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.1',", de 19'66.
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ATOS DO PODER EXECUrrVO
Págs.
57.567 - Decreto de 3 de janeiro de 1966 - Concede indul-

to a sentenciados pela Justiça

Militar. - Publicado no D. 0".
de ,*-1 e reto nade 2-3-66 ....

3

57.5S8---:- Decreto de 4 de ja-

neíro de 19-,}8. - Altera o' Orçamento da Caixa Econômica

Federal do Rio Grande do
Sul. --.:... Publicado no D. O.
de 10-1-66
..

3

57.569 - Decreto de 4 de janeiro de 19-€6. - Altera os orça-

mentos da

Caixa Econômica

Federal do

Rio Grande uo

Norte, dó Conselho Superior
das 'Caixa~ Econômicas Federais e da Administração do

Serviço da Loteria Federar.
- Publicado no D. O.' de- 10
de janeiro de 1966 .....-.. _,

4

5-7.570· - Decreto de 4 de janeí1'0 de 1966 - Altera o orçamento dá Escola Técnica -Federal do Paraná. - Publicado
no D. O. de 10-1-66 ........

4

51.571 - Decreto de 4 de janetrc de 1966. - Altera o orcementa da Escola Técnica Federal de Pernambuco.. - Püblicado no D. Q . . de 10~1 e
ret.no de 2-3-66 •..........;
57.572 - Decreto de 4 de Ianetro de 1966.- Dispõe sôbre as
atividad'es didáticas -exercidas
na Escalá Nacional de Saúde

Págs.

Pública e sôbre a forma de sua
remuneracâo ,
Publicado
'
no D. O. "de 1O~1-66. ",'
57.573 - Decreto de 4 de janeiro de 19.J6. - Altera o Decreto
nc 55.871, de 26 de março de
de 1956, na parte referente a
Ccmíssâo Permanente de Adltivos para Alimentos - Publicado no D. O. de 10-1-65
57.574 - Decreto d'e 4 de janeiro de 1956. - Aprova a arteração -íntroduzída nos astetutos da Companhia Oatarinense .
de Seguros Gerais, relativa ao
aumento do capital social -r-e
Publicado no D: O. de 10 de
janeiro de 1966
..,.
.
57.575 - Decreto de 4 de janeiro de 1966 - cancela a autorização concedida a .emprêsa
de transt-ortes aéreos "Lóide
Aéreo Paraguaio S. A.
LAPSA", para funcionar na

5

6

República. Publicado. no
D. O. de lO-I e reto no de
2-3-66
..

Decreto de 4 de janeiro de 1966. - Aprova o Regulamento para as Comissões
de Promoções. -' Publicado'
no D. O. de 25~1 e retf. no
..
de 1-2-ü6
5'7.577 - Decreto de 4 de janel..
ro de lf!r66. _. Aprova..,0 Regulamento para o Conselho de

57.'576 -

4

6

IY

A-r:os

1'0 PODER EXECUTIVO

Péçs,

Promoções de Oficiais. - Publicado no D. Q. de 25-1 e
retif. no de 1-?r-ti6
57.57'8 - Decreto de 4 de janet-

9

rc de. 1966. - Retifica o De..
ereto nv 61. 662, de 16 de ja...
netrc de 1963, na, parte a que
se refere e dá outras provi-

dências. - Publicado no D. O.
de 10-1-66

1~

57.579 - Decreto de 4 de janeiro de 1966. - Revoga o art. 11
do Regulamento aprovado pelo
Decreto nc 49.096, de lO de ou ...
tubrc de 1960. - PubÜca.d.o no
D. O. de 6-1-66
51'.5'80 - Decreto de 5 de jener..
ro de 19C1S. - Aprova o Orçamenta do Conselho Regional

la

de Economistas Profíssíonate
Publicado no D:O. de
11-1 e reto
de 2-S-.5ü .•.•
57.581 - Decreto de5 de j.anei~.
rode' 1966. - .Ooncede à 80...
cíedade Serviços Marítimos
Camyrano S. A. autorízaçãe

no

18

para continuar a funcionar
como emprêsa de navegação de
cabotagem. - Publicado no
D., O. de 17 e reto no de 2&
de janeiro de 1966 .........

19

57.582 - Decreto de 5 de janet..
1'0 de 1966. - Concede reconhecimento à Escola de En~
genharta Industrial da Universidade católica de Petrôpolia. - Publicado no D. O.
de 14-1-66

Decreto de 6 de janet1'0, de 1'966. Suprime cargo
na Estrada de Ferro Santos
a Jundiai. - Publicado no
D. O. de 14-1-66
57.584 - Decreto de 6 de janeiro de 19136. - Abre, pelo Mínístérto da Fazenda, o crédrto especial de Cr$
.
150.0W.OOO.OOO. para o fim
que, especifica. - Publicado

19

57.58'3 -

no D. O. de 1-1-6&

57.585 - Decreto de 6 de janeiro de 1006.- Regula a cobrança do' adicional, previsto
no art. 28 da Lei nQ 4.863, de
de 29 de novembro de 1[}65..
.:.... Publicado no n\. O. de 7
de janeiro de 1966

19

Págs.

57.586 -Decreto de 6 de janeiro de 1966;. - Dispõe sôbre o
limite de sessões ordinárias da:
Comissão Executiva do Instituto do Açúcar e do AlcooI.
- Publicado no D. O. de 7
de janeiro de 1966- . . . • . . • • . • •
57.587 - Decreto de 6 de janeí-,
1'0 de 1966. Aprova o Plano
Preferencial de Serviços e
Obras do Departamento' Nacional de ":,,tras de Saneamento e dá outras providências.
- Publicado no D. Q. de 11':'1
e ret . llO de 2-3·66 .••. >. ••• .
57.588 - Decreto de f de janeiro de 1965. ':- Dispõe sôbre o
rouadro de 1'f.850a1 da caixa.
Econômica Federal do Ceará.
- Publicado no D~ O. de 1'1
de janeiro de ~9%
57.539 - Decreto de 6 de janeiro de 1?ô6. - Declaraprioritárfa ao cesenvoivímento xtc
Nordeste, para efeito de Iaenção de quaisquer impostos e
taxas rede-ate, a importação
do') equipamentos novos, sem
similar r-acíonat registrado,
neste desr-ritos e consignad-os à
emprêaa 'ü~d~stria Brasileira.
de - Bqulpamentoe S. A. BRASQUIP", de Salvador,
(BA) . - Publicado no D. O.
de 14-1 e reto no de 1-2~66 ...

20
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57.590 - Decreto de 6 de janeiro de 1966. - Autoriza o Ban..
co Central da República do
Brasil a negociar e a contra. tar, em nome do Tesouro-N-a~
cional, operação de empréstimo em moeda estrangeira. até
o montante de US$ 15,000,000
(quinze milhões de dólares),
inclusive juros, com o -Bancc
Jnterarrrertcano de Desenvolvimento. - Publicado no D. O.
de 7-1-66

19

!I

57.591 - Decreto de 7d'e janeiro de 1961>.- Torna compulsório o fornecimento pelos matadouros, para produção _de
vacina sntrartose, de epitélio
normal de língua de animais
destinados ao abate e determina outras providências. Publicado no D. O. dell-l-00
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51
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57.592 - Decreto de 7 de 'janeí1'0 de' 1966.' ,- Estabelece normas .para.o abate de gado bovino no -eno .de 1006 e determina. outras providências. Publicado no D. O; de 11-1-66
52
57.593
Decreto de 7 de jeneí. 1'0 de 1966. -'- Dá nova redação ao art.SO do Regulamento
aprovado pelo Decreto número
5.2.339, deg de agôsto -de 1963.
- Publicado no D. O. de 14
54
de janeiro de 1966
51.594 - Decreto de 7 de janeiro de 1966. .:..... Promulga as
emendas aos arts. 23,27 e,61
da Carta das Nações Unidas.
- Publicado no D. O. de 14
de janeiro de 1966
55
57-.595 -'Decreto de '1 de 'janeí1'0 de 1966. Promulga as
Convenções para adoção de
uma-Lei uniforme em .matéria de cheques. - Publicado
no D. O. de 17-1-63
55
,-o-

57.5-96 .:- Decreto de 7 de janet-"
1"0 de 19136: - Promulga 0- Convênio' de Intercâmbio Cultu-

ral

com

.o México. -Publi-

ceoonc D:O. ,de 13-1 e reto
no de 2-3-66 .... ... . . . . . . . . .

57.'597 - .necrcto dc v ãe janet1'0 de 1965. - Retifica o qnadro de Pessoal da Universidade Federal do Espírito Santo
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 10-1-66
57. 598,~ Decreto de 7 de .janei1'0 de 1966. -:-- .Fíxa os preços
mínimos básicos para o algodão, arroz, feijão,. farinha de
mandioca, milho e sísal, da
região nordestina, da safra de
1955-67. - Publicado no D. O.
de 10-1· é reto. no de 2~3-6tJ., ..
57.599 -Decreto de 7de janeiro de 19-66';- Fixa os preços \
mínimos básicos para o' algodão, arroz, feijão, farinha 'de
mandioca e milho,. da Região
Norte, da safra 19-66-67. Publtcado no D. O. de 10-1 e reto
nade. 2-3-66
'87.600'-'- Decreto de 7 de janet1'0 de ·1966. -Aprova o enquadramento dos professores fundadores' das Universidadescte

82

84

84

86

Págs.

Alagoas e do Rio Grande do
Norte em cargos de Professor
de Ensino Superior, do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar do Ministério da Educação e cuUura e dá outras
providências. - Publicado -no
D. O. de 10-l e reto no .de
de 2-3-60...................

ss

57.601 - Decreto de 7 de janeí1'0 de 196$. - Retifica o Decretc nc 53.554, de 7' de revc-:
reiro de 1964, da Universidade
de Juiz de Fora,. . .:. . . Publieadc
no D. O. de 13-1-66

89

Decreto de7 de janetde 1906. - 'Outorga concessão à Rádio Nossa Senhora.
de Fátima Ltda.,,_para .ínstalar
uma emissora de radiodifusão'
sonora, na cidade de. Vaç_arl<il,

57.602 1'0

- R. S. Publicad-o no D. O.
de 10-1-66

89

57.603, - Decreto -de 7' de janel1'0 de 1966.- Altera-o art. 3'-,
do Decreto nÇl,53.914, de 11 de '
maio de 1964. - Publicado no
no D.'O. 11-1-66 ... ,..... ....

89

57.604 - Decreto de 7 de .janet1'0 de lS86. - Dispõe sôbreé

lotação provisória dos cargos
integrantes do Quàdro dePessoal, Partes Permanente,' 'Ou':'
plementar, Especial, ESpeCIal
Extinta e cargos 'não" enqua- .
drados, do Ministério da Educação e cultura; e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 11-1 e ret.no de 2
de março de 1966 .: ..• '.... . . .
57.605 - Decreto.de-? de janeiro de 1966. - Consídera. como
Gabinete, para efeito do De:ereto no 56.59'8,' de 21-de JU~
lho de 1965, a Presidência dos
Conselhos Setoriais das Autarquias vinculadas ou -subor,;,
dinadas ao MVOP. _. Publtcado no D. O. de 14-1.,;.00 .•

00

91

57.606 - Decreto de 7 de .janeí1'0 de 1966. , - Retifica o De":
ereto n« '55.205, deU de ,dézernbro de 1964, .na parte ta
que se refere, e dá outras próvídêncías.. ----: Public,a~ .,:no
D. Q. de 14-1-66 ..... : .••• ,.
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b7.50-1 - Decreto de 7 de .janet1'0 de 1966. -r- Concede a The
Motor Union Insurance Corn-

pany Limíted autorização para
aumentar o capital destinado
às suas operações de seguros
no Brasil.,- Publicado no D.

O. de 14,1'66

91

57.608 - Decreto de 7 de fanet1'0 de 1966. -

Declara de utili-

dade 'pública _a "Aesoctaçao
Braaihensede Esperanto'Vcom
sede, em Brasília, Distrito Federal. -r- Publicado no D. O.
de 14-1-66...................
57.609 - Decreto de j-dejanet1'0 de 196'6. - rnsctpnne a.açâo
das" atitorídadés administrativas -rederaís em casos de crt,
mea-dé sonegação fiscal e, de
~.propriaç~o indébita, previstos
nas Leis. números 4.729,. de
1965
4.351', de 1964. -r- Publicado no -D. O; de 11-1·66

92

é

9~

57.610 :---7. Decreto de 7 dejanei1'0 de 19-.66 . .-- Altera o Anexo
I do, Decreto n» 53.507" de 28

de janeiro de, 1964, para con ~
siderar insubsistente a cxclu ..
são de um cargo de Assisten..
te Comercial Código AF
0103.16;C, dó Ministério da
Fazenda.
Publicado no
D.Q. de 13~1 e reto no de
2-3-66 . .

-.. . . . . . . . . .

94

5'7.611'- Decreto de 7 de janeiro de 19'56. - Aprova o Regulamento dos Serviços de Tele ...
Ionia , - Publicado .no D. Q.
<te 19-1-66

94

'57.612 - Decreto de 7 de janeí1'0 de 1966. Fixa .normas
para a execução financeira ,dO
Tesouro Nacional, no exercício
. de 19G5. - Publicado no D. O.
de 21-1-66

cle 24-1-ü6 .· ..... 0.... : .....
57.620 - Decreto de 1ô de .ja-.
neíro de 19156 -- Aprova a at-

108

57.613 - Decreto de 7 de janeiro de 1966. - Estabelece o

Fundo, de Reserva nas dotações orçamentárias para. o
exercfcío de 1966. -'-PublIcado no D. O.de 13-1-66 .....
57.614 --.; Decreto 'de 7 de janeiro de 1966. - Dispõe sôbre a
entrega pelo Tesouro rcecrona1 dê liripoi'~ã,n,Cia para cobertlli'a de "défícít" das autarquias' 'OU emprêsas 'públi-

cas e privadas subvencíonadas . ..,...... Publicado no .0.0;
de 13':'1 e reto no de 2~3766.,:
;17.615 -, Decreto de7 de -janet1'0 de 1966. ..,...... Renova o. praao
previsto no art. 3º do :Decrete
119 56.850; de-lO de setembro
de ·1965. Publicado no
D.O. de 14-1-66 ..
57.616 - Decreto de 7 'd.e:jà..,
neiro dê 1966. - PI·.arroga, '. o
prazo previsto Do art ;'2º ,d~
Decreto nc 56.851, de 10 de
setembro de 1965. -r- Pubncada no 0.0. de 13~1 e retíficado no de 2-3-66 .... '....
57.617 - Decreto. de 7,de janér..
ro ele 19{16. - Aprova o Regu..
lamento das Leis na. 2 1308, de
31 de agôsto de ~954, 2.94;4, de,
8 de novembro de 1956, 4.156,
de 28 .de novembrode'lQ6.2,
4.364, de 22 de julho de W64 ..
e 4.67ü, de 16 de junho de
1965. - Publ , no D. Q. d~,
26-1 e ret.no de_3'-2-6p' _.'.;
5'L613 - Decreto de 10 dé,,j.a,..
nefro de 1986. - Regulamenta os arts. 34 e 3'5 da Let numero 4.862, de 29 de novembro de 1965 e complementa d~ - ,
positivos do Decreto nc 56..~,7,
de 1 de outubro de 1965., .,~:"
Publicado no D. Q. de 13 de"
janeiro de 1966
.'....
57.619 - Decreto de 10 de.janeírc de 196~ - outorga concessão à Rádio Clube de Ri"
Largo S. A. para instalar uma
emissora de radiodifusão de
sons. -..;.. Publicado no D. -O;

113

114

116

1t6

11b

152

154

teraçàc introduzida nos Esta~
tutos da Companhia de, Seeuros América do Sul, relativa
~o aumento do capital sociaL
- Publtcado no D. O. de.24
de janeiro de 1966 ........•..

155

57.621 - Decreto de 10 de jenet1'0 de 1966. - Concede à Ame..
rjcan Home .assurancevcomuany autorização para aumentar o capítar destinado às suas
operações de seguros no -Brasü , - Publicado no D. O. de
24-1~66
• .
".,
,...

165
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;:rr .622' _Decretei de 10 de janeiro . tle" 196.fr. ---:- CQüêede à
Firimen's , :wsurance ....Company (jf1'fewark áutortzação para
aumentar o capital destinado
es suas .opéraçôes de seguros
no,Brasil.- Publícado no D.
O. de 24-1-66
57.623 - Decreto de,

J55

ia,

de .ja-:
netro de 1906 ~ Decreta .a interv:ênç,ãô , fê(ieral, no Es~do

de ,Alagdas~ '----: Publicado no
D.O. de 14 e ren. no de
19-1-66 , . . , _.....,..........
57.624- Decreto de 13 de janeiro. de 1966 ----: Fixa, valores
das gratlfi'caçt)es dacatêgori~
B e"das indeIiiz~ç6es,. dé represéàtâcêo ,estabelec!das no
Código de' venctmentósjdós
Militares, "de "conformidade

156

54.286, de 14 de setembro de
de 1954 é 56- 848, de.lO d~,se-: .

com' às atteraçõesvprêscrttas
na- Lei nc 4.863, de 29 'de no-

vembro 'de 1965. - Publicado
no D.O. de 14-1-66 ......... 157
57.625, ~ Decreto de 13,de jáneíró 'de 1966.., - Dispõe sõbre
o Quadro de Pessoal, da Bstrada de ,Ferro Tocantins. Publicado .no D. O. d-e 20;.1
e reto nó de 1-2-66 ... , ..... 158
5-1.626 - ' Decreto de, 13 de janeiro de 1966··~ Retifica o
Quadro de Pessoal ..da Superintendência do nesenvoivimenta do Nordeste (SUDENE)
_ Publ. no D. O. de 20-1-GU' 160
57.627 -:- Decreto de 13 de janeiro de ·1966. -r-. Regulamenta o art 29 da Lei)i9 4.725~ .
de- 13 de julho de 1965, com a
redação .dada pela Lei número 4.003, de 10 de dezembro
de 1965. - Publ. no D. O. de
o

17-1-66
,
,
57.628· - Decreto de 13 de ja-

160

neiro de' 1966. - Aprova o
enquadramento do Pessoal dos
Serviços de, Navegação 'da,
Amazõnía e de Administração
do Pôrto do Pará, e dá outras
providências .. - Publicado no
D.' O., de 2&-1 e ret.no de

de 0-2-66....................
57.629 -'- Decreto de 13 de janeiro de 1966. - Regulamenmenta 'os. §§ 2°,30 e 4Ç , do artigo 33, da Lei nc 4.8ü3,
de 29 de novembro de 1965, e

dá outras·provi~êncüls. -r-.P:l,l.blicado no D. Oc.de 17 e reto
no de 28-1-66 ... :............ . 162
57.630· ~ Decreto de .14 de .janeíro de 1966. - Dispõe. sõore ',a nomeação, e .admísaão de
pessoal pará o gervíço PUblico
Federal. _ publicado no D.
O" de 17 e reto no de '31-1~66
163
5'T.€30-A, - Decreto de 14 de
janeiro de 1966,:---:. Prorroga
o prazo a que se. referem os
arts. 2Q do Decreto n Q 814; de
31 de março de 196-2·, e 10 doe
Decretos. ns: 1.396,. de 19 de
setembro de 1962, 1,878; de 13
de dezembro de 1962, 51.863, de
25 de março de 1963', 5,2 .148" d~
25 de' [unho de 1963, 52.477,
de 16 de f5etembro, de .issa,

161

tenrbro de .1965. - Publicadó
no D. Ó. de 20-1-66.......
57.631' - pécreto de 14: de janeirode 1005. -,outorga concessão à Televisão Antianguera S. A., . sediada .na cidade
de Goiânia 00, para 'estabelecer uma estação' de radíodtfusão de sons ,e imagens (Tele~
visão). .....,. 'Publicado no D.
O. de 18-1-66
57.632- - Decreto de 14 de janeiro de 1966 - Baixa Normas
Técnicas Especiais pa-ra a defesa sanitária do Pais, nas atividades que dizem respeito à
"Saúde Internacional" e dá
'outras providências. -:.. Publicado no D. O. de 24-1 e
ret.. no de 1,'10 e 1G-2,:,OO ..

57.633 - Decreto de 14 de janeiro de 1966. - Abre pelo
Ministério da Fazenda, o crédito esuecíal de
.
era 20~OOO.OOO, para o fim
que especifica. - Publicado
no D. O. de 18-1-66
57.634' - Decreto de 14 de ja.,;.
neíro de 19~. - Suspende as
attvtdades da União Nacional
de Estudantes (UNE). -r- Publicado no D. Q. de 18-1,..66.
57.635 - Decreto -de 14 de [aneirc de Í986 - Dá nova. redacâo ao art. 49 do. Decreto
no" 55,749, de 11 de fevereiro.
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de "1965. - Publicado no D.
O. de 18-1-66 ....•. .•..•••..
51.63/3 ...:.... 'Decreto de.l'" de ja.~
neiro de 1966. _. Dá" nova redação a dispositivo do Regimento aprovado pelo Decretó
no 55.788, de 25 de -agôsto de
1965. - Publicado no D. O;
de '18-1-66 .......•........•
57.637 - Decreto de 14 dejaneíro de 1966. - Autoriza o
Serviço do Patrimônio dá.
Uniáo a aceitar a doação de
. um terreno em Goiânia (GO),
destinado ao Mínístérlo da
Guerra. - Publicado no D.
O. ,de 18-1~616
'._,......
5?6-38 - Decreto de 14 de ja...
neíro de 1966. - Autoriza o
Serviço do Patrimônio "dtt
União a aceitar doações de
imóveis, em Amambaí-MT,
destinados ao Ministério da
Guerra. - 'Publicado no D.
O. de 18-1-66 ............•.•
57.639 - Decreto .de 14 de' janeiro de 1966. -Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que
menciona, necessário ao Ministério da Guerra. -Publicado no D. O. de 18-1-66 ..
57.640 - Decreto de 14 de janeiro de 11166. -- Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação,' o imóvel que
menciona, necessário -ao Ministério da Guerra. - Publicado
no D. O. de 18-l-56 .......•
57.641 - Decreto' de 14 de je..
neiro de 1966 - Altera o re- \
gulamento aprovado pelo Decreto nc ,55.86$, de 25, de março de 1965, que dispõe sôbre
o Impôsto que recai sôbre as
rendas e proventos de qualquer
natureza. - Publicado no D.
O. de 19-1-66 ...........•..
57.642 - Decreto de 14 de janeiro de 1966. - íxa o nümero mínimo de vagas para a
cota compulsória, no Ministério da Aeronáutica. -"Publicado no D. Q. de 18-1-66
57.643 - Decreto d'e 14 de janeiro de 1966. - Altera o Decreto nv 53.7,27, de 18
março de 1964, que retificou o enquadramento " das séries de
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classes de Técnico de ~Labora'"
tório e Laboratoristas do Qua..;
dre do Pessoal do Instituto de
Aposentadoria e Pensões, dós
Comerciários. - Publícadcno
D. O. de 19-1 ereto no de
1-2-66. ...•................
57,644 - Decreto de 14 de ja,~
neiro de 1966 - Retifica o Deereto uc 55.443, de fi de janeiro de 1005, do Ministério
do Trabalho e Previdência
Social. - Publicado no D. O.
de 24-1 e ret. no de 1-2-66. .
57 ..645 - Decreto de 14 de. janeiro de 1966.- Dispõe .sôbrea inclusão em órgão: da
administração direta e índíreta de servidores da Companhia
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Companhia de Navegação do
São Francisco - Sociedade
de Economia Mista, o aumento de que trata a Lei numero '4:.8-33, de 29 de novembro
de 1935 - Publicado 110 D.
O. de 7-2-66
,
57.736 -

389

389

Decreto de 3 de feve-

reiro de 19ô6 - outorga concessão para distribuir energto elétrica ~ Publicado no
i), O. de 28-2-66
-:'7.737 -'Decreto de 3 de revereiro de 19,66 - Transfere a
Centrais Elétricas de Minas
Gerais S. A, concessão para
distribuir energia elétrica Publicado no D. O, de 2,8-2-&'õ

de 3 de feveDeclara de
utilidade pública uma faixa
de terra destinada a passagem de linha ele transmissão
_ publicado no D. O. de 1
de março de 1966
5T 739 - D-ecreto de 3 de fevereiro de 1966' Autoriza
George Wylie Reed, a comprar pedras preciosas - Publicado no D. O. de l-S-·t16
37. '7-10 ~ Decreto de 3 de teveretro de 19'68 -- Autoriza o

38-9

390

[1'"[.ÚS Decreto
;'.'0811'0 de 1S66 -

cidadão

391

392

brasileiro "I'heolíndo

Prettc, a comprar pedras preciosas -- .Publicado no D. O.
de 1-3,.SS

,....

57.741- Decreto de 3 de fevereiro de 1966 - Autoriza estrangeiros a adquirir o domínio útil do terreno de acrescido de marinha que meneiona, no Estado da Guanabara
_ Publicado no D, O, de 1
de março de 19-86_
'...

57.742 - Decreto de 3 de feveretro-de 19;5'ô - Autoriza estrangeira a adquirir, em re.gularízaçâo .de aforamento; o

39~

392

xv

lNDIeE

Ptiçs,
terreno" de acrescido de ma.rínha -que menciona, noEstado da Guanabara ~ Publicado no D. a. de 1-3-66.....
57. 743

~

392

Decreto de 3 de teve-

retro de 1966 ~ Aprova o ne-

gímento do Serviço de Saúde
dos Portos, criado pelo Deereto-lei nc 3.171, de 2 de
abril de 1941 ~ Publicado no
D. O. de 10 e retificado no'
de 16-2-66

,.......

393

5'7.744 - Decreto de 3 de fevereiro de- 1966 ~ Regulamenta o regime de tempo integral
e dedicação exclusiva previsto nos arts. 11 e 12 da Lei
ne 4.315, de 26 de junho de
1064-, e.no art.' 79 da Lei número ":ti. 8-63, de 29- de novembro de Hlô5 - Publicado no
D. O. de 17-2-66

57.74'5 - Decreto de 4 de feveretro de 1961) 'Transfere
concessão e dá outras providências -::- Publicado no D.
a. de -15-2-'36

no
399

VHF.

-

408

Decreto de 4 de roAltera o

orcamentc da Escola Jndustrial Federal de Alagoas. -Put-hcado no D'.O. de 8 e retificado no de 11";2-66 ..
57. 752 ~ Decreto de '4 de revereíro de - 1966 - Altcr ..t os
crcamentos da Escola IndustrfalFederal do Piauí e da
Escola 'I'écnica Federal de
Mineracâo e Metalurgia de
c Ouro
Prêto . - Publicado no'
D.O.

403

Publicar'o

no de 23-2-66
veretro ele 1B66 -

405

103

de 15 e republicado

D.~O.

57.751 -

vel superior do Departamento
Admíntetratívo
do
Serviço
Público, aprovada pelo Decreto nv 55.095, de 19 de dezembro, de 1964, alterada pelos Decretos ns , 55.284, - de
24 de dezembro de 1964 e
55.845, de 13 de março de
1965, e dispõe sôbre o enquadramento de seus atuais
ocupantes.
Publicada no
D.a. de 11 e retificado no

de 8-2-66

c..

57.753 - Decreto de 7 de fevereiro de 1966 - Retiflc'1. 11
classificação dos cargos de
nível superior do .Departamenta
Imprensa Nacional,
do Ministério da' Justiça e
Negócios Interiores, aprovada
pelo Decreto' nv 55.191, de 10
de dezembro de 1964, e dispõe sôbre o enquadramento
de seus atuais ocupantes. Publicado no D. O. de 9-2-66'
57.754 - Decreto de 7 de fevereiro de 1966 - Abre ao
Mímstérto da saúde o crédito
especial de ors 166.701.415
(cento e sessenta e seis milhões setecentos' e hum mil,
quatrocentos e quinze cruzeiTt?S) , para" pagamento de ~í
VIda do Departamento N8:ClC-

409

409

de

4~6

57. 7~,7 - Decreto de 4 de tevereíro de 1966 - Declara
prioritária
ao
desenvolvimento do Nordeste, para
efeito de isenção de qmiisquer taxas' e impostos federads, a importação dos equí..
pamentos novos, sem similar
nacional
registrado,
neste
descritos e consignados à emprêsa ~'Metalgráfica, do Norte
S,A.", de Recife; Pernambuco. -;-- Publicado no D. a.
de 7-2-66

57.148 - ' Decreto de 4- de fevereiro de 1966 - Autoriza o
Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação de
um terreno em Santa. Vitória
do Palmar --" RS, destinado
ao Ministério da Guerra.
Publicado no D.a. de 7-2-65
57.74.9 - Decreto de, 4 de fevereiro de 1966 -' Concede
reconhecimento ao, Curso da
Biblioteconomia e Dooumentacâo da Universidade Federal do Paraná. - Publicado no D.a. -de ·1-3-·(16 ....
57.750 - Decreto de 4 de reverefro de 1966 - Outorga
concessão à Universidade Federal do Pernambuco, 'para
instalar uma estação televiSGra -

57. 746 ~ Decreto de 4 de íese-:
, retro de 1966 Retifica a
clnssífícacão de cargos do .ní-

de 16-2-66

Págs.

406

410
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Pâgs.
nal da Criança. - Publicado
no D.O. de 9-2-66 .........
57.755 ..:- Decrek. de 8 de teveretro de 1966 "- Classifica.
os cargos do nível superior
do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem e
dispõe sôbre enquadramento
de seus atuais ocupantes. Publicado no D.O. de 18
e retificado no .de 3-3-66 ..
57.756 - Decreto de 8 de reverelro de 1966 - Autoriza a
filiação de entidade sindical à Federacion Interamericana de Organízacionea de
Periodistas Profíslonales ,
Publicado no D. O. de 10 e
retificado no de _16-2-66 ....
57.757 - Decreto de 8 de fevereiro de 1966 - Declara de
utilidade pública a "Fundacão Visconde de Pôrto Seguro". com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo.
- Publicado no D. O. de 2
de março de 1966
57.758 - Decreto de 8 de fevereiro de 1966 - Aprova a
alteração introduzida nos Estatutos da Mercúrio Companhia Nacional de Seguros,
relativa, ao aumento do capital social. - Publicado no
D.a. de 2-3-66
57.759
Decreto de 8 de fevereiro de 1966 ---' Promulga
o Acôrdo de Migração eom a
Itália. - Publicado no .D. O.
de 11-2-66 ...... .. .. .. .. .. .
57.760 - Decreto de 8 de fevereiro de 1966 - Classifica
Os cargos de nível superior
da .Universidade do Paraná
e dispõe sôbre o enquadramento de seus atuais ocupantes. - Publicado no D. O. de
18-2 e retificado no de 3 de
março de 1966 ......... ,.....
57.761 - Decreto de 8 de fevereiro de 1966 - Extingue
Os cursos de Técnica de Ensino e de Classificação de
Pessoal e o Centro de Estudos de Línguas Estrangeiras e dá outras provtdên.cias. - Publicado no D.a.
de 9-2-66<

410

M2

I

Págs.
Decreto de 9 de fereírc de 1966 - Altera os
orçamentos das Caixas Econômicas Federais do Piauí,
da Bahia, de Alagoas, de
Sergipe e do Estado do Rio
de Janeiro. - Publicado no
D. O. de 14 e retificado no
de 25-2-66
57.763 - Decreto de 9 de fevereiro de 1966 - Altera o
orçamento da Caixa Econômica Federal do Amazonas.
- Publicado no D.O. de 14
de fevereiro de 1966
57.764 - Decreto de 9 de fevereiro de 1966 - Altera o
orçamento da Caixa Econô.mica Federal do Rio Grande
do Sul. - Publicado no D.
O. de 15-2-66
57.765 - Decreto de 9 de fevereiro de 19,66 - Altera os
orçamentos das Caixas Econômicas Federais de Mato
Grosso, do' Maranhão, de
Santa Catarina, do Espírito
Santo, da Paraíba, de São
Paulo e do Rio de Janeiro.
- Publicado no D. O. de 15 e
retificado no de 25-2-66 -...
57.766 - Decreto de 9 de reverelro de 1966 - Altera os
orçamentos das Caixas Econômicas Federais de Brasília,
de Goiás, de Pernambuco e
do Paraná. - Publicado no
D.O. de 16-2,66 ..
57.762 -

410

411

411

411

-

412

418

41!J

57.767 - Decreto de 9 de revereíro de 1966 Prorroga
até 31 de dezembro de 1966
a suspensão temporária da
cobrança das obrigações mencionadas nos Decretos nÚIDeros 56.621 e 56.789, respectivamente de 29 de julho e
26 de agôsto de 1965. - Publicado -no D. O. de 11-2-66

419

419

420

420

421

421

57. 768 - Decreto de 9 de f-e-vereiro de 1966 Abre' à
Justiça Eleitoral - Tibunal
Regional Eleitoral da Bahia,
o crédito especial de .... , ..
c-s 1.360.000, para :-0 fim
que específica. -- Publicado
no D.a. de 11-2-66 ........ 422
57.769 - Decreto de 9 de fevereiro de 1966 - Revoga. o

:CNDiCE

PiJgs.

Decreto nc 57.280, de 17 de
novembro de 1965, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 11-2-66..
.57.770 - Decreto de9 de fevereiro de 1966 - Autoriza
o Ministério da Fazenda a
dar a garantia do Tesouro
Nacional à operação de crédito que menciona. ---,-; Publicado no D. O. de 14-2-66 ..
57.771 - Decreto de. 9 de fevereiro de 1966 - Autorizá o
Ministério da Fazenda a dar
garantia .do Tesouro Nacional
à operação de crédito que
menciona. Publicado no
D.a, de 14-2-66 ' ... i......
:57.772 - Decreto de 9 de revereíro de 1966 - Autoriza o
Ministério da Fazenda a dar
a garantia do Tesouro Nacional à operação de crédito que
menciona: Publicado no
Ir, O. de 14-2-66 . ,.. .. .. .. .
57.773 - Decreto de 10 "de fevereiro de 1966 - Aprova o
Aditivo ao Regulamento de
Embarques para a safra .,.,
1965-1966. Publicado no
D.O. de 14-2-66
57.774- Decreto de 10 de fevcreíro de 1966 - Altera os
Incisos I e II do art. 2'? do
Decreto nv 57.624; de 13 .de
janeiro de 1966..- Publicado
no D.a. de 11-2-66 ...•....
.57.775 - Decreto de 10 de fevereiro de 1966 Define
exercício de função militar' e
dá outras providências,
Publicado no D. a. de 11 de
f-evereiro de 1966
57.776 - Decreto de 10 de fevereiro de 1966 - Altera dispositivos do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais,
aprovado pelo Decreto número 42.018, de 9 de agôstc de
1957. - Publicado no D. a.
de 11-2-66
.57.777 - Decreto de 10. de fevereiro de 1966 - Dá nova
redação aornc 2 do § 19 do
art. 33, do Regulamento de
Administração do Exército,
aprovado pelo Decreto número 3:251, - de 9 de- novembro

XVII
Págs.

de 1938. - Publicado no D.
a. de 11-2-66

426

57.778 - Decreto de 11 de fevereiro de 1966 - ' Aprova a
alteração introduzida nos Estatutos .da Ultramar Companhia Brasileira de Seguros,
relativa ao aumento do capital social. - ' Publicado no
tr.o . de 15-2-66

426

57.779 - Decreto' de '11 de fevereiro de 1966 - Aprova a
alteração introduzida nos Estatutos da Oceânica Companhia Brasileira de Seguros,
relativa ao aumento do capt-,
tal social. Publicado no
D. O. de 24-2-66

423

57.780 - . Decreto de 11 de fevereíro de 1266 - concede à
sociedade anônima The CocaCola Export Corporatíon autorização para continuar a
funciona! na República. Publicado no D. a. de 25 de
fevereiro de 1966

427

424

57.781 - Decr-eto de 11 de fevereiro de 1966 Autoriza
o Instituto. Nacional de Desenvolvimento, Agrário . INDA ---,-;, a' retríbuír.. median..
te recibo, a execução dos
serviços que especifica -e dá
outras providências. Publicado no D.O. de 15· e re-.
tdfícado mo de 25-2-ô6

427

424

.57.782 - Decreto de 11 de fevereiro de 1966- Retifica. o
Decreto nc 52.588-A, de 30 de
setembro' de 1963. - Publícada no D. O. de 15 e retificicado no. de 28-2-66

427

57.783 - Decreto de 11 de re-:
vereiro de 1966 - Dispõe sôbre a classificação dos órgãos
d-e deliberação coletiva que
especifica e dá outras providências. -,... PUblicado no
D.a . .de 15-2-66............

428

57.784 - Decreto de 11 de fevereiro de 1966 - Promulga
o Acôrdo sôbre privilégios e
imunidades da Associação Latino-Americana de Livre Comércio. -Publicado no ·D.
O. de 15 e retificado no de
25-2-66 . .

430

422

422

'123

423

423

425
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Págs.
57.735 - Decreto de 11 de fevereiro de 1966 ...:- Promulga

o Tratado Americano de soluções pacíficas (Pacto de
Bogotá). - Publicado no D.
O de 15 e retificado no de
28-2-66 . . .... , ......... :...
.Ó

5"1.786 -

434

Decreto de 11 de fe-

vereiro de 1966 -

Aprova o

Regulamento do Serviço de
Proteção ao Vôo e dá outras
providências.
Publicado
de 16 e retificado no
de 28-2-66 ........ ,........

D .O .

442

57. 787 - Decreto . de 11 de fevereiro de 1966 - Considera

de alto. ínterêsse nacional um
projeto de instalação de maquinaria destinada à .índustrtalízação de sementes de
milho' híbrido e de sorgo . Pub.ícado no D. O. de 14 e
retificado no de 28-2-65 ...

457

57.788 - Decreto de 11. de fevereiro de 1966 - Altera a redacâo do' art. 17 do Regula-

mento aprovado pelo Decreto
n.v 2.089', de 1& de janeiro
de 1.963, do Conselho de Ministros ~ Ptib , no D. O. de
15-2-{i6

\ .. :

,

.-. .

457

Decreto de 11 de fevereiro de 1966 ~. Declara de
utilidade pública, para fins'
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, área de terreno,
situada rio Estado de Suo
Paulo - Pub. no D. O. de
1'5 e reto no de 25-2-66 ....
458
57.790 - ' Decreto de 11 de fevereiro de 1966 - Declara,
de ..utilidade pública para fins
de .desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas 'de Rodagem; área de
terreno situada no Estado de
Santa Catarina -r- Publicado
57. '789

~

nó D. O. de 15-2-66 .......
67.:79f'':::"Decret'o de 11 de re-.

458

vereiro de 1966 ----: Autoriza o
Miriistério"~da' Pazenda ta con- _
tratar em nome do Govêrno
Brasileiro a operação de crédito que menciona - Pub:

no D. O. de 14-2-66 ......

458

XIX

lNDlCE

Pãgs.

Págs.

e dá outras providências
Pub , no D. o. de Ui e reto
no de 25-2-66

57.799: - Decreto de 14 de fevereiro de 1956 - Abre, pelo

Mínlstérto da Viação e Obras
públicas, o crédito especial de
Crg 6.99B.OOO.Ooo, para o fim

que
D.

especifica O.

Pub.:

de 16-2-66

no
.4ô2

57.300 - Decreto de 14 de fevereiro de UJ66' - Abre à BuperinteU.I,g.ência do Plano de

de 2-3-66

varonaaêão Econômica da
Amazônia o crédito especial
de Org 200.000.000, para o
fim que especifica Pub .
no D. O. de 16-2-66

·162

463

vereiro de H}ô6 do

Autoriza o

Patrimônio

da

União a aceitar a doação do
terreno que menciona situado
no Município de São Gonçalo do. Sapucaí, Estado de
Minas Gerais Pub . no
D. O. de 28-2-6$
57.803 - Decreto de 14' de fevereiro de 1966
Autoriza
José Pereira. de Queiroz, a
comprar pedras preciosas Pub: no D. 10. de 2-3-66.
57.804..,...- Decreto de 14 de, fevereiro de 1956 - Autoriza
Arlindo Gíovanella, a .comprar pedras preciosas -Pub.

-463

o.·

de 2-3-66

Decreto de 14 de fevereiro de 1966 - Declara' de
utilidade pública a faixa de
terra destinada à passagem
da linha' de transmissão entre a Usina Termoelétríoa de
Santa Cruz .e a subestação da
Central Elétrica. de Furnas,
no Estado da Guanabara Pub. no D. O. de 23-2-66:.
57.806 - Decreto, de 14 de fevereiro de 1966 -Regula o
Reconhecimento de. Sociedades -Classiftcadoras de Navios

"

:. .

466

Decreto de 14 de .fe- .
vereiro de 1966 - Aprova o
Regulamento do Ministério
das Minas e .Energta - Publicado no D.O. de 17-2 e retificado no de 3-3-66
467
57.811 - Decreto de 15 de fevereiro de 1966 - Revoga o
Decretov nv 34.948,-.' de 18 de
janeiro de 1954 e dá outras
providências - Publicado no
D.O.

-r-r-.

no D.

de 16-2-66
57.810 -

.---j

Serviço

4.66

Decreto, de 14 de fevereiro de 1966 - Concede
à Emprêsa de Navegação
Vieira S. A. 'autorização para
continuar a funcionar como
emprêsa de navegação de cabotagem sob a nova denominação de Companhia de Navegação e Comércio Talgemar -" Publicado no D. O .

57.808 -

57.801 - Decreto de 14 de fevereiro de 1966' - .Autoriza

a firma Nacur Gema Limitada, a comprar pedras preciosas -; Pub. no D. O. de
2-3-6el
...... .. ........
57.802
Decreto de 14 de fe-

465

Decreto de 14 de, teverelro de 1966 - Aprova 8,1terações introduzidas nos Estatutos da Companhia, de Seguros Phoemx Pernambucana,
inclusive aumento do capital
social - Publicado no D. O.

57.307 -

de 17-2-66

Decreto de 15 de fevereiro de 1966 - Aprova o
Regimento Interno da Comissão Nacional de Hemoterapia,. criada pelo art. 59 da;
Lei nv 4.701, de .28 de junho de 1965· - Publicado no
D. O. de 24-2-66, .;..........
57.813 - Decreto de 15 de fevereiro de 1965 - Altera a
redação do art. 2\' do Decreto no 54.999, ele 13 de. novembro ide .1964 - Publicado no. ti.o, de 17-2"';66 ...
57.814 - Decreto de 15, de fevereiro de 1968 - . Fixa a
da
Delegação
composição
Brasileira na. comissão Mista Executora
do Acõrdo
Brasil-Estados Unidos . sôbre.,
Serviços" Cartográficos,' defíne sua vinculação com, 61'-·
gâos do Govêrno .Brasíleíro e

474

57.812 -

463

463

57"805· -

464

475

480

xx
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Págs.
dá outras providências blicado no D. O.

de

Pu-

23-2-66

481

57.1315 - Decreto de 15 de fevereíro de 1966 - Aprova as

alterações introduzidas nos
Estatutos da "A Píratíninga"
Companhia Nacional de
Seguros Gerais e Acidentes
do Trabalho, inclusive mudança de denominação e aumento do capital social Publicado no D. O. de 2 de
março de 1966
'. . . .

Estatutos de

"A

482

Nacional"

Companhia Brasileira de

Seguros Gerais, inclusive mudança de denominação e aumento do capital social Publicado no D. O., de 3 de
março ~e 196'6 ............•
57.817 -

482·

Decreto de 15 de fe-

vereiro de 1966 - Concede reconhecimento à Escola de Estatística da Bahia -'- Publicado no D.O. de 15-3-66 ....
57.818 - Decreto de 15 de fevereiro de 1966 Concede
autorização para o funcionamento da Faculdade de Direito Braz Cubas de Mogí das
Cruzes, Estado de São Paulo
Puolícado no D. O. de 25
fevereiro de 1966 . '.. . . . . . . . . .

,183

Decreto de 15 de fevereiro de 1966 Altera'
a redação de dispositivos do
Decreto nc 55.841, de 15 de
março de 1965" que aprova
Regulamento para a Inspeção do Trabalho - Publicado
no D.O. de 17-2-66

483

483

57.819 -

Decreto de 15- de fevereiro de 1966 - Aprova as
novas especificações da padronização do Tabaco em FôIha, para cigarros e desfiados, visando à sua classificacação e à fiscalização da exportaçâo
Publicado no
D. O. de 23-2 e retificado no
de 3-3-66

57.820 -

Decreto "de 15 de fevereiro de 1%6 Regulamenta os arts. '56 e 71 da

57.821 -

437

57.822 - Decreto de 15 de tevereíro de 1966 - Abre,' pelo

57.816 - Decreto de 15 de fevereiro de 1966 - Aprova as
alterações íntrcdusidas nos
-

Págs.
Lei nc 4.728, de 14 de julho
de 1965 no que se refere à
Obrigações do Tesouro Nacional - Let no 4.357-'54 ~ Publicado no D. O. de '18-2-66.

484

Ministério das Minas e nnergia o crédito especial de
Cr$ 3.170.703.600, para o fim
que especifica - Pub~ado
no D.a. de 16-2-66 ..... '...
57.823 - Decreto de 15 de fevereu'o de 19Gô - Cria o Grupo de Trabalho Especial para
elaborar o esquema de aplicação de recursos externos destinados à pecuária nacional
- Publicado no Ir.O, de 18de fevereiro de 1966
57.824 - Decreto de 16 de fevereiro de 1966 -'- Declara
príorítárfa ao desenvolvímento do Nordeste, para efeito de
isenção de quaisquer taxas e
impostos federais, a importação de equipamentos novos,
sem similar nacional registrado e consignados à emprêsa "Fiação e Tecelagem Mossorô S. A. " (FITEMA) , de
Estado
do Rio
Mossoró,
Grande do Norte - Publicado no D. a. de 18-2-66 ....
57.825 - Decreto de 16 de fevereiro de 1966 - Dispõe sôbre a prestação de serviços na
forma prevista no parágrafo
único do art. 29 do Decrete
nc 35.956, de 2 de agôsto de
1954, com a redação dada pelo
Decreto n<:' 36.479, de 19 de
novembro de 1954 - Publicado no D.a. de 17-2':'66 ..
57.826 - Decreto de 17 de fevereiro de 1966 - Autoriza a
cessão sob a forma 'de utilização gratuita, de imóvel que
menciona, situado no Estado
do Rio Grande do Sul - Publicado no D. O. de 24-2-66.
5-7.827 - Decreto de 17 de fevereiro de 1966 Declara
prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito
de isenção de quaisquer impostos e taxas federais, a importação dos equipamentos

483

4B3

489

!:-92

494

XXI

Péos,

Págs.
ta do Quartel-General da 3l?>
Região Militar do Ministério
da Guerra, e dá outras providências - Publicado no D.o.
de 18-2 e retificado no de

novos, sem similar nacional
registrado, neste descritos e
consignados à êmprésa "Sociedade Anônima Brasileira

de Indústria ótica~SAB!O",
do Recife (Pe) - Publicado
no D.a. de 241-2. e retificado no de 15-3-66

57.828 -

3-3-66

494

Decreto de 17 de fe-

vereiro de 19M -

Abre ao

Poder Judiciário -

Tribunal

Superior Eleitoral, o crédito

especial de Cr$ 519.550, para

o fim que especifica blicado no

Pu-

D.a. de 24-2-66

498

57. 829 - Decreto de 17 de fevereiro de 1966 - Declara de
utilidade pública a Sociedade

Evangélica

Educacíonal

de

57.830, - Decreto de 17 de fevereiro de 1966 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, área de terreno situada no Estado do Rio
de Janeiro ~. Publicado no
D.O. de 24-2-66

57.831 ~ Decreto de 17 de fevereiro de 1966 - Declara de
utilidade pública, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, área de
terreno situada no Município de Osório; Estado do Rio
Grande do Sul - Publicado
no .n,cr. de'24-2-66

.

500

57,83"l -r- Decreto de 17 de fe-

498

498

vereiro de 1966 - Retifica os
Decretos ns. M.015, de 13 de
julho de 1964 e 5·5.004, de 13
de novembro de 1964 - Publicado no D.O. de 18-2·e retificado no de 3-3-66
57.838 - Decreto de 18 de fevereiro de 19-66 Concede
reconhecimento a cursos da
Escola Politécníoa de Pernuambuco; agregada à trníversidade Católica de Pernambuco
Publicado no
D.O.

499

57.832 - Decreto de 17 de fevereiro de 1966 - Retifica o
Parágrafo único do art. 47,
do Decreto nv 57.426, de 14
de dezembro de 1965' - Publicado no D. a. de 23-2-66

499

57.833 - Decreto de 17 de fevereiro de 1966 - Altera a
atual denominação do Curso
de Proteção ao Vôo - Publicado no D.O. de 23-2-6'6

499

57.834 -- Decreto de 17 de fevereiro de 1966 - Altera a
Tabela. Numérica Especial
de EXtranumerário-mensalis-

499

Decreto de 17 de fevereiro de 166 - Estabelece
obrigatoriedade de utilização
do transporte ferroviário ou
das emprésas de navegação
autárquicas, de economia mista ou admtntstradas pela
União, pelas repartições públicas, autarquias, órgãos da
administração descentralizada
e entidades de direito privado, beneficiados pelo Govêrno - Publicado no D. O. de

24-2-66

Estrêla, com sede em Eatrêla,
Estado do Rio Grande do
Sul - Publicado no D.O. de
18-2-66 .
..... ... ...

.

57.835 -

de 15-3-66

501

501

57.839 - Decreto de 18 de fevereiro de 1966 - Concede
reconhecimento aos cursos de
Instrumento e de Canto do
Instituto de Belas· Artes de
Passo Fundo, Estado do Rio
Grande do Sul ~ Publicado
no Diário Ojicial de 15 e retificado no de 21 de março
de 1966

501

57.840 - Decreto' de 18 de fevereiro de 1966 - Concede
autorização para funcionamento dos cursos de Matemática e Pilosofía da Faculdade de Filosofia. Ciências e
Letras "Santa -Marcelina",
de Murtaé, Estado de Minas
Gerais
PUblicado no
Diário Oficial de 15 e retíficado -. no de 21 de março
de 1966

57.841 - Decreto de 18 de fevereiro de 1966 Declara
de utilidade pública o uns-

501
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Págs.

Págs.

tituto de Reabilitação, com
sede em Salvadorv Estado da
Bahia
PUblicado
no
Diário .oficial de 15 de março
de -1966

,.......

&02

57.842 - Decreto de 18 de fevereiro de 1966 - Declara de
utílidadevpúbltca, para fins

de desapropriação, pela Divisão de águas do Departamento Nacional da .Producâo
Mineral do Ministério das
Minas e Energia, terreno situado no município de Sal-

vador, Estado da Bahia Publicado no Diário O jicial
de 25 de fevereiro de 1966 .Ó:
57.843 ...;:,... Decreto de 18 de-féverelro de 19G$ - Institui a

502

"hora de verão" em todo o
terrrtério nacional - Publicado no Diário O tíciai de 25
de fevereiro de 1966
67-.844 - Decreto 'de. 18 de fevereiro de 1956 Regulamenta os arts. l°, 29, 39 e 49,
do Decreto-lei no 2, de 14 de
janeiro de 1965, publicado no
Diário, Oíiciat da União em
17 de janeiro de 1966 ~ Publicado no Diário Ottcvu de
23 de fevereiro de 1968 ....
57.845 --',..- Decreto de 18 de fevereiro de 1966 - Modifica o
Decreto n 57.823, de 15 de
fevereiro de 1966,que "Criou
o Grupo de Trabalho Especial para elaborar o esquema
de apücaçâo de recursos externos destinados à pecuária nacíouat".. Publicado 110
Diário Ojicial de,23 de teveretro de 1966
57.846 - Decreto de 18 de fevereiro de 1965 - Ins tituí o
Estoque de Reserva 'de Borrachas Vegetais e dá outras
providências - Publicado no
Diário Oficial de 23 de fevereiro de' 1968
67.847 - Decreto de 23 de fevereiro de 1966 - Declara de
utilidade - pública \ a Fundação
Ateneu Cachoeirense,
com sede em Cachoeira de
'Itapemirím, Estado do EspírttovSanto c-e- Publicado no
Diário Ottcía; de 15 e retificado no de 21 de março
de 19G6 ..... . . . . . . . . . . . . . ..

5G2

503

504

504

505

57.848 - Decreto de 23 de fevereiro de 1966 - Declara de
li tüídade pública o Asilo São
Vicente de Paulo, com sede
em Paranaguá, Estado do
Paraná
Publicado no
Diário Oficial de 15 de março
de 1966
57.849 - Decreto de 23 de fevereiro de 1966 - Concede
autorização para funcionamento
da
Faculdade
de
Filosofia, Ciências e Letras
da Fundação ',Santo, André,
Estado de São Paulo
Publicado no Diário Ojicial
de 15 de março de 1966 ....
57.850 - Decreto de 24 de fevereiro de 1966 - Retifica o
enquadramento do pessoal da
Superintendência do Plano de
Valorização / Econômica da
Amazônia, benefícíado pelas
Leis ns. 3.967, de 5 de outubro de 1961, e 4.089, de 11 de
junho -de 1962, aprovado pelo
Decreto nv 54.040, de 23 de
julho de 1964 - Publicado no
Diário Otícuü de 4 de marco
de 1966
:.
57.851 - Decreto de 24 de' fevereiro de 1966 ----: Retifica o
enquadramento dos cargos,
funções e emprêgos do Ministério
da
Educação
e
Cultura
publicado no
Diário O neuü de 4 de março
de 1966
57 . 85~ ' - Decreto de 24 de fevereiro de 1966 - Retifica o
enquadramento das funções
do Escritório Técnico da
Universidade do Brasil
Publicado no Diário ·Oficial
de 8 e retificado no de 14
de março de 1966 ...•..•...•
57. '853 - Decreto de 24 de fevereiro de 1966 - Altera O
Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - da Urrlverstdade do Paraná, e dá outras providências publicado no DiáTio Oficial de 28
de fevereiro de 1966
, 57.854 - Decreto de 24 de fevereiro de' 1966 - Retifica' o
Decreto no 52.794. de 31 de
outubro de 1963, . que apro-.
vá O enquadramento. definitivo do Ministério da Edu-

506

506

506

507

507

507

íNDICE
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Págs.

cação e Cultura .,....- Publicado
no Diário Oficial de 28 de
fevereiro de 1966
57.855 - Decreto de- 24, de fevereiro de 1966 _- Declara de
utilidade pública o "Instituto 'São Pedro de Educação
e Assistência", com sede em
Bagé, Estado do Rio Grande
do Sul
PUblicado no
Diário O jicial de 15 de
março de 1966
"..
:57.856- Decreto de 25 de fevereiro de 1966 - Autoriza a
Centrais Elétricas de Santa
Catarina S. A. a construir
linha de transmissão
Publicado no Diário Oficial
de 15 de março de 1966 .....
:57.857 - Decreto de 25 'de fevereiro de 1966 - Renova o
Decreto nc 53.459, de 20 de
janeiro de 196.4. - Publicado
no Diário otícuü de 16 de
março de 1966
57.858 - Decreto _de 25 de fevereiro de- 1966 -r-. outorga à
Sociedade Anônima de Eletrificação da. Paraíba concessão para distribuir energia
elétrica
Publicado no
Diário Oficial de 15 de março
de

1966

_Decreto de 25 de fevereiro de 1966 - Autoriza
a Companhia Paulista de
Fôrça e Luz a construir
linha de transmissão edá
outras providências -" Publicado no Diário Oficial de
15 de março de 1966
:57.860 - Decreto de 25 de- fevereiro de 1966 .,....- Transfere
concessão Publicado no
Diário oncua de 16 de
março de 1966
57.861- Decreto de 25 de fevereiro de 1966 - Autoriza o
cidadão brasileiro José Franciont de Freitas a pesquisar
díatomita, no município de
Imbítuoa, DO Estado de
Santa Catarina
, Publicado no Diário Oficial de 4
de março de 1966
:57.862 - Decreto de 25"- de fevereiro de 196-6 - Autoriza o
cidadão brasileiro Francisco
Vieira de Barros a pesquisar

508

Pâgs.

mármore, dolomita e minério de manganês no Município de Piedade, Estado de
São Paulo - Publicado no
Diário Oficial de 16 de março
de

1966

Decreto de 25 de fevereiro de 1966 _. Autoriza o
cidadão brastleíro Luiz Gonzaga Chaves a pesquisar
cassiterita, no Município de
Coronel Xavier Chaves, Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial de
16 de março de 1986
57.864 - Decreto de '25 de revereiro de 1966 - Autorrza o
cidadão brasileiro ·Sebastião
Vitor Addário a pesquisar
mica e quartzo no munícípio de 'Galdela, Estado-de
Minas Gerais Publicado
no Diário Oficial de 16 de
março de 1966
57.865 - Decreto de 25 de fevereiro de 1966 - Autoriza a
Mineração Caeté S: k. a pes~
quísar minério de ferro, no
município de Santa Bárbara,
Estado de Minas Gerais.Publicado no .Diário O tícuü
de 16 de março de 1966 ....
57.866 - Decreto de 25 de fevereiro de 1966 --.:. Concede à
Benefícíadora
de
Caulim
Brancor Ltda. autorização
para funcionar como emprêsa de .míneração - Publicado no Diário Oficial de 16

511

57.863 -

508

508

509

509

.57.859 -

de março de 1966
510

511

511

512

513

513

514

Decreto de 25 de fevereiro de 1966 - . Autoriza
Apolônio Bouret de Mello, a
comprar pedras preciosas Publicado no Diário Oficial
de 16 de março de 1966 .....
514
57.868 - Decreto, de 25 de fevereiro de 1966- Autoriza
Mineração Tejucana S. A: a
comprar pedras preciosas Publicado no Diário' Oficia.l
de 16 de março de 1966 .... "515
57.869 - Decreto de 25 dê fe- vereíro de 1966 .,- Retifica os
Decretos TIS. 54.,015, de 13 de
julho de 1964, e 55.204, de 11
de" dezembro de 1964
Publicado no Diário Oficial
de 28 .de fevereiro de 1966 ..
515
57.867 -

XXIV

ATOS DO PODER

EXECUTIVO

Péçs,
57.870 - Decreto de 25 de revereíro de 1966 - Institui o
Programa Especial de Bôlsas

de

Estudo para traba-'

lhadores
sindicalizados
e
seus dependentes - Publi-

cado no Diário Otícial de 28
de fevereiro de 1966
57.871 - Decreto de- 25 de fevereiro de 1966 - Autoriza o
cidadão brasileiro Henrique

515

Silva Leão a pesquisar mínério de manganês no municí-

pio de Anápolis, Estado de
Goiás - Publicado no Diário
Oficial

de

10

de

março

de 1966

518

57.872 - Decreto de 25 de fevereiro de 1966 - outorga a

Companhia Paranaense de
Energia EJlétrica concessão
para aproveitamento de ener-

Págs.
nários do Grupo Ocupacional
AF-300-Fisco - Publicado .no
Diário Oficial de 23 de fevereiro de 1966 ... ,',.........
57.878 - Decreto de 28 de fevereiro de 1966 - Altera a
taxa de conversão para as
operações de receita e despesa realizadas no Exterior -e
dá outras providências
Publicado no Diário Oficial
de 28 de fevereiro de 1966 .,
57.879 - Decreto de 28 de -fe~
vereiro de 1966 - outorga a
Companhia de Eletrificação
Rural do Nordeste concessão
para distribuir. energia elétrica - Publicado no Diário
Oficial de 16 de março
de 1966

522

524-

526

57.873 - Decreto de 25 de fevereiro de 1966 Outorga
à Centrais Elétricas de Minas Gerais S, A, concessão
para dístributr energia. elétrica - Publtcado no Diário
Oficial de 16
de
março
de 1966",.: ...... , .. , .. ,..

519

57 .874-Decreto de 25 de fevereiro de 1966 - outorga (),
Companhia de Eletricidade
do . Cariri concessão para
distribuir energia elétrica . Publicado no Diário OficifJ..l
de 16 de março de 1966....

520

57.880 - Decreto de 28 de fevereiro de 1966 - Autoriza a
Companhia Paulista de Fôrça e Luz a ampliar seu 'sistema de distribuição de energia elétrica, no Município de
Igaraçu do Tietê, E-stado de
São Paulo - Publicado no
Diário Oficial de 16 de março de 1966 ...... , .. ,., .... ,
57,881 - Decreto de 28 de fevereiro de 1966 - Autoriza o
Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas a instalar usina hidrelétrica no
açude poço dá Cruz, munlcipio de rnajé, Estado de Pernambuco
Publicado no
DiMio Oficial de 22 de março de 1966
,',.,'"

521

57.882 - Decreto de 28 de fevereiro de 1966 - outorga ao
Município de Perí-Mírfm, EStado do Maranhão, concessão
para dístríbutr energia elétrica - ~ Publicado no Diário
Oficial de 17 de março
de 1966 .,', ...... '.,".",.

527

57.883 - Decreto de 28 de fevereiro de 1966 - Declara a·
cessação dos serviços de energia elétrica no Município de
Coxim,
Estado
de
Mato
Grosso. pelos seus antigos detentorea e outorga nova concessão àquela municipalidade
Publicado
no
Diário
Oficial
de 17 de março
de 1966....................

528

gia hidráulica

~

Publicado

no Diário O ncuu de 11 de

março de 1966

57.875 - Decreto de 25 de fevereiro de 1966 - outorga à'
Sociedade Anônima de Eletrífícaçâo da Paraíba conceusâo para distribuir energia elétrica - Publicado no
Diário Oficial de 16 de março de 1966
,
,
57.'876 - Decreto de 25 de fevereiro de 1966 - Altera a
redação do aru. 39 do Decreto nv 54.999, de 13 de novembro de 1964 - Publicado no Diário Oficial de '7 de
março de 1966 .,.".".,.,..
57,877 - Decreto de 28 de fevereiro de 1966 Regula..
menta aplicação do regime
de remuneração dos runcío-

518

522

526

527

lNDICE

Pâgs.

Decreto de 28 de fevereiro de 1966 ~ outorga ao
Município de João Lisboa
concessão
para
distribuir
enerma elétrica. - Publicado
Diário O jicial de 17
de março de ·.1966 •.........
57.885 - Decreto de 28 de fevereiro de 1966 - Transfere
da Emprêsa Ourobranquense de Eletricidade e Transformação de Produtos Sociedade Anônima para Centrais Elétricas de Minas Gerais Sociedade Anônima concessão para distribuir energia elétríca- - Publicado no
Diário O tícuü de 17. de mar-

57.884 -

no

ço, de 1966

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

529

530

~

de 1966
,.. ......
57.887 - Decreto de 25 de fe-

vereiro de, 1966 ~ Autoriza o
cidadão brasileiro Francisco
Vieira de Barros a pesquisar
feldspato, quartzito e calcário, no, município de Piedade Estado de São Paulo ~
Publicado no Diário Ojicial
de 17 de março de 1966 ""
57.888 - Decreto de 28 de fevereiro de 1966 - Autoriza o
cidadão brasileiro Hermtlío
Vieira da Silva a pesquisar
minério de ouro. no município de Minas Gerais, Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário Ojicial de
17 de março de 1966
57.889 - Decreto de 28 de fevereiro de 1966 - Autoriza o
Govêrno do Estado de Minas
Gerais a pesquisar claníta no
município de São Sebastião
do Maranhão, Estado de
Minas Gerais Publicado
no Diário O tíciat de 17 de
março de 1966
Decreto de 28 de fevereiro de 1966 - Revoga os
Decretos que concederam à
Sociedade Anônima The J.
B, Williams Export Company autorização para run-

57.890 -

Pó.gs..
clonar na República - Publicado no Diário Oficial
de ,2 de março de 1966 "... 533,
57,891 - Decreto de 28 de fe":
vereiro de 1966 - Concede
autorização para o funcionamento da Faculdade de Tecnologia de Barretos, E~tado
de São Paulo - Publicado
no Diário O ncuü de 17"· de
. março de 1966
533:
57. 892 ~ Decreto de 28 de fevereiro de 1966 ~ Declara de
utílídade pública a "Sociedade. Uberabense de Proteção e Amparo aos Menores",
com sede em tjberaba, Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário O jicial de
17 de março de 1966
534
57.893 - Decreto de 28 de fevereiro de 1965 - Aprova a
alteração introduzida nos
Estatutos da Companhia Comercial de Segures, Gerais,
relativa ao aumento do capital .eocíal -Publicado no
Díario . O ncuü de 17 de
534março de 1966
57.894 - Decreto de 28 de. fe~
vereíro de l!:}66 -" Dispõe sôbre as atividades de cooperação e assistência educacionais do Departamento Nacional de Educação, tendo
em vista a execução do Plano Nacional de Educação, e
dá outras providências Publicado no Diário Olicial
de 1 retificado nos de 15,
republícado em 24 e retificada no de 31 de março
de 1963 .. , .. '
,,. ,
'
534
57,895 - Decreto de 28 de fevereiro de 1965 - Dispõe sobre os saldos não aplicados
dos Fundos Nacionais de
Ensino Primário e Médio, ~
intensificação do ensino fundamental a pessoas analfabetas de mais de 10 anos de
idade, e dá outras providência-s - Publicado no Diário
oneuü de 1 e republlcado no
de 24 de março de 1966 •..
536:
57.896 - Decreto de. 28 de fevereiro de, 1966 -r- Altera os
arts. 39, 49 e 59 do Regimento
do
Departamento
Econômico do Ministério da
I

Decreto de 28 de fevereiro de 1966 ~ Autoriza 'a
Companhia
Brasileira
de
Energia Elétrica. a ampliar
seu sistema de transmissão
publicado no
Diário
onci«t de 17 de março

57. 888
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530

531

532

532
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Págs.

Pâgs.

Agricultura,

aprovado

pelo

Decreto nv 52.663, de 11 de
outubro de 1953' - publica-do no Diário Oficial de 16 de
março de 1966
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

538

-57.897 - Decreto de 28 de fevereiro .de 1966 - Classifica

as -tunções gratificadas do

Serviço Social Rural' e

dá

outras providências- Publicado no Diário O [icuü de
8 de março de '1966

539

57.898 - Decreto de 28 de revereiro de. 1966 - Retlífca o

enquadramento dos cargos,
funções e empregos do onadro I do Mínístérto da Viação e Obras Públicas
Publicado no Diário O jicial
de 2 de março de 1966 .... "

57.899 Decreto de 1ÇI
marco de 1956 -r- Hetitica
Decretos ns.. '54.015, de 13
julho de, 1954 e 55:004, de

de novembro de 1964 -

o

o

o

••

o

o

o

o

o

o

o

544

13

o

o

o

o

o

'57.902 -Decreto de 2 de
marco de 1966 Regulamenta o art. 35 da Lei número 4.863, de 29 de novembro de 1965, que disciplina a
arrecadação pelos TAPS das
contribuições que lhes são
devidas e das destinadas a
outra,') entidades ou fundos,
mediante uma taxa única publicado no Diá1'io Oficial
de 4 e retificado no de 14' de
março de 1966 " .. , .. , ... "
,.57.903 ~ Decreto de 3 de
março de 196,6 - Declara de
utilidade pública o Centro
Social "Sagrada Família",
com sede em Campinas. Es. tado de São Paulo - Publicado no Díeríc Oficial de 17
de março de 1956 .. ,
',.

o

544

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

00

o

o

556

o

556

57.907 Decreto de 3 de
março de 1966 - Autoriza o
Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do
terreno que menciona, situado no Estado de Santa Catarina
publicado
no
Diário Oficial de 7 de março
de 1966

556

57. 90S -'- Decreto de 3 de
março de 1966 - Altera os
arts. 99 e 15 e seu § 29 do
Regulamento para a ordem
do Mérito Naval, aprovado
pelo Decreto nv 7.553, de 18
de julho de, 1941 - Publicado no Diário Oficial de 7 de
março de 1966

55'7

o

550

o

555

57.906 '----- Decreto. de' 3 de
março de 1966 - Concede à
The London Assurance autorização para aumentar o capital destinado as suas operações de seguros' no Brasil
_
publicado
no
Diário
Oficial
de
7
de março
de 1966
o

Pu-

"57.901 Decreto de 2' de
março de 1966 -: Aprova
Normas para a administração e utilização industrial do
acervo de bens da QRQUTMA Indústrias Químicas
Reunidas S, A. e dá outras
Vtovi.dências - Publicado na
Diá1'io Oficial de 3 - de março
de 1966
~o
o

o

de
os
de

blícado no Diá1'io Oficial de
3 de março de 1966 ..

57.904 Decreto de 3 de
março de 1966 - Declara de
utilidade pública a "Associação Civil das - Servas de
Maria do Brasil", com sede
no Estado da Guanabara Publicado no Diário O ficiaZ
de 17 de _março de 1966 "..
Decreto de 3 de
57,905 março de 1966 ~ Declara de
utilidade pública .a Associaçãodas Damas de Caridade,
com sede em Passo Fundo,
Estado do Rio Grande do Sul
publicado
no
Diário
Oficial de 17 de março
de 1966

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o.

o

00

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o.

o

o

o

o

o.

o

o

o

o

o

o

o

57.909

551

- ' Decreto de 3 de
.marco de 1966 - Transfere
imóveis e' benfeitorias pertencentes à Comissão Executiva dos Produtos da Mandioca, em liquidação: Ministério da Agricultura para a
Companhia Brasileira de Ar'mazenamento
CIBRA-'
ZEM e dá, outras providências - Publicado no Diário
Oficial
de 8 de
março
de 1966
o

o

o

o

O'

o

o

o

57.910 Decreto
março de 1966 555

o

o

o

o

o

o

o

o

000

o

de 3 de
'Suspende;
provísõrlamente, em relação

55'7

XXVII

:tNDICE

Péos,

Págs.

as Autarquias vinculadas ao
.Ministério da Viação e Obras
públicas, as restrições do
art. 6° do Decreto no .44.767,
de 30 de outubro de 1958,
combinado com o art. 17,
§ 39, do Decreto nc 807, de
30 de março de 1962, - Publicado no Diário Oficial de
4 de março de 1966
57.911 -, Decreto de -:l: de
março de 1966 - outorga à
Emprêsa Distribuidora de
Energia -em Sergipe S. A.
concessão
para
distribuir
energia elétrica - Publicado no Diário. Oficial de 21
de março de 1966
.57.912 Decreto' de 4 de
março de 1966 - Autoriza aCompanhia Paulista de Fôrça e Luz a construir linha
de transmissão e dá outras
providências - Publicado no
Diãrio O licial
de 21 de
março de 1966
57.913 Decreto de 4 de
março de 1966 - outorga à
Sociedade- Anônima, de Eletrificação da Paraíba concessão para distribuir energia elétrica - Publicado no
Diário
Oficial de
21 de
março de 1966
57.914 Decreto de 4 de
março de 1966 - Renova o
Decreto nc 52.241, de 9 de
julho de 1963 - Publicado
no Diário Oficial de 21 de
. . . março de 1966
57.'915 Decreto de 4 de
março de 1966 - Autoriza o
cidadão brasileiro José Ignacio de Mesquita Sampaio a
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.Iacupíranga, Estado de São
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de ,1966
........
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brasileiro
Divino
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pio, de MateusLeme, no Estado de Minas Gerais - Publicado 'no Diário Oficial de
21 de março de 1966
57.917 Decreto. de 4 de
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cidadão brasileiro Benjamim
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Diário
oncua de 21' de
março de 1966
,.
..
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57.918 __ Decreto de 4 de
março de 1966 -- Autoriza a
cidadã brasileira Dulce Valadares Vasconcelos Abreu a
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de Pitanga, Estado de Minas
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Publicado
no
Diário
Oficial
de 22 de
março de 1966

563

5'7.919 .:,.. Decreto de 4 de
março de 1966 -- Autoriza o
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22 e retificado. no de 30 de
março de 1966 .".............
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57.920 -- Decreto de 4 de'
março de 1966 -- Autoriza o
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e calcário no município de
Cachoeira
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Itapemtrím, .
Estado do Espírito Santo Publicado no Diário Oficial
de 22 de março de 1966 ....
564
Decreto de 4, de
marco de 1966 - Concéde à
"COSTALGO"
Mineração, Indústria e Comércio
Ltda. autorização para run-.'
cíonar como emprêsa de
mineração- Publicado no
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U ttcuü de 22 de
março de' 1966
564

57.921

560

57.922 Decreto de 4 de
março de 1966 - Autoriza a
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Brasileira
do
Cobre a pesquisar minério decobre, no .municípío de. Caçapava do Sul, Estado do Rio
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com sede em Bão Paulo, Es-

de 9 de
Aprova o
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de 14 de março de 1966 ...

570

57.931

tado de São Paulo - Publicado no Diário Oficial de 23
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março de 1956 - Dispõe sôhre as Delegações do Brasil
às Sessões da Assembléia Geral da
Organização das
Nações Unidas - Publicado
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57.926
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março de 1966 - Aprova o
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cruzeiros), para atender aos
programas especiaís de energia nos diversos Estados e
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569
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Decreto de 14 de março de 1966 - Anula o Decreto nc 42'.2<15, de & de setembro de 195'1' - Publicado no
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-

:5-8.014 - Decreto de 17 de março de HM5'6 --'-- Retifica dispositivo do Decreto nl).57. 7"70,
de 9 de fevereiro de 1966 Publicado no D. O. de 18
de março de 1966 ..... ',".
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providências ---'- Publicado no
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'58.019 - Decreto de 21 de março de 19.65 - Declara prioritária ao desenvolvimento do

619

619
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Págs.

dos equipamentos novos, sem
símílar nacional registrado,
neste descritos e oonsígnadoe
à emprêsa "Costa, Herculano
Sociedade Anônima - indústria e Comércio", de Geranhuns, E.stRdo. de Pernambuco - Publicado no D. O.

Nordeste, para efeito de ísen,
cão de quaisquer taxas e impostos federais, a importação
de equipamentos novos, sem
similar. nacional registrado e
consignados à emprêsa "80cíété Cotonníêre .Belge-Brésílíenne", de Moreno, Estado de Pernambuco - PublícadonoD. O. de.25-3'-66· .•.

6-20

Decreto de 21 de março de 196'6 - Declara prícrttária ao desenvolvimento do
Nordeste, para efeito de .isenção de quaisquer. taxas e impostos federais, a ímpcrtaçâo
de equipamentos novos, sem
similar nacional registrado e
consignados à emprêsa "Companhia vatença Industrial",
de vajenoa, Estado da Bahia
- Publicado no; p. O. de 25,
de março de 1966 .....'....

~22

de 31-3-'60

58.020 -

Decreto de 21 de março de 19'66 - Retifica a Tabela Numérica Especial de
Mensalistas do Ministério da
Saúde, aprovado pelo Decreto nc 49.346, de zede novembro de 1960 - Publicado 'no

5-8.021 -

de 23-3-65

623

58.022 - Decreto de 21 de março de 19,~6 - Altera o Regimento do Museu Imperial Publicado no D. O. .de 2'5
de março de 19-66

623

D.

O.

58.023 - Decreto de 21 de março de 1S6'B - Dispõe sôbre a
educação cívica em todo o
pais e dá outraa-provídênclas
- Publicado no D. O. de 25
de março de 1966

S22

5'8.024 - Decreto de 21 de mar;
ço de 1266' - Aprova o Regimento do Grupo Executivo da
Indústria do Livro - Publicado no D. O, de 25;-3--56 ...

825

98.025 ....!... Decreto de 21 de março de 19'66 - Declara nrfon-

tárta ao desenvolvimento do
Nordeste, para efeito de ísençâo de quaisquer impostos e
taxas federais, a importação

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

627

58.026 - Decreto de 21 de março de 19;06 - Declara prioritária ao desenvolvimento do
Nordeste, para. efeito de isenção de quaisquer taxas e ímpostos federais, 9, importação
de equipamentos novos, sem
similar nacional reststraoo :c
consignados à emprêsa "Go:p1panhia Industrial do Sisal
CI8AL", de Bayeux (Pb) Publicado no D. O. de 31
de março de 19%

628

'53.027 - Decreto de 21 de março de 19"&6 - Declara prtorttárta ao desenvolvimento do
Nordeste, para efeito de ísenção de quaisquer taxas € impostos federais, a importação
de equipamentos novos, sem
similar nacional registrado, 8
consignados à
em p rês a
"Acumuladores Moura 80ciêdade Anônima.". de Belo
Jardim, Estado de Pernambu,
co - Publicado no no D. O.
de ·31-3~6ô
~..........

$33

58.02'8 - Decreto .de 21 de março de 1965 - Declara prtorf..

tária ao desenvolvimento do
Nordeste, para efeito de isenção de quaisquer impostos e
taxas federais, a importação
de equipamento nôvo sem
similar nacional regtstradc,
neste descrito e consignado
à
emgaêsa "Mib..o lite do
_ Nordeste ,S. A. - Indústria e
Comércio", de 'Jabcatáo (Pe)
- Publicado no D. O. de 301
de março de 1956

642

58.031 - Decreto de 22 de mar;
Ço de 1966 - Concede reconhecimento ao curso de Nutricionista da universidade do
Recife - Publicado no D, O.
de 31-3-66

643

xxxv

!>lDICI

Págs.

Pégs.
58.032 - Decreto de 22 de março de 19,66 - Concede -reconhecímento à Faculdade de
Odontologia do Piam - Publicado no D. O. de 31-'3-:6S 643
5'8.037 -. Decreto de 22 de março de 19'66 - Retifica o Decreto n9 55.316, de 21-E-615,que declarou prioritária ao

desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de
quaisquer taxas e impostos federais, a importação dos equípamentos novos,' sem similar
nacional .regfstrado, nêle descritos e consignados à emprêsa "Fábrica de Sacos Montanha Ltda.. "v : de Recife (Pe)
- publtcaâo no D. O. de 30
de março de 1966

58.0M: -

co

Promulga

643

53.073 , - Decreto

Convenção para a proteção
da flora, faUllae das belezas
cênicas' dos países da êmé..
5-8.055 - Decreto de 23, de março de 1966 - Dá nova redação 'a dispositivos, do Decreto
nc 50. i640, de 20 de maio de
1961, para transferir competêncía sôbre fiscalização / do
uso de carros oficiais ao Departamento Federal de Segurança. Pública - , PUblicado
no D. O. de 24:-3-&6
58.057 - Decreto de 23 de março de 1956 - Aprová o Orçamento da Caixa Econômica
Federal de São Paulo - PUR
blicado no D. O. de 29-3-'66
58.058 - Decreto de 23 de marco de Hl$& - Abre ao Poder
Judiciário - Justiça do Trabalho - Tribunal Superior do
Trabalho, o crédito especial
de Cl'$ 13. '580.000, para o fim
que especifica - Publicado
no D. o. de 28-3-'66 ... ,"
5-8.0'5'9 - Decreto de 23 de março de 1lNJ6 - Abre ao Poder
Judiciário - Justiça do Trabalho - Tribunal Regional
do Trabalho da Terceira Região o .crédíto especial' de
crs 6.000.000, para o, fim que
especifica Publicado no
D. O. de 28-3-'00 .•.......

Decreto de 24 de
março de 19'66 - Dá nova rodação à letra â, do arb. 71, do
Regulamento para a tEscola de
Comando e Estado-Maior do
Exército, riprovado pelo Decreto n.c 36.95'5, ,de 25, de fevereiro de 1955 - Pub. no

D. o. de 28-3-65

a

rica - Publicado no D. O.
de 30-3-66

64~-

58.071

Decreto de 23 de 'mar-

de 1966 -

58.060 Decreto de 23 de
marco de 1966 - Abre aó
Poder Judiciário - Justiça
do Tmbalho·- Tribunal .;Regíonal 'do 'I'nabalho da 4.f.l.
Região, o crédito especial de
Cr$ 3'S.OOO.QOO" pari o fim
que especifica Publicado
no D. O, de 28-'3-66

6<\4

649
de

24

de

março de 1966 - Aprova o
Regimento do Gabinete' do
Ministro das Minas e Energia
~ Pub. no D. O. de 28-3'~6fi

650

Decreto de 24 de
março de 19'6-6 - Aprova -o
Regimento da Consultoria
Jurídica do . Mânistério das
Minas e .Energia - Pub, no

5-8.074 -

D. O.

de 28-3-66

653

58.075 ...:..- Decreto de 24 de março
647

de 1966 - Aprova o Regimento do Departamento de
Administração do Ministério
das Minas e Energia - Pub.

no D.

648

o.

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

672

Decreto de 24 de março
de !S66 - Converte em Monumento Nacional o Município Fluminense de Parati e
dá outras providências

58.077 -

Pub . no D. O. de 26-3-66 ..

Decreto de 25 demarço
de 1966 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropríaçâo, O imóvel que

58.078 649

654

58.07S-Decreto de 24 de março
de 1966 Aprova o Regimento do Departamento Nacional de Águas e Energia' do
Ministério das Mínaa e Energia - Pub. no D. O. de
28-3-~6.

649

de 28-3-66 ...-. . . . .

683
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mencioná, necessário ao Ministério da Guerra - . Pub.

no D. o. de 29-3-66

684

58.079 - Decreto de 25- de março de 1966 - Retifica o Decreto n.c 54.100, de 6 de

agôsto de 1964, que aprovou
o enquadramento do pessoal
do Departamento dos Correios
e Telégrafos
Pub . no
D. o. de 29-3-66

58.080 -

D. O. de 29-3-66

685

Decreto de 25 de mar-

Aprova os orçaçamentos dos Conselhos Re-

gionais de Medicina do Dís-

nistério da Fazenda, o crédito especial de
.
Cr$ 820.000.000 para o fim
que especifica Pub. no
D. o. de 31-3-66

690

Decreto de 29 de março de 1966 - Abre ao Poder
Judiciário ~ Justiça do Trabalho - rrríbunal Regional
do Trabalho e .runtas de
Conciliação e Julgamento da
1.!J. Região, o crédito especial
de Cr$ 17.357.749', para o fim
que especifica Pub, no
D. o. de 31-3-66

690

58.115 r: Decreto de 30 de março de 1966 - Autoriza o Departamento Nacional de Eatradaa de Rodagem e o Departamento Nacional de Portos e Rios Navegáveis a contratarem' empréstimos com o
Banco Interamerícano de Desenvolvimento e o Míntstro
da Fazenda a prestar a garantia do Tesouro Nacional
aos referidos empréstimos -.
Pub. no D. O. de 31-3-'66.

690

58.097 -

tito Federal e do Pará 685

58.081 - Decreto de 25 de março de 1966 - Autoriza a ces .
são, sob o regime de aforamento, de ilhas situadas na
-baía de Sepetíba, Estado do

Rio de Janeiro, nos têrmos
dos arts. 125 e 126 do Decreto-lei nc 9.760, de 1946 Pub . no D. -o. de 2&-3-66 ..

ego

Decreto de 25 de março de 1966 - Altera disposições do Decreto n.o 56.79'3,
de 27 de agôsto de 1965 Pub. no D. o. de 28-3-66.

686

58.082 -

58.083 - Decreto de 23' de março de 19,66 -t- Prorroga a vigência da tabela, a que se refere o Decreto n.c ~8 .:50-5, de
25 de junho de 1965, fixa
novos valores para as gratirtcações de representação de
gabinete para atender provisôrtamente aos encargos de

681

58.096 - Decreto de 29 de março de 19"66 --'- Abre, pelo Mi-

ço de 19'66 -

Pub . no D. O. de 31-3-66..

Págs.

d i r e ç ã o, chefia, assessoramenta e secretariado da Superintendência do Desenvclvímento da Pesca e dá outras
providências
Pub.
no

tND!CE DO APENSO
Pâfis.

Pãçs,

Vicente de Paulo, com
sede em Monte Azul Paulista,
Estado de São Paulo - Pub.
no n. O. de 11-2,-66
.
São

51.865 ----:. Decreto de 25 de março de- 1963 - Aprova o enquadramento definitivo dos
cargos e' funções da. Rêde da
Viacão Cearense e dá outras
,proVidências
Ret.
no
D. O. de 19' e 25-1-66 .. ".,

55.42& -

695

Decreto de 31 de de-

zembro de 1964 -

Autoriza o

cidadão brasileiro Zacki Curí
a pesquisar cassiterita, no
município de Macapá, Território do Amapá O. de 19-1-66

Pub. no

D.

funcionar como _emprêsa de
navegação de cabotagem -

dade pública a Associ açâc das
Irmãs Missionárias Zeladoras
do Sagrado Coração de Jesus.
com sede em São· Paub, Estado de São Paulo .- Ret ,

dade pública a "Maternidade
de Guaratinguetá, co..n sede
em Guaratínguetá, Estado. de
São Paulo - Pub. no D.O.
Decreto de 18 de junho de 19-65 - Declara de
utilidade pública a Obra
Unida à Sociedade São Vicente de Paulo - Hospital

56.483 -

ellô

Decreto de 11 de outubro de 19'6'5 r-: Outorga ao
Departamento de Aguas e
[Energia do Estado de Pernambuco concessão para distribuir energia elétrica
Ret . no D. O. de'4-1-66 .

697

Decreto de 11 de outubro de 1965 - Altera o Decreto n.c 50.1837, de 23 dejunho de 1961, que cria o Grupo
Executivo da Indústria de
Material Aeronáutico - GEIMA - Retif. no D. O. de
28-<1-66

696

56.'297 - Decreto de 19- de maio
de 1965, - Declara" de utili-

de 11-2-66

Departamento de Aguaa e
Energia. do Estado de Per-.
nambuco, concessão para distribuir energia elétrica
Ret. no D. O. de 10-2-66 ..

.5'1.049 695

55.915' - Decreto de 12 de abril
de 1"965 - Declara. de utilí-

no D. O. de 12-1-66

57.022 ......., Decreto de 11 de outubro, de 1965 - Outorga ao

51.023 695

55.573- Decreto de 18' de janelro de 1965 - Concede à
Bmprêsa Yaramar de Navegação Ltda. autorização para.
Pub. no D. O. de 14-3-66.

69B

096

.

697

Decreto de 1 de novembro de 1965 - Aprova a
alteração introduzida nos Estatutos da Colonial Compapanhia Nacional de Seguros
Gerais, relativa ao aumento
do capital social - Ret. no

b-7.152 -

D.

O. de 20-1-66

.

Decreto de 8 de novembro de 19-65 - Retifica o
Decreto n.c '51.~,23, de 25 de
junho de 1962, que aprovou
o enquadramento definitivo
dos cargos e funções da Rêde

57.184 -

697
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Mineira de Viação e dá outras
providências - Pub. no D. O.
de

~1~3-66

H97

Decreto de 18 de novembro de H165' - Aprova o
Regulamento de Inspeção Industrial, Bromatológlca e Higiênica de Produtos destinados à Alimentação dos Animais Domésticos - Ret , no

57.2,8-4 -

D.

o.

de 15-3-GS

Decreto de, 24' de novembro de 1965 - outorga à
Companhia de Eletricidade do
Cariri concessão para distribuir energia elétrica - Ret.
no D. O. de 10-2-6$

Ret. no D.

691·

57.318 -

&7.351 - Decreto de 26 de novembro de 196& - Dispõe sôbre o enquadramento dos eer-:
vídores do Departamento Federal de Segurança Pública e
da Polícia do Distrito Federal - Ret. 'n o D. O. de
2-1-2 'e reto no de '14-3-66.

697

57.370 - Decreto de 1, de dezembro de 1965 - Classifica
os cargos de nível superior do
Ministério da Fazenda e dispõe sôbre o enquadramento
de seus 'atuais ocupantes
Ret: no D. O. de 18-2-6& "

o.

de 10-2·G6

de 10-2-66 ..

18-2-66

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

18-2-66 ....................•.

697

693

5~9

57.378- - Decreto de 3' de de:"
zembro de 1965- Outorga
concessão à Emissora Rural
de Rio do Sul Ltda.-, sediada
na cidade do Rio do Sul, Es~
tado de Santa Catarina, para
instalar uma emissora de radiodifusão sonora - Ret. no
D.

o.

700

57,394 - Decreto de 7 de dezembro de 1ge5 - Condicíona
a venda de passagens para o
Exterior" do Pais, à prévia
apresentação de certificado ou
revacinação contra. a varíola ..,..- Ret. no D. O. de
700

57.395 - Decreto de 7 de dezembro de 1965 - Baixa Norluas Técnicas 'Especiais para
o contrôle da fabricação e
venda de produtos de higiene;
perfumes, cosméticos, congêneres e dá outras providênelas -'- Ret. no D. O. de

5'7 .S'61-A - Decreto de 29 de novembro de 1965 -',Regulamenta' a Lei n.c 4'-822, de 29
de outubro de UH)5, que estabelece princípios, condições e
critérios básicos para promoções de oficiais da Marinha
do Brasil , - Ret. rio D.a.
de 11-2-66

57.382 - Decreto de 3: de dezembro de 1965 - Aprova a
alteração introduzida nos Es"tatutos da União do Comércíd e Indústria Companhia de
Seguros 'Gerais, relativa ao
aumento do capital social '-

5'7.383 -Decreto de io de dezembro de 19tJ5 -Retifica a
classificação de cargos de nível superior do Ministério da
Guerra, ,aprovada pelo Decreto n.c '5{i .:55'v., de 15 de janeiro de 1965, e dispõe sôbre
o enquadramento de seus
atuais ocupantes - Ret. no
D. O. .de 11-2-66

".

701

57.424 - Decreto de 14 de dezembro de 1965 .:...- Altera dlspositivos do Decreto n.c '51.89'&,
de 9 de abril de 1s.63, que
aprovou o Regimento do Departamento rNactonal de Portos e Vias Navegáveis - Ret. _
no D. O. de 18-2-66'...... 701
57.425 - Decreto de
zembro de 1965 Decreto n. Q51.308;
agôsto de 19,61 D.

699

700

o.

14 de deAltera o
de 25 de'
Ret. no

de 1-3-1m

57.426 - Decreto de 14 de de;'
aembro de 1965 - -Aprova o
Regulamento da Pagadoria

701

IND'''''
Pág".
de Inativos e Pensionistas da
Aeronáutica - Ret. no P.D.
de

~..

1-3-66

701

57.427 - Decreto de 14 de dezembro de 196á - Aprova o

Regimento do Departamento
Nacional de Obras Contra as
Sêcas ...;,- Ret. no D. O. de
1-3-6'õ,·;

57.437 -

'70~

Decreto de l:ô- de de-

zembro de 1965 -~utoriza o
~idadão brasileiro Décio AÚ1a,,ral
Castro
a
pesquisar
. amianto, mica e minério de
níquel no município de Niquelândia, Estado de Goiás Ret. no D. 'o. de 2-3-66

57.445 -

702

Decreto de 16 de de-

zembro de

19'65 -

Modifica

o Regulamento para a eleição
dos Representantes da Lavoura na Junta AdmínlstraUva do IBC, baiXado pelo De
ereto n.c 5:7.09-6, de 19 de ou4

tubro de 1965, a que se refere
o art. 5.9 da Lei

n.v

1. 779, de

:2-2 de dezembro ele 1952Ret. no D. O. de 2-3-66 ..

703

57.447 - Decreto de 16 de dezembro de 19-65 - Autoriza' o
Ministério da Fazenda a dar
a garantia do Tesouro Nacícnal à operação de que men-

ciona - Ret. no D. O. de
2-.3-66 '" '.. ... . . . . . . . . . . . . . . .

2-3-66' ..,

703

de 2-3-66

57.456 - Decreto de 17 de dezembro, de 1965 - Determina
8, elaboração do Plano de Es-

704

O. de 2-3-66

704

Decreto de 20 de dezembro de 1955 -Dispõe sõbre manipulação, receituário
índusta-íalízaçâo e venda de
produtos utilizados em homeopatia e dá outras providências - Ret. no D. O. de

57.477 70'

:.....

\-..

Decreto de 20 de dezembro de 1965 Baixa
Normas Técnicas Especiais
para o combate à Malária e '
dá outras providências - Ret.
no D.

57.454 - Decreto de 17 de dezembro de '19-65 - Autoriza o
Ministério da Fazenda, e dar
a garantia do Tesouro "Nacional à operação de crédito
que menciona Ret. no
D. O.

'

57.474 -

57.4'50 - Decreto de 16 de dezembro de 19'65 - Declara de
utilidade pública para fins 'de
desapropriação imóvel no Estado do Paraná; - Ret. no
D. O. de 2-3-66

57.464 - Decreto de 20 de dezembro de 19-8'5 ......,. Cria, junto
ao Gabinete do Ministro Extraordínárto para o Planeja-.
menta e Coordenação Econômica e sob a supervisão
dêste, Grupos de Coordenação destinados a coligir .elementes para a elaboração do
Plano üeconômico de Longo
Prazo e dá outras providências - Ret. no D. O. de

Z-3-56

Decreto de 24' de deAprova
zembro de 19,65 nôvo Regimento para o Ser·-viço de Documentação do Mlnístérlo da Educação e Cultu
ra - Ret.no D. O. de 2~3·66 705

57.4-81 -

7m

704
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2-3-6&........................

Decreto de 27 de dezembro de 1965 - Declara de
utilidade pública para fins de
desapropriação em favor do
Banco Nacional de Crédito
Cooperativo, imóveis 'situados
nas cidades do Rio de J aneíro, Estado da Guanabara,
Belém - Estado do Pará e
Curitiba - Estado do Paraná
- Ret. no D. O. de 2-3-66

funcionar COlpO emprêsa de
mineração - Pub. no D. O.
de 11-1-66

705

57.4'8:5 -

705

705

57.496 - Decreto de 28 de dezembro de 1S65 - Autoriza o
cdadâo brasileiro João Correia a pesquisar calcário no
município de Iporanga,' Estado de são Paulo ~ Pub ,
no D. O. de 11-1~66
Decreto de 28 de dezembro de 1965, - Concede à
Bela Vista Mineração e oo-

57 A!l7. -

701

706

70B

708

57.501 - .Decreto de 28 de dezembro de 1965 - Autoriza o
cidadão
brasileiro Octávio
Coan a pesquisar fluorita no
munícípío de Urussanga, Estado de Santa Catarina Pub. no D. O. de 11-1-66.

57.49'5' - - Decreto de 28' de dezembro de 1965 - Aprova as
alterações introduzidas nos
Esta.tutos da Transatlântica
Companhia Nacional de Seguros, inclusive aumento .do
capital social Pub. no
D. O. de 4-1-66

D. O. de 11-1-66

57.500 - Decreto de 28 de dezembro de 1965 - Autoriza o
cidadão brasileiro José da
Mata Melo a pesquisar água
mineral no município de Frutal, Estado de Minas Gerais
- Pub. no D. 0, de 11-1-66

57.494 _. Decreto de 28 de dezembro de 1965 - Aprova alterações introduzidas nos Estatutos da Atlântica Companhia Nacional de Seguros;
inclusive aumento do capital
social - Pub, no D. O. de
4-1-66

57.498 - Decreto de 28 de dezembro de 1965 - outorga .à
Companhia de Eletrificação
Rural do Nordeste concessão
para dístrfbulr : energia elétrica - Pub . no D. O. de
11-1-66

707

57.499 - Decreto de 28 de dezembro de 19,8-5 -- Autoriza o
cídadâo brasileiro Sydney Siqueira Cardoso a pesquisar
feldspato e mica, no município de São Gonçalo, 'Estado
do Rio de Janeiro - Pub. no

57.491 - Decreto de 27 de dezembro de 196:5 - Prorrogação de Estágio de Serviço Oficial R2 (Dá nova redação ao
art. t.c, do Decreto número
55.307. de SO de dezembro de
1964) -- Ret. no D. O. de
2-3-66

Págs.

mércío Ltda. autorização para

57.484 - Decreto de 27 de dezembro de 1965 - Retifica o
enquadramento dos cargos e
funções do Quadro de Pessoal
do Ministério da Aeronáutica,
aprovado pelo Decreto número 51.516, de 2'S. de junho
de 1962 - Ret. no D. O. de

710

57..502 - Decreto de 28 de dezembro de 196& - Autoriza o
cidadão brasileiro José da
Silva Gomes a pesquisar bauxita, no munícípto de Lajes,
Estado de Santa Catarina .:.Pub. no D. O. de 12-1-66

710

Decreto de: 28 de de';'
zembro de '19'6'5 ~ Autoriza a
Centrais Elétricas de Minas
Gerais S. A. a 'construir linha de transmissão - Pub.
no D. O. de 12-1-66

711
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DECRETO N? 57.567 -

DE

3

DE

JANEIRO DE 1966
/

concede indulto a sentenciados pela
Justiça Militar.

O .Presidente da República, usando
da atrtbtnção que lhe confere o artigo 87. nv XIX, da Constituição Federal, e, ainda,
Considerando salutar a tradição comemorativa do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, de conceder perdão
aos sentenciados em condições de merecê-lo e proporcionar novas oportunidades aos que se mostrem recuperados para o convívio social, bem como,
Considerando justa, posto medida
humamxadora do direito, a extensão
do Decreto nc 359, de ~9 de novemDECR.ETO N9 51.563 -

bro de 1965, aos condenados peja Justiça Militar, que não estejam cumprindo pena em penitenciária civil de-

creta:

Art. 19 Fica extensivo aos condenados pela Justiça Militar, que não estejam cumprindo pena em penítencíária CIvil, o Decreto nc 359, de ,29 de
novembro de 1965, substituído o parecer do Conselho penttenciarío competente pela tnrormacâc da autoridade sob cuja custódia -estiver o prêsc,
Art. 2Ç1 f:ste decreto entrará. em vigor na data de sua publícaçao, revogudas cas disposições em contrário.
Brasília, 3 de janeiro de 1966; 145Qda Independência e 78<). da- República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Juracy Magalhães
DE

4

DE JANEIRO DE

1966

Altera o Orçamento da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
o art. 87, item 1, da consutmcao. nos termos do art. 107, da Lei nv 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto nv 54.-397,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de US. 55.534 e '55.535, de 1\1 de
janeiro de 1965, ceorera:
'
Art. 19. Fica alterado, conforme quadro anexo, o Orçamento para o
exercício de 1965 da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul.
autarquia vinculada ao- Ministériu da Fazenda, aprovado pelo Decreto
nc 56.173, de 29 de abril de 19li5.
Art. 29. f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1966; 145º da Independência e 789 da República.
H. CAS1ELLO BRANCU

Octavio Btllhóes

Os anexos a que se rerere c art. 19, foram publicados no D.a. de lO-l-t)f:i.
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DECRETO NQ 5'1.569 -

DE---4. DE JANEIRO DE

-1966

Altera os orçamentos da CatXa Econômica Federal do Rio Grande do
Norte, do Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais e da
Administração do Serviço da Loteria Feâertü, .

O Presidente da República. usando da atribulçâo que lhe confere
o art. 87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107, da Lei nc 4.320,
de 17 de março-de 1964. e de acôrdc corn-o disposto no Decreto no 54.397,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de os. 55.534 e 55.5-35, de 11 de

janeiro dê 1965. decreta:
Art. íc. Ficam 'alterados, conforme os quadros anexos, os orçamentos'
para o exercício de 1965,' da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do
Norte, do Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais e da
Administração do Serviço da Loteria- Federal, autarquias vinculadas ao
Mínlstérín da Fazenda,_ aprovados pelos' Decretos ns. 56.173, de 29 de abril
de 1963,56.862, de 14 de setembro de 1965 e 57.113, de' 19 de outubro de 1965.
Art. 29. êate decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dtspoaíções em contrário.
.
Brasilia,4 de janeiro de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Uctàvio Bulhões

Os

anex~s

a que se retere o art. iv, foram publicados no D.U. de 10·1':'66:.

DECREI'O NQ 57.370 -

DE 4

DE -JANEIRO

DE 1966

Altera o orçamento. da Escola Técnica Federal do Paraná

O Presidente da República, usando da atrtbuiçao que lhe confere
o art. 87, item r, da Constituição, nos têrmos do art. J07, da Lei nc 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acôruc com o disposto no Decreto nc 54.397.
de 9 de outubro de 1964. alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1965, decreta:
.
Art. 19 Fica alterado, conforme . o quadro anexo, o orçamento para o
exercício de 19ô5, da Escola 'Técnica Federal do Paraná, autarquia vinculada
ao Ministério da Educação e Cultura, aprovado pelo Decreto nc 5'5.925, de
14'de abril de" 1965.
Art. 29. :este decreto entrara em vigor na data de sua publicação,
revogadas as drsposíçõea em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1966: 1459 da Independência e '18º' da República.
H. CASTELLO BRANCO
Flavio Lacerda

Os anexos a que se refere o art. 19 , foram publicados no D.U. de 10~1~66.

DECRETO NI-' 57.57:í.

DE 4 DE JANEIRO DE 19ô6

Altera o orçamextc da Escola Técnica Federal de Pernambuco

O Presidente da República, usando da atríbuíção que lhe confere
o art. 87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107. da Lei nv 4.320,

ATOS' Dó· PODER ExECUTIVO

de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto n» 54.397,
de s üe outubro de 1964, alterado pelos de ns.55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 19$5, decreta:
Art. 11}. Fica alterado, conforme o quadro anexo, o orçamento para o
exercicio de 1965,' da Escola Técnica Federal de Pernambuco, autarquia
vmculada ao Ministéric da Educação e Cultura, aprovado pelo Decreto
nc 55.925, de ,14 de abril de 1965.
Art. 29. üste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia 4 de janeiro de 19,66; .iA59 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Flavio Lacerda

Os anexos a que se refere o art. 19, foram pubfícados no D.O. de
e retítfcados no de 2-3~66.
DECRETO N9 57.572 -

DE

4 DE

JANEIRO DE 196-6

Dispõe sôbre as atividades didáticas
exercidas na Escola
Nacional de
Saúde Pública e sóbre a forma de
sua remuneração.
O Presidente da República, rio uso
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, - da Constituição, decreta:
Art. 19 As atividades
didáticas
exercidas na Escola Nacional de saú~
de Pública compreendem:
1 - aulas;
II - trabalhos prátícos ;
fl.I' - ' exames;
IV - visitas;
V - estágios;
VI - conferências;
VII -seminários;.
VIII - simpósios; e
IX ' - mesas-redondas.
Art. 2º As atividades didáticas, a
que se refere êste Decreto. serão re~
brtbuídas na forma da legislação vígente e nus limites das dotações orçamentárias, de acôrdo com tabela
aprovada pelo Ministro de Estado da
Saúde e publicada no Diârio Oficial
da União.
Art. 3\' A designação de funcionários para atividades docentes terá caráter eventual, não ímphcando
em
vínculo cmprezaucío de qualquer naturcza, exaurindo-se com a conclusão
do curso a que se vincula.

10~1

Parágrafo único. O ato. de designação deverá especificar a denominação e a duração de curso em que se
Integram as atividades, determinando
expücttamente o número de horas a
elas destinadas.
Art. 4Q .f: vedada a designação de
um mesmo funcionário para atividades concomitantes, bem como proíbída a acumulação de modalidades de
ensino.
Art; 59 O funcionário que, a qualquer tempo, invocar direito a cargo ou
emprêgo permanente, com base no
exercício das atividades de que trata
o art 3Q dêste Decreto ficará sujeito
às sanções estabelecidas na legislação
que rege a acumulação remunerada de
cargos públicos e o regime' de \ tempo
integral.
Art. 69 ~ste Decreto entrará. em vigor na data da sua publicação ficando revogado o Decreto nv 54.492, de
16 de outubro de 1964 e demais dísposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 19f:i6; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
RaymUndo Brito

DECRETO N9 57.51'3 - DE 4 DE
JANEIRO DE 1966
Altera à Decreto n Q 55.871, de 26 tU
março de 19G5, na, parte 'referente à
Comissão Permanente de Aditivos
para Alimentos.

O Presidente da República, usando
da .atribuiçá,o que lhe confere o ar-
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6

tigo 87, item I, da Oonstituíçâo, de-

creta:

Art. 19 Os arts. 27 e 29 do Decreto nv 55.871, de 26 de março de 1965,

passam a vigorar com a .seguínte redação:

"Art. 27. A C.P.A.A. reunir-se-á

no período de fevereiro a novembro
de cada ano, ordinàr íamente na forma
do art. 29 e extraordinàrtamente
quando convocada por seu presidente,
por ' iniciativa própria ou a requeri-

menta de mais de um têrço de seus
membros" .. "Art. 29. A C.P.A.A. fica classi-

ficada, na forma do Decreto número
J}5.090, de 28 de novembro de. 1964, na

Categoria B,
com o máximo de 4
(quatro) sessões ordinárias menzals,
correndo as despesas com o pagamento das gratificações aos respectivos
membros à conta da dotação que coubel', do Ministério ~a Saúde".
Art. 29 nste decreto entrará em vigor na data de sua publicação', revogadas as disposições em contrário.
Brasilia,'4 de janeiro de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Raymundo Brito

DECRETO N9 57.574 JANEIRO

DE 4 DE

DE W66

Aprova a alteração introduzida nos
Estatutos da, Companhia Catarinense de Seguros Gerais, relativa ao
aumento do capztal social.
O presidente da República, usando
da atrzauiçâo que lhe confere- o artigo
87, inciso l, da
Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nc 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:

Art. 1<:' Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da Companhia Oatartnense de seguros Gerais,
com sede na cidade de Blurnenau, Estado 'de santa Catarína, autorizada a
funcionar pelo Decreto nv 2.507; de
16 de março de 1933, relativa ao aumento do capital social de Cr$ .....
30.000.000 (trinta milhões de cruzeiros) para Crg 100.000.000 (cem milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas em AssembléiaGeral Extraordinaria. realizada
em ac de outubro de 1964.

Art. 29 A sociedade continuará integralmente sujeita as leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquéle Decreto.
Brasília, 4 de janeiro de 19%; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N9 57.575 - DE 4 DE
JANEIRO Dli 1966
Cancela a autorização
conoeasao a
emprêsa de transportes aéreos" Lóide AéreoParuguaio S .A. - LAPSA",
para. funcionar na República.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e tendo em vista que a emprêsa de transportes aéreos "Lóíde Aéreo
Paraguaio -, LAPSA" deixou de operar no território nacional, em virtude
de encerramento de suas atividades
aéreas, decreta:
Art. 19 Fica cancelada a autorização de funcionamento no Brasil. concedida pelo Decreto nc 49.865, de 11
de janeiro de 1961, à emprêsa . de
transportes aéreos "Lóíde Aéreo Paraguado S.A. - LAPSA".
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de, 1966; 145Q
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCQ
Ectuardo Gomes

DECRETO N.Q 57.576 JANEIRO

DE

DE

4

DE

1966

Aprova o Regulamento para as Comissões de promoções.

. O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 0_ artigo 87. inciso .1, da Constituição, e
tendo em vista o que dispõe o artigo
7.Q, § 19 alíneas a) e b). da Lei número 4.822 de 29 de outubro de 1965.
decreta:
Art. te Fica aprovado o Regulamenta para as Comissões de Preme-

ATOS DO' PODER EXECUTIVO

ções, que com êste baixa -assinado pelo
Ministro de Estado da Marinha.
Art. 291!:ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasilia, 4 de janeiro de 1966; 1459
da Independência e 789 da -República.
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os Almirantes-de-Esquadra em Comissão, designados pelo Ministro da Marinha.
Parágrafo único. A Primeira Comissão ce Promoções será presidida
pelo oficial mais antigo.
Art. 59 A Segunda Comissão de Promoções será constituída por:
H. CASTELLO BRANCO
a) Membros Efetivos; 1 AlmiranteZilmar Campos de Araripe Made-Esquadra e 4 Vice-Almirantes, em
cedo
comissão e que integram o Conselho
de promoções de Oficiais, designados
pelo Ministro da Marinha;
REGULAMENTO PARA AS
b) Membros Assessôres: 1 Vice-AlCOMISSõES DE PROMOÇõES
mirante CFN, 1 Vice-Almirante
CETN, 1 Vice-Almirante CIM, 1 ViceCAPÍTULO I
Almirante .l\ID para organizar as listas
Da Finalidade e Atribuições
dos respectivos Corpos;
c) Membros Suplentes: 3 Vice-AlArt. 1Q As Comissões de Promomirantes do Corpo da Armada, em
ções, Primeira e Segunda, (P CoP fi 2~
comissão.
coP) são órgãos da Alta Administração Naval que têm por finalidade asParágrafo único. /'J. .Segunda Comissessorar o Ministro da Marinha nos
são de Promoções será presidida pelo
assuntos concernentes à promoçác e
Oficial de maior graduação ou de
carreira dos Oficiais-Generais dos dimaior antiguidade.
versos Corpos e Quadros da MB, opi, Art. 69 O Presidente poderá scncttar
nando sôbre a aplicação dos dispositio comparecimento às reuniões da CoP
vos legais que lhes dizem respeito.
de quaisquer oficiais para prestar esParágrafo único. As Comissões de
clarecimentos ou opinar sôbre assuntos
Promoções são diretamente subordinaem pauta. asses oficiais não terão didas ao Ministro da Marinha.
reito a voto.
Art. 2° Compete à Primeira ComisArt. 79 A CoP se reunirá sempre
são' de Promoções:
que convocada pelo Presidente, mas
só poderá deliberar quando -presentes
a) organizar
a Lista de Escolha
para promoção a Almirante-de-Esquapelos menos dois tércos dos seus
dra;
Membros Efetivos.
b) organizar e apresentar na segunArt. 89 Cada assunto a ser apreciada quinzena de janeiro de cada ano,
do pela COP será estudado por um
a lista dos oficiais-generais destinados
Relator escolhido pelo Presidente.
a integrar a cota compulsória na for§ 111 Os trabalhos dêsse Relator se'IDa do Art. 17 da Lei 4.902 de 16 de
râo sempre escritos e terminarão por
dezembro de 1965;
c) emitir parecer sôbre quaisquer
um parecer devidamente justificado
dúvidas relativas a promoções, agreque, depois de lido e discutido em pje;
gações, transferência para a reserva,
nárío, será submetido a votação.
reversões e assuntos correlatos refe§ 29 E' assegurado aos Membros da
rentes aos Oficiais-Generais.
Comissão o direito de vista do pareArt. 35' Compete à Segunda Comiscer em discussão, antes da votação. A
são de Promoções a organização da
vista . será pelo prazo marcado pelo
Lista de Escolha para promoção a
Presidente e' aquêle que gozar dêsse
Vice-Almtrante.
,direito deverá apresentar. um .relateno escrtto, que será oportunamente
CAPÍTULO II
discutido em plenário.
Art. 99 Qualquer Membro poderá
Da Constituição e do Processo
apresentar questões a serem aprecia.Art. 4~ A Primeira Comissão de : oas pela Co:E", desde que sejam consiPromoções será constituída por todos
deradas pertinentes.
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Art. 10. A votação da CoP será simbólica ou nominal e, neste último caso, feita na ordem inversa de antiguidade dos seus Membros.
Parágrafo único. Os Membros da
CoP, quando julgarem. conveniente ou
por determinação do Presidente, justtncarão, por escrito, os seus votos.
Art. 11. As resoluções e pareceres
da CoP só serão - adotadas

quando

de Promoções de oficiais), desprezando neste último a coluna 5 de Juizo
de Valor, e distribuirá. aos memnros
das Comissões respectivas, na própria
sessão," para que votem a Lista Tríplice.
Parágrafo único. Se houver mais de
uma vaga, a lista será acrescida de
mais um nome para cada vaga.

CAPíTuLO IV
aprovadas por, pelo menos, metade
mais um dos seus Membros Efetivos.
Da Secretaria
Parágrafo único. Ao Presidente caArt. 18. As Comissões de Promoções
be o voto de qualidade.
-de Oficiais disporão de uma SecretaArt. 12. Os Membros da COP não _ria dirigida. por um Oficial-General ou .
Oficial-Superior da Ativa ou da Repoderão abster-se de votar, salvo em
serva do Corpo da Armada e lotada
caso de suspeição aceita pela maioria
pelo .pessoal necessário, em número
dos outros.
firmado pelo. Ministro da Marinha.
Art: 13. Pelo Diretor da Secretaria
Parágrafo úníco. A Secretaria' da
serão lavradas atas em que se regísCoP funcionará no mesmo 10c'aI e utd"trarão os pareceres, votos. abstenções
Iizará 'o mesmo pessoal que a Secretaé suas justificações e os fatos imporria do Conselho do Almirantado,
tentes ocorridos durante as sessões.
Art. 19. Ao Diretór da Secretaria
Art. 14. Os pareceres, sugestões e
competirá:
atos da CoP serão encaminhados ao
J,Ministro da' Marinha com a responsaa) organizar e manter em dia uma
bilidade coletiva de seus componentes,
coletânea de leis, regulamentos, decina medida dos votos apurados.
,
sões, interpretações e resoluções judiciárias, 'administrativas e do próprio
Parágrafo único. Cópia autêntica de
Conselho relativas aos assuntos de sua.
tais documentos, bem como todos os
alçada;
elementos. elucidativos dos processos,
serão arquivados na Secretaria da
b) fornecer aos membros das Cocor.
missões a documentação e informações
se tornarem necessárias ao preArt. 15. Todos os trabalhos da CQP que
paro dos pareceres e resoluções;
e de sua Secretaria terão o grau de
c) convocar, quando
determinado
sigilo correspondente ao assunto a que
pelo Presidente, os' Membros da CO~
Se referirem.
para as' sessões;
Parágrafo 'único. As discussões nad) tomar as providências necessávidas durante as sessões da CoP terias ao bom funcionamento da .CoP;
rão sempre caráter secreto.
e) tomar parte nas sessões na qualidade de Secretário, sem direito a
CAPÍTULO III
voto;
f) redigir as atas;
Da Orçosiizcçãc das Listas de Escolha
g) assinar ou autenticar o expediArt. 16. As Listas de Escolha para
ente da Secretaria;
promoção a Almirante-de-Esquadra e
h) dirigir as atividades da Secre-.
a Vice-Almirante serão organizadas
taría e zelar por suas dependências;
pelas Primeira e Segunda Comissões
i) baixar ordens de scrvjco-nccesde Promoções, de oflciaís, respectivasárías ao cumprimento do- presente
mente, quando solicitadas pelo MinisRegulamento, de modo a assegurar
tro da Marinha, na ocorrência de
efícíêncía e método aos trabalhos;
vaga.
i) administrar as verbas ~,Grédito8
Art. 17. A Secretaria das Comissões
postos à disposição da COP;
.
de Promoções de Oficiais preencherá
l). supervisionar o
preenchimento
Os mapas. de Proficiência, Conceito e
dos mapas de Proficiência, Conceito e
Valor Profissional (mapas A e C aneValor. Profissional (Mapas A e C) .paxos ao Regulamento para o Conselho
ra organização das Listas de Escolha.
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..

diversos-Corpos e Quadros da ]"lB,
Art. 20. Nenhuma informação poopinando sôbre os dispositivos legais
derá, salvo autorização do Presidente,
ser prestada a estranhos, -sôbre as- . que lhes ôízem respeito.
suntos tratados na CoP e que transiParágrafo único. O CPO é diretatem pela Secretaria.
mente subordinado ao' Ministro da.
Marinha.
Parágrafo único. A quebra. de sigilo constitui grave contravenção disArt. 2'1 Ao CPO compete:
ciplinar, quando não constituir crime.
a)
as Listas de Escolha
Rio de Janeiro> 4 de janeiro de 1966. para organizar
promoção a Contra-Almirante;
_ Zilmar Campos de -Araripe Macedo
b): organizar os quadros de acesso'
_ Ministro d-a Marinha.
por merecimento para promoções de
oficiais;
c) organizar os quadros de acesso
DECRETO Nl? 57.577 - DE4 DE
por antiguidade para promoções de
JANEIRO DE 1966
oficiais;
d) organizar as escalas de ComanAprova o Regulamento para o Consedo; .
lho de Promoções de Oficiais,
e) organizar e apresentar _na seO Presidente da República, usando
gunda quinzena de janeiro de cada
da atribuição que lhe confere o artiano, a lista dos Oficiais superiores
go 87, inciso I, da Constituição, e tendestinados a integrar a cota compuldo 'em vista o que dispõe o artigo 79 sória, na forma do Art. 17 da Lei
inciso 1, alínea c) da Lei nc 4.822, de
4.902, de 16.12.65;
2!i de outubro de 1965, decreta:
!) emitir parecer sôbre recursos e
quaisquer dúvidas relativas a promoArt. 19 Fica aprovado o Regulamento para o Conselho' de Promoções de ções, inclusões nas escalas de antiguidade, agregações, transferência para
Oficiais, que com êste baixa assinaa reserva, reversões e assuntos corredo pelo Ministro de Estado. da Marinha.
.
Iates;
g) apresentar sugestões sôbre o ReArt. 29 Fica revogado o Regulamengulamento de Promoções para Ofí-'
to para o Conselho de Promoções da
Marinha, aprovado pelo Decreto nú-" cíaís, Informações e Mapas exigidos
para organízaçâo dos Quadros de
mero 45.192, de 31 de dezembro de
1958, e alterado pelo Decreto número .acesso e tudo que tiver relação com
a melhoria do processo de promoção
46.771, de 3 de sétembro de 19.59.
de oficiais;
Art. 39 :H:ste decreto entra em vigor
h) organizar as listas de oficiais
na data de sua publicação, revogadas informantes. para preenchimento das
as disposições em contrário.
Pôlhas de Informações ComplemenBrasília, 4 de janeiro de 1966; 1459 tares de acôrdo com a tabela anexa.
da Independência e 789 da República,
CAPí'l'ULO rr
H, CASTELLO BRANCO

zumur campos de Arartpe Macedo

REGULAMENTO PARA _O
CONSELHO DE PROMoçõES
DE OFICIAIS
CAPÍTULO I

Da. Finalidade e Atribuições

Art. 19 O Conselho de Promoções
de Oficiais (CPO)" é o órgão da Alta
Administração Naval que tem por finalidade assessorar o Ministro da Marinha nos assuntos concernentes à
promoção e/ carreira dos oficiais dos

Da Constituição e do Processo
Art. 3g O CPO será constituído por:
a) Membros Efetivos: 11 Onctata
Generais, dos quais, 1 Almirante-deEsquadra, 4 Vice-Almirantes e 6 Cano:'
tra-Almírantes, todos
em comissão,
designados .pelo Ministro da Marinha, figurando entre êles, óbrlgatôriamente o Diretor-Geral do Pessoal;
b) Membros .êssessôres: 2 OficiaisGenerais do Corpo de Fuzileiros Navais, 2 Offcíaís-Generais do Corpo de
Engenheiros e 'I'écnicoa.Navals, 2 Oficíaís-Generals do Corpo de Intendentes da Marinha e. 2 Oficiais-Generais
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do Corpo de Saúde da Marinha, todos

em comissão;
c) Membros Suplentes: Três Oficiais-Generais do Corpo ~a Armada .
§ 19 Todos êsses oficiais pertencerão ao serviço ativo e serão designados pelo Ministro da Marinha.
§ 29 O CPO será presidido pelo Ofi-

cial de maior graduação ou de maior
antiguidade.
§ 39 Os Membros Assessôressó tomarão parte nas reuniões em que forem tratados assuntos relativos aos

Corpos a que pertencerem.

§ 49 Os Membros Suplentes substituirão os Membros Efetivos em suas
licenças, fértas e ausências temperárias da sede e serão convocados pelo

Presidente do CPO.

Art. 49 O Presidente poderá soücitar o comparecimento às reuniões
do

CPO de quaisquer oficiais para

prestar esclarecimentos ou oplnar sôbre assuntos em pauta. ~ses oficiais
não terão direito a voto.
Art. 59 O CPO se reunirá sempre
que convocado pelo Presidente mas só
poderá deliberar quando presentes pelo
menos dois têrços dos seus Membros
Efetivos.
Art. 6.Q Cada assunto a ser apreciado pelo CPOserá estudado por uma
Comissão de três (3) membros escolhidos pelo Presidente .
. § 10 Os trabalhos dessa Comissão
serão sempre escritos e terminarão
por um parecer devidamente [ustdfi-cadn que, depois de lido" e discutíôo
em plenário, será submetido a veta-

ção..

2'Q- lt assegurado aos 'Membros CO{)
Conselho o direito de vista do parecer
em discussão, antes da votação. A
vista será pelo prazo marcado pelo
Presidente e aquêle que gozar dêsse
direito deverá apresentar um relatório
escrito que será, oportunamente', discutido em plenário.
§ 39 Qualquer Membro poderá anresentar questões a serem aprecrâdas
pelo CPO, desde que sejam consideradas pertinentes.
Art. 7.9, A votação do CPO será
simbólica ou nominal .e, neste último
caso, feita na ordem inversa de antlguídade dos seus Membros.
§

Parágrafo único. Os Membros do
CPO, quando julgarem conveniente ou
por determinação do Presidente, justificarão, por' escrito, os seus votos.
Art. 89 As resoluções e pareceres
do CPO só serão adotados quando
aprovados por, pelo menos, metade
mais um dos seus Membros Efetivos.
Parágrafo único. Ao Presidente cabe
o voto de qualidade. •
Art. 99 Os Membros do CPO não
poderão' abster-se de votar, salvo em
caso de suspeição aceita pela maioria
dos outros.
Art. 10. Pelo Diretor da Secretaria
serão lavradas atas em que se regfstrarão os pareceres, votos, abstenções
e suas justificações e os fatos importantes ocorridos durante as sessões.
Art. 11. Os pareceres, sugestões e
atos do CPO serão encaminhados ao
Ministro da Marinha com a responsabilidade coletiva de seus componentes, na medida dos votos apuraôoa.
Parágrafo único. Cópia autêntica
de tais documentas, bem como todos
os elementos elucidativos dos processos, serão arquivados na Secretaria
do CPO.
Art. 12. Todos os trabalhos do CPO
e da sua Secretaria terão o grau de
sigilo correspondente ao assunto a
que se referirem.
Parágrafo único. As discussões havidas durante as sessões do CPO terâo sempre caráter secreto.
CAPíTULO In

Da Organização dos ouaaro» de
Acesso e Listas de Escolha

Art. 13. Os QWldros de' Acesso de
Merecimento o de Antigüidade serão
organizados semestralmente até 31 de
outubro e 30 de abril para os lQ e 29
semestres respectivamente, "de conformidade com "o Artigo 102 do RPOM.
Art. 14. As Listas de Escolha serão
organízadas sempre
que solicitadas
pelo' .Ministro da Marinha,' na ocorrência de vagas de contra-Almirante,
de conformidade com o Art. 99 de
RPOM.
Art. 15. O Presidente do CPO designará uma Comissão Relatora para
os Quadros de Acesso de Merecimento
e de Antiguidade de cada Corpo e
Quadro, composta de três Membros
do CPO, sendo o mais moderno o
Relator.
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CAPÍTULO IV
Parágrafo único. Os Assessôrcs dos
vários corpos serão incluídos nas coDa Secretaria
missões que tratarem dos quadros de
Art. 22. O CPO disporá de uma
acesso dos respectivos Corpos.
Secretaria dirigida por um OficialArt. 16. A Secretaria do Conselho General ou Oficial-Superior da Ativa
de Promoções de Oficiais, organizará, .ou da Reserva do Corpo da Armada
com base nos Arts. 95 e 96 do RPOM,
e lotada pelo pessoal necessário, em
os mapas de Proficiência (no pôsto '
número fixado pelo Ministro da Mamodêlo A..de Conceito (na carreira rinha.
_ FIC), modero B, e as colunas 1, 2,
Parágrafo único. A Secretaria do
3 e 4 de mapa de Valor' Profissional
CPO funcionará no mesmo local e
(Final), modêlo C, distribuindo-se à
utilizará o mesmo pessoal que a SeComissão Relatora do Quadro de
cretaria do Conselho do Almirantado.
Acesso com os dados enviados pela
Art. 23. Ao Diretor da Secretaria
Diretoria do Pessoal da Marinha e
pelo Comando-Geral do CFN para- competirá:
a) organizar e manter em dia uma
análise e organização do. Quadro de
coletânea de leis, regulamentos, deciAcesso por antiguidade.
ções, interpretações e resoluções juArt. 17. Recebido o relatório da
diciárias, administrativas e do próComissão Relatora de cada Quadro
prio Conselho, relativas / aos assuntos
de Acesso, a Secreta-ria do Corrselhc
de sua alçada;
de Promoções distribuirá a, todos os
b) tornecer aos membros do conmembros os mapas A, B e C preenchidos como especificado no artigo 16 selho a documentação e informações
que se tornarem necessárias ao pl'e~
juntamente com a cópia do Relatório
paro dos pareceres e resoluções;
da Comissão Relatora para estudo anc) convocar, quando determinado
tecipado.
pelo Presidente, os Membros do OPO
Art. 18. Na sessão do Conselho,
para
as sessões;
após a discussão do Relatório da Cod) tomar .as providências necessàmissão Relatora, o Presidente fará
rias ao bom funcionamento do CPO;
distribuir os mapas de votação (mapa
e) supervisionar o preenchimento
B) do Conceito do CPO para que cada
dos mapas de Proficiência, Conceito
membro dê seu julgamento do valor
e valor Profissional (modelos A, B e
de cada oficial, de acôrdo com o núC) para organização dos Quadros ele
mero 4 do artigo 96 do RPOM.
acesso;
.
Art. 19. Recolhidos os mapas refef) redigir as atas;
ridos no artigo anterior a Comissão
g) assinar ou autenticar o expeRelatora fará a apuração preencheudiente da Secretaria;
do o mapa E e; proclamado pelo Reh) dirigir as atividades da SecretaJator o jlÚZO do valor final atrfbuído 'ria e zelar por suas dependências;
pelo Conselho de Promoções a cada
1) baixar ordens de serviço necessáOficial, o Relator da Comissão prerias ao cumprimento do presente Reencherá a coluna 5 do mapa de Vagulamento de modo a assegurar efi ..
Ior Profissional (mapa C).
ciência e método aos trabalhos;
Art. 20. De posse do mapa de Valor
j) administrar as verbas e créditos
Profissional totalmente preenchido, a
postos à disposição do CPO;
Comíssão Relatora organizará o Qua1) tomar parte nas sessões, na qualidade de Secretário, sem direito a
111'0 -de Acesso por Merecimento.
voto.
Art. 21. Para organização da Lista
Art. 24. Nenhuma informação pode Escolha para promoções a Contraderá, salvo autorização do Presidente,
Almirante a Secretaria do Conselho
ser prestada a estranhos, sôbre assunpreencherá os mapas A e C, fazendo
tos tratados no OPO e que transitem
neste o cômputo ~o Total de Postos,
pela Secretaria.
"coluna 6, sem considerar a coluna 5 e
parágrafo único. A quebra de sl~
distribuindo aos conselheiros na prógilo constitui grave contravenção dispria sessão para que votem as Listas
ciplinar, quando não constituir criTríplices a serem apresentadas pelo

CPO.

Parágrafo . único.

Se houver·· mais
de umá vaga, a Usta será acrescida
de mais um nome para cada. vaga.

me.

Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1966.
-r Zilmar Campos de Araripe Macedo
Ministro da Marinha.
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DECRETO NO? 57.578 -

DE

A

DE

J"ANEIP.O DE 1966

ExECUTrvO

Brasília 4 de janeiro de 1966; 145~
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Reüfica o Decreto n Q 51.662, de 16
de janeiro de 1963, na parte a que
se refere e da &utras providênCias.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição -e tendo
em vista o disposto na Lei nc 3.780,
de 12 de julho de 1960, decreta:

Art. 19 Fica sem efeito a transferêncra de Elza de Souza Moraes, do
Quadro Extinto - Parte IV, do Mintstérto da viação e Obras Públicas
para o Quadro da Pessoal do Ministérto da Justiça e Negócios jntenores
(Procuradoria da República).
tendo em vista o apurada no Processo
no 29.965-61 da Comissão Mista Revísora dos Planos de Classificação de
Cargos dos eervinores Ferroviários.
Art. 29 Fica transformado em Assístente Jurídico o cargo de Escrevente-Dactilógrafo, nivel '1, ocupado
pela JI"a Elza de Souza Moraes.
Parágrafo ÚnICO. Tôdas as vantagens decorrentes da aplicação dêste
artigo vigoram a partir de 16 de janeiro de 1963, por ter sido a funbonàrta de que trata êste decreto benefícíada pelo Decreto nc 51.466, de 16
de maio de 1962.
Art. 39 ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, -revogadas as disposições em contrárío;

Juarez Tcivora

DECRETO N9 57.579 - DE 4 DE
JANEIRO DE 1966
Revoga o. artigo 11 d·') tceçnuunemo
aprovado pelo Decreto n:> 49.096, de
10 de outubro de 1930.

O 'Presidente da Repúbüca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da Constítuiçac Federal, e tendo em vista o que consta
do Processo nc 23.675-64, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
decreta:
Art. 19 -Ftca revogado Q art. 1l,dO·
Regulamento de Pensôea Militares.
aprovado pelo Decreto nc 49.096, de
10 de outubro de -1960.

Art. 29 àstc decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CAS'I'ELLO BRANCO
Juracy Magalhttes
Arthur àa Costa e Silva
Octcivio Bulhões
Eduardo Gomes
Zilmar Campos de Amripe Macedo

--DECRETO N9 57.580 Aprova o Orçamento
- 4~ Região.

d~..,

DE

5

DE

JANEIRO DE 1966

Conselho Regional de Economistas Profissionais

O Presidente da República, usando da atríburção que lhe confere
o art. 87, item I, da- Constituição. nos têrmos do art. 107,. da Lei nc 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto nc 54,.397,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 111 de
janeiro de 1965. decreta:
Art. IV. Fica aprovado conforme o quadro anexo, o orçamento para
O exercício de 1965, do Conselho Regional de Economistas Profisstonaís _.
4lJ. Regtâo, entrdade federal vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência,
aocie: .
Art 29. nste decreto entrara em vigor na data de sua pubucaçãc,
revogadas as drsposlçôes em contrário.
Brasília, 5 de -aneírc de 1966; 1459 da Independência e 78º da República..
H. CASTELLO BRANCO

Walter Peracclü norceuce
Os anexos a que se refere o art. te, foram publicados no D.O. de 11
e retificados no de 2-3-66.

Ml

Aros

DECRETO N9 57.581 JANEIRO

DO

PODEr.

mero 421, de 11 de mala de 1938, e
tendo em vista o que consta ':1.0 processo n? 61.278~65, do Ministério da
zuucaçao e cultura, decreta:
Artigo único. E' concediuo o reco-'
nhecímento à Escola de Engenharia
Industrial da Universidade Católica_
de Petrópolis, sediada la cidade de
Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.
Brasília, 5 de janeiro de '966; 1459
da Independência e 789 da República.
.

DE 5 DE

DE 1966

uonceete á sociedade Serviços Marí~
times camuyrano S.A. autorizàçâo
para continuar a funcionar com-o
empresa de navegação de cabo tayem.
/

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição Federal, e
nos têrmos do Decreto-lei nv 2.784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à Socíedade Servrços Marítimos Camuyrano
Sociedade Anônima, com sede na
cidade do Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara, autorizada a funcío-'
nar através de 8 (oito) Decretos Federaís, o último dos quais sob o número 55.572, de 18 de janeiro de 1965,
autortzacão para continuar a runcíonar como empresa de navegação de
canocagem, COm as alterações estatutàrras apresentadas e com o capital
social elevado de Cr$ 315.000.000 (trezentos e quinze milhões de cruzeiros)
para Ors 630.000.000 (seiscentos e
trinta milhões de cruzeíros) , dívídíco em 630.000 (seiscentos e trinta
mil) ações nominativas, ordinárias e
preferenciais, do valor unitário de
Ci$ 1.000 (um mil cruzeiros), dístrtbuídas com. base na Lei nv 2.180, de
5 de fevereírn de 1954, consoante deliberação aprovada em AssembléiaGeral Extraordinária, realizada aSO
de agôsto

de

1965, obrigando-se a

mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vígor, !Ju que venham a vigorar, sôbre
o objeto da presente autorização.
Brasília, 5 de janeiro de 1966; 1459
da Independência e 78Q da República.
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H. CASTELLO BRANCO
Flávio LaCe1"da

DEORETo NQ 57.583 JANEIRO

DE 6DE

DE 1966

Suprime cargo na Estrada de Ferro
Santos a Jusuiiai.

O Presidente da República, csando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo 87, item I, da Constttuíçào !. e~
deral, e nos têrmoa do art. 15, § 29,
alínea a, da Lei nc 3.115, de 16 de
março de 1957, decreta:
I

•

Art. 19 Fica suprimido um cargo
de Procurador de 1f!. Categoria, do
Quadro Extinto - Parte XVIII (Es~
trada de ~?>TO Santos a Jundíart do
Ministério' da Viação e Obras Públicas vago em virtude da posse em QU~
cro cargo de Antõnio Alberto aives
Barbosa.
Art. 2Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 6 de janeiro de 1966, 145Q
da Independência e 789 da Repúbrca.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

H. CAS1'ELLO BRANCO

Daniel Faraco.

DECRETO N9 57.584 DECRETO N9 57.582 JANEIRO DE 1966

DE

5

:>E

JANEIRO

DE 6 DE

DE 1966

Engenharia Industrial da Unuoeretdnde Católica de petrópolis.

Abre, pelo MinistériO àa Fazenda, o
crédito especial de Cr$ ...•....•...
750.000.000.000, para o fim que especifica.

O Presidente da Repúoítca, usando
da atribuição que lhe confere ,) art.
87, item r, da Constituição, nos têrmos do art. ::l3 do Decreto-lei nú-

o Presidente da Repúbltea, usanno
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso r, da Constituição Federal, e da autorização contida no

C "'ncede reconhecimento à Escola de.
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A -tos

art. 30 da. Lei n Q 4.8113, de

DO PODER

29 de

novembro de 1965, e tendo ouvido o
Tribunal. de Contas da União em
cumprimento ao que determina o artigo 93 do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 1t aberto ao Ministério da
s'azenda, com vigência por doís. exercicios, o crédito especial de crs .. ,
750.000.000.000 (setecentos e crnqüenta bilhões de cruzeiros). para atender

aos recursos resultantes da execução
da mencionada [,ei nv 4.863, de 29

de novembro de 1965.
Parágrafo único. O crédito especraí
a que se refere o presente artigo,
atenderá também às despesas relaolonadas com a execução do disposto no
art. 7 9 da referida lei.'
Art. 29 O crédito especíai de que
trata o presente decreto será automàticamente registrado ~ distrib'uido ao
'I'esouro Nacional, pelo 'I'ríbunal de
Contas.
Art. 39 ~ste decreto entrara em VJ·
gor na data de sua pubhcação, revogadas 'as disposições em contrá.no.
Brasília, 6 de janeiro de 1966; 145'!
da Independência e 78° da República.
H. CASTELLO BRANCX)

Octávio Gouveia de Buínôes

DECRETO

NO 57.585
JANEIRO DE 1966

DE

6

DE

Regula a cobrança do adicional previsto no art. 28 da Lei n 9 4.&63,
de 29 de novembro de 1965.

o Presidente da República, usando
ôas atrtbuicôes que lhe contere o artigo 87, item I, da Oonstrtuicao' J!'ederat, e tendo em vtsta L disposto
no art. 28 da Lei uc "1:. H63, de 29 de
novembro de 19,65, decreta:
Art. 1Q O adicional de 10% (dez
por cento) previsto no _art. 28 da Lei
nv 4.863, de 29 doe novembro de 1965,
será cobrado sônre ')5 !mpOSLu:3 ce
importação, renda e -reto. correspondentes ao exercício ünancerra de 1966,
na forma estabelecida neste '18ore1,O.
Art. 29 O adicionar de .10% «tez
por cento) sobre o imposto oe importaçâo será caicurado e recoimdo
na nota de importação respectiva.

ExECUTIVO

Art. 3º O adicional de 10% (dez
por cento) sobre o tmpüsco de renda.
será cobrado com o unpôsto devido,
apurado na declaração de rendimentos ou descontado na tente.
Art, 4º O adicíonal de 10% «rea
por cento) sobre o 'mpôsto do ~10
será cobrado mediante mcíueác no
livro Registro do Imposto de gêrc e
nas guias de pagamento JU de reeolhírnento dêste imposto .
Art. 5.º âste decreto entrará em vigor a 1º de janeiro de 1966, 'revogadas as disposições em contrario
Brasília, 6 de janeiro de 1956; 145'l'
da Independência e 78° da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Octávio Gouveia de Buinôes

DECRETO N9 57.586
DE 6 DE
JANEIRO DE 1966.

Dispõe sôbre o limite de eeeeôe« ordinárias da Comissão Execn1i.va. ào
Instituto do Açúcar e do Alcool.

o Presidente da República, usanuo
da atribuição que lhe conrere o ertígo 87, item I, da Oonstítuíção, d""
ereta:
Art. 1Q A comissão E-x.ecuu\'a ao
Instituto do Açúcar e do Alcool P'"
dera realizar sessões «rdmártas, ate
o máximo de 15 (quinze) por mês,
de acordo com as necessidades c"
respectivo serviço, percebendo (.'5 seue
membros a gratificação correspondente, na conformidade ao disposto OI')
art. 39 do Decreto no 55.090, de 2S
oe novembro de 1964.
§ 19 As Turmas de J'..tlgarrl'Cnto na
Comissão Executiva poderão, também.
realizar sessões ordínàrras ate o nemte estabelecido neste artigo, ooscrvauo
o disposto no art. 122 do Decretn-ret
nv 3.855, de 21 de novembro de 1941.
§ 29 Não serão retribui das as sessões que excederem :J número das
autorizadas neste artigo e no parágrafo anterior.
Art. 29 :l!:ste decreto entrara em \1'1.
gor na data de sua poblícacâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de janeiro de 196ã; 145~
da Independência e 78° da República
H. CASTELLD BRANCO

Daniel Faraco

ATOS DO· PODER ExEcUTIVO

DECRETO N9 57.587 -'- DE 6 DE
JANEIRO DE 1966

Aprova o Plano Preferencial de Serviços e Obras do Departamento Nacional de Obras de. Saneamento e
dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ,J Art.
67, Inciso I da Constítuíçâo, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Plano Preferencial de Serviços e obras do Departamento Nacional de Obras de
saneamento, abaixo .Iíscrimmado, t~e
visto segundo as determinações do
Decreto nc 53.893, de 24 de abril de
1964, o qual substituirá o Plano Preferencial aprovado pelo Decreto numero 53.961, de 9 de junho de 1964.
Estado - Serviço ou obra
Acre:
1. Sisteufa de abastecimento de
água na 'cidade de Rio Branco.
3. Saneamento geral e obras com:"
plementares no rio Acre para defesa
de Rio-Branco contra erosão das
margens.
Alagoas:
1. Sistemas de abastecimento de
água nas cidades de Corurtpe, Umão
dos palmares, São José da Laje, AtaIara, Murici; sistemas coletivos de
Arapiraca e da bacia leiteira do Estado.
3. Saneamento geral e obras complementares nas cidades de. Maceió,
Quebrangulo e nos . vales tnmdos uas
bacias dos rios Oorurtpe; Muôaú, ratuamunha, Sumeuma, Pratagf, São
Miguei, Saúde, Santo Antonio, Paraíba, Ipíocas, Sapucaí Camaragibe,
Manguaba, Paús, Salgado, Poxím e
Orupíuna ,
1

Amapá:
1. Sistema de

abastecimento de
água na cidade de Macapà..
2. Sistema de esgotos na cidade
de Macapà.
·3. Saneamento gelaI e obras complementares na cidade de Macapà.
Amazonas:
1. Sistemas de abastecimento de
água nas cidades de Manaus, Itacoatiara e Paríntdns,
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2. Sistema de esgotos na cidade
Manaus.
3. saneamento geral e obras complementares na cidade de Mana.rs.
Bahia:
1. Sistemas de abastecimento de
água nas cidades de Canavíeiras, VItória da Oonquísta, Itajuípe, uranoí,
Saúde, Esplanada, 'I'aperoá, ttaum,
Acajutíba, Entre .cíos, rtaceré, Riachão das Neves Encruzilhada, Símôes
Filho, Divisa (Motel) e Poções (Motel) .
2. Sistemas de esgotos em Alagoínhas, Feira de Santana e Castro
Alves.
3. Saneamento geral e obras complementares nas cidades de Salvador,
Itabuna. jtajuípe, Vitória da .Jonqtnsta, Jequíé, Feira de Santana, Alagoínnas, Ubattaoa, Coaracr Jacobina e
ftamoe, e nas bacias fluviais ia l'egíào do Recôncavo Baiano dos rios
Pojuca, pardo, .jacuípe, Joanes, Sauípe, Itapecuru, Jequirtçà, .jaguartpe,
Contas, Almada; Jequitinhonha, Cachoeira gubauma, Inhambupe e região da Baia' de oamamu.
5. Barragem de pedras, no "ia das
Contas, para aproveitamento hidrelétrico.
Ceará:
1. Sistemas de anastecimento de
água nas cidades de Fortaleza e Independência.
2. Sistemas de esgotos nas cídaces
de Iguatu e Cratc
3. Saneamento geral e obras com__
plementares nas cidades de Portateza, ereto, Iguatu, Granja e Sobral,
4. Barragens com fínalddades
tiplas: oiecoro Leitão e Rivaldo de
Carvalho, para irrigação e abastecimen to de àgua ,

Espírito Santo.
L Sistema ae abastecimento ae
água nas cidades' de Vitória, 'lHa

Velha, Cartacíca, Castelo, .Oolatína,
Ouacut, Guarapart, oacnoeíro de Itapermrnn, tccoporanga Barra de São
Francisco, Mucurtcí, Montanha, Nova,
venecia, Conceição da Barra, Bananal, São Sebastião do Bananal, São
Mateus, Jerommo Monteiro, Aracruz,
Domingos Martins e Mantenópolía.
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2. Sistemas de esgotos nas cída ões
de Cachoeira de- Itapemírim e Oua-

çm.
3. Saneamento geral e obras complementares nas cidades de Vit61'Íd.,
Vila Velha, Cachoeira de

jtapemí-

rim, Guaraparr e nas bacias fluviais
dos rios Itabapoana. Itapemtrtm. Novo, Alto. São Mateus,. Reis Magos,
Santa Maria Benevente, Jtauna, :{ia·
cho, Guarapari e da região do utoTal entre os rios Dôce e São Mateus.
Território F. Naranha:
1. Comptementacào do sistema de
abastecimento de água,
Goiás:

1." Sistemas de abastecimento .ae
água nas cidades de Goiânia. Aaápclís, Catalão, Itumbíara, GOiás, Rio
Verde, .ratai, Pires do Rio, Itaberaí,
Inhumas, caldas Novas e Morrmhos.
3. Saneamento geral e obras complementares em jpamert,

Guanabara:
3. Saneamento geral e obras com-

plementares nas bacias tluvíais dos
rios ouanau-Acu, São' Franr-tsco e
regiões de J acarepaguá, Sernambetiba
e balas de Sepetíba e Guanabara.
Cais de saneamento Ponta do Cajú
Rio Meriti.
Marannao:
1. Sistemas de I abastecimento de
água nas cidades de São LUiz, ~lr~ .1~
tara, Sucupira do Norte, Caxias, 00dó e Bacabal.
3. Saneamento Geral e obras complementares nas 'cidades de São Luiz,
Caxias e Codó; da regrâo da Baixada.
Maranhense e das bacias fluviais dos
rios Mearim, Itapecuru e , Munim.
Mato Grosso:
1. Sistemas de abastecimento de
água nas cidades de oamoo Grande.
Cuiabá, Corumbá, Aqutdauana, Três
Lagoas, Ponta porá, Pocone, Porto
Murtinho, Sídrolândía, Rondonópoüs
e Miranda.
2. Sistema de esgotos em Três Lagoas, Campo Grande, Aquídauana,
Corumbá, Cuiabá e Ponta Porá.
3. Saneamento geral e obras complementares nas cidades de Outabá,
Campo Grande, poconé, e Aqutdauana,

Minas Gerais:
1. sistemas de abastecimento de
água nas cidades de Belo Horizonte,
Juiz de Fora, Pouso Alegre, Leopoldína, Oataguazes, Formiga, ponte Nova, Barbacena, Uberlândía, Alienas,
Teófilo Otom, Araguart, Oaratuu;a,
Itajuna, Lavras, Monte Sião, Ituítaba, Curvelo, Betim, Campina ver-

de, Santa Luzia, Oliveira, Campo Belo, Ouro Prêto, Antônio Carlos, Visconde do- Rio Branco, Coronel Fabrrctano, Santos Dumont e Além Paraíba.
2. sistemas de esgotos nas cidades
de .Aimoré, Santa Luzia, Betím, Poços de Caldas e Conselheiro Lafaiete.
3. Saneamento geral e' obras complementares nas cidades de Juiz de
Fora, poços de Caldas, Sete t.agcas,
Belo Horizonte, Uberaba, Araxa, Ai..
marés, Caldas, campo Belo, Mentes
Claros, Além Paraíba, Bicas, Matías
Barbosa; ;:l das bacias fluviais dos
rios Bapucai, pomba, Dôce, São Francisco, Grande e Paraíba.
4. Barragem de ohapeu d'Uvas, com
fínaüdadea múltiplas.
Pará:
1. Sistemas de abastecimento de
água nas cidades de Belém, óbídos,
eantarem, Castanhal e Bragança.
2. sistema de esgotos na cidade dI;'
Belém.
'
3. Saneamento geral e obras complementares nas cidades de 3eJ.8m,
Santarém e óbídos: da Ilha de Marajó e dos Campos da região jjragantina.
Paraíba:
1.
Sistemas de abastecimento de
água nas cidades de João Pessoa e
Santa Rita.
3. Saneamento geral e obras complémentares nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Bananeiras,
Ingá, Monteíro e nos vales úmidos
das bacias dos rios Mamanguape,
Gramame, Abiai, Guaju, Cíuá, Paraibá do Norte, Caíeíra e Camaratuba.
Paraná:
1.
Sistemas de abastecimento de
água nas cidades de Curitiba, Irati,
Martngá, Araponga, Ponta Grossa,
Umuarama,
Londrina,
Jaguapítã,
Guarapuava, As saí, Bertanópolís,

ATOS
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Francisco Bcltrâo, Apuracana, Jacal'ézinho, 'Antonina, Nova Esperança,
"paranavai, Rclândía, Cornélio Procópío, Santa ,Mariana, Cianorte, Loanda, Bela VIsta do Paraíso, Cambé,
Mandaguarí,

Cam p

°

Largo,

Pato

Branco Santo Antônio de Platina,
Bandeirantes; Astorga, 'I'aguariaíva,
Cruzeiro do Oeste, Cascavel e Guaratuba;
2. Sistemas de esgotos em Curitiba, Londrina e Paranaguá .
3. saneamento geral e obras complementares na cidade de Curitiba e
bacias fluviais dos rios Iguaçu, Páranapanema e litoral paranaense.
Obras de contrôle c.e erosão nas cldades de Colmado, Nova
Londrina,
Nova Esperança, Paranavat, Cruzeiro
do Oeste, São João do Catuá, Umuamma,Centenário do SUl, Alto Parana, Icaraíma, Itaguagé, Cíanorte,
Loanôa, Paraíba do Norte e Santa
Cruz de Monte Castelo.
5. Barragem "e Túnel, do Aproveitamento Hidrelétrico Capívari - cachoeíra ,

Pernambuco:
1. Sistemas de abastecimento de
água nas cidades de Caruaru, Guaranhuns, Olínoa, .Iaboatâo, Limoeiro,
Paulista, Arcoverde e Serra Talhada.
2.
Sistema de esgotos na cidade
de Petrolina,
3. Saneamento geral e obras complementares nas cidades de Recife,
Ollnda, Pesqueira, Arcoverde e Bom
Conselho e nas bacias fluviais dos vales úmidos dos rios Ipojuca, .Iaboatão,
una, GOIana, Capíbartbe, Beberibe,
Doce, .Iequíá, 'I'amandaré Sertnhaem,
Jthetas e Tejipié.
Piauí:

Sistemas de abastecimento de
água nas cidades de Floriano e Parnaíba..
2. Sistema de esgotos na cídane de
Terezma.
1.

3.
Saneamento e obras complementares nas cidades de Teresina,
Parnaíba e Floriano.
Rio de Janeiro:
1. Sistemas de abastecimento de
água nas cidades de Niterói, São Gonçalo, Campos, Nilópolís, Nova Iguaçu,
São João de Merttí, Teresópo!ís, Re-
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zende, Itaperuna, Duque de Caxias,
Cabo Frio Volta Redonda, Petropoüs,
Itaguaí, Paratí, Vassouras, rteoorer,
Rio Bonito. Magé, Itacuruçá, Díst.ntos
de Campos (Italva, Conselheiro Josino, Dores de Macabu. Cardoso Moreira, Vila Nova e Guarus) , Município de São João da Barra (Travessão
de Barra, Barra de Itabapoana e Atatona: , Bana de São .Joao. Santa Maria Madalena, Sumidouro, São Mateus, Mesquita, Barra Mansa, Angra·
dos Reis, Bom Jesus de Itabapoana,
Itatiaia (Munícípío de Rezende) e
Nova Friburgo.
2. Sistema de esgotos de Niterói.
'J. Saneamento geral e obras complementares nas cidades de Niterói,
Petrópolis, Barra do Pírar, Nova Iguaçu, Duque de caxias, 'I'eresópclís, Rezende, Itaperuna, São Ftdelie, Cantagalo, Miracema, Santo Antôrrío de
Pádua, Parati, Friburgo, São Sebas-'
tíâo do Alto, Santa Màría Madalena.
Campos, BOm Jesus de Itabapoana e
nas bacias fluviais dos rios Baixo e
Médio Paraíba, Guandu Açu, São
Francisco, São João', .Maoaé, Itabapoana, Lagoa Feia, das lagoas do litoral Niterói, Cabo Fria, bacias do litoral Angra dos Reís-Paratí, bem
corno das bacias de Guanabara e Sepetíba,

5 ~ Barragem de Rosal, para apreveítamento hidrelétrico do rio Jtaba-poane..
Rio Grande do Norte:
1. Sistemas de abastecimento ae
água nas cidades de Açu, Canguaretama e Currais Novos
2.
Sistema' de esgotos na cidade
de Mossoró ,
3. Saneamento geral' e obras complementares na cidade de Natal e nos
vales úmidos das bacias dos nos Ceara-Mirim, Potengí, Camurupím, Punau, Doce, Guaju, Pratagf, Pôrto Mirim, Jacu, Jiqui, Maxaranguape,
Cunhaú, Catu, Santo Alberto, Tr-air-i
e Araraí.
4. Barragem de 'I'alpu, com finalidades múltiplas,
Rio Grande do sui:
1.
Sistemas de abastecimento de
água nas cidades de Pôrto Alegre.
Caxias do Sul, Santa Maria, Canoas,
Pelotas, Gravatat, Esteio, Sapiranga,
Panambi, Três de Maio, Campo Bom,
Sapucaia, Estância Velha, Horízontí-
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na Canguçu, .Jaguart, São Pedro do
Sui e General Vargas.
2. Sistemas de esgotos nas cidades
de Põrto Alegre, Bage, Oarazmho,
. Pelotas, 'I'ôrres, Sáo Gabriel, Caxias
do Sul, Camaquà, Vacaria, canoas,
~:;;)vo

Hamburgo,

'I'upancíretâ,

Ca-

choeira do Sul, Tramandai e Capao

das Canoas.
3. Saneamento geral e obras complementares nas cidades de Pôrto
Alegre, Pelotas, Cachoeira

do

Sul,

Nôvo Hamburgo, Livramento, trruguatana, Aratíba, Passo Fundo, Camaquà, Guaporé, Cruz Alta, Tapera,
Rio Grande, Getúlio Vargas, Nova
Prata, Erechím, Santa Maria, 'I'órres,

Canoas, Bento Gonçalves, Sapiranga,
Taquara, Caxias do Sul, Bagé, Ijut,

Carazmho, .Plores da Cunha, Jaguavao. Venâncio Aires. Estância Velha,
Sapucaía, Montenegro, Garfbaldí, São
Sebastião, Cai, São Leopoldo, veranópohs, Panambí, Santa Cruz do Sul,
Santo Angelo, Rosário do Sul, Arroio
Grande, Rio pardo, Antônio Prado,
Cacequím, Santa Vitória do Palmar:
nos banhados do 'I'aim, Colégio, ohí-.
co Lomâo e Butui;nas baixadas Suleste, Sulrtograndense, do Rio dos Sinos, banhados do Chuí, Solidão e do
Munícípic de Tôrres.
4. Barragens do Arroio Duro e Piratiní, com finalidades múltiplas;
barragem do Arroio Velhaco, para irrigação.
5. Barragens para aproveitamento
hidrelétrico: Itu, Furnas do Segrêdc:
canal de adução à Central de Laranjeiras; compostas da barragem Maia
Filho; barragem de Passo Fundo:
barragem Emestína (concretagem da
soletra para proteção das fundações) :
barragem Santa Cruz.
Território de Rondônia:

1. Sistemas df' abastecimento de
água nas cidades de Pôrto Velho e
Guajerà- Mirim.
Territorto de Roraima:

Sistema de abastecimento de
água da cidade de Boa Vista.
2. Sistema de Esgotos na, cídada de
Boa Vista.
.
1.

Santa Catarina:

Sistemas de abastecimento de
água nas cidades de Florianópolis,
Camboriú, Jaraguá do 'Sul, Laguna,
1.

Blumenau, onapecó, Joinville e 'rubarâo .

2. Sistemas de esgotos nas cidades
de Brusque, rtajaí e Florianópolis.
4. Saneamento geral e obras complementares nas cidades de Lajes,
Joinville. Florianópolis e Crtscíuma e
nas bacias fluviais do litoral, 'I'íjucas,
Itapocu, tjrussanga, Cubatão, Tubarão, Bíguaçu, Luiz Alves, Araranguá,
Baixada Palhoça e .Iaguaruna.
Recuperação do Vale do ttajat, inclusive barragens Oeste e Sul e a retífícaçâc do .rio Itajai -Mirtm .
5. Barragens de Chapecõzlnho e
Alto Garcia, para aproveitamento hídrelétríco.
São Paulo:

\

1. Sistemas de abastecimento de
água nas cidades de Águas Ide 1:"j~-

~~i:i, ·AJ~~~u~:a:i"~~~' ·g,~~~~i~O~a~~=-

pava, pmnamonnangaba, São Carlos,
Sertaozmno, Guaímbé, ocaucu, Lins,
Píratuünga, São Vicente, .jacupiranga, Pompéía,
'grodosquí, Macaca e
Cosmopolía.
2. Sistemas de esgotos nas cidades
de Guaratínguetá, LOl'enae Cachoeira Paulista.
3. Saneamento geral e obras comcomplementares nas cidades de são'
Paulo, Macaca, Santos, São Vicente,
Jundíaí, Marília, Americana,
Nova
Odessa, Aguas de Líndóia, Campinas,
Altmópolís, Ribeirão Prêto, Sorocaba,
Sumaré, Pinhal, \guas da Prata, Jaú,
São Bernardo do Campo, Santo André.
São Caetano do Sul, São J08.0 da Boa
Vista, e nas bacias dos rios Paranápanema, Aguapei, Peixe, Tietê, Paraíba do Sul, Ribeira do Iguape. Pardo e na região da Baixada Santlsta..
Sergipe:

,

1. Sistemas de abastecimento de
água nas cidades de Simões Dias,
Nossa Senhora das Dôres e Tobias
Barreto.
3. Saneamento geral e obras complementares na cidade de Aracaju e
nos vales úmidos dos rios .Japaratuba, Poxím, Piauí, Real, Sergipe.
Vaza- Barris e Salgado.
Art. 2.° As obras e serviços discrtminados no artigo anter-ior deverão
ter sua programação
anualmente
aprovada pelo Conselho Deliberativo

ATOS DO PODER' E.."{ECUTIVO

do DNOS, .e neles serão aplicadas integralmente as dotações orçamentárias concedidas, além de recursos do
Fundo Nacional de Obras de Saneamento, compatíveis com a prioridade e a urgência que ora lhes são conferidas.
§ 1.9 Os demais empreendimentos
não considerados prioritários, em execução OU que venham a ser íntcíados por conta de dotações espectficas do Orçamento da União, poderão ter prosseguimento, sejam à Gonta das verbas constantes do referido
Orçamento, sejam à conta de parce10.3 disponíveis do fundo Nacional de
Obras de Saneamento, limitadas a um
máximo equivalente à dotação prevista naquele Orçamento para o mesmo ano e . desde que 'tal suplementação, seja feita de uma s6 vez, ou que
permita a conclusão de serviço ou
obra, no mesmo exercício, tudo segundo programa igualmente aprovado pelo Conselho' Deliberativo.
§ 2.9 Os empreendimentos considerados no presente Plano Preferencial
não terão- suas dotações orçamentárias incluídas em qualquer plano de
con tenção de despesas.
Art. 3.9 :t1::ste decreto entrará em viga" na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
"
Brastlía, 6 de janeiro de 1966; 1459
da Independência e 78.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Juarez Távora.

DECRETO N9 57.588
JANEIRO DE 1966

DE

6

DE

tendo em vista o art. 56 da Lei
nc 3.780, de 12 de julho' de 1960~
decreta:
Art. 19 Fica retificado na forma
do anexo, o Quadro de' Pessoal da
Caixa Econômica Federal do Ceara,
aprovado pelo Decreto nc 55.860, de
24 de março de 1965, alterado pelo
Decreto nv 55.946, de 19 de abril de
1965.
Art. 29 Fica classificado, provisoriamente, 1 Cargo em Comissão de
Tesoureiro-Geral, símbolo 2-C, bem
como incluídas 1 Função Gratificada
de Tesoureiro da Carteira de Depôsito, símbolo 2-F (P Categoria) e 1
Função Gratificada de Tesoureiro da
Carteira de Penhores, símbolo 4-F
(3~
Categoria), previstas no Regimento da catxa.
Art. 39 A despesa com a execução
dêste decreto, correrá à conta ...os
recursos próprios da Caixa Econômica
do Ceará.
Art. 49 O provimento dos cargos
criados em decorrência da retificação
do Qua.dro de Pessoal de que trata
o presente decreto, será processado
mediante concurso público realizado
pelo Departamento Administrativo do
Serviço Público.
Art. 59 Até o último trimestre do
corrente ano, o provimento dos cargos e vagas das classes superiores à
inicial "as Séries de Classes e Classes constantes do Quadro ora reüücada, será feito com base na estrutura anterior a êste decreto.
Brasília, 6 de janeiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da
República.
H.

Díspãe sôbre o Quadro de Pessoal da
Caixa EC01iômica Federal do Ceará.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, item l, da Constituição, e
DECRETO Nv 57.539
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~ DE

CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões

Os anexos a que se refere o texto
foram pubflcados no D.O. de 17-1-65.
6

DE 'JANEIRO DE

1966

Declara príoritórià ao tiesenroícimenio do Nordeste, para efeito de isenção
ue quaísque: nnpostos e taxas 'federais, a importação dos equipamentos
novos, sem sunüar nacíotuü reçístraâo, neste descritos e consignados à
emoreca "Itutustrià Brasileira de Equipamentos S.A. - BRASQUIP",
de satoaaor, (BA>.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, Item .l, da Constituição Federal e nos termos do art. 18, da Le]
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n« 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho
Deliberativo da Superíntendêncía do Desenvolvimento do Nordeste <SUDENE>, através da Rescíuçao no 1..4!:i(l, de 6 de maio de 1965, aprovou parecer
da Secretarta Exeouttva daquele órgão, propondo fôsse reconhecida como
prioritária para o desenvolvimento da região, para efeito de isenção de impostos e taxas tederaís, a ímportacâc. de equipamentos cavos, sem similar
nacional registrado, neste descritos e consignados a emprêsa "Indústria
.urasücíra oe Equípamentos S.A, -ERASQUIP", de Salvador, (BA) e des-

tinados à instalação de sua tàbríca de equipamentos para a indústria· em
geral e, em especial, a de petróleo;
Constrterando o atestad., pelo conselho de Política Aduaneira;
Consícerandc, enf'rm o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Supertntencente ela SUDENE encammnou a proposta do Conselho De,;
nberatrvc do mesmo órgão. decreta:
.
Art. 1° 1< lC" declarada- nrtorttarfa ao Desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer impostos e taxas federais, a importação
de equípamentcs novos, sem similar nacional regdatrado, a seguir descritos
e consignados à empresa "Indústria Brasileira de Equipamentos S. A. ~
BRASQUIP", de Salvador, (BA):
'
l

I

I
Item

Especificação

I Quantidade I Valor Total
a ser
I
I
I Importada I cri' US$

I

1

I
I
-uontaçeni dei
uroccs de 6-3/4' composto de: I

rerromentat

_ _ _1_ _ _ _ _ _ _

I
I

paTa

14

I

1 Gabarito de, montagem nc TD-I
67140
I
1 anel espaçador nc TO 61486-2 I
1 cencrndcr nc TD 22470
I
1 adaptador do centrador nc 224G81

,

"

I

de

1

de

gaoaríto
ô;1ú96

,S

I

I
i

I

i

I

I
I
I
I
I

I

1 gabarito
tlt:l?78

montagem

2

I

656

1
I
1

I

I

rerrcmenuü para rumtaçem: dei

I

I
1
I

I

n' =1
I
montagem nc =1

c-oces de 8-5/8" composto de:

1.808

I
I

1 calibre em anel no 25667-3
I
1 montagem para suporte de fer-I
ramenta nv TD 22488
I
J terramentas ce chanfrar I.D_I
Q
l
l
J
n
22495
I
1 c~ntrador n 9 11) 24996
I
1 cantire em anel para rôscas nú-]
rnerú ·rI>-29487-?
I
1 mandril ne TD 29915
I
1 gabarito de montagem nc TDI
5l486-.L
I
1 anel espaçador nv TD 61486-2 I
Fe1"ramenta,: para montagem dei
uroccs de 7-7/8" composto de:
I

I

I
I
I
I

181

I
I
I

1

7.9{)8
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I

I
I

Especificação

I -

,
I

GRUPO

N~

t

0851312-02

I

I

I

I
I

I

I

I

I
I
I
I
I

caííbre de meutçâo do alojamen-]
menta dos rolamentos número!

52758

I

I
I

1

rermmema« pará o tipo de broca
OSC-3J
naontag0rn.~Q

I

I

I Importada I CrF

I
,I .
I

II Quantidade
I Valor
a ser
I

I

Item

I

1 calibre de. verificação das eafe-]
ras nv 4t1703·5
I
1 retífíbador de ar ME Utility., I
modo [JTR.
I
12 discos com pontas de carborun-]
dum A :3 TD· 42289
I
2 pistolas a ar pa.« remoção dei
aparas, Cleco nv 16 AJ
I
4 cinzel nc TD 30691
I
3 Iímítadores de solda por costurai
nc TD 3Gv4
I
3 punções cõmcas de 5/8" n' TDI

I
I
3260
I
I 3 cinzel no TU 30691

I

I

I :5 cmzel nv TO 2.443
I
I \ 1 dispositivo de montagem nc TD I
'1270
I
I
I 1 gabarito de montagem n' TDI

I

I
I
I
I
I
I
I
I

i

65592

1 cola!' de frxaçào TIV 1'1 23470
I
1 centrador n: TD lS12!:J
I
1 limitador n' TD 13104
I
1 espaçacor nc TD 53732,
_!
1 calibre em anel cônico número I
16537-22

I

1 fixador ' de -Ierramenta númf!rol

TD22428
I 1 fixador de ferramenta
TD 11554
I

I 1 fixador de
TD 42053
I
I 1 fixador de
TD 32073
I
I 6 ferramenta
10568
I
I 6 ferramenta
10569
I
I 6 ferramenta

I
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45498

I

número)
-

I

ferramenta número]

I

ferramenta número!

I

perecível número TDI

I

perecível número TDI

.1

perecível número TDi

I
I 6 inserções de carbureto de tungs- j
tênia
TD
43206
I
I
I 6 quebrâdores de cavacos CSB-I
24N
I
I
I 12 porcas "T" no TD 24046
I
ti
ferramentas
de
revolução
núme-]
I
1'0 TD 42118
I
I

I

i

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

II
I

I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I

I

I

I
II

,
I
I
I
I
I
[

I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

Total

US$
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I

I Valor Total
a ser
I
Importada I CIF U8$

Quantidade

Especificação

Item

I
1 calibre de

retifícaçao

I

número]

I

TD 42118

1 conjunto fixador
tas -nv TD 27723

de

ferramen- I

I

s grampos de fixador de ferra-I
mentas Kennamental CK-9
i:I grampo sargento nc STC-4
j
1 placa de guia de conícídade nú-]
.
I
mero ·rD 23772
1 caübraoor de espessura número I
TD 7085-9

I

1 gabarito oe forma de rôsca nú-]
I
mero 34119
1· ganarrto de anel para rôscas]

I
I

33275-2
1 centrador nc TD 24998
n~

1 oenetor de aparas nc TD 378271

:::6 ferramentas

de

rôsca

número)

TD 27788
1 mandril nc TD 698

I
I

caübradores de espessura nú- J
mero TD 5306
I
1 anel de pressão número TD)
::l

I

24.314-4

1 anel de retentor

número '1'0-1

I

24.313-4

1 adaptador do anel nc TD 447381
3 anel de vedação nv TD 37300-31
! 1 placa de fixação número TD-I
26081-3
I

calibre do aiojarnento dos jatos]
nv TD46503-5
I
1 conjunto de calibres de orífícíc]

1

i

TD 52756-2
I
2 alicates de bôca TRU-ARC nú-]
mero 3, nc 68244
I
1 furadeira a ar "Cleco", modêloj
100-P-20 com chaves "Jacobsv.]

nc 7

1

1 eixo de 3/8" nc TD 29559
l::l

1 calíbradcr

cônico

I

I

I,
I

I

iI
I
I
I
I
I

I
I
I,

,
I

I
I
I
I
i

1

II
I

I
I
I

I

I

I

I

1 anel caiíbrador no 7406-40
I
J.calíbrador de folga número TD]
-28303-4

I
I
I

I
I

1 indicador de contcídade nc TD I
52757-4

I
I
I

I

escovas circulares "Osborne"1
2655-87, código: 6106528

I

I

"Allen" nú-!

mero 5637-8, COm esbarrador dei
0,144 de diâmetro para 4 T.P.I.I
e 5 T.P.!.
I
1 índícador de avanço de rósea]
Q
"Allen" n 5690-C com esbarra-I
dor de 0,144. de diâmetro
I
1 ajustadcr do calibre nv 5690-CI
1 conjunto de càlíbradores de orí-]
neto TD 52756-3
I

I

I
I

Ii
I

I
I
;

I
I
l
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I

Item

Valor Total
a ser
II Quantidade
I
Importada I

Especi~icação

CrF US$

de cri-I

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
,I

neto TD

de ori-I
52756-8
I
de caríbradores de ort-]
52756-9
I
de calibradores de ori-!

1 conjunto
Iícío TD52756-10
1 conjunto de canbradores
Iícío TO 52756-11
1 conjunto de 'calíbradores
neto TD 52756-12
1 conjunto de calíbradores
neto TD 52756-13
1 conjunto de caltbradores
Iícío TD 52756-14

1

I
I
I

I

de orl-]

I

de ort-]

I

de orí-]
I

Montagem NQ 0850922-03

I

I

I
I
I

I
I

de montagem nO TDI

33636

I

de ori-!

GRUPO NÇl 2
Ferramentas para o tipo de
brOca OSC-IGJ

I 1 gabarito
i

GRUPO NÇl 3
Ferramentas para o tipo de
broca W7R-J

Montagem NÇl 0855332-02

I

I

I
I,

,

1

I

I
I

I

[

GRUPO NÇl 4
Ferramentas para o tipo de
broca OSC-3

1 colar de fixação nv TD 2790
GRUPO NÇl 7
Ferramentas para o tipo' de
brocas OWV -OWC

I

I
I
I
I

I

I
I

I
I
1
[

I
I

I
I

I

I
I

I
I
I

Montagem NQ 08551315-03

I

I
I

I
1

I

TD 59798 .

1

i

I

I 1 gabarito de montagem número!

i
I
I
I

I

II

1 conjunto
ncio 'ID

I
I

I

52756-5
I
1- conjunto de calíbradores de ort-]
ficio TD 52756-6
I
1 conjunto de caübradores de orl-]

neto ID 52756-7

I

I
I
I

de ort-!

1 conjunto cte caübradcres

I
I

I
I

1 conjunto de caübradores

ncío -rn

I

I

1 conjunto de cafíbradores

Iícío TD 52756-4

I

I

I
J
,I

I
I
I

I
I' Montagem ns. 0353232 e 0854422-03 I
I
I
I 1 gabarito de montagem nO =1
19772
.
I
I

[

I

I
I
I
I

I

I

1
I
I

I
I
[

I
I

I
I
I
I

ATO~ DO PODER ExECUTIVO
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Item

4

I

I
I
I
I

II Quantidade ! Valor

Especificação

a

I Importada
I
I

I CIF

Total
US$

rerrame-aai para Montagem dei

I

'I

brocas de 9-5/8" eomooeto de:

I

I 1 gabarito

I

2

342

51

4.584,

115

17.5$

I

de montagem no TD)

I
40855
I 1 calibre- radial nv 7406-48
5

SeI"

"I
J

I

I

I rerramennu para Montagem dei

I

brocas de 12-1/4" composto de:

I

I 1 calibre nc 40703-7
I
'I 1 dispositivo de fixação número]
I
TD 2560
I
i 1 acessório de dispositivo de fíxa-]
I ç a 0 TD 2561-1
I
I 1 acessório de dispositivo de fíxa-]
i
cac TD 3561-2
I

I 1 acessório de dispositivo de fixa-I

I

ção

I

TD 2526

I '3 acessórío de dispositivo de fixa-I
Iça0

rn

I

1 gabarito

I

42238

3528

I

de furar, númerov'I'D]

I

I 1 grampo em forma de anel nú-]
I
mero TD 5352
I
1 1 centrador nv TD 18773
I
1 1 retentor nc TD 4096-1
I
I
J

,I
I

I
I

I
I
I

I
I
!

I

I
I

!
I

I

1 espaçador nv TD 10351
1
de espaçador número I
'ro 5276
I
1 calibre em anel nc 16537-19
I
1 excentrjco de chumbo de 8" I
nc -rn 23754
.I
1 placa da guia - no TO 23753
I
1 calíbre para rôsca n Q 34118
I
1 eaítbre em anel para rôscas nú-I
mero 25.052
"~ I
1 eentrador nv TO 24997
'I
25 ferramentas pa-ra rôsca nQ TOI
27724
I
l' mandril nv TO 29917
I
1 calibre em extensão número TDI

1 retentor

U©~8

2 calibres' em

anel

I

número TO I

7406-69
I
I 1 gabarito de furar nc TO 466711
I 1 gabarito de furar n Q TD 29120

6

!

deiI

I

I

I Ferramental para _usínoaem
I Brocas ee 6-3/4" composto de:
I

1

I

I

gabarito de furar

número TO I

68825

I

zação TD 66968

I

grampo nc TO '68826
I
I 1 montagem do calibre de 10ca11-1

I

1

ATOS

DO PODER E."{ECUTIVO

I

Item

I

I

II Importada

I

I

t Lcatíbre tampão nv rn 66968-6
li
I' 1 calibre nc 44192-3
I 1 bloco "V" nv TD 66363
I
1 1 suporte de ferramenta ~ número I

I

I

TD 66927

I 1 calibre de contorno número TDI
I

I

I Quantidade ) Valor Total
a ser

Especificação

\I

31

43210

I

I 3 ferramentas de molde TD 669411

2 ferramentas de chanfrar era-I
nnurar TD 43208
!
1 2 depósitos TD 12183
I
I
I 4 ferramentas 'ID 60571
I ~ calibre de largura R.~. 25781-)

1

11

I
I
I,
I
I
I
I
I

I

I

I

I
1

103

I

43209

I

1 calibre de localização R. R. TD j

I.

I 1 calibre

I

de

alivio

R. R.

60569

TDI

I

! 1 calibre de alívio R. R. TD I
I
7200
I
f 3 ferramentas de molde TD 669421
i 1 calibre de Iocalízação B.R. TDI
i . 43211
I
1- calibre de retificação de fer-I
I
ramenta '!TI 50.333
1
I 1 canbre de retificação de rer-]
1
ramenta 'ID 50778
I
I 1 calibre de retificação de rer-]
I
ramenta TD 10989
I
1 1 calibre
de retificação de fer-]
I
ramenta 'ID 5762
I
! I caítbre de retificação de rerra-]
I
menta TD 19015
I
I 1 jogo de pinças TD 19501
I
432~6

1 1 modêlc 'TO

i

I

.

1

1 calibre de concentrfcídade '!TI-I

I

19518

I 1-- caríbre de retificação 'In 432691
I 1 calibre radial TD 43269-3
I
1 1 montagem
do indicador TD I

I

28167
I 1 jôgc de pinça. TD 6B798

I
I

I 1 Iocalízador da espiga TD 325411
I 1 grampo para prisão da espiga!

I

'ID 32540

.

.

I

I 1 rocanzacor de mancal TD 67126 J
I 1 bloco "V" 'ID 1475

I

I

I
I

i 1 íocalízador de montagem do in-I
j

1

dícador TD 68823
i

gabartto de furar TD 66824

1 Iocalízador TD 66990
35664

! 1 calibre tampão TD

I
J

! 1 canbre de Iocalízação TD 669881
I 2 mancaI de luva TD 66829
I
I 1 bloco "V" TD 31014
I 1 bloco "V" TO 24810

I.

II
I

I

iI

I
I
I

I

II
I

I
I

II

I
I

I
I

I

I
I

I

I

I

I
I

I

I

I

CIF

US$

32

ATOS DO PODER ExECUTIVO

Item

I
I
I Quantidade I Valor Total

Especificação/

I

1 bloco "V" TO 25261
1 suporte TD 22517
1 canbre de profundidade
25736-23

I

I

\
I

TD-I

I

36094-11

I

1 calibre tampão TD 28285
I
3 ferramentas TO 30833
I
1 calibre para Jure para anel dei

pressao TD 56926
I
1 calibre para furo para anel "O"!
TD 56927

I

1 calibre de localização para anel]
"O" TD 28298

I

calibre de Iocaltaacâo para anel]
ca pressão TD 28294
I
1 anel padrão de montagem TD I
i

27132-7

I

1 anel padrão de montagem TD I

27132-8
I
1 calibre de concentricidade TD!
61382
I
1 jôgo de pinças TD 68799
I

1 íocaüzador de mancal TD 67127 \
1 bloco "V" TD 24810
I
1 Iocanzador de montagem do in-I
dícador TD 68834
,,1
2 mancais de .ruva TD 68830'
1 caríbre tampão TD 67135
I
1 bloco "V" TD 45959
I
1 jôgO de placas de localização 1
pelo furo de pino 'l'D. 67128
I
1 calibre de perfil TD 52747
I
1 bloco "V" 'l'D 66976
I

1 calibre cle retífícaçào TD 630551
1 canbre de retífícaçâo TD 669551
1 calibre de contõrno 'I'D 61400
I
:3 ferramentas de molde TD 663621
1 terramenta de ranhurar e chan-]
trar TD 61407
1
2 depósitos TD 59285
I
4 ferramentas TD 61401
I
4 ferramentas TD 15022
I
1 calibre de retificação TD 153411
1 calibre de largura R.R. número I
25781-104

1 calibre
10082

de

alivio

R. R.

I

Importada I CIF USS

3 ferramentas de furação (alarga-I
dor)

a ser

I
I

I
TDI
I

1 calibre de alivio TD 61403
I
1 calibre de localização R. R. TDI
61404
I
3 ferramentas de molde TD 669741
1 calibre de localização TD 58471 'I
1 jogo de pinças TD 11343
!
1 mcdêlo TD 61452
I

I

~

I
I
I
I

I
I
I
I
I

I

I

!

I
I
I

I

I
I
I
!

I
I
1

II

i
I
1

I

I
1

I
!

I
!

I
I
1

I
I

,,I
I

,,I
I
I
I

I
I
I

I
I

I
I

33

ATOS DO PODER ExECU'rÍVO

Item

I
li"
I
I
I
1

I

Especificação

I

I

I
concentricidade TD 1

I

calibre de
I
61454
j 1 calibre indicador TD 61455
I 1 calibre de retífícaçâo TD 61485
1 calibre radial TD 61485-3
1, Iocalízadcr de mancal TD 67124
1 bloco "V" TD 24814
1 Iocalízador de mancaI 'lU 67125
1

I

Quantidade I Valor Total
a ser
I Importada I CIF USS
11

I

I

I
I
1

I

I

i

'dei

rerramenioi para Usinaçeni
de brocas de ,7-7/8" composto de:

I

1 Iocalízador TD 66458
1 gabarito de furar TD 68161-1
1 grampo TD 68161-2
1 calibre tampão TD 28383
J
1 calibre de localização TD 68163)
1 mandril para broca TD 19471-101
1 suporte de ferramentas TD 663891
1 calibre de altura TD 53433
I
3 ferramentas de molde TD 685551
2 depositas 'lU, 10943
)
1 calibre de alivio R.R. TD 50631
::I ferramentas de molde TD 66467J
1 montagem do gabarito de furar]
TD 25293
I
1 modêlo TD 68185
]
1 bloco "V" 'lU 25306
1
1 calibre de profundidade TD-I
25736-18
I
1 calibre tampão TD 28366
J
3 ferramentas TD 30862
I
1 calibre para furo, com dial para I
anel de pressão TD 26865
I
1 calibre anel "O" relient 'lU j
27743
I
1 anel padrão e montagem TD I
27132-9
I
1 anel padrão e montagem TD 1
27132-10
I
1 calibre anel para localízador dei
ranhura .TD 28350
I
1 anel para localizar de ranhura I
TD 28368
I
1 calibre de concentrícídade TD I
61381
I
1 Iocalízador
de m 11 n c a I TD I
25298
I
1 adaptador TD 29370
]
1 calibre tampão TD 66451
1
1 montagem para localízadcr TDj
6807
I
1 montagem para gabarito de ru-í
rar TD 68651-1
I
1 grampo ,TD 68178
I
1 calibre .de localização TD 664711

84

I
I
I
II

iI
I
I

I

!

I

I
I

I
I

;

I
I

I

I
I

I

I
I

I
I

1

I
I
I
I

I
I
I

I
I
I

II
I
I

13.554

34

ATOS DO PODER

EXECUTIVO

I

Item

Específícaçáo

I

I 1 Iocalízador Tn 68687-2
I 1 bloco "V" TD 64713

I Quantidade l-valor Total
a·ser
I
CIF DSS
I Importada
I
I
I
I

I
1

I
I
I
I
I
I
I

1 íocaítzador do mancal TD 87601
I 1 canbre tampão TD 57885
I
I 1 bloco "V" TD50223
I
I 1 mandril para broca 'I'D 19471-41
I

I
I 1 canoro de altura TD 64492
I 1 calibre de contôrno TD 36347
I
I 3 ferramentas Q8 molde TD 681721
1 3 ferramentas de chanfrar TDi

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I

66468
I
3 ferramentas TD 34510
1
3 ferramentas TD 17180 .
I
1 calibre de largura R. R. 25781-1
95
I

1

I
I

1

l.calibre de alívio R.R. TD 354121
1 calibre de localização R.R. TDI
36257
1
1 calibre de localização B. H. TDI
36287
I
3 ferramentas de molde TD 664671
,
1 jogo de pinças TD 29841

1 calibre
29882

I

1

I

1
1

1

,

I
I
I
I
I

de concentricídade Tnl

I

1 calibre de retificação TD 35953 1
1 calibre de altura TD 32096
1
1 1 calibre .de ponta de pino TDI

I

32099
I
I
I 1 calibre para flange 'ID 32098 I
I 1 calibre para quadratura TDI
33963
i
1
I 1 calibre de localização R.R. TDI
35989
1
I 1 calibre radical TD 57946

I

I

I
I
I
I

1
1

I

1 calibre de altura TD 64522
I
1 Iccalízador de mancal TD 681241
1 1 íocanzador de mancal TD 681231
I 1 adaptador TD 28814
I
I 1 calibre de retificação TD 664601
I 1 calibre de retiftcaçào Tn 664651
1 1 calibre <le retiffcáçào 'rn 664631

I
i

8

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I 1 calibre de retificação TD 681701
I 1 calibre de profundidade Tnl
29267
I
I
I
I

I

Ferramental

para

Usinagem

I brocas de 8-5/8" composto de:
I
I 1 conjunto de base TD 57362
I 1 espaçador TD 57363

t

I

dei

1

1
1

438

I
I
I
I
I

I
,I

I

I 1 calibre de profundidade de gar- ,
ganta TD 9710
,
I
I 1 mesa de gabarito de furar nú-!
mero
24956
I
I

I

1 1 conjunto de fixação TD 57276
1 montagem de fresá TD 45439

i

I
I
I
I

69.863

ATOS DO P.ODER ExECUTIVO

Item

I

I

Especificação

I Quantidade
a ser

Valor Total

J

I Importada

I

CIF US$

1 ' 1

I

I

I 1 gabarito de furar nv 68356-11
(TD)
I
I 1 iocaífzador nc 68357 (TD)
J
I 1 grampo TD 68356-2
I
I 2 mandris para broca nv 09566
J
I 1 calibre tampão TD 25406
I
1 calibre de localização TD 68397 j
2 -mancaj de luva TD 68162·
I
I 2 rcrramcnt-.s TD 10570
J
i 2 ferramentas TD :d3784
I 1 gabarito de fura, TD 25331
I 1 placa TD 15373-16
I
I 1 mandril para broca 779020
1
J
I 1 caünre tampão ~41B2-4
1 1 dispositivo de fixação TD 2~933l
J
1 1 -oioco "V" TD 25343
I 1 grampo TD 25362
I
j 1 orsposítt-o de
fixação para 1

I

I

I1

I

I

ínspeçâc

I

(desvio do alinhamento) TD J
I ,27975
I
I 1 dísposttívc de fixação para I

I

1

I

i

1

II

Inspeção
j
tratos de tomeamento do pino) I

TD 11023
I
1 bloco "V'- para inspeção TD j

2aN

I

I

1 dispcsttívu de rtxacão para I
inspeção
cruro do tampão) TD 24922

1 placa de inspeção Tp 1455
J
1 suporte de ferramenta TD I
65458
I
"J'erramentas perecíveis TD 655511
6 ferramentas perecíveis TD 170181
6 ferramentas perecrveis TD 612291
6 ferramentas perecíveis TD 655521
1 calibre ue bôca TD 27986
j
1 calibre plaltura do pino TD j
30697
I
2 suportes TD 5696b
)
3 ferramentas de molde TD 29715 I
1 suporte nv 57007
J
2 oepósttos TD 10943
I
3 terramentas TD 13106
J
3 ferramentas TD 9142
J
1 calibre de largura R. R. nú-!
mero 25781-57
I
Lcanbre de alivie R. R. TD J
8650
1 calibre de Iocalízçâo R. R.
TD 30766
J
2 suportes TIl 57008
J
3 ferramentas de chanfrar TD I
3093ô
I
1 calibre de contôrno TD 30765 I

I

II
I
f

I

26

ATOS

Item

no r'UDER ExECUTIVO

Especificação

I
11

,i
I

1

I

1 porta-aíargador 46965-3

1

díspositívo de fixação TD 119791
I 1 Jogo de prendedores TO 8657 I
I 1 modêlo TO 30,606
I
3 discos TO 59059
I
1 calibre de bõca 'I'D 7847-21
1
I 1 calibre para concentrtcídade TOI
I
30608·
I
\ 1 caübre de indicação TO 30607 I
I 1 calibre p/raío TD 35'i47
-I
! 3 ferramentas de chanfrar TD 75511
1 dispositivo de fixação TD 25219 I
1 bloco "V" TD ::.15338
I
1 grampo TO 25339
I
, 1 pésc para balanceamento TD I
25817-1.
I
1 5 adaptadores de tôrno TD 27768 1
\ 20 parafusos e porcas TD 27776-2 'l
i 4 manga nv 11558
I
1 manga nc 4-5 M. 'T.
I
3 brecas de nas te cônica de I
I
1-3/32 de diâmetro
I
I 1 manga nv 3-5 'M. l~.
I
I 2 brocas TD 28425
I
I 1 calibre tampão cprorundídaãe) I
I,
TO 25736-7
1
1 suporte TD 23152
I ,j ferramentas de broquear 36094~91
1 caneçote universal p/broquear 1
OY-58
I
1 suporte Glenzer ·"A" D-I07
1
1 1 mandril para broca ui? 778970 I
I 3 alargadcres TD 2709~
I
\

.i.

I

!,
I

I

I

I

Valor Total

Importada

CIF US$

a ser

I 3 ferramentas de molde TD 57299j
I 1 calibre de localização B. R. TD I
I
30763
I 1 adaptador nQ 5648-1
1 Porta-brocas TD 25016
1 1 broca p/mclde Tll 19471-5
base TD 17379
I
1
I
! 1 montagem superior TU 25986
)
I
1 adaptador "V" TD 25.043
I
1 bloco "V" TD25343
I
1 grampo TD 17830
I
1 eixo TD 19007-1
I
1 1 barra de centragem TD 19007-21
1 1 tampão de eentragem TD 43041
I 3 frescas TD 20772
)
I 1 porcaine 21044-6
I
1 1 chave TD 19007-3
I
I
1 1 placa TD 15373-4
, 1 suporte 11872-9
I
3 ferramentas TD 6858
I
I 1 manga no 3 ou 4
I 1 punção TD 4108-1
I 1 inserção de punção. TD 4103-2 J
I 2 a.íargadcres TO. 923
I

!

Quantidade

ATOS

Item

DO PoDER

Especjfjcação

ExEcUTIVO

37

Quantidade

Valor Total

Importada

CIF US$

a ser

36

,f..TOS DO PODER ExECUTIVO·

I
Item

I

I.

Especificação

!

\

I Quantidade
a ser
Importada
I

1\ 3. ferramentas de molde TD 23395\
! 2- depósitos TD 11584
I
i 3 ferramentas TD 19764
I
3 ferramentas TD 19765
I
\ 1 calibre: de largura R. R. nú-]
I
mero 25761-96
I
j
1 calibre de alívio R. R. TD I
i
19335
I
l 1 calibre de Iocalízaçâo R. R. TDI
I
19144
I
j 1 ferramenta pztanhurar e chan-]
I
rrar TD 22020
I
1 oatíbre de contôrno -IT) 19763
I
I :3 ferramentas de molde TD 57293)
1 1 jôgO de pinças TD 19138
I
I 1 modêío TD 19139
I
i 1- calibre de indicação B. R. TD 1
19141
.
I
l
I 1 calibre de cencentnciâade TD I

i

:
j

I

I

19140

I

1 calibre de localização B. R. TDI

1
i 1
1 1
1 1

21654.
I
jôgO de espacadores TD 17836 I
jôgO de pinças TD 68566
\
jôgo de pinças TD 68567
I
Iocalízador do mancal TD 27337 I

,11 1 conjunto de suportes e fixação I
TD 57576

I

i 1 cenore de protundídace da gar-!
I
ganta TD 57577
I
I 1 eanaüto ue furar TD 68687-1
I
I 1 grampo TD 65604
I

1 1 caítbrertampàc TD 32069-2
J
.1
1 calibre TD 65593
:1 1 localizador TD 686872
1I
1 gabarito de furar TD 32334
I
1 mancal de luva TD 32234-6
1
I 1 mandrtl I\'lCCROSKY C. núme-l .
J
mero 4 M. T.
I
I 3 escareadores TD 2297-7
I
I 3 brocas TD 17506-45
I
11
1 mandril "Scully Jones" 778950[
I
1 colar MCCRüSKY nc 33
I 1 gabarito de fura, TD 33268
I
I 1 placa n? 23073-9
j
I 6 brocas TD 17506-28
I
t 1 manga W? 3 779020
I
,i - 1 bloco "V" TD 33329
I
1 1 grampo TD 1924
J
1 1 grampo TD 26548
[
I 1 placa ns 38578-7
I
I 1 Iccalízador de mancai TD, 8667 I
I 1 adaptador. TD 28614
I
I 1 bloco "V" TD 1475
)

I

1 1 montagem p/Iocarízador TD

I

68404

I

I

Valor Total
CIFUS$

ATOS

DO

PODER ExEcUTIVO

I

Quantidade Valor Total
a ser
Importada I CIP uss

.Espectfíençac

Item

39

,

1 placa TD 15373-17
1.

bloco "V" TD ::'.5365

I
I

\

I

J
1. suporte n/rerramenta TO 65457 t
6 ferramentas perecíveis TD 65562 1
ti rcrramentus perecrveía TD 65563J
Ü ferramentas perecíveis TD 655641
1 calibre de bõca TD 4776
I
1 calibre de bôca 11734-20
J

\

1 calibre de altura do pino 'ID I
39969
I
3 ferramentas de molde TD 27987 I

I,
II

1 grampo TD 25366

1 calibre' de Iocalízaçáo R., R. TD I
35957
3 ferramentas de. chanfrar TD

I

23609
J
1 calibre de contôrno TD 39970 j
~ ferramentas d!-. molde TD 461391
1 placa TD 15373-5
1 grampo TD 11030
I
1 suporte de ferramenta TD 18158 j
1 escareador TD 10590
J
::l arargadorea TD 924
1 joga de pinças TD 27421
1 modelo TD 28929

1 calibre de concentrtcmade TO
28931

I

I

I

,
,

li
I,

I

I

J

I
I
I

1 conjunto calibre do flangre TD I

I

\

,

1 conjunto calibre de retificação I
I'D 35.927
J

34467

,I

I

1. jôgc de peças TD, 400~:J
I
1 calibre para quadradura TD
I
40023
J
1 iocaríaaüor de mancal TD 25316)
1 bloco "V" TD 41834
J
1 grampo TD 27245
I
1 ceübre de Iccalízação B. R, I
TD 19244
J

1 íocarízador do mancai TD 273161
1 cunha TD 20317
I
1 manca! de luva nv 33337
1 placa 09 22073-4
3 brocas TD 17506-34
J
... calibre tampão 44192-5
I
1 bloco "V' TD :)3330
1 grampo TD 2351ó
1 calibre de retificação TD 280171
1 calibre de retificação TD 11761 j
1 calibre de retífícaçâo TD 28015 I
1 calibre de retificaçâci TD 1311j
1 calibre de retírtcaçãu TD 30893 I
1 calibre de retificação TD 57701 I
1 caltbre de retíficaçàc TD 11956· I
1 calibre de retificação TD 11955 J
1 calibre de retificação TD 29449 I

I
I

J

J

\

I
I
I,

I

40

ATOS no PODER EXECUTIVO

I
I
I Quantidade I Valor Total

I

Bspecíftcaçãc

Item

I

a ser
Importada

iI

C1F

US$

I
1 placa no 40070

j

I

1 .Iooalízartor de> rriancal TD ?703 I
1
1
1
6
6
6
6

mocc "V" TD 319&6
I
grampo TO 150'-{
I
suporte de ferramenta TD 61226 I

\I

TD 6673'{
I
TD C122B
I
TD ~4964
!
TD E6894
\
1 conjunto p/fíxaçào de ferramenta TV 1 1 7 3 4 - 2 4 J
1 calibre p/altura do píno TD
1
53433
I
3 ferramentas de molde TD 53431 I

I

ferramentas
ferramentas
ferramentas
ferramentas

\

I

I

\

3 ferramentas de bízetamento TD I

I

53432
I
1 calibre "de contôrno TD 57720 I
3 ferramentas TD 13463
I

I

1. calibre de largura R. R.

I

I
I

\

25781-93
I
1 calibre de Iocalízaçâo R. R. TDI
5351U
I
3 ferramentas de molde TD 598431

I
I

I

I

1 calibre de localização B. R. TDI

I

36287
1 jôgo de pinças TD 40443

\

I
I

1 modelo TO 53565
.I
1 calibre de concentricíoade TO I
40445.
1 cano-c de diâmetro TD 7847-23
1 calibre para flange TO· 32098
1 calibre de ponta de pino TD
33~"1,

~

I
I
I

I
I
1

I
I

I

1 dispositivo de Iixaçâo da altura)
m 53566-3
I

1 Iocanzartor do mancai TD 8499

1 bloco "V" TD 47467
1 grampo TD -25386

I

j

I

I

j

1 íocalízador do -mancai TD 669241
.

9

Ferramental para

t

Usinagem

de

687'1~-2

45

I

I

i

I
I
I
I
I

I
I
I

1 gabarito de furar nc TD 6~779-11
1 grampo nv TD 33916
1 caübre de diâmetro e protundi- I
dad.e nv Tv 67255-4
J

1 rocatíaador nc TD

I

I

Brocas de 9-5/8", compoetoae: I

1 calibre de rocauzeçã-v nv TD
67255
1 calibre tampão nc 44192~5
1 bloco "V" nc TD 45585
1 suporte de ferramenta no TD J
67227
I
1 caübre de retificação nc TD
I
60.883
I

I

I

'7. iOO

ATOS DO PODER ExEcUTIl{O

Item

I
I

Quantidade
a ser

II

Especifícaçãc

I

41

I Importada

I vaie. Total
I CIF US$
1.

~---~------_._-----

\

I

I

i

I

I

1

I

I

I

I
i
I

I
I

1

I

l
I
I
I

I

I

I
1
i
i
I
I
I
1
II

I

)
)

1 calibre do retartcaçêo nc TD
67229

1 calibre

(18

retificação nv TD

I

I
j

10

\

'I

1

67250
I
1 calibre de retificação ne TD I
67335
I
1 calibre para aJtur a do pino nú- j
mero TD 61854
I
1 calibre de bôca nc 47470-24
I
1 calibre de contõrno ri':' TD 67344 I
~ ferramentas de molde nv TD
I
67345
I
3 ferramentas de chantt-ar era-I
nhurar n" TD 67181
I
1 depósito nc TD 19:<:39
)
3 ferramentas' nv TD 37187
)
I
3 ferramentas n? TD' 37188
1 calibre de largura R, R. núme-!
ra TD 4727
I
1 calibre de .alívío R. R. nc TD I
7581
I
1 calibre de Iocattzação R. R. nú-]
mero TD 67182
,
3 ferramentas de molde no TD I
67346
I
1 calibre de Iocatízaçâo E.- R. nÚ-1
mero TD 67184
I
1- jogo de pinças 119 TV 67187
I
1 modelo 119 TD 67185
I
1 calibre de altura nv TD 67225 I
1 calibre p/verffícaçào de planitu-I
de nv 'l'D 67224
I
1 calibre de concentrícídade nú-]
mero TD 67226
I
1 jogo de pinças nv TD 68567
I
1 adaptador nv TD 2231
1

I 1 localizador dJ mancal nc TD

'\

\

1

32373

TD 68780

1 calibre de localização nc TD
67255

1

I

I

1

I
l

I\

III
II

I
I

I

11

\
\

I

I

I

calibre de profundidade de ga-I
ganta TD 39256

II

I

I

I 1 base para gabarito de furar nú-I
I
mero TD 68730
I
1 1 calibre para o furo do pino. nú-I
I
mero TD 66543
I
I 1 grampo nv TD <:8731
I
1 montagem para gabarito de fu-l
rar nv TD 39466
I
1

I

I

conjunto de localização número I

rerrumentai para Usínaçem de I
Brocas de 12-1/4", Composto. de:1
I 1 conjunto de fixação nc TO 533_Q81
I

I

I

I

I
I
1

I

I

212

I
I
1

IIi
j

\
I1

28.2~5
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ATOS DO PODER

Item

ExECU.TIVO

Especifica çá(.

-------------

I
I
I

Quantidade \ Valor Total
a ser
I
I Importada I CIF TJ8$

I

1 placa no TD 46846
1 calibre tampão 119 44192-7,:
1 montagem para gabarito de fu-I
rar no TD 40534
I
1 manca! de luva nv 'l'D 43274
I
1 cunha nv ·.rD 43275
1
1 bloco "V" nc TD ·{9'i67
I
1 grampo no TD 25102
I
1 suporte nc TD 66595
I
6 ferramentas 119 TD 66597
J

I

11
1

6 ferramentas nc TD 14724
I
. ! 12 ferramentas nc TD 60663
)
I 6 ferramentas' nv TD 145,65
I
I ti ferramentas nv TD 66596
I
I 1 calibre' para altura do pino nú-]
I
mero TD 52065
I

I 1 calibre de bôca no TD 35289

I

1 calibre de contôrno nv TD 520661
, 3- ferramentas de molde nc TD I

I~

I

26239

I

I 3 ferramentas de chanrrar e ra-!
I
nhurar ns TD 5206'7
l 2 depósitos nv TD ~?116

J

I
ferramentas nv TD 51>47
I
1 3 ferramentas nv TD 13491
I
1 calibre de largura R. R. nú-!
I

3

mero TD 25781-61
I
1 calibre de alivio R. R. número I
TD 10386
I
1 calibre de tocalízaçâc R. R.
nv TD 51273
1 cattbr e de localização B. R. I
nv 'TD 51253
1 ptacs. n'" TD 46374
3 ferramentas de escareamento j
rurc nc TD 11818
I
I
1 calibre tampão nv TD 57885
1 calibre de localização nc TD
I
5800.
I
1 jôgc de pinças nc TD 35224
I
1 modelo nv 'TD 35225·
I
:1 calibre de
concentrtcídade nú-]
mero TD 35226
1 calibre indicador no TD 35227
1 conjunto de fixação nc TD 28506j
1 jôgo de pinças nc TD 68732
I
2 adaptadores nc TD 28520-7
J
1 Jeca! ízador da espiga nc TO
I
39309
J
1 Iocanzador do mancai nc TD J
46842
I
1 grampo n 9 TD 43290
1
1 espaçador nc TD 14-i82
j
1 eixo nv 51-1/2 B~24-;', com 1'0-)
lamentos de 3-1/2" de comprí-]
mento nc 5
I

I
I

I

\
1

I

I

I

I
I
I

I

I
I

I
I
I

I

I
I
I,

II

II

I

ATOS

no .PoDER

ExECUTIVO

I

Item

I
J

I

.ESJ.lfcificação

i
I
I

l 1 íoso de mícrõmetros para me-I
I
didas
internas
de
2'.'
ai
12", graduação 001", fabricação I
I
I
STARRETT n.c 1248.
I
J
1 desempeno de granito de alta]
I
pressão, de fabricação
TAFT-I
I
PEIRCE, série 9213-4, borda 2001
libras, dimensões 18" x 24"
I
) 1 macaco ajustável com rosca, pa-I
i
ra rerramenteíro, STARRETT!
t
n.c 8190
I
). 1 bloco em V. de 20" n.c TD 243741
I 4 grampos para bloco em V, senI
do de u.c 'ID 24228 e 2 de nú-]
I mero TD 7405-2
I
I 2 blocos em V. de 5" x 90", nú-]
j
mero 1475
I
1 1 esquadro de pressão, grande, de]
I
12" x 7", fabricação 8TARRETTI
I n . ' 20.
I
I 1 suporte para traçador vertical.]
I
fabricação STARRE!I'T n.c '62. I
1 bloco em V, de 3" x 9", fabri-I
j
cação TAFT-PEIRCE- n,v 9134 I
I 2 idem de 6", idem n.s 9133
I
I 2 grampos para Ierramenteíros, de I
I
1-3/4", fabricação STARRETTI
I n . ' 161-E.
I
I 2 Idem de 3-1/2", idem n,c 161-E',
I 1 jogo de botões para rerramenI
teíro (4 botões) com 0,400" dei
j
com 1/2" de comprrmento. Fa-]
I
tmceção STARRETT n,v 494-C.]
I 1 nrvel com bolha de árcooj, de I
I
12".
Fabrícaçâo
8TARRE'IT1
I
diâmetro, sendo 1 com E/S" e ~I
I n . ' 98.
I
1 1 compasso com mola e parafuso I
I
de ajustamento
para medidas]
!
internas, de 4".
Fabricação I
I
STARRETT n.c 274..
I
1 compasso com mola e parafuso I
de ajustamento para medidas I
internas, de 6".
Fabricação]
STARRETT n.? 274
I
1 idem de 8". Fabricação STARwl
RETT n.v 73,
I
1 idem de 12". Fabricação STAR-j
RETT n.c 73.
I
1 idem externas de 6". Fabrica-]
çáo STARRETT 11.9 276
I
1 idem de 12". Fabricação STAR-I
RET n,c 79
I
1 idem com ponta para centros, dei
6'. Fabricação STARRETT nú-]
mero 277
1

I

Quantidade
a ser
importada

43

Valor total
CIF -US$
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ATOS

no PODER ExECUTIVO

------------

I

Quantidade

I

i Valor total

Esp€.cificaç~o
a ser
I
I
I
I
I importada I
crF US$
_-,1_
i
I
I
.
1------'-I
I 1 Idem n.c 83, de 12" • Pabrícaçâo]
I
I
8TARRETI'.
I
I
I 1 transferidor de precisão. Fabri-l
I
I
cação STARRETT n.c C-359B I
I
I 1 transferidor combinado com nível]
I
I
Fabricação STARRETI' n.c 434-1
I
I
ME ao C M . ·
I
I
I 1 régua de sino para medições an -I '
I
I
guíares , Fabrtcaçâo Brown
&I
I
I
SHARPE de 10', n.' 293.
I
I
i 1 caübrador de 'profundidade dei
I
1" a 6". Fabricação STARRETTI
I

Hem

In.' 448 - 612 ME.
I 1 idem, idem n.Q 337.
I 1 conjunto de caübradores

I[

I

\
dei
folga cônico. Fabricação STAR-i
REATT n. Q 2698.
I

II
I
I
I

I 1 canbrador de raros. Fabricação:
I
STARRETT n.c S-167-CH.
I
,1 2 paramos de 2", com 2 x 1 XI
,I
12B. Pabrícacáo TAF-PEIRCE,I
I
série 9150.
I
I 2 parablos de I" com 2_ x 1 x]

II

12. Fabricação TAFT..PEIRCE,I'
série 3844
I

I
I
I
I

1

I
I 1 chave de bõca de 1/2" x 9/16".!
I 1 calibre padrão. para rolos e es-)
I
reras; tamanho de esfera ou I
I
raios de 1/8'· a 1" em intervalos \
I
de 1/32" . Fabricação STAR-I
I

11

I
I
I
I
I
I
[
I
I
I

I

II

\
I
I

!
I

I

I

RETT n.c 710
1
1 calibrador de altura de ferra-I
menta de plaina com três ex-I
tensões para 10". Fabricação)
STARRETI' n.c 599
. I
1 idem, idem. Fabricação STAR-I
RET n,c 246
I
1 esquadro combinado com régua I
de 12". Fabricação STARRETTj
n.c 33 - ME-HC.
I
1 grampo de bancada, -com tõrno]
de mão. Fabricação STAR-I
RET n.c 86A
I
1 calibre de espessura
para fu-]
roa pequenos alcance de 125" a I
500". Fabricação STARRETI'I
nv S-830F
1
3 réguas
de
12".
Fabricação)
STARRET n.c 1604R
I
1 calíbradcr inclinado de matriz, I
com jôgo de 6 calços ajustáveis, I
alcance de 3/8" a 2-1/4". Fa-I
brícaçâc STARRETT n.c 154L I
1 gramínho de duas hastes de 4" I
e 7", com base de 2-1/8" x]

I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
II
I

II
I

I
I
I

I

45

ATOS DO PODER ExF.X::UTIVO

Especâífoação

Item

II Valor total
I Quantidade
a ser
1

importada,

I
I
Fabricação]
I

I
1
I

I

I

1
I

I
I

I
I

I
I
1

I
1
I

I

I
,[
15

I
I
I
I

I
I
i

I

i

I

[
I

I
I
I
I
I

I

I
I

I

I

I
I1

I

CIF US$

I

1~9/16" x
1-3/8".
STARRET n.v 56B
2 idem de 9" e 12", idem 2-15/16"1
2-9/lti". Fabricação S:TARRETTj"
nv 57B
I
1 idem de 12'- e 18", idem 3-1/2"1
x 3-3/16". Fabricação STAR-I
RETT n.c 57B
I
1 bloco angular para perfuração. I
Fabricação TAl"T-PEIRCE nú-]
mero 9194
I
2 mtnímetros de fabricação STA;R.-!
RETI' n.c 253, completo, comi
graduação de OOOr", 0005" e]
.001"; leitura 0-5, 0-25-0" e]
0-100 e alcance .025,' .125" e]
1.000"
I
2 calibres de relógio. Fabricação]
STARRETT n.' 25-231
I
1. Idem, idem n.c (2) 675, base I
de mínímetro n.c 675, de 10",l
coluna da base 10-1/2", pastel
do calibre 8-3/4", graduação doi
míntmetro
.0005" e alcancei
0,125"
I
1 idem, idem n.c 645-A
I
1 aparelho combinado para mar-I
cação, ajustagem e montagem, I
com 21 ferramentas. Pabríca-]"
cão STARRETT n.c 200WC
I
1 idem, idem com 17 idem. Fa-I
brtcação STARRETT n,c 200vVCI

I
I
I
I
1
t

I
I
t

I
1

1

I
I

1

I
I

I:

I
I

I

!

I

Calibres de inspeção para con-I
trõtee na usmaçem. e" montagem
de brocas de perfuraçâO páral
poços de petróleo:
I

\

I

1 transferidor com régua parai
medição de profundidade. Fabrtcaçâo STARRET'I n.c C493BI
1 transferidor de aço. Fabricação \
STARRETT n.c C1 83
I
1 suporte com base. magnética, I
para relógio comparador, - Fa-]
brtcação STARRETT n.o f?57AAI
1 relógio comparador , Fabricaçãoj
LASTWORD STARRETT núme-]
ro 7l1F
I
1 relógio comparador. - Fabríca-]
çâo STARRETT n.c 25-34 1/5"1
1 caübrador de raios côncavos e]
convexos.
Fabricação STAR-j
RETT n.c 272A
I
1 idem. Fabricação
STARRETTI
n,c 2'l2B
I

22

II
I

I
I

I
I

\
I
1

I
I
I
I
I

204
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ATOS

Item

no

PODER

ExECUTIVO

Quantidade

l'Jspecificaçuo

Valor total

a ser

importada

I

.

.

I

J

n.c

I
ção STARRETT
I 6 réguas de aço I

I

1

I
I
I
I
I

I

I

79-8"

3 réguas de aço -

I
I

6". Eabrtca-]

n.c

C303R
I
9". Fabrica-I

·1

I
I

çáo STARRETT n.v 604R
\
2 réguas de aço - 12'. Pabrfca-]

ção STARRETT n.c 304SRE

I
I

I

I 1 régua de aço. -- 18" Fabrica-I
I
çâo STARRETT n,c 30m
I
16

I
J

I
I
I

I

I
I
TDI
I

II 1 bloco em "V" de 120"
I
7405-1-2-3
I 1 calibre. Fabricação STARRETTI
I
n,v 578
\
i 2 fresas nc TO 8245
I
\ 1 calibre nc TD 8276
'I

I

1 calibre de

localização nc TD I

I

'66543

I, 1 montagem do tndícador nv TD

I

68770
I 1 placa nv TD 40519

I 1 calibre tampão nv

4~192-6

I 1 dispositivo de fixação nv TD

I

;

25041
1 adapador

n.c

TD '25042
I 1 suporte n.v TD 66648
1
6 ferramentas n.c TU 66649
I

J

I
1I

I
I
I

6 ferramentas n.c TD 66650

I

1 calibre de bôca n.v TD 60174
1 calibre de contôrno TD 34171

I

I

1 3 ferramentas de

I

I

molde número I

TI: 28041

I

n.c

I

I 3 ferramentas para ranhurar el
I
chanfrar n.c TD 34172
J
I 1 calibre de Iocalrzaçâo R. R.I
TD 2804&

I 1 calibre de alívio R.
I
mero TD 7838

R. nÚ-1
I

1 1 calibre Qr lccanzação B.R. nu-I
I

mero TD 28045

7

II
1I

1
I

I

I
I

I 6 ferramentas. u.o' TD 66651
' I
i 6 ferramentas n.c TD 66652
I
I 1 calibre para altura do pino j
I
n,v TU 28042
I
I

I

I
I
I

Equipamento para inspeçao dei
seções de torjados de brocas de I
per!uraçáo de poços de petró-I

teo:

I

U8~

I
I

I 1 calíbrador de espessura. Fabrt-]
I
cação STARRETT n.c 66
I
I 1 compasso com mola e parafuso I
I ~ de ajustamento, para medidas I
I
externas.
Fabrícaçâo
STAR-I
I
RETT n.c 79-4"
I
I 1 Idem. Fabricação· STARRE'IT I

I

CIF

I
I
I

II
I

I
I
I

II
I
I

1.437

Aros

DO PoDER ExEcU'rIVO

I

Item

1

I
I
I

Espscíficaçáo

I
I

I
I

I
I

I

I
I

I

I

I

I

I
I
I
I

I Quantidade
1-----

ferramentas de morde n. 9 349801
1 placa n.9 TD ~0521
I
1 jôgl, de pinças u.: TD 28060
I
9
1 modelo n. TD 2805~
I
1 calibre de concentrícídade nú-]
mero rn 28051
I
1 calibre indicador l1Y TD 28053
I
1 jôgc de pinças n Q TD 68724
I
1 localizador do mancai número I
TL· 7835
I
1 mancai de luva n o TD 60194
I
1 bloco "V' n,v TD 53166
,
1 grampo n.9 TD 5;"1165
I
1 suporto n. 9 TD 66591
,
6 ferran- entas n. 9 lL' 43925
I
9
6 ferramentas n. 'lLo 60184
I
6 ferramentas n. 9 'IV 60185
I
6 ferramentas n.v 'flJ 60183
,
6 ferramenta n 9 TU 60592
,
1 calibre para altura do pino nú-]
mer-i Tu 58076
I
1 calibre de contôrno n. 9 TD 581351
3 ferramentas de molde número I
11) 60200
I
3 ferramenta, para ranhurar e]
chanfr ar n g TD 58029
I
2 depósítos n.9 TD 38686
I
3 ferramentas n TI 40690
I
l. calibre de alivio li. R . número I
TD 13972
,
1 calibre d> tocatn.ação R..R. nu-]
mero rr; 53080
I
3 ferramentas de molde núme-]
1'0 TD 60191-1
I
1 calibre de Iocalizaçâo B. R. nú-t
mero TO 58134
I
1 mancar de luva \l.'" TD 60195
I
1 jôgo de pinças nv TD 33405
I
1 modeío n,v TD e-see
I
1 calibr indicador tJ." TI) 60299 I
1 canorr de concentricidade nú-]
mero TD 60346
I
1 jôgO de pinças u.o TD 68733 I
1 lccahzadcr de
mar.cal número I
TD 60418
I
1 Iocahzador de etpíga número'
TD 28555
I
1 adar-ta dor n. 9 1'D 35343
I
1 grampo n.v TD 4."·477
I
1 msposrtívo de tíxaçãu gtratorío]
TD 39754
I
2 grampo- n,v TD 38846
I
;s

ç

I

I

I

I
I
11

a ser
importada

I,

Ferramentas par« atiação dei
lI"
'., ri. «nnaaas à usina-I
gem e mcntoçen: âe brocas dei

Valor total

CIF US$
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ATOS DO PODER ExECUTIVO

Item

I
I Quantidade 1 Valor total
a ser
I
I

Especificação

I importada

perfuração de
composta-8 de:

I
I

I

I

1
.
roces de petroleo,lI

\

34

1 esmernnad:» de facear número]
35712-1 a 6
1 grampo para esmerilhado! dei
recear n.c TD 62821
I
1 bloco /'V" n.c TD247B-l
I
1 bloco calibrado! n.c ·ro 2478-6 I

I
I 1 bloco calibrado! n.c TD 2478-8 I
I 1 suporte para ferramenta de for-]
mar n.c TD 4337-2
I
I
I 1 adaptador de esmerilhar número!

I

I 1 dispositivo TD 44179
I 1 manga n.v TO 68285
I 1 porta terramenta Jacob
I
I
I
I
I

TO 34.806

I

I

número]

I

f colar de 5/8" n.c J-914
I
1 colar de 3/4" n.c .J-915
I
1 colar de 7/8" n.c J-916
I
'l_e_olar de V' n.c J -917
I
I 1 mandril n.c TD 68831
I
I 1 bloco "V" para vertfícaçâo]

I
I
I
I
I
1
I
I

I

D.9 .63696
I
1 bloco angular . pará verrítcaçâc I
de folgas n.c TD 2246-6
I,
1 idem, n.c TD 2246~8
I
1 idem, n.c 2246-10
I
1 idem, TD 2246-12
I
1 idem. 'lU 2246-13
I

.1 mandril para

I
I
I

\
I
I

I

tornear número \

,,I

14771-29
I
1 idem, n.c 14.771-39
I
1 idem, n.c 14771-43
I
1 pJaca principal de cobertura]
nO TD 17327
I
1 anel indicador n.c TO 13611-3 I
1 anel indicador u.c TO 13611-4 I
I 1 idem, n,c TO 13611-5
I
I 1 bloco "V" n.c TD 29840

I
I
I
I
I
I

I 3 blocos calíbrador
n.c SK·A 147
I
12

de

!
I
I
I

I
I

II

altural

I

I
I
I
I
I

I

I

I
I
I
I
I
I
I
\

I

I

I

Material destinado a servir CO-]

mo gabarttos de montagem dei

terromenou

em máquinas
operaçáo de usinagem:
1 secao oe
broca padrão,
8-5/8" .80203
I
I 1 secão de broca padrão,
8-5/8".80206
I

parai
dei
dei

4.240

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

apêrto n.c TD 21350-1 a 4, 7 a 11
esmertlaagem]

I 1 dispositivo para
n.c TV 30281-1-2
I

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

TO 18671
I
I
I 1 mandril de esmerilhar e colar de

I

I CIF 'U8$
I

2

\
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II
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I
I Valor total
II Quantidade
a ser
I

Especificação

\

\
I
I
I

49

importada

I

Ferramentas
para
montagem I
fie brocas de perfuração de po-]
ços de petroteo :
I

J

I.
I 1 gábartto de montagem para

3

I

bro-]

cas de 7-7/8". tipo OWV. N.I

I
I

TD 21508 .

9-5/B", tipo OSC-3J.
número]
TD. 18679
I
I 1 idem de 12-1/4". tipo OSC-IGJ.I
I n . ' TD 8277
I

I

fie eeçoes de

cabeça e

ou 12"

I

1

mero 454-EM -18
I
I
I 1 micrômetro para \ medidas ex-]
r
ternas de 0-1", com pontas jel
I
c o n t a t o planas, fabrícaçâo]
I
ST ARRETT n.c T-23B-RL
"I
I 2 mícrôrnetros .para medidas ex-]
I
ternas de 1-2", com pon-]
J
tas de contato planas, fabrica-I
1

I 2
I 2
I 1
1 1

I 1

1 1

I
I

!
I

2

I 1

I

ção STARRETT n.c 239-RL
!
idem de 2-3", idem n.c 239-RL.1
idem, de 3-4" idem n.c 239-RL.l
idem, de 4-5''", idem n.c 239-RL.I
idem, de 5-6", idem n,v 239-RL.I
Idem, de 6-7", Idem n.c 436-RL.1
idem, de 1-2", com pontas dei
contato
esféricas,
fabricação I
STARRETT n.c série 436.
1
idem, de 2-3". idem n.c sê-I

rre 436.
idem, de 3-4",

idem

I
I

I
I

monta-l

I 1 caiíbrador traçador vertical dei
I
18", fabrtcaçâo STARRE'IT nú-]

. I
n.c sé-I

rte 436.
I
I 1 jôgo de mícrômetros de pro-I
1
fundidade de 3" a 6", gradua-l
J
çâo 001",
fabricação STAR-I
I
RETr n.c 445-A-6.
I
I 1 calibre de profundidade de 6" I
I n . ' 46D
I
I 1 bloco em "V" n.c TD 24227
I
1 3 ferramentas de molde núme-]
I
ro TD 18260
I
17

II

I .
I
I
Calibres e equtpamento~ parai.
I
serzjtccçéo ae partes de produ-I
I
tos e terromenuu na jabricaçáol
>

I
I
I 1 espectroscópío por emissão .para]
I análises rápidas, de metal e ou-]

683

I
I

I

I
çem de brocas:
I
I 1 paquímetro de 12", rabrtcação]
I
STARRET n,c 122 M & E SOOmm I

II
iI

CIF US$

I

I

'I 1 colar de fixação para brocas de I

14

I
I

81

I
II
I
II
I

I

II

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

\
I
I

I

I

II

5.064
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I

msnecrncação

Item

I

tros produtos, modo 87, comi
presma de comparação; supor-]
te, vareta-guia, excitador dei
arco, resístêncía, interruptor dei
pedal, coleçân de elementos dei
comparaçac e estudo, eletrodos-]
bastão, com suporte -de carvão!
espectograttcamente puro, elétro-]
dos-disco de ferro, cobre e car-\
bono: dispositivo rotornetnco para aumentar a precisão das aná- \
lises e acessórios; equipado para.]
corrente de 220 volts e 60 cüos.!
I

I
I

I

I

I

I

I
I
I
I
I

I
I
18

I

I
I

I
I
I
I
I

I
[

I

I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I

20

I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I

I

I
[

I
I

tool 10int, tipo 3
SEAL GRIP:

1/2" I.

F·I

I
Referências : TD 68384-5, TDI
68385-5, TD 68613, TD 68502,[
27402-7, TD 68501, TD 68578,1
TD 8008, "896-14, TD 74127>1
30781, 30915-2; TD 74128, TDI
1509, TD 2216, 30915-1, TD 17849,1
TD 13497-3, TD 10753, TD 4318-1,[
TD 4318-2, TD 4318-3, TDI
TD 6910, 27763-26, 27731-24, TDI
74159.
I

TOTAL

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

CIF US$

I

I
I
I
I
I

I
II
I

1

36

I

I
II

9.817

7.093

I
I
I

I
II
I

,I
82

I
I
I
I
I
I
I
I
I

9.086

1

I
I

I

I

I

I

Ferramental para
afíaçtic
dei
jerramentas de taóricoçao dei
toot 1omt:
I
Referônciaa: TD 74131-4, TDI
74131-2, 29138-13, .TD .15410,1
43818-1, 43818-2, TD 74160, TD[
58375-2, TD 58375-10, 763-1$,1
R. E. C. B. C., 71l-F, TD[
47339.
I

I Valor total

I

I

I

Ferramental para fabricação deI
toca joint "tipo 6 1/2" 1. F. Seall
Grtp:
.1
Referências: TD 68384-2, TD\
23385-2, TD 68375, TD 68383,1
27312-13, TD 68382, TD 68376,1
TD 4917, TD 74126, TD 18739.1
47251-1, TD 13123-3, TD 13123,1,1
TD 13123-2, TD \3122, TD 6789, [
TD 74002, Q408, 30322-2, 7085-9, I
30410, TD 2145, 30322-1, 48269, I
48643, TD ·9861, TD 19728, 48306,1
TD 140-6, TD 9634, TD 9635.1
TD 25157, 8222-4, TD 23989, TDI
23990, TD 18691, 9896-15, TD[
74001.
' I

I

I

rerrcmentai para fabricação dei

I

I
I

19

1 Quantidade
a ser
I
I .ímportada
I
I

\
20

I
I
I
I
I
I

1.373

I
I

190.706
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parágrafo único. Com respeito aos matares elétricos que porventura
acompanharem .a maquinaria, ríca sua símilaridade, para efeito da isenção de que trata o presente decreto, para ser examinado pela alfândega
ds destino, quando do desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos
seguirem regime tarifário próprio, observando-se' o disposto na Circular
, n.c 16, de 28 de agosto de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.
Art. â.v nstc decreto entrará em, vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emicontrárto.
.grasílía, 6 de janeiro de 1966; 145.9 da Independência e 78.9 da República.
R

~

CASTELLO BRANCO

ocuuno

Bulhões

Oswaldo Cordeiro de Far:ias

DECRETO

N° 57. 59{) DE
JANEIRO DE 1966

6

DE

Autori,<;a o Banco Central da República do Brasil a negociar e a contratar, em nome do Tesouro tcacionai, operação de empréstimo em
moeàa estrangeira, até o montante
de US$ 15,000,000 (quinze milhões
de aóicreev, inclusive juros, com o
Banco tnteramertcano de Desenvolvimento.
-,

o

presidente da República, usando
da atribuição que" lhe confere o artigo 87, incisa I, da Constituição e. tendo em vista o disposto nos artigos 19
da Lei nc ·1.518, de 24 de dezembro de
1951; e 19 da Lei nv 4.457, de 6 de
novembro de 19f34,·decreta:
Art. 1Q Fica o Banco Central da
República do Bra~il autorizado a negociar e a contratar, em .nome .do
Tesouro Nacional, usando da prerrogatlva a êste concedida pelo artigo 23
da Lei nv 1.628, âe 2ü de junho de
1952, operação de empréstimo em
moeda estrangeira, até o montante de
US$ 15.000,000 (quinze milhões de
dólares), inclusive juros, com o Banco
Interamerlcano de Desenvolvimento,
destinada ao financiamento da instalação de serviços de abastecimento de
água a pequenas comunidades oresileíras, através o "Fundo para Investimentos Sociais" - FUNINSO nêle ínstítuído pelo Decreto número
57.178, de 5 de novembro de 1965.
Art'. 29 O Banco Central da República do Brasil receberá, em nome"
do Tesouro. Nacional, os recursos provenientes do empréstimo referido no
artigo anterior, levando-os à conta
do FUNINSO.

Art. 39 âate decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas .as disposições em contrario.
Brasília, 6 de janeiro de 1966; .145t?
da Independência e 789 da República.
I-I.

CASTELLQ BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhões

DECRETO N.o'57.591 JANEIRO DE 1966

DE

7

DE

Torna compulsório o fornecimento
pelos matadouros, para prod11çao
de vacina amtiaftoea, de epitélio
normal de língua de animcis tieetinados ao abate e determina outras
providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o. artigo 87, item I, da Constituição Federal, e
Considerando que a prática instituída pelo Decreto n.c 39.118, de 2
de maio de 1956, sôbre contrariar postulados básicos que orientam a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal envolver o
risco, que se impõe prevenir, da críaçâo de focos -permanentes de disser
minaçâo da doença nos matadouros e
até eventualmente, de propagação de
subtipos de virus;
,
Considerando que o moderno método de Frenkel, para elaboração ~ da vacina antíaftosa, como outros processos já em adiantada fase de estudos,
excluem a necessidade da inoculação
de vírus aftosa nos têrmos do referido Decreto, nos animais destinados
8,,0 abate, assim eliminando êsse risco, e
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Considerando, finalmente, as recomendações nesse sentido aprovadas
por diferentes Congressos especializados e de sanidade animal, decreta:
Art. 1. ç Os estabelecimentos de
abate ficam obrigados a fornecer, aos
laboratórios oficiais e particulares de-

vidamente registrados, epitélio normal de língua de bovinos destinados
à elaboração da vacina 'antiartosa.
Parágrafo único. Também os 61'gãoe e tecidos de animais abatidas,

eventualmente necessártos aO mesmo
fim, serão obrigatoriamente fornecidos aos laboratórios que se proponham produzir vacina antiattosa ,
Art. 2.9 A colheita de epitélio, órgãos e tecidos
referidos no artigo
anterior, poderá ser realizada por
pessoal dos Laboratórios interessados
ou dos próprios estabelecimentos de
abate, e a indenização acaso cobrada pelos mesmos, calculada em todos
casos sobre os preços vigentes no
a tacado, não excederá, para o cpttélio, e 1,5% (um e meio por cento)
do valor da língua, atribuindo-se aos
tecidos que não tenham cotação comercial, valor equivalente ao do seu
aproveitamento industrial.
Art. 3.0 Fica permitida pelo prazo
de 1 (um) ano, nos matadouros, a
inoculação, para produção de vacina,
de vírus aftosa nos bovinos destdnados ao abate.
1.9 Os laboratórios particulares
que pretendam se beneficiar da permissão estabelecida neste artigo, deverão Indicar previamente, ao órgão
competente do Ministério da Agricultura, os estabelecimentos de abate
que utilizarão para êsse fim e o 110·
me do veterinário .que, na qualidade
de responsável técnico acompanhará
obrigatortamente, em, caráter permanente, a execução do trabalho.
.
§ 2.9 A indicação a que se refere- o
parágrafo anterior não poderá recair
.em estabelecímentoe que reauzem comércio internacional.
Art. 4.9. Os matadouros indicados
na forma do artigo 3.°; ficam sujeitos ao cumprimento de normas de
profilaxia e cuidados que serão estabelecidos em Portaria Ministerial para o aproveitamento industrial dos
subprodutos dos animais nos mesmos
abatidos, e bem assim para a higienização dos locais de trabalho e tra-

tamento das águas residuais antes
de seu Iançamento. na rêde geral de
esgotos.
Art. 5.9 Os laboratórios que se propuserem
utilizar,
especificamente
anexos às instalações respectivas, sujeitam-se às mesmas normas e cuidados referidos no artigo anterior, subordinando-se no que diz respeito ao
tratamento e aproveitamento das
carnes dos anímaís abatidos, às leis
e regulamentos pertinentes.
Art. 6.'? O não atendimento, por
matadouros e laboratórios, das dtsposições contidas neste Decreto e nas
Instruções em virtude do mesmo expedidas, sujeita-os à suspensão, pelos
órgãos competentes, das licenças e
registros respectivos .
Art. 7.9 Ficam revogados o Decreto n.c 39.118 de 2 de maio de 1956 e
demais disposições em contrárío.
Brasília, 7 de janeiro de 1966;
145.9 da Independência e 78.\1 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Ney Braga.

DECRETO N.9 57.592
JANEIRO

DE 7 DE

DE 1966

Estabelece normas para o' abate de
gado bovino no ano de 1966 e determina outras providências.

ê

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e o
disposto no art. 4.9, § 4.9 do Decreto-lei n.c 8AOO, de 19 de dezembro
de 1945, alterado pelo Decreto-lei U9
9.360, de 15 de junho de 1946 e tendo em vista o que dispõe o artigo ã.o
do Decreto-lei n.o 4.082, de t 4 de fevereiro de 1942,
Considerando a necessidade de assegurar o ritmo' da multiplicação do
rebanho bovino no país,
Considerando que para alcançar tal
objetivo, a dtscíplínaçâo da matança
de vacas, nos estabelecimentos de
abate, constitui medida oportuna,
Considerando que essa medida deve ter aplicação em todo terrttórío
nacional,' e ainda,
Considerando as peculiaridades 'da
produção animal do Estado do Rio
Grande do Sul, decreta:

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. Li'" O abate de gado bovino.
no ano de 1966, reger-se-á pelas normas do, presente decreto.
Art. 2.9 Respeitados os programas
que venham a ser- adotados pela Superintendência Nacional do Abastecimento <SUNAB) especialmente os
destinados à formação de estoques de
carnes' trígorttlcadas para consumo
no pertodo de entresafra e o estabelecimento de quotas para exportação
internacional, visando a racíonaüzar
o anastecímento de carnes em todo o
território nacional, não haverá reatrtções quanto ao número de bovinos
a abater ou ao período de abate. .
Art. 3.I? Fica .proíbído, em todo o
território nacional, o abate de fêmeas até 5 (cinco) anos de idade, assim consideradas as que não aprese item os dentes incisivos igualados.
incluindo-se na proibição as bezerras.
§ LI? Exclui-se da proibição de que
trata' êste .artfgo, o abate de' fêmeas.
inclusive bezerras vou ternetras, que
mediante prévia e rigorosa inspeção
veterinária -:
a) demonstrem ser portadoras de
deficiências orgânicas, pelo que sua
manutenção' no rebanho seja considerada antdeconômíca:
b) apresentem defeitos físicos, fisiológicos ou vicias que as invalidem
para a reprodução; e,
c) estejam afetadas por doenças
que justifiquem a seu abate coma
medida prorttáaíce, exigindo-se, nesse caso, a apresentação de .certrrícado veterinário ortcíal.
§ 2.9 O abate de fêmeas no Estado
do .Rio Grande do Sul será regulado
pelo Instituto Sul Riograndense de
Carnes, nos termos do ajuste a ser
estabelecido com o Ministério da
Agricultura.
Art. 49 A observância das medidas
e a aplicação das penalidades: constantes do presente decreto, competem:
a) ao Serviço de Inspeção de 1:'1'0dutos Agropecuários e Materiais Agrícolas (SIPAMA). do Departamento
de Defesa e Inspeção Agropecuárias
(DDIA), do Ministério da êgrfcultura, nos estabelecimentos sujeitos à
inspeção federal;
b) aos órgãos oficiais. dos Estados,
Territórios e Municipios que explorem matadouros para abastecimento
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regional e local, ou sejam encarregados da inspeção em estabelecimentos
dêsse gênero;
c) aos Prefeitos Munícípais, Associações Rurais ou outros órgãos aos
quais venham a ser delegada competência, nos estabelecimentos sujeitos
à jurisdição municipal.
.
Art. 5.9 Os demais órgãos do Departamento de Defesa e Inspeção
Agr'opecuàrfas
(DDIA), localizados
nos Estados e Territórios, bem corno
os Serviços de Acordos, celebrados
pelo Ministério da Agricultura e VInculados àquele órgão cooperarão.
quanto aos estabelecimentos nao sujeitos à inspeção federal, na ríscaüzaçâo do cumprimento das normas
estatuídas neste decreto.
Parágrafo único - Com êsse objetivo, deverão os órgãos previstos
neste arbigo, manter entendímentos
com as autoridades estaduais e municipais, visando a celebrar convênios
ou adotar medidas necessárias à fiscalização.
Art. 6.<> As autoridades de defesa
sanitária animal, da União, dos Estados, Territórios e Municipios não
poderão fornecer certificado sanitário para o trânsito de fêmeas destmadas ao abate em desacôrdo com o
disposto no art. 39. seja qual rôr o
meio de transporte usado.
Art. 7.9 A violação do disposto TI8Ste decreto importará, para os estabelecimentos sob inspeção federal,
bem como naqueles sob a [urtsdtção
dos Estados. Territórios ou Munícírios, na, aplicação das' penalidades
previstas no Regulamento da Inspecão Industrial e canítána de Produtos de Origem Animal, aprovado pelo
Decreto nv 30 .:691, de 29 de março de
1952, alterado pelo Decreto no 1.255,
de 25 de junho de 1962.
Art. 89 Serão proibidos de funcíonar os estabejecímentos abatedores,
que não se enquadrem no regime de
inspeção federal, previsto no Regulamento citado no artigo anterior,
quando infringirem as normas previstas neste decreto ".
Art. 9.9 Será cassada a atividade
dos marchantes que viola-rem o disposto no, Art. 39 deste Decreto.
Art. 10. Serão responsabilizados,
nos têrmos da legislação vigente, os
órgãos, entidades, autoridades e os
servidores públicos que, incumbidos
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da aplicação dêste Decreto, deixarem
de cumprir o que nêle se estabuí ,
Art. 11., Ao Ministério da Agrtcul-

tura, através do Departamento de De. fesa e Inspeção Agropecuárias (DDIA)

co.npete zelar pelo cumprimento (tas
normas estabelecidas no presente de. ereto.
Art. 12. A Superintendência Nacio-

nal do Abastecimento (SUNAB) coía-"

borará com os órgãos Iísealízadores e
responsáveis pelo cumprimento do
disposto neste Decreto, devendo propor ao Ministério da Agricultura as

providências que visem a assegurar
o abastecimento de carnes à população.
Art. 13. O Ministério da Agricultu-

ra cooperará com o Superintendência Nacional do Abastecimento
(SUNAB) na elaboração e rexecucâo
dos planos de estocagem e na fixação
das quotas de cexportaçâo, de carnes
bovinas.
Art. 14. Nos casos de dúvida ou
omissão quanto à aplicação das normas fixadas no .presente decreto, caberá decisão ao Ministro da Agricultura.
Art. 15.. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as disposições em
contrárío .

Brasília, 7 de janeiro de' 1966; 145.9
da Independência e 78.9 da República.
H. ~ CASTELLO BRANCO

Ney Braga

DECEETO N9 57.593

DE

7

DE

JANEIRO DE 196-6

Da nova reàaçao ao artigo 30 do Regulamento aprovado pelo Decreto
nt:' 52.339, de 8 deagôsto d-.: 1963.

o Presidente da República, usando
da a.tnbuíçao que lhe confere o Artigo 87, inciso X, da Constituição. decreta:
'
Art. 19 O artigo 30 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 52.-339.
de 8 de agosto de 1963, alterado pe'o
Decreto nv 55.043, de 2D de noveinoro
de 1964, passa a vigorar COm a seguinte redação:
'

Art. 30. A Divisão de Obras conpete:
I - orientar, aplicar e fiscalizar- o
cumprimento da legislação especifica
de obras em todos os órgãos do Ministério da Agrtcultura:
II projetar, eepecirícer, orçar .
executar e fiscalizar as obras de construçào, reparos ou reformas dos imóveis destinados às depemdêacias do
Ministério e por êste aâmírustraôos e
a instalação ou reforma dos respectivos equipamentos;
III - Avaliar imóveis que interessem ao Ministério, para compra, cessão, desapropriação ou permuta, fornecendo, os elementos 11e ordem I écníca necessários à I instrução do processo ao serviço competente;
IV realizar estudos econômicos
sôbre o melhor aproveitamento '. de
terrenos e edifícios que Interessem ao
Ministério;
V· - realizar concorrcncías e coletas de preços para a execução de
obras, novas instalações de equipamentos ou reparos em regime de empreitadas globais ou parcíaís, em proveito de repartições do Míntstérto:
VI - lavrar contratos, ajustes e
têrmoe. elaborar editais de licitação e
praticar todos os atos necessártos à
execução de obras, instalações de
equipamentos e.reparos correspondentes, em proveito dZ Ministério;
vn - realizar estudos dos métodos
adotados pelo homem do campo na
construção de suas habitações, planejar seu melhoramento através -ía uubtícaçâo de novos processos compatíveis com os limites de seus recursos e
,?-a mao de obra;
VIII - superintender, supervístonar
e coordenar as atividades de admtmetração de obras dos órgãos do Ministério da Agricultura;
IX - manter etuenaado o cadastro
dos bens imóveis sob a respons ·l.bHidade do Ministério da Agricultura, po- .
dendo, para este fim, delegar cempetêncía aos Delegados Federais de
Agrtcu.tura.
X - articular-se com as Delegacias
Federais de Agricultura para que, na
realízaçào de abras ou ínstalac'tes de
equipamentos em suas jurtsõtcões, as
mesmas promovam, também, a dívul-
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gação -dos editais de concorrências,
bem como o-recebimento da documentação de ídoneídade e propostas d::;'S
firmas locais, encamínharsdc-as à Divisão de Obras, até o dia da realização
da licitação,
Parágrafo único. As atividades relativas ao cadastro dos bens imóveis
SP-1'ão exercidas pela Turma _de Admí-mstraçâo da Divisão de Obras, sob a
supervisão de Um dos Assessores do
Diretor, por este desiznadc,
Art. 2 Q Fica revogado o artigo 1Q
do Decreto nv 53.043, de 20 de novembro de 1964, e demais disposições legars que contrariem o presente De"
ereto.
Art. 3Q O presente Derreto entrará
em vigor na data de <)U3 pubhceçâo .
Brasília, 7 de janeiro ae 19G6: 145Q
da Independência e 78Q "da República.
H. CASTELLO BRANCO
Ney Braga
DECRETO

NQ 57.594 DE

JANEIRO

isee

DE 7 DE

promulga as emendas aos artigos 23,
27 e 61 da Carta' das Nações Unidas.

O Presidente da República,

Havendo o Congresso Nacional
aprovado pelo Decreto Legislativo número 102, de 1964, as emendas aos
artigos 23, 27 e 61 da Carta das
Nações Unidas, adotadas pelas Resoluções 1991 (A e B) da 18.~ Assembléia Geral das Nações Unidas, a 17
de dezembro de 1963;
Havendo o instrumento brasileiro
de ratificação sido depositado junto
ao Secretário Geral das Nações Unidas
a 23 de dezembro de 19'64;
E havendo as. refel'idas Emendas,
de conformidade com o artigo 108 da
Carta, entrado em vigor, para todos
os países membros das Nações Unidas,
a 31 de agôsto de 1965;
Decreta que as mesmas, apensas
por cópias ao presente decreto, se,:,
[am executadas e cumpridas tão inteiramente como nelas se contêm.
Brasília, 7 de janeiro de 1966; 145Q
da Independência e 78 Q da República.
H. CASTELLQ BRANCO
A. B. L. Castello Branco

RESOLUÇOES ADOTADAS PELA
ASSEMBLEIA GERAL
(De acôrdo com o relatório da Comiasão Política Especial 1991 (XVITI)
Questão da representação equitativano Conselho de segurança e no Cemselho Econômico e Social

A
A Assembléia- Gertü:

Considerando que. a atual ccmpostçâo do Conselho de segurança é íníqua e desproporcionada;
Reconhecendo que o aumento do
número de
membros das
Nações
Unidas torna necessária a ampliação
do número de membros do Conselho'
de Segurança, proporcionando assim
uma representação geográfica mais
adequada de membros não-permanentes -e tornando-o um. órgão mais
para a consecução de suas
eficaz
funções nós termos da Carta das -Nações Unidas,
Tendo' em mente as conclusões e
recomendações da Comissão encarregada das providências para a realizacão de uma conferência com o obje'
tivo de rever a Carta,
1. Decide adotai', de acôrdo com o
art. lOS da Carta das Nações 'Unidas,
as segutntes-emandas à carta, e submetê-las à ratífícaçâo dos Estados
Membros das' Nações Unidas.
a)
No artigo 23, parágrafo l,a
palavra "onze" 1J.a primeira frase,
será substituída pela palavra "quinze"
e a palalira "seis", na terceira frase,
sê-lo-á pela palavra "dez";
b) No artigo 23, parágrafo 2,a
segunda frase terá a redação
seguinte:
"Na primeira elelçâc dos membros
não-permanentes depois do aumento
do número de membros do Conselho
de segurança de 11 para 15, 2 dos
4 membros adicionais serão escolhidos
para um período de um ano";
c) No artigo 27, parágrafo 2, a
palavra "sete'; será substituída pela
palavra "nove";
d) No artigo 27, parágrafo 3, a palavra "sete" será substítuída pela palavra "nove";
2. Conclama tonos os Estados Membros' a ratificar as emendas acima,

56

ATOS .DO PODER

de acôrdo com seus respectivos processos constitucionais, até l.'? de se':'
tembrc de 1965;
3. Decide ainda que os dez membros não-permanentes do Conselho de
Segurança sejam eleitos de
acordo
com o. seguinte esquema:
a)

Cinco Membros de Estados Afri ..

canos e Asiáticos;

t»

Um

Oriental;

de

Estados

I

da

EUropa.

,

c) Dois de Estados Latlno-Amert,canos; ,
d) Dois de Estados da Europa Ocidental e de outros Estados;
1.285lJ. Sessão Plenária, 17 de dezembro de 1963.

A Assembléia Geral:

'Reconhecendo que o aumento do
número de membros das
Nações
Unidas torna necessário aumentar o
número de membros do Conselho Econômico e Social" com a finalidade de
dotá-lo de uma representação geográfica mais adequada e de torná-lo

um órgão mais eficaz para realização
de suas funções no quadro dos Capitulas rx e X da Carta das Nações
Unidas,
Lembrando as resoluções 974B e C
(XXXVI) do Conselho Econômico e
Social de 22· de julho de 1963,
Tendo em mente as conclusões e
recomendações da Comissão encerregada das providências para a realização de uma conferência COm o objetivo de rever a .Carta,
1. Resolve adotar, de acôrdo com o
art. 108 da Carta das Nações Unidas,
a seguinte emenda à Carta e submetê-la à ratificação dos Estados
Membros das Nações Unidas:
"Artigo 61
"1. O· Conselho Econômico e So-

cial será composto de vinte e sete.
Membros das Nações Unidas eleitos
pela Assembléia Geral.
"2. De acôrdo com os dispositivos
do parágrafo 3, nove membros do
Conselho Econômico e Social serão
eleitos cada ano para um período de
três anos, podendo, ao terminar êsse
prazo, ser reeleitos para o período

seguinte:
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"3. Na primeira eleição que se realizar depois de efetivado o aumento
de número de membros do Conselho
Econômico e Social de dezoito para
vinte e sete, além dos membros eleitos no lugar dos seis cujo mandato
expira no fim daquele ano. serão elettos nove membros adicionais. nestes
nove, o mandato de três membros
assim eleitos expirará no fim de um
ano, e o de três outros no fim de
dois anos, de acôrdo com disposições
a serem tomadas pela Assembléia
Geral.
"4. Cada Membro do Conselho Econômico e Social terá nele um representante" .
2. Conclama
todos os
Estados
Membros a ratificar a emenda acima, de acôrdo com seus respectivos
processos constitucionais, até 1.9 de
setembro de 1965;
3:' Resolve amao: que, sem prejuízo
da atual distribuição de lugares no
Conselho Econômico e Social,
os
nove membros adicionais serão eleitos
de acórdo com o seguinte esquema:
a) Sete de
Estados Africanos e
Asiáticos;
b) Um de Estados Latino-Americanos;
c) Um de Estados da Europa Ocidental e dei outros Estados.
1\285lJ. Sessão Plenária, 17 de dezembro de 1963.

DECRETO N.9 57.595
DE 7 DE
.JANEIRO DE 1966
promulga as Convenções para adoção
de uma Lei uniforme em matériade cheques.

O Presidente da República,
Havendo o Govêrno brasileiro, por
nota da Legação em Berna, datada
de 26 de agôsto de 1942, ao Secretário-Geral da Liga das Nações, aderido às segumces Convenções assinadas em Ge-i-nira, a 19 de marco de
1931:
1.9) Convenção para adoção de urna
lei uniforme sôbre cheques, Anexos e
Protocolo, com reservas aos artigos 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, io, 11, 12, 14;
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26,
29 e 30 do anexo lI;
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2.Q ) Convenção destinada a regular
certos cónflitos de Ieír- em matéria de
cheques e r rotocolo ;
3 9) Convenção relativa ao impôsto
de sêío em ma téi 13. de cheques
e
Protocole;
Havendo as referidas Convenções
entrado em vigor para o Brasil noventa dias após a data do registro
pela Secretaria-Geral da
Liga das
Nações isto é, a 26 de novembro de
1942;'

E havendo o Congresso

Nacional
Decreto Legislativo
n:v 54, de 1964, as referidas Convenções:
Decreta que as
mesmas, apensas,
por cópia ao presente decreto, sej. 'TI
executadas e cumortoas tão inteiramente corno <eías se contém, observadas as reservas feitas à Convenção
reúaüva a lei uniforme sôbre cheques.
Brasília, 7 de janeiro de 1966; 145.Q
da Independência e 785' do República.
H. CASTELLO BRANCO

a~rovado

pelo

A. B. L. Castello Branco.

CONVENÇAO PARA A ADOÇA0 DE
UMA LEI UNIFORME ElV MAU-RIA DE CHEQUES.'

o Presidente do Reich Alemão: O
Presidente Federal da República Austríaca; Sua Majestade o Rei dos Belgas; Sua Majestàce o Rei da Dinamarca e da Islândté.. O Presidente
da República da Polônia pela Cidade
Livre de Dantzig; O Presidente da
República do Equador; Sua Majestade o Rei da E'ljoautla; O Presidente
da República da Finlândia; O Presidente da Repúbüca Pranr-es a; O Presidente da n.epública He'eníca: Sua
Alteza Sereníssuna o Regente do Reino da Hungrta: Sua Majestade o Rei
da Itália Sua Majestade o Imperader do .Japao; Sua Alteza Real a
Grã-Duqt.esa da Luxemburgo: O Presidente dos E~1 eõos Unidos do México; Sua Altezr se-enrseim» o Príncipe de Mônaco; Sua Majestade o
Rei C;8 Norueca ; S'Ja l\!frt·jestade a
Rainha da Holanda; O Presidente da
Renúbhca da Pc Jônra , C" p, -s 'tente
da República I'ortuguêsa: Sua Majestac':~ o Rei da Rumárr a: Sua Majestade o hei da St kif.: O ç ,l nselhc Federal sutco: O Pi estder-te da República '?r-.... {-t c...otcvaca, O Presidente da
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Republíca 'I'urca;
Sua Majestade o
Rei ta Iugoslávia,

Desejando evit-ar as difiC uidades orj-

giuadaa pela dtversidace de legisla-

ção nos vários países em que os cheq'Ies circular- e uuuv-near assim a segtvanea e rapidez das retaçôes do comercío ínternacíonal,
.
Designaram como seus plenipotenc:::-_::"i'Js:
o Presidente do Reich A:8mão:
O Sr. Leo Quassowski, Conselheiro Ministerial no NL,nistério da Justiça do Reich;
O Dt . Erich Arbrecht Conselheiro
de legnçac no Mímstéríc dos Negócios Eb~rallgeiros de Rerch:
O UI. Erwm . Patzold, Conselheiro
'no Tribunal de Scheweídntta.
O Presidente Federal" da República
da Austria:
\
O Dr, Guido Strobele; Conselheiro ministerial no Ministério Federal
da Justiça .
'ihl
Sua Majestade o Rei dos -Belgas:
O Sr. J. de T..Ja Vallée Poussin, Secretário-Geral honorário do Mínístério das Ciências e das Artes.
Sua Maj estade o Rei da Dinamarca
e da Jslândía:
O Sr. Axei Helper.. Conselheiro Ministerial no Ministério do Comércio
e da Indústria;
O S:.: Varcemar Eigtved, Diretor
da "Prtvatcanken", em Copenhague.
O Presíden te da República da Polônia, pela Ctcade Livre de Dantzig:
O Sr. Józef Sulkowslcl, Professor
da Universidade de Poznan, Membro
da Comissão de Codlíâcaçâo da Po1'..JnJa .
O Presidente
da República do
Equador: .
ODr. Alejandro oasteiu, Cônsul
em Genebra.
Sua Majestade o hei da Espanha:
O Professor Francisco Bernts, C:;ecretàrro-Geral do Conselho Supremo
Bancárto.
O Presidente da República da --Fln-,
lândia:
O Sr. Filip Grõnvall, Conselheiro
de Estado, 'VIembro do Supremo Tribunal Administrativo.
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o Presidente. da República Fran-

cesa:
O 81'. Louts-Jean Percerou, Professor da Faculdade de Direito da trní-

versidade de Paris.
O Presidente

,

da República Helê-

nica:
O Sr. R. Raphaél, Delegado Permanente junto
da
Sociedade das

Nações;
O 81'. A. Contoumas, Primeiro Secretário da Delegaçâo Permanente
junto da sociedade das Nações.
Sua Alteza Seremssims o Regente
do Reino do Hungrfa ;
O Sr. Jean. Pelényí, Ministro residente, Chefe da Delegação real junto
da Sociedade das Nações.
Sua Majestade o Rei da .Itálía.:
O Sr. AmedeoGiannini, Conselheiro de Estado, Ministro Plenipotenciário de 1.~ classe;
O Sr. Gíovanní Zappalà. Advogado,
Chefe 'Ie Divisão no Ministério das
Finanças.
Sua Majestade o Imp,erador do
Japão:
, O Sr. Nobutaro Kawashima, Enviado Extraordínárro e Ministro Plempotencíàrto -junto do Presidente da República Helênica;
O sr, Ukitsu 'I'anaka, Juiz do Supremo 'I'ríbunal do J opâo.
Sua Alteza sceal a Grã-Duquesa do
Luxemburgo:
O SI'. 'nanes G. Vermaire, Cônsul em Genebra.
O Presidente dos Estados Unidos
de México:
O 81'. Antonio Castro-Leal, Observaoo- junto da Sociedade das Nações.
SU~l Alteza Sereníssima o Príncipe
de Mônaco:
O S1'. Conrad E. Hentsch, Cônsul
Geral do Principado em. Genebra.
Sua Majestade o Rei da Noruega:
O Sr. C. Stub Holmboe, 'Advogado
do Supremo Trlbunaí .
Sua Majestade a Rainha da HoIanda:
O Dr . J. Kosters, Conselheiro no
Supremo Tribunal de Justiça, antigo
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professor da Universidade de 01'0-

nmgue ,
O Presidente da República da Po-

Iorua:

O Sr. .roser Su1kowski, Professor
.da Universidade de - Poznan, Membro

da Comissão de Codificação da PóIónia..
.~tr:
O Presidente

guêsa:

da República Portu-

O Dr . José Caeiro da Mata, Reitor
da Universidade de Lisboa, Professor
da Faculdade de Direito, Diretor do
Banco de Portugal' e, Juiz Presidente
do Tribunal 'Permanente de Justiça
Internacional,
Sua Majestade o Rei da- Rumârría.:

'o Sr. Constantín Antonlade, Enviado Extraordinário e Ministro Plenípotenctárto junto da Sociedade das Nações.
Sua- Majestade o Rei da Suécia:
O Barão Erik Teodor Marks vou
Würtemberg, Presidente do Tribunal
da Relação de Estocolmo, antigó-Ministro dos Negócios Estrangeiros;
O Sr. L. Bírger Ekeberg,antigo
Ministro da Justiça, Presidente da
Comissão de Legislação Civil, antigo
COnselheiro 00 Supremo 'I'r-íbunal;
O Sr. Knut Dahlberg, antigo -Ministro da Agricultura, Diretor da As.sociação dos Bancos Suecos.
O Conselho Federal Suíço:
O Dr . Max Vischer, advogado e notárro Primeiro Secretário da Associação Suíça dos Banqueiros, em-Basiléia.
O nr. O. Hulftegger, Primeiro. Secretário do Diretório da União Suíça
de Comércio e da Indústria, em Zu-

!
O Presidente da República TchecosIovaca: .
O Dr , Karel Hermann - Otavsky,

rích .

Professor da Universidade de Praga,
Presidente da Comissão de Codificação do Direito Comercial no Mínistéi-lo da Justiça.
O Presidente da República' Turca:
Cemal Hüsnu Bey, Enviado Extraordinário e Ministro Plenípotenetário junto do Conselho Federal SUÍço; antigo Mínístro da Instrução PÚ;.,
blica.
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Sua Majestade o Rei da IugosláVia.

O Sr. I. Choumenkovitch, Ministro Plenipotenciário, Delegado Permanente junto da Sociedade das Na-

-çôes.

Os quais, depois de terem apresentados os seus plenos podêres, acha<los em boa e devida forma, 'acordaram nas disposições seguintes:
Artigo 1Y
As Altas Partes Contratantes obrtgam-se a adotar nos territórios respectivos, quer num dos textos originais, quer nas suas línguas nacionais,
'a lei uniforme que constitui o Anexo
I 'da presente Convenção.
Esta obrigação· poderá ficar subor-dínada a certas reservas, que deverão
eventualmente ser formuladas por
cada uma das Altas Partes Contratantes no momento da sua ratificação ou adesão. Estas reservas deverão
'Ser escolhidas entre as mencionadas
no Anexo LI da presente Convenção.
Todavia, as reservas a que se referem os artigos 99, 22, 27e 30 do citado Anexo II poderão ser feitas posteriormente à ratificação ou adesão,
desde que sejam notificados ao Secretáno Geral da Sociedade das Na-ções, o qual imediatamente comunicará o Seu texto aos Membros da Sociedade das Nações e aos Estados não
membros em cujo nome tenha sido
ratificada a presente Convenção ou
que a ela tenham aderido, Essas reservas só produzirão efeitos noventa
dias depois de o Secretário Geral ter
recebido a referida notíftcaçâo.
Qualquer das Altas Partes Contratantes 'pcoerà, em caso .de urgência;
fazer uso, depois da. rattfícacáo ou da
adesão, das reservas indicádas nos
artigos .17 e' 28 do referido Anexo lI,
Neste caso deverá comunicar essas
reservas direta e - imediatamente a
tôdas as outras Altac Partes .Contratantes e ao Secretário Geral da
Sociedade das Nações. Esta notifica-çâo produzirá os seus efeitos dois dias
depois de recebida a dita comunicação, pejas Altas partes Contratantes.
Artigo 2'7
A Lei uniforme não será aplicável
no Território' de cada uma das Altas
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Partes Contratantes aos cheques já
passados à, data da entrada em vigor
da presente Convenção,
Artigo 3Q
A presente Convenção, cujos textos
francês e inglês tareo ambos, Igualmente fê, terá a data de hoje,
Poderá ser ulteriormente assinada,
até 15 de julho de 1931, em nome de
qualquer Membro da Sociedade das
Nações e qualquer Estado não membro.'
.

Artigo 49
A presente Convenção será ratírícada.
Os instrumentos de ratificação serão transmitidos, antes de 1 de setembro 'de 1933, ao secretário-Geral
da Sociedade das Nações, que notificara imediatamente do seu depósito
todos os Membros da Sociedade das
Nações e os Estados nâo membros em
nome dos quais a. presente Convenção
tenha sido assinada ou que a ela tenham aderido,
Artigo 59
A partir de 15 de julho dé 1931,
'qualquer Membro da Sociedade das
Nações e qualquer Estado não membro poderá aderir à presente Convençáo.
Esta adesão efetuar-se-á por meio
de notificação ao secretário Geral da
Sociedade das Nações, que será depositada nos Arquivos do Secretariado.
O Secretário Geral notificará imediatamente dêsse depósito todos os
Membros da Sociedade das Nações e
os Estados não Membros em nome
dos quais a presente Convenção tenha sido assinada ou que a ela tenham aderido.
Artigo 69
A presente Convenção sõménte entrará em vigor depois de ter sido ratificada ou de a ela terem aderido
sete Membros- da Sociedade das Nações ou Estados não Membros, entre
os quais deverão figurar três dos
Membros da Socíedaôe das Nações
com representação permanente no
Conselho.
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Começará a vígcrar noventa dias
depois de recebida pelo SecretárioGeral da Sociedade das Nações a sé-

tima ratificação ou adesão, em conformidade com o disposto na alínea
primerra do presente artigo.
O Secretário Geral da Sociedade
das Nações, nas notificações previstas
nos artigos 4. 9 e 5. 9, fará menção especial de terem sido recebidas. as- ratificações ou adesões a que se refere
a alínea primeira do presente artigo.
Artigo.79

As ratificações ou adesões, após à
entrada em vigor da presente Convenção, em conformidade com o disposto no artigo 69 produzirão os seus
efeitos noventa dias depois da data
da sua recepção pelo Secretário Geral
da Sociedade das Nações.
Artigo 89

Exceto nos casos de urgência, a
presente convenção não poderá ser
denunciada antes de decorrido um
prazo doe dois anos a contar da data
em que tiver começado a vigorar
para o Membro da Sociedade das Nações ou para o Estado não membro
que a denúncia; esta denúncia produzirá os seus efeitos noventa dias
depois de recebida pelo Secretário
Geral a respectiva notificação.
Qualquer denúncia será Imediatamente comunicada pelo SecretárIo
Geral da Sociedade das Nacões a tôdas as Altas Partes Contratantes.
Nos casos de urgência a Alta Parte Contratante que efetuar a denúncia comunicará êsse fato direta e
imediatamente a tôdas as outras Altas Partes Contratantes, e a denúncia produzirá os seus efeitos dois dias
depois de recebida a dita comunicação pelas respectivas Altas Partes
Contratantes. A Alta Parte Contrate que fizer a denúncia -nestas condições dará igualmente conhecimento
da sua decisão ao Secretário Geral
da Sociedade das Nações.
Qualquer denúncia só produzirá
efeitos em relação à Alta Parte Contratante em nome da qual ela tenha- sido feita.
"
Artigo 9º
Decorrido um prazo de quatro anos
da entrada em vigor da presente Con-

vençã'o qualquer Membro da Sociedade 'das Nações ou Estado não"
Membro a ela ligado poderá formularao Secretário Geral da Sociedade das
Nações um pedido de revisão de algumas ou de tôdas as disposições da
Convenção.
Se êste pedido, comunicado aos outros Membros ou Estados não Membros para os quais a Convenção estiver então em vigor, fôr apoiado dentro do prazo de um ano por seis, pelo
menos, de entre êles, o Conselho da
Sociedade das Nações decidirá se deve
ser convocada uma Conferência para
aquêle rim.
Artigo lO'?
Qualquer das Altas Partes Contratantes poderá declarar no momento"
da assinatura, da raurtcacâo ou da
adesão que aceitando a presente oonvençâo, não assume nenhuma obrigação pelo Que respeita a tôdas ou parte das suas colônias, protetorados outerrttortos sob a sua soberania ou
mandato, caso em que a presente"
Convenção se não aplicará aos territórios mencionados nessa declaração.
_Qualquer das Altas Partes Contratantes poderá, posteriormente. comunicar ao Secretário Geral da Sociedade das Nações o seu desejo de que a
presente Convenção se' aplique a to-,
dos ou parte dos seus territórios que
tenham sido objeto da declaração,
prevista na alínea precedente, e nesse caso a presente Convenção aplicarse-á aos territórios mencionados nessa comunícacáo noventa dias .ôepors.
desta ter sido' recebida pelo Secretário Geral da sociedade das Nações.
As Altas Partes Contratantes reservam-se ígualménte o direito, nostêrmos do artigo 89, de denunciar a pre-:
sente Convenção pelo que se refere a"
tôdas ou parte das suas colônias, protetorados ou territórios sob a sua soberania ou mandato.
Artigo 11Q
A presente Convenção será reglS-·
trada pelo secretário Geral da Sociedade das Nações desde que entreem vigor.
Em fé do que, os Plenipotenciários
acima designad-os assinaram a presente Convenção.
Feito em Genebra, aos dezenove de
março de m~l novecentos e trinta e·
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.um, num só exemplar, que será de-

nositado nos Arquivos do Secretariade da Sociedade das Nações. Será.
transmitida cópia autêntica a todos
os membros da Sociedade das Nações
e a todos os Estados não Membros
representados na Conferência.
Alemanha - L. Quassowski - Doutor Albrecht - Erwin Patzold.
Austrta - Dr . Guido Strobele.
Bélgica --De La Vallée Poussin,
Dinamarca - Heíper - V. Erg tved.
Cidade Livre' de Dantzig - .rõscr
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29) O mandato puro e simples de
pagar uma quantia determinada;
39) O nome de quem deve pagar
(sacado) ;
49) A indicação do lugar em que
o pagamento se deve efetuar;
59) A indicação da data em que e
do lugar onde o cheque é passado;
. 69) A assinatura de quem passa o
cheque (sacador).

Artigo 29
O título a que faltar qualquer dos
requisitos enumerados no artigo .pre-

cedente não produz efeito como cheque, salvo nos casos determinados
nas alíneas seguintes:
Na falta de indicação especial, o
lugar designado ao lado do nome do
_sacado considera-se como sendo o
lugar de pagamento. Se forem indicados vários lugares ao lado do nome
do sacado, o cheque é pagável no primeiro lugar indicado.
Na ausência destas indicações ou
de qualquer outra indicação, o 'cheque
é pagável no lugar em que o sacado
tem o seu estabelecimento principal.
O cheque sem indicação do lugar
da sua emissão considera-se passado
no lugar designado ao lado do nome
do sacador.

Artigo 3(,1
O cheque é sacado sôbre um banqueiro que tenha fundos à disposição
do sacador e em harmonia com uma
convenção expressa ou tácita, segundo a qual o sacador tem o direito de
dispor déseea fundos por meio de
cheque. A validade do título como
cheque não fica, todavia, prejudicada
no caso de inobservância destas prescrições.

Artigo 4Q
CAPÍTULO I

Artigo 1Q

O cheque não pode ser aceito. A
menção de aceite la~çada n? cheque
considera-se como nao escríta..

O cheque contém:
19) A palavra "cheque" inserta no
próprio texto do título e expressa :r:a
Iíngua 'empregada para a -redaçãc
dêste título;

O cheque pode ser feito pagável:
A uma determinada pessoa, com ou
sem cláusula expressa " à ordem";

Da emissão e forma do cheque

Artigo 5Q
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A uma determinada pessoa, com a
cláusula "não à ordem" ou outra
equivalente;
Ao portador.

O cheque passado a favor duma
determinada pessoa, -mas que' contenha a menção "ou ao portador", ou
outra equivalente, é considerado como
cheque ao portador.
O cheque sem indicação do beneficiário é considerado como cheque ao

portador.
Artigo 6Çl
'Ü cheque pode"ser passado à ordem
do próprio sacador.
O cheque pode ser sacado por conta
de terceiro.
O cheque não pode ser passado sobre o próprio sacador, salvo no caso
em que se trate dum cheque sacado
por um estabelecimento sôbre outro
estabelecimento, ambos pertencentes
ao mesmo sacador.
I -

Artigo 7..Q

Considera-se como não escrita' qualquer estipulação de juros inserta no
cheque.
Artigo 8Q
O cheque pode ser pagável no do-

micilio de terceiro, quer na localidade
onde o sacado tem o seu domicílio,
quer numa outra localidade. sob a.
condição no entanto de que o terceiro
seja banqueiro.
Artigo 99
O cheque cuja importância fôr expressa por extenso e em algarismos
vale, em caso de divergência, pela
quantia designada por extenso.
O cheque cuja importância' fôr expressa várias vêzes, quer por extenso,
quer em algarismos, vale, em caso de
divergência, pela menor quantia índícada.

Artigo 10
Se o cheque contém, assinaturas de
pessoas incapazes de se obrigarem por
cheque, assinaturas falsas, assinaturas de pessoas fictícias, ou .assínaturas que por qualquer outra razão não,

poderiam obrigar as pessoas que assi-naram o cheque, ou -em. nome das
quais êle foi assinado, as obrigações.
dos outros signatários não deixam por
esse fato de ser vália.~.
Artigo 11
Todo aquêle que apuser a sua assinatura num cheque, como represen-

tante duma pessoa, para representar
a qual não tinha de fato podêres, fica
obrigado em virtude do cheque e, se

o pagar, tem os mesmos direitos que
o pretendido representado, A mesma
regra se aplica ao' representante quetenha excedido os seus poderes.
Artigo 12

o sacador garante o pagamento.
considera-se como, não escrita qualquer declaração pela qual o sacador
se exima a esta garantia.
Artigo 13
Se um cheque incompleto no momento de ser passado tiver sido completado contràríamente aos acordos.
realizados, não pode a Inobservância
cesses acordos ser motivo de oposição, ao portador, salvo se êste tiver
adquirido o cheque de má fé, ou
adquirindo-o, tenha cometido uma.
falta grave.
CAPÍTULO

n

Da transmissão

Artigo 14
O cheque estipulado pagável a favor duma determinada pessoa, com
ou sem cláusula expressa "à ordem",
é transmissível por via de endôsso,
O cheque estipulado pagável a favor duma determinada. pessoa, com
a cláusula "Não à ordem" ou outra,
equivalente, só é transmissível pela
forma e com os efeitos duma cessãoordinária.
O endôsso deve ser puro e simples.
favor do sacador ou -de qualquer outro
co-obrigado. Essas pessoas podem.
endossar novamente o cheque.

Artigo 15
O endôso deve ser puro e simples.
Considera-se como não escrita qual ..
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quer condição a que êle esteja subordinado.
:li: nulo o endôsso parcial.
:li: nulo igualmente o endôsso feito"
pelo sacado.
. O endôsso ao portador vale como
endôsso em branco.
O endôsso ao sacado só vale como
quítaçãc, salvo no caso de o sacado
. ter vários estabelecimentos e de o
endôsSO ser feito em beneficio de um
estabelecimento' diferente daquele aõbre o qual o cheque foi sacado.
Artigo 16

o

O endôsso deve ser escrito no che-.
que ou numa fôlha ligada a êste
(Anexo). Deve ser assinado pelo errdassante.
O .endôsso pode não designar o beneficiário ou consistir simplesmente
na assinatura do endossante (endôsso
em branco). Neste último caso o endôsso, para ser válido, deve ser escrito no verso do cheque ou na fôlha
anexa.
Artigo 17
O endôsso transmite todos os direi..
tos resultantes do cheque.
Se o endôsso é em branco, o portador pode:
19) Preencher o espaço em branco,
quer com o seu nome, quer com o
nome de outra pessoa;
2Q) Endossar, o cheque de novo em
branco ou a outra pessoa:
3<;'1) Transferir o cheque a um ter..
beiro sem preencher o espaço em
branco riem o' endossar.
Artigo 18
Salvo estipulação em contrário, o
endossante garante o pagamento.
O endossante pode proibir um nôvo
endôsso, e neste caso não garante o
pagamento às pessoas, a quem o cheque for posteriormente endossado.
Artigo 19
O detentor de um cheque endossável é considerado portador legítimo
se justifica o seu direito, por uma sé-

63

ExEtUTIVO·

rie ininterrupta de endossos, mesmo
se' o último rôr em branco. Os endossos riscados são, para êste efeito,
considerados como não e s c r i tos,
Quando o endôssc em branco é seguido de um outro endõsso, presumese que o signatário dêste adquiriu o
cheque pelo endôsso em branco.
Artigo 20
Um endôsso num cheque passado
ao portador torna o endossante responsável nos têrmos das disposições
que regulam o' direito de ação, mas
nem por isso converte o título num
cheque à ordem.
Artigo 21
Quando uma pessoa foi por qualquer maneira desapossada de um
cheque, o detentor a cujas mãos ele
foi parar - quer se trate de um cheque ao portador, quer se. trate de um
cheque endossável em relação ao qual
o detentor justifique o seu direito pela
forma indicada no art. 19 ~ não é
obrigada a restituí-lo, a não ser que
o tenha adquirido de má fé, ou que,
adquirindo-o, tenha cometido uma
falta grave.
'
Artigo 22º

As pessoas acionadas 8-111 virtude de
um cheque não podem OPOl: ao portador as exceções, fundadas sôbre as
relações pessoais delas com o rar-ador, ou com os portadores anterírues,
salve se o portador ao adqurir o cheque tiver procedido conscientemente
e,n detrimento do devedor.
Artigo 23~
Quando um endôsso contém a menção "valor a cobrar' (vateur en 1'ecouvrement) , "para cobrança" (pour
encaíssment) , "por prceuraçâo" (par
procuratdon) , ou qualquer outra menção que implique um simples mandato, o portador pode exercer couos os
direitos resultantes do cheque, mas só
pode endossá-lo na qualidade de procurador.
Os co-obrigados neste caso só podem invocar contra o portador as exceções que eram oponíveis ao endossante.
O mandato que resulta de um endôsso por procuração não se extín-
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gue por morte ou pela superveniência de incapacidade legal do manda-

tário.

CAPíTULO IV

Da apresentação e do pagamento

Artigo 249

O endôsso feito depois de protesto
ou uma declaração equivalente, ou depois de terminado o prazo para apre-

sentação, produz apenas os efeitos de
uma cessão ordinária.
Salvo 'prova em. contrário, presumese que um endôsso sem data haja
sido feito antes do protesto ou das
declarações equivalentes ou antes de
ftnuo o prazo indicado na alínea pre-

cedente.

CAPÍTULO UI

Do Aval

Artigo 2511

O pagamento de, um cheque pode
ser garantido no todo ou em parte do
seu valor por um aval.
Esta garantia pode ser dada por um
terceiro, excetuado o sacado, ou mesmo por Um signatário do cheque.
Artigo 269

o

aval é dado sôbre o cheque ou SÔ~
bre a fôlha anexa.
Exprime-se pelas
palavras "bom
para aval, ou por qualquer outra
fórmula equivalente; é assinado pelo
avalista.
considera-se como
resultante da
simples aposição da
assinatura do
avalista na face do cheque, exceto
quando se trate da assinatura do sacador.
O aval deve indicar a quem é prestado. Na falta desta indicação considera-se prestado ao sacador.
Artigo 279
O avalista é obrigado da mesma
forma que a pessoa que êle garante.
A sua responsabilidade subsiste ainda mesmo que a obrigação que êle
garantiu, fôsse nula por qualquer razão que não seja um vício de forma.
pagando o cheque, o avalista adquire os direitos resultantes dêle contra
o garantido e contra os obrigados para
com êste em virtude do cheque.

Artigo 289
O cheque é pagável à vista. Considera-se como não escrita qualquer
menção em contrário.
O cheque apresentado a pagamentã
antes do dia indicado como data da
emissão é pagável no dia da apresentação'.

Artigo 299
O cheque' pagável no país onde roi
passado deve ser apresentado a pagamento no prazo de oito dias.
O cheque passado num pais diferente daquele em que é pagável deve
ser apresentado respectivamente num
prazo de vinte dias ou de setenta dias,
conforme o lugar de emissão e o lugar
de pagamento se encontrem situados
na mesma ou em, diferentes partes do
mundo.
Para este efeito os' cheques passados num país europeu e pagáveis num
pais à beira do Mediterrâneo, ou viceversa, são considerados como passados
e pagáveis na mesma' parte do mundo.
Os prazos acima indicados começam a contar-se do dia indicado no
cheque como data da emissão.

Artigo 3D!?
Quando o cheque fôr passado num
lugar e pagável noutro em que ~e adoJte um calendário diferente, a. data da
emissão será o dia correspondente no
calendário do lugar do pagamento.
Artigo 319
A apresentação do cheque a uma
câmara de compensação equivale à
apresentação a pagamento.
Artigo 32!?
A revogação do Cheque só produz
efeito depois de findo O prazo de apreeentaçâo.
Se o cheque não tiver sido revogado,
o sacado pode pagá-lo mesmo depois
de findo o prazo.
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Artigo 33l?

CAPÍTULO V

A morte do s~cador o~ ~ sua Incapacid a de post~rlOr à .emIs.sao do cheque não invalIdam os efeitos dêste,

Dos cheques cruzados e cheques a
levar em conta
ô

Artigo 349
sacador pode exigir, ao pagar o
cheque, que ê?te lhe seja entregue
munido de recíbo passado pelo portador.
O portador não pode recusar U11l
pagamento parcial.
No caso de pagamento parcial, o sacado pode exigir que dêsse pagamento
se faça menção no cheque e que lhe
seja entregue o respectivo recibo.
O

Artigo 359

o sacado que paga um cheque -endossável é obrigado a verIficar a regularidade da sucessão dos endossos,
mas não a assinatura dos endossanteso
Artigo

369

Quando um cheque é pagável numa
moeda 'que não tem curso no "lugar
do pagamento, à sua importância pode
ser paga, dentro do prazo da apresentação do cheque, na moeda do país
em que é apresentado, segundo. o seu
valor no dia do pagamento. Se o pagamento não foi efetuado à apresentaçãc, o portador pode, à sua escolha,
pedir que o pagamento da importância do cheque na moeda do país em
que é apresentado seja efetuado ao
câmbio, quer do dia da apresentação, quer do dia do pagamento.
A determinação do valor da moeda
estrangeira será feita segundo os usos
do lugar de pagamento. O sacador
pode, todavia, estipular que a SOJ;l1a
a pagar seja calculada segundo uma
taxa indicada no cheque.
As regras acima Indicadas não se
aplicam ao caso em que o sacador te~
nha estipulado que o pagamento deverá ser efetuado numa certa moeda
especificada (cláusula de pagamento
efetivo. em moeda estrangeira).
Se a importância do cheque fôr indicada numa moeda que tenha a mesma denominação mas valor diferent" no país de emissão e no de pagamento, presume-se que se fêz referêncía à moeda do lugar de pagamenta.
'

rtígn 379

O sacador ou o portador dum cheque podem cruzá-lo, produzindo assim
no artigo ::.e~
os efeitos indicados

guínte.

O cruzamento efetua-se por meio de
duas linhas paralelas traçadas na face,
do cheque e pode ser geral ou especial.
O cruzamento é geral quando constste apenas nos dois traçados paraletos, ou se entre êles está escrita a
palavra "banqueiro" ou outra equívalente; é especial quando tem escrito
entre os dois traços o nome' dum ban- .
queiro.
O cruzamento geral pode ser convertido em cruzamento especial, mas
êste não pode ser convertida em cruzamento geral.
A inutüizaçâo do cruzamento ou da
nome do banqueiro indicado consídera-se como não feita.

Artigo 389
Um cheque com cruzamento geral
só . pode ser pago' pelo sacado a "J'M
banqueiro ou a um cliente-do sacado.
Um cheque com cruzamento. especial
só pode ser pago pelo sacado ao banqueiro designado, ou, se êste é o sacada, ao seu cliente. O banqueiro designado pode, contudo, recorrer a outro banqueiro para . liquidar o cheque.
Um banqueiro Só pode adquírlr um
cheque cruzado a um dos seus cllentes ou a nutro banqueiro. Nâo poda
cobrá-lo por conta dO'J1;.m;:; pessoas
que não sejam as acima indicadas.
Um cheque que contenha vários cruzamentos especiais só poderá ser pago
pelo sacado rio caso de se tratar de
dois cruzamentos, dos quais um para
liquidação' por uma câmara de compensação.
O sacado ou o banqueiro que deixar
de observar as disposições acima referidas é responsável pelo prejuízo que
daí possa resultar até uma ímportãncía igual ao valor do' cheque.
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Artigo 39<;1

O sacador ou o portador dum cheque podem proibir o seu pagamento
em numerário, inserindo na face do
transversalmente a menção
cheque
"para levar em conta", ou outra equívalente.
Neste caso o sacado só pode fazer
a llquídação do cheque per lançamento de escrita (crédito em conta, transferência duma conta para outra ou
compensação). A liquidação por lançamento de escrita vale como cagamenta.
A ínutilízação da menção "para levar em conta" considera-se coroa não
feita.
O sacado que deixar de observar as
disposições acima referidas é responsável pelo prejuízo que daí possa resultar até uma importância igual ao
valor do cneque..
CAPíTULO VI

Da

ação por falta de pagamento
Artigo 40Q

portador pode exercer os seus
direitos de ação contra os endossantes, sacador e outros co-obrigados, se
o cheque, apresentado em tempo útil,
não fôr pago e se a recusa de pagamentofôr verificada:
19) Quer por um ato formal (protesto) ;
20() Quer· por uma declaração do
sacado, datada e' escrita sôbre o cheque, com a indicação do dia em Que
êste foi apresentado;
3Q ) Quer por' uma declaração datada duma câmara de compensação,
constatando que o cheque foi apresentado em tempo útil e não foi pago.
O

Artigo 419
O protesto ou
declaração equivalente 'devem ser feito antes de expirar o -prazo para a apresentação.
Se o cheque fôr apresentado no último dia do prazo, o protesto ou a declaração equivalente podem ser feitos
n .. prfmelro dia útil seguinte.

Artigo 42Q
O portador deve avisar da falta de
pagamento o seu endossante e o sa-

cador, dentro dos quatro dias úteis
que se seguirem ao dia do protesto, ou
da declaração
equivalente, ou que
contiver a cláusula "sem despesas".
Cada Um dos endossantes deve por sua
vez, dentro dos dois dias úteis que se
seguirem ao da recepção do aviso, 10formar o seu endossante do aviso que
. recebeu, indicando os nomes e endereços dos que enviaram os avisos precedentes, e assim contam-se a partir
da recepção do aviso precedente.
ouanao. em conformidade com o
disposto na alínea anterior se avisou
um signatário do cheque, deve avisar..se igualmente o seu avalista dentro do mesmo prazo de tempo.
No caso de um endossante não ter
indicado o seu enderêço, ou de d ter
feito de maneira üegfvel.: basta que o
aviso seja enviado ao endossante que
o precede.
A pessoa que tenha de enviar um
aviso pode fazê-lo por qualquer forma,
mesmo' pela simples devolução do cheque.
Bssa pessoa deverá provar que o
aviso foi enviado
dentro do .prazo
prescrito., O prazo considerar-se-á
como tendo sido observado desde que
a carta que contém o aviso tenha sido
posta no correio dentro dêle.
A pessoa que não der o aviso dentro do prazo acima indicado não perde os seus direitos. Será responsável
pelo prejuízo, se' o houver, motivado
pela sua negligência, sem que a respbnsabilídade possa exceder o valor
do .cheque.
I

Artigo 4311
O sacador, um endossante ou um
avalista, pode, pela
cláusula "sem
despesas", "sem protesto", ou outra
cláusula equivalente, dispensar o portador de estabelecer um protesto ou
outra declaração
equivalente para
exercer os seus direitos de ação.
Essa cláusula não dispensa o portador da apresentação do cheque dentro
do prazo prescrito nem .tampouco dos
avisos. a dar. A prova da inobservância do prazo incumbe àquele que dela
se prevaleça contra o portador.
Se a cláusula foi escrita- pelo sacador, produz os seus efeitos em relação a todos às signatários do cheque;
se fôr inserida por um endossante ou
por um avalista, só produz efeito em
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relação a êsse endossante ou avalista. se, apesar da cláusula escrita pelo
sacador, o pontadcr faz o protesto ou
a declaração equivalente, as respecUvas despesas serão por conta dêle ,
Quando, a cláusula emanar de um endossante ou de um avalista, as despesas do protesto, ou da declaração
eauivalente, se fôr feito, podem ser
côlJradas de todos os signatários do
cheque.
'
Artigo 4.4 0

rõdas as pessoas obrigadas em VJr-

tude de um cheque são soüdàrlamen-

te responsáveis para com o portador.
O portador tem o direito de proceder contra essas pessoas, individual
ou coletivamente, sem necessidade' de
obsprvar a ordem segundo a qual elas
se obrigaram:
O mesmc direito tem todo o sígnatérío dum cheque que o tenha pago.
A ação intentada contra um dos co.cbrfgados não obsta ao procedimento
contra os outros, embora êsses se tivessem obrigado posteriormente àquele .cue foi acionado em prtmeiro iuga.T. '

.

Artigo 45Q

portador pode reclamar daquele
contra o qual exerceu o seu direito de
ecao.
1Q) ,A importância do cheque não
vago;
'2 Q) OS juros à taxa de 6 por cento
desde o dia da apresentação;
~9) As despesas do protesto ou da
declaração equivalente, as das avisos
teítoa e as outras despesas.
~

Artigo 469
A pessoa que tenha pago O cheque
pode reclamar daqueles que são responsáveis para com êle:
19) A importância integral que vagou;
29 ) Os juros da mesma Importância,
à taxa de 6 por cento, desde o dia em
que a paguu;
.
39) As despesas por êle feitas.
Artigo 47º
Qualquer dos co-obrigados, contra I.)
qual se intentou ou pode ser intentada uma ação, pode exigir, desde que
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reembolse o cheque, a sua entregr,
com o protesto ou declaração equivalente e um recibo.
Qualquer ,endossante que. tenha
pago o cheque pode inutilizar o seu
endôsso e os endossos dos endossantes subseqüentes.
Artigo 4Bº
Quando a apresentação do cheque,
o seu protesto ou a declaração equívalente nao puder efetuar-se dentro
dos prazos indicados por motivo de
obstáculo insuperável (prescrição legal
declarada por um Estado qualquer ou
caso de fôrça maior), esses prazos serão prorrogados.
O portador deverá avisar Imediatamente úo caso de fôrça maior o seu
endossante e fazer menção datada e
assínaoa dêsse aviso no cheque ou na
fôlha anexa; para o demais aplicarse-ão as disposições do artigo 42°.
Desde que' tenha cessado o caso de
fôrça maior, o portador deve apresentar imediatamente o cheque a pagamento e, caso haja motivo para tal,
fazer o protesto ou uma declaração
equivalente:
'_
S~ o caso de fôrça maior se prolongarJalém de quinze dias a contar da
data em que o portador, mesmo antes
de expirado o prazo para aapresenfação, avisou o endossante
do dito
caso 9#' fôrça maior, podem promoverse ações sem que haja necessidade de
apresentação, de protesto ou de declaração equivalente.
Não são considerados casos de fôrça.
maior os fatos que sejam de tnterêsse puramente pessoal do portador JU
da pessoa por ele encarregada da
apresentação do cheque ou de efetivar
o protesto ou a ceclaraçâo equivalente.
". GAPfTuLo vn
Da pluralidade de exemplares

Artigo 49Q
Excetuado o cheque ao portador,
qualquer outro cheque emitido num
pais e pagável noutro país ou numa
possessão ultramartna -lêsse país, e
vice-versa; ou ainda emitido e pagável na mesma possessão ~IU em diversas possessões ultramarinas do
.mesmo pais, pode ser passado em vários exemplares idênticos. Quando um
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cheque é passado em vários exemplares, êeses exemplares devem ser
numerados no texto do próprio título,
pois do contrário cada um será considerado como sendo um cheque distinto.

.ou ínsu'-üçõea assímíladaa por lei aos
banqueíros,
Artigo 55

O pagamento :efetuado contra Um
dos exemplares é Iíberatórfo, mesmo
quando não esteja estipulado que êste
pagamento anula o efeito dos outros.
transmrtíu os
O endossante que
exemplares do cheque a várias pessoas, bem como, os endossantes subseqüentes, são responsáveis por todos os
exemplares por êles assinados que não
forem restituídos.

A apresentação e o protesto dum
cheque só podem efetuar-se em dia
útil.
Quando O último dia do prazo prescrítc na lei para a realização dos atos
relativos ao cheque, e principalmente
para a sua apresentação ou estabelecimento do protesto ou dum ato
equivalente, for .feriado legal, êsse
prazo é prorrogado .até. ao prrmeíro dia
útil que se seguir ao termo do mesmo. Os dias feriados intermédios são
compreendidos na contagem de prazo.

CAPíTULO VIII

Artigo 56

Artigo 509

Das Alterações
Artigo 519

No caso dealteraçâo do texto dum
cheque, os signatários posteriores a
essa alteração ficam obrigados nos
têrmos do texto alterado; os signatários anteriores são .obrígadoa nos têrmos do original.
CAPÍTULO IX

Da prescrição
Artigo 529
Tôda a ação do, portador contra, os
endossantes; contra o sacador ou contra os demais co-obrigados prescreve
decorridos que sejam seis meses, contados do térmo do prazo de apresentação'
Tõda a ação de Um dos co-obriga-'
dos no pagamento de um cheque contra os demais prescreve no prazo de
seus meses, contados do dia em que
êie tenha pago o cheque ou do dia.
em que êle próprio rfo~ acionado.
Artigo 53(1
A interrupção da preectíçâo só pro-

duz efeito em relação à pessoa para
a qual a interrupção tot feita.
CAPITULO

x

Disposições Gerais

Os prazos previstos na presente lei
não compreendem o dia que marca o
seu inicio.
'
Artigo 57
Não são admitidos dias de perdão,
quer legal quer judicial.
ANEXO II

Artigo'-19

Qualquer das Altas Partes Contratantes pode prescrever que à obrigação de inserir nos cheques passacos
no seu território a palavra "cheque".
prevista no artigo 19, nc 1, da lei uníforme, e bem assim a obrigação, a que
se refere o nv 5Q do mesmo artigo,
de indicar o lugar onde o cheque é
passado, só sé aplicarão seis meses
após a entrada 'em -vigor da presente
Convenção.
/
ÂrtigO 29

Qualquer das Altas Partes Contratantes' tem, pelo que respeita às obrigações contraídas em matéria de
cheques no seu território, a. faoucdade de - determinar de que maneira
pode ser suprida a ratte da assinatura, desde que por uma declaração
autêntica escrita no cheque se possa
constatar a vontade daquele que deveria ter assinado.

Artigo 54

.A;rtigo 39

Na. presente lei a palavra "banquei~
ro" compreende também as pessoas

Por derrogação da alínea 3) do artigo 29 da lei uniforme qualquer das
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Altas Partes contratantes tem a faculdade' de prescrever que um cheque
sei.. indicação do lugar de pagamente. é considerado pagável no lugar
onde foi passado.
Artigo 4~
Qualquer das Altas Partes Contratantes reserva-se a faculdade, quanto
aos 'cheques passados c pagáveis no
seu território" de decidir que os -neques sacados sôbre pessoas que não
sejam banqueiros ou entidades ou
instituições assimiladas por I~t aos
banqueiros não são válidos como
cheques.
Qm ler das' Altas Partes Contratantes reserva-se igualmente a 'aculdade de ínsertr .na sua lei nacional O
Artigo 3 9 da lei uniforme na forma.
e têrmos que melhor' se. adaptem ao
uso que ela fizer de,~ disposições da
alínea precedente.

Artigo

9~

Por derrogação do artigo 6~ da ler
uniforme, qualquer das Altas Partes
Contratantes, quer admita de uma
maneira geral o cheque sacado sôbre 9 próprio sacador (artigo 8Q _ do
presente anexo). quer o admita sb~
mente no caso de- múltiplos estabelecimentos (artigo EjQ da lei .míforme) ,
reserva-se o direito de proibir d, emissão ao portador de cheques dêste gênero.
Artigo 10
Qualquer das Altas Partes Contratantes, por derrogação do artigo 89
da lei unítorme reserva-se a faculdade de admitir que um cheque possa
ser' pago no domicilio de terceiro que
nao seja banqueírc,
Artigo 11

Artigo 59
Qualquer das Altas Partes Contratantes tem a faculdade de cetermínar
em que momento deve o sacador ufundos disponíveis' em poder do se-

Qualquer das Altas Partes contratantes reserva-se a faculdade de não
inserir na sua lei nacional o artigo
139 da Lei uniforme.

Artigo 69

Qualquer das Altas Pa-rtes' Contratantes reserva-se a faculdade de não
aplicar o artrgo 21 da lei uniforme
pelo que respeita a cheques ao portador.

caco.

~ualquer

das Altas Partes Contra-

tantes tem a .aculdade de admitir
que o sacado inscreva sôbre o cheque
uma menção de, certmcação, confirmação, visto ou 'outra declaraçac
equivalente e de regular os seus efeitos jurídicos; tal menção não deve
ter, porém, o efeito dum aceite.
Artigo 79
Por derrogação dos artigos ,59 e
14 9 da Lei uniforme, (J-lquer ias
Altas Partes Contratante; '- reserva-se
a faculdade de determinar, no que
respeita aos cheques pagáveis no seu
terrttórtc que contenham a. cláus. ~
"não Lansmísstvel", que eles só podem ser pagos' aos portadores que
os tenham recebido com essa cláusula.
Artigo 89
Qualquer das Altas Partes Contratantes -reserva-se a faculdade de decidir-se,' fora ,dos casos previstos no
a-tígc 69 da lei uniforme, um cheque
pode ser sacado sôbre o próprio sacador'.

f

Artigo J.2

Artigo 13
Por derrogaçao do artigo 26 da Iet
uniforme qualquer das Altas Partes
Contratantes tem a faculdade de admitir a possibilidade de ser dado um
aval no seu território por ato separado em que se indique o lugar onde
foi feito.
Artígo 14

Qualquer das Altas partes Contratantea.reserva-se l.. faculdace de prolenga o prazo ttxaco na alínea 1)
do artigo 29 da _ lei uniforme e de
determinar os prazos da apresentacêo
que respeita :.08 tt.
rios
metidos à sua soberania ou autoridade.
Qualquer das Altas partes Contratantes, por derrogação da alínea 2)
do artígo 29 da lei uniforme, reserva-se a faculdade de prolongar os
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prazos previstos na referida alínea
para os cheques emitidos e pagáveis
eu! diferentes partes do mundo ou
em diferentes países de outra parte
do mundo que não seja a Europa .
Duas ou mais das Altas Partes
Contratantes têm a faculdade, pelo
que respeita aos cheques passados e
pagaveís nos seus respectivos territórios, de acordarem entre si uma
modificação dos prazos a que se refere a alínea 2) do artigo 29 da lei
uníforme,
Artigo

15

Para os efeitos da aplicação do artígo 31 da lei uniforme, qualquer das

Altas Partes Contratantes tem a faculdade de determinar as instituições
que, segundo a lei nacional, devam
ser consideradas câmaras de compensação.
Artigo 16

Qualquer das I Altas Partes Contratentes, por derrogação do artigo 32
da lei uniforme, reserva-se a tacujdac de', no que respeita aos cheques
pagáveis no seu território:
a) Admitir a revogação do cheque
mesmo antes de expirado o prazo de
apresentação; .
b) Proibir a revogação ao cnerue
mesmo depois de expirado o prazo de
apresentação,

tas Partes Contratantes reserva-se a
faculdade de só admitir na sua lei
nacional os cheques cruzados ou os
cheques para Tevae em conta, Todavia, os cheques cruzados e para levar
em conta emitidos no cstn..ngeíro e
pagáveis no território de uma dessas
Altas Partes Contratantes serão respectivamente considerados como cheques para levar em conta' e como
cheques cruzados. .
Artigo ::'9
A lei uniforme não abrange a questão de saber se o portador tem direitos especiais sôbre a províeâo e quais
são as consequéncías desses direitos.
o mesmo sucede relativamente a
qualquer outra questão que dIZ respeito às relações jurídicas que serviram de, base à emísaao do cheque:

Artigo 20
Qualquer das Altas Partes Contratantes reserva-se a faculdade de .iac
subordinar à apresentaçao do cneque
c ao estabelecimento do protesto ou
duma declaração equívaieate em tempc útil .a conservação do díreíto de
ação contra o sacador, bem como a
faculdade de determinar os efeitos
dessa ação.
Artigo 21

Qualquer das Altas Partes Contratantes tem, além disso, avfaculdade
de determinar as medidas a tomar
em caso de perda ou oubo dum chêque e de regular os seus efeitos jurídicos.
Artigo 17
Pelo que se retere aos cheques, pagáveis no seu território, qualquer das
Alta' Partes Contratantes tem a faculdade de sustar, se o Julgar necessário em circunstâncias excep'nonaís
relacionadas com a taxa de câmbio
da moeda nacional, os efeitos da clausula prevista no, artigo 36 da lei UnIforme, relativa ao pagamento efetivo
em moeda estrangeira. A mesma. regra se aplica no que respeita à enussão no território nacional de cheques
em moedas estrangeiras.

Artigo 18
Por derrogação dos artigos 37, 38 e
39 da lei uniforme, qualquer das Al-

'Qualquer das Altas Partes Contratantes reserva-se a' faculõade 'de -determinar, pelo que' respeita aos cneques pagáveis no seu território, que a
veríftcação da recusa' de uagameuto,
prevista nos artigos 40 e, 41- da lei
uniforme para a conservação do direito de ação deve. ser ,obrigatoriamente .feita por meio de protesto,
com exclusão: de qualquer outro ato
equivalente.
Qualquer das Altas- Partes Contratantes tem igualmente a faculdade
de determinar que as declarações
previstas nos ns. 2g e 3? dq artigo
40 da lei uniforme 'sejam transcritas
num registro público dentro do prazo
fixado para o protesto.
Artigo,22

Por, derrogação de .artdgo 42 da lei
uniforme, qualquer das Altas Partes
contratantes, tem a faculdade de
manter ou de introduzi: o sistema de
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aviso por intermédio de um agente
As outras Altas Partes Contratantes
público; que consiste no seguinte: ao
têm a faculdade de determinar as confazer o protesto, o 'notário ou o run- , crcões a que subordinarão o conhecieíonárío incumbido desse servtç.. em mento de tais causas. O mesmo suceconformidade com a lei nacíopar, é
de quanto ao efeito de uma ação COR
obrigado a dar comunícaçâo por csmo meio. de indicação do Início CiO
críto dêsae protesto às pessoas' obriprazo de prescrição, a que se refere a
gadas \ pelo cheque, cujos endereços
alínea 2) do artigo 52 da lei uniforfigurem' nele, ou sejam conhecidos do
me,
agente que faz o protesto, ou sejam
indicados pelas pessoas que exigtram
artIgo 27
o 'protesto. As despesas originadas
por êsscs avisos serão adicionadas às
Qualquer dac Altas Partes Contradespesas do protesto. .
tantes tem a faculdade de determinar
que certos dias úteis sejam assumiaArtigo 23
dos aos dias feriados legais, pelo que
respeita ao prazo de apresentação e
Qualquer das Altas Partes Contraa todos os atos relativos a cheques.
tantes tem a faculdade de .determínar,
quanto aos cheques passados e paArtigo 28
gáveis no seu território, que a, taxa
de juro a que se refere o artigo 45.
QUl:l.lquer da" A1tas Partes Contranv 29, e o artigo 46, nc 29 da lei uni- tantes tem a faculdade de tomar me- .
forme poderá ser substituída pela tadídas excepcionais de ordem geral rexa legal em vigor no seu território.
lativas ao adiamento do pagamento e
aos prazos de. tempo que dizem resArtigo 24
peito a atos tendentes à conservação
Por derrogação do artigo 45 da lei de direitos.
uniforme, qualquer das Altas Partes
Artigo 29
reserva-se a vfaculdade de inserir na
lei nacional uma díspcsíçâc determta cada uma das Altas p,ar'"
nand-, que l portador pode reclamar tasCompete.
Contratantes, para os ereitos da,
daquele contra o qual exerce o seu di- aplicação
lei' uniforme, determinar
reito de ação uma comissão cuja im- as pessoas da
que devem ser consideradas
portância será fixada pela mesma lei
b...nqueíros e as entidades ou instituínacional.
ções que, em virtude da natureza das
Por derrogação do artigo A5 da lei suas
funções, devem ser assimiladas
uniforme, a mesma regra é aplicável a banqueiros.
à pessoa que, tendo pago o cheque, reclama o seu valor aos' que para com.
Artigo so
êle são responsáveis.
Qualquer das Altas Partes Contratantes tem liberdade de decidir que,
no caso de perda de direitos ou de
prescrição, no seu território subsistirá
o direito de procedimento contra o sacador que não constituir provisão ou
contra um sacador ou endossante que
tenha feito lucros ilegítimos.

~ualquer das Altas Partes Contra';'
tantes reserva-se o direito de excluir,
no todo ou em parte. da aplicação da
lei uniforme os cheques postais e 00
cheques especiais, quer dos Bancos
emissores. quer das caixas do Tesouro,
quer das instituições públicas de crédito, na medida em que os tnetrumenLos acima mencionados estejam submetidos a uma legislação especíal ,

Artigo 26

Artigo 31

A cada uma das Altas Psx'tes Contratantes compete determinar na sua
Iegislacâo nacional as causas de ínterrupcão e de suspensão da prescrtçâo das ações relativas a cheques que
0,- seus tribunais são chamados a conhecer.

Qualquer das Altas Partes Contra..
ta.ntes compromete-se a reconhecer as
disposições adotadas por outra das Altas Partes Contratantes em virtude
dos artigos 1Q a 13f?, 14Q, alíneas 1) e

Artigo 25

2), 15 e 16. 18 a 25, 27, 29 e 30 do

presente Anexo.
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PROTOCOLO

Bélgica - De la, V:allér Poussin.
Dinamarca - Helper
V, Eigtved
Cidade Livre de Dantzig -- Jósef
c-,

Ao assinar a Convenção datada. de
hoje, estabelecendo uma lei umrorme
em matéria de cheques, os abaixo assj.nados, devidamente autorizados, acordaram nas disposições seguintes:
A

Os Membros da Sociedade das Nações _e os Estados não membros que

não tenham podido efetuar, antes de
1 de setembro de 1933, o depósito 'da
ratificação da referida Convenção
obrigam-se a enviar, dentro de quinze
dias. a contar daquela data, uma 00muntcacão ao secretário geral 'da Sociedade das Nações, dando-lhe a conhecera situação em que se encontram no que díz respeito à ratificação.
B

Se em i de novembro de 1933 não
se tiverem verificado as condições previstas na alínea 1) do artigo 69 para
a entrada em vigor da convenção, o
Secretário Geral da Sociedade das 'Nações convocará uma, reunião dos membros da Sociedade das Nações e Estados não membros que tenham assinado a Convenção ou: a ela tenham
aderido, a fim de ser examinada a
situação e as medidas que devam
porventura ser, tomadas para a resolver.

Sulkowskt,

Equador - Alej . Gastelú.
Espanha - Francisco Bernls.
Finlândia - F. orõnven.
França - J. Percerou:
Grécia - R. Raphaél, - A. Con-

toumas.

-

Hungria- Pelényi.
Itália - Amedeo Gianniní . - Glovannt Zappalà.
Japão - M-, Kawashima - tnctsa
Tanaka.
Luxemburgo - Ch. G. Vennaire.
México - Antonio Castro-Leal.
Mônaco - C, Hentsch.
Noruega - Stub Holmboe.
Hola- J. Kosters.
Polônia - J6sef Sulkowsvi.
Portugal - José Oaeiro. da Mata,
Rumânla - C. ántcníade.
Suécia - E, Marks von Würtemberg , - Birger Ekeberg . - K. Dahl-.
berg,
Sutca - Vi8cher _ Hulftegger.
Tchecoslováquia - Dr, Karel Hermann-Otavsky.
Turquia - Cem al Hüsnü.
Iugoslávia - 1. Ohoumenkovltch,
CONVENÇAo DESTINADA A REGULAR CERTOS CONFLITOS DE
LEIS EM MA'mRLA DE CHEQUEs
E PROTOCOLO.

o Presidente do Reich Alemão; o
Presidente Federal da República Austriaca; Sua Majestade o Rei dos BelAs Altas Partes Contratantes corou..
gas; Sua Majestàne o Rei da Dinanícer-se-ão, reciprocamente, a partir
marca e da Island:a o Presidente da
da sua entrada em vigor, as disposiRepública da Polônia. pela Cidade Lições legislativas promulgadas nos resvre de Dantízíg: o Presidente da Repeótivos territórios para tornar efetiva
pubnca dó Equado" Sua Majestade o
a Convenção.
Rei da Espanha' v Presidente da República da Finlândia; o Presidente da
Em fé do que, os Plenipotenciárias
Reput.Jíca Francesa o Presidente da.
acima mencionados assinaram o jxeRepública
Hetêníca: sua Alteza se-esente Protocolo.
níssima o Regente do Reino ~ da HunFeito em Genebra, aos dezenove de
gria; Sua. Majestsrte o Rei da rtáua:
março de mil novecentos e trinta e
Majestade o Imperador do Jaum, num só exemplar que será depo- . Sua
pão; Sua Alteza RHLl a Grã-Duquesa
sitado nos arquivos do Secretariado da
do
Luxemburgo;
o Presidente dos EsSociedade das Nações. Será transmitados Unidos dCI Mexícn- Sua Alteza
tida cópia autêntica a todos os MemSerentssíma o Princípe do Monaco;
bros da Sociedade das Nações e a toSua Majestade o Rei da Noruega; Sua
dos os Estados não membros represenMajestade a Raínna da Holanda- a
tados na Conferência.
Presidente da República da Polônia:
Alemanha
L, Quassowski.
o Presidente da República PortuguêDr , Albrecht. - Erwin Pàtzold.
sa: Sua Majestade o Rei da RumâAustrra - Dr, Guido gtrobele,
nía: Sua Majestade o Rei da Suécia;
c
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o Conselho Federal Suíço; O Prest ~
dente da República 'I'checoslovaca; O
Presidente da República Turca; Sua
Majestade o Rei da Jugoslavía,
Desejando "adotar disposições para
regular certos conflito~ 'de leis em matéria de cheques, designaram c o f i o
seus pjenípotencíárros: O Presidente
do Reich Alemão:
O Sr. Leo Quassowski, Conselheiro
Ministerial no Mímstérâo da Justiça
do, Reich;
O Dr , Ertch Albrecht, Conselheiro
de legação no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reich;
O r». Erwin Pátzold, Conselheiro
no Tribunal de Schwednitz.
O Presidente Federal da República
da Austria:
O nr. Guido Strobele, Conselheiro
Ministerial no Ministério Federal da
Justiça.
Sua Majestade o Rei dos Belgas:
O Sr. J. de La Vallée Poussín, Secretário Geral Honorário do Ministério das Ciências e das Artes.
Sua Majestade o Rei da Dinamarca
e da Islândia:
O Sr. Axel Helper Conselheiro Ministerial no Ministério do comércio e
da tn.tústrtaO Sr. vatoemaa Eigtved, Diretor .da
"Prtvatbanken", em Copenhague.
O Presidente da República da f')Iônía. pela Cidade Livre de Dantzig:
O Sr. Jósef Sulkowski, Professor. da
Universidade de Poznan, Membro da
Comissão de COdificação da Polônia.
O Presidente da República do Equador:
O Dr: Alejandro Gastelú, Cônsul
em Genebra, ,
-Sua Majestade o Rei da Espanha:
O Professor Francisco Bernís, Secretário Geral do Conselho Superior
Bancário.
O Presidente da República da PínIândia:
O Sr.

.

Fllip Grónvall, Conselheiro
de Estado, Membro do Supremo Tribunal Administrativo.
O Presidente' da' República Francesa:
O Sr. Louis-Jean Pereerou, Profe,:;SOl' da Faculdade de Direito da Universidade de Paris
O Presidente da República Herênlca:
O Sr. R. Raphael, Delegado Permanente junto à Liga das Nações;
O Sr. A. Contoumas, Primeiro Secretário da Delegação Permanente
junto à Liga das Nações.
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Sua Alteza Serenísstma o Regente
do Reino da Hungria:
O Sr. Jean Pelényí, Ministro Presidente, Chefe da Delegação Real junto à Liga das Nações.
Sua Majestade o Rei da Itália:
O Sr. Amedeo Gíanníni, Conselheiro de Estado, Mínístrc Plenipotenciário de 1f!. Classe:
O Sr. Giovanni Zappalà, Advogado,
Chefe de Divisão no Ministério das
Finanças.
Sua Majestade o Imperador "do, Japão:
O Sr. Nobutarc Kawashima, Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto do Presidente, da
República Helênica:
O Sr. Ukitsu 'I'anaka, Juiz do SU~
premo Tribunal do Japão.
Sua Alteza Real a Grã.. - Duquesa do
Luxemburgo:
O Sr. Charles vermatre, Cônsul em
Genebra.
O presidente dos Estados Unidos do
México:
O Sr. Antônio Castro Leal, Observador junto à Liga das Nações.
Sua Alteza Serenissima o Príncipe
de Mônaco;
O Sr. Conrad E. Hentsch, Cônsul
Geral do Principado em Genebra.
Sua Majestade o Rei da Noruega:
O Sr. C. Btub Holmboe, Advogado
do supremo Tribunal.
Sua Majestade a Rainha da Holanda:
O Dr. J. Kosters, Conselheiro no
Supremo Tribunal de' Justiça, antigo
Prof essor da Universidade de Groningl.
O Presidente da República da 'poIõnia:
O Sr. Józef Sulkowskí, Professor da
Universidade' de' Poznan, Membro da
Comissão de Codificação da Polônia.
O presidente da República Portuguesa:
.O Dr , José Caíet'o da Mata, Reitor
da Universidade de Lisboa, Professor
da, Faculdade de Direito, Diretor do
Banco de Portugat e Juiz Suplente do
'Lríbunal Permanente de Justiça Internacional
Sua Majestade o Rei da Rumânía :
O Sr. Constantín Antoniade, Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto à Liga das Nações.
Sua Majestade o Rei da Suécia:
O garão Erik Teodor Marks von
Würtemberg, Presidente do Tribunal
de Relação de Estocolmo, antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros;
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o

81'. L.

Birger, Ekeberg, antigo

Ministro da Justiça,

Presidente da

Comissão· de Legislação civil, antigo

Conselheiro do Supremo Tribunal;
O 81'. Knut Dahlberg', antigo Minis-

tro .da Agricultura, Diretor da Associação dos Bancos Suecos;
O Conselho Federal Suíço:
O Di'. Max Vischer Advpgadoe

No~

tarto, primeiro Secretário da Associação Suíça dos. Banqueiros, em Basíleia;
,
.

O nr. O. Hulrtegger, Primeiro Seeretáríc do Diretório da União Suíça
do Comércio e da Indústria, em Zu-

rrcn.

O Presidente da República Tche...
cos.ovaca:
O r». Karel Hermann-Otavsky,
Professor na Universidade de Praga,
Presidente da Comissão de Codificação do Direito Comercial no Ministério da Justiça.
Ó presidente da República Turca:
Cemal Hüsnü Bey, Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário
Junto do Conselho Federal Suíço, an-:
tigo Ministro da Instrução Pública.
Sua Majestade o R~i da Jugoslávta:
O 81'. r. Choumenkovítoh, Ministro
Plenipotenciário, Delegado permanente junto á Liga das Nações.
"
Os quais, depois de terem apresentado os seus prenu, podêres, achados
em boa e devida forma, acordaram
nas disposições seguintes:

Artigo 1'?
As Altas Partes Contratantes obrigam-se mutuamente a aplicar para a
solução dos confhtos de leis em matéria de. cheques, a seguir enumerados, as disposições constantes dos artigos seguín tes:
Artigo 2.9
A Capacidade de uma pessoa para
se obrigar por virtude de um cheque
é regulada pela respectiva lei nacionaí , Se 1, lei nacional declarar
competente a lei de um outro país,
será aplicada esta última.
A pessoal incapaz, segundo a lei
indicada na alínea precedente, é
contudo havida como vàltdamente
obrigada se tiver apôsto a sua assinatura em terrttórte de um país
se-undo 'cuja Iegfslaçâ- teria sido
considerada capaz.
Qualquer das, Altas Partes Contra.
tantes tem a racutcade de não reconhecer como vánda a obrigação con-

t.\ arria em matéria de cheques
por
um dos seus uactonaís, desfie que pa-

ra essa obrigação ser 'válida no território das outras Altas Partes -Contratantes seja oecessáría a aplica':'
ção da alínee. precedente dêste aruígc.
Artigo 3.9

A Lei do pais em que o cheque é
pagável determina ~ quais as pessoas
sôbre as quais pode ser sacado um
cheque.
.
Se, em eonínrmíoace com esta lei,
o titulo não fôr vendo como cheque
por causa da pessoa sôbre quem é
sacado, nem por i&50 deixam de ser
válidas as assinaturas nêle apostas em
outros patses cujas .ers não contenham
tal disposição.

Artago 45'
A forma das obrigações contraídas
em matéria de cheques é: regulada
pela lei do país em cujo território
esses . obrigações tenham sido assumidas. Será, todavia, suficiente o
cumprímentr das
formas prescritas
pela lei co lugar do pagamento.
No entanto, se as obrlgaçôes contraídas 'P01 virtude de um cheque não
forem. vá.idae nos têrmos da alínea
precedente, mas o forem em face da
Iegtslacâo de pais em .que tenha posteriormente sido contraída uma outra
obrtgaçào. o fato fie as primeira?
ObrÜ?:R~Õ8f: serem irregulares quanto. a
ror-na" nâc afeta a validade da obrigaçâo posterfor ,
QuaJquf'l' das Altas Partes Contratantes tem _a faculdade de determi'na'.' que as obrigações contraidas no
estranneíro por um dos seus nacíona'e, ~m matéría de cheques, serão
vátídas no seu próprio território em
reíacâo a qualquer outro dos seus nacionais desúe que tenham sido contraídas na forma estabelecida na lei
nacional .:

Artigo 15.Q
A lei do país em cujo território as
obrigações emergentes do cheque fo-

rem contraídas regula os efeitos dessas obrigações.
Artigo 6.'!
Os prazos para o exercrcio do direito .de ação são regulados por todos
os sígnatáríos pela lei do lugar, da
críaçao do titulo.

75

ATOS DO }?ODER. ExECUTIVO

Artigo,7.Q
A lei do país em que O cheque

e

pagável regula:
1.'9) Se o cheque é necessàríamente à vista ou se pode ser sacado a
um determinado prazo de vista, e
também quais os efeitos de o cheque
ser post-datado;
2.9 ) O prazo da apresentação:
3.9 ) Se
cheque pode ser aceito,
certafícado, confirmado ou visado, e
quais os erettos destas menções;
4. 9) Se o portador pode exigir e se
é obrígadora receber um pagamento
parcial;
"
::,. .~) Se o cnequc pode ser cruaaco
ou conter a cláusula "para levar em
ccnta", ou outra expressão equívalente, e quais os efeitos dêsse cruzamenta, dessa eIánsma ou da expressão equivalente6 9) ' Se o portador tem direitos especiaís sobre a prc vísân e qual a
natureza desses dírettos;
7.9 ) Se o sacador _pode revogar O
cheque ou opor-se ac seu pagamento;
8.9 ) As medidas a tomar em caso
de perda ou roubo do cheque;
J5') Se e necessar« um protesto, ou
uma declaração equivalente para conserver o dlrett. de a..âo: contra- o endossante, o sacador e os outros co-

°

obrígados,

Artigo

S.Y

A forma e os prazos do protesto,
assim como a forma dos outros atos
necessanos ao exercício ou à conserVd:Ç8.1J dos direitos
em matéria de
cheques sâo regulados
pela Lei do
pats em cujo terrttóríc se deva fazer
o protesto ou l praticar os referidos
atos.

Artigo ~.v
Qualquer das Altas Partes Contratantes reserva-se a faculdade de nua
aplicar os princípios de direito internacional privado consignados na pre. sente cor-vençâc pelo que -v-cetta:
1.9) Alma obrígaçàc contraída rora do terrttórac de uma das Altas
Partes contratantes:
25') õ; uma rei que seria aplicável
em confornudede com êstes príncípíos,
mas que não seja lei em vigor no
território ,de uma dar Altas Partes
Contratantes .
Artígo

W

As disposições da presente Convenção não serão aplicáveis no tem-

61'10 de cada uma das Altas Partes
contratantes, aos cheques já emiti...
dos à data da entrada em vigor da
Convenção.
Artigo 11
P. presente Convenção, cujos textos
francos e inglês farão, ambos, igualmente fé, terá a data de hoje.
Poder á ser ulteriormente assinada,
até 15 de julho de 1931, .em nome de
qualquer :rv:;:e:mbro da Liga das Nações
e qualquer Estado não Membro.

Artigo 12
A presente Convenção será ratíríce da.
05 instrumentos de _rattrtcaçao se1'8.0 transmitidos, antes de 1.9 de 'setemor» de 1933, - ao Secretário-Geral

da Liga das Nações, que notificará
imediatamente do seu depósito todos
os membros da Liga dos Nações e os
Estados não membros em nome dos
quais a presente Convenção tenha sido assinada Ou que U' ela tenha aderico.
Artigo 13'
partir de, 15 de

julho de 1931

qualquer membro da Liga das Nações

e qualquer Estado não membro padera aderir à presente Convenção.

Esta adesão efetuar-se-á 'por meio
de notificação ao Secretária-Geral ela
Liga das Nações que será depositada nos arquivos do Secretariado.
O Secretário-Geral notificará ímerüatamente dêsse depósito todos
os
Membros da Liga das Nações e os
Estados nâo membros em nome dos
quais a presente Convenção tenha sido assinada ou que ~ ela tenha aderido.
Artigo 14
A presente Convenção somente en.trará em vigor depois de ter sido retificada ou de a ela terem aderido
sete membros da Liga .das Nações ou
Jõst.ados não membros, entre os quais
deverão figurar três (1"'" M-embros da
Liga das Nações com representação
permanente no Conselho.
(..(.meçará a vigorar noventa dias
dejJf,i::: de recebida pelo SecretárioGeral da Liga das Nações '1 sétima
ratificação ou adesão, em conrormídacom o disposto na alínea 1.1). do
presente artigo.
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o Secretário-Geral da Liga das
Nações, . nas notificações previstas nos
artigos 12 e 13, fará menção especial
de terem sido recebida;" as ratdfícaçôes ou adesões a qur se refere a
alínea primeira do -r-esente artigo.
Artigo 15
As .ratífícaçôea ou adesões após a
entrada em vigor âa presente Convenção em conformidade com o disposto no art. 14 produzirão os seus
efeitos novenca dís depois da data
de sua recepção pelo Secreturto-Geral
da Liga das Nações.
Artigo 16
A presente Convenção não poderá
ser denunciada antes de decorrido um
prazo de dois anos a contar da data
em que ela tiver começado a vigorar para o Membro da Liga das Nações ou para o Estado não membro
Cj,Ü~. a denuncia; esta denúncia produzirá os seus efeitos noventa dias
depois de recebida pelo Secretário'3eT al a resnectíva notificação.
Qualquer denúncia será imediatamente comunicada pelo SecretárioGeral da Liga das Nações, a todos
os Membros da Liga das Nações e
aos Estados -iào membros em nome
dos quais a presente Convenção tenha
sido assinada ou que a ela tenham
aderido •
A denúncia só produzirá efeito em
relação ao Membro da Liga das Nações ou ao Estado não membro em
nome do qua. ela tenha sido feita.
Artigo 17
Decorrido um prazo de. quatro anos
da entrada em vigor da presente Convenção, qualquer Membro da Liga das
Nações ou Estado não Membro ligado . à Convenção poderá formular ao
Secretário Geral da Liga das Nações
um pedido de: revisão de algumas ou
de tõdas as suas disposições.
Se êste pedido, comunicado aos outros Membros ou Estados' não Membros para os .quais a Convenção estiver então em vigor, fôr apoiado dentro do' prazo de um ano por seis, pelo
menos, de entre éles, o Conselho da
Liga das Nações decidirá se deve ser
convocada uma Conferência para
aquêle fim.

Artigo 18
Qualquer das Altas Partes Contra...
tentes poderá declarar no momento
da assinatura, da ratificação ou da
adesão, que ao aceitar a presente
Convenção não assume nenhuma.
obrigação pelo que respeita a tôdas
ou parte .das suas cclôrrlas, protetcraôor ou territórios sob a sua soberania ou mandato, caso em que' a
presente Convenção se não aplicará
aos 'I'errftórlos mencionados nessadeclaração.
Qualquer das Altas Partes Contratantes poderá, posteriormente, comu...
nícar ao Secretário Geral da Liga dasNações o seu desejo de que a presente Convenção se aplique a todos ou
parte dos seus territórios que tenham
sido objeto da declaração prevista na
alínea precedente, e nesse caso a presente Convenção aplicar-se-á aos territórios mencionados nessa comunícacêo noventa dias depois de esta tersido recebtda pelo Secretário Geral
da Liga das Nações.
Qualquer das Altas Partes Contratantes poderá, a todo o tempo, declarar que deseja que a presente Convenção cesse de se aplicar a tôdas ou
parte das suas colônias, protetoradosou territórios sob a sua soberania ou
mandato, caso em que a Convenção
deixará de se aplicar aos territórios
mencionados nessa declaração um anoapós esta ter sido recebida pelo Secretário Geral da L~a das Nações.
"Artigo 19
A presente Convenção será registrada pelo Secretário Geral da Liga
das Nações desde que entre em vigor.
Em fé do que os Plenipotenciários,
acima designados assinaram a pre ...
sente Convencào.
Feito em Genebra, aos dezenove oemarço de mil novecentos e trinta eum, num só exemplar, que será de...
posítado nos Arquivos do Secretaria..
do da Liga das Nações. Será transmitida cópia autêntica a todos os
Membros da Liga das Nações e a to..
dos os Estados não Membros repre...
sentados na Conrerêncla,
Alemanha: L. Quassowki - Dr,
Albrecht - Erwin Pâtzoíh .
Austrta: Dr. Guido Btrobele ,
Bélgica: De La vcnee Poussin.

77

ATOS DO PODER ExEcUTIVO

Dm'amarca - Helper "" V. Eigtved.
Cidade Livre de Dantaíg: J6se! SulJwwski.
Equador: Alej. Oasteru.
Espanha: Francisco Bernis.
Finlândia: F . Grõnva.ll,
rranca: L. J. Percerou.
Grécia: R. Raphaêl - A. Contoumas .
.Hungria: Petényt.
1tãlia: Amedeo Gíanníní - Gíovanní gappala.
Japão: N. Kawashima - Ukitau
<fanalm.
LuxemburgO: Ch. G.- vermaue.
México: Antonio Castro-Lear.
Mônaco: C. Hentsch (Ad referendum).

Noruega: Stub Botmtioe.
Holanda: J. Kosters.
polônia: J6se! Sulkowsk1.
Portugal: José Caeíro da Mata.
Rumitllia: C. Antoniade.
Suécia: E. Marks von Würtemberg
_ Bírger Ekeberg - K. Dahlberg.
Sob reserva de ratificação por S,M.
o Rei da Suécia com a aprovação do
Riksdag.
Suíça: Vischer - Hulrtegger-.
Tchecoslovaquia: Dl'. - Karel Hermann-otavsky.
Turquia: Cemal Hüsnü.
Iugoslávíã ; r. Choumenkovitch ,

PROTOCOLO
Ao assinar a Convenção datada de
hoje, destinada a regular certos conflitos de leis em matéria de cheques,
Os abaixo assinados, devidamente autorizados, acordaram nas' disposições
'Seguintes:
A

Os Membros da LIga das Nações e
os Estados não Membros que nao tenham podido' efetuar, antes de 1 de
setembro de 19::13, o depósito da ratifícação da referida Convenção obrigam-se a enviar, dentro de quinze
dlas a partir daquela data, uma comunicação ao Secretário Geral daLiga das Nações, dando-lhe a conhecer a situação em que se encontram
no que diz respeito à ratificação.
B

se, em 1 de novembro de 1933, não
se tiverem verificado. as condições
previstas na alínea 1 do artigo '149
para a entrada em Vigor da Conven-

çâo, o Secretário Geral da Liga das

Nações convocará uma reunião dos
Membros da Liga das Nações e Estados não Membros que tenham assinado a Convenção ou a ela tenham
aderido, a .rím de ser examinada a
situação 'e as medidas que devam porventura ser tomadas para a resolver.
C

As Altas Partes Contratantes comunlcar-se-ão, reciprocamente a partil' da sua entrada em vigor, as dísposições legislativas promulgadas, nos
respectivos territórios para tornar
efetiva a Convenção.
Em fé do que os Plenipotenciários
acima designados assinaram a presente convenção.
Feito em Genebra, aos dezenove de
março de mil novecentos e trinta e
um, num só exemplar, que será depositado nos Arquivos do Secretariado da Liga das Nações. Será transmitida cópia autêntica a todos os
Membros da Liga das Nações e a to'~
dos os Estados não Membros representados na Conferência.
Alemanha: L. Quassowki - Dr,
Albrecht - Erwin Pâteold.
Austria: Dr . Guido Strobele.
Bélgica: De La Vellée Poussin.
Dinamarca: -Helper - V. Eigtved.
Cidade Livre de Dantzig: J6sef Sulkowskí ,
Equador: Alej. Gastelú ,
Espanha: Francisco Bernfs,
Finlândia: F. Grõnvall"
França: L. J. Percerou.
Grécia: R. Raphaêl - A. Contoumas
Hungrta: Pelényí .
Itália: Amedec Giannini Giovannl Zappalá.
Japão: N. Kawashitna - Ukitsu
Tanaka.
Luxemburgo: Ch. G. Vermaire.
México: Antônio Castro-Leal.
Môna-co:C. Hentsch (Ad referendum) .

Noruega: Stub Holmboe.
Holanda: J. Kosters
Polônia: 3ósef Sulkowsk1.
Portugal: José Caeiro da Mata.
Rumânía: C. Antoniade.
Suécia: E. Marks von Würtemberg
- Birger Ekeberg - K. Dahlberg .
Suiça: Vischer - Hulftegger ,
Tchecoslováquia: r», Karel Hermann-Otavsky.
Turquia: Cemal trüsnü.
Iugoslávia: 1. Choumenkovitch ,
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CONVENÇAO RELATIVA AO IMPÔSTO DO SllLO EM MATÉRIA
DE CHEQUES'

o

Presidente do. Reich Alemão- o

Aus-

Presidente" Federal da República
tríaca; Sua Majestade o Rei dos Bel-

gas; Sua Majestade o Rei da GrãBretanha, da Irlanda e dos Territórios Britânicos de além mar Imperador das índias; Sua Majest~,de c Rei
da Dinamarca e da Islândia; o Presld~nte da. República, da Polônia pela
CIdade LIVre de Dantzig; o Presidente
da- República do Equador.; Sua Majestade o Rei da râspanha: o Presidente'
da República da Pínlándia: o Presí-

c.ente da República Francesa:

I,

sldente da República Helênica.

PreSua

Alteza Sereníssima o Regente .do Reino da .Hungríav-Sua Majestade o Rei
da Itália: Sua 'Majestade o Imperador
do Japão; Sua Alteza Real a Grã-

Duquesa do Luxemburgo: o Presidente
dos Eetadcs Unidos do México; Sua
Alteza Sereníssíma o Príncipe do Mônaco; Sua Majestade o Rei da Noruega; Sua Majestade a Rainha da Holanda: o Presidente da,' República da
Polônia; o Presidente da República
Porbuguêsa: Sua Majestade o Rei da
Rumêma: Sua vrajestade o Rei da
sué-Ja: o Conselho Federal suíço: o

Presidente da Icepúblíca Tr-hcC'oslo'vaca: o Presidente da República da Turquia; Sua Majestade o Rei da Iugoslávia.

'

Desejando regular certos problemas
relativos ao impôsto do sêio pelo que
ai:? respeito ao cheque. designaram como seus plenipotenciários:
O Presidente do Reich Alemão:
O Sr. Leo Quassowski, Conselheiro
ministerial no Ministério da Justiça
de Reich;
O Dr. Erich Albrecht, Conselheiro

de legação no Ministério dos Negócios
Estrangeiros do Reich;
.
O Dr. Erwin Pãtzold, Conselheiro no
Tribunal de Schweídnita.
O Presidente Federal da República
da Austria:
.
O Dr. Guido Strobele, Conselheiro\
ministerial no Ministério federal da
Justiça.
Sua Majestade" o Rei dos Belgas:
O Sr. J. de la Val1ée Poussln, Secretário Geral honorário do Ministério
da; 'Ciências e das Artes.
Sua -Majest~,de' o' Rei da. Grã·Br-etanha, da Irlanda e dos Territórios Bri-

tânicosde além-mar, Imperador das
índias:
Pela Grã-Bretanha e Irlanda do
Norte, assim como tôdas as" partes do
Império Britânico não membros separados da Liga das Nações:
O Professor H. C. Gutteridge, K.C.,
Profess-or de direito comercial e industrial, Decano' da Faculdade de Direita.
na Universidade de Londres.
Sua ~~aj estade o Rei da Dinamarca
e da Islândia:
O Sr. Axel Help.er, Conselheiro ministerial no Ministério do Comércio e
da Indústria;
0.81'. Valdemar Eígtved, Diretor da :
"Prfvat-banken" em Copenhague.
Presidente da República da POlôR
nía, pela Cidade Livrê de Dantzig:
O 81'. aõacr Bulkowski, Professor da
Univ.er~idade de Poznan, Membro da
comissão de codificação da Polônia.
O Presidente da República do Equa-

°

dor:
O Dr , Alejandrc .Gastelú, cõnsui

i

em

Genebra.
Sua Majestade o Rei de Espanha:
O Professor Francisco Bernis; secre,
tárro Geral do Conselho Superior Bancerto.
O Presidente da República da Finlândia:
O Sr. Filip Grõnvall, Conselheiro
de Estado, Membro do Supremo Tri..
bunal Administrativo.
O Presidente da República Francesa:
\
O Sr. Louis-Jean Percel'Ou, Protes...
SOl' da Faculdade de Direito da Uní-"
versídade de Paris.
O Presidente da República Helêníca:
O Sr. R. Raphâel, Delegado permanente junto à Liga das Nações:
O Sr. A Contoumas, primeiro. se:"
cretárío da Delegação permanente
junto à Liga das Nações.
"
Sua Alteza Serenfsstma o Regente
do Reino da Hungria:
O Sr. Jean Pelényi,. Ministro res1dente, Chefe da Delegação real junto
à Liga das Nações.
Sua Majestade o Rei de Itália:
Sr. ámedeo Giannini, conselheiro de Estado, Ministro Plenípotencíário de 1~ classe.

°

O Sr. Giovanni zapparà, Advogaõo,

Chefe de Divisão no Ministério das
Finanças.
Sua Maj estade o Imperador do J a-

pão:
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o sr. Nobutaro Kawashima, Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto ao Presidente da República Helênica;
O Sr. Ukltsu 'I'anaka, Juiz do Supremo Tribunal do .Japâo.
Sua Alteza Real a Grã-Duquesa do
Luxemburgo:
O b~·. ChaTles vermes-e, Cônsul em
Genebra.
O Preside,nte dos Estados Unidas elo
México:
') Sr. Antonio Castro-Leal," Observador junto à Liga das Nações.
.
Sua Alteza Sereníssíma o Prtncípe
de Mônaco:
() Sr. Ccnrad E. Hentsch, -Cõnsut
G8'raJ do Principado em Genebra.
Sua Maj estado o Rei da Noruega:
O Sr. ·C. Stub Holmboe, Advogado
do Supremo 'I'ríbunal.
Sua Maj-estade a Rainha da Ho,
landa:
O Dr . J Kosters, Conselheiro no
Supremo Tribunal de Justiça, antigo
professor da Universidade de Groníngue.
.
,
O Presidente da República da PO"

lônia.:
O Sr. J ózef Sulkowski, Professor da
tjniversídad- de Poznan, Membro da
Comissão de codificação da Polônia.
O Presid-2'nte da-o República Portu, euese:
O Dr. José Caeiro da Mata, Reitor
da Universidade de Lisboa, Professor'
na' waculdade de Direito, Diretor do
Banco de Portugal e Juiz suplente do
T;'bllllal Permanente de Justiça Internacional. '1
Sua ~-'.:.ajestade o Rei da Rumâma:
O Sr. Constantín Antoniade, Enviado Extraorç;"'ário e Ministro Plentpotencíárío junto à Liga, das Nações.
Sua Majestade o Rei da Suécia:
O Barão Er.k Teodor Marks von
Würtemberg. Presidente do Tribunal
da Relação de Estocolmo, antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros;
O Si.'. L. Birger Bkeberg, antigo Ministro da Justiça, Presidente da Comissão de legislação civil, antigo Conselheiro do Supremo Tribunal;
O Sr. Knu. Dahlberg, antigo Mlnístro da Agr'ículbura, Diretor da As-:_
soclação dos Bancos Suecos,
O Conselho Federal Suíço:
O Dr, Max Vischer, Advogado e
Notário, primeiro Secretário da .A6S0~
c.ação Suíça dos Banqueiros, na Basiléia;

o Dr. Hulftegger, primeiro Secretário do Diretório da União Suíça do
Comércio e da Indústria, em Zurich.
O Presidente da República Tchecosíovaca:
O nr. Karel Hermann-Otavsky,
professor na Universidade de Praga,
Presidente da comissão de codífícaçãc
do direito comercial no Ministério da
Justiça.
O, Presidente da República Turca:
Cemal Húsnú Bey, Enviado extraor-;
dínárto e Ministro Plenipotenciário
j~to ao Conselho Federal Suíço, 00·
tigo Ministro da Instrução Pública.
Sua Majestade o Rei da JugusláVIa:

O sr. L Choumenkovltch, Ministro
Plenípotenciárto, Delegado p ermanen-

te junto à Lig-a das Nações;
Os quais, depois de terem apresentado os seus Plenos Podêres, achado
em boa e -íevída forma, acordaram
nas disposições seguintes:
Artigo 19
As Altas Partes Contratantes, no
caso de não se essa a sua legíslaçüc,
ocrtgam-se a mcdífícar as suas leís,
fim todos os tenitórios sob a sua ~o
beranía ou autoridade aos quais a
presente convenção seja aplicável, de
maneira que a validade das Jl:>r!l:!''l'
çõea contraídas por meio de ch "lq'Jt:f'
ou o exercícío dos direitos que delas
resultam não possam estar subordinado'> ao cumprimento das díapo.síções
que diz respeito ao sêlo.
Podem, contudo, suspender. o exercício dêsses direitos até ao' paga.neuto do Impôsto do sêlo prescrito, bem
como das multas Incorridas . Podem,
igualmente, determinar que at1llalicade e os efeitos de título "ímedtatamente _executório" que, pelas suas legislações, seriam atrtbuídos ao cheque
dependerão da condição de ter stdo,
desde a criação do título, devidamente pago o impôsto do sêlo, em conformidade com as disposições das respectivas leis.
Artigo 29
A presente convenção, cujos textos
francês e inglês farão, ambos, igualmente fé, terá a "data de hoje.
Poderá ser, ulteriormente assinada,
até 15 de- julho de 1931, em nome de:
qualquer Membro da Liga das Nações e qualquer (Estado não membro.
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Artigo 39

Artigo 79

A presente Convenção será ratificada.
. Os instrumentos de ratificação serão transmitidos, antes de 19 de setembro de 1933, ao Secretário Geral
da Liga das Nações, que notificará
imediatamente do seu depósito todos
os Membros da Liga das Nações e os
Estados não. membros em nome dos
quais a presente Convenção tenha sido assinada ou que a ela tenham aderido.

A nrcsente Convenção não podere
ser denunciada ántes de decorrido um
prazo de dois anos, a contar da .:ia~a
1;1l! que ela tiver começado. a vigorar,
para o membro da Liga das' Nações
ou para o Estado não membro que a
denuncia: esta denúncia produzirá os
seus efeitos noventa dias depois de recebida pelo Secretário Geral a respectiva notificação.
Qualquer denúncia será imediatamente comunicada pelo Secretário'
Geral da Liga das Nações a todos (;8
Membros da Liga das Nações é, aos
Estados não membros em nome dos
quais a presente Convenção tenha sído assinada ou que a ela tenham aderido.
A denúncia só produzirá efeito em
relação ao Membro da Liga das Nações ou ao Estado não membro em
nome do qual ela tenha sido feita:

Artigo 49
A partir de 15 de julho de 1931
qualquer Membro da Liga das Nações
e qualquer Estado não membro podevá aderir à presente' Convenção.
Esta adesão efetuar-se-á por meio
de notificação ao Secretário Geral da
Liga das Nações, que será depositada
nos arquivos do Secretariado.
O Secretário Geral notificará imediatamente dêsse depósito todos os
Membros da Liga das Nações e os
Estados não membros em nome dos
quais a presente Convenção tenha sido, assinada ou que a ela tenham aderido.
Artigo 59
A· presente Convenção somente .entrará em vigor depois de ter sido ratificadaou de a ela terem aderido gete Membros da Liga das Nações ou
Estados não membros, entre os quais
deverão figurar três dos Membros da
Liga das Nações com ,representação
permanente no Conselho.
Começará a vigorar noventa dias
depois de recebida pelo Secretário Geral da Liga das Nações a sétima ratificacão ou adesão, em conformidade
com, o disposto na alínea primeira do
presente artigo.
O Secretário Geral da Liga das Nações, nas notificações previstas nos
artigos 3.9 e 4.9, 'fará menção especial
de terem sido recebidas as ratificações ou adesões a que se refere a
alínea primeira do presente artigo.
Artigo 69
As ratificações ou adesões após a

entrada em vigor da presente Convexo
ção, em conformidade com o disposto
no artago 59, produzirão os seus efeitos
noventa dias depois da data da sua
recepção pelo Secretário Geral da Liga das Nações.

Artigo 89
Decorrido um prazo dt'l quatro anos
da entrada em vigor da presente Convenção, qualquer Membro da Liga "ias
Nações ou Estado não Membro ligado à Convenção poderá formular ao
Secretário Geral da Liga das Nações
um pedido de revisão de algumas ou
de tôdas as suas disposições.
Se éste pedido, comunicado aos outros Membros ou Estados não membras para os quais a Convenção estiver então em vigor, tôr apoiado deutro do prazo de um ano por seis, pelo menos, de entre êles, o Conselho da
Liga das Nações decidirá se deve ser
convocada uma Conferência para
aquêle fim.
Artigo,

9~

Qualquer das Altas Partes Contratantes poderá declarar no momento
da assinatura, da ratdficaçâo ou da
adesão, que aceitando a presente con-.
venção não assume nenhuma obrigação pelo que respeita a tôdas ou parte das suas colônias, protetorados ou
territórios sob a sua soberania ou
mandato, caso em que a presente
Convenção se não aplicará aos territórios mencionados nessa. declaração.
Qualquer das 'Altas Partes Contratantes poderá, posteriormente, aomunicar. ao Secretário Geral da Liga das
Nações o seu desejo de que a presente Convenção se. aplique a todos ou
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parte dos seus territóri~s que ~enham
sido objeto da declaração prevista na
alínea precedente, e nesse caco a presente Oonvençâo aplicar-se-á aos t.errttórlos mencionados .nessa comunicação noventa dias depois de esta ter
sido recebida pelo secretário Geral da.
Liga das Nações.
Qualquer das Altas Partes Contratantes poderá, a todo o tempo, declaraa- que deseja a presente Convenção
cesse de se aplicar a tôdas ou parte
das suas colônias, protetorados ou territórios' sob a sua roberanta ou mandato, Caso em que a Convenção deixará de se aplicar aos te-rttóríos mencionados nessa declaração um ano
após esta ter sido recebida pelo Secretárto Geral da Liga das Nações.

A presente Convenção será registrada pelo Secretário Geral da, Liga das

Nações desde que entre em vigor ,
Em fé do que os Plenipotenciários
acima designados assinaram a presente Convenção.
,
Feito em Genebra, aos dezenove de
março de mil novecentos e trinta e
um, num só exemplar, que será depcsitado nos arquivos do Secretariado
da Liga das' Nações. Será transmitida
cópia autêntica a todos os Membros
da Liga das Nações e a todos os Estados não membros representados na
'Conferência.
Alemanha - LE:l0 Quas<"owski
"Dl'. Albrecht - Erwin Patozold.
Austria - Dr , Gufdo Strobele.
Bélaica - De La Vallée POUSSill.
Grã-Bretànha e Irlanda do Norte
- Assim como tôdas as partes do
. 'Império britânico Que não são membros separados r1~ r.íga das Nações.
H. C. Gutterridge.
'
Helper -

Mônaco -
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C. Hentsch -

Ad Refe-

rendum.
Noruega -

HtV[J Holmboe,

Holanda - J. xosters.
Polônia - J(),"'~~ Sulkowski.
Portugal - José Caeíro da Mata.
Rumânía - U Antoniade.
Suécia - E. Marke von wür-c.nberg - Bírger Ekeberg - K. Dahlberg ,
Sob reserva de ratificação Dor' S.
M. o Rei- da guécía, com a aprovação
do Riksdag.
Suíça - Víscher - Hulftegger.
Tchecoslováquia - DI. Karel Hermann-Otavsky.

Turquia - Oemal Húsnú.
"Iugoslávia - 1. Choumenkovitcn.

PROTOOOLO

Artigo io«

D'namarca -

Exsctrrrvo

V. Eígtved.

Cidade. livre de Dantzig -

J6zef

Svtkowskl ,

Equador - Ale.;. fTB,<:tE"lÍ.
jasuanba - Francisco Bernís .
Finlândia - F. Grõnvall ,
Franca - L. J. Peroerou,
Grécia - R. Rapbãel - A. Ooutoumaa.
Hungria - Pe Iénvl.
Itália - Amedeo Giannini - Giovarmt 'J:aTlpal?t.
Japão - N. Kawashima - Ukitsu

"T3,n:'lk-a

Luxemburgo - Oh. G. 'trermatre.
México - Antonio Castro Leal.

Ao assinar a Convenção relativa ao
impôsto do sêlo em matéria de (.'1Ieques, datada de hoje, ós. :a~aixo· esetnados, devidamente autorizados, acordaram nas disposições seguintes:
A

Os Membros da" Liga das Nações e
os Estados não membros que não tenham podido efetuar, antes de 19 de
setembro de 1933, o depósito da ratificação da referida Convenção obrigam-se a enviar dentro de quinze
dias a partir daquela data, urna comunicação ao secretário Geral rJ3, t.íga das Nações dando-lhe a connecer
a situação em que se encontram no
que diz respeito à ratificação.
B

Se, em 19 de novembro de 1933; não
se tiverem verificado as condições
-previstas na alínea primeira do artigo 59 para a entrada em vigor da Convenção, o Secretário Geral da Liga
das Nações convocará uma reunião
dos Membros da Liga das Nacões e
Estados nâo membros que tenham a~_
sinado a Convenção ou' a ela tennam
aderido. a fim de ser examinada a situação e as medidas que devam porventura ser tomadas para a resolver.

o
As Altas Partes Contratantes e0m 11nicar-se-ão, reciprocamente, a partir
da sua entrada em vigor; a' 4iS~Jo'\i
cões legislativas promulgadas nos res-
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pectivos terrrcórfos para tornar efetiva à Convenção.
Em fé do que os plenipotenciários
acima mencionados assinaram o presente Protocolo.
Feito em Genebra, aos dezenove de
março de mil novecentos e trinta e
Um num só exemplar, que será depositado nos arquivos do Secretariado
da Liga das Nações.
Será transmitida cópiavautêntíca ta
todos os 'membros da Liga, das Nações

e a todos os Estados não membros l'e~
presentados na Conferência.
Alemanha - Leo Quassowski - Dr.
Albrecht - Erwin Patzold.
Austria -

Dr . Guído Strobele.

Bétgtca - De La Vallée Pousstn.
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte
- Assim como tôdas as partes do
Império Britânico que não são membros separados da Liga das Nações.
H. C. Guterrtdge.
Dinamarca - Helper - V. Eigtved.
Cidade Livre de Dantzíg - J6zef
Sulkowski.
Equador - Alej. Gastelú.
Espanha - Francisco Bemis ,
Finlândia - F. Grônvall.
L. J. Percerou.
Grécia - R. Raphâel
A. Ccn-

França -

toumaa.
Hungria - Pelényl.
Itália - Amedeo Gíanním

Gío-

vanni Zappalà ,
Japão - N. Kawashima - Ukitasu
Tanaka.
Luxemburgo - Cr~G. Vermaire.
México - Antonio Castro-Leal.
Mônaco - C. Hentsch - Ad Referendum.
Noruega -r- Stub Holmboe.
Holanda - J. Kosters.
Polônia - J õaer Bulkowski.
Portugal - José Caeiro da Mata.
Rumânia - G. Antontade.
Suécia - E. Marks von Würtemberg - Birger Ekeberg - ,K. DahlbOTO'

"'S~b reserva de ratificação por S.M.
o Rei da Suécia, com a aprovação do
Ríksdag .
Suíça -

Vischer. - HU~ftegger.
Tchecoslováquia - Dr , "Karél Hermann-Otavsky.
Turquia - Oemal Húsnú ,
Iugoslávia - L Ohoúmenkovitch .

EXECUTIVO

DECRETO N.9 57.5g6 -

DE 7 DE

JANEIRO DE 1966

Promulga o Convênio de Intercâmbio
Cultural com o M exico.

O Presidente da República
Havendo o Congresso Nacional
aprovado pelo Decreto Legislativo número 29, de 1964, o Convênio de Intercârnbío Cultural, assinado entre o
Brasil e o México no Rio de Janeiro,
a 20 de janeiro de 1960;
E havendo o referido Convênio entrado em vigor de" conformidade COm
seu artigo VII, a 20 de maio de J.~65,
isto é, um mês após a troca dos mstrumentos de ratificação, que se ctetuou na Cidade do México, a 20 de
abril de 1965;
Decreta que o mesmo, apenso por
cópia ao presente decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nêle se contém.
Brasília, 7 de janeiro de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
lI. CASTELLO BRANCO
A. B. L. coneuo Branco
CONV~NIO DE INTERCAMBIO
CULTURAL ,ENTR;E OS ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

o Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil e o Govêrno dos Estados Unidos Mexicanos,
Convencidos de que, para o mais
amplo desenvolvimento da cultura
americana e da política Interamerícana, é fundamental é necessário um
conhecimento mais íntimo entre os
países do Continente.
Considerando que as relações entre
seus povos podem ser intensificadas
através da difusão de informações
sôbre o progresso realizado em cada
um dos Países, e no campo do pensamenta, da ciência e da arte; e
Conscientes de que o acervo espiritual de ambos os povos é suscetível
de um fecundo intercâmbio entre seus
nacionais e seus organismos culturais;
Decidiram concluir um Convênio
para alcançar as finalidades assinálades, e, com êate propósito, "designaram seus Plenipotenciários, a saber:
Sua Excelência o presidente da
República dos Estados Unidos da
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Brasil, o Senhor Horácio Lafer, Ministro de Estado das Relações Exteriores;
Sua Excelência o Presidente da
República dos Estados Unidos Mexicanos, o Senhor Manuel Tello, Secretário das Relações Exteriores;
.
Os quais, após terem exibido seus
Plenos Poderes,' achados em boa e
devida forma, convieram no seguinte:
Artigo I
As Altas Partes Contratantes esü-

mularão os trabalhos que contribuam

para o melhor conhecimento de suas
respectivas culturas, de seus feitos
históricos, costumes e principais atividades intelectuais e cientificas, por
meio, prtncípaímente, de livros, periódicos e outras publicações; de conferências, concertos e representações
de peças teatrais; de exposições de
arte e outras de caráter cultural; da
radiodifusão, gravações -musícaís nacionais e filmes cinematográficos sem
valor comercíal ; e do intercâmbio de
cópias dos documentos existentes nos
arquivos e bibliotecas oficiais de
quaisquer dos dois Países, que sejam
de interêsse para o outro, sempre e
quando tal intercâmbio não "ínfrmgir as disposições legais vigentes em
seus territórios.
Artigo II
As Altas Partes Contratantes fomentarão o intercâmbio, entre seus
respectivos Países, de proressôres
pesquisadores científicos, artistas ~
estudantes, aSSIm como de outras pessoas que se interessem, em particular; pelas atividades culturais.
Artigo III
As Altas .Partes Contratantes favo.
recerão o desenvolvimento e a introdução em suas Universidades e outros
estabelecimentos de ínstrucâo e pesquisa, de cursos para difundir o idioma, a cultura e a -cívuízacâo da outra
Parte; e encorajarão, em seus respectivos Países, a criação de centros
para êsse fim.
Artigo IV
'Com o objetivo de permitir aos nacionais de uma das Partes Conta-atantes a realização de estudos no ter-
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rttório da outra, as Comissões a que
se refere o Artigo VI, deverão examinar as possibilidades de atdngtr os
seguintes fins da melhor e mais rápida maneira:
a) Permitir a transferência de um
Pais para o outro, de estudantes de
nivel primário, médio ou superior,
na série seguinte à concluída em seu
Pais de origem;
b) Facilitar a matricula, indepen~en~e~e~te de limite de vagas, "nas
ínstttuíções de ensino superior, aos
.estudantes que, em seu País de origem, tenham prestado exame vestib~lar .o~ preenchido outras condtcõea
ah exígídaa para tal fim, estando assírr, habilitados a matricular-se em
cursos de nível superior;
c) Possibilitar que em seu Pais de
origem sejam reconhecidos os estudos realizados e os títulos' ou diplomas obtidos pelos estudantes que cursaram os estabelecimentos de ensino
da outra Parte; e
d) vertrícar a possibilidade de conceder, anualmente, bôlsas estipendíad~s .a estudantes pós-graduados, profISSIonaIS ou artistas, enviados por
uma ou outra Parte, para aperfeiçoarem seus estudos.
Artigo V
Cada Alta Parte Contratante protegerá em seu território os direitos de
autor de cada uma das obras Iiterárias, didáticas, científicas ou arttstícas, produzidas por autores nacionais
de seus respectivos Países, de acórdo
com as convenções ínternacíonaís a
que tenham aderido, ou que venham
a aderir no futuro.
Artigo VI
Será constituída em cada País uma
Comissão que fiscalizará a execução
do presente Convênio.
A Comissão que representará o México terá sua sede no México Distrito Federal, e terá o nome dê "Comissão Cultural Mexlcano-Brastleíra": seus membros serão designados
pelo Secretário das Relações Exteriores do México.
'
A Comíssâo que representará o
Brasil terá sua sede no Rio de .Janeí1'0 e terá o Dome de "Comissão Cultural
Brasileiro-Mexicana";
seus
membros serão designados pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil.
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Cada Comissão se reunirá uma vez
por ano, ou com a freqüência que se
julgar conveniente. O Representante diplomático da outra Alta Par-te
Contratante poderá ser convidado a
participar das deliberações de cada
Comissão.
Artigo VII

o presente Convênio será ratificado depois de preenchidas as forrnalldades legais em uso em cada um dos
dois Países, e entrará em vigor um
mês após a troca dos Instrumentos
de Ratificação, a efetuar-se na Cidade do México,' no mais breve prazo possível.
Cada i\lta Parte Contratante poderá denunciá-lo em qualquer momento, mas seus efeitos só cessarão
. Um ano depois da denúncia.
~m fé do que, os Plenipotenciários
acima nomeados firmam o presente
Convênio, em dois exemplares, nas
línguas portuguêsa e espanhola, sendo ambos os textos igualmente autênticos, e lhes apõem seus selos na
Cidade do Rio de Janeiro, aos' vinte
dias do mês de' janeiro de 1960.
Horácio

t.ater. -

Manuel. Tello.

DELRETO NQ 57.597
JANEIRO DE

DE

1

DE

19'66

Retifica o Quadro de Pessoal da Umuereiâaâe Federal do Espírito santo
e dá outras providê':tcias.

o Presidente da Repúbltca. usando
tias atribuições que lhe confere o artigo 87. item I da Constituição e tendo
em vista o art. 56 da Ler nc 3.'780,
de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma
do anexo, o Quadro de Pessoal da
Universidade Federal do Espirito Santo, aprovado pelo Decreto no 51.465,
de 15 de maio de J.962, bem como a
relação nominal que o acompanha.
Parágrafo único, A retificação de
que trata êste artigo vigorará a partir de 22 de julho de 1961.
Art. 2Q O órgão de pessoal da Universidade Federal. do Espírito Santo
apostdlará ou expedrrá os ti tulcs do
pessoal abrangido por êste decreto,
observando o disposto no art. 188 da
Lei nc 1. 711, de 28 de outubro de 1952.

Art. 39 A despesa com a execução
dêste decreto será atendida com os
recursos nnanceíros concemdos à um-.
versrdade Federal do Espírito santo.
Art. 4Q úiste decreto entrará em vigor na data da sua publicação :evogadas as díspoaíçóes em contrárío
Brasilía, 7 de janeiro de 1966· 1459
da Independência e .8 9 da RepÜl:llica.
H.

CASTELLO

BRANCO

Flavio Lacerda

Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a relação nominal do art.
19, foram publicados no D. O. de
10-1-66.
DECRETO NO;> 57.598
JANEIRO DE 1966

DE

7

DE

Fixa os preços minimos .básicos para,
algodão" arroz, [eiiiio, larinha de
mandioca, milho e sisal, da região
nordestina, da safra 1966-67,

°

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, inciso I da Constituiçao e de
acôrdo com o disposto na Lei núrne01' 1.586, de 19 de dezembro de 1951,
com a nova redação dada pela Lei
Delegada nv 2, de 26 de setembro ue
1962, combinada com o Decreto numero 57.391, de 7 de dezembro de
1965 e, ainda tendo em vista o artigo 45 da Lei nc 4.239, de 27 de junho
de 1963,. decreta:
Art. 19. Fica assegurada a garantia
de preços rmmmos, nos têrmos dos
mencionados dispositivos legais, ao algodao, arroz, farinha de mandioca,
fetjào, mtlbo e stsaí da Regfào Nordeste, da safra 1966-67, a tendidas às
condições do presente Decreto.
§ 19 Por Região Nordeste comprenede-se a parte do Território Nacional
formada pelos Estados do Maranhão,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.
§ '29 Entende-se por safra 1966-67 a
que deverá ter inicio no ano agrícola
de_1966 e cuja comercíalízacão se efetuar no período de 1Q de julho de
1966 a 30 de junho, de 1967.
Art. 29, Ficam estabelecidos os seguintes preços mínimos básicos para
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as operações ~e Itnancíamentc ou
aquisição dos generos e fIbras, :nencionados no art.'. 19 nas condições a
seguir especificadas:
1 _ Algodão em Pluma -

Crg 13.500

(treze

mil e quinhentos cruact1'013) para a fibra 34/36 mm, . nase
, FúB.
poste armazéns adequados,
dos 'portos da Regtâo, por .a rrôba de
15 (quinze)
quilos líquidos, acondicionados em fardos com densidade média de seiscentos -quilos por
metro cúbico, do tipo 3 das especificações natxadas pelo Decreto número 43.427, de 26 de março de W58;
II - ArrOz - CrS 6.750 (seis mil
setecentos e cinquenta cruzeiros) para
o produto em casca, do subtipo a, dos
tipos 1 e 2, da classe de grãos' curtos,
por saco de 6Q quilos liquidas, deucôrdo com as especificações baixadas pelos Decretos ns. 28.098, de 10 de mato
de 1950 e 50.814, de 20 de junho de
1961, para o produto àcondicíonado
em sacaria nova de juta;
III -Farinha de Mandioca ---:. "
Crô 4.500 (quatro mil e quinhentos

cruzeiros), por saco de 50 quilos líquidos, do tipo 2, da classe de "farinha grossa", das especificações ~Ol1S
tantes do Decreto n« 7,785, de 3 de
setembro de 1941, ou equivalente de
padrões que vierem a ser baíxartos,
para o produto acondicionado em sacaria nova de algodão;
IV ~ Feijão
a) Crg 8,750 (oito mil, setecentos e
cínquenta cruzeiros) por saco de 60
quilos nquídos de feijão macaçar {lo
tipo 3, da classe vermelha-míudo, de
acôrrto com as especificações oatxadas pela Portaria n« 41, de 24 -de tancíro de 1964, do Ministério da Agricultura para o produto acondícíonado
em sacaria nova de juta;
b) Crg 11.500 (onze mil e quinhentos cruzeiros) por saco de 60 (sessenta) quilos nquídoa do feijão mumtínno, do tipo 3, das especuicacões Daixadas pelo Decreto nv '7.260, de 28 de
maio de 1941, para o produto acondícícnaclo em sacaria nova de j ma.
V ~ Milho - Cr$ !3. 200 (cinco mil
e duzentos cruzeiros) por saco de 60
(sessenta) quilos liquidas, do tipo 3,
do grupo "mole". das específícacões
constantes do Decreto nc 54.858, de
3 de novembro de' 1964, para o produto acondicionado em sacaria nova
de juta;
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VI - Sisal - Cr$ 230 (duzentos e
trinta cruzeiros) por quilo liquido de
fibra rebeneãicíadia, sêoa, da classe
"longa", das especificações baixadas
pelo Decreto nv 46.794, de 4 de setembro de 1959, preço êste para a fibra acondicionada em fardos de aproximadamente 200 (duzentos) quilos
líquidos e densidade nunca Inferior a
soe (trezentos) por metro cúbico.
Art/ 39. As operações relativas ao
algodão em pluma e ao sisal, nas bases fixadas nos itens I e VI do ar-tigo 29 do presente Decreto, só podàrâo
ser realizadas com terceiros, 'no caso
de serem atendidas as dísposicõas decorrentes do Decreto nc 57.391, de 7
de dezembro de '1965, de acôrdo com
as percentagens aprovadas pelo Plenário da Comissão de Financiamento
da Produção e comprovado, mediante
apresentação de documento hábil, haver efetuado suas aquístções de algodão em carôço e sisal diretamente aos
produtores ou suas cooperativas a
preços nunca inferiores às bases a
seguir indicadas ou as que vierem a
ser fixadas posteriormente, através de
instruções da CFP;
a) Algodão em Carôço -

ors 4.400

(quatro mil e quatrocentos cruzeiros)

por arrôba de 15 (quínze) " quilos líquidos, dos tipos 1 (superior) ou 3
(bom), fibra 34/36 mm. preço êsse que

representa o limite mínimo a ser pago
ao produtor, ou às cooperativas, em
qualquer parte do interior dos Esta..
dos da Região;
b) Sisal ~ Org 195 (cento e noventa
e cinco cruzeiros) por quilo liquido de
fibra beneficiada, sêca, sôlta, do .dpo
3 da classe "longa",
Art. 49, As operações de que trata
o art. 2Q dêste Decreto serão realizadas com lavradores e suas cooperativas, podendo, no entanto, ser estendidas a terceiros benefícíadores, nos
têrmos do Decreto nv 57.391, de 7 de
dezembro de 1965, sem prejuízo das
demais disposições legais que regem
a matéria,
§ 19 As disposições contidas no mencionado Decreto 57,;391, de 7 de dezembro de 1965 só se aplicam aos benefíctadores do algodão e do sisal,
respeitadas integralmente as condições nêle estabelecidas em favor dos
produtores,
§ 29 Os ágios e deságios para as
classes, tipos e subtipos, grupos ou
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padrões não mencionados ~este 1?eereto serão estipulados em ínstruooes
a serem baixadas pela Comissão de
Financiamento da Produção, dentro
do prazo de 60 (sessenta) dias, a ..;O~
tal' da sua publicação no Diário 01 1.-

cicu

da

trmao.

39 Os preços mínimos básicos acima mdtcados para o arroz, feijão, ta~

rrnna de mandioca e milho referem-

se ao produto pôsto nos Centros de
Consumo aa região, assim" consiuercdos os portos de escoamento; para o
algodão em pluma e sisal, referemse ao produto nas condições F'OB,

portos normais de escoamento dos ~s
tacos produtores livres e desembaraçados. Em ambos os casos deverão
SeI

Art. 6°. A Comissão de p'ínanctamenta da Produção expedirá as instruções necessárias à execução deste
Decreto.
Art. 79. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação no Diário O ticuü da União. revogadas as disposições em contrárto ,
Brasilia, '"I de janeiro de 1966; 145'1
da Independência e '78t? da República.
H. CASTELLO BRANCO
Ney Braga
Roberto Campos

DECRETO

atendidas as condições e especifi-

cações decorrentes da Lei n« 1; 50S, de
19 de, dezembro de 1951, com a nova
redação dada pela Lei Delegada número 2, de 26 de setembro de 1962 e
adotada a alternativa que mais convier ao produtor.
§ 49 A Comissão de Financiamento
da Produção estabelecerá os níveís de
preços mímmos nos Centros deConvergêncía da Produção, no interior dGS
Estados, mediante a dedução das despesas necessàrtas à colocação do produto nas condições referidas no parág-rafo anterior, na forma do art. ?9
da Lei 1. 506, de 19 de dezembro de
1951, com a nova redação dada' a Lei
Delegada nc 2, de 26 de setembro de
1962.
§ 59 No caso do algodão em pluma
poderão ser financiados ou adquiridos
tardas, com densidade nunca inferior
a 400 (quatrocentos) quilos por metro
cúbico e a dedução da despesa correspondente à elevação da densidade
desses fardos para seiscentos quilos,
será estipulada pela Comissão de Financiamento da Produção.
Art. 5\' A fim de descentralizar e
desburocratizar as operações de que
trata o art. 19 da Lei 1. 506, de 19 de
dezembro de 1951, com a nova reda-'
ção dada pela Lei Delegada nv 2, de
26 de setembro de 1962, e de obter a
intertortzaçâo do sistema dos preços
mínimos, o Banco do, Brasil S.A. ceIebrará convênios com bancos Oficiais, estaduais e regionais, e ainda
os bancos privados para assegurar a'
respectiva produção. Os convênios fixará o a extensão da participação rIO
fmanciamento de cada banco, 3ubOJ'dmando-se as normas firmadas pelo
Banco do Brasil S. A.

N9

57.599

DE

.7

DE

JANEIRO DE 1966

FiXa os preços mínimos básicos para
o algodão, arroz, feijão, farinha de
mandioca e milho, da Região Norte, da safra 1966-67 -.

o Presidente da República, Usando
da atribuição .que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição e de
acôrdo com o disposto na Lei número 1. 506, de 19 de dezembro de 19'51,
com a nova redação dada pela Lei
Delegada no 2, de 26 de setembro de
1962, combinada com o Decreto número 57.391, de 7 de dezembro de
1965. decreta:
Art. 19. Fic'a assegurada a garantia
de preços mínimos nos termos dos
mencionados dispositivos legais ao algodão, arroz, farinha de- mandioca,
feijão e milho, da Região Norte, da
safra 19'66-67, atendidas às condições
do Presente Decreto.
§ 19 Por Região Norte compreendese a parte do Território Nacional formado pelos Estados do Acre, AmaZOnas e Pará e pelos Territórios de
Rondônia, Roraima e Amapá.
§ 29 Entende-se por safra 1966-67 a
que deverá ter início no ano agrícola
de 1966 e cuja comercialização se efetuar no período de 1Q de julho de 19Ô5
a 30, de junho de 1967.
Art. 29 Ficam estabelecidos os seguintes preços mínimos básicos para
as operações de financiamento ou
aq t üeicão dos gêneros e fibra mencionados no art. 19, nas condições a t,:egulr especificadas:
I - ALGODAO EM PLUMA
13.500 (treze mil e quínhentoa

o-s

cruzeiros) para a fibra 34/36 mm, 'base FüB, pôsto armazéns adequados,
dos portos da região, por arrôba de
15 (quinze) quilos líquidos, ac?ndi~
danados em fardos com densidade
média de 6.Qoü (seiscentos) quilos por
metro cúbico, do tipo 3, das específicações baixadas pelo Decreto número
43.427, de 26 de março de 1958;
II - ARROZ - Cr$ 7.500 (sete
mil e quinhentos cruzeiros) pata o
produto em casca do subtipo "a", dos
tipos 1 e 2, da classe de grãos médios,
por saco de 60 (sessenta) .quilos líquidos, de acôrdo com as especificacôes baixadas pelos Decretos números 28.098, de 10 de maio de 19·50 e
50.814, de 20 de junho de 19-51, para
o produto acondicionado em sacaria
nova de juta;
III - FAR~NHA DE MANDIOCA
_ Org 4.500 (quatro mil e quinhentos
cruzeiros) .vpor saco de 50 (cínquenta)
quilos liquidas, do tipo 2, da classe de

"farinha grossa" das especificações
constantes do Decreto nc 7.785, de 3
de setembro de 1941, ou. equivalente
de padrões que vierem a ser baixados
para o produto acondicionado em sacaria nova de algodão;
IV -r- FEI'JAO - Cr$ 11. 50'0 (onze
mil e quinrentos cruzeiros), por saco
de 60 (sessenta) quilos líquidos de feijão, nas variedades de côr, do tipo 3,
das especificações baixadas pelo Decreto nv 7.260, de 28 de maio de 1941,
para o produto acondicionado em sacaria nova de juta, ficando compreendidos nessas variedades os feijões:
mulatinho, creme. manteiga manteígulnha. admitindo-se um deeágto de
2t1% (vinte por -cento) para os demais
feijões acima não especificados ou .seja, CrS a. 200 (nove mil e duzentos
cruzeiros) por saco de 60 (sessenta)
quilos líquidos;
V - MILHO - CrS 5.200 (clnco
mil e duzentos 'cruzeiros) por faca de
60 (sessenta) quilos líquidos. do tipo
3, do grupo "mole" das especificações
constantes do Decreto nc 54.858, de 3
de novembro de 1984 para o produto
acondicionado em sacarIa nova de ju-

e

ta.

Art. 3~ As operações relativas ao
algodão em pluma, na base fixada no
item 7 do art. 29 do presente Decreto. só poderão ser realizadas com terceiros no caso de serem atendidas as
dísposlções decorrentes do Decreto nv

57.391, de 7 de dezembro de 19-65," de
acordo com as percentagens aprovadas pelo Plenário da Comissão de Fínancíamento da produçac e comprovado, mediante apresentação de dacumento hábil, haver efetuado suas
aquisições de algodão em carôço diretamente dos produtores ou suas cooperativas a preços nunca inf~,l'lores" à
base a seguir indicada ou as que Vierem a ser ríxadas, posteriormente, através de instruções da C. F. P.:
ALGODAO EM CAROÇO ~ crs
4.400 (quatro mil e quatrocentos Cl'U-

seíros) por arrõba de 15 (quinze) q'..ulos líquidos, dos tipos 1 (superior) .cu
"3 (bom), fibra 34/36 mm. preço êsse
que representa o limite mínimo a ser

pago ao produtor ou às cooperativas.
em qualquer parte do interior dos Estados da Região'.
Art. 4Q As operações de que trata o
Art. 2l? dêste Decreto serão realizadas
com lavradores e suas cooperativas,
podendo. no entanto, ser estendidas a
terceiros beneficíadores, nos têrmos
do Decreto nc 5'7.391, de7 de dezembro de 19,65, sem prejuízo das demais
disposições legais que regem a matéria.
§ 19 As disposições contidas no
mencionado Decreto nv 57.931, de '7
de dezembro de 1965 só se aplicam
aDS benefícíadores do .algodão, respeitadas integralmente as condições
nêle estabelecidas em favor dos produtores.
§ 29 Os ágios e deságios para as
classes, tipos e subtipos, grupos ou
padrões não mencionados neste .De~
ereto serão estipulados em instruções
a serem baixadas pela Cormssâc de
Financiamento da Produção, dentro
do prazo de 60 (sessenta) dias, a contai de sua publicação no Diário Oficial da União.
§ 39 Os preços mínimos básicos acima indicados para o arroz, feijão, rartnha de mandioca e milho referemse ao-produto pôsto nos Centros de
Consumo da região, assim contiderados os portos de escoamento; para o
algodão em pluma, referem-se ao
produto nas condições FOB, portos
normais de escoamento dos Estados
produtores livres e desembaraçados.
Em ambos os casos deverão ser atendidas as condícões e especificações
clecorrentesda Lei nv 1. 5Ú'6, de 19 de
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d~zemb.l"O de 19-51, com a nova redacao dada pela Lei Delegada nv 2, de
26 de setembro de 1962 e adotada a

alternativa que mais convier ao oro-

duto! .
~ 49 A Comissão de Financiamento

da produção estabelecerá os níveis de
preços mínimos nos centros de CO':1
vargência da produção. no tntertor dos
Estados. mediante a dedução das despesas necessárias à colocação do produto nas condições referidas no parár,-rafl anterior. na forma do !\r- t, 6"
R

da Lei nv 1.506, de 19 de dezembro
de 1951, com a nova redação dada pela Lei Delegada nc 2, de 26 de setembro de 19'62.
~ 59 No caso do algodão em pluma
poderão ser financiados ou adquírtdos fardos, com densidade nunca inferior a 400 (quatrocentos) quilos por
metro cúbico e a dedução da despesa
correspondente à elevação da densidade dêsses fardos pata seiscentos
quilos, será estipulada pela Comissão
de Financiamento da Produção.

Art. 5° A fim de descentralizar e
desburocratizar as operações de que
trata o Art. 19 da Lei nv 1.506, de 19
de dezembro de 19,51, com a nova redacãodada" pela Lei Delegada número 2. de 26 de setembro de 19B2, e de
obter a tnter-ior-ízacão do sistema dos
preces mínimos. o Banco do BraEil
S. A. celebrará convênios com bancos
oficiais estaduais e regionais. e ainda
O~ bancos privados 'para assegurar a
resnectíva produção. os convênios
fiY~l'i'í,n a extensão da pat-tlcipacâo no
f;n9111~i::l:mento de cada Banco. ruborrl;nann(l-R€ às normas firmadas pelo
Banco do Brasil S. A
Art. fi9 A oemtssão de pinanctamente da Producâo expedirá as tnstrucões necessárias à execução dêste
Decreto.

àrt..
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O presente Decreto entrará

em Vigor na data de sua publicação
na Diário Oficial da trntão, revogadas

as disposições em oontrárto ,
Brasilia, 7 de janeiro de 196.$; 14'59
da jndependêncía e 789 da República.
H, CASTELLO

BRANcO

Ney Braga

Roberto Campos

DECRETO N? 57.600 JANEIRO DE 1966

DE

7

DE

Apr,ova o enquadramento dos professores fundadores das Utuoersuuuiee
de,.. Alagoas e do Rio Grande do
NOT~e em ca?,Qosde Professor.
de
Ensmo supenor, do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar do Ministério da Educação e Cultura e
dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atrfbtnçac que lhe confere o artiso
'87, Item 1 da Constituição e tendo
em vista o disposto na LEÜ' no 4.495"
d.e 25 de novembro de 1964, e no artdgo 59 do Decreto no 55.590, de 19
de janeiro de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o enquadra",
menta dos professôres das Faculdades
e Escolas integrantes das jjntversídadee de Alagoas e do Rio Grande do
Norte, nomeados Protessôres Caredrátacos ínterínos à época das respectívas, federallzações, em cargos de Professor de Ensino Superior, código
EC-502.22, do Quadro de pessoal Parte suplementar do Ministério da
Educação e cultura, nos têrmos do
artigo 19 da Lei n 9 4.495, de 25 de
novembro de
1964.
regulamentada
pelo Decreto no 55.590, de ts de teneíro de 19B?, .abrangendo os ocupantes das cadeiras a seguir mencionadas
que preencheram os pressupostos legais, a saber:

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

parágrafo úníco. Os proressõrea
enquadrados na. forma dêste arttgo'
contmuarao a reger as respectivas cadeiras, com as- atribuições previstas
nos Estatutos e Regimentos das pró-prias instituições.
Art. 29 Os cargos de Professor oe
,E,nsino superior a que se refere o artago anterior serão considerados automàtícamente suprimidos quando vagarem, para os efeitos do disposto noartigo 49 do Decreto no 55.59D, de :<1
de janeiro de 1965.
Art. 39 A Divisão do Pessoal do
Departamento de Admínístraçao oc
Ministério da Educação e Cultura
apostnará os títulos dos funcionados
abrangidos por este decreto ou os ex ...
pedirá aos que não os possuírem,
Art. ~9 . O enquadramento a que se
~efer_e este ~ecreto não homologa struaçeo tuncíonal que, em virtude de
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sindicância, devassa ou
ínquértto,
venha 'a ser considerada nula, ílegaj
ou contrária a normas admínístratrvas
em VIgor.
Art. 59 O enquadramento de que
trata êste decreto vigora a partir de
27 de novembro de 1964. correndo a
despesa pertinente à conta das dotações orçamentárias próprias, já previstas no orçamento para os órgãos
respectivos.
Art. 69 Este decreto entrara. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 7 de janeiro de 1956; 145l;1
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLQ BRANCO
Flávio Lacerda
-

A ,relaçao nominal a que se refere

o art. 19, foi publicada no

D.O. de

10-1-66 e retificada no de 2-3.
DECRETO N9 57.601 - DE 7
JANEIRO DE 1966

DE

Retifica o Decreto n' 53.554, de 7 de
fevereiro de 1964, da Universidade (ie
Juiz de Fora.

o Presidente da RepúbHca,~lSallfjo
das atribuições que lhe .confere o '11'tigO 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Fica retificado o Decreto
nc 53.554, de 7 de fevereiro de l:lô,i
da Universidade de Juiz de Fora, n~
parte referente à Classe de Instrutor
de Ensino Superior, código: .:ilC-50J.16,
a saber:

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

Art. 2 9 A retífícação a que se "efere o artigo anterior prevalecerá a
partir de 23 d- dezembro de 9ÔO.
Art. 39 aste decret; entrará em
vigor na data de sua publícaçào revcgadas as disposições em contratfo.
Brasília, 7 de janeiro de 1966, 1459
da Independência e 78 9 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Flavio Lacerda

A relação nominal a que se refere
'o art. 19 foi publicada no D. O. de
13-1-66.

DECRETO N9 57.602 JANEIRO DE 1966

DE

7

DE

Outorga concessâo à Râdio N assa Senhora de ranma Ltda., para instalar uma emissora de radiodifusão
sonora, na cidade de Vacaria
R.S.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da constituição Federal
e tendo em vista o disposto no artigo
59, nc XII, da mesma Conatttuícao e
o que consta do Parecer nc 527-65, do
Conselho Nacional de Telecomunicações, decreta:
Art. 19 Fica outorgada concessão à
Rádio Nossa Senhora de Fátima Lmntada, nos têrmos do art. 28 do Regu;
lamento dos Serviços de Radiodifusão,
para estabelecer, na cidade de Vacaria, Estado do Rio Grande .do Sul,
sem direito de exclusívídade, uma
emissora de radiodifusão sonora.
parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá as
cláusulas que com este baixam, 'rubricadas pelo Presidente da oonse'ho
Nacional de Telecomunicações e deverá ser, assinado dentro de 60 (sessenta) . dias, a contar da data da pubtioacão deste' Decreto no Düirio Cniczar, sob pena de ficar nulo, de pleno
direito, o ato de outorga.
Art. 29 Revogam-se as disposições
e1J.1 contrário.
Brasília, 7 de janeiro de 1966, 1459
da
Independência e 789 da República.
.rr . CASTELLO BRANCO

DECRETO

N9 57.603 DE 7 DE
J ANEIRQ DE 1966

Altera o artigo 39 do Decreto numero
53.914, de 11 de maio de 1964.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Fe-

deral, decreta:
Art. 19 O art. 39 do Decreto número 53.914, de 11 de maio de 1964, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 39 Para retribuir o pessoal requisitado, recrutado .e de~
mais colaboradores de que trata
o artigo anterior, poderá o Minis-
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tro de Estado conceder uma gratificação de representaç8.o ou um
"pro labore", respeitadas as Itmitaçôes estabelecidas no art. 13,
da Lei n» 4.863, de 29 de novembro de 1965, obedecido o regime
mmímo de trabalho de 40 (qua-

renta) horas semanais.
Parágrafo único. Ate, 31 de janeiro de cada ano, enquanto perdurar a organização prevista neste
Decreto. o Ministro de Estado
baixará' Portaria fixando a tabela
de valõrea da retribuição de que
trata o presente artigo, que vigorará pelo exercício correspondente."
Art. 29 Revogam-se as dísposrções
em contrário.
Brasília, 7 de janeiro de 1966; 145'?
ue Jndependêncía e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Roberto Campos
Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 5.7,604 JANEIRO DE 19G6

DE

7

DE

Dispõe sôbre a lotação provisória dos
cargos integrantes do Quadro de
Pessoal, Partes permanente, S1t1Jlementa?', Especial, Especial Extinta e
cargos não enquadrad-os, do Ministério da Educação e Cultura, e dá
outms providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
37, item I, da Constituíçâo, e
Considerando que a lotação numérica e nominal dos cargos integrantes
do Quadro de pessoal, Partes Permanente, Suplementar, Especial, Especial
Extinta e cargos não enquadrados, do
Ministério da Eôucaçào e Cultura,
somente poderá ser aprovada por decreto após a conclusão das readaptaçoes e enquadramento definitivo dos
servtdcres beneficiados pelas Leis números 3.967, de 5 de outubro de 1961,
c 4,069, de 11 de junho de 1962;
Considerando que essas provldênc1as exigirão tempo para a sua ereüvaçao;
Constderando, amua, que a, lotação
defírutíva do referido Ministério somente poderá ser elaborada, em bases
técnicas, após a aprovaçao das especí-

rícacõee de classes resultantes da aplícaçao da Lei nv 3,780, de 12 de julho
de 1960, decreta:
Art. 19 Fica o Mtmstro da Ed-uca-

cão e Cultura autonzacto . a aprovar,
em caráter provísorro, mediante porcarta publicada no Diãrto O ticuú, a
lotação dos cargos, por classes ~ emguiares, serres de classes e cargos nâo
enquadrados, Integrantes dOS QuaUros
do mesmo Ministério, que vigorará
enquanto não tõr aprovada, por decreto, a definitiva.
Art. '~\1 A lotação prcvrsone a que
se refere o artigo anterior refletirá
a situação existente nos diversos órgaos, corrrgmoo as dístorçoee quanto
â dístrtbutção proporcionar e equnataça dos cargos essenciais à manutenceo de serviços
Art. 30,1 Enquanto não ror putntcaea
n lo taçâo provísõrfa, nce proibida a
movrmenzaçao, a qualquer título, de
servidores de um para outro órgão,
gero o prévio pronunciamento da Comissão t1 ser constatutõa, pelo MIniStro de Estado, para a eíaboraçao daquela Iotaçãc.
Art. 49 A movrmentação ae servrcores de um para outro orgao, uma
vez aprovada a lotação prOVISÓrIa,
somente poderá ser feita através de
remoção processada na forma da legislação vigente, ou de alteração de
IOtRÇão, efetrvada mediante portaria
ministerial, .ficando vedada qualquer
outra forma de movímentaçâo que não
esteja prevista em le1.
Art. 59 Nos casos de desígnaçâo ce
servidores para terem exercício em
Brasüta, em órgão diverso daquele a.
que pertencem os cargos que ocupam,
observar-se-ao os seguintes crítértcs:
I - paruíelamente ao ato de de...
sígnação, será processada a remoçao
I< ex orrtcio'' do servidor para o órgão
onde passara a ter exercício: e
II - sera pr&essada a alteração cu
lotação com a transferência do cargo
COm seu ocupante, através de portaria ministerial, na hipótese ae Inexistência de claro no órgão onde passara
a ter exercício
Parágrafo único. O disposto neste
artcgo não 50 aplica aos Cê.SOS de requisição efetiva na forma da legislaç â o vigente.
Art, 69 O servidor lotado em Esccrae
Federaís Técnicas e Industriais; quan-
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do em condições previstas no artigo
aprovado pela
Decreto nv 47.038, de 1G de outubro
de 1959, deverão permanecer em exercicio nas respectivas Escolas, até que,
nos têrmOf; da Iegtslaçâo vigente, seja
efetuada a sua remoção, ou reíotação
do cargo que ocupar.
Art. 7Q àste decreto entrará em
vigor na data de. sua publicação, rcvogadas as disposições em contrárto.
Brasíl1a, 7 de janeiro de 1966; 145'1'
da jndependêncía e 78Q da Repúbltca ,
141 do Regulamento

H.

CASTELLO BRANCO

Flavio Lacerda
DEORETO N9 57. 605
DE 7 DE
JAo."lJEIRO DE 1966
Considera como Gabinete, para efeito
a- Decreto n9 56.598, de 21 de j11,.,lho de 1965, a Presidência dos Conselhos Setoriais das Autarquias vinculadas ou subordinadas ao MVOP.

C Presidente da' Repúbltca, usando
das atribuições que lhe confere o art.
e'l, item I, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 1Q E' considerada, para os
efeitos do Decreto nv 56.598, de. 2·1
de julho de 1965, como Gabinete do
Dirigente da respectiva Autarquia, a
Presidência dos Conselhos Setoriais
das Autarquias vinculadas ou subordinadas ao Ministério da Viação e
Obras Públicas.
Art. 29 âate Decreto entrará em
v' -;01' na data da sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.

DECRETO NQ

57.607 -

Brasília, 7 de janeiro de 1966; 145°
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 57.606

DE 7 DE

JANEIRO DE 1966

Retijica o Decreto nO 55.205, de 11
de - dezembro de 1954, na parte a
que se relere, e dei outras .]rovidên-

cías,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o «rtigo 87, item I, da Oonatttutçâo Federal e tendo em vista o díspostc
nas Leis na. 3.780, de 12 de julho
de 1960, e 4.345, de 26 de junho de
1964, decreta:
'Art . 19 Fica retificado, na forma
dos anexos, o Decreto nc 55. '40f>, de
11 de dezembro de 1964, que :t1Jrovou
o enquadramentoz-defínttívo dos cargos e funções da Estrada de Feno
Central do Brasil.
Art. 29 Ficam
assegurados, aos
abrangidos .por êste decreto, os 'renenetos de que. trata o art. 69 do Decreto nv 55.205, de 1954.
Art. 39 mstc decreto entrara em
vigor na data de sua publtcaçâo, revogadas as disposições em contrai-o.
Brasília, 7 de janeiro de 1966; 145q
di:". Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
Os anexos a que se' relere o art. 1<J
foram publicados no D.O. de 14 e
retificados no de 25-'1-66.

DE 7 DE JANEIRO DE

19'66

Concede à The Motor Union. Insurance Company lsimiteâ autorização para
aumentar o capital âestinruio às suas operações de seguros noBrasil.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nc 2.063,
de 7 de março de' 1940, decreta:
Art. 1" E' concedida 3, The Motor Union Insurance Oompany Límíted,
.com sede em Londres Inglaterra. autorizada a funcionar, no Pais, pelo
Decreto nv 13.322. de 11 de dezembro de 1918, autorização para aumentar
o capital destinado às suas operações de seguros, no Brasil de Cr$ 7.500.00ü
I

92

ATOS DO PODER

ExECUTIVO

(sete milhões e quinhentos mil cruzeiros) para, Cr$ 27. <hs6. 000, (vinte
e sete milhões, oitenta e seis mil cruzeiros), por fôrça da Lei no 4.357, de
1'6 de julho de: 19'6"1.

Art. 21,> A Sociedade ccntir.uãrá integralmente sujeita às leis e aos
regulamentos vigentes. ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da autorfzação a que alude aquêle Decreto.
'
.
Brasília, 7 de janeiro de 19"-ê6; 145~ da Independência e 789 da Republica.
H. CAS1'EJ:.LO BF.ANCü

Daniel Faraco

DECRETO N'? 57.608 -

DE

7

DE

JANEIRO JE 1966

Declara de utilidade pública a "Associação Brasiliense de
Esperanto",
com sede em Brasília, Distrito Federal.
.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artd. go 87, item I, da Constituição , Federal e atendendo ;\.0 que 'consta do
Processo MJNI 54.9159, de 1965, decreta:
Artigo único. E' 'declarada de utilidade pública, nos têrmos 'do art. 1Ç1
da Lei nc 91. de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. to do Regulamenta aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, a "Associação Brasüiense de Esperanto", com
sede em Brasília, Distrito Federal.
Brasília, 7 de janeiro de 1966; 1459
da Independência e 78Q da Repúbli-

ca.
H.

CASTELLO BRANCO

Juracy'Magalháes

DECRETO Nº 57.609 JANEIRO DE

DE

7

DE

1966

Disciplina a ação das autoridades administrativas federais em casos de
crimes de sonegação fiscal' e de
apropriação indébita, previstos ~ws
Leis números 4.729, de ~_955 e 4.357,
de 1964.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição;
Considerando que as Leis nv 4.357,
de 16 de julho de 1964, e 4.729, de 14
de julho de 1965, deram típícídade

penal a certos, fatos e situações antes
apenas situados no campo adrnínístrative tributário;
..
Considerando que a letra "c" do
art. 19 da Lei nc 4.483, de 16 de novembro de 1964, fixou o campo de
atuação para' o exercício da competência ali outorgada ao Departamento Federal de Segurança Pública
(D.F.S.P.) ;

Considerando que tal competência
tem por finalidade á apuração, com fi,
cooperação dos órgãos competentes do
Ministério da Fazenda e em colaboração com
autoridades dos Estados,
dos ilícitos penais praticados em detrimento de bens, serviços 'ou tnterêsses da União;
Considerando a autonomia reciproca
do processo administrativo fiscal e do
processo criminal;
Considerando que
a competência
privativa para a - fiscalização externa
dos trfbutoa federais e conseqüente
instauração de procedimentos fiscais
são -deferidos por lei a servidores rasendártcs especializados, integrantes
do Grupo Fisco;
Considerando, finalmente, que o superior Interêsse da Administração determina que' se tracem normas que
visem a assegurar estreita coopetaçáo
entre os serviços próprios da Fazenda
e os do Departamento Federal de Se~
gurança Pública, bem como a pteve..
nír o surgimento de conflitos de atribuições, decreta;
Art. 1o A apuração dos ilícitos nenais e de sua autoria, praticados "em
detrimento dos bens, serviços e ínterêsses da União, cabe ao' Departamento Federal de Segurança Pública, em
cooperação com as autoridades nscais.
'
Art. âv Compete privativamente aos
agentes fiscais, servidores fazendários

as
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integrantes do
Grupo Ocupacional
Fisco, a ffscaltzação externa, dos tributos federais e a instauração dos
competentes processos fiscais.
Art. 3(1 As autoridades administrativas federais que tiverem conhecimento de crimes previstos nas leis ..
3.807, de 26 de agôsto de' 1960, 4.357
,e, 4.729, respectivamente de 16 de julho de 1964 e 14 de. julho de 1965, ínclusíve através de autos e papéis que
examinarem, remeterão ao Ministério
Público os elementos comprobatórios
da infração, para inicio do processo
judicial.
â
19 Quando se tratar de críme
previsto no art. 11 da Lei 4.357, de
16 de julho de 1964, a ação penal
será iniciada 'por meio de representação da Procuradoria da República à
qual a autoridade julgadora de prímeíra instância é obrigada a encamínhar as peças principais do feito, destinadas a comprovar a existência de
crime, logo após a decisão final condenatória proferida na esfera admi-'
níatratlva.
§ 29
A autoridade 'fiscal federal,
sempre que necessário, solicitará ao
Depa!tamentà Federal de Segurança
Pública as providências de caráter
policial necessárias à apuração de ilícito penal, dando-se conhecimento
dessa solicitação ao Ministério Público.
Art. 49 O Departamento Federal de
Segurança Pública será cientificado
pelas autoridades' fiscais federais da
remessa ao Ministério Público dos
elementos comprobatórios da infração
penal.
Art. 59 O processo fiscal Instaurado na esfera administrativa índepende da apuração do ilícito penal. '

Art. 6° O servidor que tiver. conhecimento de crime contra a Fazenda
. Federal deve, sob pena de respcnsabíltdade, representar, por escrito ao
chefe de sua repartição, o qual p;ocederá como determina o art. 39.
Art. 79 A co-autoria na prática do
crime de sonegação fiscal será apurada;
a) no caso de-funcionário com atribuições de verificação, lançamento ou
fiscalização de tributos, através de.
processo administrativo
e inquérito
policial (Lei 4.729, art. 19, § 39, Lei
1.711, art. 217);
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b) no caso de. pessoas ligadas, direta ou indiretamente, de medo permanente ou eventual, ao contribuinte,
mediante inquérito policial (Lei número 4.729, art. 69).
A'rt. 8 9 Compete ao Departamento
Federal de Segurança Pública Instaurar inquéritos e sindicâncias sôbre os
fatos delituosos subjacentes à sonegaçao de tributos ou com ela relacíonados, inclusive crimes runcíonaís.
§ '19 Nas suas Investígações, os funcionários do Departamento Federal de
Segurança Pública agirão coordenadamente com os demais runcionárioa
federais em serviço na região e em
colaboração com as autoridades policiais locais, prestando-se recíprocamente todo o apoio e assistência necessários ao cumprimento de sua missão.
§ 29 Os órgãos do Departamento
Federal de Segurança Pública, íncumbídos
dessas investigações, podem
promovê-Ias independentemente dos
inquéritos policiais mstaurados sôbre
o mesmo fato, sempre que circunstâncias relevantes as recomendam.
§ 39 Os agentes do Departamento
Federal de Segurança Pública comunicarão aos órgãos próprios do Ministério da Fazenda, para a ínstauraçao
do competente processo fiscal, as irregularidades de que tiverem conhecimento.
Art. 99 Na execução do disposto
neste decreto, será observado o seguinte:
a) as diligências policia-is relativas
a crime de sonegação devem, tanto
quanto possível,
ser acompanhadas
pelos agentes fiscais federais que serão imediatamente notificados;
b) as mercadorias apreendidas serão depositadas na repartição fazendária competente, à ordem da' autoridade administrativa, nos têrmos da
legislação em vigor, após a lavratura
do auto de corpo de delito, quando se
tratar de apreensão feita por agente
do Denartamento Federal de SeQ'Urança Pública.
Art. 10. O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasilia, 7 de janeiro de 1966· 1459
da Independência e 789 da República.
CI

H. CASTELLQ BRANCO

Octavio Búlhões
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DECRETO N9 57.610 -

DE

7

CONSELHO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇõES

DE

JANEIRO DE 1966

Altera o Anexo 1 do Decreto número
53.507, de 28 de janeiro de 1964,

para ccmeuieror insubsistente a exclusdo de um cargo de Assistente
Comercial - Código AF-{)103 .16. C,
do Ministério da Fazenda.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição Federal
e tendo -em vista o que consta do
Processo nv S. C. 37.147-64, do Ministério da Fazenda, resolve alterar o
Decreto nv 53.507, de 28 de janeiro de
1964, para considerar insubsistente a
exclusão do cargo de Assistente Comercial,

Código

AF-OI03 .16. C.

Quadro de Pessoal -

do

Parte Especial

- do Ministério da Fazenda, com -seu
respectivo ocupante
Estanislau
Dublasieves, do Anexo I do Decreto
no 53.076, de 4 de dezembro de 1963.
Brasília, 7 de janeiro de 1966; 1459
da Independência e '789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões
DECRETO N9 57.611 - DE 7 DE
JANEIRO DE 1966

Apróva o RegUlamento dos Serviço3
de Telefonia.
o Presidente da República, usande das atrrbuíçôea que Lhe confere o
art. 87, inciso I da Constituição, e
tendo em vista o disposto no' art. :~O,
§ 29, da Lei no 4.117, de 27 de agôato de 1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações e o estabelecido no art. 19, § 19, alínea "a",
do Regulamento aprovado pelo Decreto 52.026, de 20 de maio de 1963,
decreta:
Art. 19 "Fica aprovado o Reguíamento dos serviços de Telefonia que,
assinado pelo Presidente do ConseIh' Nacional de Telecomunicações,
com este baixa.
Art: 2'? t!:ste decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrátt,i.
Brasília, 7 de janeiro de 1966; 1450
da Independência e 789 da República.

H.

CASTELLO BRANCO

REGULAMENTO DOS SERVIÇOS
DE TELEFONIA
TITULO I

Introduçáo
CAPITULO I

Generalidades

Art. 19 Os Serviços de 'I'elefoma
e em todo o território. nacional, inciu .
stve águas cerrttortaís e espaço aéreo, assim como nos lugares em que
princípios e convenções ínternacíonais
reconheçam extraterritorialidade, ocedeceráo aos preceitos da Lei nv 4.11~{,
de 27 de agôstc de 1962 - Oódtec
Brasileiro de Telecomunicações, aos"
de seu Regulamento Geral ~ Decreto nc 52.026, de 20 de maio de 1968,
aos dêste Regulamento e as Normas
baixadas pelo Conselho Nacional de
Telecomunicações (CüNTE.'L).
§ 1\1 Os Serviços de Telefonia ooedecerâo, também, às normas decorrentes dos atos internacionais em VIgor e dos que no futuro se celebrarem, ratificados pelo pelo Congresso
Nacional.
§ 2º Os atos íntcrnacíonats de natureza admtnístratíva, relacionados
com os serviços de Telefonia, entrarão em vigor n.a data estabeleci-ta
em sua publicação, depois de aprovados pelo presidente da República.
CAPITULO 11

Da ji7Jalidade dos serviços

Art. 29 Os serviços de Telejonta
destinam-se à intercomunicação entre
duas ou mais pessoas, usando a nalavra falada ou sons.
Art. 39 No atendimento à sua tínac
Iídade precípua, os Serviços de Telefonia serão organizados em todo c
território nacional, visando à concretazaçâo da Rêde N acíonal de Telefonia.
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TITULO rr

Da classificação dos serviços

Art. 4 9 Os Serviços de -rereroma
assim se classificam:
19) quanto aos fins a que se des.:.
tinam:
a)
b)
c)

Públícu,
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habilita os concessíonáríos e permtssionarios a iniciar a execução de serViços de telecomunicações;
6) Conceseao e a autortzaçáo 0'.1torgada pelo poder competente a entidades executoras de serviços púbncos de telecomumcaçôes:
7) Dados são sinais especiais, portadores de informações destinadas
execução automatíca de contrõjes ,~l":
estudos de diversas espécies, veícu.ados através de linhas ou circuitos utelecomunicações;
8) Emissão é, a propagação pelo
espaço, sem guia especial, de ondas
radioelétricas geradas para efeito
de telecomunicações;
9') Estação é o conjunto de equipamentos, incluindo as instalações acessórias, .necessárias para assegurar serviços de telecomunicações;
.
á

Público Restrito;
Limitado;
29) quanto ao âmbito.
a) Interior:
urbano;
rural;
_ interurbano (intermunicipal) ~
interestadual;
b) Internacional.
TITULO

IH

Das definições

Art. 59 Para os efeitos dêste Regulamento, os têrmos que, figuram a
seguir têm JB significados definidos
após cada um dêles:
1) Autorização é o ato pelo qual o
Poder Público competente concede \)ü
permite a pessoas, fisicas ou, jurídícas, de 'direito publico ou privado, a
faculdade de executar e explorar,
em seu nome e por conta próprta,
serviços de .ereoomunícações, durante
um determinado prazo;
2) Caducidade: qualidade do '~~O
O'" contrato que perdeu a sua validade [urrdíca por inadimplemento -íe
clausula ou obrigação, ou ocorrência
de outra circunstância que o torna.
nulo;
3) Centros principais de teteccmunicações são aquêles nos quais se
realizará a concentração ê drstrtnui-

das diversas modalidades de telecomunicações, destinadas a.. transporte integrado em troncos de telo::!comunicações,
classificando-se
de
acordo com a sua importância, em
centros de 1"\ 2\', 3'\ etc., ordem;
4) Centro Tetetônico é o local onda
se acham OS <qujpamentos de comntacao. quadros, mesas, etc. e para
ond- convergem as' Jínnas tronco e
ramais. Pode ser automático ou maçào

nual;
5) Certificado de licença é o documento expedido pelo CONTEL, que

10) Estação Comutadora

(Central)

é o conjunto de equipamentos, íncluíndq as instalações acessórias, necessá-

rias para assegurar ligações entre
usuários de rêde de telecomunicações;
11) Estação Comutadora Automática é aquela em que a comutação é

realizada, automàticamente, por meios
mecânicos, eletromecânicos, eletrônicos ou qualquer outro meio especial;
12) Estação Comutadora Manual é

aquela em que a comutação é reâ1i-.
zada. manualmente, pelo operador da
estação;
13) Estação Fixa é uma estação de
serviço' fixo;
14) Estação Móvel é a estação de
serviço móvel, destinada a ser utilizada em movimento, embora possa estar, temporàrtamente, estacionada em
pontos .nâo determinados;
15) Estação Repetidora é o conjunto de equipamentos, incluindo as instalações acessórias, capaz de captar
smals recebidos de uma direção e retransmiti-los, na mesma freqüência
portadora ou em outra;
16) Interferência é qualquer emissão, irradiação ou indução. prejudicial, que obstrua, total ou narcíalmente, ou interrompa, repetidamente, serviços de telecomunicações;
17) Linha Compartilhada é aquela

utilizada por mais de um assinante,
o que pode ser feito sob as seguintes
condições:
a)
numeração comum para os telefones;
bl numeração individual para os
telefones;
c) sem sigilo entre os telefones;
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d)
Ci

com sigilo entre os telefones;
contagem comum dos telefone-

mas:
/)' contagem doe telefonemas por
telefone:
9)

com ou sem possíbãidades de

ligar, entre si, os telefones da mesma
hnba:

h)
qualquer combinação, possível,
das modalidades acima;
18) Linhas 'I'etetónicas : constituem

rêdes telefônicas, compreendendo:
a) ramais: que ligam centros telefônicos aos assinantes;
b)
troncos: que interligam - centros
telefônicos.
podem ser compostas de condutores
metálicos, aéreos, subterrâneos, subfluvíaís ou submarinos, ou de circuitos de radiofreqüência adequados;
19) Modulação é o processo pelo
qual uma característica da onda portadora é- modificada de acôrdo' com a
intensidade da onda a ser transmitida, representativo de símbolos, caracteres, sinais escritos, imagens, sons, ou
tntormacões de qualquer natureza;
20) Modulaçâo

em Amplitude é o tipo

de modulacâo que modifica a amplitude ela onda portadora;
21) Modulaçâo em' Freqüência é
tipo de modulaoão que modifica a rreqüêncta da onda portadora;
22) Norma é qualquer esoecíncecão
referente a material, equipamento,
pessoal, ou procedimento de trabalho
cuja aplicação Uniforme é reconhecida como necessária e de cumprtménto compulsório para a segurança, regularidade ou efíciêncía dos serviços
de telecomunicações;

°

23) Ondas Radioelétricas ou Ondas

Hertriamoe são ondas eletromagnéticas
de freqüência inferior a 3.000 KcjS,
propagadas no espaço sem guia artificial;
24) Perempção ----'" As concessões ou
permissões serão declaradas peremptas ouando o Poder Concedente não
julgar conveniente renovar-lhes o
pra.?:o;
25) Permissão é a autorização outorgada pelo poder competente a pessoas fisicas ou jurídicas para execução
Idos Serviços de Telefonia Públicos
Restritos e Limitados;
2'Ô) Radiocomunicação é a telecomunicação realizada por meio de onda

rarüoetétr-ica:
27) Radiotelefonia é a telefonia rea-

lizada, no todo ou em parte, através
de ondas radioelétricas;

ExECUTIVO

28)

néae Nacional

de Telefonia é

a

mtegracâo .das roces de telefonia exíslentes no País;

2.~) Ride
reietõnsca interestadual
é aquela constituída pela interligação

de 1'2ÚC3 Interurbanas üntermunícíde dois ou mais Estados ou 'I'er-

P:':Ü3)

rnonos:

30) lUde
Telefônica Interurbana
(Intermunicipal) é aquela constituída

pela interligação de- rêdes urbanas,
dentro dos limites de Um Estado ou
Território;
31)

Rêde

Telefônica

Urbana

(Lo-

cal) é aquela situada dentro dos l imites de um município ou do Distrito
Federal'
32) s~rviço Fixo é o serviço de telecomunicações entre pontos fixos determinados;
33) Serviço' Interior é o estabelecido entre estações brasileiras, fixas ou
móveis, dentro dos limites da jurísdíçâo territorial da União;
34) Serviço Internacional é o estabelecido entre estações brasileiras, fixas ou móveis, e estações estrangeiras
ou estações brasileiras móveis que se
achem fora dos limites da jurisdição
territorial da União;
35) Serviço Limitado é o executado
por ~stações não abertas à correapondência pública e destinada ao uso
de pessoas físicas ou jurídicas nacíouaía:
_
35) Serviço Medido é o serviço de
telefonia cuja tarifa é fixada em tunção da zona e/ou do tempo de ocupação dos circuitos e do numero de ligações efetuadas pelo usuário do serviço;
37) Serviço Móvel é o serviço de
telecomunicações entre estações môvcrs f' estações terrestres, ou entre es·
tacôes móveis;
3·8) Serviço Público é o estabelecido
por estações de qualquer natureza e
destinado ao público em geral:
39) Serviço Público Restrito é o fa ..
cultado ao uso dos passageiros dos
navios, aeronaves, veiculos em movimento ou ao uso do público em localidades ainda não atendidas por serviço público de telecomunicações;
40) Serviço de Telefonia é o destinado à intercomunicação entre" duas
ou mais pessoas, usando a palavra
falada ou sons;
41) Sistema Nacional de Telecomu..
nicações é o conjunto de troncos e

rêdes continuas, através dos quais se
executam Os serviços de telecomunícacões:
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42) Tarifa é a importância a ser
paga pelos usuáríos dos diversos serviços de teleoomunícações a. entidades que exploram esses serviços:
43) Taxa f. a: contribuição especial
oue as entídadés concesstonãrtcs ou
permissionárias dos serviços de tele:comunicações pagam ao Govêrno
como retribuição pela exploracão dos
referidos serviços;
"
44) Telecomunicação é tôda transmissão, emissão ou recepção em símbolos, caracteres. imagens, sinais escritos, sons ou ínformaoões de qualquer natureza. por fio, rádio, eletrtcldade, meios óticos ou qualquer outro
processo eletromagnético;
45) Telefonia é o processo de telecomunicação destinado à transmissão
da palavra falada ou de sons:
46) Tráfego Mútuo é a comunicação entre usuários de um mesmo serviço de telecomunicação, quando se
realiza através df':l diferentes entídadas:
47) Troncos de Telecomumicacôee
são os circuitos portadores comunscué
interligam 08 Centres principais "de
Telecomunicações;
. '48) Tronco Telefônico é o meio usaúo para interligação éle dois centros
telefônicos.
Parágrafo únieo." Os têrmos não
definidos neste 'Regulamento têm O
significado estabelecido nos atos internacionais, aprovados pelo congresso Nacíonal .
'

III - os Municípios:
- serviço público urbano, dentro
dos limites de sua jurisdição.
CAPÍTULO XI

Da Execução

Art. 79 São competentes para a
execução de Serviços de Telefonia pú~
blícos:

diretamente:
I - a União:
a) serviços realizados através dos
troncos que integram ou venham a integrar
Sistema Nacional de Teleco-númcações, tnclnsíve suas conexões
mternacu mais; .
b)
serviços internacionais;
c) serviços Interestaduais:
19 )

Lo

d) serviços interurbanos" supletivamente e mediante convênio com os
Estados e Territórios;

serviço restrito.
II - a União, através de entidades
de direito público interno:
- serviços -rcetntc.
m - os Estados' e Territórios:
a) serviços interurbanos (intermunicipais) ;
b)
serviços urbanos, mediante convênío c9m os municípios;
e)

IV '- os Municípios:
TÍTULO

IV

Da Competência
CAPíTULO I

Da Outorga

Art. 6,9 São competentes para a outorga de concessões e permissões para
a, execução de serviços de Telefonia:
J - a União:
a)
servtco público internacionalb)
serviço público restrito; e '
.ç)

serviço limitado

os Estados e Territórios:
a)
serviço público interurbano (intermunicipal), dentro dos limites de
li -

sua jurladlçãc:
b) serníços, públicos locais,
desde
que interligados e' executados por uma
mesma, emp"J'êsa previamente autorizada pelos respectivos municípios,

serviços urbanos (locais).
mediante concessão ou permissão do poder concedente, definido no
Art. 69 dêste Regulamento:
I emprêsas públicas, sociedades,
de economia mista e csociedades nacionais por ações (,P por cotas de responsabilidade rímítada:
a)
serviços urbanos;
b)
serviços interurbanos (intermunicipais) ;
c) serviço internacional;
29'1

d)

serviço restrito.

emprêsas 'estrangeiras:
serviço público internacional;
b' serviço público restrito internacional.
III - emprêsas de transporte em
II a)

geral:
a)

serviço púnlíco restrito interior.
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Parágrafo untco . A execução do
serviço de Telefonia Limitado será
tratada no Regulamento Específico a..
Que se refere a letra "a" do art. 1Q
do Regulamento Geral do Código Brasileiro de I'ele-comunic-u-ões, aprovado

pelo Decreto no

52"O~,

de 20 de maio

dt;; 1963.
CAPÍTULO lI!

Da Fiscalização
Art. 8? Compete prívatdvamente à
União, através do CONTEL, a nsce-

lízaçâo dos Serviços de Telefonia, por
ela outorgados, em tudo que disser
respeito à observância das Leis, Regulamentos e Atos Internacionais em
vigor ao pais, às normas baixadas pelo

CONTEL e às obrigações contraídas

pelas concessionárias e permissionárias, decorrentes dos atos de outorga.
Parágrafo único. A fiscalizacão se
processará através das Delegacias Regionais do DEi'rI'EL, nas respectivas
jurisdições, ou de pessoas credenciadas

p(~lO

("O~·!TEL.

Art. 99 Compete também à União
fiscalizar os Serviços de Telefonia

autorizados pelos Estados, Territórios
e Munícípfos, em tudo o que disser
respeito à observância da Lei número 4.117-62, Código Brasileiro de Telecomunicações, das normas gerais,
tarifárias e técnicas, estabelecidas neste Regulamento ou baixadas pelo
CONTEL, e à integração dêsses serviços no Sistema Nacional de Telecomunicações.
§ F' Para os efeitos dêste artigo,
os Podêres Concedentes Estaduais e
Municipais, diretamente ou através
cros seus órgãos de telecomunicaç-ões,
quando houver, encaminharão ao
qONTEL:
a)
a documentação referente à instalação ou ampliação de serviços de
tetefonía na," suas áreas de Iurfsdícão. Instruída -de conformidade com as
disposições dêste Regulamento e com
as normas baixadas pelo CONTEL;
IJ)
os resultados da fiscalização por
êles exercida e os atos dela decorren-

tes.

§ 29 Essa fiscalização poderá abranger, inclusive, o exame de livros e de
tôda a escrituração, podendo ser exigma a apresentação de todos os elementos julgados necessários à fiscalização.

EXECU'l'IVO
TÍTULO V

Das Condições de Outorga
de Concessões e Permissões
CAPÍTULO I

Generalidades

,Art. 10. A cada modalidade dê
serviço de Telefonia corresponderá
uma concessão ou permissão distinta,
que será considerada, isoladamente,
para efeito de fiscalização e das conrnçôes previstas em leis e regulamentos.
Art. 11. Os contratos de concessão
e atos de permissão para a execuçao
«os Serviços de Telefonia serão padronlzadcs de acôrdc com as normas
baixadas 'Pele CONTEL
Art. 12. As concessões ou permissões para execução dos Serviços de
Telefonia poderão ser revistas sempre
que se ríaer necessária a sua adaptação a disposições de atos internacionais aprovados pelo Congresso Naeion'al, ou a leis supervenientes de
atos, observado o prescrito no Art. 141,
§ 3Q , da Constituição Federa1.
Art. 13. Em todos os contratos de
concessão ou atos de permissão para
execução de Serviços de Telefonia. figurarão, obrígatõriamente, disposições
pelas quais o executante do serviço
se obrigue a ceder canais à EMBRATEL ou a qualquer entidade governamental, desde que seja julgado conveniente e possível' pelo CONTEL.
Art. 14. Nos contratos de concessão ou atos de permissão para execução de Serviços de Telefonia, flgurarão, entre outras, disposições que regulem as condições de reversibilidade
das instalações ao término dos prazos
das concessões ou permissões, assegurados aos concessionários e permissionários Os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e legislação federal.
Art. 15. As concessões e permissões para a exploração dos Serviços
de Telefonia executados na faixa de
150 <cento e cinqüenta) ouilômetros,
estabelecida na Lei uc 2.597. de 12 de
setembro de 1955, obdecerâo às normas fixadas na referida Lei.
Art. 16. As concessionárias ou permissionárias de Serviços de Telefonia
só poderão alugar canais' telefônicos
para execução de outros serviços de
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mediante prévia autorização 'do CqNTEL.
Art. 17. Em' um mesmo Município,
o serviço de Telefonia urbano (local)
e rural será executado por uma única
entidade.
Art. 18. As entidades que exploram
serviços de Telefonia obedecerão às
normas e às especificações técnicas
fixadas pelOCONTEL.
Parágrafo único. As normas e especificações a que se refere êste artigo regularão, entre outras, as se~
guintes matérias:
_ instalação e operação dos serviços;
- sinalização;
- numeração;
- tipos de equipamentos telefônicos.
__ limites mínimos de linhas para
emprêgo de centrais automáticas;
- tráfego mútuo;
- tarifas;
- padronização da escrita e contabilidade das emprêaas.
Art. 19. As entidades que exploram
gervico de Telefonia Pública obedecerão. na constüuícão de seu quadro
de pessoal, às qualificações necessárias ao desempenho de funções técnicas e operacionais baixadas pelo
telecomuni~ações

COiNTEL.

Art". 20. As entidades que exploram Serviços de Telefonia só poderão
modificar ou expandir suas instalações mediante prévia aprovação, pelo
GONTEL, das especificações técnicas
das alterações pretendidas.
Art. 21. Os Serviços de Telefonia
através radiofreqüência, em ondas decamêtrtcas, só serão" autorizados quando não se aconselhe a utilização de
outros meios de maior eficiência.
Art. 22. As concessões ou permissões para execução de Serviços de
Telefonia que se realizem através de
radiofreqüência, só poderão ser 'outorgadas pelos Estados. Territórios ou
Municípios, mediante prévia anuência
do CONTEL, que considerará a conveniência da execução do serviço e a
disponibilidade de freqüência.
Art. 23. A .organização, a .publícaçâo e a distribuição de catálogos ou
listas de assinantes dos Serviços de
Telefonia Públicos são d- responsabilidade das concessionárias e permissionárias dos referidos serviços.
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CAPÍTULO II

Do Serviço de Telefonia Pú,blico
Internacional

Art. 24. O Servíço de Telefonia Público Internacional, quando não rôr
executado diretamente pela União,
poderá ser outorgado, sem caráter exclusivo, mediante concessão.
Art . .:35. Os interessados na execução . de serviço de Telefonia Público Internacional deverão requerer
ao CONTEL outorga da concessão,
instruindo a sua petição com os seguintes documentos:
1) uma via de contrato social ou
estatut , da entidade, arquivado na
repartição competente;
2) prova de idoneidade moral dos
diretores e administradores, mediante
atestado fornecido por juiz, ou promotor da localidade onde residam:
3) prova de quitação da sociedade
cem a Fazenda Nacional e com os órgâos da Previdência Social;
4) prova de quitação eleitoral e
ímpôsto de renda dos diretores e administradores, mediante a apresentação das respectivas certidões:
5) certidão fornecida pela repartição competente de que a sociedade
não contraria os .artdgos 352 e 358 da
Consolidação das Leis do Trabalho;
6) prova de que a sociedade não
contraria o art. 31 da Lei número
4.024, de 20 de dezembro de 1961,
que fixa as Diretrizes e Boa'ses da Edücação Nacional;
7) anteprojeto das instalações. com
as especificações dos equipamentos,
plantas da» estações termínajs e sua
localização. características, quando
fôr o caso, do meio transportador,
esquema das ligações pretendidas e
localidades onde se efetuará a ligação no estrangeiro.
'
§ V?· A documentação deverá ser
apresentada com as firmas reconhecidas.
~ 2.Q Quando se tratar de entidade
que se organize, na oportunidade, para o fim especifico de explorar o serVIço objeto de concessão que pleiteía.
as exigências dos ns. 5 (cinco) e 6
(seis) dêste artigo deverão ser cumpridas 180 (cento e oitenta) dias após
o início da execução dos serviços.
Art. 26. A concessão para execução
do Serviço de Telefonia Público In-
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ternacíonal será outorgada mediante
decreto do Presidente da República,

acompanhado de cláusulas que regulem as obrigações e as relações da
concessionária com o Govêrno e com
o público em geral.

Art. 27. PUblicado no -Diário Oficial

da União b decreto de concessão, deverá ser assinado o conseqüente contrato, no prazo de 60 (sessenta) dias,
a contar da data da publicação, sob
pena de ser nulo de pleno direito o
ato da outorga:
Art. 28. O contrato' será assinado
pelo Diretor da entidade e pelo Presidente do CONTEL, que representará, no ato, 0- Presidente da República, devendo ser publicado no Diário
Oficial da União pela, Sociedade in-

teressada, no prazo de 20 (vinte)
dias, contados da data de sua assinatura.
Art. 29. Publicado o contrato no
Diário Oficial da União, o CONTEL
o remeterá dentro de 20 (vínbe) días.:
contados da data de sua publicação,
ao 'I'rfbunal de Contas da União para
regístro ,
Parágrafo único. O contrato de concessão sõmente entrará em vigor a
partir da data de seu registro pelo
Tribunal de Contas' da União, não
se responsabilizando o Govêrno Federal por indenização alguma, caso °
. contrato, "por qualquer motivo, -não
venha a ser. registrado.

servadas as formalidades legais, regulamentares e outras exigidas pelo Poder Concedente.
Parágrafo único. Quando o interessado pretender executar o serviço
através de radiofreqüência, o Poder
Concedente solicitará' autorização préVÜ1, do CONTEL para outorga
de
concessão.
Art. 32. A concessão será outorgada pelo Poder Concedente mediante decreto e a assinatura do contrato respectivo.
Parágrafo único. No contrato, quando se tratar de Serviço de Telefonia
Público Urbano, figurarão,
obrfgatôríarnente, cláusulas referentes a:
a) limites da área urbana abrangida pela concessão;
b) obrigatoriedade de atendimento
aos pedidos de Instalações para novos
assinantes dentro do perímetro urbano;
c) condições para extensão dos serviços fora dos limites do perímetro
urbano, para o atendimento de grupos poputacíonaía.
Art. 33. 0- Poder Concedente submeterá 'ao CONTEL, para fins de
aprovação, juntamente com -o contrato
de que trata o artigo anterior, as
especificações dos equipamentos e das
rêdes, bem como as plantas das estações .
CAPÍTULO IV

CAPiTULO

m

Do Serviço de Telefonia Público Interíor p"bano (local) e Interurbano
(intermunicipal)

Art. 30. Os Serviços de Telefonia
Públicos Urbano (local) e Interrurbano <intermunicipal) serão organizados, regulados e executados, diretamente ou mediante concessão, pelos
Estados,
Territórios e Municípios,
dentro dos limites de suas respectivas
jurisdições, obedecidas .as normas fixadas' pelo, CONTEL.
Art. 31. As entidades interessadas
na execução .de Serviços de Telefonia
Públicos Urbano (local) e Interurbano (intermunicipal) deverão dirigir-se ao Poder concedente respectivo,
(Estado, Território ou Município), soIícíta.ndo a. outorga de concessão, ob-

Do Serviço de Telefonia Público

Restrito
Art. 34. O Serviço de Telefonia
Público Restrito será executado pela
União, diretamente ou mediante permissão outorgada pelo CONTEL.
Art. 35. O Servíco de Telefonia Público Restrito Internacional poderá
ser executado por empresas que já sejam concessionárias de serviços públicos internacionais ou por entidades
que venham a se organizar com esta
finalidade.
Art. 36. As .entídades interessadas
na execução do Serviço de Telefonia
Público Restrito deverão requerer ao
CONTEL outorga de permissão, nas
mesmas condições estabelecidas no
artigo 25 e seus parágrafos, dêste Regulamento.

ATOS

DO PODER

parágrafo único. As entidades já
concessionárias de Serviço- de Telefonia Público ficam dispensadas
de
apresentação dos documentos relacionados nos ns. 1 (um) a 6 (seis) do
artigo 25 dêste Regulamento.
Art. 37. A permissão 'para execução
de Serviço de Telefonia Público Restrito será outorgada por Portaria do
CONTEJ..J, que fixará as obrigações e
as relações' da permissionária com o
poder Concedente e os usuários do
serviço.
TíTULO

VI

Das Instalações
CAPÍTULO I

Das Providências Iniciais

Art. 38. O inicio das instalações
relativas à execução de Serviços de
Telefonia Públicos depende de prévia
aprovação, pelo CONTEL, das exígên.,
cias de que trata o nv- 7 do Art. 25
e o Parágrafo único do Art. 31 dêste
Regulamento.
§ I.Q As mesmas exigências estão sujeitas as pessoas jurídicas de direito
público, interno, quando explorarem,
diretamente, Serviços de Telefonia Públicos.
§ 2Q Nenhuma alteração poderá ser
feita nos projetos aprovados sem prévia autorização do CONTEL.
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verão, também, solicitar ao CONTEL
a vistoria das instalações.
Art. 40. Recebido o pedído, o CON~
TEL procederá à vistoria dentro do
prazo de 30 (trinta) dias contados da
data daquele recebimento.
Parágrafo único. No caso de ser
verificado que as instalações não- C01'respondem às especificações aprovadas, a concessionária ou permtsstonária deverá realizar as correções julgadas necessárias dentro do prazo' a
ser fixado, em cada caso, pelo
CONTEL.
CAPÍTULO !II

Do Início do Funcíonamento
Al't. 41. A execução de Serviços de
Telefonia não poderá ser Iniciada SBm
prévia autorização do OONTEL.
Art. 4,2. Verificada, em vistoria, 'que
as instalações foram realizadas de
acôrdo com o projeto aprovado, o
CONTEL expedirá Portaria
autorizando o início da execução do serviço.
Parágrafo único. A Portaria rererida neste artigo será expedida dentro
do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do término da vistoria
que aprovar as' instalações.
TÍTULO VII

Da Operação
§ 3.Q Caso a documentação apresentada nãc seja aprovada, - a corre- ção ou sul.stituíçâo dos documentos
CAPÍTULO I
deverá ser feita de acôrdo com as exiDas Normas e Condições
.gêneias e prazos estabelecidos pelo

CONTE.'L.

Téc~jcas

de

Operação
CAPÍTULO II

Da Vistoria

Art. 39. Dentro dó prazo fixado pelo
Poder Concedente' para o inicio da
execução do serviço, as concessionárias, diretamente, quando se tratar
de serviço internacional ou público
restrito, ou através dos Podêres Concedentes, nos demais casos, deverão
sclícítar ao CQNTEL a vistoria das
instalações.
Parágrafo único. Os Podêres Concedentes quando explorem, díretamente, Serviços de Telefonia Públicos, de-

Art. 43. Os Serviços de 'r'etetoma
serão operados de acôrdo com '.\Iormas baixadas pelo CONTEL, visando
à eficiência e à integração da Rêde
Nacional de Telefonia.
CAPÍTULO

li

Do TrQJego M~tlto

Art. 44. Nenhuma emprêsa ou, entidade, concessionária OU permissionária de Serviços de Telefonia Públícos poderá negar-se a estabelecer tráfego mútuo com emprêsas ou entidades congêneres.
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§ 19 O CONTEL

estabelecerá

as

'Condições de tráfego mútuo a serem,
compulsôríamente, observadas no convênio a ser assinado entre as empresas e entidades interessadas na sua
realização.
§ 2" 0- convênio a que se refere o
parágrafo anterior será submetido,
previamente, à aprovação do OONTEL.
CAPÍTULO

m

Da Interferência

Art. 45. As entidades concessionárias e permissionárias de serviços de
Telefonia são obrigadas a observar as
normas
técnicas
baixadas
pelo
CONTEL, com a finalidade de evitar
interferências prejudiciais aos serviços de telecomunicações.
Art. 46. O CONTEL baixará nor-

mas técnicas e especificações para a
fabricação e uso de quaisquer instalações ou equipamentos elétricos que
possam vir a causar Interferências
prejudiciais nos serviços de telefonia.
Art. 47. Os Serviços de Telefonia,
realizados através de ondas radioelétricas, para os efeitos de ínterferônela, são considerados serviços internacionais.
CAPíTULO rol

Das Interrupções

Art. 48. As emprêsas que executam
Serviços de Telefonia são obrigadas
a partfeípar ao CONTEL, semestralmente, o percentual das tnterrupcôes
em seus serviços. em relação ao tempo de utilização dos mesmos, cem
como os motivos das Interrupçôea
§ 1.9 Se a interrupção atingir tôda
a rede, paralisando os serviços, as
emprêsas concessíonàrías ou permissionárias comunicarão o fato, ímedíatemente, ao poder concedente e ao
CONTEL, informando aôbre as providências adotadas para restacetecer
os serviços e a duração provável na
ínterrupçáo ,
§ 29 Com base nos dados fornecidos
pelas empresas, o CONTEL -tetermtnará os índices de confiabilidade dos
Serviços de Telefonia, do Pais providenciando a elevação daquele '":IUE se
mostrar inferior aos padrões técnicos adequados.

TÍTULO VIII

Das rrometerencias de Concessões e
Permissões

Art. 49. As concessões e permissões
poderão ser transferidas direta ou indiretamente.
§ 19 Dá-se a transferência direta
quando a concessão ou permissão é
transferida de uma pessoa jurídica
para outra.
§ 2 9 Dá-se a transferência indireta
quando a maioria das cotas'ou ações
representativas do capital social é
transferida de um para outro grupo
de cotistas ou acionistas, que passa
a deter o mando da sociedade.
'
Art. 50. Nenhuma transferência,
direta ou indireta; da concessão ou
permissão poderá Se efetivar sem orévia autorização do Poder Concedente,
sendo nula, de pleno direito, qualquer
transferência efetiva sem observância
dêsse requisito.
Art. 51. A transferência de concessões ou permissões só poderá ser efetivada se a sociedade, para a qual
Iôi transferida a concessão cu permissão, assumir compromisso de ooedecer ás condições de outorga de concessões ou permissões de que trata
o Título V dêste Regulamento, e às
que tiverem sido estabelecidas pelo
respectivo Poder Concedente.
Parágrafo único. No caso de transferência direta ou indireta de concessao ou permissão ficam os novos
cotistas ou acionistas sujeitos ao cumprrmento das exigências que o Poder
Concedente tiver estabelecido para os
antigos acionistas, de conformidade
com as leis, regulamentos, portarias
e normas baixadas, em cada, caso. pelos Governos Federal e dos Estados,
Territórios e Municipios.·
Art. 52. Autorizada a transferéncia direta ou indireta da concessão ou
permissão. as entidades ficam obrigadas a submeterá aprovação do Poder Concedente os atos que praticarem na efetivação' da operação.
Parágrafo .úníco. Quando o Poder
Concedente não fôr a União, a transferência das concessões ou permissões
será lavrada em termo que será assinado pelas entidades sucessora e
sucedida e pelo representante do Poder Concede?te respectivo, do qual
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será, obrigatorIamente, encaminhada
certidão ao CONTEL para registro.
TÍTULO IX

Das Alterações Estatutárias ou Contratuais e das Transferências de Cotas ou Ações

Art. 53. As emprêsas concessionárias 'ou permissionárias de Serviços de
Telefonia Públicos não poderão alterar os respectivos atos constitutivos,
estatutos ou contratos sem a prévia
autorização do Poder Concedente,
Parágrafo' único. Quando o Poder
concedente não fôr a União, sera encaminhada ao CONTEL, através do
Poder Concedente- respectivo, a certidão da ata da Assembléia-Geral que
decidiu a matéria, tepoís ce seu arquivap1ento na repartdção competente.
TÍTULO

X

Dos Prazos e da Renovação, Perempção e Caducidade das Concessões e
Permissões

Art. 54. Dos côntratos de concessâo dos Serviços de Telefonia Públicos constará, obrígatórtamente, a respectivo prazo, que não poderá \~XC€
der de 30 (trinta) anos.
Art. 55. As concessões e permissões
para a execução dos Serviços de Telefonia' Públicos poderão ser renovadas.
§ 19 O Poder Concedente, até um
ano antes do término do prazo comtratual, notificará a concessíonarta ou
permíssíonàrta quanto à forma de as'segurar a continuidade de serviços.
§ 29 ,A renovação dependera, entre
outras 'condições, do cumprimento, pelas concessionárias ou permissionárias,
das exigências legais, regulamentares
e contratuais durante a vigência da
concessêo.
Art. 56. A perempção ou caducidade da concessão ou permissão será
declarada pelo Poder Concedente.
S 19 Ocorrerá a perempção ou a
caducidade quando as concessionárias
ou permissionárias dos serviços de telefonia nâo executarem as instalações
nos prazos e pela forma previstos no
contrato, desinteressando-se de fazê-

lo sem' que tenha ocorrido motivo de
fôrça-maior devidamente comprovado.
§ 2Q Incorrerá, também, em caducidade a concessão ou permissão nos
seguintes casos:
a) emprêgo do
circuito pata fim
diverso da outorga;
b) interrupção do serviço além dos
prazos fixados pelç Poder Concedente;
c)
transferência da concessão ou
permtssâo sem prévia autorização do
Poder Concedente;
d)
estabelecimento de convemos
sem aprovação to CCNTEL.
§ 39 Quando a concessão fôr outorgada pelo Presidente da Repúbltca, a declaração de perempção ou caducidade será precedida de parecer do
CONTEL.
§ 4Q A declaração da caducidade,
quando viciada por uegalidade, a'mso do Poder ou pela desconformídade
('.011"OS nns ou motivos alegados, titulara o prejudicado a postular reparação do seu direito perante o Judiciário.
TÍTULO XI

Das Desapropriações e Requisições

Art. 57. Os Serviços de Telefonia
públicos podem ser desapropriados ou
requisitados nos têrmos do art. ·141,
§ 16, da Constituição, e das leis vigentes.
~ 19 As desapropriações ou requísiçôes de que trata êste artigo podem
ser totais ou parciais.
~ 29 No cálculo da indenização f:e:'
râo deduzidos os favores cambiais e
fiscais concedidos pela Untao e pelos Estados.
Art. 58. Em caso de guerra ou perturbação da ordem pública ou por
qualquer motivo de tnterêsse -nactonar, a juizo do Governo, ponera este
suspender, temporàrtamente, serviços
de telefonia ou ocupar as ínstaraçôes
de concesstonártas ou permíssioná-ras,
observando, quanto às conseqüências
dêsses atos, as disposições legais que
regulam a matéria.
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TiTULO

Das

XII

Tarijas e SobretaTijas

Taxas,

CAPÍTULO I

Das Taxas

Art. 59. As entidades executantes
de Serviços de Telefonia estão sujeitas ao pagamento de taxas, cujo valor será fixado em lei.
§ '19 O CONTEL proporá ao Presidente da República os valôres das taxas a 'serem fixadas e elaborará os
estudos necessários "ao preparo das
mensagens a serem encaminhadas. ao
Congresso N aciona! para tal fim.
§ 2~ As taxas de que trata êste
artigo se -destínarão ao custeio dos
serviços de fiscalização.
CAPÍTULO II

Das Tarijas

Art. 60 .. Os usuários dos Serviços
de 'I'elefcnla Públicos estão sujeitos
ao pagamento de tarifas, cama compensação obrigatória pelo .servíco re~
cebído e a ser remunerado, .
Art. 61. As tarifas de Serviços de
Telefonia Públicos serão fixadas ~,e
guncto c r i t r i o s estabelecidos pelo
é

CONTEL.
§ 1Q O CONTEL, ao fixar critérios
para determinação de tarifas, levará
em consideração os seguintes retõres:
a) cobertura das despesas de custeio:
b) justa remuneração de capital; e
c) melhoramentos e expansão dos
serviços.
§ 29 Nãc poderão ser' ínclutdos na
cou:posiçãc do cus':o do serviço, para
efeito de revisão 'JU fixação' de tarifas.
a) despesas de p'tblícídade das concessíonárfas Ou permtssionártas com
exceção da referente à publicação de
editais ou de noticias de evidente interêsse público, desde que a publicaç2.0 tenha sido regulada pelo CONTEL e seja distribuída, uniformemente, por todos os jornais diários;
b) assistência técnica devida pele
concessionária ou permissionária a
outra emprêsa, desde que ambas façam parte de um ,mesmo holding;
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c) honorários advocatícios, ou despesas com pareceres, quando a emprêsa possua órgãos técnicos permanentes para o serviço forense;
d) despesa com peritos da parte,
sempre que no quadro da emprêsa tigurem pessoas' habilitadas para a pertcía em questão:
e) vencimentos de diretores ou chetes de serviços ::10 que vierem a excecer remuneração atríbutoa. no serviço federal, ao Mlntstro de Estado;
j) despesas não -obradae com serv.cos de qualquer natureza oue a lei
não haja tornado gratuitos ou que
não tenham sido dispensados de 1J<1gamento em resolução do CONTEL,
publicada no Diário Otícíiü,
§ 3(} A parte da tarifa que se destinar a melhoramentos e expansão dos
Serviços de Telefonia, de que trata o
§ 1Q dêste artigo, será escriturada em
rubrica especial na contabilidade da
emprêsa.
Art. 62. A determinação das tantas dos serviços internacionais obedecerá aos mesmos principias do artigo
anterior, observando-se o que estiver
ou vier a ser estabelecido em acôrdos e convenções:'! qUE' o Brasil esteja
obrigado.
Art. 63. O CONTEL fixará, períõõrcamente, o valor do franco ouro a
ser considerado no cálculo das tenras
I ererentes ao Serviço de Telefonia PÚ·
bttco Internacional.
Art. 64. A tarifa dos serviços ele
Telefonia Públicos terá por base a
ocupação dos circuitos
a distância
entre .as estações.
Parágrafo único. O CONTEL levará
em conta êsses fatôres no estabelecimento dos critérios para cálculo de
tarifas e fixará as condícões a serem
obedecidas pelos ooncessíonàrtos para
equiparem-se com meios que posstotIítem as necessárias medições.
Art. 65. O CONTEL poderá autorizar a adoção de tarifas redueíôas,
em dias e horários especiais.
ArL 66. Será adotada tanta esoecíal para o aluguel de linhas ou canais que $e destínvm a transmissão de
programas educativos dos E's t a d -o s,
Territórios, Municípios e Distrito Pecteral, assim como para as mstítutçõ-s
privadas de ensino e cultura.
Art.. 67. Nenhuma tarifa entrara
em vigor sem prévia autorização pelo
.ê

.CONTEL.
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Art 68, Para efeito de tlxação de
tarrtas, as concessi.onárias .de serviços
de telefonia publicas urbanos serao
grupadas em ~asses, definidas p e} {l
numero de assinantes.
parágrafo único. O CONTEL estabelecerá as classes a que se refere ~s$c
artigo.
Art. 69. O CONTEL" fixará os critérios para fi. redistribuição das taríIas entre' entidades que realizem trafego mútuo.
CAPITULO UI

Do cálculo, aorouaçao e reoísao
Tarifária
SEÇÃO I

Dos serviços de telefonia públicos eee..
cutados pela Bmbratel. e dos concedidos ou permitidos pela' União

parecer e documentos julgados -neeessáríos à _instrução do processo
§ 29 Ultrapassado o prazo a que se
refere o parágrafo anterior, poderá a
concessronárra encaminhar. dlretamen,·
te, ao CONTEL a sua pretensão, dando disso ciência g,L Poder Concedeute
§ 39 O CONTEL, no caso previsto
no parágrafo anterior, poderá dectrtnsem a audiência do Poder Concedente, remetendo-lhe -cópía do seu Parecer e da Decisão sôbre a matérta .
Art. 72. Os Estados e Munícípíos
quando
executarem, diretamente,
Serviços de Telefonia Públicos precederão na forma do disposto no Arttêo 70 e seus parágrafos, deste Reg- (la-

mente.

CAPÍTULO IV

Das Sooretaritae

Art. 70, As tarifas doa. Serviços de
Telefonia Públicos executados p o r
concessionártas ou permissionárias de
serviços cuja exploração tenha sido
outorgada pela União; serão üxanes
pelo CONTEL.
19 As entídaoes de que trata este
artigo, CO'11 base nos critérios estabelecidos pele CONTF..L. encamínharão a
êste órgão, estudos prcpondo o valor
das tarifas dos serviços a seu cargo.
§ 29 O CON'rEL com base nos t'~
tudos apresentados, calculará as tarttas que, depois de aprovadas, entrarão
em vigor mediante putnícaçâo da re,':i:
pectíva Decisão.

*

SEÇÃO II

Dos S e r v i ç à s de Telefonia PúblicI.J.';
concedidos pelos Estados e Munict··
pios ou por élee executados

diretamente
Art. 71. As concessionárias de ~~.>
viços de Telefonia Públicos, com base
nos critérios estabelecidos pelo CONtel, e obedecidas as condições do contrato de concessão, encaminharão 8/1
Poder Concedente estudos que permitam o calcule das tarifas dos serviços
por elas executados
§ 19 O - Poder Concedente, no prazo
de 3{) <trinta) dias, deverá encamiIlhar ao CONTEL, diretamente cu
através do seu órgão de telecomumcacões, quando houver os estudos a que
se refere este artigo, acompanhados de

Arb. 73. Os usuários de Serviços de
Telefonia PúblICOS estão sujeitos ao
pagamento de, além das tarifas de quo
trata o Artigo 60 dêste Regulamente,
uma sobretarrfa ,
§ 19 As sobretartraa de que trata
este artigo destinam-se à constituição
do Fundo Nacional de Telecomunícaçôes, criado pelo Al:t.igo 51 da Lei 'numero 4.117-6:&.
§ 29 As sobretarüas não poderão ser
superiores a ,30% (trinta por cento)
da tarifa e serão cobradas p o r um
prazo de lO (dez) 811u;;, de conformi-dade com o que estabelece o Regula
rnento do Fundo Nacional de 'peleccmumcacóes ~ Decreto nv 53.352, de.
26 de dezembro de 196:1.
S 39 As sobretarffas serão fixadas e
revistas pelo CONTF.l.
T~TULO

XIn

Dos Crimes. Infrações
e Penalidades
CAPÍTULO I

Dos Crimes

Art. 74. As telecomunicações, atravês dos serviços de telefonia, são invioláveís ,
Art. ·75_ Pratica crime de víolação :
de telecomunicações quem, transgredindo lei ou regulamento, divulgue ou
comunique, informe ou capte, trnns-
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mita a outrem 01' utilize o conteúdo,
resumo, significado interpretação, indícação -ou efeito de qualquer comunicação dirigida a terceiros.
§ 1° Pratica, também, crime de Vl0-

laçao quem, ilegalmente, receber, dí..'
vulgar ou utilizar telecomunícaçâo interceptada.
.
§ 2" SOmente os serviços fiscais das
estações e postos oficiais poderão interceptar telecomunícaçao.
Art. 76. Nãotconstttui violação de
telecomunicação:
1 - A recepção de telecomunícaçao
dirigida por q 11 e m, diretamente ou
como cooperação, e s t e j a legalmente
autorizado;
,
II - O conhecimento dado:
a) ao deatínatáric da telecomunicação ou a seu representante legal;
t» aos intervenientes necessários ao
curso da .telecomuntcação:
c) ao comandante ou chefe, SOl.)
cujas ordens imediatas estiver servtndo:
d) aos fiscais do Govêrno junto aos
concessionários ou permissionários;
e) ao juiz competente, mediante, requislçâo ou íntímaçâc dêste,
parágrafo único, Não estão compreendidas nas violações citadas neste
Re g u I a m e n to as telecomunicações
através dos serviços de telefonia, relativas a navios e aeronaves em perigo, ou as transmitidas nos casos de
calamidade pública
Art. 77. Constitui c r ím e, punível
com a pena de detenção de 1 a 2 anos,
aumentada da metade se houver dano
a terceiro, a instalação ou utdlízaeáo
de telecomunicações. sem observância
do disposto em ieí p regulamento,
CAPÍTUtO II

Das Infrações

Art. 78. Constitui infração na execução dos Serviços de 'Telefonia, a não
observâncía.:
a) dos dispositivos da Lei número
4.117, de 27 de agôsto de 1962, e dêste Reguiamentc:
b) das normas gerais, técnicas c admmistratívaa, baixadas p e I o CONTEL;

c) das cláusulas constantes dos cont r a tos
de concessão, permissão ou
convênios.

Art. 79. Os Podêres Concedentes
estabelecerão, nos respectivos contratos de concessão ou permissão e convênios, as infrações e as penas correspondentes a que estarão SUjeitos os
concessionários e permísstonàrtos, onecidos os limites fixados neste Regu~
lamento.
CAPÍTULO In

Das Penalidades

Art. 80. As penas por infração dêste Regulamento são:
a) multa,'
cassação;

b)

õetençao.
Parágrafo úníco . Se a entidade detiver mais ..de uma concessao ou permissão, a penalidade que fôr aplicada
pela mtrmgêncía dêste Regulamento
.a uma delas, não atingirá as demais.
Art. 81 A pena de multa pode-à
ser aplicada isolada ou conjuntamente
com outras estatuídas neste Regula. menta.·
Art. 82. A. multa terá o seu valor
fixado entre os limites de 1 (uma) a
100 (cem) vêzes o maior salarto-mínimo vigente no Pais.
Parágrafo único. A r-eírunoencía Sela
punida com multa imposta em dôbro.
Art. 83. Para os efeitos dêste Hegutamento, considera-se reincidência
a reiteração dentro de um ano na
prática da mesma infração já punida
anteriormente.
Art. 84. A pena de cassação a que
estão sujeitas as concessionárias ou
perrmsstonàrías p o d e r á ser aplicada
nos seguintes casos:
a) Interrupção do funcionamento do
serviço, por mais de 30 (trmtaJjIM
consecutivos. exceto quando naja autorização do Conselho Nacional de Telecomunicações, por justa causa;
b) supervemêncía de incapacidade
legal, técnica ou econômica para execução dos serviços da concessão ou autorização.
c)

CAPÍTULO IV

Da Aplicação das Penas

Art, 85. São competentes p a r a ..
aplicação de penas o Ministro da Justiça, o CONTEL e os Pcdêres Conce<lentes.
'
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Art. 86. Compete ao Ministro da
Justiça aplicar a pena de cassação de
qae trata o Art. 84 dêste Regulamento, mediante representação do CQN-

TEL.
Art. 87 . Compete au CONTEL:
1 -v- aplicar as penas administrativas e de multas, por iniciativa própria ou ~ediante representação de autoridades competentes; .
2) opinar sôbre a aplicação da pena
de cassação ou suspensão, quando
fundada em motivos de ordem técnica.
Art. 38. Compete aos Pcdêres Concedentes~

A· aplicação das penas correspondentes às ínfracôes relativas às cláusulas dos contratos de concessão, permissão ou convênios, de que sejam
parte.
Art. 89. A autoridade competente:
ao aplicar a pena, atenderá aos antecedentes, à idoneidade da entddade concessionária ou permissionária,
à. intensidade do dolo e o grau de
culpa, os motivos, as circunstâncias e
as conseqüências da infração,
Art. 90. N a fixação da pena de
multa a autoridade competente levará em consideração a condição econômica da entidade infratora;
Art. 91. As multas aplicadas pelo
CONTEL, o serão dentro de 30 (trinta) dias, contados do ingresso ou formação de cncío da respectiva representação em sua secretaria.
§ 1° O CONTEL, antes de aplicar
pena de multa, deverá notificar a entidade concessionária ou permíssionátia para que; dentro do prazo de 5
(cinco) dias, contados da notificação,
o acusado possa apresentar defesa
por escrito,' depois de depositada a
importância correspondente à multa

aplicada.

Art. 9~. O infrator multado pelo
CONTEL poderá, dentro de 5 (cinco)
dias e com efeito suspensivo, recorrer ao Presidente da República, que
lhe. dará ou negará provimento, podendo ainda, reduzir o valor da

multa ,

Ar-t. 93. O CONTEL ao representar, perante o Ministro da Justiça,
pedindo a cassação, dará ciência. na
mesma data, à concessionária ou permissionária para que, dentro de 15
(quinze) dias, ofereça defesa escrita,
4.uel'endo.
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§ 19" A concessionária ou permissionária que não se conformar com a
cassação, poderá promover o pronunciamento do Tribunal Federal de Recursos, através de mandado de segura-nça, cabendo ao seu Presidente decidir sôbre a suspensão liminar do
ato, no' prazo improrrogável de 24
(vinte e quatro) horas.
§2 9 A decisão final do Ministro da
Justiça, aplicando a pena de cassação, só será executada depois da decisão liminar referida no parágrafo
anterior, quando confirmatória da
cassação.
Art. 94 .. Nos crimes de violação de
telecomunicação, através de serviços
de telefonia, a que se refere o artigo
75 dêste Regulamento e o art. 151 do
Código Penal, caberão, ainda, as seguintes penas:
I - Para as permissionárias e concessionárias:
a) multas administrativas;
b) cassação da permissão ou concessão.
II - Para as pessoas:
a) 1 (um) a 2 (dois) anos de detenção ou perda de cargo ou emprêgo, apurada a responsabilidade em
processo regular íncíado com o afastamento imediato do acusado até decisão final;
b) para as autoridades responsáveis as penas serão aplicadas em dôbro.
§ 19 A aplicação de multa administrativa ou de pena de cassação,
não exclui a responsabilidade criminal.
§ 29 Serão suspensos ou cassados,
na proporção da gravidade da infração, os certificados dos operadores
responsáveis pelo crime de violação
de telecomunicação, através da tele-.
roma.
Art. 95. A concessionária ou permissionária, ofendida em qualquer
direito, poderá pleitear junto ao Judiciário sua reparação, inclusive para
salvaguardar a viabilidade econômica do empreendimento afetada por
administrativas, que a
exigências
comprometam desde que não decorrentes de lei ou regulamento.
Art. 96. A comprovação do uso do
servrco de telefonia público de modo
atentatório à ordem pública, à moral
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e aos bons costumes, implicará no
cancelamento da assinatura, que só
poderá ser restabelecida decorrido o
prazo de 2 (dois) anos, sem que assista ao usuário direito a qualquer indenização.
TíTULO XIV

Das Disposições Gerais e
Transitórias

Art. 97.

O CONTEL poderá auto-

rizar, mediante permissão, a titulo
precário, e conôíções ffxadas em convênio, estabelecido entre os interessados e a. 'trníão, por aquêle órgão
representada, a exploração de serviços . telefônicos interestaduais, quando se tratar de:
a)

ligações subsidiárias não previs-

tas no Plano Nacional de Telecomunicações;
b) ligações previstas no Plano Nacíonal de Telecomunicações que não
estejam em execução; .OU para serem
iniciadas em curto prazo.
.Art. 98. O CONTEL fixará prazos dentro dos quais as concessíonártas ou permissionárfas de Serviços
de Telefonia Públicos, deverão adaptaras suas instalações de modo a,
permitir os seguintes. melhoramentos
nos serviços executaôca:
Discagem direta à distância(DDD);

Serviço medido.
Parágrafo único. Somente depois
doa adoção do serviço medido será permitido, pelo CONTEL, o emprêgo do
sistema de linha compartilhada.
Art. 99, O Conselho Nacional de
Telecomunicações procederá, imediatamente, ao levantamento das concessões, autorizações e permissões
propondo ao Presidente da República..
a extinção daquelas cujos serviços não
estiverem funcionando por culpa dos
concessionários,
Art. 100, O Conselho Nacional de
Telecomunicações precederá à revisão
dos contratos das emprêsas que executam serviços de telefonia. públicos,
em funcionamento no Pais, visando:
a) à padronização de todos os contratos, observadas as circunstâncias
peculiares a cada tipo de -serviço;
b) à üxaçêo de prazo para as concessionárias e permíssíonãrlas se

adaptarem aos preceitos da Lei número 4.117-62 e às disposições dêste
Regulamento.
Art. 101. As empresas concessionárias e permissionárias de Serviços
de Telefonia Públicos encammnarâo
aos Podêres Concedentes e ao CONTEL, obrigatõrtamente, logo após a
realização da Assembléia ecret que
os 'aprovar, o relatório de sua Diretoria e o Balanco de suas contas .relativas a cada exercício financeiro.
Art. 102, O Departamento dos ccrretos e Telégrafos. continuará a exercer as atribuições de tíscalízacáo <J a
efetuar a arrecadação das atuais taxas, prêmios e contribuições, até que
o Conselho Nacional de Telecomunicações esteja, devidamente, aparelhado para ° exercício destas atribuições.
-

Euclides Quandt de Oliveira.

DECRETO

N9 ;:;'7.612 DE 7 DE
3,\NZIRO DE 1966

Fixa normas para a execução financeira do Tesouro Nacional, ao erercacto de 1966.

o Presidente da República, usando
da atríbuiçãr que lhe confere o artigo
87, número r, da Constituição Federal
e no objetivo de limitar O aetícít: do
Tesouro Nacional dentro dos limites
programad-os pelo orçamento monetárío, decreta:
I

-

Das despesas orçamentárias

AI'L 19 A execução financeira do
T8S0urO Nacional atenderá às despe-

sas incluídas, quer na parte fixa, quer
na parte variável do Orçamento Geral da Urríâo. e às despesas não obrtgatórtas . cujos créditos forem consi-

derados disponíveis.
Art. 2' Consideram-se disponíveis
os saldos das dotações
orcamentárias não incluídas no fundo de reserva de que trata o artigo 10, da Lei
ne 4.900, de 10 de dezembro de 1965,
Art. 39 Entende-se por despesa
obrigatória não s6 a constante da
parte fixa do Orçamento Geral' da
União, mas a variável resultante de
empenhos legislativos ou judiciais; de
fôlhas de vencimentos, remuneração
ou salário de pessoal regularmente
admitido,
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§ 1Q Consid~r~m-se também ~e ~::~
.rnreza obrigatOl'la as despesas ínadiáveis excedent( às quantias fixadas no
Orçamento Geral da União cujos créditos já . tenham sido solicitados ao
con"gresso Nacional, pelo poder competente.
§ 29 As despesas a serem realizadas
na forma do parágrafo precedente dependem de prévia autorização preaidenciaI. em processo a ser encamrnhado através e com parecer do Mínistério da Fazenda. salvo às referen-tes a pensões, proventos, vencimentos
e vantagens .ífxas de pessoal que pcderâc ser aut-orizadas pelo Ministro
da Fazenda.

n -

Das despesas à conta de créditos especiais e extraordinários

Art: 49 Fica vedado O' encaminhamento de
exposições de motivos _à
Presidência da República solicitando
a abertura de créditos adicionais, sem
que sejam indicados os recursos a serem utiltaados na cobertura das despesas, conforme determina o artigo
49, §§ 49, 5(l e 69 da Lei nO 4.595, de
31 de dezembro" de 1964, obedecidos
os limites do artigo 13 da Lei nv 4.900,
de 10 de dezembro de 1965.
â
19 Para o fim de que trata êste
artigo, consideram-se como recursos
disponíveis os indicados no § 19 do
artigo 43, da Lei nv 4.320, de 17 de
março de 1964 e, em casos especiais,
para atender ao programa de trabalho governamental, poderão ser unuzados. por compensação, parcelas integrantes do fundo de reserva.
§ 29 Excetuam-se
.das disposições
dêste arbtgo os créditos destinados à
regula-rização de
despesas anter-iormente realizadas .cuja autorizaçã-o já
previcsa a forma específica de ftnanclarnento.
Art. 5(1 As despesas a serem realizadas com antecipação de recursos,
deverão ser autorizadas pelo Presíoente da República, nos mesmos papéis
em. que constar a -exposição do Minístro solicitant-e,
mediante parecer
da Comissão da Programação Financeira. a que se refere o Decreto cúmero 54.506, de
20 de outubro de
1964. aprovado pelo Ministro da Fazenda.
tIl -

Do pagamento das despesas

Art. 69 As despesas obrigatórias e
não obrigatórias, à conta. de créditos
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orçamentários ou
adicionais, serão
pagas segundo cronogramas de desembôlso estabelecidos pelo Ministro da
Fazenda, obedecidos os limites cumulativos constantes dos Anexos I, II
e UI.
~ 19 Os suprimentos destinados aos
pagamentos de que trata êste artigo
serão ajustados ao calendário predeterminado.
§ 29 A entrega de qualquer importância pelo Tesouro Nacional para a
cobertura do âeticit das autarquias ou
emprêsas públicas de transporte, subcondicionada à
vencionadas, ficará
comprovaçâc por essas entidades de
um esfôrço para correção, de seu desequüíbrto financeiro, na forma . da
Lei número 4.900, de 10 de dezembro
de 1965 e nas condições a serem fixadas em decreto.
Art 79 Os pagamentos a 'serem efetua.dos pelo Tesouro
Nacional. no
exercício de 1966. não poderão. em
r, ncipio, exceder à soma de Cr$ ....
5.315 bilhões. Se a arrecadação da'
Receita
Orcamerrtáa-ia fôr além de
Ci'S 4.895 bilhões, o limite dos pagamentos poderá ser acrescido da majo. ração verificada.
Os pagamentos de que trata êste
artigo obedecerão ao seguinte esquema:

c-s
Bilhões
I

A Conta do Orçamento
Geral e suas insuficiências . . .
tI - A Conta de Restos a
Pagar
IIr ~ Assistência Financeira,
\ Créditos
adicionais -e
despesas sem crédito ... ~
IV - Líquídação de dividas
no exterior de responsabilidade do Tesouro Nacional.
V -. Reajustamento salarial
do funcionalismo
da
~

Uníáo

3.879
400

186

100

'750

§ 10 As transferências às emprêsas

transporte não deverão ultrapassar
a soma de Cr$ 722 bilhões, dos, quais
crs 298 bilhões poderão ser entregues
no r.rfmeírc e o restante no segundo
semestre.
Q('!
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29 Da parcela destinada a Restos

a Pagar, crs 300 bilhões serão

ut~1i-'

zados para pagamento de transferências de 1965 e o restante para atendimento nas --'-esourarias do Tesouro
Nacionai, dos restduos passivos acumulados até 1965. mediante instruções do
Ministro da Fazenda.
§ 39 As importâncias da distribui-

ção feita no parágrafo anterior poderão ser modificadas pelo Ministro da
Fazenda. mantida, entretanto. a limitação global de que trat êste artigo.
Art. 89 Fica proibido qualquer pa-

gamento de despesas à conta de saldos de arrecadação. As despesas serão pagas, exclusivamente, 'com os suprimentos concedidos às Tesourarias
ou Pagadortas ou com recursos
de
contas abertas no Banco do Brasil 80cíeds.de Anônima.
§ 19
Excetuam-Se dessa regra as
Exatorte
Federais e Agências dos
Correios e Telégrafos devidamente autorizadas.
§ 2l? Para os fins de que trata' o
artigo 12 do Decreto-lei nv 9.813 de
6 de setembro de 1946, entende-se
como saldo da arrecadação a diferença entre a totalidade da arrecadação
e os descontos a que esta, porventura,
esteja sujeita.
§ 39 As Delegacias do Tesouro Nacional nos Estados, as Diretorias Regionais dos Correios e Telégrafos, as
Alfândegas, as Recebedorfas Federais,
os estabelecimentos de Fundos e demais Repartições Clvl- e Militares que
possuam I'esourarfas ou Pagadocias
recolherão dià' iameme ao Banco do
Brasil S. A., à conta "Receita da
Umâo" os saldos das arreoadacôes
do dia anterior ressalvado o disposto
no artigo J.3 de Dec-eto-Iet vnúmero
9.813, de. 9 de setembrc de 1946.
IV - -Da programação financeira

Art. 99 A programacár. financeira
visará à distribuição stsemática de
recursos pele Tesouro Nar.·;uua' com
o preparo de cronocramas de desembôlso compatível com as díspnníbíltdades de caixa e de conformidade
com ae normas estabeleci-las no Decreto ne 56.790, de 26 de agôstó ,fie
1965.
Art. 10. Incumbe à Comissão de
Programação Financeira estabelecer os
quadros de distríbutçào da despesa e

~;XECUTIVO

cronogramas de que trata o artigo
antertor.
Art. 11. A Comissão de Programação Financeira acompanhará. a execução da programação estabelecida,
ccmpríndo-lhe
elaborar, semana) E
mensalmente,
demonstrativos dessa
execução, quer no tocante à receita,
quer no tocante à despesa, visando
sua eventual -correção.
Art. 12. As estações pagadoras. em
nenhuma hipótese, poderão ultrapaasar Os tetos estabelecidos nos respectivos cronogramas de desembôlso, aos
quais estarão condicionados seus suprirnentos.
.
. § jc Sempre que a insuficiência dos
tetos estabelecidos se tornar previsível, deverá o responsável pela estação pagadora comunicar o fato à Direção Geral da Fazenda Nacional, a
qual se entenderá com a Comissão de
Programação Financeira para as providências cabíveis,
§ 29 Entende-se por estações pagadoras, para os efeitos dêste deoreto,
as de que trata o artigo 15, do Decreto-lei nc 9.813, de 9 ele setembro
de 1946.
Art. 13. Fica o Ministro da Fazenda autorizado, de conformidade com "
execução do programa financeiro, a
Transferir para o exercício seguinte,
parcelas de despesas, até Cr$ 250 bilhões, cujos pagamentos venham a
agravar o tieficit previsto neste decreto.

v -

Dos créditos indispensáveis

Art. 14. Consideram-se Indispensáveís os créditos Integrantes do Fundo de Reserva a ser estabelecido em
decreto, não podendo por isso ser objeto de empenho cu liquidação para
pagamento, salvo se liberado pela autortdade competente.
Art. 15. Os casos omissos à matéria dêste decreto serão resolvidos pelo
Ministro da Fazenda.
Art. 16. í:ste decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de janeiro de 1966; 145°
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Octavio, Bulhões
Roberto Campos
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DECRETO NQ 57.613 -

DE 7 DE

JANEIRO

113
DE 1966

Estabelece o Fundõ de Reserva nas dotações orçamentórtae ~para o exercício
de 1966.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
.artigo 871 número I, ~a Constituição Federal, e tendo em -vista o que díspõe o artigo 10 da LeI nv 4.900, de 10 de dezembro de 1965, decreta:
, Art. 19 Ficam incorporados ao Fundo de Reserva de que/trata êsse Decreto os seguintes créditos orçamentários relativos ao exercício de 1965, no
montante de crs 550.000.0UO.000 (quinhentos e cinqüenta bilhões de cruzeíros) , a 'saber:

I

gubanexo do I
orçamento de l1966

Fundo de
reserva

Ministérios ou órgãos

CR$ 1.000

I

I

,

J'

!

!
1

I

I

I
I
I
J

I'
1

1
I
I
i
I

I
I
I
I
I
I

4.02.00
4.03.00
4.05.00
4.06.00

4.0"(00
4.08.00
4.09.00

4.10.00
4.11.00

I
I
I

Presídêncía da República:

4.01.00

Conselho Administrativo de Defesa Eco-I
nômíca
1
Grupo Executivo para as terras do Sudo-]
este do Paraná
.1
Grupo de 'I'rabalho de Brasília
I
Conselho Nacíonal de Telecomunicações 1
Supertntendencía Nacional de Abastecí-]
menta
1
Conselho Nacional de Pesquisas
1
Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-I
tistica.;
·················.;1
Companhia Brasileira de Armazenamen-]
to . ······ .. ···········.······· .. ···1
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária I
Companhia Brasileira de Alimentos .... 1
Ministério Extraordinário para o Plane-I
jamento e Coordeneçâo Econôrmca
Ministério Extraordínàrío para Coorde-]
nação dos organismos Regionais .·1
Superintendência do Plano de Valoriza-I
çào Econômica da
Amazônia
i'
Superintendência do Plano de Valoriza-I
çaó da Região da Fronteira Sudoeste I
do Pais
i
Supertntendéncía do Desenvolvimento dOI'
Nordeste..
""
I
comíssêo do Vale do São Francisco
·1
Demais órgãos da Presidência da Repú-]
c

c

]

I
DJiC8, . ·,············ ... ·········.···1
I Departamento Administrativo do Serviçal
I
Público . ···························1

I Estado Maior
I Ministério 'da
I Ministério da
I Ministério da
I Mmístérto da
I Ministério da
!' Ministério da
I Mínistér!o aa

das Fôrças Armadas ... ·1
Aeronáutica .~.,;."""" I'
Agricultura .···· ... ·
·1
Educação e Cultura
·1
Fazenda
'·1
Guerra
I
Indústria e Comércio .1
Justiça e Negócios tnteno-!

I r e s . .· ..... ··· .. ·.····· ..... ·.·····1

154.900
239.600
1.589.000
264.000
1.374.000
1.249.400
1.870.500
200.000
20.000.000
200.000
800.0lJO
olJO.OOO
10.714.200
1. 799.000
Z8.HS.6úO
5.989.000

1.220.300
634.470
1. 027.700
4.000.000
20.000.00n
80.964.730
198.000.000
12.000:000
400.000
5.700.000
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Subanexo do
crcamento de i
"1966

4.13 00
4:.1'.1.0D

4.15.uO
'1. Hi.CO

4.11.00

\

Ministérios ou Orgáos

1

_____1.4.1:d.CO

----

.

_

I

I Ministerto ca Marinha
I Ministério oas Minas e Energia

_.. I

I Mmisterro das Relações Exteriores

1

I'

I
I Ministério da, Saúde
I Ministério de Trabalho e Previdência 80-1

I

I

cíat

I Mínisterío da Viação e Obras Puaítcas .1
I
I

,I

Totaí Geral

Fundo de

reserva
I
I CR$ 1.000
I-------I

I

3.500.ÜOO
31. 000.000
1.500.000
31.000.000
562.000
83.000.000

55.0.000.000

I
Parágrato úntco. As dotações de que trata este artigo poderão ser- liberadas pelo Mímstro da Fazenda, 110 segundo semestre do corrente exercício,
à medida das possibilidades do '1 esouro, por superavtt na arrecadação prevista', par compensação resultante da anuíaçao parcial ou total de outras
ôotaçóes, dentro da mesma Unidade orçamentária, ou ampliação dos cro-

ncgramas de desembolsos anteriormente fixados.
ArL 2° Os Mmístértos e órgãos diretamente subordinados à Presidência
da Repúbhca deverão apresentar ao Mímsterio do Planejamento e Coordenação Econômica o detaihamentc do Fundo de Reserva discrnuínado no
Artigo IV deste DEcreto que o encaminhara ao Ministério da Fazenda.
_Parágrafo único. Somente apos.e apresentação do detalhamento' do
Fundo de Reserva, o Mtnístérro da Fazenda iniciará a distribuição dos recursos para, atender às Despesas de Capital.
.
Art. Sv A Contadoria Geral ti::!, República, tendo em vista os montantes
referidos no artrgt- 1~ deste ctecret.c, processara a Iíberaçao da parte dispontve! das dotações orçamentártas. de acordo com as relações discriminadas
enviadas pelos Ministérios e demais órgãos Interessados.
Art. 4º Os Casos omissos relativos à matéria dêste Decreto serão reeclvidas pelo Ministro da Fazenda.
Art 51! O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de janeiro de 190{); 1459 da Independência e 78~ da Repúb!ica.
H,

CASTELLO BIIANCO

Octavio Bulhôer;
Roberto campos

DECRETO

N9 57.614 -

DE 7 DE JANEIRO DE

1966

Dispõe sóbre a entrega. pelo Tesouro Nacional de importância para cobertura âe "âetícit" das autarcuíae ou emprêsas públicas e privadas subvenciOnadas.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o Artigo 87, inciso I, da Constituíçêo Federal, e de acôrdo com o disposto no
artlg'{" 9\' da Lei nv 4.9DO. de lfj de dezembro de 1965, que estima-a Receita
e fixa a Despesa da União para o Exercício Financeiro de 1966, decreta:
Art. 19 A entrega de qualquer importáncía pelo Tesouro Nacional pa.l'a a cobertura de "defícrt' das eutarquías ou emprêeas públicas e privadas

ATOS DO PODER

ExEcuTivo

115

subvencionadas ficará condícíonada ,à comprovação por essas entidades de
upl esfôrço para correção de seu desequilíbrio fínancelrc.
Art. 2° Dentro' d0S totais de desembõlso lixados pela Programação Fínanceil'<t para 1965, os cegumtes recursos poôerac ser transrerrdos trimestralmente para as autarquias e empresas subvencionadas, à titulo de subvençao, dentro das ccndícôes fixadas por este decreto, em bilhões de cruzeiros:

I
órgãos

Rede perrovíàrla
dera!

I

2' trtm.

I l' trtm.

I
I
I

-Fe-I

•.. ..•....I

Comissao de Marinha]
Mercante, para sub-]
vencar. a empresas!
de .transporte mart-]

67,G

67,6
't

1
1

....... ····1

27,9

to de.' Rio de Janeiro .1
Departamento Nacio-]
na! de Portos e vías]
Navegáveis
. . . .. . I
Depa,rtament.o Nacío-]
nat de Estradas dei
. . . . . 1
Ferro
Departamento de Ae-I
ronautica Civil, pa-]
ra subvenção às em-:
prêsas de avíaçào CO-I'
merctaí
· • • · · · · .. ·1

2,7

3,7

4.9

7,0

tímo

Admínístraçào do Pôr-I

I

I

26,0

39 tnm.

I
i
1

I
I
I
I
85,6 I
I
I
I
50,0

,

I
I
3,8 I
I
I
I5,!} I

4' trim.

I

8,0

30,0

4,0

9,5

1

I
I

3..1,

I
"

I

I
I
I
I
I
I
I
I

1

TOTAL

I

92,3

32,1
3,8
19,5

i

8,8

I
I

48,3

9,5

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

313,1

136,0
15,0
46,4
95,1

26,4

Art. 3D Até 15 de janeiro de 1966, as autarquias e emprêsas públicas e
privadas subsldradaa, atrayb,~ ~llJ~' Mmtsterrcs a que estào jurisdicionadas,
deverão apresentar ao Minísterrc da Fazenda e ao Ministério Extraordinário para õ Planejamento e Ooo-denaçáo Econômica, os planos para limitação de suas subvenções dentro dos limites trimestrais fixados neste decreto,
de acordo com a lei orçamentarra para lS66, bem como a programação da
ctímtnuíçáo progressíva (los -erencos auxtlíos, até o exercício de 1967.
Parágrafo único. A programação acima referida conterá as estimativas
para acréscimo do volume de proôuçao. bem .como outras ptovídências para
ucrescímo de receita e ctrmtnuicât. de custos de operação, com indicação
quanttrtcada de seus etettos
Art. 49 O Ministério da Fazenda somente liberará em cada trimestre,
os recursos autorizados POl' este decreto, diante da apres entaçâo da demonstraçao do comportamento ttnanceiro no trtmestre anterior, com base na
comparacóc econômica' entre a reaüzacâo e o plano apresentado pelas autarquias e empresas subvenctonadas, conforme estabelecido no Art . 39.
Art. 5\'. Revogam-se as ctisposíções em contrário.
Brasília, 7 de janeiro de 196-6: 1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANco
Roberto campos
ucta 1;io Gouveia de Bulhões
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DECRETO N9 57.615
JANEIRO

rc

DE

7

DE

1966

Renova o prazo previsto no artigo
39 do Decreto n Q 56.850, de 10 de
setembro de 1965.

o presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87. inciso I, da Constituição,

e tendo em vista o que consta da

E.M. nv 4-66-GB, do Ministro das

Minas- e Energia, decreta:
Art. 19 Fica renovado o prazo de 90
(noventa) dias, previsto no artigo 39
do jjec-eto nc 56.850, de 10 de se-

tembro de 19,65. que criou Um Grupo
de Trabalho, junto ao Mímstério das
Minas e Energia, com a incumbência
(' rever a Lei nv 4.452, de 5 de no-

56.851, de 10 de setembro de 1955, a
fim de que a Comissão Especial. Instituída no artigo 1Q do mesmo Decreto
possa concluir os seus trabalhos e.
apresentar o relatório a respeítu do
problema do suprimento de óleo cru
ao mercado nacional, acompanhada
de sugestões sôbre as' medidas aconselháveis para assegurá-lo, bem como
de providências que julgar neoessárias praticar no sentido de precatar
a segurança nacional, na hipótese de
uma redução compulsória naquele
suprimento.
Art. 29 f:ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 7 de janeiro de 1966; 145!)
da Independência e 78Q da República.
H.

vembro de 1964, e propor as medidas
que entender necessárias e aconselháveis, no sentido de, por via de ím-

pôsto único sôbre combuetíveís Iíquíde _ e lubrificantes, propiciar à Petróleo Brasileiro S. A. petrobrás - os
recursos necessários à intensificação
da pesquisa e lavra de petróleo no
território nacional.
Art. 29 mste Decreto entra em vigor na data de sua pubucacâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7' de janeiro de 1966; 1459
da jndependêncta e 789 da República.
H.

CAS'l'ELLO BRANCO

Octaoío Bulhões

A. B. L. Castello Branco
Roberto Campos

DECRETO N9 57.617 JANEIRO DE

DE

7

DE

19'66

Aprova o Regulamento das Leis nÚ~
meros 2.308, àt-' 31 de agósto de Ul54,
2.944, de 8 de novembro de 1956,
4.156, de 28 ae novembTO de 1962,
4~364, de :J2 ce julho de 1964 e 4.676,
de 16 -tie junho de 1965.

Presidente da República, usando

da. atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constdtuíçào, e tendo

Mauro Thibau
Roberto Campos

DECRETO NQ 57.616 JANEIRU DE

Thibau

Octavio Gouveia de Bulhões

o

Juarez Távora

CASTELLO BRANCO

M aUTO

DE

7

DE

1966

Prorroga o prazo previsto no artigo
29 do Decreto n9 56.851, de 10 de
setembro de 1965

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere, o artigo 87, inciso, r, da Constituição e
tendo em vista o que consta da
E.M. nc 2-6,,-GB, do Ministro das
Minas e Energia, decreta:
Al't. 1Q Fica prorrogado por mais
120 (cento e vinte) dias o prazo previsto no artigo 29 do Decreto número

em vista o disposto nas Leis números
2.308, de 31 de agôsto de 1954, 2.944:,
de 8 de novembro de ).956, 4.156, de 28
de novembro de 1962, 4.364, de 22 de
julho de 1964 e 4.676, de 16 de Junho
de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento que com este baixa, assinado
pelos Ministros de Eetac.c dos Negócios da" Fazenda e das Minas e EnergkL e destinado à fiel execução das
leis em vigor, referentes ao impôsto
único sôbre energia elétrica, Fundo
Federal de Eletrificação, empréstimo
compulsório em favor das Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, contribuição dos novos
consumidores e coordenação dos recursos federais vinculados a obras e
.' serviços de energia elétrica.
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Art. 29 :í!:ste Decreto entra em vígor
na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 7 de janeiro de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Goumeía de Bulhões
Mauro Thibau

REGULAMENTO A QUE SE REFERE
O DECRETO NQ 57.617, DE 7
DE J ANElRO DE 1966
TÍTULO I

Do Impôsto único sôbre energia
elétrica
.
CAPÍTULO I

Da Incidência e das Isenções
SEÇÃo I

Da Incidência

Art.. 1Q A energia elétrica entregue
ao consumo esta sujeita ao ímpôsto
único', cobrado pela União, na forma
dêste Regulamento.
Art. 29 O Impôsto único será devido
po- quilowatt-hora de energia elétrica
consumida e equivalerá às seguintes
percentagens da tarifa fiscal, definida.
neste Regulamento:
I - 10% (dez por cento), para a
atividade rural;
II - 35% (trmte, e cinco por cento) .
para os consumidores residenciais e
industriais, e
,
rrr - 40% (quarenta por cento),
para os consumidores comerciais e
outros.
Parágrafo único'. No caso de 'fornecimento a "forfait" o ímpôsto será de
35% (trinta e cinco por cento) sôbre
o preço da energia elétrica consumida,
cabendo o pagamento da metade do
seu valor ao consumidor e metade ao
distribuidor, que ficará desobrigado da
sua parte, se se tratar da União, Estados-membros, Distrito Federal ou
Municípios, e respectivas autarquíaa.
Art. 3Q A classtncàçao uo consumidor resultará da contado fornecímento de. energãa elétrica, expedida obngatàriamente pelo distribuidor, de
acôrdo com as tarifas e instruções
aprovadas pela autoridade competente
do Ministério das Minas e Energia.
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Parágrafo único. Atividade rural
a exercida pelo consumidor rural,assim considerado, para os efeitos dêste
Regulamento, aquêle que, localizado
em zona rural, utilizar da energia elétrica para uso doméstico e em atividade diretamente ligada à agricultura
ou pecuária, desde que tal atividade,
pelos seus métodos de execução ou
pela finalidade de suas operações, não
se identifique como indústria de transformação.
Art. 49 O impôsto único sôbre energia elétrica não libera os consumidores, nem os concessíonanos geradores,
transmissores ou dístrfbuídores.. do pagamento de outros impostos e taxas
federais, incidentes e processados nos
termos das leis e regulamentos especificas. ressalvadas as isenções expressamente consignadas em lei .
Art. 59 O impôsto único sôbre energia elétrica não impede a cobrança de
outros tributos, lançados pelos Estados-membros e Municípios, com destinação especifica a planos ou empreendimentos de eletrificação, desde que
não incidam sôbre a produção, trans'missão, distribuição ou consumo de
eletricidade.
é

Seção 11

Das Isenções
Art. 6Q Está isenta do pagamento do
impôsto único a energia elétrica:
-a) consumida nas oficinas e servicos perttnentes a produção, transmissão e dístríbuíção de energia elétrica
dos concessionários geradores e distribuidores;
b) fornecidaení grosso, pelos concessionários geradores aos distribuidores'
C') consumida pelos templos de qualquer culto, pelos partidos políticos e
pelas ínstítuíções de educação e de
assistência social, desde que as suas
rendas sejam aplicadas integralmente
no pais para os respectivos fins, observadas as' disposições da Lei nc 3.193,
de 4 de julho de 1957;
.
d) consumida em serviços próprio!
da União, Estados-membros, Distrito
Federal e Munícíplos, e respectivas
autarquias;
e) produzida para consumo próprio
e uso exclusivo.
Parágrafo único.
Consideram-se
como serviços próprios da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Mu-

ne

A~oo PODER1ExEcU'rIVO

nícípios os relativos às operações de
ferrovias e de outros meios de transporte, de interêsse público, baseados
na. tração elétrica, executados por entidades autárquicas ou sociedades de
cujo capital com direito a voto, participe o Poder Público, em caráter majoritário.
Art. 7 Q • Estão também isentos do
pagamento do impôato único:
I .~ as contas de fornecimento de
energia elétrica de consumo mensal
equivalente ao valor de até 30 (trinta)
quilowatts-l1ora, inclusive, quer o fornecimento se faça a medidor ou a
"forfadt" ;
II ~ os consumidores servidos por

distribuidor de. energia elétrica, cujo
sistema gerador seja constituído exclusivamente de usinas termelétricaa.
§ 1Q Para os efeitos do item II dêste
artigo, entende-se por sistema gerador
o conjunto de usinas próprias c de
terceiros, que produzam a energia elétrica a ser dtstrfbuída na área da zona
de concessão, levada em conta para
a fixação das respectivas tarifas.
§ 2'? As isenções de que trata este
artigo serão automàticamente aplicadas pelos distribuidores de energia
elétrica.
Capítulo II

Da Tarifa

~iscal

Art. 89 A tarifa fiscal de que cuida
êste Regulamento tem finalidade unicamente tributária e será declarada
pelo Conselho Nacional de Águas e
Energia Elétrica (CNAEE), do Ministério das Minas e Energia, correspondendo o seu valor ao quociente do valor em cruzeiros da energia vendida
a medidor no pais, em determinado
mês, pelo correspondente consumo.
§ 1Q O preço de venda a ser computado no cálculo do valor da energia
vendida abrangerá a tarifa básica é
todos os adicionais posteriores, concedidos em decorrência da elevacão de
salários, custos de, energia comprada,
de combustíveis e do câmbio.
2Q O Conselho Nacional de Aguas
e Energia Elétrica (CNAEE) reajustará, em cada trimestre do calendário, o valor da tarifa fiscal, com base
nos dados do último mês em relação
ao qual forem disponíveis informações
suficientes.
ê

§ 39 li. tarifa fiscal, assim reajustada, vígcrará por todo o trimestre do
calendáríc seguinte, cumprindo ao Departamento de Rendas Internas ....
(DRI) , do Ministério da Fazenda,
após a competente comunicação do
Conselho Nacional de Aguaa e Energia Elétríca (CNAEE) _ expedir círcular às reparbíções arrecadadoras e
demais interessados sôbre os conseqüentes valores para a cobrança do
ímpôsto único.

Capitulo lI!

Do Cálculo, Arrecadação e
Recolhimento do jmpôsto trmec
Art. 90 O ímpôsto único será arrecadado nas contas de fornecimento expedidas obrfgatõrfamente pelos distribuidores de energia elétrica, devendo
nelas figurar, destacadamente das demais, a quantia do ímpôsto devido,
calculado êste, de acôrdo com a :tarifa fiscal vigente na data do faturamento.
parágrafo único. Para o cálculo do
ímpôsto devido, não serão desprezadas
as frações resultantes da aplicação
dos percentuais de' que tratam os itens
L TI e lU do art. 2Q sôbre c valor da
tarifa fiscal.
Art. 10. O produto da arercadaçâo
do ímpôsto único, verificado durante
cada inês do calendário, será recolhido, pelos distribuidores de energia elétrica, à repartição arrecadadora do
Ministério da Fazenda, com jurisdtcão no local do consumo, dentro dos
20 (vinte) primeiros dias do mês subseqüente ao da arrecadação, mediante
guia específica de recolhimento (Modêlo nc 1).
§ te O recolhimento do ímpôstc cnrco, arrecadado pelos distribuidores de
energia elétrica poderá' ser efetuado
englobadamente em qualquer das repartições arrecadadoras do . Ministério
da Fazenda, localizada em sua zona
operacional, caso em que será obrtgatórta a díscrímínaçâo, no verso da
guia de recolhimento, ou, sendo necessário, em fôlha à parte, do impôsto 3, recolher, por Munícípto servido.
§ 2Q Em qualquer caso, os distribuidores de energia elétrica remeterão ao
.Oonselho Nacíonal de Aguas e Energia Elétrica (CNAEE) , do Ministério
das Minas, e Energia, dentro do mês
do calendário em que fôr efetuado o
recolhimento do ímpôsto único por êles
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arrecadado, uma das vias da guia de
recolhimento (e, sendo o caso, da folha a parte a que se refere o paráerafo anterior), devidamente quitada
pela repartição arrecadadora competente do Ministério da Fazenda, mecânica ou manualmente, 8. qual via servirá de comprovação nábü. junto

;)0

referido Conselho, nos casos e para
os fins do § 39 do art. 107 e da letra
-b" do art. 110, dêstc Regulamente.
§ 39 Na hipótese de nâo haver ímpôsto a l'~c~lh_er, o, distrib~idor de
energia eléfflca, nos prazos acima previstos, preencherá guia de recclhímento negativa, na qual lançará as razões
do fato, remetendo uma de suas vias,
convenientemente visada pela competente repartição exatora do Ministério da Fazenda, ao Conselho Nacional
de Aguas e Energia Elétrica (CNAEE).
â
49 Não recebidas pelo Conselho
Nacional de Aguas e Energia Elétrica
(CNAEE) as vias das guias de recolhimento do ímpôsto único, que lhe
couberem, êste representará circunstanciadamente ao Departamento de
Rendas Internas (DRI) do Ministério
da Fazenda, para fins de fiscalização.
§ 59 Não será permitido o recolhimenta do impôsto único, referente a
um mês, sem que o distribuidor de
energia elétrica apresente guia de recolhimento quitada ou guia negativa
visada, conforme o caso, relativa ao
mês anterior, ou comprove a instauração do processo fiscal para a apuração
de seu eventual débito, em período
.lmedíatamente anterior.
,
§ 69 O recolhimento do ímpôato
único fora do prazo estipulado sõmente será admitido com a multa prevista no item Ir do art. 27, mediante
requerimento-guia (Modêlo nc 2), devendo considerar-se prejudicado e insusceptível de produzir efeitos o pedido apresentado sob qualquer outra
forma.
Art. 11. Deduzidos 0,5% (cinco décimos por cento) correspondentes às
despesas de arrecadação e Iíscalízacâo
a cargo do Ministério da Fazenda, as
quantias provenientes da avrecadacão
do lmpôsto único serão eaertturadas
pelas repartícôes arrecadadoras' federais, por Município, cemo depósito,
e por elas recolhidas, sem quaisquer
outras deduções e no mesmo mês da
arrecadação, diretamente ao Banco do
Brasil S. A., mediante -guía própria
(Modêlo 3), a crédito do Banco Nacional do Desenvolvimento .gccnôml'Co (BNDE).
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§ 10 Recebidas tais quantias pelo
Banco do Brasil S. A., êste as creditará, no mesmo dia do recebimento,
à conta e ordem do Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico , .. "
(BNDE), para serem aplicadas de
acordo com a legislação em vigor.
§ 29 O Banco do Brasil S. A, centralizará, na Agência Centro do Rio
de Janeiro (GE), as quantias do Impôsto único recebidas, na forma dêste
Regulamento, por tôdas as suas agências no país.
~ 39 A importância correspondente
à quota de 0,5% (cinco décimos por
cento) de que trata o presente artigo
constituirá receita da Uníâo e deverá
ser adicionada à remessa efetiva do
saldo da arrecadação geral, recolhida
ao órgão a que estiver subordinada a
repartição arrecadadora, ficando termínantemente vedada a retenção dessa cota em poder da exatoría, para
pagamento a exatores ou 'qualquer
outro fim .
49 Havendo despesa bancária com
a remessa do produto líquido da arrecadação do ímpôsto úntco.cter despesa
será debitada, pela repartição arrecadadora, em Movimento de FundosExterno, cem a Contadoria Geral da.
República, e assim escriturada na
despesa do livro Caixa Gcrl:l,J., mapas,
classificadores e balancetes da receita e despesa.
Art. 12. De cada importância que
lhe fôr creditada, de acôrdo com o
§ 19 do artigo anterior, pelo Banco do
Bresíl S. A., o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE)
creditará:
r - 39% (trinta e nove por cerrtoj ,
em conta de movimento, à ordem do
Fundo Federal de Eletrificação;
II - 60% (sessenta por cento) em
conta não movímentável, para oportuna distribuição, na forma da Seção I
de: Capitulo rx dêste 'Título, das quotas do impôsto único, pertencentes aos
Estados-membros, Distrito Federal e
Municípios;
III - 1 % (hum por cento), em
conta de movimento, à ordem do Ministro das Minas e Energia, para
custeio dos serviços de fiscalízacão,
admmistraçâo. atividades técnicas e
científicas no setor da energia, elétrica, e para atendimento das despesas
de que trata o § 39 do ar-t: 112 dêste Regulamento, bem como de sttuações de emergência, a critério do
mesmo Ministro.

*
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§ 19 No cômputo da despesa com
energia elétríca, de consumidores que
sejam também autoprodutores, será
(BNDE) encaminhará ao Conselho
considerado o total da energia própria
Nacional de águas e Energia Elétrica
e da energia comprada, calculada
(CNAEE), mensalmente, extrato da
conta não-movímentável de que cuida
aquela ao preço médio, mês a mês,
o item II dêste artigo.
desta última, desde que o consumidor
industrial e autoprodutor não realize,
símultâneamente, comércio de enerCAPÍTULO IV
gia.
Da Redução do tmoãeto Onico
% 29 Em qualquer hipótese, para o
cálculo da despesa com energia elétrtArt. 13. O consumidor industrial,
ce, tomar-se-âo os valores das contas
assim qualificadc pelas respectivas .de fornecimento, excluindo-se, porém,
contas de fornecimento de energia
dêles, apenas o empréstimo compulsóelétrica, que comprovar, perante o
rio em favor da ELETROBRAS.
Conselho Nacional de. Águas e Energia Elétrica (CNAEE), do Ministério
§ 39 Na verificação do valor das
vendas do consumidor industrial indas Minas e Energia, despesa com
energia. elétrica igualou superloz a
teressado no favor fiscal da redução,
do ímpôsto único, considerar-se-á a
3% (três por cento) do valor de suas
vendas, em cada um dos 2 (dois) anos
totalidade dos produtos fabricados
c/ou transformados, não' se compucivis imediatamente anteriores ao petando o respectivo impôsto de condido, fará jus a uma redução percentual do ímpõsto único, que lhe seria
sumo.
cobrado nos têrmcs dêste Regula§ 4Q Para os efeitos de cálculo e
mento.
concessão das reduções do ,impôsto
Parágrafo único. O ônus da prova
único, considerar-se-á, isoladamente.
caberá sempre' ao consumidor induscada estabelecimento industrial.
trial interessado, podendo o Conselho
Art. 15. No caso de emprêsa com
Nacíônal de Águas e Energia Elétrica
menos de 2 (dois) anos civis de ati(CNAEE) utilizar-se de seus órgãos
vidade industrial, a redução do ímauxiliares, dos órgãos do Departapôsto único poderá ser concedida pelo
mento Nacional de Aguas e Energia
Conselho Naeíonal de Aguas e Bner(DNAE), ou de outras repartições
gfaElétrtca (CNAEE), pelo tempo que
para o fim de promover diligências ou
restar para a complementação daquecolhêr informações "in. loco", as quais
le prazo, por estimativa do valor de
deverão ser realizadas ou fornecidas.
suas vendas e consumo de energia elepor servidores devidamente habilitatrica.
dos e no exercício de suas respectivas
funções públicas.
'
Art. 16. As reduções percentuado do
impôsto único, uma vez concedidas
Art. 14. A redução de que trata o
pelo Conselho Nacional de éguas e
artigo precedente será concedida por
Energia Elétrica (CNAEE) , serão
período de 2 (dois) anos otvie, em percentagem equivalente à relação entre . executadas pejos distribuidores de
energia elétrica, a partir do primeiro
a despesa demonstrada Com energia.
faturamento que se seguir à publicaelé~rica e o valor das vendas do conção do ato concessivo no "Diário
sumidor industrial, de acôrdo com a
Oficial.
seguinte fórmula e até o máximo de
80% (oitenta por cento):
Parágrafo único. Os distribuidores
D
de energia elétrica farão constar das
R = 600
+ 23,
contas de fornecimento, mediante cav
rimbo ou unpressâo tipográfica, o
onde:
número e a data da publicação do ato
concessivo de redução, bem como a
R =: é o valor percentual da redução
procurada;
percentagem desta última.
D=: o valor em cruzeiros da desArt. 17. Das decisõês do Conselho
pesa demonstrada com energia eléNacional de Águas e Energia Elétrica
trica, e
(CNAEE) desfavoráveis aos interessados no benerícío da redução percenV = o valor em' cruzeiros das ventual do ímpsôto único, caberá um únidas efetuadas pelo consumidor industrial.
co pedido de reconsideração para o

Parágrafo Ull1CO. O Banco Nacio-

nal do Desenvolvimento Econômico
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mesmo Conselho, desde que, versando
sôbre matéria nova; .seja apresentado
no prazo de 30 (trinta) dias corrido:"
contados da cíênciá à parte da dectsão ou da publicação desta última no
Diário Oficial.

Art. 18. Verificado qualquer intuito
de fraude contra a Fazenda Nacional
on constatada qualquer Irregulartdade.
por parte do consumidor índustrlal,
interessado na redução do imposto
único, que dela usufrua. ou tenha usufruido o Conselho Nacional de águas
e Ene~gia Elétrica (CNAEE) comumcará 'o fato e os indícios de que dtspuser M Departamento; de Rend~s
Internas (DRU, para fins de físoalízação.

necessárias, as devidas anota~ões. para
continuidade da esortturaçào, salvo
motivo especial que acunselheo seu,
cancelamento e a exigência de novo,
a critério do fisco.
Art. 23. Constituem ínstrumentos.
auxiliares da escrita fiscal dos distribuidores de energia elétrica cs livros de contabilidade em geral, as
guias de recolhimento do ímpôsto
único e todos os documentos, amde.
que pertencentes ao arquivo de terceiros, que se relacionem com 00.
lançamentos feitos.
CAPíTULO

Das Infrações 'e das Penalidades

CAPÍTULO V

Da Escrita

F'isca~

Art. 19. Os dístrfbuidores de energia elétrica são obrigados a possuir
livro fiscal (Modêlc n» 4), destinado
ao contrôle da arrecadação e do recolhimento, do ímpôsto único, utilizando-se, em sua eecrrturaçâo, uma
fôlha para cada 'Munic1pio servido.
Parágrafo Único - .r:: obrigatório o
arquivamento de uma -via da guia de
recolhimento do ímpôsto .único, onde
fôr realizada a escrtturaçâo do livro
fiscal, o que sempre se dará no rugar
em que rõr sediado o distribuidor.
Art. 20. As contas de fornecimento de energia elétrica dos consumidores em cada Município, relativas a
cada mês do calendário de arrecadação, serão lançadas englobadamente
no livro fiscal, 'cuja escrituração deverá ser "organizada com exatidão e
clareza, sem rasuras ou emendas.
Art. 21. O rívro nscar tora suas
fôlhas numeradas tipográfica e seguidamente, com termos de abertura
e encerramento, devendo ser, antes
de sua utilização, rutmcado em tôdas
as suas fôlhas no órgão arrecadador
do Ministério da Fazenda, onde fôr,
pelo distribuidor de energia elétrica,
habitualmente recolhioo o produto
arrecadado do ímpôsto único.
Art. 22. O livro fiscal será conservado pelo distribuidor de energia elétrica, onde sua escrita fiscal
fôr realizada,' mesmo no caso de
transferência da concessão ou' mudança de local, fazendo-se, sempre que

VI

SEÇÃO

.1

Das Infrações

Art 24. Constitui Infração tôda ação-

ou omissão, voluntária ou involuntária,

que importe em inobservância, por
parte do sujeito de obrtgacâo tributária positiva ou negativa estabelecída.
ou disciplinada neste Regulamento,
ou nos atos administrativos de ceràter normativo, destinados a com-

plementá-Io.

§ 1Q. OS atos administrativos nao
pouerâc estabelecer ou disciplinar
obrigações, nem definir infrações ou'
cominar penalidades, que não estejam autorizadas, ou previstas em .LeI
ou neste Regulamento.
§ 2Q. Salvo disposição expressa em
contrário, a responsabilícade por in
fração Independe da Intenção do
agente ou responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos.
do ato.
Art. -25. As infrações serão apuradas mediante processo admínístratívo, que terá por base o auto ou a
representação, conforme a verificação'
da falta ee dê no serviço externo de
fiscalização ou no serviço interno das.
repartições.
SEÇÃO

rr

'Das Penalidades-

Art. 26. As infrações serão punidas:
com as seguintes penas, aplicáveis separada ou cumulativamente:
I - multa;
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Il - proibição de transacionar com
as repartrçóes públicas ou autárquicas federais ou estabelecimentos bancarias controlados pela União.
Art. 2 c/ . Incorrem nas multas de:
I _ importância ígusu 20 valor ao
imposto não recolhido, nunca inferior
a Cr$ 10.000 (dez mil cruzeíros i , os
que, falsamente, se atrruuírem a qualidade de produtores de energia elé-

trica para consumo próprio e uso
cíustvo:

êÃ-

11 - importância Igual ao valor 0.0
imposto nao recolhido, nunca inferior a Cr$ 1.000 (um mil cruzeiroar ,
os que deixarem de recolher o impõe-

to cmco. arrecadado nas contas de
fornecimento, dentro dos vinte pri.meíros dias do mês do calendárío Si.JJseqüentc ao da arrecadação:
III - importância. igual ao valor
do imposto não pago, nunca inferior
a Crg 1. 000 (um mil cruzeiros), os
-que, falsamente, se atribuírem direito ao favor fiscal da redução do impôsto único;
IV - Cr$ 1. 000 (um mil cruzeiros)
a CrS 10.000 (dez mil cruzeiros) , O~
que não possuírem livro fiscal para o
.contrôle da arrecadacao e do recolhimento do ímpôsto único, escrtturado na forma devida.
Parágrafo único. Continuara sujei
to à multa prevista em o item II dêste artigo o distribuidor de energia
elétrica que, naquele caso e antes de
'qualquer procedimento fiscal, recolher
apenas. o ímpôsto único arrecadado;
Art. 28. Os débitos fiscais, provenientes de nâo recolhimento do ímpôsto único e penalidades nos ca.5OS
previstos no artigo anterior, estão sujeitos ao disposto no art. 79 da Lei
nv 4.357, de 16 de julho de 1964.
Art. 29. A multa prevíata em o item
IV do art. 27 dêste Regulamento, apll.ca-se o disposto no art. 9° da ·Lel
n Q' 4.357, de 16 de julho de 1964.
Art. 30. Os devedores, inclusive os
são
fiadores, declarados remissos.
proibidos de transacionar _ a qualquer
título, com as repartições públicas e
autárquicas federais e com os estabelecimentos bancários controlados pela
União.
§ 1Q. A proibição de transacionar
-oompreende o recebimento de quais.quer quantias ou créditos que os devedores -tiverem com a União e suas
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autarquias; a participação em concorrêncía. coleta ou tomada de preços; o despacho de mercadortas nas

repartições fazendárfas ; a celebração
de contratos de qualquer natureza, Inclusive de abertura de crédito e levantamento de empréstimos nas Caixas Econômicas Federais e nos ne
rnats estabelecimentos bancárias constitutdos em autarquias federais ou
controlados pela. União; e quaisquer
cuta os atos que importem em transaN

ção.
§ 29. A declaração de remisso será
feita pela Inspetoria F~3C2,1 com jurísdiçâo sobre a sede do distribuidor
de energia elétrica, 8.pÔS decorridos
trinta dias da data em que a decisão
condenatória se tornar u-recorrfvel na
esfera administrativa, desde que o devedor não tenha feito prova io pagamento da dívida ou de ter Iniciado,
em juízo, 2/;:5.0 anulatória do ato administrativo, com o decósito da ímportâncta em litígio,
dínneíro ou
em títulos da dívida pública federal,
na repar-tlçào arrecadadora do seu domicilio fiscal.
§ 39. No caso do parágrafo anterior, a autoridade, sob pena de responsabilidade admíntsrratíva e penal,
fará a declaração nos quinze dias seguintes ao término do prazo ali referído, publicando a decisão no o-gâo
oficial ou, na sua falta, ocmunícandoa, para o mesmo fim, à rcpartícâc
competente com sede na capital do
Estado, sem prejuízo de sua afixação
em lugar visível do prédtc da repartição.

em

CAPiTULO VIl

Da Fiscalização
SEÇÃO

Disposições Gerais

Art. 31. A direção CIo:; serviços de
fiscalização dr. imposto único sóbre
energia elétrtca compete, em geral, ao
Departamemo de Rendas Internas
~DRI), do Ministério da Fazenda.
§ 19 A execução dos serviços incumbe, nos limites de suas jurisdições, aos
órgãos regionais do Departamento e
aos sem agentes fiscalizadores.
§

29 A fiscalização externa compete,

aos Agentes Fiscais de Rendas Inter-

nas.
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Art. 32. A fiscalização será exercida
sôbre tôdas as pessoas naturais ou jUrtdlcas que forem sujeitos de obrigação - tributária: prevista na legislação
do' ímpôsto único sôbre energia elé. trtca. inclusive os que gozarem de
jmunidade tributária ou de isenção
de caráter geral- ou pessoal.
parágrafo único, As pessoas a que
artigo exibirão aos
se refere êste
agentes fiscalizadores, sempre que exigidos, os Itvros fiscais e comerciais e
todos os papéis ou documentos. em
USO ou já arquivados, que forem [ulgados
necessários à fiscalização, e
lhes franquearão os ,seus arquivos,
estabelecimentos. depósitos ou dependências e móveis, a qualquer hora de
dia ou da noite, se à noite estiverem
.funcionando.
Art. 33. Os agentes fiscalizadores
que procederem a diligência de fiscalização lavrarão, além do auto de mfração que couber, têrmos circunstancíados de início e de conclusão de
cada uma delas, nos quais consignarão as datas inicial e final do período fiscalizado, a relação dos livros e
documentos comerciais e fiscaís exibidos e todo o mais que seja de ínterêsse para a fiscalização.
~ te Os têrmos serão lavrados sempre que possível, em um dos' livros
fiscais exibidos; quando lavrados em
separado, dêles se entregará, à pessoa
sujeita à fiscalização. CÓPÜt autenticada pelo autor da diligência.
§ 2º Quando vítimas de embaraço
ou desacato no exercício de suas funÇÕ2S. ou, quando seja necessário à
efetívaçâo de medidas acauteladoras
do ínterêsse do fisco, ainda que não
'se configure fato definido em lei, con:~ c~'ime ou contravenção, os agentes,
fiscalizadores. diretamente ou atravésdas
repartições a que pertencerem,
pode!'ão requisitar
auxílio de fôrça
pública federal, estadual nu municí-

°

pal .

Art. 34, Mediante Intímacão escrita, são obrigados a prestar
vautor.ídade fiscalizadora. tôdas as informações de que disponham com relacão
aos negócios ou atividades de tercar..
.à

1'05:

I - Os tabeliães, escrivães e demais
'serventuárfos de ofício;
II - os bancos, casas bancárdas
'Caixas Econômicas 'e semelhantes; ,
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!Ir - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
IV - os inventariantes;
V os síndicos, comissários e 11quidatártos:
VI - as repartições públicas e autárquicas federais, as entidades paraestatais e de economia mista;
VII - tôdas as demais pessoas naturais ou jurídicas cujas atividades
envolvam negócios ligados ao impôsto único sóbre energia elétrica
Arb. 35. Sem prejuízo do disposto
11.a legislação criminal, é vedada a divulgacão. para qualquer fim, per parte da Fazenda Nacional ou de seus
funcionários, de qualquer ínformaçâo
obtida em razão de ofício, sôbre a
situação econômica ou financeira e
sôbre a natureza e o estado dos neeõctos ou atividades das pessoas sujeitas à fiscalizacâo .
Parágrafo único.
Excetuam-se "do
disposto neste artigo, unicamente. os
casos de requisição do Poder Legislativo e de áutorldade judicial. c os de
prestação mútua de assistência para
fi, fiscalização dos tributes respectivos
e de permuta de informação entre
os diversos setores da Fazenda Pública da União. e entre esta e a dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
SEÇÃo

II

Do Exame da Escrita Fiscal e ComerciaI

Art.- 36. Os agentes fiscalizadores
procederão ao exame da escrita geral
das pessoas
sujeitas à fiscalização,
referidas no art. 32.
§ te No caso de recusa de apresentação dos livros e documentos, o
agente fiscalizador, diretamente ou por
intermédio da repartição, providenciará junto ao representante do Ministério Público para que se faça a sua
exibição judicial sem prejuízo da lavratura do auto defnrraçâo que couber por embaraço 'à fiscalização.
§ 2º Se a recusa se referir aos liVl'03 comerciais registrados, o agente
fiscalizador tomará as providências
previstas no parágrafo anterior, intímando, com prazo não inferior a setenta e duas horas, para que seja-terta a apresentação, salvo se. estando
os livros no estabelecimento fiscaliza-

124

ATOS DO PODER lExECUTIVO

do não fôr pelo responsável tndícado
o motivo que- justifique a SUa atitude.
§39 Se pelos' livros apresentados não
se puder convenientemente apurar o
montante do impôsto único arrecadado nas contas de fornecimento
de
energia elétrica e não recolhido, coIher-se-âo os elementos necessários
através do exame de livros ou documentos de outros estabelecimentos
que com O fiscalizado transecíonem,
ou noutras fontes subsídíárías ,
§ 49 Apurada qualquer diferença
será exigido o respectivo imposto, que
será calculado sôbre a tarifa fiscal
mais
elevada vigente no
período,
quando não fôr possível fazer a separação pelos elementos escriturados.
§

5Q Salvo quando fôr indispensá-

vel à defesa dos interêsses da Fazenda Nacional, não serão apreendidos
os livros da escrita fiscal Ou comercial.
Art. 37. O funcionário que tiver de
realizar exame de escrita convidara,
o proprietário do estabelecimento ou
seu representante a acompanhar o
trabalho ou indicar pessoa que o faça
e; em caso de recusa, fará constar
do processo essa ocorrêncía.
§ ,19 Se o interessado, mesmo que
tenha firmado por si ou por seu representante o auto ou têrmo respectivo, não se conformar com o resultado do exame, poderá requerer. outro,
indicando em seu requerimento,' de
forma precisa, a discordâncta e as'
razões e provas que tiver, bem como
o nome e enderêço do seu pe:::ito.
§ 29 Deferido o pedido, o chefe da.
repartição designará outro Iuncíonário para, como
perito da Fazenda,
proceder. juntamente com o perito índícado pelo interessado, a novo exame, desde que, ouvido o autor do procedimento. persista êste em suas conefusões anteriores.
§ 39 Se as conclusões dos nerltos
forem divergentes, prevalecerá "a que
fôr coincidente com O exame ímpngnado; não havendo coincidência será
nomeado, pela autoridade preparadora. funcionário do Minístérto da ' Fazenda, ou, na sua falta, de qualquer
outro Ministério para desempatar, .

CAPÍTULO' VIII

Do Processo Fiscal
SEÇÃo I

Disposições Gerais

Art. 38. O processo fiscal disclpltnado neste
Capitulo compreende o
processo contencioso para apuração
das infrações, a consulta para escla-reclmento de dúvidas relativas ao entendimento e aplicação da tegísiação
e a execução administrativa das reapectívas decisões.
'
SEÇÃo rr

Do Processo contenctoeo
SUBSEÇÃO I

Disposição Geral

4rt. 39. O processo fiscal
para
apuração das infrações terá por base
o auto ou a representação, conforme
a verificação da falta se dê no serviço externo de fiscalização ou no serviço interno das repartições.
SUBSEÇÃO

n

Do Início 'do Procedimento

Art. 40. Para efeito de excluir ao
espontaneidade da iniciativa do sujeito passivo, considera-se iniciado o
procedimento fiscal:
I - COm a lavratura do têrmo de
inicio da fiscalização;
H - com a lavratura do têrmo de
apreensão de efeitos fiscais, documentos ou livres, ou de intimação, para
a sua apresentação;
IH - com qualquer outro ato escrito dos agentes do fisco que precedaà lavratura do auto ou representacão'
~ IV - com a lavratura do auto ou
representação, quando inexistirem OS
atos ou têrmos preliminares referidos
nos incisos anteriores.
Parágrafo único. O inicio do precedimento alcança todos aquêlee que eStejam diretamente envolvidos nas infrações porventura apuradas no decorrer da acâo
fiscal e somente
abrange os .atos praticados antes do
mesmo.
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SUBSEÇAO UI

,Da Lavratura do Auto e da Reprcsen.taçõo
Art. 41. A lavratura do auto de
infração é de competência exclusiva
dos Agentes Fiscais de Rendas Internas. A da representação .compete
aos funcionários
que, nos' plantões
fiscais e nos serviços internos das i-epartições,. observadas as normas regimentais,' verificarem. falta cuja comI provação quanto à .e:d~tê~cia e; autoria, independa de diligência ou exame
do setor externo de fiscalização.
Art. 42. Os autos e representaçôee
;serão lavrados com clareza, sem entrelinhas, rasuras ou emendas. relatando minuciosamente a inrraçâc e
EiS circunstâncias agravantes e atenuantes existentes, e mencionando o local, dia e hora da lavratura, c nome,
enderêço e capital registrado do infrator OU do responsável pela infração; as testemunhas, se houver, e tudo
mais que ocorrer na ocasião o que
possa esclarecer o processo.
§ 19 Quando a infração conststtr
na falta de recolhimento do ímpõsto.
o levantamento deverá separar, por
trimestre civil, as ímportânctas não
recolhidas.
§ ~ 2(1 Os autos e as representações
poderão ser inteira ou parcialmente
dactilografados, ou, ainda, ímpressoa
em relação às palavras invariáveis,
.devendo, neste caso; os claros serem
preenchidos à mão ou à máquina e
'as linhas em branco inutilizadas por
quem os lavrar.
Art. 43. A lavratura do auto õeveráefetuar-se no local da verifica-ção da falta, ainda que aí não seja
domiciliado ° infrator.
§ 19 O auto será submetido à asstnatura do autuado cu de seus representantes ou prepostos ou ainda na
falta ou recurso dêstes. de nessoas
.presentes ao ato, não implicando a
assinatura, que poderá ser lançada
sob protesto, em confissão da falta
arguída, nem a recusa, em sua. aeravaçâo ,
.
- '"
§ 29 Se, por motivos imprevistos o
auto não fôr lavrado no local de verificação da falta ou não puder ser
.assínado pelo autuado, seus represen-

tantes ou prepostos, rer-se-á menção
dessas circunstâncias.
§ 3<;> Em seguida à lavratura do
auto, o autuante deixará, em poder
do autuado ou de. quem o representar, se presente, íntimaçâo escrita, na
qual mencionará as infrações capituladas e o prazo para defesa.
Art. 44 .. Quando, através do exames posteriores à lavratura do auto·
ou representação ou por qualquer diligência no curso da ação, se vertfícal' outra falta além da inicial ou
se indicar, como responsável pela rufração pessoa diversa da origtnàrtamente acusada, não será lavrado novo
auto ou representação. mas, apenas,
tênue no processo consignando circunstanciadamente o fato, com os elementos
definidores da mrracão ' ou
identificadores do infrator, conforme
o caso.
Art. 45. Lavrado O auto ou representação. o autor do procedimento
entregá-lo-á, mediante recibo, juntamente com os têrmos e documentos
que o instruir, à repartição 'preparadora.
SUBSEÇÃO IV

Do Preparo

Art. 46. O preparo dos processos
incumbe às Inspetorias Fiscais com
jurisdição na localidade em que ocorrer a sua' instauração.
§. 1Q Quando a localidade ná a per ...
tencer a município em que exista sede
de Inspetoria, o preparo competirá à
exatona federal que nela tenha jurisdição, salvo se, a menor ou igual
distância, estiver sediada a Inspetcria.
~ 29 Não se compreendem na competência da exatorta as informações
sôbre os
antecedentes' fiscais dos
acusados, que serão sempre prestadas
pelas Inspetorias.
§ 39 Se entender conveniente, especíalmente no caso do § 1Q dêste artigo, o Departamento de Rendas Internas poderá determinar que o preparo
se faça por repartição diferente ou
diversa dá estabelecida
por forma
nesta Subseção.
Art. 47. O preparo compreende:
I
a intimação para a apresentação de defesa ou de documentos;
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n
a "vista," do urocesso aos
acusados e aos autores -do procedimentü;
UI .- a informação sobre 0S antecedentes fiscais dos inrratcres ;
IV - o recebimento da defesa e do
1'eCLl1'80 e sua anexaçâoao processo;
V - a determinação de exames ou
diligencias e o cumprimento dos ordenados pelas autoridades julgadoras:
VI - a informação eôbre a inexistência de defesa ou recurso 'e a lavratura dos respectivos termos de revelia e de perempçãoVII - os despachos interlocutórios,
ínclustve concedando prorrogaçêo de
prazo para defesa, nos casos E' têrmos
previstos no parágrafo único do artigo
56;
VIII -

o julgamento da idoneidade
dos fiadores e recebimento da fiança;
IX - o encaminhamento do processo às autoridades julg adoras de
prtmeíra e segunda ínstânctas:
X - a ciência do julgamento, a intimaçào para pagamento e a emissão
d83 respectivas guias.
Parágrafo único. Os ctesoacnos interlocutórios poderão ser "putatcactos
em órgão de imprensa, oficial ou não,
editado na jurisdição da repartição
preparadora, presumindo-se, para todos os efeitos, a ciência ela Interessado, a partir do dia seguinte ao da
publicaçâo do despacho que não exija
providência a cargo dêle .
Art. 48. Logo após o reccblmento,
a repartição protocclizará e registrará
o auto ou representação e:11 Itvro ou
ficha em que será feito a histórico
do respectivo processo, eapectalmente
quanto ao nome dos infratores, data
da lavratura díepomtívos legais tnrrmgíéos e ímportànctas exígfdae.
Paráeraro único. O processo será organizado na -forma de autos forenses,
com as fõlhas numeradas e rubricadas
e Os documentos, íntormacóes termos,
laudos e pareceres, CUSDOSt0S' em 01'-'
dem cronológica.
Art. 49. Salvo quando Já efetuada
pelo autuante, a tntímacâc será feita
pela rcpartiçâo dentro d'o Pl'8.Z0 de 10
(dez) doias, contados do recebimento
do auto ou representaçào, sob pena
de responsabiltéade
do funcionário
causador da demora.
§ 1Q A intimação far-se-á:
I - pessoalmente, provada com o
"ciente" no respectivo processo datado c assinado pelo tnceressado ou

seu representante, no caso em que êste
compareça à reparttçac:
II ;;;O~· notificação escrita, em
portarta da repartição, provada com
o "ciente", datado e assinado pelo
tntei-essado ou seu representante, ou
certdfícada pelo servidor competente;
lI! por notíficaçâo verbal, provada com o "ciente", 'ja~ado e assinecto 11810 tntereasado OH S':U representante, cu certificada na próprio
processo, pelo funcionário competen-

te;

IV - por nctíficaçãc postal, comprovada pelo recibo de volta ("A.R,")
datado e assinado pelo destinatário,
seu representante cu preposto.
§ 29
Ormtída a data no recibo
("A.R") a que se retere o inciso
IV de parágrafo anterior. dar-se-á
por feita a intimação quinze dias depois da entrega da carta de notificação .ao Correio.
§ 3<:' Se antes da Inümaçâo tiverem
de ser realizados exames ou diligênelas, o preze -crcrroo no "caput' dêste artigo será. contado (ta nova- entrada do processo na repa:t tlçào ,
Art, 50, Se não fôr possível por
qualquer dos meios indicados no artígo anterior, será ~. ínr.ímacâo feita
por edital no Diário Oíícícü na Capt-.
tal Federal, ou em outros Ól'Q,'2,OS de
publicidade nos Estados c 'I'arrttórtos
ou, ainda por meio de edrt.al afixado
em lugares públicos, juntando-se ao
processo, no primeiro C2,SO, a. tôlha do
jornal que houver inserido a publicacáo e, no segundo, cópia autenticada
do edital com indicação do lugar em
que foi' afixado,
Parágrafo único.
Considerar-se-a
feita a intimação no dia seguinte ao
da publicação ou afixação do edital.
Art. 51. No caso de nâo residir o
ínfrator na zona fiscal do, repartiçào
onde correr o processo, rar-se-á a Intimação par intermédio OB repartdcâo
preparadora de seu domicilio, para
o que as repartdçóes S8 cort csponderão
diretamente.
Parágrafo único. Qüando G processo
tiver de ser remetido a mais -de urna
localidade, a repartição preparadora
estabelecerá a ordem de seu encamí.nnamento às demais, atendendo . à
maior rapidez de sua tramitacac ,
Art. 52. Feita a Intimacâo, rtcará

o processo aguardando, na repsu-tíçao,
Q.. defesa do acusado durante o prazo
previsto para a sua apresentação.
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Parágrafo único.
No. decorrer do
prazo referido neste artigo poderá o
mteressado ou seu representante, ter
vista do processo, em presença do
funcionário encarregado. pelo tempo
necessário à sua leitura e anotação.
Art. 53. Apresentada a defesa, será
o processo encaminhado ao autor do
procedimento ou, na sua falta, ao seu
substituto ou runcíonárro designado,
para que se manifeste sôbre as razões
oferecidas.
Art. 54.
Ultimado o preparo da
primeira fase, com a defesa, a informação fiscal, as diligências necessárias à sua perfeita, ínstrução sôbre os
antecedentes fiscais do infrator, subirá o processo a julgamento, encaminhado através da Inspetoria Fiscal
quando ela não rõr a repartição preparadora.
Parágrafo único. Quando se tratar
de infrator revel, lavrado o termo de
revelia e prestada ::t ínjormaçâo sôbre
os antecedentes fiscais, considerar-seá ultimado o prepara, salvo se alguma
diligência. se fizer necessária ao esclarecimento do processo.
SUBSEÇÃO v

Das Diligências

Art. 55. Antes .ou depois de apresentada a defesa, havendo diligências
ou exames a realizar, serão êles determinados pela repartição preparadora,
de oficio ou a pedido do autor do Pl'Ocedímento ou' do acusado.
§ 19 O autor do proceôímento poderá solicitar a realização de axemes
ou diligências par ocasíâo da entrega
do auto ou representação ou quando
receber o processo para prestar a informação fiscal.
§ 29 Se o autor do proccdiInento fór
Agente Fiscal de Rendas Internas poderá realizar os exames e diligências
independentemente de determinação
da autoridade preparadora, quando o
processo lhe fôr entregue para informação, desde que a providência deva
ser efetivada dentro de sua seção fiscal.
§ 39 Ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos do art. 37 e a
de o autor do .procedímanto, Agente
Fis9al de Rendas Internas, usar da
faculdade constante do § 49 do art. 4"
do Regimento do Departamento de
Rendas Internas, .os exames e dilígên-
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cías, no serviço externo de flscaüza.,
çâo, serão, sempre que possível, reaIízados pelo agente fiséal da . seção
onde devam verificar-se.
S'Ul3SEçAo VI

Da Defesa e da Informação Fiscal

Art. 56. O prazo para apresentação
de defesa será de trinta dias a contar
da íntímaçâo.
Parágrafo único. Em casos especiais, se o interessado alegar motivos:
imperiosos que o impeçam de apresentar defesa dentro do -prazo índiCf.':10, poderá êste S81' dilatado por dez
dias, contados do término do prazo'
primitivo.
Art. 57. Quando, no decorrer da
ação fiscal, se indicar como responsável pela falta, pessoa diversa. da
que figure no auto ou representação,
ou forem apurados novos fatos envolvendo o autuado ou outras pessoas,
ser-lhes-á marcado Igual prazo para
defesa no mesmo processo. Do mesmo
modo, proceder-se-á sempre que, para,
ejuoídacão de faltas, se tenham de
submeter à verificação ou exames-o
técnicos os documentos ç livros a que
se referir o processo.
Art. 58. Esgotado o prazo marcedo..
se a parte interessada não apresental' defesa, far-se-á menção dessa circunstância no processo, seguindo êste
seus trâmites regulares.
Art. 59. A defesa será apresentadapor escrito, na repartição por onde"
correr o processo, ôando-se dela recibo ao interessado.
§ 19 Na defesa, o acusado alegará
tõda a matéria que
entender útil,
apresentando, desde logo as provas
que possuir e requerendo os exames
Ou diligências que julgar cabíveis.
§ 2° Os documentos oferecidas peloacusado deverão vir rubricados e passarão a integrar o prooesso.vadrmtmdo-se a restituição, mediante recibo,
desde que, no processo fique cópia
autentica e a medida não lhe prejudique a instrução.
§ 3° Sem prejuízo das sanções legaís
cabíveis, o chefe da repartição mandará riscar dos escritos juntos ao processo as expressões vasadas em têrmos grosseiros 'ou atentatórios à dig-·
nidade de qualquer pessoa.
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Art. 60. Oferecida a defesa, o autor
do procedimento ou quem o substituir
se pronunciará sôbre as razões apresentadas. dentro -. dos quinze dias seguintes ao _recebimento do processo,
salvo se houver diligencias a realizar.

SUBSEÇÃO VIII

Dos Recursos

Art. 65. Das decisões contrárias aos
acusados, caberá recurso vonmtérto,
com efeito suspensivo, para o SegunParágrafo único. Cumpridas as dido Conselho de Contribuintes, dentro
ligências e observadas as formalidades
do prazo de trinta dias, contados da
delas decorrentes, a informação fiscal
data da intimação, mediante prevíc
será prestada nos qutnzc dias subse.qüentes ,
.
depósito das quantias exigidas, ou
prestação de fiança idônea, quando
cabível, perímmdo o direito do recorSEÇÃO VII
rente se assim não proceder dentro
Da Decisão em prtmetra Instância
do' prazo fixado neste artigo.
Parágrafo único. Os recursos, em
Art. 6L Aos Delegados Regionais
-de Rendas Internas compete julgar, geral, mesmo peremptos, ressalvados
em primeira instância, os processos os casos de ausência de depósito ou
encaminhados direta.ínstaurados na área de jurrsotcâc das, fiança, serão
mente pelas instâncias inferiores às
respectivas Delegacias.
superiores, cabendo a estas julgar da
Art. 62. A decisão conterá:
perempção.
1 - o relatório, que. será uma sínArt. 65. O recurso poderá versar
tese do processo;
sôbre parte da quantia exigida, desde
II - os fundamentos de fato e de
que o interessado o declare em requedireito;
rimento, à repartição preparadora do
In - a conclusão;
processo.
IV - a ordem de intimação.
Parágrafo único. O recorrente, sob
Parágrafo único.
As inexatidões
materiais, devidas a lapso manifesto pena de perempção do recurso, devera
.ou os erros de escrita Ou de cálculo pagar, no prazo legal, a parte não litigiosa, cabendo, quanto à importância
exístantes na decisão, poderão ser corobjeto de discussão, o depósito ou
rigidos por despacho, de oficio, a refiança,
obedecidas as exigências lequerimento de qualquer interessado,
gais.
"ou mediante representação de qualque!' funcionário.
Art. 67. Se dentro do prazo legal
Art. 63. A decisão será proferida nào fôr apresentada petição de redentro de trinta dias, contados da curso, será feita a declaração neste
entrada do processo na repartição;
sentido, na qual se mencionará o número. de dias transcorridos a partir da
.salvc quando forem determinadas dicíêncía da intimação, seguindo o proligências.
cesso os trâmites regulares.
§ 19 Se . a autoridade que tiver de
julgar o processo não o fizer sem cauParágrafo único. Apresentado o resa justificada, no prazo estabelecido
curso e garantida a instância, será o
'a decisão será proferida pelo seu subs-'
tttuto legal observado o mesmo prazo, processo, após ouvido o autor do prosob pena de responsabilidade e men- "ceôímento sôbre as razões oferecidas,
encaminhado à instância julgadora,
'cícnado o ocorrido no pro(;e~so.
através
da Inspetoria Fiscal quand-o
§ 29 Da decisão não caberá pedido
ela não rôr a repartição preparadora.
de reconsideração.
Art. 68. Das decisões total ou parArb. 64. Profe!ida a decisão, será
cialmente favoráveis às partes, haverá
o processo devolvido à Inspetoria Fís'cal de origem pai-a que prcvídencíe sempre recurso de oficio, com efeito
suspensivo, para o Segundo conselho
.as necessárias intimações. fazendo-as
de Contribuintes, salvo se a importândiretamente ou por intermédio da exacia total em litígio não exceder de
~:ria preparadora, conforme tenha ou
,Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros).
nao Sido a executora do preparo.
Parágrafo único. As .tntimações re§ 19 O recurso será interposto na
feridas neste artigo aplica-se no que decisão, ou posteriormente; em sepacouber, o disposto na Sub;eçáo IV rado, pela própria autorádade prolato"desta Seção.
'
ra cu no caso do pqrágrafo seguinte.

ATOS LO

Ponsn EXE'.cUTIVO

§ 29 Tratando-se de õecísão da qual
caiba recurso de ofício e êste, por
qualquer motivo, não tenha sido interposto, cumpre ao funcionário autor
do feito representar à autoridade prolatora da decisão, propondo a interposição do recurso.
Art. 69. O processo findará administrativamente, se o infrator, contermando-se com a decisão de primeira
instância, efetuar o pagamento dás
importâncias devidas, no prazo previsto para interposição de recurso.
SUBSEÇÃO IX

Da Garantia de Instância

Art. 70. A garantia de instância
para interposição de recurso será efetuada:
I ~ mediante depósito na. repartição arrecadadora competente, em dinheiro, titulas da divida pública fe-deral, .ações ou debêntures de sociedades .de economia mista de cujo capital e direção participe a União, ou
cupôes vencidos de Juros ou dívíden,dos de tais titulas; 'ou
II - mediante fiança, na repartição
preparadora, quando a importância
total exigida fôr superior a Cr$ , .. ,
10.000 (dez mil cruzeiros).
§ 19 Não se aceitará indicação de
fiador sem a sua expressa aquíescên-ela,
'as

§ ,29 Serão recusados como fiadores
p~ssoas

físicas, as que façam parte

da Tírma recorrente, as que não esti-

verem quites com a Fazenda Nacional
e as que não tiverem patrimônio para
garantia do pagamento das quantias
'em Ittígío.
'
Sob pena de nâo produzir erctto, o requerimento que indicar fiador
aprese~tará, salvo no caso de fiança
bancáría, relativamente à. firma ou
sociedade Indicada, cópia do último
balanço, asaínada por contabilista Iegalmente registrado, pelo qual se verifique que o patrimônio líquido igual
0.u superior .a três vezes o valor da
nanca, bem como os atos institucionais (contrato social ou estatuto) que
outorguem, no caso de sociedade auô'mma, autorização a S2US diretores
para 'prestar fiança ou que não con~enhal?~ nos demais casos, disposição
ímpeditlvn da prática dêsse ato.
â
4'?0 despacho que autorizai a lavratura do termo de fíanca deverá
§ 3'?
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marcar prazo entre cinco a dez dias

para sua assinatura, a contar da in-

timação do recorrente.
Art. 71. Se o fiador oferecido rôr
recusado, poderá o recorrente indicar
mais um segundo e um terceiro, sucessivamente, dentro de prazo, igual ao
que restava na data em que foi protocolizada a respectiva petição ente1'101', não se admitindo, depois dessas,
nova índícação ,
§ 1'? Da decisão que recusar o último fiado)' caberá um único recurso
ao Delegado Regional de Rendas Internas, que decidirá denruüvamente
eôbré as impugnações dos fiadores
apresentados.
§ 2'? No caso de indeferimento de
recurso de que trata o parágrafo anterior, marcar-se-á o prazo rmprorrcgàvel de 10 (dez) dias, contados da
ciência da decisão, para depósito da
quantia em litígio.
§ 3'? Será admitido, também, recurso da decisão .que recusar o primeiro
ou o, segundo fiador oferecido, quando
o recorrente renunciar expressamente
ao direito de fazer nova indicação.
§ 49 Recusado qualquer fiador, o
recorrente poderá efetuar o depósito
da quantia em litígio, no prazo ím..
prorrogável de 10 (dez) dias, ou apresentar o recurso na conformidade do
disposto nos §§ 19 e 39, dentro do
mesmo prazo.
Art. 72. A garantia ao Tesouro Na- .
cional a que se refere o art. 69 da
L~i no 1.628, de 20 de junho de 1952,
nao abrange o depósito prevísto nesta
Subseção.
SUBSEÇÃO·

x

Da Decisão em Segunda Lnstãncía

Art. 73, O .julgamento no Segundo
Conselho de Contribuintes Jar-se-á de
acordo com as normas de seu Regimenta Interno.
Art. 74. O' acórdão proferido substituirá, no que tiver sido objeto de
recurso, a decisão recorrida.
Art. 75. Das decisões do Conselho
contrárias aos acusados, cabe pedido
de reconsideração, com efeito suspensivo, no prazo de trinta dias, contadós da intimação, independentemente
de nova garantia de instância, quando
esta já tenha sido' prestada anteriormente.
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Art. 76. A intimação- das decisões
será feita pela repartdção preparado-

ra, na forma da Subseção IV desta
Beçao .
SUBSEÇÃO X!

Da Eqüidade

Art. 77.

As decisões por eqüidade

são da competência privativa do Mimstro da Fazenda, meôlante _proposta
do Segundo Conselho de Contríbuín-

tes, e restringem-se à dispensa total
ou parcial de penalidade pecurüáría..
§ 19 A proposta de aplicação de
eqüidade que só será feita em casos
excepclOnais, deverá ser encaminhada
ao Ministro da Fazenda, acompanhada de informações sôbre os antecedentes do contribuinte.
§ 29 Não se concederá o beneffcto
'de eqüidade no caso de reincidência

especifica, nem a contribuinte convencido de sonegação, fraude ou conluio.
SUBSEÇÃO

xrr

Das Nulidades

Art. 78. São nulos:
I - ' a denuncia que não determine

com precisão a ünfracâo e o infrator
Ou que não identifique o denunciante
pelo nome e enderêço:
II - os têrmoa de tíscallzaçâc ou
exame de escrita fiscal lavrados ou
realizados par pessoa que, de acôrdo
com as normas dêste regulamento,
não seja incumbida da fiscalização
externa, salvo, quanto aos exames, os
casos previstos nos parágrafos do artigo 37;
lU - o auto ou a representação:
a) que não contenha Os elementos
suficientes para determinar com segurança a infração e o mtratoi-:
b) lavrado por functonàrro diferente dos indicados no art. 41;
IV - os despachos e decisões proferidos por autoridades Incompetentes
ou peitadas;
V - os despachos e decisões proferidos com preterição do direito de
defesa.
§ 1Q São insanáveis as nulidades
previstas nos incisos n, alínea "b"
do inciso lU e inciso [V, devendo O
ato sôbre que incidirem bel' repetido;
as demais são sanáveis, podendo eu-

prtr-se pela rettrtcacão ou complementação do ato;
§ 29 A nulidade sanável só será declarada se não fõr possível suprir e
falta.
"
Art. 79. As irregularidades, incorreções e Omissões diferentes das referidas no artigo antertor não importarão em nulidade, devendo ser sanadas quando resultarem em prejuízo
para a defesa de acusado, salvo se
este lhes houver dado causa, ou quando influírem na solução do litígio.
Parágrafo único. A falta de intimação estará sanada desde que o
acusado compareça para praticar o
ato ou para alegar a orutssâo, consloerando-se a intimação corno realizada a partir dêase momento.
Art. 80. A nulidade de qualquer
ato não prejudicará senão os posteriores, que dêle diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 19 A nulidade do auto ou representação importará na nulidade de
todo o processo, excetuado os atos ou
termos preliminares que tenham procedido sua lavratura.
§2 Q A autoridade que pronunciar a
nulidade declarará a que atos ela se
estende e ordenará as nrovidêncíaa
necessárias para que sejam repetiõoa
ou -retificados pelas pessoas .competentes e na forma regulamentar.
Art. 81. No caso de mcompetêncra
da autoridade julgadora, somente os
atos decisórios serão nulos.
Parágrafo único.
Reconhecida a
incompetência, a autoridade ordenará
a remessa do processo a repartdção
competente.
SEÇÃO In

Da Consulta

Art. 82. E' assegurado aos interessados, em geral, o direito de consulta
sóbre a aplicação dêste Regulamento,
na parte tributária.
Art. 83. A consulta será, dirigida
orfgtnàríamente à repartição preparadora do domicílio fiscal do coneulente e encaminhada, por esta, no
prazo de quinze dias, à autoridade
competente para solucioná-la, já mformada pelo agente fiscal ôa respecUva seção Ou circunscrição.
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Art. 84. As consultas serão solucionadas, em pruneu'a mctõ.ncía, pelos
Deleg:?odOS jcegronais do Departamento
de Rendas Internas e, em grau de
recurso, pelo Diretor do mesmo Departamento.
parãgrafo único. Caberá ao Diretor
do Departamento de Rendas Internas,
em única instância, solucionar as consultas formuladas pelos orgaos centrais da aómmlstraçào pública e autárquica federal, das sociedades de
economia mista controladas pela
união e das entidades representativas
de atívídades econômicas e profissionais de âmbito nacional.
Art. 85. Das decisões de pr.ímetra
Instância favóráveís
ao consulente,
haverá recurso de oficio, no próprio
despacho decisório.
Parágrafo único. O recurso volun;'tárío do consulente, das decisões a'

desfavoráveis, será interposto
dentro de trinta dias da ciência.

. êla

Art, 86. A solução dada à consulta
ou qualquer outro ato admínistrativo
destinado a esclarecer ou complemental' êste Regulamento terá efeito normativo, quando adotado em circular
expedida pelo Diretor do Departamento de Rendas Internas.
Parágrafo Único. Se se tratar de
matéria de ínterêsse geral, em relação à disciplinaçâo da qual se conclua, no processo, ser omisso ou obscuro êste Regulamento. de hipótese
ainda não decidida anteriormente ou
de alteração de entendimento anterior, será expedida circular, regulamentando-a.
Art. 87. A solução dada à consulta
em primeira ou segunda instância
será cientificada ao consulente, pessoalmente ou pelo Correio com recibo
de volta "A.R. ", dentro do prazo de
10 (dez) dias do recebimento do processo pela repas-tíção preparadora,
mediante entrega de cópia autenticada da decisâo .
Parágrafo único. Se não rôr pcsstvel a ciência pelos meios indicados,
será o consulente intimado, por edital, a
comparecer à repartição no
prazo de 8 <oito) dias, a fim de receber a cópia da decisão. considerando-se feita a ciência no término do
prazo, sé, não fôr atendida a intimação.

Art. 88. O consulente Relatará o entendimento da solução dada à consul ta, dentro de 30 <trinta) dias cantados da data da ciência. salvo o direito de recurso quando se sratar de'
decisão de primeira instância.
§ 19 Vencido o prazo .3. que> se refere
êste artigo e não tendo c consulente
recorrido à instância superior, quando
fôr o caso, será c processo encamtnhado ao agente fiscal da resnectlva
seção ou círcunscrtcâo para que torne
conhecimento da solução e verifique
se foi cumprida a decisão instaurando, em caso contrário, o procedimento
cabível.
§ 29 Durante o curso do processo da
consulta e' até o término ôo prazo fixado para cumprimento da decisão
nenhum procedimento fiscal será ins~
taurado contra o consulente, com relação à espécie consultada:

Art. 89. Não produzirão qualquer
efeito as consultas:
I - formuladas com ínobservâncía
das normas estabelecidas no artigo

83;

II -

.

que não descrevam completa

e exatamente a hipótese concreta do

fato, salvo se a omissão ou inexatidão
for. escusável, a juizo da autoridade
julgadora ;

UI - que forem instruídas com o
emprêgo de fraude, símulaçã., o,) ocultação, praticada pelo consulente. di-

retamente ou por interposta

P,,"ôl:\'}'d,

o

§ 19 Quando a consulta fô- declara..
da sem efeito, havendo rmpôsto a cobrar, a autoridade, transitada €,J.1.l julgado a decisão, encamuthará o processo ao agente fiscal da eeçãc em que
estiver localizado o estabele.n».. ente
do coneulente para 'nstauração do
competente procedimento fiscal ~ f'xigêncía do tributo devido com as, penalidades cabíveis.
§ 29 A declaração a que <:jA tf:fer,~ o
parágrafo anterior, constderandc sem
efeito a consulta, compete à autorl-tade que tiver de julgá-la.

Art. 90. E' nula a decisão, não produzindo qualquer efeito quando proferida por autoridade incompetente.
parágrafo único Na hipótese dê-te
artigo, será feito novo julgamento pela autoridade competente.
o
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SEÇÃQ IV

Da Execução das Decisões
Condenatórias
SUBSEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 91. Das decisões condenatórias
ou desfavoráveis, proferidas em processos fiscais, serão intimados os
acusados ou coneulentes, fixando-se
prazo para cumprimento,' quando rôr
o caso.
Art, 92. Passada em julgado a de-

cisão e findo o prazo fixado- para o seu
cumprimento, êste não ocorrendo, Séra convertido em renda o depóstro
efetuado em dinheiro, nromovícla a
venda dos papéis ou títulos depositados, ou remetida a dívida à cobrança
executiva.
§

10 Se o depósito em dinheiro ou

o produto da venda dos papéis O~J titulos depositados não fôr SlJ ücíente
para cobrir c montante atuaüzado. .ca
divida, será, o valor remanescente. enviado à cobrança executiva 8'3 não
houver sido efetuado o seu recolhi-menta.
S 29 Se o produto da venda dos papéis -ou títulos referidos no parágrafo
anterior fôr superior ao montante- da
divida, será o restante escriturado em
depósito à disposição do Interessado,
após deduzidas as despesas da execução.
§ 39 O valor da -dívida será corrtgtdc
monetàrtamente na ocastâo do pagamenta, na forma da legislação aplicável.
Art. 93. Executada a decísáo, (l
processo considerar-se-á findo admínistratlvamente .

tada ou. paga no órgão arrecadadorcompetente, salvo o direito de recurSO,
será o processo encarrunbadr, B,
seção de cobrança amigável per mais
1
31 <trinta) dias, após o que será extraída certidão para coorança executiva, cumpridas as dísposicões legais vigentes,
~ 29 Pago ° débito, será junta-ta ao
processo uma via da guia de recolhimenta.
Art. 95. Os. débitos resultantes de
processos instaurados por mtraçâo
dêste Regulamento superiores a Cr$
100.000 (cem mil cruzeírosj . poder âo
ser pagos em parcelas mensais. igllai,~
e sucessivas até o máximo de 6 (seis),
desde que os interessados o reoueiram
à repartição' preparadora, dentro do
prazo fixado para o cumprimenta ela
decisão de primeira instância.
Parágrafo único. Desatendido 0 pa~
gamento de 2 (duas) prestações sncessívas, vencer-se-ão automàticamente as demais, devendo a repartição
providenciar quanto a cobrança executiva do restante do débito, na forma,
da legislação em vigor.
Art. 96. A inscrição da divida sujeitará o devedor à multa moratória de
10% (dez por cento), calculada sôbrc
o seu valor corrigido monetàrtamerrte.
§ 1(1 No caso de cobrança executiva
da dívida, se- procedente a ação, além
da multa a que se refere o parágrafo
anterior, serão acrescidos ao prmcipal
juros moratórios, à razão de 1 % (um
por cento) ao mês, calculados .sôbre
o valor 'atualizado da dívida, custas e
percentagens fixadas em lei e outras
cominações da sentença.
§ 29 As guias para o recolhtmentc,
aos órgãos arrecadadores, de ímpcr-.
tâncías, cobradas por intermédio no
Juízo da Fazenda Pública, conterão,
obrigatoriamente, o número e data do
processo fiscal,

SUBSEÇÃO l i

CAPíTULO IX

Da

Execução Amigá-vel e da.
Cobrança Executiva

Art. 94. Na decisão que impuser
multa, será ordenada aintim'wáo do
multado para efetuar o pagamento no
prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da intimação.
~ 19 Findo o prazo reter-ido neste
artigo, se ,a dívida não estiver depost-

Da Distribuição e da Aplicação das
Quotas do lmpôsto único
SEÇÃO I

Da Distribuição

Art. 97. Da parcela do impôsto únrco de que trata o item II do artigo 12
dêste Regulamento, 5/6 (cinco sextos)
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c(.'\Derão aos Estados-membros e ao
Distrito Federal, e 1/6 (um sexto),
aos Municí.pios.
Art. 93. Os valôres-do impô~tJ) úrrico pertencentes aos Jâstados-membrcs,
Distrito Federal e Municípios, 501'&0
entre êles rateados, de acõrdo com os
.seguintes critérios de proporctonattdade:
1) 2% (dois por cento) :prorlu;ã.o
efetiv9, de energia elétrica ein seus
respectivos terntor.os, vertrícada p01'
medidOTes ou, na falta dêstes. ca'culada pela potência legalmente Instalada, com fator de carga de 35c:{. "t-inta
e cinco por cento) e admitida e pé-da
de 10% (dez por cento), ()U atnoa. na
falta da demanda máxima para l) cáloulo da produção, admitindo 2 :'i\l::J (duas mil e quinhentas) horas dI" utilizacão anual da potência hq';3 Imcme
instalada, para as centrais termetótrtcas, e 4.000 (quatro mil) noras. para
as usinas hidrelétricas;
2) 18% (dezoito por cento): superfície territorial respectiva;
3)35% (trinta e cinco por cento) :
consumo de energia elétrica, vertftcado nos respectivos territórios;
4) 45% (quarenta e cinco por cento):' população respectiva.
§ 19 Os dados estatísticos de área
e população a serem empregados, como
base de cálculo, serão os apurados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatístíca (IBGE), podendo, na
falta dêste, ser utilizados os fornecidos pelos órgãos oficiais dos Estadosmembros, do Distrito Pederalvou dos
Municípios, ou ainda, os relativos ao
ano imediatamente antertor .
~ t! Para os efeitos de
cálculo, o
Distrito Federal terá tratamento equívalente a Estado-membro.
§ 31? O Estado da Guanabara e o
Distrito Federal, enquanto permanecerem indivisos, bem como os Estados-membros que se ccnstttuirem sem
Municípios, participarão também do
rateio municipal do Impôsto - único.
Art.. 99. O Conselho Nacional de
Aguas e Energia .Elétníca (CNAEE),
do Ministério das Minas e Energia,
estabelecerá, dentro do primeiro trimestre de cada' exercício, os coefícientes. de distribuição .do ímpôsto único,
pelos Estados-membros e Distrito Federal, e os comunicará ao Banco Nacional do Desenvolvimento Bconôrruco
(BNDE) •
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Art. 100. Após o término de cada
trimestre do calendário, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
(BNDE) creditará, mediante prévra
determinação do conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica
(CNAEE) ~
em contas especiais,
movimentáveis
mediante cheque, uma para cada ~s
tado-mombro e para o Distrito Federal, as respectivas quotas trtmestrais de Impõsto único, relatívaa ao
trimestre vencido.
Art. 101.. As quotas municipais do
ímpôsto único serão calculadas pelo
Conselho Nacional de Águas e Energia.
Elétrica (CNAEE), dentro dei primeiro
semestre de cada exercício, e dirão
respeito à ,al'l'ecadação do exercício
anterior.
§ 19 SOmente. entrarão no
cálculo
das quotas municipais os Munícípíos
instalados até J. (um) de janeiro do
ano do cálculo, com Prefeito empossado e Câmara local em funcionamento.
§ 29 A entrega das quotas dos Municípios, sempre anuais, será efetuada
pelo Banco Nacional do. Desenvolvimento Econômico (BNDE) , diretamente a cada Municipio beneffcíàdo e
após determinação do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica
(GNAEE) •

Art. 102. A entrega, pelo Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE), dos valores do irnpôsto
único, liberados pelo Conselho Naciona! de Águas e Energia Elétrica
tCNAEE) e pertencentes aos Estadosmembros, Distrito Federal e Muníctpios, será realizada em prazo não
superior a 15 (quinze) dias, após o
recebimento, pelo Banco, da determinação do Conselho,
Art. 103. O Estado-membro que
tiver o .contrôle acionário de sociedade de economia mista concessionária
de serviços de energia elétrica, receberá a quota do Município, onde a
reterída sociedade efetuar díatrtbuícâo
de energia, devendo ser.. o Município
índenízado cem ações correspondentes
:;J,(' valor da quota.
Art. 104. A quota municipal, inferior ao décuplo do valor do 'maior saIário-mtnímo mensal, vigente no pais
no, ano, da quota, que não fôr reclamada pelo Muntcípío, com a satisfáç ã c das exigências legais, até o final
de exercícíc seguinte ao do cálculo,
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será creditada ao respectivo Estadomembro, desde que êste participe majorrtàríamente de sociedade de econo-

mia místavconcessíonárta de serviços
de energia elétrica, devendo esta indenizar o Município com ações cerres-

pendentes ao valor da quota.
Parágrafo Único.

Não dispondo o

Estado-membro de sociedade de economia mista concessionária de 'serviços de energia elétrica, o Conselho
Nacional de Águas e Energia Elétrica
(CNAEE) .determinará ao Banco Na-

cional do Desenvolvimento EconômIco
a transferência da quota

'(BNDE)

municipal à ELETROBRAS, que, em

contrapartida, emitirá as
favor do' Municípío ,

ações em

Art. 105', A partir do exercício

de

os Estados-membros receberão,
em dinheiro, suas quotas do ímpôsto
único sôbre energia elétrica até o limite das mesmas, na proporção verificada no exercício anterior, entre os
recursos próprios que aplicarem em
serviços de energia elétrica nos respectivos territórios e à referida quo-ta, de acôrdo com a seguinte fórmula:

;1966,

R

Q=C

E

sendo:
Q - quantia a ser paga ao Estado
em dinheiro;
Estado no impôsto
C - quota
único do exercício;
" R - recursos próprios aplicados no
território do Estado em energia elétrica, no exercício anterior, excluída
SU8 quota no ímpõsto único, mas incluídoa os investimentos efetuados
pelos Poderes Públicos Municipais e
por coucessíonártos privados nas áreas
do E..stado de sua concessão;
E - quota do Estado 110 lmpôsto
único do exercício anterior.
§ 19 A diferença entre Q valor total
da quota do Estado e a rnrantía paga
em dinheiro na forma deste arti~'o
será entregue ELETROBRAS, que ~ a
contabilizará a crédito do Estado,
para subscrição de ações preferenciais
em seus futuros aumentos de cajntal.
~ 29 Para os efeitos dêste artigo e
com. vistas à coordenação da pclítíca
nacional de energia elétrica, os Estados-membros deverão submeter, anualmente, os respectivos planos de eletrí-

do

á

ficação devidamente

atualizados, à
aprecíaçâo do Ministro das Minas e
Energia, através do Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrtca
(CNAEE), bem como a comprovacáo
da aplicação de recursos próprias' e
privados em serviço de energia elétrica em seu terrttórío.
~ 39 A comprovação da aplicação e
a apresentação do plano de eletrlfícaçâo atualizado
deverão ser encaminhadas ao Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica (CNAEE),
até 28 de fevereiro de cada ano, sob
pena de transferência, a favor da
El..ETROBHAS, para os efeitos do
parágrafo 19 deste artigo, da parcela
de quota do Estado-membro no imposto único sôbre energia elétrica, reterente ao primeiro trimestre, Se, até
3] de maio de cada ano, os Estadosmembros não atenderem ao que dispõe
este parágrafo, o restante do valor da
quota anual será transferido, da mesma forma, para a ELETROBRAS,
§ 49 O Conselho Nacional de Aguaa
e Energia. Elétrica (CNAEE) apreciará
conclusivamente, de acôrdo com as
instruções que expedir, a comprovação e o plano de que trata o § 2'" deste
artigo, encaminhando-os, em seguida,
à deliberação ministerial.
§ 5'" Apresentados a comprovação e
o plano de eletrificação, na forma e
nos prazos do § 3'" dêste artigo, o Ministro das Minas e Energia terá o
prazo de G{} (sessenta) dias para sua
apreciação, nnoo o qual, sem que se
tenha verificado sua decisão, concedendo ou negando aprovação, a comprovação e o plano serão considerados
automaticamente aprovados,
§ 69 O plano estadual de eletrificaçao abrangerá período não inferior a
3 (três) anos e conterá o estudo do
mercado da região a ser servida e a
justificativa técnico-econômica
da
obra e instalações programadas com
o respectivo cronograma de execucáo.
A atualização do plano será feita
anualmente e remetida ao Conselho
Nacional de Aguas e E;-aergia Elétrica
(CNAEE) .

7'" O plano estadual de eletríjtcae sua atualização anual serão
encaminhados ao Conselho Nacional
«e Águas e Energia Elétrica (CNAEE)
em 4 (quatro) vias,
§ 80 Após aprovação pelo Ministro
das Minas e Energia, do plano ou de
~
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sua atualização, será o processo, C'..0U1
3 (três) vias da documentação que o
constituir, restituído ao conselho Nacíonal de Águas e Energia Elétrica
(CN AEE), que encaminhará uma das
vias ao Departamento Nacional de
Aguas e Energia (DNAE), e outra à
ELETROBRASJ .
§ 99 Enquanto não se verificar a
59 dêste
aprovação de que trata o
artigo, as quotas de ímpôsto único
devidas ao Estado-membro ficarão
retidas.
§ 10. O Conselho Nacional de Aguas
e Energia Elétrica (CNAEE) determinará ao Banco Nacional do Desenvolvimento gconomíco (BNDE), em
prazo não excedente a . 30 (trinta)
dias, as providências necessárias à
transferência, a favor da ELETROBRAS, ou a liberação, em dinheiro,
para os Estados-membros, das importâncias que lhes couberem por fôrça do disposto neste artigo.
Art. 106. A entrega, em dinneíro,
nas quotas pertencentes aos Estadosmembros e a transferência à ELj':TROBRAS de importâncias
dessas
quotas serão realizadas pelo Banco
Nacional do Desenvolvimento ECOL!ô~
mico (BNDE), em estrita observância
à determinação do Conselho Nacícnal
de Aguas e Energia Eltérica (CNAE'!:)
e no prazo de 15 (quinze) dias, após
o recebimento, pelo Banco, daquela
determinação.
ê

SEÇÃO Ir
Da Aplicação

Art. 107. As quotas do impôsto Único, pertencentes aos Batados-memoros,
Distrito Federal e Munícíptos, deverão
ser aplicadas, exclusiva e obrigatoriamente, em produçãcv transmíssâo e ou
'distribuição de energia elétrica, nos
seus respectivos territórios.
§ 19 Conquanto a aplicação possa,
em principio, ser efetuada fora QOS
limites territoriais do Estado-membro ou do Munícípío, ter-se-a sempre
em vista obras ou serviços que se
destinem, direta ou indiretamente, ao
seu respectivo suprimento de enerzta
elétrica, ainda que não imediato. '='
~ 29 A aplicação poderá consistir:
a) no custeio direto de estudos, D1'Ojetos, abrase serviços, realizados ou
mantidos pelos Estados-membros, Dís-
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trito Federal e Municípios, para Sl1~
prímento público de energia elétrica.
incluindo linhas de dístrfbuíçãc, mas
excluinoo despesas não classífícàveís
como investimento, cais como o p!to..[a,mento de contas de energia etétnca,
quer para ílumínaçào pública, quer'
para outros consumos públicos:
b) no pagamento de amortizações e
juros relativos a empréstimos tornados para aplicação em produção,
transmissão e ou distribuição de energia elétrtca;
c) na tomada de ações de emprêsas
nacionais, concessionárias de serviços
públicos de energia elétrica, desde que
a rr.aíoría das ações já pertença, ou
com a tomada das ações. fique pertencendo, a pessoas jurídicas de direito público interno, que controle a
administração da empresa:
d) em fínancíamentos a empresas
nacionais, concessíonártas de .:;ervÍ(;1JS
públicos de energia elétrica e em i.W:,~
na atividade, que se destinem excrusívamente à produção, transmtssac - e
ou díatrlbuíçàc de energia elétrtca,
mediante contratos, amortizações e
juros, aprovados pelo Conselho Nacional de Águas e Energia Eâet.nca
WNAEE) e que uâo excedam de .33%
(trinta e três por cento) das garantias reais oferecidas pela financiada.
§ 39 A observância do disposto oeste artigo, a_ juizo do Conselho Naeional de .águas e Energia, Elétrica
(CNAEE), será, juntamente com a
comprovação, sendo o caso, do recolhimento do imposto único e do emprestemo computsórto em favor da
ELETROBRAS, e do pagamento das
faturas de compra de energia ejétrtca.,
condição _essencial. para, a liberação
ela quotas do ímpõsto único aos Estados-membros, Distrito Federal e
Mumcípíos.
Art. 108: Ao planejarem ou programarem empreendimentos públicos de
âmbito regional, pertinentes á produção, .transmissão e ou dtstrtbuíçàc de
energia elétrica, os Estados-memoros,
obtida a concordância expressa dos
Municípios interessados, poderão aplicar quotas municipais do ímuõsto
único, no custeio de tais empreencrmentes, observadas- as prescrtçôes deate Regulamento.
Art. 109. No ano seguinte ao rér ..
mino de cada exercício, os Estadosmembros, Distrito 'Federale Munící-
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perante o Oonse-

lho Nacional de Aguas e Energia s'Ié-

tríca (CNAEE) , conforme as ínstruçôes expedidas pelo mesmo conselho,

a aprícaçâc dGS valores do ímpôsto
único por ê18S recebidos durante o último exercício.

até que este conprove a aplicação regujar, com outras receitas, de importâncía equivalente ao valor de sua
quota, ou de parcela desta, aplíca.ta
em outros fins,
Ct,PÍ'I'ULO X

19 Os Estados-membros, desde que
comprovem haver transferido à '30c18-

Dos

dade de economia mista concessioná..

Art. 112, Ao Conselho Nacional de
Águas e Energfa Elétrica (CNAE~),
di Ministério das Minas e Enenna,
cumprirá, nos têrmos da Legtsiacão
em vigor, calcular, distríbnír e tísca-

§

ria de serviços de energia elétrica, de

que participem rnajoritàrtamente os
valores do ímpostu único relativos às
suas próprias quotas e. às muntcípate
que houverem recebido na forma dêste Regulamento, _ terão tal aplicação
havida como boa. e legitima.
§ 2° As comprovações de que trata
este artigo, feitas perante o Conselho
Nacional de Aguas e Energia Elétrfea
(CNAEE), não desobrigam os Estadosmembros, o Distrito Federal e os Municipios de observarem as normas estatuídas pela Lei número 4.320, de
17 de março de 1964, notadamente o
que dispõe o seu art. 82 e parágrafos.
Art. 110. O Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica (CNAEE)
determinará ao Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico (BNDÉ)
o bloqueio da conta especial do ímpôsto úníco. em relação ao Iâstadomembro ou Distrito Federal;
_ a) que se tornar inadimplente em
relação a qualquer das obrigações previstas na legislação do ímpôsto único;
b) cujos serviços de energia elétr ica, seja sob a forma de órgãos de administração direta ou descentralizada,
seja sob a forma de .órgâos de admtnistracão controlada inclusive sor-Iedades -de economia mista, sendo o caso, deixarem de recolher o ímpôsto
único ou, o empréstimo compulsório
em -' favor da ELETROBRAS, por êles
arrecadados, ou não pagarem as faturas de compra de energia elétrica.
Art .. 111. A aplicação de quota ou
parte de quota municipal .ío impôstc
único, em despesa que se não enquadre em produção, transmissão f' 01.:
distribuição -te energía elétrica, a critério do Conselho Nacional de águas
€ Energia Elétrica (CNAEE) motivará
a retenção no Banco Nacior.al do Desenvolvimento Econômico (BNDEi,
d . . s valores- subseqüentes ..1.0 ímpósto
único, cabíveis ao .Munícípío faltoso,

Serviços a Cargo do C.N.A :i.E.

lizar a aplicação das quotas estaduais
~ municipais do -ímpõsto
mico; n-a-.
justar o valor da tarifa fiscal; ccuceder redução do ímpôsto único e .xpedir certidões, exclusivamente ,~a~'a
os fins do artigo 152 deste Reg1..UB,menta, podendo baixar as ínstruçôes
complementares que se tomarem necessárias.
§ 19 Fica o Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica (CN AE:E)
autorizado a admitir pessoal contratado, observadas as prescrições regais
e regulamentares em vigor, e a assinar convênios com outros órgãos - da
Administração Direta ou Indireta e
com a Centrais Elétricas .Brasileíras
S.A. - ELETROBRAS, a fim de darcumprimento ao disposto neste artigo.
§ 29 Para o custeio dêsses serviços
ficam reservados, ao Conselho Nacíon.al de Águas e Energia Elétrica
(CNAEE), 40% (quarenta cor cento;',
u- mínimo, dos recursos anuais de que
trata o item IH do artigo 12 dêste
Regulamento.
§ 39 No iniciá de cada exercício, o
I'residente do 'Conselho Naclonal. de
Aguar e Energia Elétrica (CNAEE)
submetera, à aprovação ministeral,
plano de aplícaçâo anual- dos recursos
que couberem ao mesmo Conselho, .1[:,
forma do parágrafo anterior, podendo
tais recursos ser destinados aos .castos com:
a) admissão de pessoal temporário:
b) locação de imóveis para instalaçao de dependências do Conselho ."i'\..'
cíonal de .águaa e Energia Elétrica
(CNAEE) ;

c) custeio de despesas de viagens e
serviços extraordinários do pessoal
do Conselho Nacional de Agnas e
Energia Elétrica (CNAEE), assim
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como de serviços técnicos especializados, para os .quals não dispod~a o
Conselho NacIOnal de Agllas e Energia Elétrica .(CNAEE) de pessoal nanijttado, reallZ8.dos por empresas partículares:
,
d) aquisição de materiais, equipamentes, veículos e combustíveis para
os serviços do Conselho Nacional de
liguas e Energia Elétrtca ((;NA;!:E);
~~ e) realização de despesas com r-euresent'ação, complementação sala-Iat
d ~ técnicos e outras para as quais v
Conselho Nacional .de Águas e Energil'. Elétrica (CNAEE) não disponha
de dotação própria por inexistente ou
insuficiente.
§ 4° O Presidente do Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica
(CNAEE) comprovara, até 30 de .narço do exercício seguinte ao vencido,
perante o _Ministro das Minas B Energia, as aplicações de que trata o parágrafo precedente, nas quais serão observadas as normas Iegaía e regulamentares de contabilidade _pública da
União.
§ _59 As repartições públicas federa ts,
da administração centralizada .)1) autárquica, inclusive as sociedades de
economia mista, de que a união participe majontartamente, e as emprêsas
públicas, deverão prestar ao Oonseluo
Nacional de Aguas e Energia Elétrica
<CNAEE) tôdas as informações e riados estatísticos, solicitados pelo mesmo
conselho e necessários á execução dos
serviços a seu cargo.
TÍTULotr

Do Fundo Federal de Eletrifica/;ão
(FFE)

CAPíTULO

Da Ccmetituição, Finalidade e Aplicação do FFE

Art. 113. O Fundo Federal de Eietrtfícaçãorserá constituído anualmente:
I - da parcela do imposto único oo
que trata o item I do artigo 12 dêste
.Regulamento;
II - da parcela de 10% (dez por
cento) do produto ca taxa de despacho aduaneiro;
UI - de dotações consignadas no
orçamento da União;
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IV - das dotações e fundos orçamentárros .íe entidades autàrquícas e
paraestatais ou órgãos federais de
qualquer natureza, superiores a Cr8 ..
100.000.000 (ceio milhões ele cruzei-

ros), de que tra ta o Capitulo II .íéste
Titulo, aplicados em bens e instalações
de uoncesstonártos de serviços públlcCI3
de energia elétrica;
V - dos jures a que se refere o ~
49 do artigo 20 da Lei número 4.156,
de 28 de novembro de 1962, com a recacáo que lhe foi dada pelo artigo
(l9 da Lei número 4.676, de 16 de junho de 1965;
VI ~ dos dividendos das, ações da
Untâo na ELETROBRAs e dos juros
das ohrígaçóes ao portador da "ELE'T'ROBRÁS tornadas pela União;
VII - dos rendimentos de depósitos
e de replicações .to próprio Fundo.
.Parágrafo único. O saldo POSitIVO
do FUndo Federal de Fletrdffcaçâo
(FFE), apurado em balanço anual,
será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo Fundo.
Art. 114. O Fundo Federal 'pe .í.'~le··
tnífícaçâo, movímentável pela Centrais
Elétricas Brasileiras S. A. ~ RlLF}·
TROBRAS, destina-se a prover e .ünancíar instalações de producao,
transmissão e ou distribuição de energia elétrica,
§ 19 Os saques da ELETROBRAS, à
conta do Fundo Federal de Eletrrücação (FFE) , serão considerados como
integralização do seu capital suoscnto
pela União.
§ 2 9 Anualmente, a ELEI'ROBB.AS
Submeterá o seu orçamento-programa
para o exercício ao Ministro "daa Minas e Energia, a quem caberá o !'i8U
encaminhamento a outros órgãos da
Administração,
Art. 115. A ELETROBRAS poderá
aplicar os recursos do Fundo Federal
de jíâetrtfícaçào (FFE) , oriundos do
irnpôsto único e das receitas vinculadas, anual e efetivamente recebidas,
em tomada de obrígaçóea, subscrição
de ações, concessão de empréstimos e
financiamentos, de ou a concesstonárIOS de serviços públicos de enenna
elétrica, para a execução de programas de eletrífícação, em parcelas variáveis e desde que obedecidos os seguintes critérios:
a) o valor das operações realizadas
com as entidades de um mesmo Esta-
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do-membro não poderá exceder a :10%
(trinta por cento) dos recursos anuais
efetivamente recebidos;
b) o valor das operações em rever
de uma mesma sociedade de economia
mista, concessionária de serviços de
energia elétrica, de que v Poder PÚblico seja acionista majorrtárío com
direito a voto, nac poderá exceder de
15% (quinze por cento) dos recursos
anuais efetivamente recebidos;
c) o valor das operações em favor
de uma mesma emprêsa privada não
poderá exceder a 5% (cinco por cento) dos recursos anuais efetivamente
recebidos.
§ 19 Para os efeitos das .letras "be "e" dêste artdgo, os concessíonáríos

que formem grupos uefíntdos; associa-

da ou eubsídíàrtamente, serão coneiderados como '1m3, única empresa privada ou sociedade de economia mista.
§ 2Ç A erettvaçao das apncaçoes uc
que cuida o presente artigo fica condicionada à .rrevía comprovaçao, por
parte dos beneficiarias, sendo ,j case..
de estarem rm dia com o reccíhímente. db ímpôsto úntco e do empréstimo
compulsório, bem assim com o pagamento das faturas de compra de energia elétrica.
§ 3 9 A comprovação a que se reterc o parágrafo precedente será -xitada
pelos interessados:
a) junto as repartições arrecadadoras do Ministério da Fazenda, mediante certidão, quanto ao ímpôsto úníco·
b) junto à ELETROBRáS, medíantu certdfícado, quanto ao emprestnuo
compulsórío ; e
c) junto ti empresa ou entidade supridora, mediante declaração, quanto
às faturas de compra de energia elétrica.
Art. 116. A ELETROBRAS deverá
aplicar, em cada ano, até 5% (cinco
por cento) dos recursos do Fundo Federal de Eletrificação (F!i'E), em financiamentos de programas de eletríttcacão rural, de acõrdc COm a ortentaçâc fixada pelo Ministro das NIinas
e Energia.
Art. 117. A ELETROBRAS poderá
ainda aplicar recursos de Fundo Federal de Eletríf'ícaçào CEi'FE) em seus
prcprlos serviços ou nos de suas subsidiárias, caso em que tais aplteacôes
não estarão sujeitas aos limites con-

sígnados nas alíneas "a", "b" e "c"
do artigo 115 deste Regulamento, nem
serão computadas para os efeitos nelas
consignados.
CAPÍTULO II

Dos Recursos Orcamenuuíos Considerados como ~ Rejôrço do F 1/E

Art. 118. Os recursos da .União,
estranhos ao Fundo Federal de .61e··
t-ífícação Ü"FE), aplicados em bens
e instalações de.concessíonarto de serviços públicos de energia eietrjoa. criundos de dotações e fundos orçamentanos, de entidades autárquicas e ~la
raestataís ou órgãos federais de oual
quer natureza, superiores a ora -",
110.000.000 (cem milhões de cruzeiros) , serão considerados como refôrço do Fundo Federal de Bâetrtrícaçao
(FFE) e ficarão ao mesmo Incorporados para todos 0S crettos Iegaís ,
§ 19 Recursos superiores a Crg ... ,
100.000.000 (cem milhões de cruzeiros) sâc os que .m tal valor forem
consignados no orçamento da Uníao.
para um mesmo exercício.
§ ,29 Excluem-se das díspostções dêsse artigo, as aplicações contrazaaae
pelos estabelecimentos, bancários federais.
Art. 119. A aplicação dos recursos
de que trata o artigo anterior deverá
ser feita exclusivamente sob forma da
financiamento ao; respectivos concessionários de serviços públicos de energia elétrica, a, serem resgatados a taVaI' da ELETROBRAS, após sua efetiva aplicação.
. Art. 120. A entrega dos mencionados recursos far-sa-à, além do preenchimento de outras formalidades, inediante a assinatura, pelo concessíonario, de instrumento de reconhectmente de débito, cuíc modelo será ~l.Pt'OM
vado pelo Ministro das Minas e Encrgia.
parágrafo único. O instrumento de
reconhecimento de débito será elaborado em G tseís) vias, a prrmerrc,
das quais ficará apensada ao orocessc , sendo a segunda entregue ao L0H'
cessionário e as demais, envja.tas fi.
EI...ETR.oBRAS, dentro de 30 (trinta)
dias, pelo órgão da Admtnístraeao DIreta ou Indireta, que houver efetuado a entrega.
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Art. 121. O concessíonàno, 9.0 rêceber tais recursos os creditará tmediatamente áELE'TROBHAS, come
i-e 'Ul'SOb especificas do Fundo Feúeraj
de Eletrüicaçao, enviando, símu.taneamente, à mesma, na quaudade de
administradora do Fundo, o respecUva aviso de crédito.
parágrafo ÚnICO. A ELETROBRAS
tâc logo tenna recebido o instrumento
de reconhecimento de débito, debitará
o seu valor ao concessionário que
houver recemdc tais recursos, creditando-OS, como recursos especificas, ao
Fundo Federal de Eletrificação, sob
sua guarda.
Art. 122. A fiscalização da apüoação dos recursos de que trata o artigo 118, no que diz respeito ao 'VIi~
nístérto das Minas e Energia, caberá
ao Depártamentc Nacional de Aouas
e Energia (DNAE), que acompanhará a execução etc. plano de aplicação
aprovado e emitirá o laudo técnico,
quando concluídos os serviços e obras
previstos no plano.
§ iv A prestação de contas da apl,~_
cação dêstes recursos será feita peic
beneficiário. à Dívísão de Orçamento,
do Departamento de Administração,
do Ministério das Minas e Energia.
§ 29 O Departamento Nacional ~tt3
águas e Energia (DNAE) enviará
uma cópia do laudo técnico à .E:LE-
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se verifique estarem os referidos Investimentos em condições de propiciar
remuneração, amortização e depreoraç â c legais.
§ 49 O prazo de resgate do empr-sstímo será contado a partir da 'ja';a
da efetiva. entrega do certificado de
rentabilidade do ínvestímento ao c.mcessionário, .ou findo o prazo de carêneía máximo de 7 (sete) anos.
Art. 124. O Departamento Nacional
de Águas e Energia (DNAE), do Ministério das Minas e Energia, a seu

cri teria ou a requerimento da

ELF~

TROBRAS, emitirá certãífcano de ren-

tabilidade dos investimentos reattaaoos
com os recursos de que trata êste CJapitulo.
§ 19 Quando a aplicação dos recursos federais, de que trata êste artigo,
proporcionar um aumento na venda
de energia do concessionário beneficiado, a rentabilidade do investimento correspondente será considerado
existente, desde que a aphcaçáo da tarifa atualizada, sôbre o acréscimo de
consumo, propicie uma renda capaz
de cobrir o custo do serviço. A tarifa atualizada será calculada com os
elementos pré-existentes aos acréscimos de investimentos de que trata este Capítulo, levando-se em conta a
correção da tradução monetária' do
valor original dos bens do ativo imobilizado das pessoas jurídicas.
'I'ROBRAS.
§ 29 nste certificado será emitido em
Art. 123. O resgate do ftnancíamen3 (três) vias, uma para o órgão emisto de que trata G artigo 119 será fs1t!.~
nr prazo de vinte anos, a contar do " sor, uma para o concessionário e outra para a Eletrobrás.
término do período de carência, o qual
nunca será superior a sete anos.
~ 39 Nos casos em que a aplicação
dos recursos federais, de que trata es§ 19 Durante o prazo _de caréncta,
te artigo, não proporcione aumento
o empréstimo vencerá juros simples ce
de energia vendida, o investimento
6% (seis por cento) ao ano, que aerâu
será considerado rentável nas datas
Incorporados ao principal do empresde sua aplicação, podendo o, Departámo, juros estes que, extinto o bJr9,ZO
tamento Nacional de Aguas e Energia
de carência, elevar-se-ão para 8'-'/0
(DNAE) fixar essa condição, quando
(oito por cento) ao ano.
da aprovação do plano de aplicação.
~ 29 O pagamento das amorbízacões
Art. 125. No prazo de 60 (sessenta)
e juros do -mpréstímo, calculando se
dias, a partir da data em que o serviêste sôbre o total do principal mais
ço ou empreendimento, em que foram
juros incorporados durante o perfouo
aplicados recursos federais, passar a
de carência, será feito em prestacôes
ter rentabilidade, o concessionário fitrimestrais de ígual valor e pagas nas
cará obrigado a requerer, ao Departamesmas datas à ELETROBRAS, no
menta Nacional de Aguas e Energia
prazo de 20 (vinte) anos.
(DNAE), o respectivo certificado. Não
§ 3t.J O prazo de carência será cono fazendo, e comprovada a rentabilitado a partir da data do recebímento
dade do investimento, o órgão de fisdos recursos e terminará tão pronto
calização do Ministério das Minas e
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Energia, a seu .crltérlo ou a requerimento da Eletrobrás, emitirá o respectivo cer ttfícado, ficando cancelado
o prazo de carência e passando o em-

préstimo a ser resgatado.
pgl'ágrafo único. A parte que se
julgar prejudicada com a emissão ou
denegação do certificado de rentaoiltdade, poderá, no prazo de 180 (cento

e oitenta) dias, recorrer ao Conselho
Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE).

Art. 126. A Eletrobrás- fica obrigada a -reinvestir na mesma concessionária, pelo meDOS 50% (cinqüenta por
cento) dos juros efetivamente recebidas pelo financiamento de que trata
o art. 123 dêste Regulamento, a menos que a concessionária renuncie a
esse direito.
Parágrafo único. O concessionário
interessado no reinvestimento de que
trata êsta artigo deverá solicitá-lo à
Eletrobrás, mediante nedtde devidamente ínstruido, sob pena de, não o
fazendo, considerar-se como havendo
renunciado a seu direito.
Art. 127. Expedido o certificado de
rentabilidade, nenhum concessionário
poderá se beneficiar de recursos previstos na Lei nv 4.676, de 16 de junho
de 1965, se não estiver atendendo ao
pagamento dos empréstimos de que
trata êste Capítulo.
TÍTULO IH

Do Empréstimo Compulsório em· favor
da Eletrobrás

Capítulo único
Art. 128. Até o exercício de 1968,
inclusive, o empréstimo compulsório
em favor da Eletrobrás será arrecadado pelos distribuidores de "energia
elétrica, diretamente dos consumidores, em importância equivalente à' que,
por êstes, fôr devida, a título de ímpasto único.
Art. 129. A arrecadação do empréstimo compulsório será efetuado n8.S
contas. de fornecimento de energia
elétrica, devendo delas constar destacadamente das demais, a quantia :do
empréstimo devido.
Art. -130. As contas de fornecimento de energia elétrica deverão trazer
breve informação sóbre a natureza do
empréstimo e o esclar~cimento de que,

uma vez quitadas, constituirão documentação hábil para o recebimen,
to, pelos consumidores, das correspondentes obrigações da Eletrouras, resgatáveis em 10 (dez) 8.nOS ~L jures de
12% (doze por cento) ao ano.
Art. 131. O produto da arrecadação
do empréstimo compulsório, verificado durante cada mês do calendário,
será recolhido pelos distribuidores de
energia elétrtca em Agência do Banco
do Brasil S. A.., à ordem da Eletrobrás, dentro dos 20 (vinte ) primeiros
dias do mês subteqüente ao da arrecadação, sob as mesmas penalidades
previstas para o impôsto único e mediante guia própria de recolhimento
(Mcdêlo nv 5) .
§ 19 Os distribuidores de energia
elétrica, dentro do mês do .calendárto
em, que fôr efetuado o recolhimento
do empréstimo por êles arrecadado.
remeterão à Eletrobrás 2 (duas) vias
de cada guia de recolhimento de que
trata êste artigo, devidamente quitadas pelo Banco do Brasil S. A.
§ 29 Juntamente com a documentacão referida no parágrafo anterior. os
distribuidores de energia elétrica remeterão à Eletrobrás uma das vias da
guia de recolhimento do impôsto
único.
Art. 132. O empréstimo compulsório em favor da Eletrobrás não será
exigido nos casos de isenção do impôs único (arts. 69 e 7 9), nem dos
consumidores rurais (Parágrafo úrrlCo do art. 39).
Parágrafo único. Nos casos de redução do ímpôstc único (art. 99 ) , o
empréstimo equivalerá ao tributo devido, com a redução percentual concedida.
/
Art. 133. O empréstimo compulsório arrecadado Delas dístrfbuídores de
energia elétrica-será, por êstes, obrígatoriamente escriturado r-a conta
"37.5 - Empréstimo Compulsório à
Eletrobrás" da Classificacão de Contas estabelecida pelo Decreto número .
28.545, de 24 de agôsto de 1950, devendo a mesma figurar exnltcitanricnte no balanço anual analítico.
Art. 134. Os diatribtüdores de energia elétrica ficam obrigados a prestal' à Eletrobrás as informações e os
dados estatísticos, inclusive exibindo
a documentação correspondente, de
que esta necessitar, para o contrôle
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da :ô'xrecadação e do recolhimento do
empréstimo compulsório.
parágrafo único. A Eletrobrás; verificada qualquer
trregutarrdade no
recolhirnento do empréstimo compulsório arrecadado pelos distribuidores
de ~nergia elétrica, poderá também
solicitar ao Departamento Nacional de
Aguas e Energia (DNAE), do Ministério das Minas e Energia, que execute fiscalização contábil especifica,
nos têrmós do Regulamento aprova-"
do pelo Decreto nc 41.019, de 26 de
revereiro de 1957, independentemente
da imediata adoção das medidas judiciais cabíveis contra o distribuidor
faltoso.
Art. 135. Os consumidores apresentarão à Eletrobrás suas contas de fornecimento de energia elétrica, devidamente quitadas, e receberão obrigações correspondentes ao valor- do empréstimo subscrito, acumulando-se as
frações verificadas, até que estas perfaçam o valor de um titulo.
§ 19 Quando o valor
das contas
apresentadas pelo consumidor exceder
o 'valor de uma obrigação, a Eletrobrás fornecer-lhe-á comprovante de;
saldo, que constituirá documento hábil para ulterior troca por obrigacôea.

~ § 29' Para os efeitos dêste artigo,
considerar-se-á consumidor o que estiver na posse das' contas de fornecimento de energia elétrica.
Art. 136. -As obrigações terão o seu
valor nominal aprovado pela Assembléia Geral da Eletrobrás que autorizar a respectiva emissão, sendo-lhe
facultado fazê-lo em séries de diferentes valores, dentro do mesmo ano,
caso em que cada série será identificada por _uma letra, seguida do ano
da emtseão.
Parágrafo único. Os títulos a serem emitidos pela -Eletrobrás poderão
conter assinaturas em "fac-símile".
Art. 137. Fica assegurada a responsabilidade solidária da União, em
qualquer. hipótese, pelo valor nominal dos títulos a que se refere o artigo anterior.
Art. 138. O resgate das obrigações,
mediante sorteio, obedecerá. a plano
aprovado pela Assembléia Geral da
Eletrobrás, observadas as condições
estabelecidas ao ser autorizada a sua
emissão.
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Art. 139. 0.0 total do empréstimo
compulsório arrecadado em cada Estado-membro, a Eletrobrás aplicará,
em cada exercício:
I - 50% (cinqüenta por cento), em
subscrição de ações, tomada de obrigações, empréstimos e financiamentos
de ou a empresas concessionárias de
serviços públicos, que produzam,
transmitam ou distribuam energia elétrica, e das quais o Estado-membro
seja acionista majoritário com direito
a voto, observado 'O disposto no artígo 8'? da Lei nv 4.156, de 28 de novembro de 1962, com a redação que
lhe foi dada pelo art. 6Q da Lei número 4.676, de 16 de junho de 1965;
II - 10% (dez por. cento), em obras
no setor de energia elétrica, nas quais
tenha dnterêsse direto o Estado-membro, onde o empréstimo houver sido
arr'ecadado,sendo o percentual aplicado em participação societária ou em
financiamentos.
§ 19 As modalidades de aplicação
referidas no inciso I dêste artigo ficam à opção do Estado-membro interessado.
§ 29 As despesas financeiras, inclusive juros, resultantes da tomada "de
obrigações, empréstimos e financiamentos, aludidos no inciso I dêste artigo, não 'poderão ser superior a 15%
(quinze por cento) do valor da operação e os prazos de liquidação não
poderão ser inferiores a 10 (dez) anos,
sendo que tais encargos serão considerados pelos mutuários como despesas de exploração.
TÍTULO IV

Da Contribuição dos Novos
Consumidores
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 140. Os concessionários distribuidores de energia elétrica, que adotem a forma de sociedade comercial
por ações, ficam autorizados a condicional' a ligação de novos consumidores à contribuição, por êstes, de ímportâncía equivalente a até 30 (trinta) vêzes o produto da tarifa fiscal
de que trata o art. 89 dêste Regula-'
menta, pelo. consumo mensal estimado para o consumidor, paga em parcelas mensais iguais, num mínimo de
6 (seis).
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§ 19 Entende-se por novo consumidor aquêle cujo prédio receba ligação de energia elétrica pela primeira
vez.
§ 2Q Aplica-se o disposto neste artígo aos aumentos de carga ligada, bem
como aos consumidores de localidades que, em virtude de transferência
de concessionários, venham a ser beneficiados por reconstrução dos sistemas de distribuição locais.
§ 39 Esta contribuição poderá ser
paga pelo consumidor em parcelas
mensais e iguais, no mínimo de 6
(seis), juntamente com suas contas
de energia, sendo-lhe facultado pagá-la de uma só vez. A ligação, entretanto, será sempre feita de acôrdo
com a data do pedido do consumidor,
independentemente do número- de vêzes em que efetue o pagamento da
contribuição.
§ 49 Na hipótese do não pagamento
de qualquer das parcelas do, comproconcessionário poderá susmisso,
pender o fornecimento, não sendo
creditados juros ao consumidor pelo
valor já pago, enquanto êste não inteeralízar o seu compromisso. Esta
integralização poderá ser feita por
outro consumidor que venha a ocupar
o mesmo prédio. Neste caso, após inteeratizado o compromisso, cada consumidor receberá os juros devidos e
as acões correspondentes às ímportâncías pagas.
§ 59 Não é devida a contribuícâo do
presente artigo nos casos de relígncão, por qualquer motivo, nas mesmas condições de fornecimento, exceto nos do parágrafo segundo dêste
artigo.
§ 69 O concessionário, ao fixar
a
contribuicão de novos consumidor-es,
não poderá estabelecer tratamento diferencial entre êles,
Art. 141. Os recursos recebidos na
forma do artigo anter-ior serão havidos. anós sua integralização, corno
"créditos de capital" dos reauectívos
co'o snmídores para subscrição de ações
prefe-onctals ou ordinárias, a critério do concessionário, nos aumentos
d~ SPU canital social, que se realizarão em m'aao não superior a 1 (um)
ano. nhprjpcirjB a ordem cronológica da
in tpn'õ'''' u-acão.
~ 19 Para os efeitos da Incorporação
ao capital social dos "créditos de capital" mencionados no parágrafo an-

°

terror, não se aplica o disposto no artigo 111 do Decreto-lei nv 2.627, de
26 de setembro de 1940.
§ 29 Enquanto não se transformarem
em ações, 'os valores recebidos pelos
concessionários, na forma dêste artigo, renderão juros de 10% (dez por
cento) ao ano, pagos pelos concessíonár-íos ao consumidor, ressalvado o
disposto no § 4° do artigo anterior.
§ 39 Os consumidores que dependam de orçamento de extensão ou
modificação de rêde para serem ligados pagarão êsse orçamento, de uma
só vez, deduzida, porém, a contribuícâo de que trata este artigo, quando
exigida pelo concessionário. No entanto, a contribuição relativa a êste
artigo lhes será cobrada na forma do
disposto no § 39 do artigo anterior.
§ 49 A contribuição prevista neste
artigo terá como limite máximo 3%
(três por cento) das inversões industriais e 5% (cinco por cento) das inversões nos demais casos, comprovadas pelo consumidor, em suas mstatações ou construções a serem supridas
de energia elétrica.
§ 5'1 Os recursos recebidos de acôrdo com o disposto neste artigo e seus
parágrafos deverão ser
registrados
mensalmente em conta especial e o
seu valor aplicado obrfgatóríamente
na extensão e melhoria do sistema de
distribuição.
Art. ltlJ2. Ficam excluídos desta
contribuição os consumidores que gozem de isenção do impôsto único sõbre energia elétrica, exceto aquêles a
que se refere O' item l i do art. 7Q
dêste Regulamento.,
Art. 143. No Interêsse da fiscalização dos serviços de energia elétrica, o
Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica (CNAEE) expedirá instruções sôbre a execução do disposto
neste Titulo.
Art. 144. As controvérsias entre
consumidores e concessionários serão
examinados e dirimidas, em grau de
recurso, na forma da legislação vigente. pelo Conselho Nacional de Aguas
e Energia Elétrica (CNAEE).
Parágrafo único. O recurso da decisão do órgão fiscalizador deverá ser
interposto no prazo de 30 (trinta)
dias corridos, contados da ciência à
parte da decisão ou da publicação desta no Diário Ofícial,
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TÍTULO V

Da Coordenação dos Recursos Federais
destinados a obras e serviços de
Energia Elétrica
CAPÍTULO ÚNICO

o

Art. 145. Para garantia da boa utilização dos recursos orçamentários federais ordinários e dos créditos especiais ou suplementares, destinados a
obras e serviços de energia elétrica,
fíoa-o Ministério das Minas e Energia incumbido da coordenação de sua
aplicação.
'
§ 1Q A ação coordenadora do Ministério das Minas e Energia abrangerá tôdas as aplicações em obras e
serviços de energia - elétrica, constantes do Programa de Energia, do Orçamento-Programa, ainda que vinculadas a outros Ministérios ou entidades autárquicas e paraestatais da
União, ou a órgãos federais de qualquer natureza.
§ 2Q O Mínístérfc do Planejamento,
ao incluir 'no Programa de Energia,
do Orçamento-Programa, qualquer
despesa relativa a obras e serviços de
energia elétrica, vinculada a qualquer
Ministério ou outro órgão descentralizado da Administração, e ao elaborar a programação financeira do mesmo Programa, solicitará a prévia audiência do Ministério das Minas e
Energia.
Art. 146. Quando o concessionário
de serviço público de energia elétrica
fôr entidade autárouíca (111 -ooiedade
de cujo capital participe majoritàriamente o Poder Público com direito a
voto, o Ministro das Minas e Energia poderá, a seu critério e -observa,
do, no que couber, o disposto pela Lei
nQ 1.489, de 10 de dezembro de 1951.
e Decreto no 637, de 1 de março de
1962. efetuar ao concessionário, para
aplicncâo direta, suprimentos de numerário, relativos aos recursos consic-nadoe no orcamento da União, bem
como .em créditos especiais ou suplementares. vinculados a obras e serviços a seu cargo.
Parágrafo único. A comprovação da
aplicação dos recursos deverá ser feita até 31 de janeiro do ano seguinte
à entrega dos recursos. observada a
legislação em vigor e respeitadas as
peculartdades do concessionár!« QURndo se tratar de sociedade referida nes,
te artigo.
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Art. 147. Sempre que lei específica
obrigue .órgãos federais de qualquer
natureza ou entidades autárquicas e
paraestatais a realizarem suas aplicações em subscrição de capital de empresas de serviços públicos de energia elétrica, o que sõm-nsc poderá
ocorrer, quando comprovada a rentabilidade do investimento a que as
mesmas 'se destinem, a subscrição será feita em nome da União; que a
utilizará para aumento e integralização do capital da Eletrobrás.
§ lQ Enquanto "não se verificar a
§ 1Q do
rentabilidade de que trata
art. 124, tais aplicações serão contabüízadas pelo concessionário, entre os
títulos "Pendentes", no Ativo, sob a
rubrica de '_'Bens a Incorporar quando Rentáveis", e, no Passivo sob a
rubrica "Auxilio da Untão para Futuro Aumento de Capital", até que,
comprovada a capacidade de remuneração do investimento, sejam convertidas em participação acionária.
§ 2Q Em qualquer hipótese, o ne,
partamento Nacional de Acuas e Energia (DNAE), do Ministério das Minas e Energia, levará em conta o recebimento de tais recursos, contabilizados na forma do parágrafo anterior, para efeito de fixação ou reajuste tarifário.
Art. 148. O concessionário que receber recursos na forma do artigo anterior, bem como o órgão ou entidade
que os entregar, deverão servaseísüdos, -no ato, pelà Eletrobrás, que será
obrigatoriamente ouvida, antes da
conversão de tais recursos em ações
do concessionário.

o

TÍTULO VI

Das Disposições Gerais. Transitórias
e Finais

Art. 149. Aos casos omissos nos capítulos I, IIl, V, VI e VII do Título
I, e, subsídfàrtamente, no que couber,
aplicam-se as disposições do Regulamento do Jmpôsto de Consumo, aprovado pelo Decreto nv 56.791, de 26 de
agôsto de 1965.
Art. 150. Salvo expressa disposição
legal em contrário, os prazos previstos neste Regulamento serão contados em dias corridos excluindo-se o
dia do comêço e íncluíndo-se o do
vencimento. Se êste cair em domingo,
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d) aquisição de materíe.ís, equipamentos, veículos e combustíveis para
os serviços do Ministério das Minas
quer motivo, não funcione a repare Energia;
tição, onde deve ser. ?umprida a obrigação, o prazo considerar-se-á prore) realização de despesas com ren,g0.du até o pruneíro :lia útil S1..;.!.isepresentaçâo, complementação salarial
qüente .
de técnicos e outras, para as quuís
nâo disponha o Ministério das Mmas:
Art. 151. O Ministério da Fazenda,
e Energia de dotação própria por
através de seus órgãos competentes
inexistente ou insuficiente.
e no âmbito de suas atribuições, baixará "ex orücío" ou a pedido nJk: órParágrafo -úmco . O Ministro das
gãos interessados do Ministério das
Minas e Energia comprovara, até 30
Minas e Energia, os atos complemende junho do exerci cio seguinte ao
tares para a execução <deste RegUlQ- vencido, perante o Tribunal de Conmenta, podendo, inclusive, alterar, totas da União, as aplicações realizatal ou parcialmente, os modêlos em
das no exercício an terror com o-s re~
anexo que lhe digam respeito, e inscursos de que cuída. este artago, nas
tituir outros, quando verificadas a
quais serão observadas as normas lesua convemêncía e necessidade em
gais e regulamentares de contabilidaprocesso regular.
de pública da União.
Art. 154. Na elaboração e execução
Art. 152. o Banco Nacional do
dos planos nacionais de energia eléDesenvolvimento Econômico (BNDE)
e o Banco do Brasil S. A. somente tríca.. a ELETROBRAS visara 61, promover o desenvolvimento das regfões
poderão realizar operação de crédito,
geo-econõmícas do pais/ na razão ininclusive adiantamento, com concessionário que prove, mediante certidão versa a da respectiva renda "per-capita" anual.
específica do Conselho Nacional de
Aguas e Energia' Elétrica, (CNAEE) ,
Art. 1'55. Às emprêsas concessionáescar em dia com o recolhimento dlJ.
rias de serviços públicos de eletríci-. ,
rmpôstc único, desde que o projeto da
dade, organizadas ou que vierem a
aplicação seja aprovado e fiscalizado
se constituir, não se aplica o dispospela ELETROBRAS.
to nos requisitos 29 e 3 9 do art. 38
e nos artigos 108 e 111 do Decreto-lei
Art. 153. Os recursos provenientes
nc 2.627, de 26 de setembro de 1940,
da parcela de 1 % (hum por cento) de
sempre e quando a União, os Estadosque trata o item lI1 do art. 12 dêste
membros e a ELETROBRAS subscreRegulamento, respeitado o disposto no
verem ações de constituição ou de au§ 29 do seu art. 112, destinam-se ao
mento do capital soctai."
custeio dos serviços de físcalízação,
administração, atividades técnicas e
Art. 156. São isentos do ímpôstc
cientificas, no setor da energia elétríde consumo de que trata a Lei núme, ca, e ao, atendimento de sítuaçôea de
1'0 4.502, de 30 de novembro de 19M,
emergência, a critério do Ministro das
os bens e produtos adquiridos, para
Minas e Energia, podendo ser aplicauso próprio, pela Centrais Elétricas
dos em:
Brasileiras S .A. (ELETROBAS) e
pelos concessionários de serviços púa) admissão de pessoal temporáblicos de energia elétrica.
rio;
§. 19. E' assegurado no estabeleciz» aquísíção ou arrendamento de
produtor o direito à manutenimóveis para instalação de dependên- mento
ção do crédito do imposto de consucias do Minlstérto das Minas e Enermo, relativo às matérias-primas e
gia;
produtos intermediários, uêífisados
na industrialização ou acondícíonac) custeio de viagens e serviços exmenta dos produtos vendidos à Centraordinários de servidores do Ministério das Minas e Energia, assim
trais Elétricas Brasileiras S. A.
(ELETROBRAS) e aos concessionácomo de serviços técnicos especialirios de serviços públicos de energia
zados, para os quais não disponha o
elétrica, devendo o Departamento de
mesmo . Ministério de pessoal habilitado, realizados por emprêsas partiRendas Internas (DRI) expedir as
culares;
instruções necessárias.

feriado nacional ou local, ponto facultativo ou data em que, por qual-
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§ 21? Excluem-se da isenção os bens
e produtos adquiridos pelo titular de
concessão, que produza energia elétrica apenas para consumo próprio.
§ 3. Os bens e produtos adquiridos
com isenção nâo poderão ser alienados ou cedidos pelos benefíclártoa,
sem o prévio recolhimento, por êstes,
do imposto de consumo.

Art. 157. Os concessionários distribuidores de energia elétrica, cujo sistema gerador seja exclusivamente
constituído de usinas termelétricas,
utilizando como combustível derivados
de petróleo ou lenha, estarão isentos
do pagamento do Impôsto único de
que trata a Lei nv 4.452, de5 de
novembro de 19"64, que recáía sôbre os
combustíveis e lubrificantes utilizados na geração de energia elétrica.
Parágrafo único. O Ministro das
Minas e Energia expedirá as instruções necessárias à execução do disposto neste artigo.
Art , 158. Até o exercício de 197'5,
inclusive, a União consignará ao FUndo Federal de Eletrificação ,(F'FE)
dotação global anual não inferior a
4% (quatro por cento) &3, arrecadação do impôsto- de consumo prevista
para o mesmo exercício, a qual será
paga ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) , para
crédito do Fundo, em duodécimos
mensais e independentemente de registro prévio.

Art. 159. Os concessionários, que
já tenham recebido recursos orçamentários, de acôrdo com o disposto
no art. 118, e que não nejam assinado os competentes instrumentos de
reconhecimento de débito, deverão fazê-lo, dentro do prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias corridos, contados da vigência dêste Regulamento.
Art. ,1-60. A ELETROBRAS submeterá ao Ministério das Minas e Energia, dentro de 30 (trinta) dias, a
contar da vígêncíe. deste Regulamenta,. a regulamentação do serviço
de juros, emissão e entrega das obrigações de que cogitam os arts. 135 e
136.

~"':'jij

Art. 161. Os créditos orçamentários liberados, que não constituam refôrça do Fundo Federal de Eletrifí'cação (FFE), serão eontabllízados, pelos beneficiados, na conta "53. O Auxílio para Construção" na forma
do Decreto no 28.545, de 24 de agôato
de 1950, sob o titulo "Patrimônio da
União", e serão tratados como investimentos nâo-remunerável, devendo
ser feita, todavia, a respectiva reserva para depreciação.
Parágrafo único. A revisão de tarifas do ccncesslonárto que tenha sido
beneficiado cem recursos orço..m entários, na forma dêste artigo, ficará
condicionada à comprovação do procedimento contábil nêle indicado.
Art. 162. O plano de aplicação de
crédito orçamentário deverá definir e'
Iocalízar a obra; conceituar sua finalidade e conter apreciação sôbre seu
estado atual, custo total previsto, recursos já empregados e sua origem,
recursos a empregar e fontes de financiamento previstas, orçamento detalhado da parte a executar com o
crédito considerado; e mdtcar o prazo de término, além de outros elementos que forem julgados neceasártos
pelo Ministério das Minas e Energia.
Art. 183. O Departamento Nacio~
nal de Aguas e Energia (DNAE) sómente examinará os planos de .,plt
cação das dotações orçamentárias,
consignadas ao Ministério das Minas
e Energia, para energia elétrica, após
prova feita, pelo Estado-membro, Distrito Federal ou concessionário de
serviços públicos de energia elétrica,
de estar em dia com o recolhimento
do impôsto único ~ do empréstimo
compulsório em favor da ELETRO~
BRAS, bem como o pagamento das
Iatums de compra de energia elétrica.
parágrafo UDlCO. A prova de que
trata êste artigo será obtida pelos
interessados, pela forma índicada .no
§ 39 do art. 115 deste Regulamento.
Em 7 de janeiro de 19fi6. - Maúf'(J
Thibau, Ministro das Mina-s e Energia. - Octávio Gouveia de Bulhões,
Minjst~"o da Fazenda.
w
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DECRETO NQ 57.618 JANEIRO DE

1966

DE

10

DE

Regulamenta os artigos 34 e 35 da
Lei n{J 4.862, de 29 de novembro
de 1965 e complementa dispositiVOS
do Decreto n{J 56.967, de 1 de out1.~
bro de 1965.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, item I, da Constítutcâo
Federal, e tendo em vista o disposto
na Lei nc 4.862, de 29 de novembro
de 1965, decreta:
Art. 1Q As emprêsas comerciais e
industriais, contribuintes do Impôstc
de consumo ou de vendas e consignações, que, até 31 de dezembro de
1965, tenham aderido ao programa de
contenção de preços expresso na
Portaria Intermmíeterial n Q 71, de 23
de fevereiro de 1965, gozarão, cumulativamente, no exercício financeiro de
1966, dos seguintes !favOres fiscais:
I -a cobrança do ímpôsto de que
trata o artigo 37 da Lei nc 4.506, de
30 de novembro" de 1964, à razão de
18% (dezoito por cento). calculado
sôbrc os lucros do ano-base de 1965;
II ~ cobrança do ímpôsto devido
pela correção monetária do ativo imobilizado, realizada durante o ano de
1966, à razão de 2% Jdois por cento); e
IH - dispensa do pagamento do
ímpôsto de 15% (quinze por cento)
devido pelas . reservas excedentes do
capital social, formadas no ano de
1966.

Art. 29 Os benefícios previstos no
artigo _ anterior serão concedidos às
emprêaas aqui referidas quando observarem as seguintes condições:
a) assumam, perante a Comissão
Nacional de Estímulos à Estabilização .de . preços (CONEP), até 31 de
janeiro de 1966, nôvo compromisso de
estabilização, a ser observado durante
o ano de 1966;
t» tenham cumprido integralmente
o compromisso assumido em relação
ao ano civil de 1965; e
c) observem" totalmente, até 31 de
dezembro de 1966, o compromisso de
estabtlízaçâo assumido nos têrmos da
alínea "a".
Art. 39 O compromisso de estabílízaçâo a que se refere a alínea" a" do
artigo anterior ficará sujeito às normas constantes do artigo 39 do Decre-

to nc 57.271, de If de novembro.. dê'
1965, não se permitindo, porém, sob
pena de perda dos benefícios fiscais
previstos neste decreto, reajustamentos de preços superiores a 6 %
(seis por cento) até 30 de junho de
1966 ou 10% (dez por cento) até 31
de dezembro de 1966, salvo a hipótese
de emprêsas que, no período de 23 de
fevereiro a 31 de dezembro de 1965,
comprovadamente, mantiveram estabilizados os preços de venda de seus
produtos no mercado interno ou promoveram reajustes inferiores a 15
(quinze por cento), caso em que, mediante exame e aprovação prévia da
Comissão Nacional de Estímulos à
Estabtlízaçâo de Preços (CONEP),
poderão acrescer a diferença não
utilizada em 1965, desde que o aumento global não exceda o limite máximo
de 25% (vinte e cinco por cento) ,
Art. 4Q A Comissão Nacional de
Estímulos à Estabilização de Preços
(CONEP) fornecerá às emprésas associadas que o requererem, um Certificado de inscrição, atestando a
observância do disposto nas alíneas
"a" e "b" do artigo 29 dêste decreto
§ 10 O Certificado expedido
pela
CONEP, na forma estabelecida neste
artigo, será juntado
respectiva declaração de renda, guia de recolhimento do ímpôsto ou pedido de isenção, .conforme o caso, pelas empresas
que pleitearem os tavores fiscais previstos nos incisos 1. 11 e III do artigo 19,
§ 29 A emprêsa que, após a apresentaçâo de sua declaração de rendimentos referente ao exercício tmanceiro de 1966, renunciar ao cumprimento do programa de estabilização
que deveria observar até 31 de dezembro do mesmo ano, ficará sujeita à
tributação, pelas taxas normais, dos
impostos enumerados nos incisos I,
Ir e !II do art. 19, com o acréscimo de
multa exigível à razão de 3% (três por
cento) ao mês, sem prejuízo da correção monetária dos débitos.
§ 39 A emprêsa que deixar de cumprir o programa da CONEP, sem renunciar expressamente aos compromissas assumidos, ficará sujeita também às sanções legais aplicáveis aos
casos de evidente intuito de fraude,
alem do pagamento do impôsto pelas
taxas normais.
§ 49 O Certificado expedido pela
CONEP, na forma déste artigo, não
á
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e consígnações , Em casos especiais,
de contratos de vendas de produtos
para fabricação e entrega futura,
consideram-se também como venda
os recebimentos por
antecípação,
como sinal ou garantia. da encomenda.
Art. 8'? A fim oe facilitar o preenchimento dos MOdêlos A, B e C, anexos ao Decreto nv 56.967-65, as empresas que \ trabalham com grande
varíedade de produtos ou mercadorias
da mesma espécie, ligeiramente dírerencíadas entre si, com variação de
preço até o máximo de \ 2{)% (vinte
por cento), poderão apresentar como
unidade cada um dêsses grupos de
produtos ou mercadorias, índfoando o
preço médio unitário de venda de
cada grupo.
Art. 91? Na apuração do preço umtáríc das mercãdorías ou produtos,
vigente em 28-2-65 e 31-12-65 (colunas "A" e "B" do Modêlo B), serão
consideradas as operações eretivamente realizadas na data anterior
mais próxima dos dias 28 de fevereiro
e 31 de dezembro de 1965, respectivamente. Em relação ao Modêlo A,
será adotado o mesmo critério quanto
à determinação do preço unítárto,
Art. 1Q. Quando se tratar de mercadoria ou produto nõvo, cuja venda
tenha ocorrido depois de 28-2-65, deArt. 6Q O regtstro de que trata a
verá ser registrado na coluna "A"
artigo 19 do Decreto nv 56.967"'-6ti, do Modêlc B opreço unitário da priconsidera-se atendido quando a emmeira operaçào .
prêsa comercial possuir livro de registro de suas vendas ou constgnações,
Art. 1.1. No mapa Modêlo C, anecom díscrímínação de mercadoria por
xo ao Decreto nc 56.967-65, as quantidades básicas são as relativas aos
mercadoria, ou, na hipótese de pOSSUIr
produtos ou mercadorias vendidos no
registro global de vendas ou consignaano de 1965 (Coluna "B"). 'Quando
ções diárias, se mantiver arquive oe
não houver igual mercadoria ou pro..
suas notas de vendas ou notas nsears.
duto vendído em 1964, para fins de
em perfeita ordem, que permita aos
comparação, poderão ser ínscrttoe
agentes da físcalízação a comprovanas colunas "A" e "C", respectivação dos preços unitários, e das quanmente, as quantidades e valores cortidades das mercadorias entregues ao
respondentes aos produtos ou mercaconsumo, vendidas 01' consígnanas ,
darias mais próximos ou de maior
Parágrafo único. As disposições do
equivalência de preço e qualidade.
§ 4'" do 'artigo 19 do Decreto numero
56.967-65 entrarão em vigor a 19 ele
Art. 12. No preenchimento de
janeiro de 1966, aplicando-se às emmapa Modêlo C, anexo ao Decreto
prêsas comerciais que não puderem
nv 56.967.,.65, consideram-se não só as
atender às exígêncías do' § zc, do cIquantidades vendidas no mercado in ..
terno, como as quantidades vendidas
tado artigo to, combinadas com as
disposições do artigo 60 dêste decreto.
para o exterior. Nos Modêlos A eB,
somente são computadas as vendas
Art. 79 Pa-ra os fins previstos no
para o mercado interno.
Decreto nc 56.967-65, considera-se
Art. 13. Para fins de comparação
venda a transferência de propriedade
das quantidades vendidas em
1965
de mercadorias ou produtos, na concom as vendidas em 1964, pelo mé..
formidade da Iegtsraçâo sôbre vennaa

êxhhe a fiscalização "a posterfort",
dos registros de vendas, notas. fiscais
e outros documentos da própria emprêsa ou de seu.s fornecedores e compradores, que SIrvam para comprovar
o integral cumprtmento dos compromissas pela .mesma assumidos junto
àquele órgão.
§ 5Ç1 A fiscalização do disposto
no
artigo 2 9 dêste decreto compete aos
servidores da Superintendência Nacional do Abastecimento (SUNAB) e
da Comissão Nacional de Estímulos
à Estabilização de Preços (CONEP),
aos agentes fiscais do Impôsto de
Renda e de Rendas Internas e, mediante convênio, aos fiscais do ímpôsto estadual de vendas e consignações.
Art. 5Ç1 Os agentes fiscais mencíonados na artigo anterior deverão, no
exereícío de suas funções, slstemàtícamente,. examinar os livros de regratro, notas fiscais e outros documentos
das emprêsas visitadas, anotando
qualquer diferença de- preço superior
a 15% (quinze por cento), constatada
sôbre os preços básícoa vigentes em
28 de; fevereiro de 1965, para imediata
,comunicação ao Departamento do
Impôsto de Renda e à Comissão Nacional de Estimulas à Estabtlízação
de preços (CONEP).
.
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1965, tiverem aumentado seus preços
em nível superior a 15% (quinze por
cento) sôbre os preços vígentes em
28 de fevereiro de 1965.
§ 29 As empresas que cumprirem
apenas o disposto' no inciso 11 dêste
artigo gozarão, no exercício financeiro
de 1967, somente o beneficio da redução, para 23% (vinte e três por
cento), do Impôsto de que trata o artigo 37 na LeI nv 4.500, de 30 de no..
necessários.
vembro de 1964.
Art. 15. Nos casos de exportação
Art. 18. O disposto neste decreto
de produtos manufaturados, ou da
complementá a regulamentação baroperações semelhantes, referidos nOI3
xada pelo Decreto nc 56.967, de 1'9
artigos 15 e 16 do Decreto n\',56.967,
de outubro de 196b, CUjas normas vide 1965, somente a parte dos rucroe
gorarão também para o ano ncan..
atribuível a operações de venda no
cerro de 1967, no que couber, com as
mercado interno, na conformidade do
adaptações relativas à mudança do
9
exercícío .
§ 1 do citado artigo 15, poderá ser
beneficiada com os favores fiscais
Art. 19. O presente decreto enenumerados nos incisos I e 11 do aruí-" . trará em vigor na data de sua publígo 5Q do mesmo decreto, cabendo decaçao, revogadas as disposições
em
terminar a reserva correspondente
contrário.
manutenção do capital de giro proBrasílía, 10 de janeiro de 1966; 145º
prío da emprêsa pele mesmo critério
da Independência e 789 da República.
de proporcionalídace estabelecido no
mencíoneuo j 19 do artigo 15.
H. CASTELLO BRANCO
Art. 16. AB emprêsas cuja receita
Octávio Gcuoeià de Bulhões
bruta provenha em mais de 6l1%
(sessenta por cento) da exportaçáo
de mercactortes ou produtos vendidos
DECRETO N.9 57.619 - DE 10 DE
no mercado externo, serão tributadas
JANEIRO lÍE 1966
de acôrdo com o artigo 89 do Decreto
nv 56.967-65, com ressalva do oenetíOutorga concessão à Rádio Clube de
cio estabelecido no artigo 15 do mesRio Largo S.A. para instalar uma
mo decreto.

todo indicado ha Nota apresentada
no Modêlo C, anexo ao Decreto número 56.967-65, sera computada a totalidade de venda realizadas em cada
um dos referidos enos.
Arfl. 14. Os critérios adotados nÓ3
casos especiais de que tratam os artdgos 89 , 9\' e 10 ãeverao ser mencionados no rodapé ou em nota anexa' ao
Modelo respectivo, assim como outros
esclarecimentos que a empresa Julgar

á

emissora de riuiíotiitustio de

Art. 17. Os favores fiscais enumerados no artigo 59 do Decreto numero 56.967, de 19 de outubro de
1965, serão concedidos também no
exercício rínancerro de 1967, às empresas que satisfizerem, , cumulativamente, as seguintes condições:
I - Demonstrem que, durante o
ano de 19ü{), tiveram um aumento de
quantidade das mercadorias vendidas
igualou superior a 5% (cinco por
cento), em relação ao ano de 1965;
II - Demonstrarem que não aU
mentaram os preços das mercadorias
vendidas no mercado interno, durante
o ano de 1966, em mais de 1()% (dez
por cento) sõurc os preços vigentes
em 31 de dezembro de 1965.
§ 19 O limite de 10% (dez por cento) de que trata o item II acima, ficará reduzido a 5% (cinco por cento)
para as empresas que, no período de
28 de fevereiro a 31 de dezembro de
1

sons.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
8'7, item I, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto no art.
5.9 da mesma Constituição e o que
consta no Parecer 455--65-CONTEL,
decreta:
Art. 1.9 Fica outorgada concessão
à Rádio Clube de Rio Largo S.A.,
nos têrmos do art. 28, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n.o 52.795, de
31 de outubro de 1963, para estabelecer, na cidade de Rio Largo, Estado
de Alagoas, sem direito de exclusividade, uma emissora de radiodifusão
de sons.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubrtcadas pelo Presidente do Conselho
Nacional de Telecomunicações '
.
(CONTEL) e deverá ser assinado den-
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tro de 60 (sessenta) dias a contar da
data da. publlcaçào dêste d~creto" no
Diário Oficial, sob pena de rícar nulc.
de pleno direito; o ato da outorga.
Art. 2.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília 10 de janeiro de 1966; 1459
da Independência e 78.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N.9 57.620 JANEIRO

DE

1966

DE

10

DE

Aprova a alteraçáo introduzida nas
Estatutos da Companhia de Segllros América do Sul, relativa ao aumento do capital social.

6 Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arbígo 87. inciso I, da Constituição, e nos
têrm~s do Decreto-lei n.c 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 1'<>, Fica aprovada a alteração
introduzida DOS Estatutos da; Companhia de Seguros América. do Sul,
com sede, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, autorizada a, funcionar pelo Decretá n.c 45.067, de 20
de dezembro de 1958, relativa ao aumento do capital social de Cr$
.
20.000.000 (vinte milhões de cruzeiros) para Cr$ 30.000.000 (trinta milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada
em 12 de outubro de 1964.
Art. 2.9 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorizaf'ão a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 10 de janeiro de 1966; 1450
da Independência e 78.9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco.

DECRETO N9 57.621 - DE 10
JANEIRO DE 1966

DE

Concede à American Home Assuranêe Company autorização para aumentar o capital destinado às suas
operações de seguros no Brasil.

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

87, inciso I, da Constttuíçâo, e nos
têrmos do, Decreto-lei ,n9 2,063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 19 E' concedida' à American
Home Assurance Company, com sede
'em Nova York, Estados Unidos da;'
América do Norte, autorizada a funcionar no' Brasil pelo Decreto número
43.499, de 7 de abril de 1958, autorização para aumentar o capital destinado às suas operações de seguros no
Brasil, de Cr$ 20.000.000 (vinte milhões de cruzeiros), para Cr$
.
40.000.000 (quarenta milhões "de cruzeiros), sendo o referido aumento proveniente da transferência de Cr$ ....
20.000.000 (vinte milhões de cruzeiros) da conta "Casa Matriz" para a
conta "Capital", sem que essa' transterêncía tenha implicado em remessa
de dínherrc da Casa Matriz.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente SUjeita às íeis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto d-a autortzaçãc a que alude aquêle Decreto.
Brasílra, 10 de janeiro de 1966; 1459'
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO' BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N,' 57.622 JANEmO DE

'E 10 'E

1966

Conced-e à Firemen's Insurance company of Ne:wark autorização para
aumentar o capital dest,inado
às
suas operações
de
seguros
no
Brasil.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso 1, da Ccnstdtuíçâo, e
nos têrmos do Decreto-lei n.v 2.063,
de 7 de março de 1940,- decreta:
Art. L9 E' concedida à Firemen's
Insurance Company of Newark, com
sede em Newark, Estado de Nova
Jersey, Estados Unidos da América
do Norte, autorizada a funcionar no
Pais pelo Decreto n.c 25.294, dei 2
do agôsto de 1948, autorização para
aumentar o capital destinado às suas
operações de seguros no Brasil, de
crs 20.000.000 (vinte milhões de cruzeiros) para Cr$ 100.000~000 (cem
milhões de cruseíros) , sendo o reterido aumento proveniente da trans-
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ferência de

Cr$ 80.000.000

(oitenta

milhões de cruzeiros) da conta "Casa Matriz" para a conta "Capital",
sem que essa transferência tenha implicado em remessa de dinheiro da
Casa Matriz.
Art. 2.9 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre c objetivo da autorização a que alude aquêle decreto.
Brasília, 10 de janeiro de 1966;
145.9 da Independência E 78,9 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N'? 57.623 JANEIRO

DE

DE

13

DF.:

1966

Decreta a intervenção federal no Estado de Alagoas

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 17, item lI, parágrafo único, do
Ato Institucional no 2, de 27 de outubro de 1965..
Considerando que nas eleições reali.
zadas a 3 de outubro de 1965, no
Estado de. Alagoas, pata os cargos de
Governador e Vice-Governador do
Estado, nenhum dos candidatos que 3,
elas concorreram obteve a maioria
absoluta exigida no art. 29 da Emenda Constitucional nc 13;
Considerando que a Assemb leia
Legislativa daquele Estado não homologou o nome do candidato que obteve
maioria de votos;
Considerando que o art. 18 do Ato
Institucional, nc 2, citado, extinguiu
os partidos políticos e cancelou oe
respectivos registros, de modo que
impossível se tornou a realízaçâe- de
novas eleições, dentro do prazo de
trinta dias, às quais concorreriam 05
dois candida-tos mais votados;
Considerando' que às eleições sómente podem concorrer candídatoa
registrados p o r partidos poütícos e
a ínexistêncía dêstes ímpossibíjita a
realização de eleições para os cargos
de Governador e Vice-Governador;

Considerando que o colendo Tl'ibti..
ual Regional Eleitoral do Estado de
Alagoas, na Resolução nc 8.282, de 6
de dezembro de 1965, houve por bem
denegar o pedido de fixação de data
para a realização de nova eletçãn
direta;
Considerando cue se aprcxíma o
término dos mandatos dos atuais
Governador e Vice-Governador do
Estado de Alagoas sem que tenham
sido eleitos os respectivos sucessores,
não se confígurando a hipótese prevista no art. 51 parágrafo 2?, da
Constituição do Estado, de modo que
é inaplicável o preceito do art. 40,
item XV, da mesma Constituição;
Considerando, finalmente, que necessário se torna prevenir a subversão
da ordem pública, ameaçada com a
próxima vacância dos cargos de Governador e Vice-Governador, resolve:
Art. F' Fica decretada a íntervencão federal no Estado de Alagoas,
para o fim especifico de assegurar a
continuidade do exercício do Poder
Executivo naquela Unidade Federativa e a preservação da ordem pú-blica.
Art. 2? A intervenção, que terá a
uuração de 180 dias, será executado
por intermédio de Interventor que,
para isso e durante aquêle prazo, assumirá as funções do Poder Executivo
no Estado, mantidos no pleno exercícío de suas funções os Poderes t,e.
gíslativo e Judiciário.
Art. 3Q Contra os Atos do Inter..
ventor arguídcs de ilegalidade, abuso
ou desvio de poder, caberá recurso,
sem efeito suspensivo, para o Ministro da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 4Q E' nomeado Interventor no
Estado de Alagoas, para execução
dêste Decreto, o General Rll João
José Baptista Tubino.
Art. 5Q :iJ::ste decreto entrará em
vígor no dia 31 de janeiro de 1966,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1966; 145'lda Independência c 789 da República.
H.

CA5TELLO BRANCO

Juractt Magalhães
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DECRETO N.r: 57.624

DO PODER

DE 13 DE

JANEIRO DE 1966
Fixa
nalores das gratificações
da
categoTia B e das indenizações de
representação estabelecidas no Código de Vencimentos dos Militares,
de conformidade com as alterações
prescritas na Lei n. 9 4.863, de 29 de
novembro de 1965.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe. confere o inciso I do art. 87 da Constituição Federal e nos termos 'los incisos I e II
do art. 2/? da Lei fi é 4.863, de 29 de
novembro de ::'965, decreta:
Art. 1.9 A gratífícaçâo de" função
militar de categoria B de que trata
a letra g do inciso 1 do art. 2.º da
Lei n,s 4.863, de 29 de novembro de
1965, que alterou o art. 19 da Lei
n.c 4.328, de 30 de abril de 1964 (Código de vencimentos dos Militares),
é devida aos militares aprovados nos
cursos abaixo enunciados, pelos varores a segun declarados:
a) curse-r de especialização ou equívmentes - lOS{ (dez por cento) do
sõlco de posto ou graduação;

b)

cursos de. aperfeiçoamento

ou,

squívalentes - 15% (quinze por cento}. do sôld- do pôsto ou graduação;

c) .cursos -nasrcos de Comando" e
"Básicos de Serviços" da Escola de
Guerra Naval - 15%
(quinze por
cento) do sôlôc de pôsto:
d) cursos de "Comando e EstadoMaior" e "Especíaís de Direção de
Serviços e Estado-Maior" da Escola
de Guerra Naval e cursos de "Estado-Maíor" e, de "Direção de Servi-o
Ç03" da EsckJa de Comando e Estado-Maio":' da Aeronáutica - 20% (vinte por cento? do sôldo do pôsto;
e) curso de "Comando e
EstadoMaior do Exército". cursos "Superiores de Comando" da Escola de
Guerra Naval, curso "Superior de
Comando" da Escola de Comando e
Estado-Maior da Aeronáutica, cursos
do Instituto Militar de Engenharia,
cursos do Instituto Tecnológico
da
Aeronáutica e cursos para ingresso
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no Corpo de Engenheiros e Técnicos
Navais - 25% (vinte e cinco
por
cento) do sôldc do uõsto.
Parágrafo único. Ao militar que
possuir mais de um curso somente
será abonada a gratificação de maior
valor.
Art. 2.° A indenização de representaçâo de que tr-ata o inciso II do artigo 2.9 da Lei n,c 4.863, de 29 -te
novembro de 1965, que alterou o artig
61 da Lei n.c 4.328, de 30 de
abril de 1964, é devida aos militares
quando no efetivo exercícío dos .cargos abaixo especificados e pelos vaIoree a seguir ceclarados. desde que
previstos nos quadros de organização
admin:l<trat,iv':.!. ou nas lotações:
I - De conformidade com as normas estabelectdas pelo Decreto número 56.597, de 21 de julho de 1965,
quando servindo no Gabinete Militar
da Presidência. da, República e nos
Gabinetes dos Ministros das Pastas
Mdítarea:
II - De conformidade com as normas estabelecidas pelo Decreto número 56.598, de 21 de julho de 1965,
quando servindo nos Gabinetes do
Chefe do Estado-Maior das Fôrças
Armadas e da Secretaria-Geral
do
Conselho de Segurança Nacional;
IH - De contormídade com '0 estabelecido na Lei n.c 4.341, de 15 de
junho de 1964, quando servindo no
Serviço Nacional de jntormações:
IV - 30% (trinta por cento)
sôldo do posto:

do

a)
cargo atribuído a Oficial-General;
b) Chefe de -Estado-Maior e Chefe
de Gabinete de Organização Militar
cujo Comandante seja Oficial-General;
c) Subchefe do Estado-Maior da
Armada, Chefe de Seção 'do EstadoMaior do Exército e Chefe de Seção
cio Estado-Maior da Aeronáutica;
d)
comandante de Organização
Militar, com autonomia administrati va, e de comando atribuído a Oficial Superior;
e) Oficiais servindo no EstadoMaior das Fôrças Armadas e na Se-

'h'ros no
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cretarla-Geral do Conselho de Segurança Nacional;
f) Comandantes do Corpo de Alunos da Escola Naval e dos Corpos de
Cadetes da Academia Militar de Agulhas Negras e da Escola de Aeronáutrca.

v - 20% (vinte por cento) do eõt-.
do do põsto:
a)
Comandante de Organização
Militar, com autonomia ae. 'nístrativa, e de comando atribuído a Capitão, Capitão-Tenente ou Oficial Subalterno;

b) Assistente, Assistente-Secretário,
Adjunto ou Ajudante-de-Ordens _de
Oficial General j
c.) Oficiais de Ligação com Adidos

E'XECU'i'IVO

2.9 Para os efeitos do estabele:3' expressões 11 Comandante" e "Cargo" serão consideradas na acepção das definições do
Código de Vencimentos dos Militares
(alíneas a e g do art. 2.9 da Lei número 4.328, de 30 de abríl de 1964).
§

cido neste artigo,

Art. 3.9 As gratificações e indenizações de que trata o presente decreto serão devidas a partir da vigência da Lei n.c 4.863, de 29 de no-

vembro de 1965.

Art. 4.9 O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasíha 13 de janeiro de 1966;
1455' da Independência e 78.9 da Re-

pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Militares ou com comissões militares
estrangeiras permanentes.

Zilmar. de Araripe Macedo

(quinze' por cento) do
sôldo do pôsto ou graduação:

Eduardo Gomes .

VI -

15.0/0

a) quando embarcados em navios
ou aeronaves em viagem de repreSE'r. uação ou instrução, por término da
cursos das Escolas de Formação de
Oncraís, quando' o direito à representaçãc fôr expressamente declarado em
ato de Ministro de Pasta Militar;
b) praças servindo no Estado-Maior
das Fôrças Armadas e na SecretariaGeral do Conselho de SegurançaNa~
cíonal ;

c) praças no exercício das funções

ordenança ou dispenseíro de ortcial-General ou de 'externo de Organização Militar.
c:'

VII - De conformidade com o estabelecido, em cada caso, em ato de
Ministro de Pasta Militar, quando às'
ordens de a';ltoridade estrangeira.

S 1.9 As indenizações de que trata
este ar.íi,igo, à exceção da prevista no
item VII. não poderão ser abonadas
slmultâneamente a um mesmo militar.

Décio Escobar

DECRETO NQ ,57.625 - üE 13 DE
JANEIRO DE 1966
Dispõe sôbre o Quadro de Pessoal da_
Estrada de Ferro Tocantins.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 27, item I, da Constituição Federal, e tendo em vista a Lei nc 3.780,
de 12 de jUlho de 1960, decreta:
Art. 19 Fica criada aParte permanente do Quadro de Pessoal da
Estrada de Ferro Tocantins, aprovado
pelo Decreto no 51. 441" de 2 de abrtl
de 1962, com o fim de nela íncluír
funções gratificadas.
Art , 2Q A classificação das funções
gratificadas a que se refere o artigo
anterior é feita· em caráter provísõrio, e na forma do anexo.
Art. 3Q A despesa com a execução
dêste decreto será atendida pelos re...

A'J:V~

J.lU

rUDER

da Independência e 789 da Repúbüca.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

ESTRADA DE !;'ERRO TOCANTlNS

QUADRO DE PESSOAL -

,

L Chefe da Inspetoria de opel'aça.ol

1. ~hefe da Inspetoria Administ2~-1

·1

uva

L Chefe da Inspetoria Financeira I
2. Assessor do .Jil"etor
I
1. Chefe da secretaria
I
L Chefe do Escritório de Repre- I
sentaçâo em Belém
1
1. Chefe do ServIço de Enfermagem I
1. Chefe da Seção. de Relações PÜ-:
blicas
, .. ,1
1. Chefe do Serviço de Assistência I
ao Ferroviário
I
1. Chefe do Serviço Escolar
.i
1. Chefe do Serviço de Radío
!
>

Secretaria
1. Setor de. Pessoal
Inspetoria Administrativa

••

l
i
I

1. Chefe da Seção de Pessoal .... I
1. Chefe da seção Expediente. Es-i

tatístdca,.e »atnmõníc

1. Setor de Contabilidade

PARl'E PERMANENTE

I
I
I
I Símbolo j Correlação ·1 Lotação
I
I
I do órgão
I
I
I
I
I
I

N9 de funções - penominaçao

1

I
I

Inspetoria financeira
1. Chefe da Seção de Contabilidade]
1. Chefe da Seção de Compras ... ;
Inspetoria de operação
I

l-F
2-F
2-F

I
I

I 'I'ucuruí
I 'I'ucuruí

I

1I

3-F
3-F

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I

3-F
3-F

5-F

7-F
7-F
8-F
10-p

5-F

7-F
10-F
5-F
5-F

1. Chefe do Serviço de Locomoção]

e Transporte
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Brasília, 13 de janeiro de J966; 145?

cursos próprios da Estrada de Feno
Tocantins.
Art. 49 este decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as ttspostcões em contrarie.
M.V.O.P. -

~ECUTIVO

...•............ , .. I

1. Chefe da Seção 'Técnica

j

1. Chefe da Seção de Material ·· .. 1
1. Chefe da Seção de Expediente .1
1. Chefe da seção da Via Perm",··\
nente
.... 1•••• • ••.•••••••• ··._1
1. Chefe da Seção de Serraria e 1
Carpintaria
"
·1
Serviço de Locomoção e Tra:n 8-1

3-F

7-F
7-F
lO-F

IO-F
10-F

porte
'I
1. Chefe da Seção de Oficinas e !

Manutenção
·.1
1. Chefe da Seção de Tráfego e I
Movimento
"
~I

I

7-F
7-F

II
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'DECRETO NÇl 5'7 f26 -

DE

EXECUTIVO

13 DE JANEIRO DE 1966

Retificá o Quadro de Pessoa.! da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste (SUDENE)

o presidente d'1 República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição e tendo em vista o § 29 do art. '35 da
Lei nv 4.239, de 27 de junho de 1963, decreta:

!not. 19 Fica retífícadn na forma dos anexos o Decreto nv 54.361, âe.
29 de setembr I de' 1964, com o fim de incluir cargos que se destinam ao
aproveitamento dos servidores beneficiados pelo § 29 do art. 3b da Lej
nc 4.239, de 2'7 de junho de 1963.

Art. 29 O aproveitamento do Pessoal de que trata o artigo anterior
vigora a partir de 12 de julho de 1963.

Art. 39 O pessoal beneficradc pelo art. 9<;> da

Le~

ne 4.345, de 26

l11;;'

junho dê 1964, fica cíassíücactc. na, forma dos anexos e de, acôrdo com
as normas do Decreto nc 54.015, de' 13 de julho de 1964, retroagindo as
respectivas vantagens financeiras a 19 de junho de 1964.
Art. 49 O órgão do Pessoal apostilará os titulas dos servidores de que
trata este decreto observando em cada caso o disposto no art. 188, da Lei
nv 1. 711, de 28 de outubro de ·Hl52.
Art. 51? A despesa com a execução dêste decreto será atendida pelos
recursos próprtos da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE).

;

Art. 69 ~te decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as dlspcsíçôcs em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1966; 1459 da Independência e 789 da
Repúbltca,
H

CASTELLO BRANCo

Osvaldo Cordeiro dp. Farias

Os anexos a que se refere o texto, foram publicados no D.O. de 20-1-66.

DECRETO N9 57. 627 ~ DE 13 DE
JANEIRO DE 1966
Regulamenta o artigo 2° da Lei número 4.725, de '13 de julho de 1965,
com a redação dada pela Lei número 4.903, de 16 de dezembro de

1965.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso X, da Constituição e,
Considerando que o artigo 29 da
Lei no 4.725, de 13 de julho de 1965;
com a redação que lhe foi dada pela
Lei nc 4.903, de 16 de dezembro de
1965·, ao determinar como princípio
básico para os reajustamentos salariais, a reconstituição do salário real
médio da categoria nos últimos 24
meses anteriores, manda adaptar as

taxa-s encontradas a determinadas situações decorrentes dos fatores menélonados ;
Considerando que entre esses fatores são mencionadas a repercussão
dos reajustamentos salariais na comunidade e na economia nacional, a
adequação dos reajustes às necessídadesmínimas de sobrevivência do
assalariado e de sua família e a necessidade de considerar a correção de
distorções salariais;
Considerando que,
enquanto não
ror inteiramente contida a inflação,
sendo vedada pela lei a concessão de
aumentos salariais antes de decorrido
um ano do último acôrdo ou dissídio
coletivo, torna-se necessário considerar no' cálculo dos reajustes salariais
o resíduo inflacionário ainda previsto
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nos doze meses subseqüentes ao aoôrdo ou dissídio, decreta:
Art. 19 A partir de 1Q de janeiro de
1966 nos cálculos das taxas de reajUS~ salariais, feitos por solicitação
da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho ou de entidades representativas de empregadores OU empregados, ou para a efetivação de reajustamentos salariais nas
emprêsas ou entidades sujeitas às
normas do Decreto no 54.018, de 14
de julho de 1964, os órgãos referidos
no artigo 39 da Lei nc 4.725, de 13
de julho de 1965 acrescentarão, ao
índice resultante da reconstituição do
salár-io real médio da emprêsa ou categoria nos últimos 24 (vinte e quatro) meses anteriores ao término da
vigência do 'último acõrõo ou sentença ncrmatíve, metade do resíduo inflacionário previsto para 05'12 (doze)
meses subseqüentes.

ao Conselho Monetário
Nacional informar a previsão do resíduo inflacionário para o período de
um ano, com fiase nas estimativas do
orçamento monetário e de acôrdo com
a política econômica e financeira do
GOverno.
§ 11) Caberá

Art. av asto Decreto entra em Vigor
em 19 de janeiro de 1966, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1966; 1459
da Independência e 78'? da República.
H. CA5XELLO BRANCO
Walter Barcellos
Sebastião de Sant'Anna e Silva
Octavio Bulhões

DECRETO NQ 57.628
JANEIRO DE 1966

DE

13

DE

Aprova o enquadramento do PessoaZ
dos Serviços de Nav~(Jaçáo da Amazônià e de Administração do Pórto
do pará, e ~á outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 56, e
respectivo parágrafo único, da Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960, e
no artigo 23, parágrafo único, da Lei
nv 4.069, de 11 de junho de 1962, decreta:

~ 2Q Qualquer percentagem de reaArt. 11) Fica aprovado" na forma
juste salarial concedido a partir da . dos
anexos, o" enquadramento dos carVigência da Lein9 4.725, de 13 doe
gos, funções e empregos existentes no
julho de 1965, sob qualquer motivo ou Quadro de Pessoal, Partes Permadenominação, acima do índice resul- nente, Suplementar e Especial, dos
tante da reconstituição do salário real Serviços de Navegação' da Amazônia
médio da emprêsa ou categoria nos
últimos 24 (vinte e quatro) meses e da Administração do Pôrto do Pará, bem como a relação nominal dos
anteriores ao término da Vigência do respectivos
de acôrdo com
último acõrdo ou sentença normativa, o disposto ocupantes,
no Decreto n'? 48.921, de
será deduzida da metade do resíduo 8 de setembro
de 1960, alterado pelos
inflacionário a que se refere o artigo
números 50~571, de 10 de
1';1 por ocasião do primeiro reajusta- Decretos
maio de 1961, 52.144, de 25 de junho
mento salarial que ror efetuado a par- de
1963, e 52,.265, de 16 de julho de
tir de 19 de janeiro de 1966.
1963, e no Decreto n 9 48.923, de 8 de
setembro de 1960.
'
Art; 29 As Delegacias Regionais do
Ministério. do Trabalho e Previdência
Art. 29 Os valores dos níveis de
SOcial não homologarão contratos co- vencimentos, e respectivas referências,
letivos de trabalho de que constem do pessoal abrangido pelo disposto no
. cláusulas ou condições de reajuste sa- artigo 19 da Lei ns 3.780, de 1960, são
larial divergentes das normas conti- os constantes da Tabela. de Retribuidas nas Leis números 4.725, de 13 de
ção (Anexo rrt» da referida lei' até 30
jUlho de 1965 e 4.903, de 16 de dezem- de novembro de 1960,' reajustados, a
b~ode 1965 e, no presente Decrete e
partir de 19 de dezembro de 1960, de
Os referidos contratos não produzirão acôrdo com a Lei n 9 3 826, de 23 de
quaisquer efeitos perante autoridades novembro de 1960, 'a partir _de 19 de
e repartições públicas federais, inclu- abril de 1962, de acôrdo com a Lei
sive para fins de revisão de 'preços e n9 4.069, de 11 de junho de 1962, "tarifas de mercadorias e serviços.
partir de 19 de junho de 1963, de
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aoôrdo com a Lei nc 4.242, de 17 de
julho de 1963, e, a .partdr de IQ de
junho de 1964, de acôrdo com a Lei
nc 4.345, de 26 de junho .de 1964.
§ lQ Os valores dos níveis de vencimento do pessoal abrangido pelo

Art. 89 nste decreto entrará em v/gor na data de sua publicação, revo-"
gadaavas disposições em contrárlo.
Brasilia, 13 de janeiro de 1966;
da Independência e

78~

disposto no artigo 23, parágrafo único, da Lei nc. 4.069, de 11 de junho

H . .cASTELLO BRANcO

de 1962, são os constantes da mesma

Jua·rez. Távora

Lei n9 4.069,
partir de 19
acôrdo com a
julho de 1963,

de 1962" reajustados. -a
de junho de 1963, de
Lei 119 4.242, de 17 de
e, a partir de te de ju-

nho de 1964, de acõrdo com a Lei
n 9 4.345,- de 26 de junho de 1964.
§, 2<;1 A' partir de 19 de dezembro

145~

da Republtca

Os anexos a que se refere o texto
foram publicados no D.O. de 28-1-56.

de 1960, fica alterada a localízação
dos funcionários indicados na relação
nominal, na forma do disposto no ar-

DECRETO N9 57.629 -

ços de Navegação da Amazônia e da
Administração do' Pôrto submeterá ao
exame do Departamento Administrativo do Serviço Público, por intermédio do Ministério da Viação e Obras
Públicas. proposta de classificação dos
cargos isolados de provimento em comissão e funções gratificadas existentes naquela autarquia, para posterior
aprovação da Presidente da República.
I
Art. 49 O órgão de pessoal competente apostilará os titulos dos servidores abrangidos por êste decreto ou os
expedirá aos que não possuírem.
Art. 59, O enquacramento a que se
refere êste decreto nâc homologa, situação que, em vrrtuae ne sindicância,
devassa ou tnquertto -eômíntetratdvc,
venho. a ser cnnsíderada nula, Ilegal
ou contrária a· normas admmístratí-

aencuis.

JANEIRO DE

DE

1'3 :DE

1966

tigo 2'" da Lei ne 3.826, de 23 -de noRegulamenta os âê 2Çl, 3~ e 4c:', do aTttvembro de 1960.
, go 33, da Lei n9 4.883, ite ~9 ae noArt. SIl A Direção-Geral dos Servivembro de 1965, e dá outras pTOOi·

veaem vigor,

Art. 6<;) AJ3 vantagens 'financeiras
decorrentes da aplicação' dêste decreto vigoram e partir ue 19 de julho
de 1960 para o pessoal abrangido pelo
disposto no artigo 19 da Lei ns 3, 780,
de 12, de julho de 1960, e, a partir de
15 de junho de 196~, para o pessoal
enquadradc na forma prevista no artigo 23. paragrafc úmec da Lei número 4,069, de 11 de junho de 1962.
Art. 7Q As despesas coma execução
dêste decreto serão atendidas pelos recursos próprios do orçamento dos ServiÇOS de Navegação da Amazônia e da
Admlnistr~ção

do POrto de Pará.

o Presidente da. República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, .nc I. da oonatítuicão e tendo
em vista o disposto nos §§ 7Q e 8Q do
art. 33 .da Lei n Q 4.863, de 29 de novembro de 1965, decreta;
Art. 19 Fica a RFFSA auU:;rizada
a proceder. a partir de 19 de. janeiro
de 1966, ao acréscimo de que trata o
art. 31 da Lei nc 4.863, de 29 de no~
vembro de 1965, sôbre os vencITQentos
das diversas categorias de seus servidores, respeitada a' limitação contida no' § 5 Q, do art. 33, do mesmo diploma Iegal,
.
Art. 29 O orçamento da RFFSA
para o exercício de 1966, deverá ser
alterado,. nas rubrtcaa relativas às
despesas com pessoal, ajustando-o de
modo a incluir, nas mesmas despesas,
o créscímo a. que se refere a lei citada no artigo, anterior.
§ 1Q ·Em face da insuficiência de
seus recursos próprios, a RFFSA apresentará ao MVOP demonstrativo correspondente ao montante das novas
despesas, que deverão ser atendídaa
pelo créditoespecie.l de que trata o
art. 30, no primeiro semestre de 1006na base de 70% dos respectivos encarIgos como previsto no § 39 do art. 33
da mencionada lei.
§ 29 Se, ao fim do primeiro semestre .de 1966" apesar das, prcvldênclas
adotadas para reduzir as despesas de
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cuSteio e para c. incremento da receita. não conseguir a RFFSA, recursos próprios para complementar _os
novos encargos com o seu pessoal,
apresentará .ela eo MVOP, na Conformidade do disposto no § 49 do artigo 33 da lei em referência, nôvo demonstrativo destinado à, obtenção do
necesSário refôrço de numerário por
conta do mesmo crédito especial.
§ 39 Na hipótese de a situação 'I'COnõmico-financeira da RFFSA se
alterar. de modo e. não justificar, no
segundo semestre -de 1966, o rerõrco
de recursos, pelo Tesouro Nacional, na
base fixada no ~ 19, será êle, nêsse
periodo, reduzido às suas devidas proporções.
Art. 3.'" Até que a Diretoria' de Despesa pública, do Mtnfstértc da Fasonda, possa atender, diretamente, ao
pagamento das vantagens de que
trata o art. 504, do Regulamento Ge- '
rac da Previdência Social. com os
acréscimos a que se refere o § 79 do
art. 33, da Lei n9 ~.863. de 29 de.
novembro de 1965, de responsabilidade
da União, fica o Instituto de Aposentadoriae Pensões dos Ferroviários e
Empregados em Serviços Públicos in'crunbido de efetivar tal pagamento
§ 19 Para o fim previsto neste artigo. fornecerão as Estradas de Ferro
filiadas à RFFSA· aquela Jnstitutcâo,
nos três primeiros meses do exercido
de 1966, até o di< 10 de cada mês o
extrato das. respeotívas folhas de
pagamento de tais vantagens. deveudo, nesse período, fornecer ao mesmo
jnstttuto á documentação relativa a
cada beneficiário. de Diodo a habífí.té-Io a organizar as fôlhaa subseqUentes.
§ 29 O . Tesouro Nacional porá à
disposição do IAPFESP, à vista dos
extratos das folhas acima referidas,
o montante necessário à efetivação
dos respectivos -pagamentos.
Art. 49 l!:ste decreto entrará em
vigor a partir de' 19 de janeiro de
1966, revogados os dispositivos em
contrário.
Brastlíe, 13 de janeiro de 1966' 1451;1
da Independência e 789 da República,.
h. CASTELLO BRANco

Juarez Távora
Octavto Gouveia de Bulhões
IV'tüter I'erácehl Barcellos

DEORETO N.' 51.630 -

DE

14 DE

JANEIRO DE 1966

Disp6e sôbre a nomeação e admissão
de pessoal para o Seruíço Público
Federal.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. item I, da constituição, decreta:
Art. 1.9 As propostas de nomeação
dependentes de Decreto do Presidente
da República serão
encaminhadas
através do Departamento Admintetrativo do Serviço Público (nASP).
§ V' As propostas referidas neste
artigo. devidamente justificadas· em .
face do programa de trabalhe dó
Ministério ou repartição, deverão
conter:
a) indicação precisa do cargo e motivo de' que decorre a vaga;
z» número de nomeações feitas no
ano anterior e no exercício para cargo
da mesma denominação no Quadro de
Pessoal respectivo;
c) número de tuccronãnos ocupantes de cargo da mesma natureza que
'estejam no gôzo de Lícença-para
trato de Interêsses particulares . ou
afastados do órgão de sua lotação.
Indicando-se o motivo do afastamento e o órgão onde foram servir;
d) órgão onde serão lotados os' runcíonárfos a serem nomeados e respectiva localização, e
e) número de empreg-os de pessoal
temporártc de atribuições. correlatas.
§ 29 O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos casos de nomeação de concursados, em substituição aos interinos exonerados em virtude da homologação .do r~spectivo
concurso. bemvcomó àS nõmeações
para cargos em comissão.
Art. 2.9 As nomeações para' as Aii"
tarquías e órgãos autônomos. cujos
dirigentes tenham .oompetêncta legál
para baixar os respectivos atos, dépendem de prévia e expressa eatorízaoâo dó Presidente. da Reptíbllca.
§ 1.9 Os pedidos deáutorizaç,ão,en..:
eamínhados por. intermédio' do DA~.
deverão ser formulados nos têrm'ós
do parágrafo V' do' artigo 1.<>;.
§ 2.~ O ato de nomeação ftldfcaTá,
de' modo expresso, o .número da Expostção de Motivos em que foi exarado
o despacho deautoriza,ção,' bem como
o Diário O/lclal em que .0 mesmo fOi

publieado.
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§ 3.1? As nomeações para cargo em
comissão independem de autorização
prévia e bem assim as que forem
feitas em substituição a interinos exonerados em virtude da homologação
do respectivo concurso.
.
§ 4/;1 Ressalvada a hipótese prevista
na parte final do parágrafo anterior,
os pedidos de indicação de candidatos
habilitados em concurso só serão rettos ao DASP após a autorização referida neste artigo.
Art. 3.9 Fica acrescentado no artigo
6}~

do Decreto n.c 55.003, de 13 de

novembro de 1964, o seguinte parágrafo único:
(Parágrafo único. Uma vez recebida
ao indicação de candidato habilitado

em concurso, \a autarquia deverá lavrar o ato. de nomeação e encaminhálo ao Diário Oficial para' publicação,
no prazo .máxímo de B (oito) mas."
Art. 4.Q As admissões de pessoal
temporário, nos órgãos da administração' direta, como nos da indireta, dependem de prévia e expressa autorização do Presidente da República.
§ V' Excetuam-se do disposto neste
artigo as reconduções de pessoal temporário, desde que processadas no
mesmo emprêgo, sem alteração de salário.
§ 2.Q' Aos pedidos referidos neste'
artigo aplicam-se as exigências contidas no parágrafo 1.9 e suas alíneas,
excetuando-se a "C", do artigo 1.9.
§ 3.9 Poderão ser realizadas admtseões de pessoal de obras para vagas
de empregos constantes da respectiva
tabela, aprovada regularmente,
na
forma da legislação em vigor.
§4.9 O disposto no parágrafo anterior 50 se aplica às obras cujas
execuções tenham sido -expressamente
aprovadas pelo Presidente da República.
Art. 5.9 Continuam vedadas as readmissões e as nomeações interinas, sa1y:o quando se tratar de 'ex-combatentes.
Parágrafo único. Os processosreIattvos àa nomeações interinas de excombatentes deverão ser instruidos
com a documentação que comprove
essa qualidade, na forma do 'Decreto
n.Q ·53.073, de.B de dezembro de 196::s.
Art.6.Q S a l v o expressa autorização
do Presidente da República, as' .tábelas de emprêgo de pessoal temporário a vigorarem 110 exercício de 1986
não poderão conterJ no total e por

denominação, número de empregos
superior ao existente no corrente exercício.
Art. 7.9 Para realização de serViços especiais, em prazo determínado, não excedente de um ano, é
admitido que o pagamento da tarefa
seja feito, diretamente, à vista do
recibo correspondente, .desde que comprovada a necessidade da execução do
trabalho sob êsse regime e observadas as normas da legislação que o
disciplinam.
§ 1.9 Os Ministérios, órgãos diretamente subordinados ao presidente
da República, Autarquias e órgãos autônomos, enviarâoao DASP, trimestralmente, uma relação dos pagamentos feitos mediante recibo, da qual
constarão, entre outros, os seguintes
elementos:
a) nome do beneficiado;
b) tarefa desempenhada;
c) ímportânqía paga, mensalmente,
ou, se tôr o caso, a retribuição total
do trabalho;
d) data desde a qual vem recebendo
mediante recibo e local de trabalho;
e) prazo certo ou provável de duração da tarefa, e
f)' ato e autoridade que autorizou
a prestação do serviço.
§ 2.9 A primeira relação deverá ser
encaminhada até o dia 10 de abril
de '1966 e deverá referir-se ao trimestre de 1.9 de janeiro a 31 de rnarço do mesmo ano.
§3 .9 Nas relações dos trimestres
subseqüentes, enviadas até 10 (deai
dias depois de completados os mesmos, constarão, apenas, os nomes dos
que deixarão de receber ou passarem
a receber no período referido.
§ 4.Q Somente os Ministros de Estado. o dirigente superior dos órgãos
diretamente SUbordinados ao Presidente da República e o de Autarquias
poderão autorizar prestação de serviços
mediante recibo, vedada, no caso, a
delegação de competência.
Art. 8.9 No pràzo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da publicação
dêste Decreto, os Ministérios e órgãos
autônomos proporão por intermédio
do DASP a lotação numérica e nominal de suas repartições:
Art. 9.9 ãste Decreto aplica-se aos
Territórios Federais, à ·Prefeitura do
Distrito Federal, à COIDPB:nhia Urbanízadora da Nova Capital do Brasil
e üs Fundações mantidas pela. União
ou pela Prefeitura do Distrito Federal

Aros DO PoDER

e atinge os cargos e empregos retrljruídos à conta de verbas orçamen-

tárias específicas; de dotações globais,
fundos especiais e campanhas, com as
exceções nêle previstas.
Art. 10. Ficam revogados os Decretos ns. 54.020. de 14 de julho de
1954. 54.097, de 5 deagôsto de 1964,
54.485, de 1'5 de outubro de 1964,
55.197, de 10 de de~em~ro de 1964,
55-.617, de 22 de
janeiro de 1965.
55.797, de 24 -de fevereiro de 1965,
55.812, de 5 de março de 1965, 55.882,
de 31 de .março de 1965,56.226, de
30 de abril de isss, 56.256, de 6 de
junho de 1985, 56._517, de 28 de junho
de 1965, 56.591, de 21 de julho de
1965, 56.632, - de. 2 de agôsto de 1965,
8.,!Ao:;tn f'I~ 196",
56.703, ri",! 10 de
56.807', de 30 de agôsto de 1965, e demais disposições em contrário.
Art. 11. Ficam sem efeito, a partir da data da publicação dêste De-

creto, as nomeações e admissões feitas
depois de 31 de dezembro de 196-5,
para quaisquer órgãos da administração centralizada ou autárquica. sem
prévia e expressa autorização do Pre·
sidente da República.
Parágrafo único. -Os dirigentes das
repartições ou entidades e os chefes
de serviço que perrníttrem a permanência em exercício de servidores de
qualquer natures-a, nomeados ou admitidos nas condições indicadas neste
artigo, ficarão sujeitos à responsabilidade solidária pelos pagamentos
efetuados ou devidos, sem prejuízo da
sanção díscíplínar cabível,

em

Art.- 12. :f:ste Decreto entrará
vigor- na data de sua publicação.
Brasília, 14 de janeiro de 1966; 145l?
da Independência e 78Q da República.
H.

CASTELr.o

BRANCO

Juracy Magalhães
zümar de Araripe Macedo
Decio Escobar
A, B. L. Castello Branco
Ocunnc Gouveia de Bulhões
Juarez Tápora
"Ney Braga
Pedro Aleixo
Walter Peracchi Barcellos
Eduardo Gomes
Raymundo de Britto
Paulo Egydio Martins
Mauro Thibau
Sebastião de Sant'Anna e Silva
Osvaldo Cordeiro de Farias
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DECRETO Nl? 57.630-A -

DE 1'"

DE

JANEIRO DE 1966
Prorroga o prazo a que se reterem os
arts. 29 -do Decreto n9 814, de 31 de
março de 1962, e li? dos Decretos
ns. 1.396, de 19 de setembro de
1962, 1.878, de 13 de dezembro de

1962, 51.863, de 25 de março de
1963, 52.148, de 25 de junluJ de 19ti2,
52.477, de 16 de setembro de 19t13,
54.286, de 14 de setembro de 1964 e
5-S.848, de 10 de setembro de ~965.
O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, ítem I, da Constituição, decreta:
Art. 1<:' Fica prorrogado por mais
90 (noventa) dias o prazo a que, se
refere o art. 1<:' do Decreto 54).848, de
10 de setembro de 1965.
Art. 2(1 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publícaçâo,
revogadas as disposições em .contrário.

Brasília, 14. de janeiro de 1oof>; 145'1
da Independência e 78<:' da República.
H. CAsTELLQ BRANCO

Mem de Sá

DECRETO N9 57.631

DE

14

DE

JANEIRO DE 1966

outorçaconceesõo
çuera ~ S. A,}

à Televisão AnJuz.nsediada na cidade
de GOiânia GO, para estabelecer
uma estação de radiodifusão de sons
e imagens (Televisão).

o Presidente da República, usando
da atrlbuíçâo que lhe contere o srtígo 87, número 1, daConstitulçào
Federal e tendo em vista, o díspossc
no Artigo ãc, numero XII, da mesma
Constituíçào, o que consta no Parecer
número 708165, do Conselho Nacional
de Telecomunicações, decreta:
Art. li? Fica outorgada coneessáo a
'Televísâo Anhanguera S. A.. nos termos do Artigo 28, do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, nara estabelecer, na cidade de Goiânia, &it<1do de Goiás, sem direito de exelustvídade, uma estação de radiodifusão
de sons e imagens (Televisão>, ea-
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Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá es
cláusulas que com este baixam rubrtcadas pelo
Presidente do Conselho
Nacional de. Telecomunicações e. deverá ser assinado dentro 'de 60 IsesBenta) dias, a contar- da data da publicação deste Decreto no 1Jiário Oficial, sob pena de se tornar nulo, de
pleno díreíto, o ato de outorga.
Art. 29 Revogam~seas dtsposíções

em contrérto.
Brastlía, 14 de janeiro de 1966; 1459
Independência e ':89 da Repúblíea,

da

H. CASTELLQ BF..ANCO

DE%CRETO N(l -57.632 JANEIRO DE 1966

DE

14- DE

Bat,':c(t Normas Técnicas Especiais para q (lejesa sanitária do País, n.as
atividlules· que diZe'm respeito à
"Saúde Internacional" e dá outras
providênoias.

O Presidente da República,' usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição, re-

solve:
Baixar as seguintes Normas Técnicas Especiais para a defesa sanitárra
do País, nas atividades que dizem
respeito à "Saúde Internacional", de
acôrdo com os artigos 89 e 131 do
Decreto nl? 49.974·A, de 21 de janeiro.
de 1961:
CAPITULO I

Art. 1(' Com o fim de evitar a introdução e a expansão no país de
doenças transmissíveis, cabe ao ôrgâo
incumbido da defesa sanitária internacional do' Ministério da saúde, a
execução e a ttscalízaçâo das medidas e formalidades sanitárias constantes das presentes "Normas Técnicas" .
Art. 2Q Na execução dessas medidas e fprmalidades sanitárias, !St1J."ão
sempre observados os dtsposítívos do
Regulamento aanttãno 'Internacional,
do ÇóqigQ Nacional de Saúqe, da le·
gisla.çfw, nacíonal especifica, dos sretados, aeôrdoa e convênios mtemacíonats subscrítos pelo Brasil. .

Art. 3IJ As medidas e rcrmatínaeea
sanitárias constantes das presentes
Normas Técnicas, serão executadas,
quando .rõr o caso, com a colaboração dos demais órgãos especializados
do Ministério da Saúde e serviços
'sanitários locais.
Art. 4Q Bómente poderão transitar
no terrnorto nacional os veículos terrestres, marítimos, fluviais, lacustres
e aéreos, que se encontrem cm csetísfatôrtas condições sanítárías e nao
transportem pessoas doentes ou suspeitas de doença transmissível, salvo
os que se destinam a esta finalidade.
Art. 59 Os comandantes ou OS esponsáveís pelos veículos terrestres,
marttímos,' fluviais, .lacustres e aéreos,
em viagem para o Brasíl.. são obrurados a notificar os casos, óbitos ou
suspeitos de doença transmissível que
ocorrerem durante a viagem, assim
como o aparecimento anormal a bordo, de roedores mortos.
§ 19 A notificaçâo deverá ser teíta
com a maior brevidade e· pelos meios
mais rápidos as autoridades santtarias da prímelra. escala.
~ 2Çl A' infração do disposto neste
er-tígo será .nmtda com a multa de
crs 100.000 a crs 200.000, dobrada 'na
reincidência.
Art. 69 OS veículos terrestres, maritimos, fluviais, lacustres e aéreos,
procedentes de área local infectada,
ou que, no curso da v-iagem nela te~
nham feito escala, ao chegar no território nacional deverão submeter-se
para desembarque de passageíroa e
tripulantes assim como para descarga, às exigências e forma1idades sanitárias de que sejam executoras, as
autoridades do pôrto, aeroporto ou
estação de fronteira.
§ 19 Considera-se área local infectada aquela em que exista caso não r
importado de peste, cólera, febre
amarela, varíola, peste entre roedores
em terra ou a bordo de embarcações
portuárias em que se manifeste atívídade do VÍrus da febre amarela em
animais vertebrados, ou em que exista
epídemía de tifo ou febre recurrente.
§ 29 Fica excluída das exígêncías
dêste artigo a aeronave procedente
d~ aeroporto considerado não tnteotado, embora situado em área 1000..1
infectada.
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CAFÍTULO IX

pae

medidas

samitôrias

Art. 79 As medidas e formalidades
sanitárias serão iniciadas imediatamente e aplicadas sem discriminação,
sob a orientação ~ supervisão das 1:l.Utoridades sanitárias. em serviço nos
'portos, aeroportos ou estações de tronteira.

Art. gq, As medictas sanitárias a
cargo do órgão incumbido da defesa
sanitária internacional do Mínístérío
da Saúde constarão, entre outras que
a-autoridade sanitária [utgar indicadas, das seguintes:
I

a)

oom

ínvestigaçáo epidemiológica: -ra, finalidade de confírmação. do

díagnôstico de doença transmísstvel
será. efetuada a investigação, que podB:·6. constar de exame clinico, do
doente e seus contatos, coleta de
material para exames de Ieooretóno,
captura e exame de agentes tnansmíssores, exame de roedores, exames
cadavéricos e outros que sé' façam
necessários para a confirmação do
diagnóstico da doença suspeitada;
t» isolamento: ....- Constate na· segregação da fonte de infecção, individuo doente ou suspeito, até que
deixe de concorrer para à propagação
da. doença;
c) quarentena: - .oonstste na restrtçêo da liberdade de ir, e vil' das
pessoas ou animais que tenham estado expostos a unia doença transmíssívet:
d) 'In.terdição: Consiste na limitação da Iíberdade de deslocameuto de transportes, e no impedimento de locais, impostos pela autoridade sanitária;
e) Vigildncia sanitária: -r- consts;e
na fiscalização dos "contactoa" com
a finalidade de diagnosticar precocemente uma doença transmissível, '00rém sem restringir sua liberdade - de
movimento;
f) aeetntecçõo: - Consiste na destruíção fora do organismo' de germes
e outros agentes vivos patogênícos,
por meIOS indicados;
,
g) desinjestação:
Consiste .na
destruição, por .neíos . indicados de
animais que sejam agentes ou hospedeiros de doenças transmíssívcts e
encontrados -no corpo, na roupa ou
no meio ambiente;

~67

h) desratização:
Consiste na
destruição, por meios indicados, ,de
roedores domesticas;
i)
aesineenzaçco: - Consiste na
destruição, por meios indicados. de
insetos ou outros artrópodea vetores
de doenças transmíssíveía;
j) itnunzzaçao: Consistem em
provocar nos índtvíduoa um . estado
de Imunidade as doenças,mediame
a ínccuraçâo de germes mortos ou
de virulência atenuada, assim corno
de produtos elaborados por 'esses ger...
mes,
Parágrafo úníco, O isolamento, ao
quarentena e a vígílâncía sanitária
deverão ser impostos por penedo de
tempo nunca inferior ao prazo tnaxímo de incubação da __ doença em
causa, a contar da data em que se
tenha verffícado; certo ou presumidamente .o último contato com a
fonte de tnrecção.
Art. 99 A autoridade poderá submeter à vígflâncía .sanítáría o lndívíuuo suspeito procedente ue .área llJcal infectada, sem estabelecer seu
Isolamento ou 'restrição do direito de
ir e vir. mas obrígando-o .a comparecimento, em intervalos determinados, para o contrôle julgado neeesserio.
Parágrafo único. Os individuas sob
vigilância, ao ee mudarem, deverão
informar sua mudança à autoridade
sanitária que, atém da comuriícaeno
imediata da ocorrência, fará também
sua apresentação. à autoridade sanitária do local de destino.
Art. 10~ A desinfecção, desínsetlzacão, desratízaçêo e demais operações
sanitárias, deverão ser executadas' de
modo 'que:
a) não afetem a saúde índíviuuat
e causem o mínimo de incômodo;
b) não produzam avaria ou dano
à embarcaçac, aeronave ou vetcoro
terreste, nem à sua maquínarta e
equipamento;
c) não apresentem risco de tncêndio;
d) não causem dano às mercadorias, bagagens e .demais objetos.
parágrafo .mtco. Quando solicitado
pelas companhias transportadoras ou
pelos passageiros, a autoridade' santtárta fornecerá certificado especificando as medidas sanitárias adotadas, as substâncias e métodos empregados e os .nottvos que levaram a. sua
indicação.
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Art. 11. As mercadorias (carga)
somente serão submetidas às medidas sanitárias
específicas previstas
nas presentes Normas Técnicas,
quando a 'autoridade aanttária tenha
razões suficientes para supor que possam estar contaminadas por germes de
alguma doença transmissível ou que
possam servir como veículo de propagação das mesmas.
Art. 12. As mercadorias em trânsito, sem transbordo, 'que não sejam
animais vivos, não serão submetidas
às medidas sanítártaa específicas preVistas nas presentes Normas Técnicas
nem serão detidas nos portos.
Art. 13. Não serão tomadas medidas
sanitárias no que respeita à correspondência, jornais, livros e outros impressos.
Art. '14. As malas postais serão
submetidas às
medidas sanitárias
quando contenham:
a) gêneros alimentícios, caso seja
suspeitada a procedência de área infectada de cólera;
b) vestuários, roupa branca e de
cama. usados ou sujos.
Art. 15. T6da embarcação ou aeronave que ao chegar se negue a submeter-se às medidas prescritas pela
autoridade sanitária do pôrto ou aeroporto, poderá prosseguir viagem sem
porém fazer escala no terrítórto macíonal ,
§ l.Q A embarcação ou
aeronave,
sob a quarentena prevista neste artigo,
somente será permitido abastecer-se
de combustível, água potável e mantimentos.
§ 2.Q A autoridade sanitária do pôrto
ou aeroporto que impuser a quarentena, comunicará o fato ao pôrto ou
aeroporto estrangeiro da próxima escala, utilizando. para êsse fim, os
meios mais rápidos disponíveis.
Art. 16. Não se poderá negar, a
uma embarcação ou aeronave por motivos sanitários, acesse a um pôrto
ou aeroporto.
Parágrafo único. Não dispond-o o
pôrto ou aeroporto de recurso para
aplicar as medidas sanitárias previstas nestas Normas Técnicas, poderá
a autoridade sanitária se as julgar
indispensáveis, ordenar que a embarcação ou a aeronave se dirija, por
conta própria, ao pôrto ou aeroporto
apropriado mais próximo.

CAPíTULO III

Das formalidades' sanitárias
A) -

I

-

Emoarcações

Visita M~dico-SanitárUJ

Art. 17. Tôda embarcaçâc procedente do exterior deverá, por ocasião
de sua chegada, ser visitada pela autoridade sanitária do pôrto.
Parágrafo único. Quando a embarcação transportar passageiros destinados a outros portos nacionais. DO'vas rvisítas serão realizadas nos portos de desembarque.
Art. 18. Ao chegar a pôrto brasileiro, a embarcação procedente do exterior deverá aguardar, no quadro do
ancoradouro de visita, com a bandeira amarela Içada no mestre de
proa, o comparecimento da autoridade
sanitária do pôrto.
§ 1.Q A bandeira amarela içada. no
mastro de proa, significará que a
embarcação está interditada pela saúda pública e semente a autoridade i
sanitária, em serviço no pôrto, poderá suspender essa interdição, autorizando a descida da bandeira convencional.
§ 2.Q A nenhuma outra pessoa, nem
mesmo autoridades com jurisdição a
bordo, será permitida a entrada na
embarcação antes de arriada a bandeira amarela.

Art. 19, Para efeito de atendimento,
as visitas médico-sanitárias às embarcações são assim classificadas:
a) regulamentar;
b) de emergência;
c) especial;
d) especial de emergência.
§ 1.9 A visita regulamentar
será
cbrfgatõrfamente -reita de 7 às 19
horas, em todos os dias da semana,
obedecida a ordem de entrada das
embarcações no rundeadouro.
§ 2.9 A vísíta de emergência será
a .que se fizer, preferentemente, às
embarcações que aguardam a visita
regulamentar.
§ 3.9 A visita especial será efetuada
depois' das 19 horas e antes das 7
horas.
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§ 4.9 A visita especial de emergência será a efetuada, prtorttartàmente, às embarcações dentre as que
requererem visita especial.
Art. 20. A visita -médíeo-sanítáría
às embarcações tem por finalidade as
verificações seguintes:
1) estado d,e saúde dos passageiros
e -trípulentes:
2) condições de higiene a bordo;
3) existência de ratõres que possibilitem o desenvolvimento de epidemias a bordo.
.Art. 21. Ao iniciar a visita, a autoridade sanitária indagará do médico de bordo, comandante ou quem
o substitua das condições sanitárias
da embarcação e da ocorrência de
doenças durante a viagem.

parágrafo único. No caso de respostas satisfatórias, a autoridade sanitária autorizará à descida da bandeira amarela cessando a interdição da
embarcação e permitindo o ingresso
das demais autoridades.
Art. 22. A. autoridade sanitária iniciará seu trabalho examinando a Declaração Marítima de Saúde, o Certificado Internacional de Desratízaeão ou de Isenção, o livro do, Médico
de, Bordo, o rol dos tripulantes e a
lista. de passageiros, procedendo em
seguida à chamada dosqüe forem
desembarcar para o fim de verificar
suas condições de saúde e a valídade
dos certificados de imunização.
Parágrafo
único. Os imigrantes
deverão apresentar atestado de saúde,
visado pelo consulado brasileiro no
país de origem, e' atender às exigências sanitárias previstas na legislação vigente.
'
Art. 23. Se o estado sanitário de
bordo fôr considerado satisfatório, a
autoridade sanitária concederá. a Livre
Prática.
Parágrafo único. A livre Prática
é extraída em modêlo oficial em duas

::cÍiCOa~~~a;dO, p:~o hO~~:~n~a:;:I~
autozídade sanitária, das quais uma
será entregue ao Comandante e a
outra ficará em poder dessa autoridade.
Art. 24. A critério da autoridade
sanitária poderá ser concedida a Livre Prática pelo rádio ao navio cujo

médico declare serem boas as condições da embarcação, passageiros e
tripulantes.
Art. 25. No caso de existir doente
a bordo, a autoridade sanitária' procederá imediatamente 1W exame do
mesmo.
/
a) Tratando-se de caso de doença
transmissível a autcrídade sanitária
verificará se fo -am tcmedas as providências indicadas, inclu.nve o isolamento, decidindo Pro seguida se a
embarcação poderá atracar ou deverá
ficar interditada, determinando, além
disto, as medidas profiláticas que jutgar convenientes, / !;ai~ corno remoção
do doente para o 'hospital,' desinfecção,
desinfestação e práticas de ímuruzacão.
lJ)
Não se tratando de doença
transmíssível, mas havendo necessidade de remccâc do doente, a autoridade sanitária tom-cera Guia de
Desembarque, a quaív para passageiro
em trânsito ou tripulante de embarcação estrangetra. somente será concedida a requerimento do Ccmandan-'
te, do Concesaronáríc da embareacão
ou de pessoa que se responsabilize
pelas despesas. de hospítalízacâc e de
reembarque.
'
Parágrafo único. O embarque e desembarque de cadáveres, preenchidos
os requisitos regulamentares, somente
poderão ser efetuados mediante permissão da autoridade sanitária.
Art. 26. se o estado sanitário de
bordo não fôr satisfatório, embora
não exista caso de doença transmissível, a autoridade sanitária intimará
o Comandante da embarcação a executar as medidas indicadas, marcando
prazo para a sua execução e neste
caso poderá ser permitida a atracação e o desembarque dos passageiros.
l i _. Inspeção

Sanitária

Art. 27. A Inspeção Sanitária das
embarcações terá por finalidade verificar as condições de higiene a bordo
e o estado de saúde dos tripulantes
para efeito de concessão de Passe
Sanitário, do Certificado- de Isenção
de Desratização e verificação do cumprimento das exigências sanitárias.
Art. 28. A Inspeção Sanitária constará do exame da água, dos alimentos,
das Instalações. sanitárias e banheiros,
dos locais de armazenagem," preparo
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e dlstr'íbutção de alimentos, da rarmácta, enfermaria e isol::~.mento e, de
tudo mais que se relacíone com a
higiene da embarcação; inclusive da
verificação da existência de roedores

o desembaraço da aeronave por ocasião, da chegada e nenhum outro 'documento, com exceção do Certificado
de Desínsetízaçâo, quando houver, deverá ser exigido para o desembaraço
e artrôpodes- nOCIVOS.
da aeronave.
Art. 29. Ao proceder a inspeção
Parágrafo único. A autoridade sanítária poderá, quando julgar necesa autoridade sanitária anotará em
boletim próprio as condições exístensário. solicitar ao comandante ou seu
tes, fazendo na ocasião as intimações
representante autorizado, informes
que julgar necessárias.
complementares a respeito das ccndícões sanitárias de bordo durante a
Art. 30. Se forem satisfatórias as
viagem.
-condíçõsa 'sanitárias verificadas por
ocasião. da inspeção será autorizada a
Art. 35: No local destinado à reexpedição de Passe Sanitário e do
cepção dos passageiros que desembarcam, a autoridade santtárta: efetuará
C_ertificado de Isenção de Desratizaçao.
o seu' desembaraço mediante as seParágrafo (mico. O certificado de
guintes formalidades:
isenção referido neste artigo terá o
a) apresentação do Cartão Internaprazo de validade de 6 (seis) meses.
ci011a1 de Embarque e Desembarque
juntamente com o documento .de
Art. 31. O Passe Sanitário será
identificação de passageiros (passaexpedido em modêlo oficial, em 2
porte) ;
«fiias) vias, uma das quais será enz» apresentação dos certificados
tregue ao interessado, para efeito da
internacionais de imunização que seliberação da embarcação junto à Carão examinados quanto à autenticipitania dos Portos.
dade e prazo de. validade;
Parágrafo único. Nenhuma embarc) apresentação de atestado de saücação "de cabotagem poderá deixar o
de visado pelo consulado brasileiro no
pôrto para inicio ou' prosseguimento país de origem, de acôrdo com a Iéde viagem sem possuir o Passe Sanigfslacão vigente, quando tôr. o caso;
tário.
d) exame de saúde e exemeseomplementares a critério da autoridade
LlI - Desratização
sanitária.
Art. 36. Dos turistas e viajantes
Art. 32. Quando pela inspeção a
tcmporártos, será exigido apenas o
autoridade sanitária julgar necessáCartão de Desembarque e atestado
rio, exigirá a -desrattaaçãc da embar- I
válido de irnunlzacão. podendo. entrecação.
tanto, em casos especiais. e a critério
§ 19 A Desratização efetuada por
da autoridade sanitária, ser aplicadas
meio de gás cianídrico, será feita de
acôrdo com as ínstruçôes aprovadas medidas sanitárias adequadas.
pelo órgão federal incumbido da deArt. 37. Aos passageiros em trânfesa sanitária internacional do Minisstto, quando nas áreas de trânsito
tério da Saúde.
direto e aos tripulantes portadores de
Certificado Internacional de Membro
§ ,29 Efetuada a desratização será
concedido o Certificado Internacional' da Trtpulncâo, não será feita nenhuma exigência de ordem sanitária.
de Desratização em modêlo oficial
cujo prazo de validade é de 6 (seis)
Art. 38. À autoridade sanitária
meses.
catre tomar as providências necessárias para:
B) Aeronaves
a) impedir o embarque de pessoas
Infestadas ou suspeitas;
Art. '33. Tõda aeronave procedente
b) evitar que a bordo da aeronave
do exterior, mesmo que tenha feito
se introduzam possiveis agentes de
escala em aeroporto brasileiro, deverá ínfeccâo. bem como' vetores de doença
ser inspecionada pela autoridade sa.,
transmissível.
nítána do aeroporto onde pousar.
Art. 39. Tôda aeronave que tenha.
Art. 301. A Declaração Geral consfeito escala no continente africano OU
tituirá documento' fundamental. para
em qualquer zona onde exista o pe-
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infestação por artrópcâes
transmissora<; de doenças, deverá- ser
desinsetizada.
§ 19 As companhias de navegação
aérea deverão avisar à autoridade
sanitária do aeroporto, com a devida
antecedência, da chegada" de aeronaves, procedentes dessas regiões.
§ 29 Ao pousar, essas aeronaves
deverão / ccnservar-xa rigorosamente
fechadas, com. os aparelhos de renovação de ar parados e assim serão
mantidos durante todo o trabalho de
dasinsetizaçâo ,
ê
~ Uma vez realizada a deaínsetlseção, a autoridade sanitária rornecerá- ac comandante ou responsável
pela. .aeronave, um Certificado de desínsetlzaçâo que deverá ser apresentado à autoridade sanítaría dos aeroportos onde escalar.
§ 49 A infração a êete artigo e seus
parágrafos implica na multa de
Cr$ 100.Qoo a Cr$ 300.000, dobrada
nas reincidências, sem prejuízo de
outras penalidades.

rigo ,de

C)

Veículos Terrestres

'Art. 40. A autoridade sanitária em
serviço nas estações de-fronteira, cabe
inspecionar as condições sanitárias
dos veículos terrestres, por ocasião da
entrada em território brasileiro, ãscalízando os seus. passageiros e triputantea e aplicando tôdas as medidas
e, formalidades previstas nas presentes Normas Técnicas e demais c!'ispostuvoa legais em vigor.
CAPÍTULQ IV

Da M·arinha li!ercante

Art. 41. São obrigadas a termêdico
a bordo:
a) as embarcações que em vidgem
de longo curso "tenham registro para
"transportar mais de -12 passageiros;
b) as embarcações em Viagem no
litoral do país que tenham registro
para transportar mais de 50 paasegeí{'OS e consumam mais de 48 horas de
viagem entre dois portos consecutivos
de escala.
Parágrafo umco. Ficam isentas
dessa obrigação as embarcações de
menos de 300 toneladas líquidas, utilizadas em navegação de pequena
cabotagem no litoral ou em rios. canais..e lagoas.
"
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Art. 4? aêo obrigadas a ter enfermeiro ou atendente:
aJ as embarcações nacionais em
viagem de longo curso independendo
do número de passageiros ou tríputentes a bordo;
b) as embarcações em viagem no
litoral do pais, cujo transcurso entre
dois portos consecutivos de escala
exceder de 48 horas;
c) as embarcações de passageiros
utilizadas na navegação fluvial da
Amazônia e da bacia do Rio da Prata;
d) ás embarcações de passageiros
utilizadas na navegação fluvial e lacustre a critério da autortdade rsanítérta.
§ 19 As embarcações exclusivamente
de carga são dispensadas de ter entermetro ou atendente .quandc suas tripulações forem inferiores a 30 pessoas e a viagem entre dois portos consecutivos de escala não exceder de
72 horas.
§ 29 No caso de ocorrência de mo!éstia ou acidente pessoal gravev.a
bordo de embarcação que não conduza enfermeiro ou etendente, é a
mesma obrigada a arribar no primeiro
pôrto para atendimento ou hospítalízação do enfêrmo,
Art. 43. Os médicos, enfermeiros e
atendentes em serviço na<marínha
mercante nacional são obtigados a! ter
seus diplomas registrados no órgão
federal incumbido da defesa sanítária internacional do Ministério da
Saúde, condição que. deve ser' exigida
pelas companhias de' navegação ao
admiti-los.
Art. 44. As embarcações com -mais
de 100 toneladas de registro são. obrigadas a ter a bordo' o material círúrgíco e os medicamentos necessários ao
atendimento dos casos de urgêncía.;
Parágrafo único. Considerando-se
o. número de passageiros e tripulantes
e o tempo de duração da viagem entre dois' portos consecutivos de escala,
serão organíaados pelo órgão federal
Incumbídc da defesa sanitária internacional do Mínístérío da Saúde relações de medicamentos e material
médico cirúrgico indispensável a
bordo.
Art. 4.5. Os navios de passageiros
deverão ter enfermaria e isolamento
adequados, em proporção ao número
de paasageíroa e. tripulantes que conduzirem, 'de acôrdo com as exigências
regulamentares.
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Parágrafo umco. Em nenhuma hípôtese poderão ser utilizados leitos da
enfermaria ou isolamento para alojamento de passageiros que não estejam
doentes.
Art. 46. Os médicos de bordo de-

verão manter em dia um "livro diário de ocorrências" 'e as relações do
material -médico cirúrgico e medicamentos sob sua guarda.
parágrafo único. No livro Diário de

Ocorrências o médico de bordo deverá
registrar tôdas as ocorrências verificadas durante a viagem, os casos de
doença e acidentes atendidos e as
providências solicitadas ao comandante para a melhoria das .condíçôes
sanitárias a .bcrdo ,
Art. 47. Ao término de cada viagein OS" médicos de bordo serâo-obrígados a apresentar ao Inspetor de
Saúde dos Portos, .relatôrío circunstanciado das ocorrências verificadas
durante a viagem, bem como o estado
do navio quanto às condições de asseio e higiene, alimentos, aguada e
e estado de saúde dos tripulantes.
Parágrafo único. No caso de não
haver médico a bordo, caberá ao 'Comandante designar um membro da
tripulação para cumprir as exigências
dêste artigo ~
Art. 48. As embarcações construídas em estaleiro no Brasil deverão
obedecer às exígêncías regulamentares no que diz-respeito às instalações
sanitárias, enfermaria e isolamento e
deverão ser construídas à prova de
rato.
Parágrafo úníco. Competirá ao órgão incumbido da defesa sanitária
internacional do Mínístérfo da Saúde
a verificação do cumprimento dessas
exigências.
Art. 49. A infração do disposto nos
artigos e parágrafos constantes dêste
Capítulo-será punida com a multa de
crs 100.000 a o-s 300.000, dobrada

nas reincidências, sem
outras penalidades.

prejuízo de

CAPÍTULO V

Das Doenças Quarentenáveis
A) Cólera
Art. 50. Será considerada como infectada a embarcação em que houver

ExEclJ'J'lYO

à sua chegada, ou tiver ocorrido DOS,'
cínco dias anteriores a esse data. caso
de Cólera.
Art.. 51. Será considerada suspeíta
a embarcação em que tiver ocorrido
caso de cólera durante a viagem, antes dos cinco dias anteriores à sue.
chegada.
Art. 52. Será considerada como infectada a aeronave em que, à sua
chegada existir caso de cólera a
bordo.
Parágrafo único. Se durante a viagem tiver ocorrido caso de cólera, a
aeronave será considerada: suspeita,
mesmo que o doente tenha desembar-:
cada em aeroporto de escala anterior.
Art. 53. Ainda que provenha de
uma área local infectada ou conduza
a bordo pessoa procedente de área
infectada, a vembarcação será constúerada índene, se por ooastâo da cnegada a autoridade sanitária verifi'car
que não houve caso de cólera durante
<:I. viagem.
Art. 54. A chegada de embarcação,
aeronave ou veiculo terrestre infectado ou suspeito de cólera deverão ser
aplícadas as seguintes medidas:
a), quarentena;
b)isolamento dos doentes;
c) vigilância dos passageiros e tripulantes- que possuam certificado Yálido, Imunização e quarentena doS
uemaís, tudo por período que nãoexceda de cinco dias contados da data
do desembarque;
d) desinfecção da bagagem das pessoas .ínfectadaa ou suspeitas e dos
demais objetos, tais como roupa. de
cama e roupas brancas usadas e de
tôdas as partes consideradas contaminadas;
e) desinfecção e evacuação das reservas de água de bordo, águas servidas, dejeçôes, resíduos e tôda matéria suspeita de contaminação.
Art. 55. Os indivíduos procedentes
C1e área local infectada, quando portadores de certificadas válidos. de imumeação, serão submetidos à vígílânera sanitária e se não possuírem êsse
certificado, serão isoladas por período
que não exceda a cinco dias contados
na data de saída da referida área.
Art. 56. A autoridade sanitária por
ecasiâo da chegada de embarcação.
aeronave ou veículo terrestre mree-
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êadc suspeito ou procedente de área exposto à infecção,' ou pelo tempo' nelocal' infectada, poderá proibir a descessário para ter inicio a, validade do
certificado de vacínaçâo, desde que se
carga ou retirar e ínutílízar os .alí...
mentes que possam ser consumidos destine à área receptiva do território
eras: assim como as bebidas que não , nacional,
estejam engarrafadas em recipientes
hermêticamente fechados.
C) Peste
Parágrafo Único. Os alimentos
64. Será considerada infectada
transportados como carga, sõmente a Art.
embarcação ou aeronave na qual, à
serão descarregados nos portos de
sua chegada, 'fôr encontrado a bordo
uestíno.
roedor infectado ou caso humano de
peste, ou ainda, se nela tiver ocorrido
B) Febre Amarela
caso humano mais de 6 (seis) dias
após a data do embarque.
.
Art. 57. Será' considerada infectada
.J,
embarcação, aeronave ou veículo
Art. 65. Será considerada suspeita.
terrestre em que á sua chegada exista. a embarcação em que tenha ocorrido
ou tenha ocorrIdo durante a viagem. caso de peste humana, dentro dos
osso de febre amarela.
seis dias seguintes à data do embarque, ou nela tenha se manifestado
Art. 58. Será considerada suspeita
mortandade anormal de roedores,
d, embarcação. a aeronave ou o veicuja causa não tenha sido determiculo terrestre que tenha saído de
nada.
area local infectada a menos de 6
rseís) dias de sua chegada, ou quanArt. 66. A chegada de uma embarao, ao chegar nêles fôr encontrado
cação ou aeronave infectada ou' susAedes aegypti.
peita serão aplicadas pela autoridade
sanitária as seguintes medidaa,
Art. 59. Tôda embarcação, .aeroa) quarentena;
nave .ou veiculo terrestre procedente
de área local infectada ou onde exista
b) ísolamento dos doentes;
o Aedes aegypti, deverá ser inspecioc) desinsetização e vigilância dos
nada e desinsetizada.
suspeitos;
Art. 60. Por ocasião da chegada de
d) desínsetízação e desinfecção de
ernbareaçâo, aeronave ou veiculo terbagagens das pessoas infectadas ou
restre infectado ou suspeito, deverão suspeitas e demais objetos, tais -como
ser aplicadas' as seguintes medidas
roupas de cama e roupas brancas
saultàrías:
usadas;
e) desratização e desínsetízaçâo.
a) quarentena;
O) isolamento dos doentes;
Parágrafo único. Somente após a
c) inspeção para captura de mosaplicação satisfatória dás medidas
quitos e destruição de roces:"
sanitárias indicadas, .ou quando ficar
ã) desinsetização.
comprovada que a mortandade anormal de roedores não foi devida à pesAJ;"t. 61. Será exígldo certificado de
te, a embarcação ou aeronave deixará
vacinação contra a febre amarela a
de ser considerada infectada ou sustodo indivíduo procedente de área
peita.
local infectada, deede que se destine
~ área receptiva do território nacíoArt. 67. As embarcações ou aeronanal.
ves índenes, quando procedentes .de
Art. 62. Nenhum individuo que
area local infectada, poderão, a cri..
possua certificado válido de vacinatérto 'da autoridade sanítarra, ser subção contra a febre amarela poderá ser metidas às medidas sanítártaa necesconsíderado suspeito, mesmo que pro- sárias, inclusive a de Vigilância santceda de área infectada.
táría dos passageiros e tripulantes
Art. 63. Todo indivíduo em viagem ·,suspeitos.
-íntemacíonaí, procedente da área inArt. 68. As .medídas de isolamento,
fectada de' febre amarela e que não
quarentena e vigilância sanitária,
possua certificado válido de vacinação
serão aplicadas por um .períodn que
·deveráser pôsto em quarentena po~ não exceda a 6- (seis) dias. contados
.períodc nunca superior a 6 (seis) dias . da data em que se suspeitar contato
contados da data em que tenha sido
com fonte de infecção.
.
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Art. 69. As embarcações deverão
ser desratlzadas periàdicamente.
Parágrafo único. O Certificado Internacional de isenção ou de Desratização, expedido por autoridades habilitadas, tem prazo de validade de 6
(seis) meses e constitui documento
comprobatório, devendo ser obrtgatõrtamente apresentado por ocasião da
visita médtca-ou quendo a autoridade
sanitária o solicitar.
Art. 70. As embarcações quando
atracadas são obrigadas a colocar
defensas (rateíras) ou dispositivos
similares nos cabos ce amarração e
a executar outras determinações das
autoridades samtánas com o fim de
evitar- o trânsito de ratos.
Art. 71. A construção de navios e
quaisquer outros transportes marítimos ou fluviais, deverá ser feita à
prova de ratos, cabendo ao órgão federal incumbido da defesa sanitária
internacional do Ministério da Saúde
a sua .üscalíaação.
Art. 72 Se à chegada de qualquer
veiculo terrestre a. autoridade sanitária descobrir um caso humano de
peste, poderá aplicar as medidas sa-.
nttárías previstas nos artigos anteriores.
D) verioia

Art. 73. Será considerada infectada
a. embarcação, aeronave ou veiculo
terrestre em que, por ocasião da sua
chegada, exista um caso de varíola ou
no qual durante a viagem tenha ocorrido um caso dessa doença.
Art. 74. 'Por .ecastêc da chegada de
embarcação, aeronave ou veiculo terrestre infectado, a autortdade sanitária tomará as seguintes medidas:
a) quarentena;
b) remoção e ísotamence dos doentes;
c) vacinação de tôdas as pessoas
consideradas não suficientemente protegidas;
d) vigilância de tôdas as pessoas
que desembarcarem por período que
não exceda a 14 .rquatoree) dias, con..
tadoe da data da últtma exposição à
infecção; .
.
e)
dealnfecçãc aas' nagagenS dos
individuas infectados e. se índíeado..
das -demais bagagens- e outros objetos.

tais como roupa branca. e de cama e'
de tudo meís que 161' considerado
contaminado.
_Art. 75. Será exígtão de todo índívíduo, por ocasião de desembarque de
viagem internacional, certificado yalido de imunização contra a varíola.
Parágrafo único. Quando o individuo" não possuir certtnéado válido, será
convidado a vacinar-se e, em caso de
recusa, submetido à vigilância sanitária, por período nunca mrertor a 14
(quatorze) dias, contados da data da
partida do último lugar visitado antes da chegada.
Art. 76. Todo individuo que no
curso de uma viagem mternacicnal
tiver estado, nos 14 (quatorze) dias
anteriores à. sua chegada, em área
infectada de varíola, e que na opinião
da autoridade sanitária não se achar
suficientemente protegido pela vacinação ou por acometimento anterior
da doença, poderá ser vacinado e submetido à vigilância.
Parágrafo único. A recusa Q, vacinação importará na determinação de
quarentena.
E)

Tifo Exantemático e Febre
Recurrente

Art. 77. Todo individuo em viagem
internacional, procedente de área local infectada, será submetido, a critério da autoridade sanitária, à desínsetizaçâo, sendo suas roupas, bagagens e demais objetos que possam
abrigar os ti-ansmíssores, desínsetízados e, se fôr o caso, desínfectadoe.
Parágrafo único. àsees índlvíduos
poderão ser submetidos à vigilância
por período nunca inferior ao prazo
máximo de incubação, correspondente
a 14 (quatorze) dias para o tifo exantemático e 8 (oito) dias' para a febre
recurrente.
Art. 78. A embarcação, aeronave ou
veiculo terrestre será considerado indene, , embora à sua chegada tenha
um individuo infectado a bordo.
Parágrafo únícc.. A critério da autoridade sanitária, deverão ser aplicadas medidas de isolamento, de destnsetízaçâo e desinfecção de bagagem,roupas e- inclusive dOS IdeaiS
ocupados- poi" doentes é suspeitos..
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CAPíTuLo. VI

Das Disposições Finais
Art. 79. Para a proteção do território nacional contra a entrada e.' pro-

pagação das doenças tranamíssíveís e
sempre que as . condições epidemiológicas justificarem, as autoridades sanitárias em serviço nos portos, aeroportos e estações de fronteira, além
das medidas e formalidades previstas
nas presentes Normas Técnicas, poderão aplicar outras que forem índícadas,
Art. 80. As autoridades sanitárias
em serviço terão livre ingresso e livre
trânsito a bordo de qualquer embarcação, aeronave ou veiculo- terrestre,
bem assim, nas áreas do cais, aeroportos e estações de fronteira.
Art. 81. Tôdas as pessoas que procurarem impedir ou dificultar o trabalho das autoridades sanitárias em
serviço nos portos, aeroportos
estações de fronteira serão passíveis de
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portos, de lixo, óleo e outros produtos
que possam poluir suas águas.
Parágrafo único. Pela infração ao
disposto neste artigo, será cominada
à Companhia de Navegação concessionária 'do navio infrator a multa de

crs

1. 000.000

a crs

3.000.000, dobra-

da na reincidência.
Art. 86. A autoridade sanitária em
serviço nos portos, aeroportos e estaeões de fronteira, caberá a fiscalização das condições de saúde das tripulações das -embarcações, aeronaves
e veículos terrestres, bem assim .do
pessoal que exerça atividade naquelas
áreas.
§ 19 Será exigida a carteira de
saúde dos manípuladores de gêneros
alimentícios e de tôdas as pessoas em
trabalho em 'restaurante, bares, cafés,
cantinas, sorveterias, bomboniêres, salões de cabeleireiros e barbearias.
§ 29 A infração pelo empregador do
disposto no <parágrafo anterior será
punida com a multa de Cr$ 200.000 a
multa de crs 50.000 a Cr$ 100.000,
Cr$ 500.000 dobrada nas reincidênsem prejuízo das demais sanções pecias.
nais.
Art. 87. Ao Comandante ou resArt. 82. Quando se fizer necessáponsável pelos navios em viagem inrio ao desempenho de suas atividaternacional caberão as seguintes obrides, a autoridade sanitária poderá
gações:
.requísítar o auxilio das autortdadés
a) apresentar à autoridade sanitápoliciais ou militares.
ria, à chegada, a Declaração de Saúde e outros documentos solicitados;
Art. 83. A autoridade sanitária em
b) prestar à autoridade sanítáría
serviço nos' portos, aeroportos e' estações de fronteira caberá a .fiscalizaas informações relativas a ocorrências
verificadas a bordo durante a viacão sanitária na área dos mesmos,
gem;
adotando as providências para que se
apresentem sempre em boas condic) fazer respeitar a bordo a autoções .de asseio e higiene.
ridade sanitária em serviço, prcvídenArt. 84. As embarcações, aeronaves cíando para que lhe sejam asseguradas tôdas as facilidades ao desempee veiculas "terrestres deverão apresennho de suas funções;
ter-se sempre em boas condições de
d) promover. a execução das exí..
asseio ,e higiene, cabendo à autoridade sanitária em -serviço nos portos, gênctae determinadas pela autoridade
aeroportos e estações de fronteira a , sanitária;
e) manter a bandeira amarela Içasua fiscalização, de modo a .permítír
da no mastro de proa enquanto o nasômente o tráfego daquelas que atenvio não fôrliberado pela autoridade
dam a essas condições.
senttàrta., ou quando, existir doença
Parágrafo único. Os iates. navios
quarenteriável a bordo;
.pesqueíroa, barcas, barcaças e embarj) atender às scltcítàções do mécações portuárias, deverão .apresendico de bordo no que diz respeito a
ter-se em boaa condíções. de asseio e
providências de ordem sanitária, Inhígíene e observarão as exigências
a utilização do telégrato
sanitárias estabelecidas em Instruções clusive
quando necessário;
Especiais.
.
g)' manter defensas contra ratos
Art. 85. 'É' terminantemente proínos cabos de amarração dos' navios
bídc aos navios o lançamento nos
quando atracados, e providenciar para
I

e
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que as pranchas de comunicação com
a terra sejam levantadas logo que
cesse o trabalho a bordo;
h) não permitir o desembarque de
doentes para hospitalização sem o
consentimento' da autoridade sanítária, salvo, em caso de acidente grave
ou rIsco imediato de vida;
i) não permitir,
caso de Interdição do .navío, a entrada ou saída de

no

pessoas a -bordo, nem qualquer traba-

lho de carga ou descarga, sem o prévio oonsentimento da autoridade sanitãria.
§ 19 São extensivos aos Comandantes de Aeronaves em viagem interna-

cional as obrigações constantes das
alíneas a, b, c; â, t e h.
§ 2l? As infrações dêste artigo são
passíveis de multa de Cr$ 100.000 a
c-s 300.000 dobrada rias reincidências, caso em que poderá, o infrator
ser impedido de operar em portos ou
aeroportos brasileiros, quando se tratar de comandantes estrangeiros.

Art. 88. São ainda passíveis de
multa de o-s 100.000 a o-s 200.000
dobrada nas reincidências sem prejuízo de outras penalidades os Comandantes que:
a) na chegada, não ancorarem no
ancoradouro determinado;
b) omitirem informações à autoridade sanitária ou as prestarem inexatas;
c) deixarem de comunicar à autoridade sanitária a existência de casos
confirmados ou suspeitos de doença
transmissível e mortandade de roedores a bordo;
d)
deixarem as embarcações em
más condições de asseio e higiene;
e) permitirem a superlotação dos
alojamentos de passageiros de qualquer classe}
j) permitirem o fornecimento, a
passageiros e tripulantes de alimentos e água impróprios ao' consumo;
g)
dificultarem ou impedirem a
execução de -quaísquer medidas profiláticas impostas pela autoridade sanitária.
Parágrafo único. São extensivos
aos Comandantes de aeronaves operando em aeroportos brasileiros as
obrigações constantes das alíneas b, c,
f ego

Art. 89. Aos médicos em viagem
internacional, cabem as seguintes
obrigações:
a) acompanhar a autoridade sanitária na visita ou inspeção a bordo,
auxiliando-a no desempenho de suas
funções;
z» fornecer à autoridade sanitária
do pôrto informações sôbre tôdas as
ocorrências médicas durante a viagem e das condições sanitárias do
navio;
c) apresentar à autoridade sanitária o livro de registro de, bordo, prestando esclarecimentos sôbre os fatos
nêle referidos;
d) notificar pelos meios mais ráptdos ao órgão federal. incumbido da
defesa sanitária ínternacíonal do Mínístérto da Saúde a exfstêncía a
bordo de casos confirmados ou suspeitos de doenças transmissível e de
mortandade de roedores, promovendo
imediatamente as medidas profiláticas que estiverem ao seu alcance, inclusive o isolamento de doentes ou
suspeitos;
e) inspecionar díàriamente os alimentos e a água servidos a bordo,
providenciando para que sejam inutilizados os que forem impróprios ao
consumo;
f) inspecionar as embarcações, no
que diz respeito às condições de asseio
e higiene, - especialmente os alojamentos de passageiros e tripulantes,
enfermaria e isolamento;
g) providenciar para que todos os
membros da tripulação mantenham
seus atestados de imunização em dia;
h) providenciar, junto ao Comandante a correção imediata das falhas
que encontrar no que diz respeite às
condições sanitárias de bordo ..
Parágrafo único. Ás infrações dêste
artigo são llassíveis de penas de multa de Crg 50.000 a Cr$ 100.000 dobra-

das nas reincidências.
Art. 90. As emprêsas de navegação,
afretadores, agentes consignatários e
corretores de navios, além das responsabilidades previstas em outros
artigos dêste decreto, cabem ainda as
seguintes obrigações:
a) comunicar à autoridade aanitãria do pôrto, com a devida antecedência, a chegada. de navios que, de
acôrdo com as Instruções estabelecídas. devam ser visitados pela autoridade sanitária;
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b) comunicar. á 'autoridade ~an1ta
ria do pôrto quais as embarcações que
operam sob s.u~, -responsabüídade, as
alterações verífícadas e outras ínformações necessárias ao cadastro do
órgão federal in~umbido da. ~ef_e~a
sanitária internaCIOnal do Miníatérío
da Saúde;
c) solicitar as inspeções sanitárias
para efeito de concessão de Passe Sanitário e do .Certificado Internacional
de Isenção de Desratização;
d) "fazer cumprir- as determinações
regulamentares quanto à presença de
médico, enfermeiro ou atendente a
bordo das embarcações;
e) providenciar o imediato e perfeito cumprimento das exigências feitas pelas autoridades sanitárias.
parágrafo único. As infrações déste
artigo serão punidas com multa de
crs 300.000 a c-s 500.000dobrad2.s
nas reincidências.
Art. 91. A autoridade santtàrra que
em serviço verificar qualquer infração
dêste decreto ou das Instruções a que
se refere o art. 96, deverá lavrar auto
de infração, com a cítaçâo dos díspcsítdvos legais infringidos.
Parágrafo único. O infrator autuado terá o prazo de 48 (quarenta e
oito) horas para apresentar defesa
perante o chefe da repartdção . -:
Art. 92. Em caso de. infração em
que pão houver necessidade da aplicação imediata das penas cominadas
neste decreto, a autoridade sanitária
intimará o responsável a cumprir as
exigências regulamentares, dentro do
prazo que julgar necessário.
§ 1(> Esgotado o prazo de intimação
e verificado não haver sido a mesma
cumprida, a autoridade sanitária poderá expedir um segundo têrmo de
intimação, com prazo mais curto OU
aplicar imediatamente a multa e RS
demaís cprovídênctas que julgar indicadas.
~ 2° Terminado o prazo da segunda
mtêmaçâo, será imposta a multa e
tomadas as providências que no caso
couberem.
Art. 93. As multas serão" impostas
pelo Chefe da Repartição sob cujas
ordens servir o funcionário que tiver
lavrado a ínfraçâo.
Parágrafo único. Ao infrator mulrtado caberá recurso à autoridade imediatamente superior a que houver imposto a multa, dentro do prazo dos 5
(cinco) primeiros dias úteis a contar

da data do "ciente" e mediante 'depósito da multa.
Art. 9:1. A infração ou a falta de
cumprtmento dos dispositivos deste
decreto para a qual não tenha sido
especificada penalidade, será passível
de multa de o-s 50.000 a crs 500.000
dobrada nas reíncidêncías ,
Art. 95. A infração do disposto
neste decreto, além da punição da
multa, poderá sujeitar os responsáveis, quando rôr o caso, às penas de
apreensão, ínutillzaçâo, interdição e
cassação de licença para funciona-.
mento, que poderão ser aplicadas isoladamente ou combinadas, sem prejuízo do cumprimento das exigências
legais.
Art. 96. O Diretor do órgão federal
encarregado da defesa sanitária internacional baixará, com aprovação
de seu superior hierárquico, as Instruções necessárias ao fiel cumprimento destas Normas e que serão
publicadas no órgão oficial.
Art. 97. :ítste decreto entrará cru
vigor na data da sua publicação ficando revogadas as disposições constantes dos arts. ns. 1. 290 a 1. 462 do
Decreto nc 16.300, de 31 de dezembro
de 1923.
Brasília, 14 de janeiro de 1966;
1459 da Independência e '189 da
República.
Ra.ymundo de Britto
H.

CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 57.CS3 - DE 14 DE
JANEII:.O DE 19-66
Abre velo Ministério da Fazenda, o
crédzto especial de Cr$ 20.000.000,
para o fim que especifica.
O Presidente 'da República, usando
da autorízação contida na Lei número 1:.826, de 5 de novembro de' 1965
e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
nos têrmos do art. 93, do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Ministério
da Fazenda, o crédito especial de
ors 20.000.000 (vinte milhões de cruzeiros), para ocorrer às despesas com
a aquisição do imóvel situado na Rua
Dr. Luiz Barreto números 59 a 67, em
Rezende, Estado do Rio de Janeiro,
destinado à instalação, da Exatoria
Federal, naquela cidade, cuja declaração de utilidade pública, para efeito
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de desapropriação, foi feita pelo De':'

ª"

ereto nv 54.103, de
de agôsto de
1964, de que trata o processo M. F ..
números 403.012-63.
. Art. 29 t!::ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as díspoaíções em contrário.
Brasília, 14 de janeiro de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octávio Bulhões

DEORETO NQ 57.634 -

DE

14

DE

JANEmo DF. 1966

Suspende as atividades da União Nacional de Estudantes- (UNE).

O Presidente da R€'púb1ic~, no uso
das atribui -ões que lhe confere o arttgo 87, item I da' Constituição, e
tendo em vista o que consta do pr()~.
cesso M.J.N,I. nv 60.9-14, de 1965,
com fundamento no art. 6Q do Decretc-leí :J:' 9.0'85, de 25 de março de
1946, decreta: .

Art.
19 Ficam suspensas, pela
prazo de seis meses. as atividades da
União Nacional de Estudantes (UNE),
em todo o 'terrttórto r.acíonal .
Art. 29 0 Mini;:;1·éric público

Fe-

oerat, nos rêrmos do parágrafo único
do art.. fi') de Decreto-c e!

nO

9.085,

de 25 de março de 1946, promoverá a
dissolução judicial da sociedade.
Art. av O presente necreto entrará
em vigor '.1::-" data de sua publtcacâo,
revogadas as cdsposrçôes em contrario.
Brasíha, .!.4 de [aneíro de 1966; 145°
da Independência ~; 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhães

DECRETO NQ 57.635
DE 14 DE
/JANEIRQ DF. 19õ6
Dá nová reaoçao ao art. 4Q do Deereto, n Q 55.749, de 11 de teoereírc
de 1965.
'

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição Pederal,
decreta:
Art. ]9 O art. 4Q do Decreto número 55.749, de 11 de fevereiro de
1965, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. '1:9 A Co-otssâo, sob a prestdêncía ~o Ministro da Justiça e ~e~

goctos rn-e-toree, será composta;

ai.i;

. da. dos seguintes membros:
Professor Pranctvco Luiz Cavalc<l.~1li
da Cunha Horta
Doutor Amartlic Lopes Salgado

Doutor Cyro Carvalho Santos
·Art. 2Q zste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em eontrá;rto.
Brasíüa, 14 de janeiro de 1966; 1459
da: Independência e 789 da República
H.

CASTELW BRANCO

Ju-racy Magalhães

DECRETO N9 57.636 ,TANEIRO

DE 14 DE

DE 1966

Dá nova redação a dispositivo do Reçimento aprovado pelo Decreto ..
n 9 56.788, de 25 de agôstó de :'965.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art,
87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19. A letra a do art. 12, do negimento aprovado pelo Decreto
nc 56,788, de 25 de agôsto de 1965,
passa a ter a seguinte j-edaçâo:
"a) 1 Subchefe - Ofrcíal Superior das Fôrças Armadas. com
o pôsbo de Coronel ou TenenteCoronel, OU equivalentes;"
Art. 29. este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. revo.
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de janeiro de 1966; 145Q
da Independência
e 78 9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

DECREtl'O NQ 57.637
J A'NEEW DE

DE

14

DE

1966

Autoriza o Serviço do potrvmónio da
União a aceitar a doação. de um
terreno em Goiânia ao, destinade ao Miinstério da Guerra.
O P-residente da República usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 87, inciso I, da Constítutçáo Federal, e de acôrdn com os Artigos
1.165 e 1.180, do Código Civil, deereta:
Art. 19 Fica o Serviço do patrímôní da União autortzado a acertar J,
doação oue faz o Estado de Goiás, de
aoõrüc êom a Lei Estadual número

179

ATOS DO· PODER ExECUTIVO

5 841 de 8 de julho de 1965, de um
il~óv~l identificado como QU3:dra nv
D-16, situado na Rua 38, esquina oas

Ruas 9, 85 e 1.41 do Setor Pedro Lu(]ovico, par~9.m.a Setor Sul, no Mumcipio de GOlama - GO.
Art. 29 O imóvel em aprêço, caracterizado no Processo número 20.484-65
OAB MG, destina-se eo Ministério da
Guerra.
Art. 39 O presente decreto entrará
em vigor na data d~ _sua publicação,
revogadas as díspostções em contrário.
Brasília 14 de janeiro de 1966; 145°
da Independência e '7,81;> da Repú.blica.
H. CASTELLQ BRANCO

Décio de Escobar

DECRETÓ N9 57.638
JANEIRO DE

DE

1966

14

:'E

Autoriza o Serviço do Património da
União a aceitar doações de imõveis,
em Amambaí-MT, destinados ao
Minístério da Guerra.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o ':\1'ngo 87, inciso I, da Constíbuíçào }"I':deral, e de icôrdc com os Arts. 1.165
e 1.180, do Código Civil decreta:
Art. 19 Fica o serviço do Patrímoato da união autorizado a aceitar as
doações que 1'az a Prefeitura Muníci'paI de Amambaí - MT, de acordo
com a Lei Municipal número 308, de
24 de setembro de 1964, de- dois terrenos com áreas de 1.999.BOO mz e je
.145,0372 ha, localizados, respectivamente, nos distritos de Paranhos e
Antonio João, naquele Município.
Art. 29 Os imóveis em apreço, {~~t
racterízados nos processos números
ZO.646-65-GAB MG e 20.653-65-GAB
MG, destinam-se ao Ministério
da
Guerra.
Art. 39 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília 14 de' janeiro de 1966; AS'?
da .Jndependêncía e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Décio de Escobar

DECRETO .N9 57.639 DE
JANEIRO DE 1966

14

DE

Declara de utilidade pública} para nn»
de
desapropriação, o ímóoet
'11W
menciona, necessário ao Ministério
da Guerra.
~

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o AJ.·~
tlgo 87, inciso I, da Constituição Pederal, decreta:
Art. Iv É declarado de utilidade oública, para, fins de desapropriação.' de
acôrdo com o Artigo 61;>,· combinado
com o Artigo 59, alínea a, do Decreto-Lei número 3.365, de 21 de junco
d~ 19'M, o imóvel
constituído de 2
(dois)
bloco$,' com 16 (dezesseis)
apartamentos, situado na travessa
Antonio Viçoso número 87 e rua .'\I~
tôrno Viçoso, número 54, em RecitePE, de propriedade de Maria de Lourde Menelau.
Art. 2(,1 O imóvel a que se refere
o artigo anterior destina-se ao Mímstérto da Guerra .
Art. 39 Fica o Ministério da Guerra
- autorizado a promover a desaproprtaçâo em apreço, correndo as respectivas despesas à conta dos recursos do
referido Ministério.
'
Art. 4Q O presente decreto entrara
em vigor na data de sua publícaçao
revogadas as -dísposições em contrário.
Brasília 14 de janeiro ae 1966; 145Q
da Independência e 78Q da República ,
H. CASTELLO BRANCO

-

Décio de Escobar
DEDRETO N9 5',. oeu
JANEIRO DE

1966

DE

14

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, o, imóvel qde

menciona, .aeoeese-so ao Iâínistério
da ç;-uerra.
O Presidente da República, usando
das atribuições' que lhe confere o Artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 :f: declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
de acôrdo com o Artigo 6°, combinado
com o Artigo 59, alínea a, do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junrio
de 1941, o imóvel com 28. 100m2. cc
propriedade da Rede Perrovíáría Fe~
deral S.A., localizado na tua Baràc
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do Rio Branco e Avenida Manuel

Pe~

dro, contíguo ao quartel do 1/5?
RQ-I05, no Município de Lapa - Iüstado do Paraná.

Art. 29 O imóvel a que se refere 'G
artigo anterior, destina-se ao Mmía-.
térto da Guerra.
Art. 39 Fica o Ministério da ouerra autorizado a promover a desapropriação em aprêço, correndo as despesas respectivas à conta dos recursos do referido Ministério .

Art. 49 O presente uecreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de janeiro de 1966; 1459
da Independência c '189 da Republíca ,
H. CASTELLO BRANCO

Décio de Escobar

DECRETO N9 57.641 JANEIRO DE 1966

DE

14

DE

Altera o regulamento aprovado pelo
Decreto nf) 55.86-6, de 25 de março
de 1965, que dispõe sôbre o imposto
que recai sôbre as rendas e proventos de qualquer natureza.
O Presidente da República, usando
da

atribuição que lhe confere o arDECH.ETO N9 57.642 -

tígo 87, n? T, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19. Acrescente-se ao art. 49 do
regulamento aprovado pelo Decreto
n 9 5-5 . 866 , de 25 de março de 1965 o
seguinte parágrafo:
'
)
§ 99 - É facultado ao contribUinte
no exercício financeiro de 1965, opta;
pela trfbutaçâo do rendimento liquido
apurado de acõrdo com o art. 53 da
Lei ne 4.504, de 30 de novembro de
1964, desde que os respectivos vaIares
tributários sejam calculados pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária
GERA) e comunicados
competente
repartição incumbida da cobrança e
fiscalização do ímpôsto",
à

Art. 29. As disposições do artiO'o
anterior aplicam-se a todos os r..!J.s~3
ainda nâo encenados na esfera admj,
nistratíva..

Art. 3 Q • zste decreto entra em vígor na data de sua publicação, revogadea as dísposíçôes em contrário.
Brasília. 14 de janeiro de 1966; g5?
da Independência e 789 da Repübl1ca.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhó;,s
DE 14 DE JANEIRO DE 1966

Fixa o nú.mero mínimo de vagas para a cota compulsória,
no Minisféric da Aeronáutica

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 1'?',
do artigo 16, da Lei nv 4.902, de 16 de dezembro de 1965, decreta:
Art. 1Q Ffca rrxedo, para o ano de 1965, no Ministério da Aeronáutica o número de vagas para os postos abaixo, dentro dos seguintes limites:
Coronel-Aviador . .
(1/8 do
Tenente-Coronel-Aviador . " (1/15 do
Major-Aviador . ."
(1/20 do
Coronel-Intendente . .
(1/8 do
'I'enente-Ccronel-Intendente . (1/15 do
Major-Intendente . .
(1/20 do
Coronel-Médico . .
(1/8 do
'I'enente-Coronel-Mérlíco . . .. (1/15 do
Major-Médícc .

.

,

efetivo)
efetivo)
efetivo)
efetivo)
efetivo)
efetivo)

efetivo)
efetivo)
(1/20 do efetivo)

9
9
11
2

2
2
2
2
3

Art. 29 âate decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília" 14 de janeiro de 1966; 145 Q da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Eduardo Gomes
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DECRETO NC? 57.643 -', DE 14
JANEIRO 'DE

DE

1966

Àltera O Decreto nC? 53.727, de ~8 de
março de 1964, que retificou o enquadramento das séries de classes
de Técnico de Laboratório e Labo·,·
ratoriSta do Quadro do Pessoal do
Instituto de Apeeer.taâorià e Pen, sôee dos ComerciáTios':

O' presid~nte da República, usando
das ata-iburções que lhe confere o artigo 8'7. item 1, da Constituição FI~'
deral, e tendo em vista LI que consta
do processo ne 920-61 da Cormssâo

ExECUnVo
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tigo 87, item I da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Fica retificado o Decreto
nc 55.443, de 5 de janeiro de 19-55,
que aprovou o enquadramento dos
cargos, funções e empregos do Quadro
de Pessoal .do Ministério do Trabalho e Previdência Social, a saber:
Art. 29 A retificação a que se refere o artigo 10 dêste Decreto prevalecerá a partir de 1Q de julho de 1960.
Art. 39 zste Decreto entrará em
vigor -na data de sua publicação, revogadas -as disposições em· contrário.
Brasília, 14 de janeiro de 196B; 1459
da Independência e 789 da República.

de Classificação de Cargos, decreta:
Art. 1':> Fica retificado, na "forma
das tab-elas t da relação nominal que
as acompanha, o Decreto uc 53.727.
H.
CASTELLO BRANCO
de 18 de março de .964, que .alterou
Walter Peracchi IY1.rcellos
o enquadramento das séries de elasses de Técnico de Laboratório e Laboratarista do Quadro do PeSSOal do'
A relação nominal a que se refere'
Instituto de Aposentadoria e Pensões o art. 19, foi publicada noD. O. de
dos oomercrártos. aprovado pelo 00J4-I-66.
ereto nv 51. 350, de 23 de novembro
de 1961.
Art. 2° A alteração a que se refere
êste decreto prevalecerá a partir de
1'? de julho de 1960.
Art. 39 As despesas de execução do
presente decreto serão atendidas pela
dotação própria do referido órgâo ,
Art. 49 ãste decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de janeiro de 1966; 1431
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Walter. Peracctü Barcellos

'Os anexos a que se refere o art. 19,
inclusive a relação nominal, foram
.publícados no D.O. de 19~1-6'6.·
DECRETO NQ 57.644 -

DE 14 DE

J ANEInO DE 1966

Retifica o _Decreto nl) 55.443 qe 5
de ianeíro de 1965, dó Mi7!istério
do Trabalho e Previdência Social.

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

DECRETO NQ 57.645 JANEIRO DE

DE 14 DE

1966

Dispõe sôõre a inclusão em órgão da
administração direta e indireta de
.senruicree da Companhia Urbamizadora da Nova Capital do Brasil
(NOVACAP) .

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, 'e tendo
em vista o artigo 40 da Lei nc 4.242,
de 17 de julho de 1963, regulamentado
pelo Decreto nv 56.464, de 15 de junho de 1965, decreta:
Art. 19 Ficam incluidos OS cargos e
respectivos ocupantes, constantes do
anexo, que faz parte integrante dêste
decreto, nos órgãos ali indicados.
Parágrafo único. Enquanto não forem aprovados os quadros definitivos.
os servidores mencionados neste ar-tigo, integrarão aParte Especial rio
Quadro de Pessoal dos respectivos
órgãos.
Art. 29 A inclusão a que se refere
este decreto não homologa situação
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que. em virtude de sindicância, devasse ou inquérito administrativo, venha
a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas ndmtnístratlvas ,
Art. 3() O órgão de pessoal competente apostilará os títulos dos servidores abrangidos por êste decreto, devendo providenciar a expedição de títulos aos que não os possuírem.
Art. 49 O pessoal de que trata êete
decreto continuará- sendo pago pela
NQVACAP até que tenha a respectrva
despesa consignada nos - orçamentos
dos órgãos em que foi incluído, pro":
vidência que será adotada imediatamente 'na elaboração das futuras propostas orçamentárias.
Art. 59 ~ste- decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 14 de janeiro de 1966;- 1459
da Independência e 789 da República.

ExECUTIVO

I do artigo 87 da Constituição Federal
decreta:
'
Art . . . 1Q Fica criada, no Ministério da
Marinha, a Escola de Aprendizes;
Marinheiros de Alagoas.
)/
Art. 29 A organização, a finalidade
e o funcionamento da Escola de
Aprendizes-Marinheiros de Alagoas
obedecerão ao disposto no Regula;
mente para as Escolas de AprendizesMarinheiros, aprovado pelo Decreto
nv 36.354, de 20 de outubro de 1954.
Art. 3Q 1!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôea em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

DECRETO NQ 57.647
JANEIRO DE

I;I. CASTELLO BRANCO

..?uracy Magalhães
Decio de Escobar
A. B. L. Castello Branco
Octaoío Bulhões
Juarez Távora
Ney Braga
Pedro A.leixo

Walter Peracctü Barcellos

eauorao

Gomes

RaY7n'1mdo de Britto
Paulo Egydio Martins
Mauro Thibau

Osvaldo, Ccrdetro de Farias

Os anexos a que se refere o art. 19,
foram publicados no D.O. de !1-1-.fi6.
DECRETO NQ 57.646 --:JANEIRO DE

CASTELLO BRANCO

Zilmar de Araripe Macedo

DE

17 DE

1966

Cria a Escola de Aprendizes-Marinheiros de Alt1:goas,

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

DE

17 »e

1966

Estabelece nOT'/;nas para a utilização
õo crédito especial acerto pelo Decreto n Q ·57 .534, de 6-1-1966.

O presidente da República, usando
da- atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição Federal.
e objetivando a facilitar 0- pagamento
do aumento concedido pela Lei número 4.863, de 29 de novembro de
1965 aos servidores civis e militares,
decreta:
Art . 1Q Ficam os órgãos do Poder
Executivo autorizados a classificar e
escriturar as despesas que correrem à
conta do crédito especial de que trata
o artigo 39 da Lei em referência, aberto pelo Decreto nv 57.534, de 6 de janeiro de 1968, segundo as normas aplicáveis aos créditos suplementares.
instituídas no artigo 98 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública.
Art. 2(1 Somente serâo admitidas
suplementações à conta' do crédito de
que trata o'arligo 30 da Lei n« 4.863,
de 29 -de novembro de 1965, para as
despesas classífícáveís em aubelementos componentes, na atual lei orçamentária, dos seguintes elementos:
3.1.1.0 - Pessoal Civil
01-00 - Vencimentos e vantagens

fixas

I
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;}.1.1.2 01.00 -

Pessoal Militar

vencímentos e vantagens

fixas
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blíca, concedida pelo Decreto número
20.923, de 5 de abril de 1946.

Art. 2'? O presente decreto entrará

Inativos
3.2.4.0 - Pensionistas
3.2.5.0 - Salárto-famílíaArt. 31? Para. os órgãos da Adm:i.nis,ração descentralizada, benefícíadoa
pela Lei nv 4.863, de 29 de novembro
ele 1965, bem corno para os servidores
mencionados
alíneas a, b, c e
do artigo 49 e no artigo 31· da men-.
clonada Lei, será adotado o mesmo
critério do artigo 1Q dêste decreto, devendo, no entanto, a despesa dccor
rente do suprimento de recursos que
rõr feito, em cada 'caso, pelo Ministério da Fazenda, ser escriturada a débito do crédito especial em apreço.
Art. 39 Á vigência dêste Decreto é
contada a partir de 19 de janeiro de
196fi, revogadas as dísposíções em contráric.
3.2.3.0 -

nas

em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrá-

rio.

. '

Brastlía, 18 de janeiro de 1936; 145'?
da Independência e 78" da 'República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio M orune

â.

Brasília, 17 de janeiro de 1966; 145
(la Independência e 789 da. República.

0

H .CASTELLO BRANCO

ootaoio Gouveia de Bulhões r

DECRETO N9 57.649

J}E

19

DE

.TANEIRO DE l(Jõ6

Dispõe sôõre e. aplicaçãl) da Tabela
de que trata o Decreto n 9 5& "332, de
31 de dezel1ibro de 1964, nc erercrcio de 1966.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe contere a artt-

go 87, incisa T, da Oonstituícâo, .:

t.m-

do em vista o disposto. no art, 5" do
Decreto nv 55.ü98, de 'l'?::'le dezembro
de 1964, combinado com a arn. 6(1, parágrafo único, da Lei nv ~,ó{j3 de 29
de novembro de 1965, decreta:

Art. 19 A Tabela de que tr:ÜR:TI 03
'arts. 1(1 e 29 do Decreto .1.l,I 55,322 de

D::1:CRETQ N'? 57.648 JANEIRO

DE

DE

18

31 de dezembro de H!64
DE

1,966

C a s s a a autorização 'Concedida à
Companhia Urano de Cap'ita1.i~açã0,
com sede na Capital do Estada d?São Paulo, para nmcumar na República.

o Presidente da República, usando
da .atríbulçâo que lhe confere o artigo 87, Inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 24, elo Decreto
n9 '22.455, de 10 de fevereiro de 1933,
decreta:
Art.' 19 f: cassada à Companhia
.Urauo de Capitalização, comseàe na
Capital do Estado de São Paulo, a
autorização para' funcionar na .Repú-

complemen-

tada pelos Decretos nv 51"),616, de 21
de janeiro de 1965, e nv j7.1ti9, di" 4
de novembro de 1965, fica prorrogada
para o exercício, de 1966, com, os reajustamentos constantes da relação
anexa, autenticada pelo Ministro de
Estado das' Relações axtertores.
A;t. 2Q O quantitativo de que trata
o art. 3Q do Decreto nc 1.989, de 10 ce
janeiro de 1963, passa a corresponder
ao índice 11.
Art. 39 ltste decreto vigora e partir
dr' l° de Janeiro de 1966, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 19 de janeiro de

19n5~

14,5<:

da Independência e '78 9 da República.
H. C/.STELLO BRANCO

Juracy Magq,!hães

REAJUS'.rA!~ENTOS

À TABELA ESPESIAL DE INDICES

Ordem de classif2ca çào
dos postos

Ordem decre8Cente
dos índices

Acr-at 108(640)

14,25

12,25

9

7,75

7,75

Amsterdam: 127( 86)

O

O

8,25

7,5

7

Antuérpia: 137(83)

O

10,25

9

7,75

7,25

Argel: 143(85k)

12,5

10,25

8

7,25

6,75

Aesunçàos 151(43)

12,5

10,75

8,25

7,5

6,75

Atenas: 153(92)

11,75

10~25

8,25

7,5

7

O

O

8,75

8,5

8

Bal-timore: 165(22)

O

O

8,25

7,5

6,75

Bengkcue 167(58)

14,25

10,75

8,'25

7,5

6,75

Barcelona: 171(84)

O

10,5

7,75

7,5

7

Belgrado: 185(95)

14,5

10,25

9

7,75

7,25

Bez-Limr 193(81a)

O

O

Berna: 195(89)

12,25

10,75

Beirute: 197( 55)

11,75

10,25

8,25

7,5

7

Bogo'l;á: 205 (33)

12,5

1O,75

8,25

7,5

6,75

Baía

Bl~~c2:

161(41)

9

,8,25

7,75

7,25

7',5

6,75

Bcn..n : 213(81a)

12,5

10,25

8

7,25

6,75

Boston: 217(22)

O

O

8,25

7,5

6,-75

Bruxelas: 237(83)

12,25

10,75

8,25

7,5

6,75

Bucareste: 239(94)

11,75

O

9

7,75

7,25

Budapeste: 241( 87)

11,75

O

9

7,75

7,25

Buenos Aires: 243(41)

13,25

10,75

8,25

7,5

6,75

Cairo: 249(51)

12,75

13,25

9,25

9

8

Camberra: 258(63a)

1J,5

là,25

9

7,75

7,25

Capetovm: 265(64b)

O

10,25

8

7,25

6,75

Caracas: 267(45)

11,5

10,25

7,75

7,25

6,5

Cardiff: 269 (60)

O

O

9,5

8,75

7,75

üaeacâancar 277(14)

O

O

8,25

7,5

7

Chicago: 297( 22)

O

O

8,25

7,5

vauacanc s 303(98) .

13,5

10,2-5

8

7,25

6,75
6,75

Colombo: 315(620)

14,25

10,75

8,25

7,5

6,75

Copenhague: 327(76)

12,5
1"3,25

10,25
12,25

8

Dacar; 345(15)

7,25
7,75

6,7?
7,75

9

Or-dem de classificação
dos postos

347(55)

Ordem decrescentes
dos índices

11,75

1O~25

9

'7,75

-7,25

Duae aLdoz f r 358(81.)

O

10,25

8,25

7,5

7

Florença: 391(96)

O

O

8,25

7,5

7

Frankfort: 393(81·t

O

O

8 f25

7,5

7

Funchal: 399( 88.)

O

O

8,75

8,5

8

Genebra: 409(89)

12 f25

10,75

8,25

7 15

6,75

Gê,,-ova: 1;.11(96)

O

10,25

8,25

7,5

7

Gdynia: 416(72)

O

O

9

7,75

7,25

Gotemburgo: 421(78)

O

O

9,25

9

8

6,75

IlamaSCQS

Guatemala: 433(24b)

10,75

8,25

:I,5

O

-10,25

8,25

7,5

7

Havrc s 451(85)

O

10,25

9

7,75

7,25

Haia: 453(86)

11,75

10,25

8,25

7,5

7

!I01sinki: 4,7(71)

11,75

10,25

8,25

7,5

7

Hong-Kong: 46l(62q)

O

10,75

8,25

7,5

6,75

Hcuston: 466(22)

O

10,75

8,25

7,5

6,75

443(81a)

Hambur-go r

12,75

Jacarta: 476a(86d) .

13,25

10,75

8,25

7,5

6,75

Jerusalém: 48l( 55a)

O

11,25

10,5

8,75

7,75

13,25

10,75

8,25

7,5

6,75

Kobe; 495(56)

O

10,25

8,25

7,5

7

Kualn 1tunpur: 502(62i)

14,25

10,75

8,25

7,5

6,75

1-3,. Paz: 50)(31)

11,5

10,25

7,75

7,25

6,5

Las Pabnas: 511(84)

O

O

8,75

8,5

8

Lagos: '512{64L)

14,25

12,25

9

7,75

7,75

Lima: 531(J5)

11,75

10,25

8

7,25

6,75

Kar-achã e

437(62.)

Lisboa: 537(88)

12,5

10,25

8

7,25

6.75

Liverpool: 539(60)

O

10,25

9

7,75

Londres: 547(60)

13,25

1Q,75

8,25

7,5

7,25
6,75

,

Los An(;e1es: 549(22)

O

O

8,25

7,5

6,75

Lourenço Itarqu€s: 555(88q)

O

10,75

8,25

7,5

6,75

Luanda: 556(88",)

O

O

8,25

7,5

6,75

m:adr,id: 569(84)

11,75

10,25

8,25

7,5

7

Manárrua; 581( 24d)

12,75

10,75

8,25

7,5

6,75

Ordem de

ola~a1ficação

Ordem deoreaoente
dos :!nd1c~lf]

dos poetos

Marselha: 589(85)

O

10,25

9

. 7,75

7,25

ONU: 602(04)

12

11,23

8

7,25

6,75

!<éxico. 609(23)

11,75

10,25

8

7,25

6,75

Miami: 610(22)

O

O

.3,25

7,5

6,75

Milão: 611(96)

O

10,25

8,25

7 ;5

7

Montevidéu: 631(44)

11,75

10,25

8

7,25

6,75

Montreal: 633(21)

O

10,75

8,25

7,5

6,75

Moscou: 635(74)

13

12,25

g

7,75

7:,75

O

O

8,25

7,5

7

UTmSCO: 642 ..6(04)

12,5

10,75

8,25

7,5

6,75

Nairob1: 644(640)

O

O

10

8,75

8,75

Nápoles: 649(96)

O

O

"8,25

7,5

7

Nova Delhi: 666(62a)

12,5

10,25

a

7,25

6,75

Nova Orleans: 667(22)

O

10,75

8,25

7,5

6,75

Nova York: 669(22)

O

11,25

8

7,25

6,75

Oslo: 683(77)

11,75

10,25

8,25

7,5

7

12,25

10,75

8,25

7,5

6,75

12,75

10,75

8,25

7',5

6,75

O

O

8,25

7,5

6,75

12,25

10,75

8,25

1,5

6,75

Passo de los Id.br-aae 705(41)

O

O

7.7~

7,5

7

Filadélfia: 719(22)

O

O

8,25

7,5

6,75

Pôrto Príncipe: 725(24i)

12,75

10,75

8,25

7',5

6,75

Port-of-Spain: 731(61h)

12,25

8,25 .

9

7,75

7,25

Pôr"to: 733(88)

7,75

7,5

7

~ilixnique:

oc'sewas

639(31a)

687( 21)

Panamá: 697(240)
,Pa:::-amarib,o: 699(86b)
P~"ris:

701(85)

~

,

O

10,5

~ôrto Nôvo: 736(~50)

14,25

13,25

10

8,75

8,75

Praga: 747(80.)

14,5

10,25

9

7,75

'7,25

Pret6ria: 750(64b)

11,75

O

8

7~25

6,75

Quito: 761(34)

12,5

10~75

8,25

7,5

6,75

7,25

6,75

iabat: 763(14)

12,5

10,25

8

l'lijeka: 778(95)

O

O

9

7,75

7,25

Rivera: 783(44)

O

O

7,75

7,5

7

Roma: 785(96)

12,5

10,25

e

7,25

6,75

RoslIÚ'io: 787(41).

O

o

7,75

7,5

7

-----~._-

--------~--_.-

.

Ordem de classificação
dos postos

Ordem decrescente
dos índices

Rotterdam: 789(86)

o

Sallsbur'Y: 793(64a)

'o

10,25

o

8,25

7,5

7
8,75

10

8,75

ALALc: 800.(20)

11,75

10,25

'8

7,25

6,,75

CEE: 800.(600)

13,25

10,75

8,25

7,5

6,75

San t í.agc s "815(32)

12, '3

10,25

9

7,75

7,25

são üorungoae 821(24j)

12,75

10,75

8,25

7,5

6,75

são Prencj.sco s 825(22)

O

10,,75

8,25

7,5

6,75

são

12,75

10,75

8,25

7,5

6,15

são SalvadOr: 843(24f)

12,75

1.0,75

8,25

7,5

6,75

Seul: 860( 56.)

13,25

9,25

6,75

6,25

5,5

Sevilha: 861(84)

O

O

8,75 _

8,5

8

S6fiac 871(91)

11,75

O

9

7,75

7,25

Ãncara: 876(59)'

12,75

13,25

9,25

9

8

Estocolmo: 879(78)

12,5

10,25

8

7,,25

6,75

O

O

8,25

7,5

7

JOS~J

8Y5{24a)'

~

883(81.)

Stut·~ge.rt:

Taipé: 892(52.)

13,5

11,25

9,5

8,75

7,75

'Tanger: 901(14)

O

O

8

7,25

6,75

12,75

10,75

8,25

7,5

6,75

12,5

10,25

7,7,5

7,25

6,5

7,25
7,25

6,75
6,75

7,5

7

Tegucigalpa:

907(~4c)

Teerã: 909(57)
~el-Aviv:

9l0(55a)

I

12,5

lO,~5

T6quio: 917(56)

13,5

10,25

8
8

Tricste: 929(96)

O

O

8,25

'TlL'1is: 941(85m)

12,5

10,25

8

7 i25

.6 p·75

Valparaíso: 949(2)

O

10,25

9

7/15

7,25

Vancouver. 951(21)

O

O

8,25

7,5

6,75

lJarsó'via: 953(72)

14,5

10,25

9

7,75

7.,25

OEA:

961

12,25

11,25

à

7,25

6,75

Viena: 971(82)

11,75

10,25

8,25

7,5

7

Vigol 973(84)

O

10,5

7,75

7,5

7

f(aªh~~ton;

12

11,25

8

7,25

6,75

Iocoamar 996(56)

O

O

8,25

7,5

7

Z'lJ,t1que: 999 (89)

O

10,75

8,25

7 95.

6 575

986(22)

188

ATOs no PODER ExECUTIVO

DECRETO NQ 57.650 -

DE

19

DF

JANEIRO DE 1905

Dispõe sôbre a aplicação do pa"ágrafo
único do art. 41 da Lei nO 3.91't, de
14 de tUlho de
1961, e dá o,dras

-prcnnâências,
o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Oonstdtulçâo. e

t'C:'1do em vista a untformtzaçdo de
cálculo estabelecida pelo Decreto número 57.176, de 4 de

novembro de

1965, decreta:
Art. 19 Aplica-se à tabera de que
trata o parágrafo único do art. 41 da
Lei no 3.917, de 14 de julnc de 1961,
o disposto no art. F' do Oecretil número 52.587, de 3{) de setembro de-

1933.
Parágrafo único; Passa a vigorar,
para o exercício de 1966, a' taceta Que
re publica anexa a este decreto, au-

tentlcada pelo Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
Art. 29 Os funcionários cuja remuneração, com a aplicação da tabela
baixada por este decreto, eeja mfenor
a que lhes era atribuída em dcz-mbro
de 19fi5, perceberão
reajustamento
correspondente à diferença entre os
dois montantes enquanto permanecerem lotados no pôsto onde se encontram.
Art: 39 O quantitativo de qUB tt ata
(} Decreto nv 52.420, de ?9 de agósto
de::1983, passa a ser fixado na forma
do disposto no art. te do presente
decreto e corresponder-á, no' exercicío
de 1866, ao índice 13,8.
Art. 4Q âste decreto. vigora a partir
de 1 de janeiro de 19fi6, revogadas as
disposíçõea em contrário.
Brasília, 19 de janeiro de 19(}6, 1451'
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhães

TABELA DE !NDICES

N1VEIS

POSTOS

22-17

16-15

14-12

Acra: 108(640)

15

13

11,75

Amsterdam: 127(86)

12,75

10,75

9,5

Antuérpia: 137(83)

13,5

11,5

10,25

Argel: 143(85k)

13,5

11,5

10,25

Assunção: 151(43)

14,25

12,25

11

Atenas: 153(9,2)

12,75

10,.75

Baía Hlancaa 161(H)

12

10

Baltiroore: 165(22)

11-1

9,75
8

8,5 '
, 8,5
9

9,5

8

8,75

7,5

,14,25

12,25

11

12,5 .

Bangkok: 167(58)

15,5

13,75

Barcelona: 171(84)

12

10

Belgrad.o: 185(95)

15,5

13,--75

Berlim: 193(81a)

13,5

11,5

10,25

Berna: 195(89)

14,25

12,25

11

9

8,75

10,5
. 7,5.

12,5

10,5
8,5

,

9

Beirute: 197( 55b)

12

10

Bogotá: 205(3)

14,25

12,25

11

9

Bonn: 213(818.)

13,5 .

11,5

10,25

8,5

Boston: 217(22)

14,25

12,25

11

9

Bruxelcis: 237(83)

14,25

12,25

11

9

Bucareste: 239(94)

15,5

13,75

12,5

10,5

Budapeste: 241(87)

15,5

13,75

1<.5

10,5

I

8,75

7,5

Buenos Aires: 243(41)

14,25

12,25

II

9

Ca1ro: 249(51)

13,5

11,5

1O~25

8,5

Cazç.berra: 258(630)

13,5

11,5

10,25

8,5

Capetown: 265(64b)

13,5

11,5

10,25

8.5

Caracas: 267(45)

14,25

12,25

11

9

Cardiff: 269(60)

13)5

11.,5

10,25

Oasabâancas 277(14)

12,75,

10,75

Chicago:' 297 ( 22)

14,25

12,25

11

9

Vaticano: 303(98)

13,5

11,5

10,25

8,5

Colombo: 315(620)

14,25

12,25

11

9

Copenhague: 327(76),

13,5

11,5

10,25

8.5

Dacar:

15

13

11,75

9,75

345(15)

9,5

8,5
8

P

o

S T

o

S

J

22-17

,
Damasco: 347(55)

NIVElS

g.

14-12

13,5

11,5

10,25
9,5

~
8,5

Dusseldorf: 358(810)

12,75

10,75

Flor(;mça: 391(96)

12,75 .

10,75

9,'5

á

Francfort: 393(810)

í2,75

10,75

9,5

8

J!'1.:mche.l: 399(88a)

12

10

8,75

7,5

Genebra: 409(89)

14,25

12,25

Gênova: 411(96)

12,75

10,?5

9~5

Gdynill: 416(72)

15,5

13,75

12,5

Gotemburgo: 421(78)

12,75

10,75

Guatemala: 433(24bj

14,25

12,25

Hamburgo: 443(810)

12,75

10,75

9,5

Havr-e e 451(85)

13,5

11,5

10,25

Haia: 453(86)

12,75

10,75

.9,5

8

Helsinki: 457(71)

12,75

10,75

9.5

8

Hong-Kong: 461{62q)

11

9,5
11

8

9
8

10,58
9
8
8,5

-14,25

12,25

11

9

Houston: 466(22)

14,25

12,25

11

9

aacar-tas 4760(86d)

14,25

12,25

11

9

Jerus"l-lém: 481(55a)

13,5

1l,5

10,25

8,5

Karachi: 487(628)

14,25

12,25

11

9

Kaber 495(56)

12,75

10,75

Kua La LW!!'PUT 50?< 62i ~

14,25

12,25

11

9

La Paas 505(31)

14,25

12,25

11

9

Las Palmas: 511(84)

12

10

8,75

7,5

Lagos: 512(641)

15

13

11,75

9,75

Lima: 531(35)

13,5

11,5

10,25

8,5

Jd sboa e 537(88)

13,5

11,5

10,25

8,5

Liverpool: 539 (60)

"13,?

11,5

10,25

8,5

Londres: 547(60)

14,25

12,25

11

9

Los Angeles: 549(22)

14,25

12,25

11

9

14,25

12,25

11

9

14~25

12,25

11

9

Lourenço

,

~~rques:

Luanda: 556(88m)
lãadr-Lde

569(84)

555(889)

9,5

8

13,5

11,5

10,25

8,5

lrjanácua: 581(248)

14,25

12,25

11

9

Marselha: 589(85)

14,25

12,25

11

9

POSTOS

ONU 602(04)

I

IlIVEIs

22-1~·· 1~-15

l~

15,5

13,75

12,5

10,5

13,5

E,S

10,25

8,5

610(22)

14,25

12,25

11

9

r":ilào: 611(96)

12,75

10,75

rnon'tevidéu: 631(44)

1<'.,25

12,25

14,25

12,25

11

ao scous 635(74)

15,5

13,75

12,5

10,5

Munique: 639(81a)

12,75

10,75

9.5

8

UNESCO: 642.6(04)

14,25

12,25

11

9

Nairobi: 644{64e)

14,25

12,25

11

9

Nápoles: 649(96)

12,75

10,75

Nova Delhi: 666(620)

13,5

11,5

10,25

14,25

12,25

11

Naya York: 669(22)

15,5

13,75

1.2,5

Oslo: 683(77)

13,5

1l,5

10,25

Ottawa: 687(21)

14,25

12,25

11

9

Panamá: 697(24e)

14,25

12,2'5

11

9,

Par-amar-f00: 699(86b)

15,5

13,75

12,5

Paris: 70i(85)

14,25

12,25

11

l,léxico: 609(23)
Mia'lli:

Flcn-tz-ea.La

633(21)

Nova Or-Leanar

~e

667(22)

tibresl: 705(41)

9,5
11

9,5

8
9
9

8
8,5

9

lq.5
'S,5

10,5

9

12

10
12,25

11

Pôr-to Príncipe: 725(241)

14,25
13,5

U,S

10,25

9
8,5

Port-of-Spain: 731(6J.h)

13,5

11,5

10,25.

8,5

Pôrto: 733(88)

12

10

8,75

7,5

PÔI1to Nôvó: 736 (850)

14,25

12,25

Paao

los

Filadélfia: 719( 22)

,Praga: 747(BOe)
Pret6ria: 750(64b)

14~

25

13,5

8,75

11

7,5

9

12,25

11

9

11,5

10,25

8,5

Quito: 761(4)

14,25

12 125

11

9

Rabat: 763(14)

13,5

11,5

10,25

8,5

Rijelra: 778(95)

13,5

11,5

iO,25

8,5

niveras 783(44)

12

10

Roma: 785(96)

13,5

11,5

Rosm-io: 787(41)

12

10

8,75

7,5

Ro t ter-dame

12,75

10,75

9,5

8

789(86)

.8,75

7,5

10,25

8,5

--~----

N:í:VEIS

POSTOS
Sa.lisbury: 798(640)
ALALC: 800(20)
CEE: 800(600)

Santiago: 815(32)

são Domingos: 821(24j)

.

22-17

16-15

14,25

12,25

11

9

14-12

11-1

14,25

12,25

11

9

14,25

12,25

11

9

14,25

12,25

11

9

14 925

12,25

11

9

são Pr-anc scos 825(22)

14,25

12,25

11

9

são José: 835(24a)

13,5

11,5

10,25

8,5

são Salvador: 843(24f)

14,25

12,25

11

9

Seul: 860(56a)

15,5

13,75

12,5

Sevilha: 861(84)

12

la

S6fia: 871(91)

15,5

13,75

12,5

Ancara: 876(59)

13~5

11,5

10~25

8,5

Estocolmo: 879(78)

13,5

11,5

10,25

8,5

Stuttgart: 883(81a)

12,75

10,75

9,5

Taipé: 892(52a)

13,5

11,5

10,25

8,5'

T,anger: 901(14)

13,5

11,5

10,'25,

8,5

Tegucigalpa: 907(24c)

14,25

12,25

11

9

Teerã: 909(57)

13,5

11,5

~0~25

8,5

í

8,75

10,5
7,5

lO,5

8

Tel-Aviv: 910(55a)

15,5

13,75

12,5

10,5

'1'6qUiOJ 917(56)'

15,5

13,75

12,5

10,5

Triestez 929(96)

12,75

10,75

9,5

8

Tunis: 941(85m)

13,5

1l,5

10,25

8,5

Va1paraísoz 949(32)

13,5

11,5

10,25

8,5

Vancouver: 951(21)

14,25

12,25

11

Vars6via: 953(72)

15,5

13,75

12,5

10,5

961

15,5

13,75

12,5

10,5

Viena: 971(82)

14,25

12,25

11

Vigo: 973(84)

,12

la

Washi~gton:

OEA~

986(2?)

8,75

9

9
7,5

15,5

13,75

12,5

10,5

Iocoama: 996("--

12,75

10,75

9,5

6

Zlll'1que: 999'

14,25

12,25

,

11

9

ATOS

DECRETO N9, 57.651 -

no

PODER

DE 19 DE

JANEIRO DE 1966

llegulamenta a Lei n 9 4.72-6, de '13 de
julhO de 1965, que dispõe sôbreos
Serviços do Registro do Comércio e
Atividades afins, e, dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição ,que lhe confere o artigo
87, item I, da Oonsttíuíçãc Federal,
decreta:
CAPÍTULO

Dos órçtios do Registro do' Comércio:

ExECUTn'O
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Art.. SI? O Departamento Nacional
de Registro do Comércio (DNRC),
órgão integrante da Secretaria do Comércio do Ministério da Indústria e
do Comércio. tem por finalidade:
I -

No Plano Técnico:

a)
supervisionar, orientar e coordenar, em todo. o território nacional, as
autoridades e os órgãos .incumbidos
da execução do registro do comércio
e atividades conexas;
b)
expedir as normas para tal ãm,
solucionando as dúvidas ocorrentes na
interpretação e aplicação das leis, regulamentos e demais normas federais;
c) colaborar com as Juntas Comerciais, quando solicitado, na implantação e racionalização dos serviços
pertinentes ao registro do comércio é
atividades afins,

Art. 19 São órgãos centrais do Registro do Comércio:
I - O Departamento Nacional de
Registro do Oomérpío CDNRC);
I1 - No Plano 'Administrativo:
II - A Divisão Jurídica do Registro
do comércio CDJRC).
a)
atuar supletivamente, promo§ I'?, São órgãos regionais do Revendo ou providenciando as medidas
gistro do Comércio, as Juntas Co- tendentes a suprir ou corrigir ausênmerciais de tôdas as circunscrições do
cias, falhas ou deficiências dos serviços
País, com funções administrativa e do registro do comércio e afins em
executora.
qualquer parte do terrftórío nacional;
b)
organizar e manter. atualizado,
§ 2Q São órgãos locais' do Registro
do Comércio, as Delegacias das Juntas , no _plano federal, o cadastro dos coComerciais nas zonas das círcunsérl- merclantes e das sociedades mercantis
existentes ou em funcionamento no
cões a que pertencerem, também com
território nacional, com a cooperação,
funções administradora e executora.
em especial, das Delegacias Estaduais
§ 3Q OS serviços
do Registro do do Ministério da Indústria e do CO'mércío, das Juntas Comercíats, dos
Comércio e atividades, conexas funórgãos representativos do Comércio ê
danarão em regime de sistema integrado, de maneira uniforme, harmônida Jndústría, e, em geral, das repartica e interdependente, sob a orientação, ções públicas e entidades privadas;
c) exercer e promover, -quando se
coordenação e supervlsâo do Departaenento Nacional de Registro do Coevidenciar necessária, correição admimércio.
nistrativa nas Juntas Comerciais e
suas Delegacias;
d)
instruir e encaminhar os proCAPÍrur,O II
cessos e recursos a serem decididos
pelas autoridades superiores, inclusive
Do Departamento Nacional de
os pedidos de autorização ao. GOVêplO
Registro do Comércio
Federal. para o funcionamento de somercantis estrangeiras e naArt. 2Q O Departamento Nacional ciedades
cionais, sempre que a lei não conferir
U~ Registro
do comércio (DNRC)
essa atribuição a outro órgão da
-compreende:
União'
I - Gabinete do Diretor (GD);
e) 'propor ou sugerir aos podêres
públicos competentes a conversão em
II - Divisão Jurídica (DJ);
lei dos usos e costumes ou práticas
ITr - Divisão de Autorizações e Camercantis de caráter nacional e a
dastro (DATC);
adoção, pelos meios ádeouados, de
rv - Divisão de Orientação .e medidas
ou providências atinentes ao
Coordenação (DOC);
registro do comércio e. serviços coV - Seção de Administração (SA).
nexos:
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f) promover e ~ efe~uar estudos,
reuniões e publicações sobre assuntos
ligados de qualquer modo ao registro
do comércio e atividades correlatas;
"g)
publicar, trimestral !?u selIl:es~
tralmente, com a colabo:raçao técnica,
administrativa e financeira das Juntas
Comerciais; mediante convênio, revista
destinada a divulgar aspectos de registro do comércio, vi~ando ao .se;I
aperfeiçoamento e à uniforme aplicação das normas federais r~gU1ad0t:as;
h)
exercitar os demais poderes
decorrentes de sua competência, da
natureza de suas atribuições, na conformidade das leis, regulamentos, regimentos e normas federais ..

seção I
Da Divisão Jurídica do Registro
do Comércio (DJRC)

Art. 4Q Junto ao Departamento
Nacional de Registro' do Comércio,
como um de seus órgãos, funcionará
a Divisão JUrídica do Registro do Comércio (DJRC), com as seguintes
atribuições:
a)
estudar tôda a matéria de na"
tureza jurídica do Departamento e
emitir parecer a respeito;
b) sugerir a apresentação de disposições legais e executivas concernentes
aos serviços e atividades afins de registro do comércio- em geral e do Departamento em particular, e opinar
sôbre propostas com aquela finalidade;
c) colaborar no estudo e solução de
processos ou propostas de contratos,
ajustes ou convênios relacionados com
assuntos .ou encargos de competência
do Departamento;
d) elaborar e tomeóer subsidias de
caráter jurídico e elementos de informação destinados à defesa do .Departamento em processos judiciais,
colaborando amplamente em tal sentido com o Ministério Público;
e) exercer ampla fiscalização [urídica sóbre a atuação dos órgãos incumbidos do registro do comércio, representando às autoridade administrativas e, por intermédio do Ministério Público, federal ou estadual, às
autoridades judiciárias contra abusos
e infrações das normas legais, que
constatar, requerendo tudo que se afigure necessário à salvaguarda Ou restabelecimento dessas normas;
f) emitir parecer nos recursos interpostos das decisões das Juntas pa-

ra o Ministro da Indústria e do Comércío, ex vi do disposto nos artigos
52 e 53 e seus parágrafos da Letnúmero 4 726, de 13 de julho de 1965,
e, bem assim nos processos de natureza jurídica submetidos à COnsideração do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Registro do Comércio;
g) requerer __diligências nos precesSOs administrativos de responsabilíõa.,
de contra leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes comerciais, avaliadores comerciais, corretores Oficiais
de mercadorias, administradores de
armazéns gerais e outras categorias
submetidas por lei federal à sua fiscalização;
h) recorrer, para o Ministro da Indústria e do Comércio, por intermédio do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Registro do Comércio,
das decisões das " Juntas Comerciais
proterfdas em desacordo ou com inonservâncla da legislação federal, sempre que não o fizerem as procuradorias das Juntas:
i) exercer os demais encargos decorrentes da natureza de suas atribuições.
Art. 5.9 A Divisão Jurídica do Departamento Nacional de Registro do
Comércio será dirigida, até aprovação do Quadro de Pessoal do Ministério da Indústria e do Comércio, ou
até que venha a ser criado o respectivo cargo em comissão, por um Assistente Jurídico designado em Portaria do titular da pasta, escolhido
entre os integrantes "de sua lotação,
por indicação do Diretor-Geral do
DNRC.
"Art. 6.9 A Divisão Jurídica do Re~
gístro do Comércio terá em sua lotação 5 (cinco) Assistentes Jurídicos
do Quadro do Ministério da Indústria e do Comércio.
Parágrafo único. A lotação de Assistentes Jurídicos da Divisão -rurtdíca
do Registro do Comércio poderá ser
alterada, por ato do 'Ministro, se assim o exigir o volume de expediente
proveniente das Juntas Comerciais.
Art. 7.9 Compete ao Diretor da Divisão Jurídica dirigir e coordenar os
respectivos trabalhos, distribui-los entre os Assistentes Jurídicos e exercer
as demais atrtbuíçôes previstas no artigo 49 dêste Regulesnento.
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Seção II

Seção
" nr

Da Divisão de Autorizações e
Cadastro (DATC)

Da Divisão de Orientqção e
Coordenação (DOC)

Art. 8.'? A Divisão de Registro e
cadastro (ORe),. do, DepartameIl:to
Nacional de Registro do Comércio,
criada pela Lei n.c 4.048, de 29 de
dezembro de 19tH, nos têrmos do artigo 57, da Lei n.c 4.726, de 13. de julho de 19,-65, passa a denominar-se
Divisão' de Autorizações e Cadastro
(DATO), e oonstituír-se-á de 4 (quatro) seções e 5 (cínco) ) Turmas com
a seguinte distribuição:
I -t-- seção de Autorizações (S. Aut.)
TI :...- Seção de Cadastro (8. C.)
lU - Seção de Processamento e
Dados (SPD)
IV - Seção de Inspeção e Crítica
(SIC) •

§ L'? A Seção de Cadastro contará
com 5 (cinco) Turmas de Cadastro,
uma para cada região geo-econômica
em que se divide o Pais.
§ 2.'? O Regimento Interno do Departamento Nacional de Registro do
Comércio rerormulará os encargos
das diferentes Seções.
Art. 99 A Divisão de Autorfzaçõea
e Cadastro (DATC) incumbe:
I - processar e examinar todos os
pedidos, de autorização ou permissão
do Govêrno Federal para se constituírem alterarem, ou funcionarem no
país, de sociedades nacionais ou estrangeiras sujeitas a êsse regime, respeitada a competência de outros órgãos da' Administração Federal;
II - organizar e manter atualizado o Cadastro Geral das firmas índi.víduais e sociedades mercantis em
runcronamento no País, na contormidade de normas a serem expedidas
pelo Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Registro do Comércio;
m - articular-se com as Juntas
Comerciais, com as Delegacias do
MIe nos Estados, e demais autoridades referidas no, item 'llI do artigo 49 da Lei n.s 4.726, de 13 de julho
de 1965, a fim de obter, permanente
e regularmente, os elementos e Intermações necessários à elaboração do
cadastro geral dos comerciantes e sociedades mercantis, do registro sistemático dos usos e práticas comerciais
e da estatística relativa aos atos do
registro do comércio e atividades afins.

Art. 10. A Divisão de Orientação
e Coordenação (DOe), criada pelo
artigo 21 de. Lei D.'? 4.048, de 29 de
dezembro de 1961, incumbe:
I - realizar estudos e sugerir providências visando ao aperfeiçoamento
dos serviços do registro do comórcto
e atividades conexas e à uniforme
aplicação da legíslaçâo f e d e r a I em
todo .o território nacional;
II - Orientar, coordenar supervlstonar, no plano técnico, os serviços
do registro do comércio e atividades
correlatas;
liI - colaborar com as Juntas comcrctets e prestar"lhes assistência
técnica, visando ao regular runcíonamenta dos serviços que lhes estão ate.tos, em suas respectivas jurisdições;
IV - promover, diretamente cu' em
articulação com as. Seções competentes das Delegacias Estaduara do MIC,
no plano admínlstratdvo, tôdas as medidas tendentes a suprir ausências ou
deficiências que se wcrtncarem nos
serviços do registro do comércio;
V - responder, no âmbito de sua
competência, a consultas formuladas
pelas autoridades íneumbídas do registro do comércio;
VI - Coordenar e sistematizar, com
a colaboração das Juntas, de suas Delegacias, de entidades de clas-se t: de
outras autoridades públicas, os usos
e práticas mercantis, dívutgnndo-os
para conhecimento dos interessados; .
vn - propôr ao Diret~l'('~Geral do
Departamento Nacional de Registro do
Comércio, sempre que julgar oportuno, a conversão de usos e práticas
mercantis em anteprojetos de Ieí, para
sua eventual apreciação pelo Congresso Nacional;
VIII - sugerir ao Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Registro
do Comércio, sempre que tiver cíêncía de irregularidade' nas Juntas Comerciais ou em suas Delegacias, a
instauração de correição administrativa;
,
IX -' propôr e orientar quaisquer
reuniões de caráter técnico, cuja reelízaçâc possa servir à melhoria das
serviços e procedimentos relacionados
'com o registro do comércio e attvídades conexas;

e

<J
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X
articular-se com os órgãos
competentes visando
divulgação da
estatística do registro do comércio e
atividades afins;
XI - publicar, trimestral ou semestralmente, com a colaboração técníoo-admínfstratíva e financeira das
Juntas Comerciais, revista' ou órgão
técnico destinado a divulgar aspectos
do registro do comércio, visando ao
seu aperfeiçoamento
e
uniforme
aplicação das normas federais reguIadoras ;
XI! - apresentar anualmente, até
20 de janeiro, relatório circunstanciado dos serviços do registro do comércio e atividades afins em todo terrí ,
tório nacional;
XIII - exercer os demais encargos
decorrentes de sua competência especifica ou que lhe venham a ser
atribuídos por leis, regulamentos, portarias ou autoridades sup sríorea.
Art. 11. A Divisão de Orientação
e Coordenação (DOe) compreende:
I - Seção de orientação Técnica, c
de Consultas (SO'l'C):
II - Seção de Estudos e Assentamentos (SEA);
III - Seção de Coordenaçâe e Divulgação (SCD);
IV - Seção de Oríentacâo e Assistência Administrativa (SOA).
Parágrafo único. O Regimento interno do Departamento Nacional de
Registro do Comércio reformulará os
encargos das diferentes Seções,
á

à

Seção IV
Do Gabinete do Diretor-Geral e
da Seção de Administração
Arü.

Gabinete do Diretor..
Seção de Administração
atribuições definidas no
Interno do Departamende Registro do Comércio.

12, O

Geral e a
terão suas
Regimento
to Nacional

CAPiTULO UI

Das Juntas Comerciais

Seção I
Número

Sede _. Subordinação
Atribuições

Art. 13. As Juntas Comerciais, com
sede na Capital Federal e nas Catrítais dos Estados e dos Territórios, "su-

EXECUTIVO

bordínam-se admíníatratdvarnente aos
respeetdvos Governos e; tecnicamente
aos órgãos e autoridades do Ministé~
rio da Indústria e do Comércio.
Parágrafo único. A Junta. Comercial do Distrito Federal e subordlnada administrativa e tecnicamente aos
órgãos e autoridades do Mínísterlo da
Indústria e do Comércio.
Art. H, São atribuições das Juntas
Comerciais:
I - a execução do registro do comércio;
II - o assentamento dos usos e
práticas mercantis;
_
Ir! - Os encargos de fixar o número, processar a habíhtaçâo 8 a nomeação, fiscalizar, ountr e exonerar
os tradutores públicos e intérpretes
comerciais, leiloeiros, avattadores comerciais, corretores oficiais de morcadoríads e os fiéis ou
prepostos
dêsses proríssíonaís:
IV - a organização e a revlsào de
tabelas de emolumentos, comissões cu
honorários dos profissionais enumerados no' item anterior;
V - a ríscaueacão dos trapiches, armazéns de depósito e empresas de armazéns gerais;
. VI - a solução de consuitas formuladas pelos podêres públicos _regionais
a respeito do registro do comércio e
atividades afins;
VII - baixar resoluções, numeradas, para fiel cumprimento das normas legais, regulamentares e regímentais;
VIII- prestar ao Departamento
Nacional de Registro do Comércio e
a seus órgãos, na forma da legisla-'
cão vigente e das normas e instruções que forem expedidas, os elementos e informações necessários à organização do cadastro geral dê comerciantes e de sociedades mercantis, ao registro sistemático dos usos e
práticas mercantis, à estatística dos
atos elo comércio, e outros Que se evidenciarem indispensáveis ao bom funcionamento do sistema:
IX - apresentar ao DNRC, em janeiro de cada ano, cópia do relatório
das atividades do exercícto anterior,
de que trata o nc XV,.do art. 30 ôes-:
te Regulamento.
X - expedir aos interessados, industriais, comerciantes e outros, devidamente inscritos nas Juntas Comerciais e em suas Delegacias: facultativamente
e
mediante
pedido
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escrito, na conformidade de model~
e normas a serem expedidas
pe:o
Departamento Nacional de J,{,cgistJ'Q
do Comércio, carteiras de exercício
profissional;
XI - elaborar e expedir os respectivos Regimentos Internos e aprovar
suas -alteraçôes ;
. XII - organizar e submeter à aprovação da autoridade ou órgãos SUperiores do EStado ou Terrttór!o, cu do
presidente da República, por ínterme.dio do MInistro da Indústria, e do
Comércio, no caso do Distrito Federal,
OH atos pertinentes:
a)
estrutura dos serviços da Junta e ao quadro do pessoal respectivo,
tíxando seu n Ú f i e r o, atrrbuíçoes,
vencímentos e regime jurídico, bem
como as modificações e acréscimos
que devam ser feitos em tais estruturas ou quadros;
,
b)
tabela das taxes "1 emolumentos devidos pelos' atos de registro do
comércio e afins e às alterações respectivas, não podendo as impcrtâncías ou valôres excederem' àqueles que
forem adotados para a. Junta Comercial de Distrito n'ederal:
c) à proposta de orçamento para
os serviços da Junta;
d) às contas dagestao fínancelra
da Junta,
XIII ~ realizar as demais taretas
que se contiverem em sua competência especifica e cumprir e fazer cumprir quaisquer outros ~ncargosque
lhes forem atribuídos por leis, regulamentos ou normas emanadas das
autoridades, federais competentes,
Parágrafo único. A fiscalização de
que tratam os incisos IIr e, V dêste
artígo será exercida pelas Juntas Comerciais na forma estabelecida nos
seus Regimentos Internos.
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v ~ a Procuradoria Regional, como órgão fiscalizador e de assessoramento jurídico das Juntas;
.
VI as Delegacias, como órgãos
representativos locais das. Juntas nas
zonas em que se dividirem as respectivas circunscrições territoriais.
Art. 16 As Juntas Comerciais poderão ter uma Assesorra Técnica na conformidade do disposto no parágrafo
único do artigo 12 da Lei nc 4.726, de
13 de julho de 1965.
Art. 17 As .Iuntas Comerciais se
organizarão, observados os preceito.'!
da legislação federal, sob a forma de
administração direta ou descentralizada, segundo as conveniências e as
coordenadas jurídicas de cada' Est-ldo.
Art, 18 O Plenário, órgão delibera..
trvo superior, é constituído de:
I - 20· (vinte) vogais e 20 (vinte)
suplentes nos Estados da Guanabara,
São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul;
11 - 14 (quatorze) vogais e
14
(quatorze) suplentes nos Estados de
Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro
Paraná e no Distrito Federal;
111 - 8 (oito) vogais e 8 (oito) suplentes nas demais círcunscriçôes ter,
rítorraís representadas pelos E<>tados
e Territórios.
Art. 19 Os -vogaís e suplentes serão
nomeados, no Distrito Federal pelo
Presidente da República, e nos Estados e Territórios,
pelos respectivos
Governadores, dentre brasileiros que
satisfaçam as seguintes condições:
I - tenham idade mínima de 26
(vinte serei anos;
II - estejam no gôzo dos direitos
civis e políticos;
lU - estejam quites com o serviço
militar e o serviço eleitoral;
IV - não estejam sendo processados nem tenham sido deünttívamenSeção ·II
. te condenados 'pela prática de crime
cuja pena vede, - ainda que temporãDa 01"ganizaçáo e Funcionamento
riam ente, o acesso
a
funções ou
cargos públicos, ou por crime de preArt. 15 Compõem as Juntas Comervaricação, falência culposa ou fraucíaís:
dulenta, peita ou subôrno, concussão
-I - a Presidêncl'a, como órgão dl ~
e peculato, contra a propriedade,'. a
retívo e representativo;
economia popular ou a fé pública; e
II - o Plenário, corno órgão deliV ~ sejam, ou tenham sido, por
berativo superior;
.
mais de cinco anos, ccmercíantes, in. III - as Turmas, como órgãos dedustriais, banqueiros ou transportallberativos inferiores;
dores, valendo como prova, para êsse
_IV - a secretaria, Geral, como 11'fim, certidão de arqurvamento ou re..gao administrativo;
gistro de' declaraçãn de firma merá

à
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cantil individual do interessado ou
de arquivamento de ato constitutivo
d . sociedade comercial de que participem ou tenham participado durante aquêle prazo, como sócios, drretoresou gerentes.
Art. 20 Metade do número de vogais e suplentes será designada mediante indicação de nomes, em listas
tríplices e por mgâorfa de votos, 'pelas entidades patronais de grau superior e pelas Associações Comerciais,
com sede na jurisdição da Junta. em
partes íguars ,
§ te No caso de não haver entídade sindical nas condições previstas
neste artigo, caberá a indicação aos
sindicatos representativos das respectivas categorias econômicas.
§ 2'< As listas referidas neste artigo
devem ser remetidas até 60 (sessenta)
dias antes do término do mandato
dos membros da Junta em exercício.
Se não o forem em tal prazo, "icarâc automàtícamente revigoradas as
últimas listas apresentadas.
Art. 21. A outra metade do número
de vogais e suplentes será escolhida
pela seguinte forma:
I - Um vogal E: respectivo suplente
r s; -esentando a união Federal, por
indicação do Ministério da Indústria
e do Comércio.
TI - Três vogais e respectrvos ,::3Uplentes representando, - respectivamente, as classes dos advogados, dos'
economistas e dos contabilistas, todos
mediante indicação dos Conselhos
Seccionais ou Regionais dessas categorias profissionais.
In - Os restantes vogais e suplentes serão de livre escolha da autoridade competente para nomeação
doa mesmos. observado o disposto no
artigo 14 da Lei nc 4.726, de 13 de

de S. (cinco) anos de efetivo exercício da pronaeão em relação aos vo·
ga.s e suplentes de que .trata o número n.
"
Art. 22. São incompatíveis para a
participação na mesma Junta os parentes consangüíneos e afins até o
terceiro grau e os cidadãos que forem
sócios da mesma sociedade.
Parágrafo único. A IncompabibiliC:~.~. __ -esolve-se a favor do primeiro
nomeado ou empossado ou por sorteio, se a' nomeação ou a posse Iôr da
mesma data.

Art. 23.
Qualquer pessoa poderá
representar fundamentadamente à autoridade competente contra a nomeação de vogal ou suplente, dentro
de 15 (quinze) dias contados da posse, nos têrmos do artigo 19 da Lei nc
4.726, de 13 de julho de 1965, para os
fins do disposto no parágrafo único
do mesmo artdgo .
'Parágrafo único.
Julgada procedente a representação, será feita nova
nomeação, -a qual, se fôr o caso, recairá dentre os nomes constantes das
listas referidas no artigo 15 da Lei
n 9 4.726.
Art. 24. O· mandato de vogal ou
suplente é de 4 (quatro) anos, admitida a recondução, desde que verificada _a indicação prevista nos artigos 1E' e 16 da Lei no 4.726, de 13
de julho de 1965.
Art. 25. Os vogais serão distribuidos em Turmas de 3 (três) membros
cada, na sessão inaugural do Plenário das Juntas, na conformidade do,
disposto no Regimento Interno, com
exclusão do Presidente e do Vice-Presidente.
§ 19.
As Turmas, constituídas de
três vogais e três suplentes são órjulho de 1965.
gãos deliberativos de grau inferior.
§ 29. Das decisões das TUrmas cabe
§ 19. O presidente e o vtce-r'rcsídente da Junta serão nomeados, em recurso, no prazo e condições fixadas
comissão, nos Estados e Territórios no Regimento Interno, para o Plenário da Junta.
pelos respectivos Chefes do Poder
Executlvo, e, no Distrito Federal, peArt. 26. A Secretaria Geral, órgão
lo Presidente da República, por Indi- administrativo
da Junta, é dirigida
cação do Ministro da Indústria e do por um Secretário Geral nomeado no
Comércrc .
Distrito Federal, pelo Presidente da
§ 29 • Os vogais e suplentes de que
República e, nos Estados e Territótratam os números = e II dêste artdrios, pelos Governadores dessas cirgo ficam dispensados da prova de cunscrições territoriais, dentre brasirequisito previsto no no V do' art. 14, leiros de notória idoneidade moral,
da Lei nc 4.725, de 13 de julho de especializados em direito comercial,
19:j, mas exigir-se-á a prova de maís
que satisfaçam os requisitos previstos
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nOS números I a IV do artigo 14, da
Lei nc 4.726, de 13 de julho de 1965.
Art. ·27. As Procuradorias Reglonaís. órgãos fiscalizadores e :te consulta juridica das JU1;tas, serao compostos de: um ou mata procuradores
nomeados ou designados pelo Governador do Estado ou Território e chefiadas por um dos procuradores, nomeado em comissão pela referida eutorids,de, quando o forem os vogais e
suplentes da Junta.
parágrafo único.
A Procuradorta
Herrional da Junta Comercial do Dístrtto Federal será composta de acôrdo com" a legislação federal que regular a matéria.
Art. 28. As .Delegacías, órgãos renresentativos locais das Juntas nas
zonas de cada circunscrição do Pais,
serão constituídas de 4 (quatro) voaaís e 4 (quatro) suplentes com mandato renovável de 4 (quatro) anos,
com a organização que fôr eatabelecída no Regimento da Junta.
§ 1°.
Para o efeito do disposto
neste artigo, cada circunscrição territorial será divídída.. mediante resolução da Junta, em zonas formadas
por um ou mais distritos ou munícípíos próximos uns dos outros e que
tenham entre 'si relativa facilidade de
comunicações, tendo por" sede o de
maior densidade comercial ou índua.tríal da zona, àferida pela »statístdca
dos últimos 5 (cinco) anos.
§ 2º. Aplica-se à nomeação dos vogais e suplentes. das Delegacias o disposto no artigo 14· da Lei nv 4.726,
de 13 de julho de 1965.
§ 30;>.
A escolha de metade do namero de vogais e suplentes será processada com observância do disposto
no artigo 15 da Lei nc 4.726, de 13
. de julho de 1965, distribuindo-se entre as duas categorias econômtcae predominantes nas zonas os dois cargos
de vogal e de suplente.
§ 4º.
A. .escolha da outra metade
de numero de vogais e suplentes será
feita nos Estados e Territórios pelos
Governadores dessas circunscrições,
. observadas igualmente as disposições
da Lei ne 4.726, de 13 de julho de
1965.
§ 5Q.

Quando em Estado ou Território, par suas peculiaridades. não
tôr dividido em munícípíos ou distritos, a descentralização. dós serviços do
registro do comércio poderá ser, feita
através de suas circunscrições admí-
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nistrativas .ou administrações regionais, pela forma estabelecida em resolução da JUnta.
§ 69 .
As Delegacias das Juntas
serão dirigidas por Delegados nomeados, nos Estados e Territórios, pelos
Governadores dessas circunscrições
territoriais e, na falta do Delegado,
por um Vice-Delegado, escolhidos
ambos dentre os respectivos vogais.
Art. 29. As sessões ordinárias do
Plenário das Juntas eretuar-se-ão com
a periodicidade e pelo modo que rõr
determinado nos respectivos Regimen- .
tos Internos, e as extraordinárias, mediante convocação do Presidente ou
do Vice-Presidente em exercício, por
iniciativa, própria ou a pedido de um
terço dos vogais, justificadamente.
Parágrafo único.
O Presidente, o
Vice-Presidente e os Vogais das Juntas Comerciais que faltarem
a
3
(três) sessões consecutivas, sem motivo justificado, perderão o cargo,
além da remuneração correspondente
aos dias de falta,
Seção III
Da Ccttipeténcia dos órgãos

ArL 30, Ao Presidente da Junta
incumbe:
1 dirigir e representar extrajudicialmente a Junta;
II - dar posse aos vogais e conVOCal' suplentes;
III - convocar e presidir as sessões
plenárias;
IV - supertntender os serviços da
Junta;
V - propor a nomeação do pessoal
administrativo da Junta;
VI - velar pelo fiel cumprimento
das normas legais e executivas;
VII - cumprir e fazer cumprir as
deliberações do Plenário;
VIII - oriental' e coordenar os
Serviços da Junta através da Secretaria-Geral;
IX - assinar com os Vogais as atas
e resoluções aprovadas pelo Plenário;
X ~ despachar com o Secretário-Geral;
XI - distribuir à Procuradoria Regional os processos que tiverem de ser
submetidos a seu exame e parecer;
XII - baixar Portarias e Instruçõcs de execução de serviços;
XIII - exarar despachos, observada a legislação aplicável; XIV ..:....- submeter anualmente à eutorrdade competente, depois de apro-
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vadas pelo Plenário da. Junta, a pres-

tação de contes, a proposta orçamentária e o plano de trabalho 'para o
exercício seguinte, observados os
prazos legais;

XV ~ apresentar anualmente à autoridade a- que estiver vinculada ou
subordinada a Junta, relatório
do
exercício anterior, e enviar até 20
(vinte) de janeiro cópia ao Departamento Nacional de Registro do Comércio;

XVI - comunicar-se, em matéria
de serviço, com autoridade de igual

nível;

XVII -- designar e dispensar seu
secretário e seu assistente;
XVIII ' - praticar. em relação ao.
pessoal da Junta, os atos que, pela
legislação aplicável, forem de sua
competência:
XIX - exercitar os demais podêres
e praticar os atos que lhe forem atribuídos pela legislação federal ou estadual, ou que estiverem implícitos
em sua competência.
Art. 31.
Ao Více-Presidente incumbe:
I - auxiliar e substituir O Presf..
dente em suas faltas ou impedimentos;
U - efetuar correição permanente
dos serviços e do pessoal administraUva da Junta é de suas Delegacias;
IU- - representar, a quem de direito, contra irregularidades de que
tiver ciência, no funcionamento da
Junta e de suas Delegacias.
Art. 32.
Ao Plenário das Juntas
incumbe:
I - - julgar e decidir nas matérias e
processos de sua competência orfgtnáría.;
,H - responder a consultas relacionadas com o registro do comércio e
matérias afins;
IH ~ reexaminar, em grau 'de revisão, os atos ou decisões das Turmas
e das Delegacias da Junta;
IV - ordenar a matrícula ou habilitação de Armazéns Gerais, 'I'raptches
e Depósitos de Mercadorias e a expedição de carteira de exercício profissional de comerciante, industrial,
fiel de depositário de armazém geral,
.corretor oficial de mercadorias e de
navios, leiloeiro, intérprete comercial
e de tradutor público juramentado;
V - ordenar. o arquivamento de documentos de constituição de sociedades mercantis e, bem assim, de suas
modificações ou alterações;
.
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VI - ordenar o arquivamento de
atas de assembléias gerais das sociedades por ações;
VII - ordenar o arquivamento dos
distratos sociais, dos documentos de
liquidação de sociedades, e quaísquei-.
. outros relacionados com registro do
comércio e atividades afins, inclusive
títulos de nomeação e procurações,
desde que, uns e outros, estejam revestidos das formalidades legais;
VIII - ordenar o registro de firmas
em nome individual, mediante arqutvamento da respectiva declaraçâo ;
IX - arbitrar fianças e fixar depósitos ou cauções para o exercício dos
ofícios públicos de leiloeiro, tradutor,
corretor oficial de mercadorias, fiel
depositário de armazém geral, sempre
Que a lei não o determinar expressamente ou fór sua a competência:
X _ deliberar sôbre a 'cassação de
matricula e de carteiras de exercício
profissional expedidas pela Junta e
suas Delegacias, mediante processo
regular;
XI - dispor sôbre o assentamento
ele usos, costumes ou praxes mercantis'
XII reunir-se, ordínàriamente,
duas vêzes por semana, e, extracrdinàríamente, quando convocada pelo
Presidente ou por um têrço dos vogais, na.. forma e condições fixadas no
Regimento Interno;
XI11 - cumprir e fazer cumprir as
legislações federal e estadual aplicáveis;
XIV determinar a intervenção
nas Delegacias da Junta em face de
irregularidades devidamente apuradas
e comprovadas;
XV - exercitar os demais podêres
e praticar -os atos que estiverem implícitos em sua competência,
Art. 33. Às Turmas incumbe:
I apreciar e julgar ortginàríamente os pedidos relativos a arquivamento, matrícula e registro dos atos
do comércio e atividades afins, nos
prazos, condições e pela. forma que
estaoeiecer: o Regimento Interno da
Junta;
II - reunir-se ordinária e extraordínàriamente, na ,conformiàade· do
disposto no Regimento Interno;
IH - exercer as demais atribuições
que lhe forem fixadas pelo Regimento Interno;
IV - cumprir e fazer cumprir as
normas legais e executivas e, bem assim, as deliberações do Plenário da
Junta.
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Parágrafo único'. Dos atos e decisões das Delegacias cabe recurso voluntário para o Plenário da Junta.
Art. 34. As atribuições dos vogais,
entre as quais a de relator de processos, matérias e documentos submetidos ao exame e deliberação do Plenário das Juntas, das Turmas e Delegacias, serão fixadas no Regimento
Interno da Junta,
Arf.. 35. Incumbe aos Suplentes a
substituição dos vogais em suas férias e impedimentos e, em' caso de
vaga, até o término do mandato.
'Parágrafo único. Para a autenticação dos livros comerciais, o Presidente
da Junta poderá convocar os suplentes, independentemente do afastamento dos vogais, cabendo-lhes, .entâo, os
emolumentos "prevístos na Iegtslaçâo
do respectivo Estado,
'"
Art. 36. As Procuradorias Regionais
incumbe:

1

Internamente:

fiscalizar o fiel cumprimento
das normas legais e executivas;
b)
oferecer parecer nas matérias
~e sua competência, nos processos que
lhe forem distribuidospela Presidência;
c) responder a consultas de natureza' jurídica;
d) promover ex vi do disposto no
$i 29 do art. 50 da Lei. no 4.726, de
13 de julho, de 19fi5, o estudo para
assentamento de usos e práticas' mercantis:
e) emitir parecer nos recursos dirigidos ao Ministro da Indústria e
do Comércio, previstos no art. 53 da
Lei nc 4. 72ü, de 13 de julho de 1965·
f)
oferecer denúncia, na hipótese
do art. 52 da LeI nc 4.'726, de 13 de
julho de 1965;
g)
fazer-se presente às reuniões
plenárias da Junta;
h)
requerer diligências e promover
responsabílídac' "'snr.>"'ante os órgãos e
Podêres competentes;
i)
exercitar as demais atríbulcões
que resultarem de sua competência
específica ou lhe forem fixadas na
leis, regutarnentos e atos normativos.
a)

I

11 -

Externamente:

oficiar junto aOS órgãos do Poder Judiciário, nas matérias e questões relacionadas com a prática dos
atos do registro do comércio;
a)
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b) representar a Junta, por delegação de sua Presidência, em seminário ou reuniões de caráter jurídico
em que devem ser debatidos temas relacionados com os serviços do registro do comércio e atividades afins;
c) recorrer para o Ministro 'da Indústria e do Comércio, das decisões
da Junta ou de suas Delegacias e dos
atos do Presidente, tomados ou praticados em desacôrdo com as normas
legais vigentes;
â)
colaborar, quando solicitada pelo Departamento Nacional, de .Registro do Comércio, na elaboração técnica e, redacíonal do órgão destinado a
divulgar assuntos do registro do. Comércio,
Art. 37.
Ao Secretário-Geral incumbe:
I - a execução de todos os atos e
determinações' da Junta, tendo a seu
cargo a administração do pessoal, material, contabilidade e os serviços de
expediente, protocolo," arquivo, autenticação de livros, biblioteca e portaria, além de outros que se evidenciem
necessários ao regular -runcíonamcnto
da Junta;
II -distribuir os processos e demais papéis, segundo sua natureza.
às unidades subordinadas à secretaria'
in - encaminhar à Presidência os
papéis e processos que dependam de
seu despacho, de decisão do Plenário
ou 'do pronunciamento da Procuradoria Regional;
IV - despachar com, o Presidente e
comparecer às sessões plenárias ou designar alguém 'para substituí-lo;
V - exarar despachos interlocutórios nos processos que tiverem de ser
submetidos à consideração da Presi-dência e despachos administrativos
para as unídadea subordinadas à Secretarfa-Geral ;
VI - baixar ordens de serviço, instruções e recomendações para boa
execução e regular funcionamento dos
serviços a cargo da Secretaria-Geral;
VII - elaborar e submeter à consideração do Presidente a proposta
de orçamento d a J u n t a ; .
VIII - preparar, com observância
dos prazos legais, relatórios parciais
e de gestão;
IX - visar as fôlhas-de freqüência
do pessoal, as requisições de material
e as certidões expedidas;
X - indicar ao Presidente nomes
dos runoíonártos que devam exercer
funções gratificadas;
.
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XI - distribuir e redistribuir o
pessoal da Secretaria-Geral e dos órgãos que lhe estiverem subordinados;
XI! - organizar e alterar escala
de férias dos servidores da Junta;
Xln - elogiar e aplicar ou propor
penas disciplinares aos servidores do
órgão, observada a legislação pertinente;
XIV - coordenar e' fiscalizar, em
proveito da eficiência e do bom andamento dos serviços do registro do
comércio, as Delegacias e os eventuais prepostos das .runtas, onde não
féI' possível ou conveniente estabelecer Delegacias;
.
XV - propor a antecipação ou prorrogação de expediente normal de trabalho; nos casos devidamente justificados;
XVI - Propor a ínstáúraçâo de
processo administrativo;
XVII - Organizar e manter rlgoro.sarnente em dia coletânea da Iegíslaçâo
federal,
abrangendo regulamentos,
"portarias e instruções relativas ao ':'e-gâstrc do comércio e atividades afins;
XVIII - Organizar a SecretartaGeral, mantendo, inclusive, arquivo da
correspondência com o Departamento
Nacional de Registro do Comércio; "
XIX - Determinar a. elaboração
de elementos estatísticos destinados à
publicação dos atos do registro do
comércio e atiyidades conexas;
XX - Colaborar no preparo de matérias destinadas ao órgão técnico de
dívulgacão de- que trata o arb. 3Q ,
nc Ir, letra "s", dêste Regulamento;
XXI - Visar e controlar os atos e
documentos enviados ao órgãoida
imprensa oficial para sua publicação;
XXI~ Exercer as demais atrtbuíções e praticar os atos que se contiverem em sua competência, ou que
111e vierem a ser atribuidosem leis
ou em normas federais e estaduais.
Art. 38. As Delegacias Regionais
das Juntas incumbe:
I Exercer, nas zonas de suas
respectivas jurísdíções, idênticas atrt'bulcões às fixadas' às Juntas relativamente ao processamento dos serviços
dr-. registro do comércio e atividades
afim, na conformidade do disposto no
Regimento Interno;
Ir Observar e fazer cumprir a
legislação federal, as Resoluções e
Recomendações da Junta, "e as normas
emanadas das autoridades competentes;
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liI - Manter a organização adznínistrativa fixada em lei estadual ou
em resolução da Junta;
IV - Apresentar à Junta relatórios
parciais e de gestão;
V - Exercer as demais atribuições
e praticar os atos que se contiverem
nos limites de sua competência es~
pecífíca.
CAPÍTULO IV

Do Reqístrc

-cc

Comércio

Seção I,
Da Publicidade e Certidões

Art. 39. li: público o registro do
comércío . a cargo das Juntas Comerciais, no Distrito Federal, nos Estados e nos Territórios,
Art. 40. Os despachos das Juntas
Comerciais serão publicados nos órgãos
onciers das unidades federativas a que
elas estiverem administrativamente,
subordinadas.
Art. 41. Qualquer pessoa tem o
direito de consultar os livros do registro de comércio nas horas e na
forma determinadas pelo Regimento
da Junta Comercial, e de obter os
esclarecimentos verbais e as certidões
que pedir, sem' necessidade de alegar
ínterêsse ou motivo.
Art. 42"", Os pedidos de certddâo,
que deverão ser asstnados pelo ínterersado ou por procurador, devidamente habilitado e conter o nome
civil por extenso, a nacionalidade, e
estado civil, a profissão, o domicilio
e a residência com enderêço completo,
e, ainda, o quesito ou .quesítos, serão
despachados pelo Secretário da Junta
Comercial,
Art. 43. As certidões
deverão
mencionar os livros -de registro ou
os documentos arquivados e pertencentes ao registro.
Art. 44, sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato cuja
certidão é requerida, deve sereIa
mencionada, obrigatàriamente, não
obstante .asespeciflcações do pedido,
sob pena de responsabilidade civil e
penal.
Parágrafo único. O têrmo de altaração deverá constar, em inteiro teor,
nas respectivas certidões.'
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Art. 45. As certidões serão passa.das por inteiro, teor, em resumo, ou
em relatório, c~n!orme_ o quesito ou
.quesitos dapetrçao, nac poden~o, o
funcionário encarregado retarda-las
cor mais de cinco dias contados da
·~~ata do protocolo do pedido.
§ 1(1 No caso de recusa ou demora
"da certidão, o' requerente poderá reclamar da autoridade superior, que
"deverá providenciar com presteza,
aplicando, se fôr o ca~o, ~ sanções
disciplinares ao responsável Dela
recusa ou pelo retardamento.
§ 2Q As certidões poderão ser manuscritas, datilografa das, mímeografadas, ou impressas por qualquer outro
meio, ou ter a forma de fotoc?pia cu
ouaisquer outras formas, Inclusive me-díante aposição e preenchimento de
carimbo em vias de documentos OU em
fôlhas de órgão oficial com a publicacão dêstes, desde que resguardadas a
autentícldade da certidã-o e a sua
identidade com o teor do documento
-arquívado ou registrado.
Art. 46. Nas certidões omitir-se-ão
obrígatôríamente, os nomes dos sócios
comanditários, quando a omissão estiver expressamente determinada nos
'documentos.
Parágrafo único. O disposto neste
"artigo aplica-se também aos casos de
"consulta aos livros de registro e aos
"de pedido de esclarecimento verbal.
Art. 47. O não pagamento das
taxas ou dos emolumentos devidos
pelas certidões não procuradas no
'prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data de sua' feitura, sujeitará o
'requerente à uma taxa de perempção
e, decorridos 60 (sessenta) dias, à
cobrança judicial.
Seção TI
Objeto

Art. 4S. O registro . do
'compreende:
I

comércio

A M atrfcula

1Q Dos leiloeiros, dos corretores
'oficiais de mercadorias e de navios;
2(1 Dos trapicheiros e dos administradores de armazéns de depósito;
"30 Das pessoas, naturais ou Iurídíeas, que pretenderem estabelecer emJ)rêsas de armazéns gerais;
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4Q Dos avaliadores comerciais;
59 Dos tradutores e intérpretes co-

merciais.

II - O Arquivamento
19 Do contrato antenupcial do comerciante do título dos bens íncomunicaveis do seu cônjuge e, ainda, dos
títulos de aquisição, pelo comerciante,
de bens que, não _possam ser obrigados
por dívidas;
29 Dos instrumentos de contrato;
de qualquer alteração, inclusive da que
resulte prorrog-ação de prazo ou
mudança de sede; de transformação,
de incorporação, de fusão, de dissolução ou de distrato e de liquidação das
sociedades comerciais nacionais em
geral;
3Q Dos estatutos e demais atos
constitutivos das sociedades anônimas
ou das em comandita por ações nacionais; das atas das assembléias gerais extraordinárias que -deliberarem
sôbre qualquer alteração dos estatutos,
inclusive
prorrogação
de
prazo, \
mudança de sede, transformação, ine o r p o r a ç o, fusão e liqüidação, e,
ainda, das atas das demais assembléias
gerais, sejam ordinárias ou extraordinártas.
4Q Dos atos constitutivos, alterações
e demais atos das sociedades mercantis estrangeiras autorizadas a funcional' no Brasil, por si mesmas, por
meio de filiais, sucursais, agências ou
estabelecimentos que as representem;
59 Dos atos de constituIção de
consórcios, ou de agrupamento de emprêsas, suas alterações e dissoluções,
de ajustes, acõrdos ou convenções
entre emprêsas, de qualquer natureza,
ou entre pessoas ou grupo de pessoas
vinculadas a tais emprêsas, ou ínteressadas no objeto da atividade ou
exploração econômica;
6Q - Dos estatutos e demais atos de
constituição das sociedades cooperativas, das suas alterações estatutárias
e de sua dissolução;
7Q Dos documentos concernentes à
constituição das sociedades mútuas,
das suas alterações e de sua díssoluç" J;
8Q Das decisões judiciais que disserem respeite à constituição de qualquer sociedade sujeita ao registro de
comércio, à sua alteráção, inclusive
prorrogação de prazo, transformação;'
â
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incorporação, fusão, dissolução, Iíqutdação ou a qualquer outro assunto de
interêsse da sociedade;
99 De quaisquer outros atos ou
documentos determinados por expressa disposição de lei ou que possam ínteresrar ao comerciante sob firma
individual ou às sociedades sujeitas ao
registro do comércio.
111 -

O Registro

1Q Da nomeação de administradores
de armazéns gerais, quando não forem
os próprios empresários, de seus fiéis
e ,outros prepostos;
29 Dos títulos de habilitação comercial dos menores c..oun'os atos a
êles relativos;
3Q Dos atos de nomeação de liquidantes de sociedades sujeitas ao registro do comércio;
49 Dos instrumentos de mandato
mercantil e sua revogação;
59 Das cartas patentes e cartas de
autorização expedidas a sociedades
nacionais e estrangeiras;
69 Das firmas individuais;
79 Dos nomes comerciais das sociedades mercantis, e.x_ceto das anônimas, .entendendo-se por nome comercial, para efeito dêste Regulamento, a firma ou razão e a denominação'
social. .
89 De quaisquer outros atos· ou
documentos determinados por díspostcão expressa de lei, ou que possam
interessar ao comerciante sob firma
individual ou às sociedades sujeitas
ao registro do comércio.

IV -

A Anotação

19 No registro de firma individual
e no de 110me comercial, das alteracões
nas' declarações, exceto quando a alteração disser respeito -à modificação da
firma individual ou do nome comercial
OH se referir à forma da assinatura
dês te, .0 que .implícará no pedido de
nôvo registro e de cancelamento do
registro antertor;
29 Das alterações não fundamentais
havidas nos demais registros.

v -

A Autenticação dos tsoroe .

1'? Dos comerciantes em nome individual e _das sociedades comercíaís
nacionais ouest~angeiras;

29 Dos agentes auxiliares do comércio;
39 Das emprêsas. de armazéns gerais, trapiches e armazéns de depósito.
VI -

O Cancelamento

1 Dos registros de firmas individuais em virtude de modifícaçãn.
cestas ou de extinção do negócio;
29 Dos registros dos nomes comerciais das sociedades mercantís,
exceto anônimas, em virtude de distratoou de liquidação final, ou de modificação dos nomes comerciais ou de
forma de assinatura dêstes por quem
de direito;
3° Dos demais registros previstos
neste Regulamento, em virtude domodíjfcações fundamentais nêles havidas, ou a pedido dos, interessados;
45' Dos registros ou arquivamentos
de quaisquer outros atos, exprersarnente determinado por decisão de autoridade administrativa competente ou
mediante sentença judicial.
ç

Seção li!
Da Matrícula

Art. 49.

A habilitação, a nomeação

e a matrícula dos leiloeiros serão pro-

cessadas de acôrdo com as disposições
que regularem a respectiva proftssâo
§ 19 Estando regularmente instruidoo pedido de habilitação, principalmente no que concerne à comprovação da
idoneidade do requerente, e havendo
vaga, a Junta Comercial fará a sua
. nomeação.
§ 29 Após a nomeação, prestada e
aprovada a fiança a que estiveraleiloeiro obrigado por lei, e assinado
o têrmo de compromisso perante a
Junta Comercial, fará esta a matricula.
Art. 50. A habilitação. a nomeaçãoe a matrícula dos corretores oficiais
de mercadorias serão processadas de
acôrdo com as dirposícões que regularem a respectiva profissão.
Art. 51. Os corretores de navios
nomeádos na forma da lei e B.pÓS o
registro de seus titulas de nomeação
na repartição competente, serão matriculados na Junta Comercial com
jurisdição na praça em que pretenderem exercer sua profissão.
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Parágrafo único. Para efeito da
matricula, farão requerimento Instrui.do com o respectivo titulo que lheserá
devolvido em seguida.
.
Art. 52. A matricula de trapícheíros e administradores de armazéns de
depósito de mercadorias será feita
.mediante petição que deverá conter o
nome, nacionalidade, es~ado civil,
profissão, domicílio e residência com
-enderêço completo do requerente, sede
e enderêço do estabelecimento principal e filiais, se houver, e será ínstruída com justificação do crédito
público de que gozar, por meio .de
atestado de dois comerciantes legal'mente habilitados' OU' de dois bancos
nacionais, uns e outros de reconhecida
idoneidade financeira.
Parágrafo único. O trapicheiro ou
o administrador de armazéns de de-pósíto só obterá o -título de matrícula,
após assinar o têrmo de fiel depost-

-tõ.no.

Art. 53. A matrícula das emprêsas
de armazéns gerais será processada de
.acôrdo com a legislação específica.
Art. 54. A habilitação, a nomeacão
-e a matrícula dos tradutores e intérpretes comerciais serão processadas
'de acôrdo com as disposições específicas que regularem o respectivo ofício
no território nacional.
Parágrafo único. Feita a nomeação
e assinado o têrmo de posse, considerar-se-ão matriculados os traduto-res e intérpretes .comerciaís .
Art. 55. Os candidatos a avaliado-res comerciais deverão. provar:
a)
ter a idade mínima de 21 anos
completos;
b) ser brasileiro nato ou natura-
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promísso; considerar-se-á matriculado
o avaliador comercial.
§ 29 Os avaliadores comerciais perceberão as taxas constantes da tabela
de custas, previamente aprovada pela
Junta.
Art , 56. Serão exigidas as mesmas
provas de habilitação para os prepostos dos titulares de oficios públicos.
Art. 57. O exercício' da profissão
de leiloeiro, corretor, avaliador, tradutor intérprete comercial é pessoal.

e

Art. 58. A Junta Comercial expedirá a cada interessado o título da
respectiva matrícula.
'Art. 59. As matriculas obtidas por
meios fraudulentos serão cassadas,
sujeitando-se os benencíáríos à responsabilidade civil e penal.
Art. 60. As Juntas Comerciais
publicarão, durante o mês de março
de cada ano, a lista dos titulares matriculados' e dos respectivos prepostos,
com a data das matrículas, remetendo
ao DNR-C cópia da mesma para fins
cadastrais.
.
Seção IV
Do Arquivamento

Art. 61. O contrato antenupcial do
comerciante e o titulo dos bens incomunicáveis de seu cônjuge- e, ainda;
os títulos de aquisição, pelo comerciante, de bens que não possam
ser obrigados por dividas, deverão
revestir a forma determinada em lei
e serão arquivados mediante pedido
escrito do interessado.
Ai't. 62. Será arquivada a primeira
via dos contratos e dos atos posteriores
.Iizado;
das sociedades mercantis em geral
c)
residir por mais de um ano na
quando revestirem a forma- de instru'praça onde pretende exercer o ofício;
mento particular, e será arquivada
d)
estar quite com o serviço mícertidão de inteiro teor quando 're'ütar:
vestirem a forma púbhca ,
e)
ser eleitor;
j) sua identidade;
§ 19 Os contratos e atos posteriores
g) estar habilitado para o de- .das sociedades de que trata êste artigo,
quando lavrados por instrumento
sempenho do ofício, mediante atestado
particular, serão assinados por todos
passado por instituto oficial ou
ofícíalízado previamente
designado
os sócios e por duas testemunhas,
nas .ínstruções baixadas pelas Juntas
devendo as firmas de todos os signaComerciais;
, tários ser reconhecidas por tabelião.
§ F\ Processada a habilitação nos
§ 29 Nos casos de alteração de contêrmos do presente artigo, feita a
trato ou de quaisquer atos posteriores
'nomeação e assínado .o têrmo de compermitir-se-á a falta de assinatura de
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algum sócio, quando contratualmente
permitida deliberação de sócios que
representem a maioria do capital
social.
§ 39 Se a sociedade tiver sido constdtuída por escritura pública, suas
alterações e distrato deverão sempre
revestir-se desta mesma forma.
§ 49 Se a sociedade tiver sido constdtuida por instrumento particular,
suas alterações e distrato poderão
obedecer à forma particular ou pública. Entretanto, uma vez adotada a
forma pública, prevalecerá sempre
esta para os atos posteriores.
Art. 63. No arquivamento dos atos
e documentos previstos nos números
29 a 99, do item TI, do art. 48, além
das disposições gerais e especiais
aplicáveis, observa-se-á ainda o seguinte:
,
I - Quando a sociedade ou agrupamento de emprêsas dependerem. de
prévia autorização do Govêrno para
funcionar, arquivar-se-á o exemplar
do órgão orrcsei da União que conti..
vei . publicação dos seus atos constitutivos e do decreto ou do ato governamental de sua aprovação. Proceder-se-á do mesmo modo nos cesoe de qualquer alteração dos atos
constitutivos.

.

II - Nos casos em que fôr devido
o impôsto do sêlc proporcional arquivar-se-á o comprovanté do pagaw
manto dêsse impôsto.

I!I - tros casos de decisão judicial,
serao arquivados a certidão de tnteí..
ro teor da sentença e os atos sujeitos
a regrstrc que a motivaram.
IV -r Quando a sociedade criar filial, sucursal, agência ou qualquer oute 3_ estabelecimento, será arquivada,
no Registro do Comércio. certidão de
Inteírc teor dos atos. de constituição,
de alteração e da criação de estabelecimento, passada pela Junta Comercial da sede. Das sociedades por
ações, exrgtr-se-á, ainda, certidão em
relatório do arquivamento das publicações dêsses 'atos.
V - Os atos apresentados para, arquivamento deverão ter as firmas de
seus. signatários reconhecidas por tabelião.
Art. 64. No arquívametno de quaisquer atos
relativos à constituição,
transformação, fusão, incorporação' ou

agrupamento de emprêsas, e bem assim de suas alterações, é, obrigatóriodeclarar com a necessárra 'precisão,
ex vi do disposto no artigo 72 da Lei,
nv 4.137, de 10 de setembro de, 1962,
o objeto l fínalídades do empreendimento.
§ 1 Considera-se
declarado com.
precisão e detalhe, salvo casos especiais, o, objeto da emprêsa que índlcor o gênero, a espécie e o local de:
sua exploração.
§ 2" sempre que se tratar de simples alterações de atos constitutivos
já arquivados, sem modificação de,
estrutura, objeto t finalidade da ::;0cíeôade oonstdtuida ou da firma registrada, é dispensável o cumprimento da exígêncía contida na alínea "a"
do art. 72, da Lei nc 4.137, de 10 de
setembro de 1962.
§ 6 Os atos, ajustes, acôrdos )11.
convenções entre emprêsas, de qualquer natureza, ou entre pessoas QLt
grupo de pessoas vinculadas a tais
emprêsas ou interessadas no objeto de,
seus 'negócios que tenham por efeito:
a) equrlíbrar a
produção com c'
consumo;
b) regular o mercado;
c) padronizar a produção;
d) estabilizar os preços;
e) especializar a produção ou dístríbutçáo:
j) estabelecer uma restrição de distribuição em detrimento de outras.
mercadorias do mesmo gênero ou
destinadas à satisfação de neceesídades conexas;
dependerão, para seu arquivamento,
de prévio pronunciamento do Conselho Admínlstratrvo de Defesa Econômica (CADE) , na conformidade do
preceituado no art. 74, da Lei n Q 4. 131.
ç

de 10.9.62.
Art. 65. O Departamento Nacional

d Registro do Comércio, as Juntas
Comerciais ou as suas Delegacias, verificando que os pedidos sujeitos à
sua apreciação dependem de pronunciamento prévio do Conselho Admtnlstrativo de Defesa Econômica (CADE),
ex-vi do art. 74, dá Lei no 4.137, de
10 de setembro de 1962, formularão
consulta remetendo por cópia," àquele
órgão, dentro do prazo de pito (8}
dias, o instrumento objeto do pedido.

Art. 66. Será dispensada a consulta, quando feita a prova de haver o

ATOS DO PODER

CADE aprovado e registrado os atos,
ajustes acôrdos ou convenções a que
se referem os pedidos, na forma da
Lei nv 4.137, de 10 de setembro de
1962.

Seção V
Do Registro

Art. ,67.Os registros previstos nos
números 19 a 89 do inciso III, do artigo 48, far:se-ão, .atendídaa .as exigências Iegaís, mediante arquivamento da primeira via dos documentos a
êles relativos, quando revestirem a
forma particular, ou de certidão, da
escritura, quando revestirem a forma
pública.
§ 19 Das cartas-patentes e das cartas de autorização expedidas a socredades nacíonaís e estrangeiras arqulvar-se-á pública forma conferida e
concertada.
§ 29 As assinaturas dos signatários
dos documentos
apresentados para
registro deverão ser reconhecidas por
tabelião.
â
3 9 Não se fará registro dos ':10mes comerciais das sociedades anônimas.
Seção VI
Da

Anotação

Art. 68. A anotação nos rezrstroa
de que tratam os números 1Q e 2Q 10
inciso IV, do art. 48, se fará medíante pedido expresso formulado pelo
interessado.
parágrafo único. No caso de alteraçâc do registro de firma índívidual, no de nome comercial, no de
modificação de assinatura constante
da declaração, e nos casos de alterações fundamentais nos demais registros, 'não se fará anotação, cabendo
cancelamento e nôvo registro.
Seção VII
Da Autenticação dos Livros

Art. 69. A 'autentioaçâo. dos livros
de que tratam os números 1Q a 39 do
inciso V do art. 48 ter-se-é na forma que estabelecer a lei própria.
§ IQ Os livros
apresentados para
autenticação deverão ser retirados pelas partes interessadas no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, n.
contar da apresentação. Findo êsse
prazo, os livros serão inutilizados.
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§

29 As Juntas Comerciais deter-

mrnarâo o modo e a forma como S~
fará li ínutilízaçâo dos livros, dando,
desta, prévia ciência aos Interessados.
Seção

vrn

Do Cancelamento

Art. 70. Os cancelamentos previstos nos números IQ a 39 do inciso VI
do artigo 48 rar-se-ão mediante pedido expresso dos interessados.
Parágrafo únICO. os ccncctamentos decorrentes de decisão admínís-"
trattva ou judicial obedecerão rigorosamente ao que nas decisões estiver
contido.
Seção IX
Das Proibições

Art. 71. Não podem ser arquivados:
I - Os atos constitutivos de sociedades ou as declarações de' firmas individuais sem
objetivos comerciais,
salvo nos casos em que a léi dispuser
em contrárro:
II - Os documentos em que não
se obedecerem as prescrições legais e
regulamentares ou que contiverem
matéria contrária aos bons costumes
ou à ordem pública, bem como
os
que cclírürem com o respectivo estatuto ou contrato não modificados anteriormente;
III - Os documentos de constituição ou alteração de -ocíedades comercíals de qualquer espécie ou modaüdada em que frgurem como sócios, dí..
retor ou gerente, pessoa que asteju
processada ou tenha sido definitivamente condenada pela prática do crim 3 cuja pena vede, ainda que, de modo temporário. o acesso a funções 9U
cargos públícos, ou por crime de prevaricação, falência culposa ou fraudulenta, peita ou subôrno, peculato,
ou, ainda, por crime contra apropriedade, a economia popular ou a fé
pública;
IV - As declarações de firmas rn-.
divk; ..ais mercantis relativas a pessoa
qt:
esteja sendo processada ou tenha sido definitivamente condenada
nos têrmos do número anterior.
V - Os contratos sociais a que faltar a assinatura de algum sócio. Nos
caso de alteração de contrato só será permitida essa falta, caso contratualmente permitida delrberaçâo de
sócios que representem a maioria do
'capital;
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VI - OS contratos de sociedade em
comandita simples que não tiverem a
assinatura dos comanditários, podendo, entretanto, ser omitidos os nomes
dês tez na publicação e nas certidões
respectivas. se assim o requererem;
VII - A prorrogação do contrato
social, depois de findo 'o prazo fixado;

VIII - A declaração de firma mdívldual idêntica a 'outra já registra-

-da;

IX - Os contratos de sociedade sob
firma idêntica ou denominação semelhante a outra já registrada;
X - Os contratos ou estatutos de
sociedade ainda não aprovados pelo
Govêrno nos casos em que fôr ne
cessárta essa aprovação, e bem assim
as alterações dos contratos ou estatutos dessas sociedades, antes de .aua
aprovação pelo Govêrno;
XI - Quaisquer' atos relativos <1
constituição, transformação, fusão, Incorporação ou agrupamento de em-~r&::.
bem como quaisquer alterações
nos
respectivos atos constitutivos,
s-em que dos mesmos conste:
a) a declaração precisa e detalhada do objeto;
_
b) o capital da empresa e
de ca-da sócio e a forma e o prazo de sua
realização;
c) a quahfícaçao de cada sócio ou
.acíomsta, COIT. a declaração do seu
nome civil por extenso, nacionalidade,
estado civil, profíssâo, domicilio e residência com enderêço completo;
d) ° local da sede e respectivo endereço inclusive das filiais, sucursais,
agencias ou outros quaisquer .stabelecimentos declarados;
e) a quahflcação dos diretores e
termos da
conselheiros fiscais nos
alínea "c" deste inciso;
j) o prazo de duração' da sociedade;
g) o número, natureza, forma e valar das ações.
§ 10 Entende-se como precisa e üetalhadamente declarado o objeto da
emprêea, qt.ando indicado o seu gênero e espécie, e, quando possível,
a praça. ou praças de sua exploração,
§ 2,9 A indicação do enderêço exigida na alínea "d" do inciso XI estará suprida quando feita nas declacacôes de registro de firma ou de denominação. das sociedades em geral,
e na petição de . arquivamento dos
atos constitutivos das sociedades por
.açõea .

°

§ 3.Q Excluídas as hipóteses de transformação, rusâo, incorporação ou
agrupamento de emprêsas, nas simples alterações de atos constitutivos
poder-se-á omitir .as declaraçõesvanteríormente feitas em atendimento às
alíneas "a", "b", "si" "o" "I" e "Y"
do inciso XI que não tiverem sido
modificadas. No entanto, em qualquer caso, exigir-se-á a qualificação
de todos os sócios das sociedades em
geral e dos novos acionistas das socíedades por ações quando possível

Lentífícá-Ios.
§ 4Q Nos Intrumentos de distrato,
além da importância repartida entre
os sócios e a referência à pessoa ou
pessoas que assumirem o ativo e passivo oo. emprêaa, deverão ser indicados os motivos da dissolução, ex vi
do parágrafo único do art. 72, da LeI
:n9 4,137, de 10 de setembro de 1962.
Art. 7-2. Nao poderão ainda ser
r__-ouívados.. senão depois de aprovados e registrados pelo Conselho Administrativo da Defesa
Econômica
(CADE), os atos, ajustes, acõtdos ou
convenções entre as emprêsae de
qualquer natureza, ou entre pessoas
oi, gruc as d pessoas vinculadas a tais
emprêsas ou interessadas no objeto
de seus negócios que .tenham por efeito:
a) equilibrar a
produção com o
consuma;
t» regular o mercado;
c) padronizar a produção;
d) estabilizar os preços;
e) especialízar a produção ou distribuição;
j) estabelecer uma
restrição de
dístríbuícâo em detrimento de outras
mercadorias do mesmo gênero ou destinadas à satisfação de necessidades
conexas.

Seção X
Da ordem dos serviços

Art. 73. Os documentos a que se
referem os incisos lI, UI, IV e VI do
art. 48, deverão ser apresentados à
Junta dentro do prazo de 31) (trinta)
dias contados da sua lavratura, a cuja
data retroagtrão os efeitos do arquivamento, registro, anotação ou cancelamento.
parágrafo únícc. Apresentados fora
dêsse prazo, os efeitos a que se refere este artigo só se produzirão a
partir 'ia data do despacho que deferir o pedido ~
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Art. "'4. Instruirão obrigatõrlamen..
te o peditlo de arquivamento dos atos
ou documentos referidos no presente
regulamén to:
I - A prova de identidade de comerciante individual, dos integrantes
das sociedades mercantis" exceto acionistas, dos diretores e conselheiros
fiscais das sociedades por ações e dos
rr,presentantes das sociedades estrangeiras;
II - A, prova de nacionalidade
brasileira df. comerciante individual,
dos sócios e membros de órgãos de
direção, deliberação e fiscalização de
sociedarles, mercantis, sempre -ue a
lei exigir tal nacíonaüdade;
.
II! - A' prova de quitação de impostos, taxa.. e contribuições nos ..::asos
c na forma que as leis próprias exígll'em;
.
Iv - As certidões comprobatórias
das condições exigida, ,110 inciso IH
do artigo 71 deste Regulamento para
os que figurem como sócio, diretor ou
gerente das sc-Iedades mercantis de
qualquer espécie ou mcdalidadr ou
para comerciantes mdivídu.as;
V - O extrato dos príncípaír dados
constar tes dos documei.tos a serem
arquivados, 'segundo modêlo organizado peta Junta, observ las a instruções expedidas pelo Departamento
Nacional de Registro do Comércio.
~ 11,1 Poderão, para os fins doe números
e lI, servir de prova ....e carteira d a Identidade, o titulo de eleitor, as carteiras profissionais, as cademetas ,;'; certificados de reservista e
os passapartes autenticados pela. auto-idade competente.
~ 2" 'JS documentos a que aludem
os números I a UI dêste. artigo serão
devolvidos aos interessados logo depois
dE. examinados e anotados nos processos em relação dos quais, deverão fazer prova, pela Seção competente da
Secretaria Geral da Junta ou Delegacia.
, § 39 Nos casos de já constar anotada
aprova de identidade ou nacionalidade em outro processo, fica díspenseda nova apresentação, desde que
índícad r c número do processo no requerimento .
i.49 _\ JUllta não receberá pedidos
que não estiverem integralmente instruidos na. forma prevista neste artigo, bem como quaisquer documentos de firmas individuais ou de sociedades mercantis sujeitas ao regia-
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tro do comércio, exceto os documentos de constituição, sem que dos' respectivos requerimentos conste o número do registro ou do arquivamento
do ato constitutivo, conforme o
caso.
Art. 75. Se, para o registro -ou erqutvamento, tôr .exígíds. prova de pagamento de algum impôsto, o mesmo
C' mprovante servirá para outro arquivamento ou registro posterior,
desde que requerido dentro do mesmo
exercícío fiscal.
Art. 76. ,. pará cada uma das pessoas físicas ou jurídicas sujeitas às
disposições da lei, organizara a Junta um prontuário e o cadastro com
os dados relativos aos documentos a
elas referentes.
§ 1.9 Os documentos do prontuário
serão catalogados em ordem cronológica e deverão constar de um índice
geral e de um- especial, observada a
uaturezaide cada um.
~
29 O' cadastro será _organizado de
acôrdo com as instruções expedidas
pelo Departamento Nacional de Registro do comércio.
Art. 77. As Juntas Comerciais a
suas Delegacias adotarão livros e ríehárloa que o respectivo Regimento
Interno determinar.
§ 19 Os livros adotados pelas Juntas deverão conter têrmo de abertura' e suas fôlhas serão numeradas e
rubricadas pelo Secretário-Geral.
§ 29 A escrtturaçáo deverá ser feita em ordem cronologtca, náo podendo conter borrões, rasuras ou entreltnhas, salvo se devidamente ressalvadas.
Art. 78. No Caso de inobservância
das formalidades legais pelos íntereseados, a Junta Comercial, a Delegacia ou o orgào competente sustará o
arquivamento, registro ou outro ato
reíatívd aos documenoos que lhe forem
SUbmetidos, Iormujandc as _, exigências:
cabíveis com prazo de 30 (trinta) dias
para seu cumprimento, para os efeitos
do artigo 39, caput.
parágrafo único. O não atendimento da exigência no prazo supra
determinará a remessa do documento
ou do processo ali arquivo.
Art. 79. Ressalvado o disposto no artigo 71, os documentos a que se referem os números tr. rrr. IV e VI do
art. 48 dêste Regulamento, que. no
prazo de '30 (trinta) dias da data de
sua apresentação, deíxarem de ser
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objeto de deliberação das Juntas Oo-

merciais ou de suas Delegacias, terse-âo como arquivados, registrados,
anotados ou cancelados, mediante provocação dos interessados.
§ 1,9 Decorridos 30 (trinta) dias, sem

que a Junta Comercia' ou a Delegacia haja deliberado. o Presidente da
Junta ou o Delegado declarará, ex
ottícto, no prazo ce quarenta e oito
horas, registrado, arquivado. anotado
ou cancelado o re-to admtnistratdvc ,
§ 29 O descumprtmento do dísposto no parágrafo anterior facultará recurso' voluntário para a autoridade
híeràrquícamente superior.
§ 39 quando do exame do processo se verificar sua ínctdencía nas
proibições do artigo 71 deste Regula-

mente, a autoridade competente, em
despacho fundamentado. for-nulará a
exigência cabível em indeferirá o pedidc de plano, .com recurso -para
a
autoi-ldadç híeràrqnlcamente superior.
Art. 80. A Junta poderá, dentro do
prazo referido no . artigo anterior,
atender aos pedidos de reconsideração dos. despachos proferidos.
Art. aI. Quaisquf'r pedidos inclusive -os de juntada de 'docume~tos, di-ígfdos às Juntas Comerciais deverão
ser feitos por escrito.
Art. 82. Contenda o' nome comercial de sociedades por ações ou de
outro tipo, expressão de fantasia e
tendo a Junta Xiomercial ..J úvída de
que reproduaa ou imite nome comercial ou marca de tndústria ou comércio depositada ou registrada, poderá
suscitá-la, ficando o arquivamento ou
registro suspenso até que se junte
certidão negativa do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial.
ou até que se resolva ~udici~lmente a
dúvida.
CAPÍTULO V

Do assentamento dos usos e práticas
mercantis
Art. 83. O assentamento de usos e
práticas mercantis a que se refere
o art. 14, no II dêste Regulamento e
a Lei nv 4.726, de 13 de julho 'de
965, é feito nas Juntas Comerciais.
§ 19 Os usos e uosrumes 'ou práticas mercantis devem. ser devidamente
colígídos e' assentados em livro própno, pela Junta, ex otttcío, por provocação da Procurado-Ia ou de entídadede .ctasse .comercíal interessada .

§ 29 Organizado o processo e verificada a inexistência de díspos'câo
legal contrária ao uso comercial a ser
assentado, a Junta Oomerbíal solicitará o pronunciamento escrito das entidades diretamente interessadas que
deverão manifestar-se 'dentro do prazo de 90 (noventa) dias.
§ 39 Executadas as diligências previstas nos parágrafos anteriores a Junta deliberará em' sessão plenária a
que compareçam, no mínimo, dois têrços dos respectivos vogais, por, metade e mais um dos votantes presentes.
â
49 Proferida a decisão da Junta
anotar-se-á o uso ou prática mercantn no Iivro a que se refere o parágrafo 19 com a devida justificação e
citação do órgão oficial que publicou
o assentamento.
§ 59 Somente 3 (três) meses após
a publicação terá fôrça de lei o uso
ou prática mercantil assentado.
Art. 84. oüínqüeneamente as Juntas
Oomercíaís processarão a revisão e
publicação da coleção dos usos
e
práticas mercantis assentados na forma do artigo anterior.
CAPÍTULO

VI

Do Processo de Responsabilidade

Art. 85. Compete às Juntas Comerciais, .ex-otticío, por denúncia de 'mas
procuradoráas ou queixa da parte interessada, instaurar processo administrativo de responsabilidade contra
leiloeiros, tradutores e íntérp. etes avaliadores comerciais, corretores ofícíaís
de mercadorias e administradores de
armazéns' gerais, por motivo de trans-ressãc da legislação especifica, aplicando-lhes as penalidades cabíveis.
§ 19 Em recebendo a presidência
da Junta a peça inicial da acusação
com os documentos que a intruem,
será feita a respectiva autuação pelo
funcionário designado para servir como escrivão do processo.
§ 2Q Conclusos os autos à Presidêncía, serão por esta designados o relator e revisor do feito, e, em seguida,
determinada a intimação do acusado
para os/ têrmos processuais até final,
abrindo-se-lhe vista para a defesa prévia, pelo prazo de 10 (dez) dias.
S 39 Se O acusado estiver em lugar ignorado, a intimação será feita
por meio de edital com prazo de 60
(sessenta) dias, publicado, uma vez,
no órgão oficial e em dois de grande
circulação.
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49 Cumpridas

as

formalidades

prescritas nos .parágrafos anteriores,
terão o acusado e a Procuradoria 3
<três) dias, cada um, para requerer
fílígêncías, marcando-se, então, prazo
razoável, para isso, o qual será prorrogado, quando apresentados motivos
relevantes.
,§ 5<.' N o caso de' não terem stdo requeridas diligências ou uma vez encerrada a sua fase, dar-se-á vista dos
. autos para alegações finais, sucessívemente, ao acusado e à Procuradoria. pelo prazo de 10 (dez) dias para
cada um.
§ 6 9 Consecutivamente o processo
irá ao relator e ao revísor,e será incluído, em pauta para julgamento do
- plenárto, na primeira sessão que se
realizar.
§ 79 Prolatada a decisão, dela será o acusado notificado por ofício, ou,
mediante' edital, no caso do § 39 dêste
artãsco
§-c8 Q• O acusado ou a Procuradoria
poderá recorrer da decisão final do
processo para o Ministro da Indústria e do Comércio no prazo de 10'
(dez) dias contados da data da pu':'
blícacâo oficial da decisão. ato ou despacho definitivo que, com inobservância de norma legal ou regulamentar,
haja qualquer autoridade ou órgão da
Junta proferido no exercicio de suas
atríbuíções ,
cAPíTULO

VII

Do Recurso para o Ministro da Indústria e do Comércio
I
Art. 86. E' facultado às partes interessadas e as Procuradorias das Juntas Comerciais recorrerem. sem 'efeito
suspensivo, para o Ministro da. Indústria e do Comércio, nos 10 (dez) dias
seguintes à publicação oficial do ato,
decisão ou despacho definitivo que,
com inobservância de norma legal ou
. regulamentar, haja qualquer autoridade ou órgão da Junta proferido no
exercício de suas atribuições.
§ 1.9 A petição
do recurso, com
os documentos que a instruirem, será
apresentada ao presidente da' JUnta
Comercial, que determinará a respecttva anexação, dentro de 24 (vinte e
quatro) horas, ao processo a que se
relacionar e a imediata abertura de
vísba dêste à parte contrária, para se
pronunciar no prazo de 10 (dez) dias.
§ 2~ A entrega da petição' do rec~rsopo~erá ser feita à Delegacía

Estadual da Indústria e do Comércio do lagar, a qual nesse caso a encaminhará, sob protocolo, ao Presidente da Junta, para os fins do parágrafo anterior.
§ 39 Recebida' a petição do recurso
pela Junta, incumbe à autoridade do
õfgâo recorrido manifestar-se em c
(cinco) dias sôbre o recurs., no sentido de manter ou reformar o ato ou
julgamento impugnado, remetendo, em
seguida, o processo à Presidência da
Junta, que o, submeterá ao Plenário,
para decisão dêste na primeira sessão
a se realizar.
I
§ 4 Q Mantido o ato recorrfdo, no
todo ou em parte" deverá o processo
com o recurso ser encaminhado dentro de 24 (vinte e quatro) botas ao
Departamento Nacional de Reaístro do
Comércio, ao qual cumpre promover
audiência da Divisão Jurídica do Registro do Comércio, no prazo de 10
(dez) dias, devendo, em seguida, dentro do m,esmo prazo, ser o processo
submetido à decisão do ~/.Íini"tro ela
Indústria e do Comércio, Essa decisão poderá ser delegada, no todo ou
em parte, ao Secretário do Comércio
do Ministério da Indústria e do Comércio.
§ 59 Proferida a· decisão sôbre o
recurso serão os autos devolvidos à
Presidência da Junta Comercial, para
execução da decisão dentro do prazo
de 10 (dez) dias, a contar da data
do recebimento do processo nela Junta.
§69 A Divisão Jurídica do Departamento Nacional de Registrado Comércio é atribuída igual faculdade de
recorrer para o Ministro da Indústria
e do Comércio, ex-vi do dísnosto no.
alínea Uh", do artigo 49 dêste Regulamento, das decisões das Juntas
Comerciais, proferidas com ínobserI vâncla das leis, regulamentos e nor, mas federais, sempre que não o fizerem as procuradorias Regionais .
CAPÍTULO VIII

Das Disposições Gerais
Art. 87. Os dirigentes de repartíções públicas, autarquias. socíedades
de economia mista, fundações entidades síndicaís. e de classe
comerciantes e os representantes das sociedades mercantis são obrigados a fornecer cópias de documentos e informações que, em caráter sigiloso lhes
forem requisitados por qUal-luer dos
órgãos do registro do comércio, para
o .cwnprlplentode suas,atribuições.

os
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§ 19 Todo aquêle que omitir ou retardar injustificadamente a, exibição
ou remessa de documentos ou a prestação de informações solicitadas regularmente, nos têrmos dêste artigo, in-

cidirá nas penalidades do art 330 do

código Penal, além de outras, em que
possa incorrer .na instância admínistratdva..
§ 2'" Incumbe à autoridade a cue
forem sonegados documentos ou informações, diligenciar no sentido de
ser devidamente apurada a sonegação e punidos os seus responsáveis.
Art. 88. As Juntas come-ciers terão franquia postal, nos têrmos do
art. 55 da Lei nc 4.726, de
julho de 1985·.

13 de

Art. 89. Tôdas as Juntas deverão
enviar, trimestralmente. ao Departamento Nacional de Registro do Comércio, para fins cadastrais, os dados relativos ao exercício das funções
do registro do comércio e atividades
conexas relativas ao trimestre ímediatarnente anterior.
Art. 90. A Junta dos Corretores de
Mercadorias do Estado da Guanabara,
a que se refere o art. 62 da Lei número 4.04.8, de 29 de dezembro de
1961, será subordinada à Junta Comercial daquela unidade federativa,
ficando extinta a função gratíftcada,
.símbolo 4-F. de Síndico.
Art. 91. Ficam criadas:
a)
na Divisão de Autorizações e
Cadastro, a seção de processamento
de Dados e a seção de Inspeção e
Crítica;
b)
cinco Turmas de Cadastro. uma
para cada região geo-econômica ee
vi do § 11,1 do artigo 8(1 dêste Regulamento.
Art. 92. As seções de Orten taçâo
Técnica, de Orientação Administrativa
e de Coordenação e Publícacões. criadas pelo artigo 36 do Decreto n.9 534,
de 23 de janeiro de 1962, passam a denominar-se, respectivamente, seção de
Orientação Técníca e de Consultas,
Seção de orientação e Assistência
Administrativa e Seção de Coordenaçã? e Divulgação,
Art. 93. Ficam criadas as seguintes funções gratificadas:
M na Divisão Jurídica, uma função
classificada no símbolo 1F, para o fim
do ãisposto. no artigo 59 dêste Regulamento;
b) Na Divisão de Autortaacõea e
Cadastro, duas funções ctasstncedas no

simbolc-â-F, correspondentes às Che-

fias das Seções de Processamento de
Dados e de Inspeção e Critica;
c) na Divisão de Autonzacõea e
Cadastro, cinco funções classífícadas
no símbolo 5-F, correspondentes às
Chefias dé Turmas criadas pelo § 19
do artigo 8Q dêste .egulamento ,
Parágrafo úmco, Passam a ser classificadas no símbolo 2F as funções
gratificadas correspondentes' às Chefias das seções da Divisão de Orientação e Coordenação,
CAPÍTULO IX

Das Disposições Transitóriae
Art. 94. se ocorrer ímposstbüídade
de imediata instalação de Delegacia
em alguma das zonas em que fór dividida a circunscrição territorial, as
Juntas Comerciais poderão confiar aos
Oficios do Registro local do comércio,
por tempo determinado, na qualidade
de prepostos, as atribuições das Delegacias, pela forma que rõr estabelecida
na Resolução da Junta.
Parágrafo único. Das decisões e
atos das Delegacias c dos Ofícios a
que se refere o presente artigo, cabe
recurso para o Plenário das Juntas
Comerciais, na forma do disposto no
artigo 22 da Lei 4.726, de 13 de julho
de 1965.
Art. 95, Até que sejam aprovados os
Regimentos Internos fixando as condições de funcionamento de cada Junta Comercial, de que trata a Lei número 4. 'lZ,6, de 13 de julho de 1965,
em todo território nacional, (; registro
do comércio não sofrerá solução de
continuidade e será absorvido pelas
Juntas Comerciais, à medida em que
forem sendo instaladas e adaptadas,
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
contados da data da publícacâc dêste
Regulamento, sem prejuízo da vigência da lei, em sua parte normativa.
§ 19 Dentro do prazo referido neste artigo operar-se-a a transferência
para cada uma das Juntas Comerciais,
com as respectivas atribuições, do
acervo.de livros e focumentos existentes à data da publtcaçâo. da Lei número 4-.726 e da efetivação da transferência.
§ 29 Os processos deferidos, arquivados ou registrados pelos órgãos e
autoridades competentes do registro
do comércio, a partir de 15 de julho de
1965, data em que foi publicada a Lei
4.726, não ficarão sujeitos às condições de revisão, mas os reepectívoe
prontuários serão eecolhídos às Jun-
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tas Comerciais de suas circunscrições,
tendo 'em vista o que dispõe o respectivo art. 58 e seu parágrafo único.
§ 39 A Junta Comercial do Estado
da Guanabara, até que seja instalada
pelos Poderes -Estaduaís competentes,
poderá funcionar com a organização.
ua antiga Divisão de 'Registro e Cadastro, mediante convênio a ser firmado entre o Ministro da Indústria
e do Comércio e o Governador do Estado da Guanabara.
§ 49 Até que se instale d Junta Comercial no' Distrito Federal, os encargos das Seções extintas, neto mesmo dispositivo da Lei citada, ficam
afetos a uma Seção do Registro do
Comércio, subordinada à Divisão de
Autorizações e Cadastro, com as seguíntes' Turmas:
Protocolo e Informações (TPI.:.DF)
Firmas e Sociedades Anônimas (TFSA-DF)
Livros Mercantis «TLM-DF)
Controles Especiais e Fiscalização
í.TC1<'-DF)
.
Arquivo (Taq-DF)
§ 59 A fim de assegurar maior faeilidade e presteza, na execução dos
serviços do registro do con.ércío, no
Distrito Federal, é facultado .ac Diretor-Geral .do Departamento Nacional do Registro do Comércio ou ao
Diretor da Divisão de Autorizações e
cadastro, delegar ao Chefe da seção
de ,Registro do comércio. todos os poderes necessários, para decidir quaisquer processos ou assuntos.
Art. 96. A Seção de Registro do
Comércio, no Distrito Federal, na
conformidade do art. 95, ~ 49, terá
um Chefe cuja função fica classificada no símbolo 2F.
Parágrafo único. As Onefias .de
Turmas a que se refere o § 49 do artigo citado, ficam classificadas no
símbolo 5F.
Art. 97. As despesas com as runçõesgratificadas de Chefias das Unidades a que se referem os artigos 93
e 9'6 serão atnendídas pelos recursos
normais do orçamento .do pessoal do
Miníatérfo da Indústria e do Comércio.
Art. 00. A Lei nv 4.726, de 13 de
julho de' 1965, nos têrmos do seu "artigo 62, passa a vigorar na data da
publicação dêste Regulamento.
Art. 99. O Minist.ro da fn-tústna e
do Comércio axpedírá. no prazo 'de
120 (cento e vinte) dias, o novo Regimento do Depa.rtamento Nacional de
Registro do CoIIlér~~o.

Art. 100. Nos têrrnos do art. 63, .da
Lei nv 4.726, de 13 de julho de 1965,
ficam revogados os Decretos números
596, de 19 de julho de 1890 e 93, de
20 de março de 1935, bem como quais-

quer disposições contrárias a êste Regulamento.
Brasília, 19 de janeiro de 1965; 145':1
da Independência .e 78J' da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins.

DECRETO NQ 57.652 JANEIRO DE 1966

DE

19

DE

Altera o art. 49 do Decreto número
57.096 de 19 de outubro de 1965, que
dispõe sôbre o. Regulamento para
eleição dos Representantes da Lavoura na Junta Administrativa do
Instituto. Brasileiro do café.
O presidente da República, no uso
das atribuíçôes que lhe confere o er- .
tígo 87, ítem I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19. O art. 4Q do Decreto número 51.096, de 19 de outubro de 1965,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 49. A Diretoria do Instituto
Brasileiro do Café fixará a. data de
encerramento do alistamento eleitoral para cada pleito.
§ 19. A data de encerramento do
periodo de alistamento eleitoral devera guardar um interstício de,no
mtnímo, quarenta e cinco (45) dias
em relação à data fixada para o
pleito. '
§ 29. Somente serão considerados os
pedidos 'apresentados díretamente às
unidades alistantes, até às quinze (5)
horas da data fixada para o término
do prazo de alistamento.
As unidades -alistantes ficarão obrigadas
a remeter ao Departamento de Assistência à Cafeicultura do I.B.C., até
o último dia do prazo de alistamento, sob registro postal, todos os pedidos que lhe tiverem sido apresentados" .
Art. ~9. asse decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, reecoadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de janeiro de 1005; 1459
da Independência e 789 da Repú":
blica.
H. CASTELLO BRWCO

Paulo Egydio, Mar.tins
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DE

JANEIRO DE 1966

Garantia do Tesouro Nactotuü a 'Uma
operação de crédito da CEl1!IG.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artfgo 87, número I. da Oonstitutção Federal, e nos têrmos, do art. 1Q da Lei
número 1.518. de ,24 de dezembro de.

com as, modificações íntroduzídas pela Lei nc '4.457, de 6 de novembro de 1964. e arts. 22 e 23 da
Lei nc 1.628, de 20 de junho de -1952,

1951,

decreta:
Art. 1Q lt o Ministério da Fazenda

autorizado a dar a garantia do Te-

souro Nacional ao financiamento de

até US$ 49.000,000,00 (quárenta e no-

ve milhões de dólares) a ser contra-

tado entre a centrais Elétricas de

Minas Gerais S.A. '(GEMIG) e o 1n-'
ternatlonal Bank for Reconstruction
and Development, destinado a atender despesas com a execução do projeto hidrelétrico denominado Jaguari\
e respectivo sistema de transmissão.
Art. 29 nsee decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1966; 1459
da Independência e 78Çl da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octávio
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DECRETO N9 57.654 - DE 20
JANEIRO DE 1966

DE

a

Regulamenta
Lei do' Serviço Militar
(Lei n(J 4.375, de 11 de agôsto 'de
1964), retificada pela Lei n'? 4..754,
de 18 de agôsto de 1965.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe .conrere o
art. 87, inciso I, da Constituição
Federal, e de conformidade com o
art. 80 da Lei nv 4.375, de 17 de
agôstc de 1964, f decreta:
TÍTULO

I

Generalidades
CAPÍTULo I

Das Finalidades dêste Regulamento
(RLSM)

Art. 19 l1:ste Regulamento estabeIeee, normas e processos para a aplí-

cação da Lei do Serviço M1l1tar, nele
designada. pela abreviatura LSM (Lei
no 4.375, de 17 de agôsto de 1964,
retificada pela Lei n9 4.754, de 18 de
agôato de 1965).

Parágrafo único. Caberá a cada
Fôrça Armada introduzir as modificações que se fizerem necessáríaa nos
Regulamentos dos órgãos de direçã-O
e execução do Serviço Militar, de sua.
responsabilidade, bem como baixar
instruções ou diretrizes com base na
LSM e neste Regulamento, tendo em
vista estabelecer os' pormenores de
execução que lhe forem peculiares.
Art. 29 A participação, na' defesa
nacional, dos brasileiros que não estíverem no desempenho de atividades
especificas nas Fôrças Armadas, será
regulada em legislação especial.
cAPÍTULo

n

Dos Conceitos e Definições
Art. 3Q Para os efeitos dêste Regu'lamento são estabelecidos os aeguíntes conceitos e definições:
1) adição (passar a adido) - ' Ato
de manutenção da praça, antes de
Incluída ou depois de excluída, na
Organização Militar, para fins específicos, declarados no próprio ato.
2) alistamento - Ato prévio à seleção: Compreende o preenchimento
da Ficha de Alistamento Militar
(F AM) e do Certificado de Alista";'
menta Militar (CAM).
3) classe - ' conjunto nos brasileiros nascidos entre 19 de janeiro e31
de dezembro de um mesmo ano. 1:1:
designado pelo ano de nascimento dos
que a constituem.
4) classe convocada -.:. Conjunto
dos brasileiros, de uma mesma classe,
chamado para a prestação do Serviço
Militar, quer i,inicial, quer sob outra
forma e fase.
5) conscritos
Brasileiros que
compõem a classe chamada para a
seleção, tendo em vista a prestação
do Serviço Militar' inicial.
6) convocaçáo (nas suas dtterentes finalidades) - Ato pelo qual
os brasileiros são .chamados para. a
prestação do Serviço Militar, quer
inicial, quer sob outra forma ou.rase.
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convocaçlio à incorporaçéW ou

-snatrícuia (designação) ~ Ato pelo
qual os brasileiros, após julgados aptos -em seleção, são designados para
ínccrporaçáo ou matricula, a fim de
prestar o Serviço Mi1itar, quer inicial.
quer sob outra forma ou fase. A 'expressão "convocado à Ineorporaçâo",
constante do Código Penal Militar
(Art. 159), aplíca-ae ao selecionado
para convocação e designado para a
incorporação ou matricula em Orga'nízação Militar, à qual devera apresentar-se no prazo que .Ihe f61' fíxado;
. 8) _dilaçâo do tempo de serviço
Aumento compulsório. da duração do
tempo de Serviço Militar.,
9) desíncorporaçt'to, - Ato de exclusão da praça do 'serviço ativo ae
uma Fôrça Armada:
a) antes de completar o tempo do
Serviço Militar inicial, ressalvados os
casos de anulação' de incorporação.
expulsão e deserção. Poderá haver
inclusão' na reserva, se 'realizadas as
condícões mínimas de instrução, "exceto quanto aos casos de isenção por
incapacidade física ou mental definitiva;
l?) após o tempo de Serviço Militar
inicial, apenas para os casos de isenção por incapacidade física ou mental
definitiva, quando não tiver direito a
reforma.
10) desligamento -

Ato de desvín-

culaçãc da praça da Organização Militar.
11) dispensa de mcorporaçõo -

Ato

pelo qual os brasileiros são dispensados de incorporação em Organizações
Militares da Ativa,' tendo em vista as
suas situações peculiares ou por excederem às possibilidades de incorporação existentes.
12) dispensa do Serviço Militar
inicial - Ato pelo qual os brasileiros,
embora obrigados ao Serviço MiHtar,
são dispensados da prestação do Serviço Militar inicial, por haverem sido
dispensados de incorporação em Organízações Mílítares da Ativa e n110
teremobrígações de matricula em
órgãos de. Formação de Reserva. continuando, contudo" sujeitos a couvecacões posteriores' e .a deveres prevl?tos neste Regulamento. Os brasilell·o~ . nessas condições farão jus ao
Cerbificado' de Dispensa de Jncorporaçao.

13) disponibilidade
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Situação do

vinculação do pessoal da reserva e.
uma' Organização Militar durante O
prazo fixado pelos Ministros Mílítares, de acôrdo com as necessidades de
mobilização.
14) encostamento (ou depósito) Ato de manutenção' do convocado, voluntário, reservista, destncorporado,
insubmisso ou desertor na Organização Militar, para fins especificas, declarados no ato (alimentação, pousada, justiça etc.) ,
15) em, débito com o Serviço Milt-

Situação dos brasileiros que,
tendo obrigações definidas para com
o Serviço Militar, tenham deixado de
cumpri -las nos prazos fixados.
16) engajamento Prorrogação
voluntária do tempo de serviço do
.íncorporado,
tar -

17) estar em dia com as obrigações
militares .:::..- É estar o brasileiro com

sua situação militar regularizada, com
relação as sucessivas exígêncías do
Serviço Militar. -Para isto, necessita.
possuir documento comprobatório de
situação militar, com as anotações fi';'
xadaa neate: Regulamento, referentes
ao cumprimento das' obrigações posterrores ao recebimento daquele documento. Esta expressão tem ames;'
ma acepção de "estar 'quite com o
'Serviço Militar", constante de IegísIaçâo comum, anterior.
18) exclusão Ato pelo qual a
praça deixa de integrar uma organização Militár.
19)

Fundo dÓ Serviço Militar -

Fundo especial, criado pela, LSM,
constituído das receitas de arrecadação de multas e de Taxa M1litar.
20) inclusáo Ato pelo qual u
convocado, voluntário ou reservista
passa a integrar uma Organização
Militar.
21) mcorporaçâo - Ato de inclusão
do convocado ou voluntário em Organização Militar da Ativa, bem. como
em .certos órgãos de Formação de
Reserva.
22) insubmisso Convocado selecionado e designado para' incorporação ou matricula, que não .se apresentar à Organização Militar que lhe fôr
designada, dentro do prazo marcado
ou que, tendo-o. feito, ausentar-se
antes do ato oficial de incorporação
ou matricula.
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23) isentos do Serviço MilitaT Brasileiros que, devido ,às suas condições morais (em tempo de paz). fisícas ou mentais, ficam dispensados
'das obrigações do Serviço Militar, em

caráter permanente, ou .enquanto per.,
sístdrem essas condições.
24)

licenciamento -

Ato de exclu-

sâo da praça do serviço ettvoõe uma
Fôrça Armada, após o término do
tempo de Serviço Militar inicial, com
a sua inclusão na reserva.
25) matrícula -

Ato de' admissão

do convocado ou voluntário 'em órgão
de Formação de Reserva, bem como
em certas Organizações Militares da
Atíva - Escola,Centro ou Curso de
Pormacâo de mttttar da ativa. 'I'ôda
a vez que o convocado ou voluntário
rõr designado para matricula em um
órgão de Formação de Reserva, ao
qual fique vinculado para prcstecão
de servíco, em períodos descontínuos,
em' horártos limitados ou com encargos limitados apenas àqueles necessenos à sua formação. será incluído
no referido órgão e matriculado, sem
contudo ser incorporado. Quando o
convocado ou o voluntário fôr matriculado em uma Escola, Centro ou
Curso. de Formacão de militar da ativa, ou órQ"~o de Formacâo de Reserva,
ao qual fique vinculado de modo permanente, independente de horário, .e
com os encargos inerentes às Organízacões Militares da Ativa. será íncluído e incorporado à referida Escola, Centro, Curso ou órgão.
26) muZta -Penalidade em dinheíro, 'aplicada pelas autoridades militares, por infração a dispositivos da
LSM e dêste Regulamento.
27) muZta mínima Penalidade
em dinheiro, básíca, com O valor de
1/30 (um trinta avos) do menor salário mínimo existente no Pais por
ocasião da aplicação da multa, 'arre,,:
dondada para centena de cruzeiros
superior.
28) ,município

náo

tributário

-

Município considerado, pelo Plano
Geral de Convocação anual, como não
contribuinte à convocação para o
Serviço Militar inicial.
29) municipio tributário _ Municíplo considerado, pelo Plano Geral de

Convocação, anual, contribuinte à conServiço Militar ínív.ocação para
cíal , Dentro das suas possibilidades

°

e localização, poderá contribuir seja,
apenas para as Organizações Mlli~
tares da Ativa, seja apenas, para ·os
órgãos de Formação de Reserva; seja
para ambos, símultâneamente, para
uma ou mais Fôrças Armadas.
30)

Organização Militar da Ativa

- Corpos (Unidades) de Tropa, Repartições, Estabelecimentos, .Navios,
Bases Navais ou Aéreas e qualquer
outra unidade tática ou administrativa, que faça parte 40 todo orgânico
do Exército, Marinha ou Aeronáutica.
31) órgão de Formação de Reserva

----:- Denominação genérica dada .aoe.
órgãos ~de formação de oficiais, graduados, soldados e marinheiros para
a reserva. Os órgãos de Fcrmaçâo-de
Reserva, em alguns casos, poderão ser,
também, Organizações Militares da
Ativa, desde que tenham as característdcas dessas Organizações Militares
e existência' permanente. Existem
órgãos de Formação de Reserva das
Fôrças Armadas, que não são constituidos de militares, mas apenas são
orientados, .ínstruídos ou nscanaaôoe
por elementos das citadas Fôrças.
32)
-oreterenctoãos BrasileirOS
com destino preferencial para uma
das Fôrças Armadas, na distribuição
anual do contingente, por exercerem
atividades normais de grande Interêsse da respectiva Fôrça, e que rtcarãc
vinculados à mesma, quanto ,à prestação do Serviço' Militar e quanto à mobilização. Determinados preferencíados têm os mesmos deveres dos, reservistas.
33) Publicidade do Serviço Militar
- Parte das atividades de Relações
Públicas, que visa o esclarecimento -dc
público. Realiza-se através da divulgação institucional e da propaganda
educacional.
34) reeiwaíamexto
Prorrogação
do tempo de serviço, uma vez terminado o engajamento. podem ser concedidos sucessivos reengajamen tos ~
mesma praça, obedecidas as condições que regulam a concessão.
35) refratário - O brasileiro que"

~~f ~fas~~r~:nl~~c~a~~t:r~i~ei:~ ~;

que, tendo-o feito, ausentar-se sem a
haver completado. Não será consíderado "efratário o que faltar, apenas.
ao alistamento, ato prévio à seleção,
bem cama o residente em municípto

ATÇ~,

no

não tributário, há mais de um ano,
referido à data, de inicio da época da
seleção da sua classe.
36) reínclusão - Ato' pelo qual o
reservista ou desertor passa a reínteg:r.a.r uma organização Militar.
37) reincorporação - Ato de reínclusâo do reservista ou isento, em determinadas condições, em Organização Militar da Ativa, bem como em
certos órgãos de Formação de Reserva.
38), Relações Públicas do Serviço
Militar Atividades dos diferentes

órgãos do Serviço Militar, visando ao
bom atendimento e ao esclarecimento
tio público.
39) reserva -

êate Regulamento.
~O) reservista Praça componente
da reserva.
<il) reservista de 1~ categoria _
Aquêle que atingiu um grau de ínstrução que o habilite ,ao desempenho
de função de uma das qualificações
ou especializações militares de cada
uma das, Fôrças Armadas.
~)

reservista

mação da Reserva. Poderão exrstdr integrando Organizações Militares da
Ativa ou ser 'localizadas isoladamente.
45) Taxa Militar - Importância em
dinheiro cobrada, pelos órgãos do Serviço Militar, aos convocados que obtiverem adiamento de incorporação ou
a quem fôr concedido o Certdfrcadc de
Dispensa de Incorporação. Terá o valor da multa mínima.
46) voluntário - Brasileiro que se
apresenta, por vontade própria. para
a prestação do Serviço Militar; seja
inicial, seja sob outra forma ou fase;
A sua aceitação e as condições a que
fica obrigado são fixadas pelos MInistérios Militares.

Conjunto de oficiais

e praças componente da reserva, de
acõrdo com Iegislaçâo próprl'a e com

Aquêle
mo, a
para o
sica de

de

21}

categoria
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_

que tenha recebrdo, no míniinstrução militar suífcíen te
exercício de função geral bácaráter militar.

43) situação especial - Situação do
possuidor do" Certificado de Dispensa
de Incorporação, por se encontrar em
função ou ter aptidão de in terêsse da
defesa nacronal e fixada pela reepecttva Fôrça Armada. E' registrada
no Certatícado. correspondente.
44) Subunidade'-quadro Subumdade com quadro de organização com-

posto apenas de elementos de comando e de enquadramento e tendo por
finalidade a formação de:
a) soldados ou marinheiros especialistas (ou de qualificações milita~es específicas) destinados à atrva- ou
a reserva;
b) graduados de fileira e especíauetes .(ou' de q~lalificaçõesmí1itares
espectftcas) destínados à ativa ou à
reserva.
As Suountdades-quaã-r; -sac eonside.r~das, conforme o caso, Organização
Mílttar da Ativa ou órgão de For-

TÍTULO 11

Da

fi
Natureza, Obrigatoriedade
Duâ:tção do Serviço Militar

c

CAPÍTULO UI

Da Natureza e Obrigatoriedade
do Serviço Militar

Art. 4Q. ·04Serviço Militar constste
no exercicio das atividades especificas
desempenhadas nas Fôrças Armadas
- Exército, Marinha e Aeronáutica
- e compreenderá, na mobilização,
todos os encargos relacionados com \"a
defesa nacional.
,.
§ 19. Tem por base a' cooperação
consciente dos brasileiros, sob os aspectos espiritual, moral, ttsrco, intelectual e profissional, na segurança
nacional.
§ 29.
Com as suas atividades,
coopera na educação moral e cívica
dos brasileiros em idade militar e lhes
proporciona a instrução adequada peru
a defesa nacional.
Art. 5\1. Todos os brasileiros sãoobrigados ao aervrco Militar na forma
da LSM e dêste Regulamento.
§ 1'?As mulheres ficam isentas do
Serviço Militar em tempo de paz e,
de acôrdo com suas aptídôes, sujeitas
aos encargos de interêsse da mobílizaçâo.'
§ 29 • Os brasileiros naturalizados e

por opção são obrigados ao Serviço

Militar a partir da data em que re-

ceberam o cértrfícado de naturalízaçào
ou da assinatura do têrmo de opção.
Art. 6Q • As atividades a que, em
caso de. mobilização, estão sujeitas as
mulheres são as constantes dos nu-
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meros 2) e
lamento.

3)

do Art. 10 dêste

Regu~

Art. 79. O Serviço' Militar inicial
será o prestado' por classes constituídas de brasileiros nascidos entre 19 de
janeiro e 31 de dezembro, no ano em
que completarem 19 (dezenove) &n05
de. idade.

ExEcU'l'IVÓ

1"õrça .como em situação especial, na
forma dos Art. 160 e 202, parágrafo
único, respectivamente, dêste Regulamento, necessitarão de autorização
prévia do Comandante de Região Militar, Dtstrito Naval ou ZOna Aérea
correspondentes, ressalvado o disposto
no Art. 15, ainda dêste jtegulemento.
§ 29.As Policias Militares 'também
poderão receber, como voluntários, 03
portadores de Certificado de Isenção
por incapacidade física, desde que
aprovados em nova inspeção de saúde
nessas corporações.
§ 3Q. OS comandantes das Corporações referidas neste artigo remeterão
à correspondente circunscrição de serviço Milttar, Capitania dos Portos ou
Serviço de Recrutamento e Mobilização de Zona Aérea, relações dos orasileiros incluídos nas suas corporações. _
especificando:

Parágrafo único. A classe será desrgneda pelo. ano de nascimento dos
brasileiros que a constituem e o conseqüente recrutamento para a prestação do Serviço Militar será fixado
neste Regulamento.
Art. 89. Os brasileiros nas condições
previstas na LSM e neste Regülamento prestarão o Serviço Militar Incorparados em organizações Militares da
Ativa ou matrrculados em; órgãos de
Pormaçâo de Reserva.
Art. 99. As condições para a prestação de outras formas e fases do
1) filiação;
Serviço Militar obrigatório são fixa2) datá e local doe nascimento; e
das' neste Regulamento e em legisla3) número, origem e natureza do
ção especial.
documento comprobatório de situação
Art. 10. Na mobilização, o" serviço militar.
Militar abrangerá a preataçâo de ser- '
Art. 13. Os brasileiros excluídos das
Viços: ~
Policias Militares por conclusão de
1) na forma prescrita nos artigos
tempo, antes de 31 de dezembro do
7" e 99 dêste Regulamento;
ano em que completarem 45 (quarenta e cinco) anos de idade, terão M
;' 2) decorrentes das necessidades mrmilitares atualizadas de
litares, corespondentes aos encargos situações
acôrdo com as novas qualificações e
de mobilizaç~o; e
com o grau de' instrução alcançado:
3) em organizações civis que tnte1) serão considerados reservistas de .
ressem à defesa nacional.
2!J. categoria, nas graduações e qualificações atdngrdas, scvanteríormente
Art. 11.. O Serviço prestado nas Pceram portadores de Certificados de
lícias Militares, Corpos de Bombeiros
Isenção, de Dispensa -de Incorporação
e em outras Corporações encarregaou. de Reservista, quer de te, quer- de
das da segurança Pública, que, por
2:). categoria, com graduação inferior à
legislação especifica, forem declaraatingida.
das reservas das Fôrças Armadas, será considerado de ínterêsse militar.
~) nos demais casos; permanecerão'
O ingresso nessas corporações será
na categoria, na graduação e na quafeito de acôrdo com as normas bailificação que possuíam antes da incluxadas pelas autoridades competentes, são na Poliicia Militar.
-,
respeitadas .as prescrições dêste Regu§
19.
Os
excluídos
por
qualquer
tz;l0lamento.
tívo, antes da conclusão do tempo a
que se obrigaram, exceto por incapaArt. 12. As polícias Militares poderão receber, como voluntários, os recidade física ou moral, retornarão à
servistas de 1~ e 2~ categorias e os situação anterior, que posuíam na reportadores de Certificado de Dispensa serva, QU serão considerados reservistas de 21). categoria, na forma fixada
de Incorporação.
neste Regulamento,
.
§ 19 Os reservistas "na disponibili§
2Q
Os'
excluídos
das
referidas
Cordade > assim como os possuidores de
porações por incapacidade física ou
Certificado de Dispensa de Incorpomoral serão considerados isentos, do
ração, considerados pela respectiva
H
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§ 19 Neste caso, os reservistas serão
serviço Militar, qualquer que tenha
sido a sua situação anterior, devendo, considerados em destino reservado, e
os possuidores de' Certdríoado de· Disreceber o respectivo Certificado.
pensa de Incorporação, bem como' os
~ 39 As Policias Militares forneceisentos, permanecerão nesta situação
l'B.O aos excluídos . de suas corpora~
até o término ou desligamento do
çôes os certificados a que fizerem jus,
curso.
por ocasião da exctusão, de ecõrdo
como estabelecido neste artigo:
§ 29 Quando desligados antes I da
. conclusão do curso, por qualquer mo1)
restituindo o Certificado, que
tivo, exceto por incapacidade cio-ai:
possuíam anteriormente à inclusão,
aos que não tiveram alterada sua si1) os reservistas, retornarão à mestuaçâo militar;
ma situação que possuíam na reser-

2) fornecendo o Certificado de 2('
Categoria ou de tsenção, conforme o
caso, aos que tiveram alterada sua
situação militar.
§ 49 Caberá aos Comandantes de
Corporação das Policias MilItares: o
processamento e a entrega dos novos
cer tífícadoa previstos neste artigo, os
quais serão fornecidos, sob controle,
pelas Círcunscrfções de serviço MíIítar,

Art. 14. Os brasileiros matrículados em Cursos de Formação de .oncíaís das Policias Militares, quando
pertencentes à classe chamada para
a seleção, terão a incorporação adiada automàtdcamente até a conclusão
ou interrupção do ~.-:.~').
§ 19 Os que forem desligados dêssea Cursos antes de um ano, e que
não tiverem direito à rematrícula,
concorrerão à prestação do Serviço
Militar inicial, a que estiverem aujeitos, com a primeira classe a ser
convocaôa, apó~ o desligamento, com
prrorfdade para incorporação. Neste
caso, o Comandante da, Corporação
os encaminhará ao Chefe da Circunscrição do serviço Militar ou ao fJ:gào atístador mais próximo, para que
regularizem a sua sítuaçâo mtlítat-.
§ 29 Os que forem desligados apés
terem completado um ano de CUl'SO,
exceto se o desligamento se der por
incapacidade moral ou física, serão
considerados reservistas de 2Q. Categoria.

Al"t. 15. Os reservistas, ou possuidores de Certificado de Dispensa de
Incorporação e os isentos do Servíco
Militar por incapacidade físíca poderào. freqüentar cursos de Formação
de Oficiais das Policias Militares, independentemente de autorização especial.

va;

2) os -possuidores de Certificado de
Dispensa de Incorporação e os isentos por incapacidade física continuarào na mesma situação. Entretanto,
se tiverem completado, no mínimo,
um .eno de curso, serão considerados
reservistas de 2l!o categoria, nos têrmos do § 29, do Art. 14, dêste Regulamento.

§ 39 Os desligados por incapacidade
física ou moral terão a situação regulada pelo § _ 29 , do art. 13 dêste
Regulamento.

Art. 16. Os brasileiros, reservistas

ou não, que concluirem os Cursos de

Formação de Oficiais das Pclícías
Müítarea terão a .situaçâc fixada no
Regulamento do Corpo de Oítcíais da
Reserva do EXército.

Art. 17. Os .responsáveís pelos curSÜf: de Pormaçâo' de Oficiais das PoIícías' Militares deverão remeter aos
Chefes .de Circunscrição de Serviço
Militar, relações nominais dos matr'i-'
culados, dos que ínterromperém os
cursos sem direito a rematrtcula e
dos que concluírem os cursos, Idênticas às fixadas pelo § 39 do Art. 12,
deste Regulamento.
Parágrafo único. As relações a que
SE:' refere êste artigo serão remetidas
logo após o inicio ou término do curse e tão logo se verifiquem as interrupções ,
Art. 18. Aos Corpos de Bombeiros
e outras Corporações encarregadas
da Segurança Pública, nas condícóea
fixadas no Al"t'. 11 dêste Regulamento, \ Se r o aplicadas as prescrições
fíxadas p a r a as. Policias Mílítares
que, sem serem Organizações Millta..
res Ou órgãos de Formação de Reserva das Fôrças Armadas, na forma estabelecida naLSM e neste Regulamento, são reservas do Exérc1to.
ã
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CAPíTULO IV

Da Duração do Serviço Milita"

Art. 19. A obrigação para·com o
Serviço Militar, em tem p o de paz,
começa no 19 dia de janeiro do ano
em que o brasileiro completar 18 (dezoito) anos de idade e subsistira até
31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos.
parágrafo único. Em tem p 6 de
guerra, êsse periodo poderá ser ampliado, de acôrdo com os interêsses da
defesa nacional.
Art. 20. Será permitida aos brasileiros a prestação de Serviço Militar
como voluntário, a partfr do ano em
que completarem 17 (dezessete) anos
e até o limite de 'Idade fixado no artigo anterior, e na forma do prescrito no Art. 127 e seus parágrafos,
deste Regulamento.
Art. 21. O Serviço Militar inicial
dos incorporados terá' a duração normal de 12 (doze) meses.
§ 19 Os Ministros da Guerra, Marinha e Aeronáutica poderão reduzir
até dois me e e s ou dilatar até seis
meses a duração do tempo de Serviço Militar inicial dos 'brasileiros incorporados às respectivas Fôrças
Armadas.
.2 Q ~ caso de ínterêsae nacional,
a dilação do tempo de Serviço Militar dos incorporados além de 18 (desete) meses poderá ser feita -median• te autorização do Presidente da República.
§ 3? Durante o período de dilação
do tempo de Serviço Militar, prevístu nos parágrafos anteriores, as praças por era abrangidas serão consideradas engajadas.
§ 4 9 As reduções e dilações do tempo de Serviço Militar, previstas nos
~~ 1 9 e 29 dêste artigo, serão feita.')
mediante ato eepectrtco e terão caráter con;pUlsório, ressalvado o dísposLO no 'Art. 133, dêste Regulamento.
Art. 22. O Serviço Militar ímcral
cos matículados em órgãos de Formação de Reserva terá· a, duração
prevista nos respectivos regulamentos.
Art. 23.·A duração do tempo de
prestação de outras formas e fases
do Serviço Militar será fixada nos

atos. que determinarem as convocações, acertarem voluntários ou concederem as prorrogações 'de tempo deserviço, com base neste Regulamento ou em legislação especial.
Art. 24. A contagem do tempo de
Serviço Militar terá íníóío no dia da
mcorporaçâo ou da matricula.
Parágrafo único. Não será computeco como tempo de Serviço Militar:
1) qualquer p e r 1 o d o anterior a8
ano a partir do qual é permitida a,
aceitação do voluntário, definido neArt. 20 dêste Regulamento;
2) o pertodo que o incoporado levar no cumprimento de sentença judicial passada em julgado;
3) o período decorrido sem aproveitamento, o de acôrdo com as exígêncías dos respectivos regulamentos, pelos matriculados em órgãos deEormaçâo de Reserva.
Art. 25. Quando, p o r motivo de
fôrça-maior, devidamente comproveco (incêndio, inundações etc), faltarem dados para contagem de temp ..
de Serviço Militar, caberá aos Mínístros Militares arbitrarem o tempo â.
ser computado para cada caso partdcular, de acôrdc com os elementos ."
que dispuserem.
TíTULO

ê

m

Dos órgãos de Direção e Exeeuçãe
do Serviço Milüar e da Dimáo
Territorial
CAPíTULO V

Dos órçõos de Direção e de
do Serviço Militar

E~ecu§iie

Art. 26. Ao Estado-Maior das Fôrças Armadas (E1>.1FA) caberá a dírs-

geral do Serviço Militar, mediande determinadas
atrvídades essenciais." tocaüzaoasvne
LSM e neste Regulamento, cabendo
aos Ministérios Milítares. a responsabilidade da direção, planejamento e
execução do referido Serviço na 1"86-pectíva- Fôrça Armada.

ção

te

a coordenação

Parágrafo único. Todos os às~
cumentos, elaborados pelo EMFA, que
encerrem prescrições, a serem executadas pelos Ministros Militares, -deverão ser aprovados pelo Presíden'<
da República.

ATOS, 00 "PODER EXElCUTIVO

Art. 27. Compete ao EMFA:
1) elaborar, anualmente, com participação dos Ministérios .Mílttares,
am plano Geral de convocaçao para
o serviço Militar inicial, regulando
.as condições
de recrutamento da
eiesse a incorporar no ano seguinte,
nas' Fôrças Armadas;
2) fixar, anualmente, as condições
de tributação dos municípios, me.dtante proposta dos Ministros Milita.res:
3) fixar
critérios para a seleção,
tendo em vista a prestação do Serviço Militar inicial, de acôrdo com
os requisitos, apresentados pelos Mimistérios Militares;
4)
declarar, anualmente, quais os
estabelecimentos ou emprêsas índustrtaís, de ínterêsse militar, de transporte e de comunicações, que são reIacíonados, diretamente, com a Segurança Nacional, para fins de dispensa de incorporação de empregados, operarias ou funcionários;
5) baixar instruções para execução
do Serviço Militar no exterior, quanto aos brasileiros que se encontrarem
fora do pais;
6) coordenar a, confecção de tabelas únicas de . uniforme e material de
instrução dos Tiros-de-Guerra ou órgãos criados com a mesma fínalícíade:
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3) na Aeronáutica: a Diretoria -do
Pessoal da Aeronáutica (DPAer).
Parágrafo único. Cada Diretoria
terá seu regulamento próprio.
Art. 29. A execução do, Serviço Militar, no Exército, ficará a cargo das
Regiões Militares (RM).
§ 1Q constituem órgãos do Serviço
Militar. nos territórios das Regiões
Militares:
1)' as Seções do .servtco Militar 'rGegtonal (SSrVIR) e as de Tiro-de-Gu-erra (STG). que são Órgãos regionais
de planejamento, execução e coordenação do Serviço Militar. Dependem
tecnicamente da Diretoria do Serviço
Militar;
2) as Circunscrições do gervíco Militar (CSM) , que são órgãos regionais
de execução e fiscalização do Serviço
Militar. 'perão 'Instruçoea proprras de
funcionamento, em que serão definidas as atribuições dos órgãos subordinados. São dependentes técnica fi
ctoutrmàriamente da D8M, através
das SSMR, e administrativa & discínlínarmente dos Comandantes de

RM.;

3) as Delegacias de Serviço Militar
(Del SM). que são órgãos executores
e fiscalizadores, diretamente subordínados à CSM em cujo território tenham sede e que abrangem uma ou
mais Juntas do Serviço Militar;
7) coordenar os trabalhos de ReIaçôes Públicas (e Publicidade) do
4) as Juntas de Serviço Mtutar
'Serviço Militar nos' aspectos comuns
<J8M), que são órgãos executores do
às três Fôrças Armadas;
Serviço Militar nos Municípios Administrativos. Estão subordinados têc8) encarregar-se do Fundo do Bernícamente às CSM correspondentes,
viço Militar, de conformidade COm o
por intermédio das Del SM; e
disposto neste Regulamento;
5) os órgãos Alistadores(OA), sob
9) propor
fixação de .dotações
a responsabilidade de Organízaçôes
orçamentárias próprias, destinadas às
es, designadas pelo Ministro
-despesas para execução' da LI::1N e Milita!
da Guerra, que, como as J8M,' são
admínfstrá-Ias, de acõrdo com o disórgãos executores do Serviço Militar
posto neste Regulamento;
e encarregados' do alistamento militar. Dependem tecnicàmente da CSM,
10) coordenar qualquer assunto reem cujo território tenham sede.
ferente ao Serviço Militar não especificado nos números anteriores dêste
§ 29 As CSM. e as Del SM tearttgo, que envolva interesses esseu-cíaís relacionados com mais de uma, rão orgamzaçao adequada à população e terrrtórlc que lhes competir
Fôrça. Armada e que exija, critério atender.
Sempre que necessário, delas
'uniforme de solução.
poderáo fazer parte, permanente' ou
Art. 28. Sâo órgãos de direção' 0.0 temporariamente, elementos dos ou.êervrco Militar:
tros Ministérios Militares, de acõrdo
1) no Exército: a Diretoria do Ser.. com o disposto no parágrafo 'único
do art. 32, dêsteRegulamento.
'Viço Militar (DSM)·;
§ 39 As JSM, como órgãos de exe2) na Marinha: a Diretoria do Pea..soaI da Marinha (DPM);
cução nos municípios, serão presldl-

a
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das pelos Prefeitos Municipais, tendo
como' Secretário um runctonárto munícípal .' Em caso. de .necessidade aosoluta, o agente' estatístico local desempenhará. as funções de Secretário. A
critério do Presidente da ,IJ8M pode-

rão ser designados seus auxiliares outros funcionários municipais. Todo o
pessoal da 30M deverá ser de reconhecida idoneidade moral e profissional.
§ 49 Quando razões Imperiosas, devidamente justificadas, impedirem o'
Prefeito Municipal de exercer as tunçôes de Presidente da J8M, poderá

êle designar seu representante para
exercê-las um funcionário municipal
de reconhecida capacidade e idoneidade moral.
§ 5Q O Secretário da J8M sere designado .pelo Comandante da RM,

por proposta da CSM competente, mediante índícaçâo do Prefeito Municípal ,
Deverá realizar, sempre que
possível, um estágio preparatório das
funções na Del SM ou na CSM ou
p o r correspondência. Excepcionalmente, se o vulto dos trabalhos da
J5M o aconselhar, poderão ser designados mais de um Secretário para a
mesma J8M.
§ 69 Os Comandantes de RMpuderâo modificar 'a composição de qualquer 38M, cuja atuação contrarie' o
ínterêsse publico, adotando, então.'
aquela autoridade, medíôas que no
caso cõuberem.
§ 79 Nos Munícípíos onde houver
Tiros-de-Guerra, o seu Diretor será,
também, o Presidente da JSM, que
terá corno Secretário, o instrutor mats
antigo. E, neste-caso:
1) o Presidente da JSM será designado pelo Comandante da Regtao f::
os Prefeitos municipais ficam dispensados da presidência;
2) funcionários municipais poderão,
também ser desigriados, pelos Prefettos, para auxiliares da 38M presídída
pelo Diretor do Tiro-de-Guerra.
3) se os Prefeitos mumcipaís forem
também Diretores do, Tiro-de-Guerra, a J8M ficará constituída normalmente, de acôrdo com o- disposto no
parágrafo 39, dêsteartigo.
§ 8Q Nos municípios sede de CSM
e de outras .Organízaçôes Militares,
mediante proposta dos Comandantes
de R~, .pooerá deixar de ser insta-

Iada 38M. Nesses municípios, os en-

cargas da JSM serão, desempenhauos
por órgão Alístador, sob ao responsabilidade de uma Organização Militar.
§ 9Q A responsabilidade pela Instalaçãn e manutenção anequadas das
J8M (sede, pessoal e material), quer
presididas pelo Prefeito, quer pelo. DiI etor do Tíro-ôe-Guerra, é do Municípío Administrativo.
§ 10.
O Comandante da RM, em
caso de dificuldades para o funcionamento das 38M, por írregulartdades graves ou por falta de sede, pessoal ou material adequados;" poderá
suspender o seu funcionamento, em
caráter ternporárto. caso em que de,,:
signará a 38M de outro. Muni-ípíc,
para atendimento dos trabalhos vinculados a Junta de funcionamento
suspenso, sem prejuízo de medidas
administrativas e judiciais; julgadas

necessárías.

11. Compete às J8M:

ê

cumprir as instruções para ri seu
funcionamento, baixadas pelo Ministro da Guerra;
2) cumprir as prescrições técnicas
baixadas pela CSM correspondente;
3) executar os trabalhos de. Relações Públicas,' inclusive Publicidade.
do Serviço Militar, no seu território; e
1)

4) efetuar a fiscalização dos trabalhos do Serviço Militar, a seu cargo, mantendo elevadocpadrâo . moral
e funcional nas suas atividades e
proibindo a atuação de intermediários.
§ 12. As' Del 8M funcionarão anexas a uma. JSM, . escolhida de acôrdo
com a capacidade de atendimento do
.munícípío e de comunicação com as
'demais JSM de sua junedtcão.: Ex~
cepcíonalmente, poderão funcionar
nas sedes das CSM.
§ 13. Constituem órgãos aüatadorea,
no EXército:

1) Juntas de Serviço Militar;
2) Circunscrições de Serviço Mili-

tar; e

3) órgão; Alistadores (OA) , sob a
responsabilidade de Organizações do
Exército.
Art. 30. A execução do Serviço Militar, na Marinha, ficara a cargo da.
Diretoria do Pessoal da Marinha

(DPM) •
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§ I'? Para êsse fim. a DPM supertntenderá . tecnicamente os seguintes
órgãos e elementos. navais:
1) Distritos Navais (DN) - que são
órgãos de planejamento, 'execução e
fiscalização do Serviço Militar nos territórios de sua júrlsdíção:
2) iBases Navais (B!,T.) - que são
órgãos de execução, e fiscalização do
Serviço Militar. subordinados aos Distritos Navais respectivos;
3) Capitanias dos Portos <CP) que, com _suas Delegacias (DeICP) e
Agências (Agep), são órgãos executantes do Serviço Militar nos territórios de sua jurisdição, subordinadas aos Distritos Navais respectivos; e
4)
Corpo de Fuzileiros Navais
(CFN) - órgão de execução do Serviço Militar, concernente 03.0 pessoal. a
êle destinado.
§ 2Q Constituem órgãos alístaderes.
na Marinha:
1) Diretoria do Pessoal da Mari-

nha;

Distritos Navais;
Capitanias dos Portos;
4)
Delegacias das Capitanias dos
Portos;
5)
Agências das Capitanias dos
\
Portos;
6)
Arsenal de Marinha do Rio de
.Ianeíro;
7)
Centro de Armamento da Ma
Tinha; e
8) Outros
órgãos ou comissões
assim declarados pelo Ministro da Ma2)

3)

rinha.

Art. 31. A execução do Serviço Mi
litar, na Aeronáutica, ficará a cargo
das Zonas Aéreas (ZAé).
R

§ 19' Constituem órgãos do Serviço
Militar, nos territórios das ZAé.
1)
os Serviços de Recrutamento e
Mobilização de Zona
Aérea
(SRMZAé), que são órgãos de planejamento, execução e coordenação do
Serviço Mili tar, no âmbito da ZAé.
Dependem tecnicamente da DP:Aer e
reger-se-ão por instruções próprias; e
'2) as .Juntas de Alistamento da -Ae4
ronáutica (JAAer), nas Unidades é
Estabelecimentos. Dependem tecnicamente dos SRMZAé.

§ 2Q Constituem órgãos alistadores
ns Aeronâuttca:
1) Serviços de Recrutamento e Mobilização de Zona Aérea;
S) Juntas de Alistamento da Aeronáutica;
3)
Comissões de Seleção, a funcionarem junto a repartições públicas civis ou militares, autárquicas e de economia mista, federais estaduais e munícípaís ,e estabelecimentos de ensino
e industriais; e
4)
outros órgãos, assim declaradas
pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 32. Os órgãos- do Serviço Militar de cada Ministério Militar, enumerados nos A,rt. 29, 30 e 31 'dêste.
Regulamento. atenderão, também, as
nec-essida-des dos outros dois Ministérios, mediante entendimento adequado,
Parágrafo único. Para êste fim, poderâ-, ser designadas comissões 0\1 represantantes de um Ministério, permanente,'; ou temporários, junto aos órgãos de execução de outro Ministério.
Art. 33. Os Consuladca do Brasil
serão órgãos executores do 'serviço Mi
lltar no exterior. quanto-aos brasileiros
que se encontrarem dentro de sua jurisdição.
R

CAPfTUL9 VI

Da Divisão Territorial

Art. 34. O território nacional, para
efeito do Serviço Militar, compreende:
1) Juntas de Bervlço Militar (JSM).
correspondentes aos Municípios Administrativos;
2) Delegacias de Serviço Militar
(DeISM). abrangendo uma ou mais
Juntas de Serviço Militar;
3)
Circunscrições de Serviço MiUR
tal' (CSM) , abrangendo diversas Delegacias de serviço Militar, situadas,
.tanto quanto possível, no mesmo Estado; e
4)
Zonas de Serviço Militar (ZSM) ,
abrangendo duas Ü"U mais ctrcunscnções de Serviço Militar . Para efeitos
dêste Regulamento:
.
a) , no Exército, serão constttutdas
as Zonas: de, Serviço Militar Norte.
abrangendo as CSM localizadas no
território das 7ª'. 8ª' e lOª' RM; de Ser-
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viço Militar Centro. abrangendo as
CSM localizadas no território das P
2lJ.,' 4:)., 6'\ 9l!-e 11lJ. RM; e de Serviço
Militar Sul, abrangendo as -CSM localizadas nas 3ª' e 5~' RM;

b) na Marinha e na Aeronáutíca,
ZSM serâc organizadas, quando necessário, por proposta dos respectivos
t: -

Ministérios'.
~ 1 O Distrito Federal e os 'rerrttõrios Federais, exceto o de F-ernando
de Noronha, sâr- equiparados a Esta-.
dos para os efeitos da LSM e dêste
Regulamento; as suas divisões administrativas são equiparadas a Municípios. O território de Fernando de No-

ronha, para.o meSID<.. fim, fica equiparado' a Município.
§ 2Q OS municípios serão considerados tributários ou não tributários, conforme -sejam ou não designados. no
Plano Geral de Convccaçâo, contribuintes para a seleção e conseqüente
convocação para o Serviço Militar fntcial.
Art. 35. A designação dos munícípios trfbutárfos será feita anualmente
pelo El'y.IFA, mediante proposta dos
Ministros Militares.
§ lI? As· propostas para a tributação
dos município" deverão especificar:
,1)
municípios tributários de Organizações Militares da Ativa;
2)
municípios tributários de órgãos
de Formação de Reserva; e
3)
municípios tributários de Organizações Militares da Ativa e de órgãos
de Formação de Reserva, simultâneamente.
§ 2Q ~"'a tributação dos munlcípíea
serão levadas em consideração as seR
guintes condições:
1.) necessidades e localização das
Organizações Militares da Ativa e dos
órgãos de Formação de Reserva;
2)
índice demográfico e facilidades
de comunicação e de transporte do
município;
3) possibilidades orçamentárias dos
Mmístér'os Militares; e
4)
características da mobilização.
: 39 Deverá, ainda, ser levada em
consideração a necesstdade de 'evitar a
certeza de que um. determinado município seja sempre dispensado de incorporação.

§ 4Q Em conseqüência da trtbutaçâe
de que trata o presente artigo, serão
designados, quando necessário, os municípios constitutivos das Guarnições
Militares, referidas no Art. 89 e seus
. parágrafos, dêste Regulamento.
'c.üt. 36. Entre outros, serão designados como tributários:
1; de Organização Militar da AtiVa
- os municípios sede dessas Organizeções e, se necessário, os mais próxímoa
delas;
2) de órgãos de Formação de - Re ..
serva - os municípios (apenas as SUt\lS
zonas urbana e suburbana) s~de
cesses órgãos e vízínhos, se possível.
Art. 37. Terão prioridade para se..
rem classificados como não trfbutárfoa
de Organizações Militares da Ativa OI!
municípios que possuírem- uma das ge. guintes condições:
1)
recenseamento militar de fraco
coeficiente; ou
2) meios de comunicação e de transporte deficientes.
TiTULO IV

Do Recrutamento para o
Serviço Militar
CAPÍTULO VII

Do Recrutamento

Art. 38. O recrutamento fUnda~
menta-se na' prestação do Serviço Mtlitar em caráter obrigatório ou no voluntariado. nos Têrmos dos Arts. 59 e
127 do presente Regulamento .. Compreende:
1) convocação (nas suas diferentes
finalidades) ;
2)

seleção;

convocação t incorporação ou ã.
matrícula tdesignação) ; e
A) íncorporaçao ou matricula nas
Organizações Militares da Ativa ou nos
órgãos de Formação de Reserva.
3)

CAPÍTULO

vm

•

Da Seleção e do Alistamento

Art. 39. A seleção, quer da eteeee.
a ser convocada, quer dos voiuntãrtoa,
será realizada dentro dos segutntes aspectos:
1)

rísíco:

2)

cultural;
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3)

psicológico; e
1) incorrerá na multa mínima pre..
vista no número 1 do A,rt. 176, dêsta
moral.
Art. 40. Todos os. brasileiros deve- Regulamento; e
rão apresentar-se obrigatoriamente,
2)
será alistado pelo órgão alista-,
para-Uns de seleção ou de regulariza- dor a que comparecer por qualquer
ção de sua situação militar, no ano motivo.
eIU que completarem 18 (dezoito) anos
Art. 42 Ao ser alistado, todo o brade idade, independentemente de Editais Avisos ou Notificações, em local sileiro receberá imediata e gratuitamente, do órgão alistador, o Certifi:",
e época que forem fixados neste Regulamento e_nos Planos e Instruções cada de Alistamento Militar (CAM).
de Convocaçao,
§ 1Q Na ocasião da lavratura do
Parágrafo único.
A apresentação CAM, será reststrada;: como limite de
deverá ser realizada inicialmente para validade inicial, a data de 19 de dezembro do ano que anteceder ao da
o ·alistamento e posteriormente para a
incorporação da classe a que pertencer
seleção propriamente dita,
\
o alistado DU daquela a que se enconArt. 41. O alistamento constitui o
trar vinculado.
ato prévio, e obrigatório, à seleção,
§ 29 Terminado o prazo acima es§ jo A
apresentação obrigatória
para o alistamento será feita dentro tabelecido e continuando o brasileiro
dos primeiros seis meses do ano em em dia com as obrigações militares, a
validade' do CAM será prorrogada; nas
Que o brasileiro completar 18 (dezoito)
condições seguintes:
enos de idade. Quanto àqueles que sejam voluntários para a prestação do
1) 'até a data da Incorporaçã., ou
Serviço Militar inicial, poderá ser feimatrícula;
ta a partfr da data em que o interes2) até o recebimento, quando fôr
sado completar 16 (dezesseis) anos de
do Certificado de Isenção tu
idade Quanto aos brasileiros natura- ode caso,
Dispensa de Incorporação; ou
lizados ou .por opção, deverá realizar3)
enquanto permanecer com a inse dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
corporação adiada.
Q contar da data em que receberem o
certificado de naturalízaçâo ou da asArt. 43. Ao apresentar-se ao órgão
sinatura do têrmo de opção.
alistador 'do local de residência para.
o alistamento, de conformldade com o
§ 29 O alistamento será efetuado
fixado nos Art. 40 e 41 dêste Regulanormalmente pelo órgão alístador do
local de residência, ou, excepcional- . menta, todo o brasileiro deverá estar
mente, en. outro órgão alistador, se as munido dos seguintes documentos:
circunctâncias o justificarem, a juizo
1)
certidão de nascimento ou prova
dêsse último órgã-o, bem corno nos Conequivalente Se fôr brasileiro naturasulados do Brasil, para os que estive- lizado (JU por opção, a prova de naturem no exterior. Os órgãos alistado- ralização OU certidão do têrmo de
res funcionarão normalmente durante opção;
todo o ano ..
2) duas rotogranas 3 x 4 em; e
§ 3Q .Aos brasiieiros que residirem
cu se encontrarem no exterior, próxi3) declaração de nãó haver se alismo a localidade brasileira, é facultada tado ainda em outro órgão alistador,
a apresentação, po. conta própria, pa- assinada pelo alistando, ou, a seu rôgo,
re o alistamento, no órgão alístador por pessoa .idônea. Essa declaração
da referida localidade.
poderá ser feita na Ficha de P_,listamenta Militar (FAM) , a.ser organiza§ 49 A inexistência ou falta de órgão alistador no local de residência da pelo órgão alistadcr ,
não constituirá motivo para isentar
§ 19 Os alistandos residentes -em
qualquer brasileiro do alistamento
obrigatório no período previsto no pa- múmcipios tributários e que sejam arrimos de família deverão apresentar,
rágrafo 1~, dêste artigo.
ainda, os documentos comprovantes
§ 5Q O brasileiro que não se tiver
dessa situação e o requerimento soltapresentado para o alistamento obrj- citando dispensa de incorporação, nos
gatórro, na condição fixada no parátêrmos do parágrafo 10 do Art. 105,
grafo lQ, dêste artigo:
dêsbe Regulamento.
4)

o

o

o
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29 O brasileiro que não tiver sido

registrado civilmente, que não possuir
documento hábil de identificação ou

que ignorar se foi registrado ou o lugar em que o tenha sido:
1) será alistado de acôrdo com as
declarações de duas testemunhas identificadas, sóbre o nome, data e lugar
de nascimento, filiação, estado civil,
residência e profissão as quais serão
anotadas em liVTO especial e válidas
em caráter provisório, exclusivamente

gos59 e 60 dêste Regulamento. O órgão alístador poderá providenciar a
Inspeçàc de saúde do requerente.
Art. 46.

Por ocasião do alistamento

da classe, e a critério dos Comandan,
tes de RM, DN ou ZAé, poderão ser

constituídas comissões de Seleção, nas

Organlsaçôes Militares onde funciona.

rem órgãos ahstadores, com a fmahda,
de de realizarem a inspeção de saúde
dos aüetandos. Essa inspeção se regerá pelo disposto em o Art. 52 dêste
para fins de Serviço Militar. No CAM
Regulamento.
deverá ser anotado (carimbo em côr
§ 19 Os julgados incapazes defitívavermelha): "Não é válido como prova
mente receberão Certificados de Isende identidade, por falta de apresentação de documento hábil de identificação.
ção" ;
§ 2(> Os demais deverão apresentar2) se fôr incorporado ou matriculado, caberá ao seu Comandante, Chefe se na época da seleção da classe, conou Diretor, fazê-lo regularizar a sua forme estabelece o Art. 48 do presente
situação, dentro do prazo de prestação Regulamento, sendo, então, submetidos a nova inspeção de saúde.
do Serviço Militar inicial, com o registro civil, -ou com providências para
Ari. 47. Para os brasileiros restdenobtenção da prova dêsse registro, ou, : s nos municípios não tributários, o
ainda, com a competente justíftoação recrutamento ficará limitado ao alisjudicial;
tamento.
3) se fôr dispensa-do do Serviço Mi48. Os brasileiros da classe a
htar inicial, ou isento, o Certificado serArt.
convocada,
em municícorrespondente deverá conter a anota- pios tributários,residentes
ficam obrigados a
ção prevista no número 1 dêste paráapresentar-se
para
a
seleção,
a ser
grafo, a menos que tenha. sido aprerealizada
dentro
do
segundo
semestre
sentado, _em tempo útil, o documento
do ano em que completarem 18 (dehábil de identificação.
zoito) anos de idade, Independentemente de Editais, Avisos e N onnce§ 31;) O~ brasileiros residentes no exterior, ao se alistarem nos Consulados ções, em locais e prazos frxados neste
do Brasil, deverão apresentar, tam- Regulamento e nos Planos e Instruções de Convocação. Também ficam
bém, prova legal de residência.
obrigados a essa apresentação os bra§ 49 Os brasileiros preferenctados
sileiros vinculados à classe a ser eoupara cada uma das Fôrças Armadas,
vocada.
de acôrdo com o Art. 69, dêste Re§ IriA seleção deve proporcionar a
gulamento. deverão alistar-se em 6r
gâo altstadcr do Ministério correspon- avaliacão dos brasileiros, a serem convocados para o Serviço Militar inicial,
dente.
quanto aos aspectos físico, cultural.
Art. 44. O brasileiro que se alistar psicológico e moral, de forma a permiduas vêzes incorrerá na multa previs- tir sejam aproveitados para Incorporata no número 1 do Art. 177, dêste Re
cão ou matrícula, de acôrdo com as
gulamento. independentemente de ousuas aptidões e as necessidades dos
tras sanções a que possa estar sujeito'.
Ministérios Militares.
Arb. 45. No alistamento realizado
§ 2(> Serão submetidos à seleção os
em mumcípto tributário, serão anota- conscritos, os voluntários e os pertendos, nó CAM, o local e a data 'em que centes a classes anteriores, ainda em
deverá ser feita a apresentação para débito com o Serviço Militar.
a seleção, desde que êsses elementos
§ 39 Os brasileiros que se apresensejam conhecidos.
tarem para a seleção, sem terem realiParágrafo único.
Caso o alistando zado o alistamento, deverão, pre via-.
apresente notória incapacidade tísica, mente, ser alistados, J1,o órgão alistaterá aplicação o disposto em os p':rti- d- ccmpc '
R
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Art. 49. A seleção, para tôdas as
Fôrças Armadas" será realizada por
meio de Comissões de Seleção ~CS),
para isso designadas pela autoridade
competen~e e constituídas por militares da atíva ou da reserva e, se neceasário, comple~adas com civis devidamente quaüfícados. Essas, Oomíssões
funcionarão de' acôrdo com ínstru-,
ções particulares, nos locais e prazos
previstos _nos Planos e Instruções de
convQcaçao.
§ 1\"' O Ministro Militar interessado
fixará as índenízações e gratificações
para o médico civil OP da reserva não
convo-cado, que colaborar nas inspeções
de saúde realizadas pela Comissão de
Seleção.
§ 29 Os brasileiros residentes em
mlli1ícípios tributários que, por qualqu-er motivo, deixarem de se apresentar nas épocas fixadas para a seleção
de sua classe Ec- os vinculados a essa
classe poderão apresentar-se. durante
as épocas de Incorporação, às Comissões de Seleção, que estarão funcionando nas Organizações designadas
para êsse fim, sem prejuízo das sancões (multas) a que estiverem sujei-

tos.

§ 39 Os brasileiros naturalizados e
. os por opção serão submetidos à prtmeira seleção a ser realizada. após o
fornecimento do -ertíf.ícado de naturalízação .ou da assinatura do têrmo
de opção.
§ 49 Os brasileiros, após completarem. 16 (dezesseis) anos de idade, resídentes em quaisquer munícípíos. poderão apresentar-se par-a a seleção,.
desde que satisfaçam as condições nxadas pelos Ministros Militares para a
sua aceitação, como voluntários, de
acôrdo com o disposto no Art. 127 e
seus parágrafos, dêste Regulamento.

1 59 Os voluntácíos, nas condições
fixadas no parágrafo 49, anterior, uma
vez apresentados para a seleção, ficam
sujeitos às mesmas obrigações impostas à classe a ser convocada, respeltando-sa as condições fixadas nas instruções para a sua aceitação.
§ 69 Aos brasileiros que residirem ou
se encontrarem no exterior, próximo
a localidade brasileira onde funcionar
CS, é facultado que ali se apresentem,
por conta própria, para a seleção.
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Art. 50. A seleção compreenderá,
além do alistamento:
1)
inspeção de saúde e, a critério
dos Ministél'ios Militares, outras provas físicas:
2)
testes de seleção;
3) entrevista; e
4)
apreciacâo de outros elementos
disponíveis. ~
,
?arágrafo único. A seleção de que
trata este artigo será feita de acôrdo
com instruções baixadas pelo Ministro
Militar Interessado.
Art. 51. As OS, que funcionarão, em
principio, nas sedes dos municípios tributários, serão constituídas, no minimo, de três oficiais, inclusive de um
médico e do Delegado do Serviço Militar no terntórtc jurisdicionado pela
respectiva Delegacia. Também Integrarâo Q·S CS pra-Ças auxiliares necessárias e os Secretários de 3SM, nas
sedes dos seus munlciploe.
§ 19 Quando houver ínterêssa, poderâo integrar as GS oficiais das outras Pôrças Armadas, mediante entendimento prévio entre os Comandantes
de RM, DN e' ZAé,
§ 2° As CS poderão ser fixas ou
volantes.
Art. 52. Os inspecionados de saúde,
para fins do Serviço Militar, serão
classrücadcs em quatro grupos:
1) Grupo "A", quando satisfizerem
os requisitos regulamentares, possuindo
boas condições de robustez física. Podem apresentar pequenas lesões, defeitos físicos ou doenças, desde que compatíveís com o Serviço Militar.
2) Grupo "E-I", quando, incapazes
temporàrtamente, puderem ser recuperados em curto prazo.
3) Grupc "B-2", quando, incapazes
temporàrtamente, puderem ser recuperados, porém sua recuperação
exija um prazo longo e as lesões, defeitos ou doenças, de que foram ou
sejam portadores, desaconselhem sua
Incorporação ou matricula.

4) GruJX "C", quando forem incapazes defírrítdvamente (irrecuperáveis),
por apresentarem lesão, doença ou defeito físico considerados incuráveis e
íncompatívelr com o Serviço Militar.
Parágrafo único. Os pareceres emitidos nas atas de inspeção de saúde
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serão dados' sob uma das seguintes
formas:
2)

"Apto A";
"Incapao B-l";

3)
4)

"Incapaz B-2";
"Incapaz C".

1)/

Art. 53. Os conscritos que, inspecionados de saúde por ocasião do alistamento, forem julgados "APto L",
"Incapaz E-i" e "Incapaz E-2", serão
submetidos a nova inspeção de saúde,
por ocasião da seleção a que estão sujeitos, de acôrdo com o disposto em
o § 29 d..) Art. 46, dêste Regulamento.
Apenas os que tiverem sido julgados
"Aptos A", há menos de 6 (seis) meses, poderão deixar de realizá-la, a critério da es.
Art. 54. Os consentes e voluntários
julgados "Aptos A" serão submetidos
eos testes e entrevistas, consoante as
instruções para a seleção, dos Minis-

tros Militares.
Art. 55~ Os conscritos julgados
"Incapaz Be l." terão adiamento de incorporação por um ano e concorrerão
a nova seleção corri a classe seguinte.
Nos CP_M respectivos serão devidamente anotados o Grupo em que foram
classíftcados, o número do diagnóstico,
a data e o local em' que deverão apresentar-se para nova inspeção de saúde.
§ 1.9 A requerimentos dos Interessados, poderão ser mandados a nova
inspeção de saúde nas épocas de incorporação' da sua classe, desde que
comprovem o tratamento do que ocasionou a incapacidade temporárta. sejulgados aptos, concorrerão à incorporação com a sua classe,
§ 2.Q Por iniciativa da 'Fôrça Ar~
mada em que tenha sido realizada a
seleção e' de aeôrdo com os meios dtsponíveís, os conscritos, Poderão ser
submetidos a tratamento do que ocasionou a incapacidade temporária e
mandados a nova inspeção de saúde
nas épocas, de incorporação da sua
classe. Se julgados aptos, concorrerão
~ .íncorporaçâo cem a mesma .classe ,
Art. 56. Os conscritos que forem
julgados "Incapaz a-i" em duas inspeções de saúde, realizadas para a seleção de duas classes distintas,' qualquer que seja o diagnóstico, serão incluídos, desde logo, no excesso do
. contingente. Terão, nos respectivos

CAM, anotados o Grupo em que foram
clessífícados, o número do diagnós~
uco e a expressão "EXcesso do COn~

tíngente. "

Parágrafo único. Os conscritos que
forem julgados "Incapaz Bvl.", com
o mesmo diagnóstico ou com diagnós.,
ticos diferentes, em duas inspeções de
saúde, realizadas em datas afastadas
de mais de 6 (seis) meses e durante
a seleção da mesma classe, poderão
ser mandados incluir, de imediato, no
excesso do contingente, a. critério dos
Comandantes de RMi' DN ou ZAé,
uma vez que não haja outras servidões a satisfazer. uma das ínepeçôes poderá ser realizada por ocasião
do alistamento. O~ CAM respectivos,
se fôr o caso, receberão anotações
idênticas às prescritas neste artigo.
Art. 57. Os conscritos julgados "Incapaz B-2" serão incluídos, desde logo, 110 excesso do contingente, fazendo-se nos CAM correspondentes as
anotações determinadas no artigo anterior.
Parágrafo único. A reabilitação dos
conscritos de que trata êste artigo,
bem como dos julgados "Incapaz B-l"
nos têrmos do artigo anterior e seu
parágrafo único, em conseqüência de
requerimento do interessado, por Uma
única vez, será feita na forma do Art.
110 e seus, parágrafos 1.9 e 2.Q, do presente Regulamento.
Art. 58. Os -onscntos e vchmtáríos
julgados "Incapaz C", em qualquer
das inspeções, receberão o Cerúífícado de Isenção, que lhes será fornecido pelas auoridades fixadas no Art.
1135, parágrafo 1.9. dêste Regulamento.
Art. 59. Os portadores de lesão,
defeito físico ou doença Incurável,
notoriamente tncsoaaes para o Serviço Militar, a partir do ano em que
completarem 17 (dezessete) anos de
idade, poderão requerer o Certificádo de Isenção. às CSM, ou órgãos correspondentes da Marinha e da Aeronáutica> se residentes no Pais, e à
DSM, DPM ou DPAer, por intermédio
dos Consulados, se residentes no exterfor , Estas prescrições também são
aplicáveis aos residentes em muntcípios não tributários.
Parágrafo único. Os requerimentos,
a que se refere êste artigo, serão instruidos com documentos necessários
para comprovar a situação alegada e
caberá às CSM, OU órgãos correspondentes da Marinha e da Aeronáutica,
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e aos Consulados do, :I?rasi!, tom~~ as
providências necessanas a vertücação da veracidade do alegado, seja
diretamente por seus órgãos, seJ~ por
solicitação a outros órgãos OfICIaIS
disponiveis.
Art. 60. Os conscritos, que se encontrarem olmícamente ímposaibilítados de cÇJmparece~ à ~eleção, po~erão
requerer a regularização de sua. sttuação militar, aos comandantes de RM,
DN ou zaé, diretamente ou por intermédio das CS fixas ou volantes, juntando atestado médico que comprove
o deficiente estado físico ou mental
e a impossibilidade da locomoção.
Quando se enc,0I?-trarem r~co.lhidos a
hospitais ou clinicas especíalízadas, o
Diretor dêsses estabelecimentos devera participar essa situação do conscrito ao Comandante de RM, DN ou
ZAé, o qual adotará 6,S medidas convenientes.
Art. 61. Os Ministros Militares,
através das Diretorias de Saúde respectivas, baixarão instruções para a
inspeção de saúde .dos conscritos, de
modo qU8 atendam as diferentes necessidades dos Ministérios.
§ 1.9 Deverão ser realizados, pelas
referidas Diretorias, estudos dos resultados das inspeções efetuadas em
cada ano, tendo em vista, as exigências das futuras inspeções e 0" Interêsse dos problemas relacionados com
a situação física da população.
§ 2.Q OS resultados dêsaes estudos
deverão ser remetidos, simultâneamente. ao ElVf-FA e ao Ministério da
Saúde.
Art. 62. Os conscritos que devam
fazer deslocamentos para os locais de
seleção o farão por conta própria,
Art. 63. Colaborarão na seleção
anual do contingente, mediante solícitação dos Comandantes de RM, DN
e ZAé, os serviços médicos de entidades federais e, mediante anuência
ou acôrdo prévio, os mesmos serviços
de órgãos estaduais e municipais, bem
como de entidades autárquicas, de economía mista e particulares, com a 'finalidade de utilização dos processos
mais adequados nas inspeções de
saúde.
Art. 64. A seleção para matricula
nos. órgãos .de Formação de Reserva
será realizada nas épocas fixadas para 'a seleção da. classe a ser 'convocada, 'de acôrdo como estabelecido nos
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Planos de Convocação e nos regulamentes dos respectivos órgãos.
§ 1.Q Nessa seleção, serão obedecidas, no que forem aplicáveis, as prescrições gerais estabelecidas neste Regulamento.
§ ,2.9 As CS para matrícula nos 'I'íroa-de-Guerra poderão ser constituídas pelo Diretor do Tiro, pelo Delegado do Serviço Militar ou pelo Instrutor do 'I'irc-de-Guerra e por um
médico local, designado pelo Comandante da RM. de acôrdo com a leaíeIaçâo vigente.
CAPITULO IX

Da Convocação e da Distribuicéo
ao Contingente

Art. 65', Serão convocados anualmente, para prestar o Serviço Militar ínícíal nas Fôrças Armadas, os:
brasileiros pertencentes a uma - única,
classe, bem como JS abrangidos pelo
parágrafo único do k:t. 111, dêste
Regulamento.
Art. 66. A classe ~oc"ocada será
constituída dos brasfcetros que completarem 19 (dezenove) anos de Idade entre l,Q de janeiro e 31 de dezembro do, ano em que deverão ser
incorporados em Organização Militar
da Ativa ou matriculados em órgão
de Formação -de Reserva.
§ 1.9 Por Organização Müttar da
Ativa, entendem-se os Corpos-deTropa, Repartições, Estabelecimentos,
Navios, Bases Navais ou Aéreas
e
qualquer unidade tática ou administrativa, que faça parte do todo orgânico do Exército, da Marinha ou ,ti'S
~ Aeronáutica.
§ 2.Q órgãos de Formação de Reserva. é a denominação genérica dada
aos. órgãos de formação de oficiais,
graduados e soldados ou marinheiros
para _a reserva.
§ 3.9 As Subunídades-quadros, com
a finalidade de formar soldados ou
marinheiros especialistas e graduados
de fileira e especialistas, destinados
não só à ativa como à reserva, são
consideradas, comorme o caso, como
Organização Militar da Ativa ou úrgãc de Formação de Reserva.
Art. 67. A convocação para o Serviço Militar inicial será regulada
anualmente pelo Plano Geral de Convocação, elaborado pelo EMFA, co;ra
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participação dos Míntstéríos Militares, no qual se especificarão:
1) classe a ser convocada;
2) épocas para a seleção e para a
incorporação ou matrícula dos convocados;
3) prazos de apresentação;
4) tributação

dos

municípios,

de

acôrdo com o disposto nos Art. 35,
36 e 37 dêste Regulamento;
5) distribuição dos contingentes, segundo as necessidades dos Ministérios
Militares; e
6) outras prescrições necessárias.
§ 1.9 O Plano Geral de Convocação
para o Serviço Militar inicial deverá

ser expedido no mês de maio do ano
em que a classe a ser convocada completar 18 (dezoito) anos de idade. 'Pa-

ra isto, os Ministros Militares encaminharão as suas propostas ao EM!"A
durante o mês de abril do mesmo ano.
§ 2.9 A tributação dos municípios
deverá constar de anexo ao Plana
Geral de Convocação, para fins de
distribuição aos Ministérios interessados.
Art. 68. A distribuição dos contingentes dependerá:
1) dos Quadros de Efetivos a preencher, levando-se em consideração' os
claros abertos pelo licenciamento dos
incorporados e por outros motivos.
2) ,das necessidades e possibilidades
de matricula nos órgãos de Formação
de Reserva.
Parágrafo único. Caberá ao Exército, em principio, a responsabilidade
geral do recrutamento para o 81':rviço Militar inicial dos residentes nos
municípios sedes das suas Organizações Militares da Ativa e doa seus
órgãos de Formação de Reserva. ou
próximos daquelas Organizações e
dêsses órgãos de r-ormacão , As necessidades da Marinha e da Aercnánttce, quanto aos residentes nesses municípios, serão _atendidas pelas propostas de tributação de que trata o
.Art. 35 e objetívadas nos têrmos do
Art. 71, ambos 'dêste "Regulamento.
Art. 69. Terão destino preferencial,
na distribuição, os que na época da
seleção da cl-asse:
1) para o Exército:
a) exercerem profissões ou tiverem
aptidões de interêsse especial; ou
b) exercerem profissões compreendidas no número 5 do Art. 105 do
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presente Regulamento e não ,estiv'2rem
preferenciados para a Marinha ou para a Aeronáutica.
2) para a Marinha:
a) tiverem um ano de exercício nas
profissões para a qual se matricujn.,
ram nas Capitanias dos Portos, Suas
Delegacias ou Agências;
b) tiverem exercido, por um ano,
atividades técnico-profissionais em
bases, fábricas, centros de construcãr,
ou reparo naval, estaleiros, diques,
carreiras, oficinas OU terminais marí.,
tlmos, bem como os que estiverem
matriculados, há mais de um ano,
em escolas técnico-profissionais concernentes às atividades navais;
c) como Escoteiro do Mar, tiverem
pelo menos três anos de atividade escoteíra:
d) os que contarem pelo menos um
ano de serviço em atividades de fotogrametría e cartografia náutica em
estabelecimentos navais; ou
e) estiverem inscritos em associações de pesca submarina registradas
nas Capitanias dos Portos e que contarem pelo menos três anos de atividade regular nessas associações.
3) para a Aeronáutica:
a) estiverem matrículados na Escolas Técnicas de Aviação;
z» estiverem matriculados nas Escolas de Pilotager.r das Associações de
Vôo, das Emprêsas de Aviação Comercial, dos Aeroclubes e os que forem
possuidores de habilitação como pílôto
de avião;
c) pertencerem ao escoteírfsmo aéreo, ou praticarem vôo a vela;
d)
forem aprendizes de artífice,
operários ou técnicos de qualquer
grau, em fábricas, indústrias ou oficinas de material aeronáutico;
e)
exercerem função técnico-profissional em Emprêsas de Aviação Comercial. desportiva, de atividades comuns ou de execução de levantamento
aerofotogramétrtcc: ou
f) forem servidores civis do Ministério da Aeronáutica, com mais de
um ano de serviço.
Parágrafo único. Os preferenciados
ficarão vinculados à Fôrça Armada
respectiva, que fixará a melhor maneira para o seu aproveitamento, dentro das prescrições da LSM e dêste
Regulamento, tendo em vista as necessidades do Serviço Militar, no tempode paz e na mobilização. Só me-
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_diante entendimento entre os Ministérios Militares, o preferencíado de
uma Fôrça pode ser aproveitado em
outra Fôrça"
Art. 70, Os Ministérios Militares
-baixarão, se necessário, Instruções
Complementares de Convocação para
o serviço Militar inicial, as quais completarão o Plano Geral de Convoca,ção,
Art. 71. As Regiões Militares elaborarão os Planos Regionais de COl1VO.eaçâo. nêle incluind;o as necessi<;Iades
dos DistrItos N8,vaIS e Zonas Aéreas,
com informações sôbre os preferencíados fornecidas pelos Comandantes
res~ectivos, Os Planos Regionais ele
Convocação especificarão tôdas as
medidas de execução relacionadas com
a apresentação, a seleção, a incorporação e matrícula e outras partícularídades.
Art, 72, Os DN e ZAé baixarão as
Instruções necessárias para a execução da convocação, no âmbito das
suas responsabilidades.
Art, 73. -Deverâo ser divulgadas,
mediante publicidade adequada, e
oportuna, as prescrições do Plano Geral de Convocação, Instruções Complementares de Convocação, Planos
Regionais de Convocação e Instruções
dos DN e ZAé, que interessarem aos
brasileiros abrangidos por êsses documentos.
Art. 74. 'Os brasileiros, uma vez satísféitas as condições de seleção, serão considerados convocados à íncorporação ou matrícula e;
1) receberão destino, 'isto é, designação; ou
2) constituirão o excesso do contingente.
§ 1.9 Os seus CAM lhes serão devolvidos, após devidamente anotados
com:
1) a expressão "Designado para incorporação (ou matricula") e mais a
data e o local onde deverão apresentar-se para a efetivação da medida;
ou
2) a expresâo: "EXcesso do contingente" e mais a correspondente à revalidação do CAM até "31 de dezembro
do ano em que a sua classe deva ser
incorporada.
§ 29 Os brasileiros que forem seR
Jecíonados por órgãos da Marinha ou

da Aeronáutica e que excederem as
necessidades de incorporação -ou de
matrícula, nessas Fôrças, após incluídas as majorações necessárias. serão
mandados apresentar aos órgãos de
seleção do Exército, com a finalidade
de nêle concorrerem à incorporação
ou matrícula com sua classe,
§ 3,9 A apresentação dos excedentes,
de que trata o parágrafo anterior .. deverá ser feita de modo a que possam
ser submetidos, no EXército, à seleção
da sua classe, ou no mínimo à seleção da primeira .época de incorporação da mesma classe.
§ 4.Q Dessa apresentação..e a critério da respectiva: Fôrça, serão excetuados os preferenciados, de que trata o Art. 69, dêste Regulamento,
CAPiTULO

X

Da Incorporação

Art. 75. Incorporação é o ato de
inclusão do convocado ou voluntário
em uma Organização Militar da Ativa das Fôrças Armadas.
§ 1.0 A incorporaçào para a prestação do Serviço Militar inicial poderá
ser feita em mais de, uma época, em
tôdas ou determinadas RM. DN ou
ZAé ou Organízaçõés das Fôrças Armadas, conforme proposta dos Ministros Militares, consignada no Plano
Geral de Convocação c regulada nos
documentos decorrentes.
2.9 Concorrerão à Incorporação os
brasileiros que, após a seleção. tenham sido convocados à incorporação
e recebido um destino.
§ 3.Q OS assim convocados que deixarem de se apresentar. dentro dos
prazos estipulados, nos destinos que
lhes forem atribuídos, serão declaradoe insubmissos.
Art. 76, Tanto quanto possível, os
convocados serão incorporados em
Organização Militar da Ativa, localizada no Município de sua, residência,
Parágrafo único. Só nos casos de
absoluta impossibilidade de preencher
os seus próprios claros, uma zona de
Serviço Militar poderá receber con..
vocados transferidos de outra Zona,
Art. 77. Para cada Organização MiIítar será destinado um contingente
igual às suas necessidades de incor-
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poração, acrescido de uma percenta-
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salvado- o disposto no parágrafo 5.9 do.
Art. 140, dêste Regulamento.
Art. 81. Os Insubmissos e descrto~
ções dos DN e ZAé, para atender a
res que, na inspeção de saúde de que
faltas, por diferentes motivos.
trata o artigo anterior, não .forem IulArt. 78. As Organizações Militares
gados aptos para o Serviço Militar. fida Ativa poderão complementar a secam sujeitos a legislação especial.
leção dos convocados que lhes forem
destinados, visando a selecionar aquêArt. 82. 'I'erâo prioridade para Inles que serão incorporados.
. corporação nas Organizações Militares da Ativa:
§ 1,9 Os. que excederem às necessidades' da Organização serão incluídos
1) os convocados que; tenrto receno excesso do contingente, nas condibido destino de íricorporação ou de
ções previstas no parágrafo 1.9 d6
matricula em uma RiVI, DN ou ZAé
Art. 74, dêste Regulamento.
venham a transferir sua residência
para o território de outra Rt'!, DN
§ 2,9 A complementação de qúe traou ZAé;
ta êste artigo, que poderá compreender nova inspeção de saúde, será reos conscritos, das classes anteno,
gulada. por instruções particulares, ' res,2) que
obtiverem adiamento de ínbaixadas pelos Comandantes de Rl\a,
corporação para se candidatar à maDI' e ZAé.
trícula em Escolas, Centros ou Cursos de Oficiais da Reserva, bem corno
Art. 79. Durante as épocas de inem rnstttutos de Ensino, oficiais ou
corporação serão designadas, em cada
reconhecidos, destinados à formeçâo
R.M, DN e ZAé, organizações onde
de médicos, dentistas, farmacêuticos
funcionarão OS fixas, destinadas a
ou veterinários, e não satisfizerem as
receber a apresentação e selecionar os
condições' exigidas para a ma trícula
conscritos da .classe convocada e os
ou não se apresentarem findos oe
das anteriores ainda em débito com
prazos concedidos;
o Serviço Militar.
3) os que, tendo obtido adíamanto
§ 1.9 No Exército, as CS receberão,
de incorporação por estarem matrttambém, acompanhados dos doeumenculados em Cursos de Formação de
tos com os resultados da seleção .os
Oficiais das Policias Militares e Corconscritos que üverem. excedido ' às
pos de Bombeiros, interromperem os
necessidades da Marinha e da Aerccursos antes de um ano, sem direito
náutica, na forma do parágrafo 2.~' de
à rematrícula e os que interromperem.
Art. 74, dêste Regulamento, díspen-'
em qualquer tempo, os cursos dos Inssando-Ihes o tratamento que fôr estatitutos de' Ensino destinados à formabelecido nos Planos Regionais de Conção de médicos, dentistas, farmacêuvocação.
ticos ou veterinários, desde que não
§ 2.9 Serão, ainda, submetidos à. setenha sido possível €L matrícula em
leção, nas CS, os julgados em mspeórgãos de Formação de Reserva;
ção de saúde "Incapaz E-I''', para o
4) os brasileiros naturalizados e os
Serviço Militar, amparados pelos papor opção, êstes desde que tenham sirágrafos 1.9 'e 2.9 do Art. 55,dêste Redo educados no exterior;
gulamento.
5) os que apresentarem melhores.
Art. 80. Os insubmissos e desertores.
resultados na seleção.
quando se apresentarem ou forem
capturados, serão obrlgatõrfamente' inArt. 83. Em Igualdade de condições
corporados ou-reíncluidos, se julgados
de seleção, terão prioridade para inaptos para o Serviço Militar, em inscorporação:
peção de saúde. A incorporação ou
reinclusâo deverá ser efetuada, em
1) os refratários;
princípio, na Organização Militar pa2) os demais brasileiros, pertencenra que haviam sido anteriormente detes a classes anteriores, ainda em désignados.
bito com o Serviço Militar;
Parágrafo único. Os absolvidos nos
3) as brasileiros por opção, desde
processos e os condenados que tenham
que educados no Brasil; e
cumprido pena completarão ou prestarão o Serviço Militar ínlcíal, res4) os prererenctaõos.
gem variável, fixada pelos Planos Regionais de Convocação e pelas Instru-
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Art. 84. A incorporação, em qualer dos casos enumerados nos ATt.
: e (}3, dêste Regulamento, fica condicionada a que o convocado tenha
menos de 3Q. (trinta) anos de. idad2_ e
tenha ,sido Julgado apto em mspeçao
de saúde.
CAPITULO XI

,Da !vIatrícula '

Art. 85. Matrículazé o ato de admissão do convocado ou voluntário em
órg'ão de Formação de Reserva, bem
como em certas Organizações Milita.res da Ativa - Escola, Centro, Curso de Formação de militar da ativa.
p;r~grafo único. As condições I:Os~
pecíficas de matricula nas Otganíaações referidas neste artigo constarão
dos regulamentos respectivos" Em nenhum caso, a matr-ícula realizada antes do ano em que o matriculado com ~
pletar 17 (dezessete) anos terá éfeitc
para fins da prestação do Serviço Mi~
Iítar. tendo em vista a ídade miníma
fi:x:ada no Art. 20, dêste Regulamento.
Art. 86. Concorrerão à matricula
nos órgãos de Formação de Reserva
os brasileiros que, aP95 a seleção, tennam sido convocados à matrícula e
recebido o destino correspondente.
Parágrafo único. Os assim couvecados que deixarem de se apresentar,
dentro dos pr-azos estipulados, nos
destinos que lhes forem atribuídos,
serão declarados insubmissos.
/ Art. 87. As condições de matrícula,
inclusive prlorfdade. nos órgãos de
Formação de Reserva, serão determinadas pelos atos que os errarem e pelos respectivos regulamentos, complementados, quando necessário, pelos
Planos Regfonaía de Convocação e
Instruções para execução dá Convocação dos DNZAé. Na fixação dessas
condições, serão levadas em consideração a. finalidade determinante da
crraçâo cesses órgãos, a melhor forma de aproveitamento dos contingentes disponíveis e as prescrições do
presente Regulamento.
Parágrafo único. 'r'crêo prioridade
para matrícula em órgãos de Formação de Reserve, em ígualdade de condições de seleção, Os brasileiros que.
tendo obtido adiamento de incorporação, interromperem .os cursos dos Institutos de Ensino, destinados à formação de médicos, dentistas; fartnacêu-
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tdcos ou veterânáríos e satisfizerem as
condições de ingresso nos mesmos
órgãos. Não havendo possíbüídede
de matricula, terão prortdade pare. tncorporação em Organlaaçãc Militar da
Ativa, nos têrmos do número 3 doArt.. 82, dêste Regulamento.
Art. 88. Nos 'I'Iros-de-Guerra, quer
localizados em munícipío tributário
apenas de órgãos de Formação de Re~
serva, quer em n.unícípic tributário
símultânearnento dêssea órgãos e de
Organizações Mil'itares da Ativá, só
poderão ser matriculados. oa-brasiletros residentes, há mais de 1 (um) ano,
referido à data do início da época de
seleção, nas zonas urbanas e suburbana do munícípíc sede ou de municipíc constitutivo de Guarnição Militar. a que se refere o parágrafo Lo
do Art. 89, dêste Regulamento, .se
fôr o caso.
Parâgrufc único. Os: residentes em
zona rural dos municípios tríbutárrosaímultâneamente de órgãos de Formação de Reserva (Ttros-de-Guer ra)
e de Organizações Militares da Ativa.
bem como os excedentes ' das eonee
urbana e suburbana dos referidos municípios concorrerão à incorporação
nestas últimas Organizações.
Art. 89. Os brasileiros que, na época da seleção da sua classe, se encontrarem matrtculedos em Escolas Buperiores ou no -últdmo ano do Ciclo
Colegial do Ensino Medio, terão prtortdade para matricula ou Incorporaçâo nos órgãos deFormação de Reserva, existentes na Guarnição Militar, onde estiverem freqüentando cursos. Para isto, deverão
satisfazer,
além das condições de seleção da
classe, as previstas nos regulamentos
dos órgãos de Formação de Reserva
a que forem destinados.
§ 1.9 Os municípios constitutivos de
cada uma- desses Guarnições MUifaree serão designados pelo EMF A, por
proposta dos Ministro Militares, apenas para os efeitos do presente artigo
(Parágrafos 1<> e 29, do Art. 22, da
LSM).
§ 2R Nos múntciptos tributários simultâneamente de Organtzaçôes Militares da Ativa e de órgãos de Formação de Reserva, os brasileiros a que
se retere êste artigo:
1) que excederem às' necessidades.
de matrícula dos órgãos de Formação de Reserva, concorrerão, à Incor-
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poração nas Organizações Militares da
Ativa;
2) que satisfizerem as condições de
seleção da classe, mas neo as dos
órçãos de. Formação de Reserva,
concorrerão à incorporação nas Organizações Militareada Ativa.
Art. 90. Os refratários dos municípios tributárros somente de órgãos
de Formação de Reserva, em Igualdade de condícôes de. seleção com a
classe a que 'ficar vinculado, terão
prioridade para matricula no referido
órgão.
Art. 91. Os insubmissos de órgãos
.de Formação de Reserva, bem como
os desertores desses mesmos órgãos
por terem sido nêles incorporados,
quando se apresentarem ou forem
capturados,serão, _respectivamente.
incorporados em Organização da Ativa ou reincluídcs, de acôrdo com u
-estabelecído no Art. 80, dêsteRegulamento.
Art. 92. Os- matriculados em Orgâos
de Formação de Reserva, mesmo
quando não íncorporados em conse-qüência das condições de funcionamcnto daqueles órgãos, .flcarão .sujeitos, durante a prestação do Serviço
Militar, às atividades correlatas à manutenção da ordem. interna, nos têrmos do Art. 23 e do parágrafo único
·do Art. 57, da LSM.
CAPITULO XII

Do Excesso ou da Deficiência
do Contingente

Art. 93. Os convocados à incorporação ou matricula que, por qualquer
motivo, não forem íncorporados nas
'Organizações Militares da Ativa ou
matriculados nos órgãos de Formação
de Reserva constituirão o excesso do
contingente e serão relacionados nas
CSM, ou órgão correspondente da
Marinha e da Aeronáutica.
S 1.9 O excesso do contingente destina-se a atender, durante a prestação do Serviço Militar inicial da elas.se, a chamada complementar para o
recompletamento ou acréscimo de
efetivo das Organizações desfalcadas
ou que forem criadas.
§ 29 Constituirão o excesso do contingente os brasileiros residentes em
municípios tributários e que:
1) tenham sido, julgados. aptos em
.seleçâo e não tenham podido rece-

ber destino de incorporação ou matrícuIa por excederem às necessidades;
2) tenham sido julgados "Incapaz
E-I", para o Serviço Militar, nos têrmos do Art. 56 e seu parágrafo único, bem como "Incapaz B-2", na forma dos Art. 57; 139, parágrafo 4.Q
número 2, e 140, parágrafo 6.9, todos
dêste Regulamento; e \
3) tenham mais de 30 (trinta) anos
de idade e estejam em débito com o
Serviço Militar, independentemente
da aplicação das penalidades a que
estiverem sujeitos.
Art. 94. Se houver deficiência para
o atendimento das necessidades normais de incorporação ou matrícula,
nos territórios das RM, DN e ZAé,
poderão ser usados os seguintes recursos:
1)

aceitação de voluntários;

2) transferência de convocados, des-

de que dentro da mesma Zona de Serviço Militar; e
3) dilação da duração do tempo do
Serviço Militar prevista nos parágrafos do Ar'!;. 21, dêste Regulamento.
Art. 95. Os incluídos no excesso
do contingente anual, que não forem
chamados para incorporação ou matrícula até 31 de dezembro do ano de.
sígnado para a prestação do Serviço
Militar inicial da sua classe, serão 'dispensados de incorporação e de matricula e farão jus ao Certificado de
Dispensa de Incorporação, a partir
daquela data.
Parágrafo único. Os compreendidos
nos números 2 e 3 do parágrafo 2.'"
do Art. 93, dêste Regulamento, receberão o referido Certificado ímedíatemente após a sua inclusão no excesso do contingente.
CAPITULO XIII

Do Adiamen~o de Incorporação

Art. 96. O adiamento de incorporação e de matrícula constitui o ato de
transferência de um conscrito de uma
classe para prestar o Serviço Militar
com outra classe posterior à sua.
§ 1.9 O adiamento de incorporação
poderá ser concedido mediante requerimento dirigido ao Comandante da
RM, onde residir o interessado, cu
aos Comandantes de DN ZAé, DOS
casos dos preferencíados ou alistados
na Marinha e, na Aeronáutica, através
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das CS ou de outros órgãos do Serviço Militar.
§ 2.Q OS requerimentos a que se refere o parágrafo anterior serão apresentados durante a época da seleção,
de preferência até 30 dias antes 'do
seu término. Os documentos necessários para os instruir constarão das
Instruções Complementares de Convocação.
§ 3.9 A concessão dos adiamentos de
incorporação será anotada no CAM
do interessado, após o pagamento da
Taxa Militar, na forma do ArL 224,
dêste Regulamento, seja pelas CS,
quando fixas, seja pelo órgão alistador correspondente .. As CSM registrarão as referidas concessões.
§ 45' Os residentes no exterfor.. inclusive .os que ali estiverem treqüentando CUl'SOS e que o comprovem, mediante a apresentação do CAM e do
passaporte, ao regressarem ao Brasil,
terão a situação militar regularizada
do seguinte modc ,
1) o tempo passado no exterior será considerado como adiamento de
incorporação, sem necessidade de re~
.querímento, devendo ser paga a Taxa
Militar correspondente; e
2) concorrerão à seleção da primeira classe €L ser incorporada.
!
§ 5.Q Para comprovarem, quando do
seu regresso ao Erasil, a situação de
residentes no exterior, os brasileiros
de que trata o parágrafo 4.9 dêste artigo, deverão apresentar-se, anualmente ao Consulado -do Brasil, respectivo, para anotação da referida situação, no CAM.
Art. 97. Terão a incorporação adiada por 1 (um) ano os conscritos julgados "Incapaz Be L", por ocasião da
seleção, nos têrmos do Art. 55, . dêste
Regulamento.
Art. 98. Poderão ter a incorporação
adiada:
1) por 1 (um) ano ou 2 (dois) anos;
a) os candidatos à matricula
nas
Escolas de Formação de Oficiais da
Ativa, desde que satisfaçam, na época da seleçâo.. ou venham a satisfazer dentro do prazo do adiamento as
condições de escolaridade exil:tldas
pare. o ingresso nas referidas Esc~las;
b) os candidatos à matrícula nas
E.-scolas, Centros ou Cursos de Formaçao de Oficiais da Reserva, nas mes-
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mas condições Irxadas na letra a, anterior; e
c) os que se candidatarem à matricula em Institutos de Ensino, oficiais
ou reconhecidos, destinados à formação de médicos, dentistas, farmacêuticos ou veterinários, desde que aprovados no 2.9 ano do Ciclo Colegial
de Ensino Médio, à época da seleção
da sua classe.
2) por tempo igual ao da duração
dos cursos ou até a sua interrupção,
os que estiverem matriculados:
a) em Institutos de Ensino, devidamente registrados,
destinados à
formação de sacerdotes e ministros de
qualquer religião ou de membros de
ordens religiosas regulares;
b) em Cursos de Formação de Oficiais das Policias Militares e Corpos
de Bombeiros, conforme o já prescrito no Art. 14, dêste Regulamento; e
c) em Institutos de Ensino, oficiais
ou reconhecidos, destinados à formação de médicos, dentistas, farmacêuticos ou veterinários.
3) pelo tempo de permanência no
exterior:
a) os que se encontrarem no exterior, inclusive freqüentando cursos
e que o comprovem, nos têrmos dos
parágrafos 4.9 e 5-.9 do Art. 9'6, dêste'
Regulamento; e
z» os que obtiverem bolsas de estudo no exterior, de caráter técnico,
científico .ou artístico, até data anterior à que lhe fôr marcada para
incorporaçã-o ou matricula, na forma
dos parágrafos 4.Q e 5.'? do Art. S>6,
do presente Regulamento.
§ 1.9 Os que tiverem a Incorporação adiada nos têrmos do número 1,
dêste artigo:
1) candidatos -à matrícula em Escolas de Pormaçâo de Oficiais da
Ativa e que não se matricularem, terão prioridade para matrícula nas
Escolas, Centros ou Cursos de Oficiais da Reserva;
2) candidatos à matrícula em Escolas, Centros ou Cursos de Oficiais
da Reserva, terão prioridade para
matrícula nesses órgãos, desde que
satisfaçam as condições exigidas; caso
não satisfaçam essas condições ou
não se apresentem findos os prazos
concedidos, terão prtortdade para in-
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corporação em Corpos de Tropa ou
Organizações navais e aéreas correspondentes, com. a primeira classe a
ser convocada; ou
3) candidatos à matrícula nos Institutos de Ensino destinado à formacão de médicos, dentistas, farmacêuticos ou veterinários, que não obtenham matricula em nenhum dêsses
Institutos, concorrerão, com prioridade, à incorporação, nas Organizações Militares da Ativa, com a primeira classe a ser convocada.
§ 2.° Os que tiverem a incorporação
adiada, de acôrdo com o número 2
dêste artigo, após
concluírem os
cursos:
1) os da letra a serão considerados
dispensados do Serviço Militar, ini-

cial, ficando sujeitos ao cumprimento
de obrigações que lhes forem fíxadaa
nos serviços das Fôrças Armadas ou
na. sua assistência
espiritual,
de
acôrdo com a respectiva formação,
mediante legislação especial, e nos
têrmos do parágrafo 2.9 do Art. 18!.
da Constituição da República. Farão
jus ao documento comprobatório de
situação militar, fixado no parágrafo
4.9 do Art. 107, dêste Regulamento;
2) os da letra b terão a -situação
regulada pelo Regulamento -do Corpo
de Oficiais da Reserva do Exército; e
3) os da letra c terão a situação
regulada em legislação especial.
§ 3.9 Os que tiverem B, incorporação
adiada de acôrdo com o inúmero 2,
deste artigo, e que interromperem o
respectivo curso:
1) os da letra a, concorrerão à incorporação com a primeira classe a
ser convocada;
2) os da letra b, que tenham sido
desligados, antes de 1 (um) ano de
curso e não tenham direito à rematrfcula, concorrerão, com prioridade,
à incorporação com a primeira classe
a ser convocada, de acôrdo com o
prescrito no Art. 14, dêste Regulamento. Após 1 (um) ano de 'curso
serão considerados reservistas de 2."
categoria; e
3) os da letra c, terão príorídade,
em igualdade de condições de se~
leção, para matricula em órgãos de
Formação de Reserva ou terão prroridade para incorporação em Organí-
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zação Militar da Ativa, com a primeira classe a ser convocada, conforme o caso.
§ 4.9 Os que tiverem a tncorporacão
'adiada, até a terminação ou interrupção dos cursos, por estarem matriculados em Institutos de Ensino destinados -à formação de sacerdotes e'
ministros de qualquer religião ou de
membros de ordens religiosas regulares, bem como em Institutos de Ensino destinados à formação de médicos, dentistas,
farmacêuticos ou
veterinários, deverão
apresentar-se
anualmente ao órgão do Serviço Militar adequado, a fim de terem, su-'
cessívamente, prorrogada. a data de
na
validade do CAM, registrada
ocasião da concessão do adiamen to.
Art. 99. Os refratários não poderão
obter o adiamento de incorporação,
com o fim de se candidatarem à matrícula nas Escolas, Centros, 'Cursos
e Institutos previstos no número 1
do Art. 96, dêste Regulamento.
Art. 100. Não será interrompido o
prazo de adiamento de incorporação
dos brasileiros que se encontrarem
freqüentando cursos no exterior e que
vierem ao Brasil em gôzo de férias,
por prazo não superior a 90 dias.
Art. 101. Os que obtiverem adlamenta de incorporação por qualquer
prazo e motivo deverão apresentar-se
nas épocas que lhes forem marcadas,
sob .pena de incorrerem na multa
prevista no número 2 do Art .177,
dêste Regulamento, sem prejuízo da.
ação penal, que couber DO caso:
1) seja às CS para incorporaçãoe matrícula;
2) seja a um órgão adequado "de
Serviço Militar, para a regularização
da sua situação militar.
Parágrafo único. Deverão, ainda,
apresentar-se aquêles cujo motivo da
concessão do adiamento houver cessado antes da terminação do prazo
fixado. A apresentação deverá .realizar-se imediatamente após a cessação do motivo da concessão.
Art. 102. Os diretores dos Institutos de Ensino a que se referem as
letras a e c do número 2 do Art. 98,
dêste Regulamento, deverão remeter
aos Comandantes de RM, DN ou
ZAé, em cujos territórios tenham
sede, relações dos alistados de cada
Fôrça, que concluírem os respectivos

o

o
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gurança Nacional pelo Estadc-Maíor
das Fôrças Armadas; e
6) arrimos de família, enquanto durar essa situação,
§ 19 A comprovação da situação
prevista no número 1, dêste artigo,
será feita por· meio de Atestado de
Residência, passado pela autoridade
policial, mediante a ínvestigecáo Que
fôr julgada necessária por essa autoridade, e testemunhada por duas
pessoas ídôneas. residentes na localidade.
§ 29 Os brasileiros de que trata o
número 2, dêste artigo, serão rclacíonados no excesso de contingente e
ficarão, durante o pertoüo de prestaçâo do Serviço Militar inicial da
classe a que pertencem, C, dispcsíçao
da autoridade militar competente,
para atender a chamada complementer destinada ao preenchimento dos
claros das Organizações Militares já
existentes ou daquelas que vierem a
CAPÍTULO XIV
ser criadas. A sua situação é regulada pelos .Arts , 93 e 95 e seus paDa Dispensa de Incorporação
rágrafos, dêste Regulamento.
Art. 104. A dispensa de incorpora§ 39 Os brasileiros de que trata o
-ção é o ato pelo qu.al, os bra~Eeirús
número 3 deste artigo que, por motivo
são dispensados de -mcorporaçao em
justo, nao tiverem aproveitamento ou
Organizações ,Militares da Ativa, tenforem desligados, serão rematrtcula.do em vista as suas situações pecultados no ano seguinte. Os que forem
res ou por excederem às posstbilídareincidentes na falta de aproveita-dcs de incorporação nessas Organizamenta e no desligamento, mesmo por
.ções.
motivo justo, bem como os desligaArt. 105. São dispensados de indos por faltas não justificadas, serão
-corporaçâo os 'brasileiros ela classe apresentados à seleçâc!,Jara rncorpo.convocada:
.ração em Organização Militar da Ativa, com a primeira classe a ser íncor1) residentes, há mais de um ano,
referido à data do inicio da época poracta, nos .têrmos do número 2 ao
Art. 83, deste Regulamento.
-de seleção, em munãcípío não tributário ou em zona rural de muníci§ 4Q O motivo justo a que se refere
pio somente tributário de órgão de
o parágrafo 39 , anterior, é aquéle que
Formação de Reserva;
os regulamentos dos órgãos de For2) residentes em municípios tríbumação de Reserva respectivos com-itários, desde que excedam às necesderem como capaz de assegurar o di- ,
.sidadesvdas Fórças Armadas;
reito à rematrícula. .
3) mati-ículadcs em órgãos de For§ 5Q OS brastleiros de que. trata o
'mação 'de Reserva;
número 4 dêste artigo, ma.crtculados
4) matriculados em Estabelectmen- em Estabelecimentos ce Ensino, onde
.tos de Ensino Militar, na forma do o aluno nao seja obrrgatóríamente
incorporado, serão dispensados de in
parágrafo 59, dêste artigo;
corporação, quando o Estabelecimento
1)) operários, funcionários ou emdispuser de órgão de Pormaçãa de
.pregados de estabelecimentos ou emReserva, onde estejam cambém maprêsaa víndustrtaís de .ínterêsse míü- triculados. Se Interromperem o curso,
tal, de transporte e de comunicações, antes de completar a instrução dês-que forem, anualmente, declarados ses órgãos, serão submetidos à sete-díretamente relacionados com a Se- çâo . com a sua classe' ou com a se~

cursos ou forem desligados antes de
os concluírem, contendo: nome, fílíação data e local de nascimento, nú1De~o origem e natureza do documento
comprobatório de situação militar.
Parágrafo único. As relações, a que
se refere êste artigo, serão remetidas
imediatamente
após o término do
"curso ou o desligamento, no caso de
sua interrupção.
Art. 103. A cada concessão
de
adiamento corresponderá 'o pagamento prévio da Taxa Militar prevista
'no Art. 224, dêste Regulamento.
Parágrafo único. Não será cobrada
Taxa Militar dos que tiverem sua incorporação adiada por terem
sido
julgados inc~pazes..temporàríamente
para o Servíço Mihtar. ou por es'tarem matriculados em Cursos de
jeormação de Oficiais das
Policias
.Militares ou de Corpo de Bombeiros.
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gulnte, caso a sua já tenha sido Incorporada.
§ 69 Os Diretores de estabetecimentos ou empresas Industrtars de interesse militar, bem como de transporte e de comunicações, de que trata o
número 5, deste artigo, deverão:
1) solicitar aos Comandantes de Rt\li,
DN, ou ZAé, conforme a natureza de
estabelecimento ou empresa, oara que
conste das propostas dos Ministros
Militares, encaminhadas nos têrmos
do parágrafo 19 do Art. 67. dêste Re-

gulamento, '3 tnclusâo do estabelecimenta ou empresa na relacáo dos <l.€clarados, anualmente, diretamente 1'(';Iacíonadoa com a Segurança ."if acional,
pelo EMFA. A solicitação deve ser de-

vidamente justificada e reu-, nu terceiro trimestre do ano que anteceder
ao da seleção de cada classe: e
2) solicitar, desde que atendido na
pedido anterior, aos Comandantes ue
RM, DN ou ZAé, no primeiro semestre do ano de seleçàc da classe, a díspensa de incorporação dos seus operários, funcionários ou empregados,
cujo trabalho, especificamente declarado, seja imprescindível ao funcionamento do estabelectmenro ou empresa. A solicitação devera ser acompanhada de relação nominal, contendo data e local de nascimento, fj~
Iíaçâo e qualificação funcional.
§ 79 Os estabelecimentos e emprêsas industriais das Fôrças Armadas
(Fábrícas, Parques, Bases, Arsenais,
Estaleiros etc.) serâc-automàtícamente íncluíuos na relação anual dos doeclarados diretamente relacionados com
a Segurança Nacional . Em conseqüência, os seus Diretores limitar -::;eao ao prescrito no número 2 do parágrafo 69 , deste artigo.
.
§ 89 Serão considerados arrimos de
família para os efeitos dêste artígn:

1) o títho único de mulher viúva
ou solteira, da abandonada pelo marido ou da desquitada, à qual sirva
de único arrimo ou' o que ela escolher quando tiver mais de um, sem
direito a outra opção;
2) o filho que sirva fie único arrimo ao pai üsícamente incapaz para
prover o seu sustento;
3) o viúvo ou desquitado que tiver filho menor <legitimo ou legitimado) de que seja único arrima;

4) o casado que sirva de (mico arrimo à espôsa ou à espôsa e filho
menor (legitimo ou legitimado);
'5) o solteiro que tiver filho menor
<legalmente reconhecido) de que seja
único arrimo;
6) o órfão de pai e mâe que sustente irmão menor, ou maior inválido ou interdito, ou ainda irmã solteira ou viúva que víva. em sua companhia; ou
7) O õrrão de pai e mãe que sirva
de único arrimo a .uma de suas av6s
ou avô decrépito ou valetudinário, incapaz de prover os meios de subsísténcía..
§ 99 Para fins de dispensa de l:.1~
corporação, só será considerada a uituação de arrimo quando, comprovadamente:
1) o conscrito sustentar dependeutes mencionados no paragrafo ante. rror e não dispuser de recursos para
efetivar essa função, caso seja incorporado; e
2) o sustentado não dispuser de recursos financeiros ou econômicos para
a própria subatstêncía.
§ 10. O conscrito que alegar ser
am-imo deverá requerer, em tempo
útil, a sua dispensa de íncoporaçác aos
comandantes de RM, DN ou :lAé.
Além do fixado em o parágrafo 1.9 do
Art. 43, dêste Regulamento, as Instruções -Complementares ele Convocação .determínarâo as épocas de apresentação dos requerimentos, os órgãos
de Serviço Militar onue devem ser
entregues, assim como os documentos.
necessártos à comprovação do alegado.
CAPÍTULO

xv

Da Dispensa do Serviço Militar
inicia'l

Art. 106. Os brasileiros que, 'além
de dispensados de incorporação m1.S
Organizações Militares da Ativa, nas
formas fixadas no Capitulo XIV cêete Regulamento, não tiverem obrigações de matricula em órgãos de .F'Ol'mação de Reserva, serão dispensados.
do Serviço Militar inicial, contínuando,_ contudo, sujeitos a convocações
posteriores, nem como a determinados deveres, previstos na LSM e neste Regulamento.

ATOS .DO .PODER

Art. 107. Os prasi~eiros, ?as condíçôes do artigo anterior, farão 1US ao

ExECUTIVO

ração, mediante requerimento ao Chefe da CSM correspondente, através de.
órgão alistador da residência.
§ 59 Os dispensados do Serviço Militar inicial, que sejam possuidores de
habilitações de particular ínterêsse das
Fôrças Armadas, poderão ser consíderados em situação especial, com c correspondente registro nos Certificados
de Dispensa de Incorporação .

certificado de Dispensa de Incorporação, a partir do dia 31 de dezempro do ano que. anteceder ao da incorporação da sua classe, ressalvados
os compreendidos p.:lo Art. 9~ e pejo
número 5 do Art. 105. os quais farao
JUS ao retertdo Cerbíf'ícadc, a partf
de 31 de dezembro do ano de mcorporaçãc da classe; e os abrangidos
~ 69 Os Certdtícados de Dispensa de
. pelo parágrafo uníco do Art 95, número 2 do parágrafo 29 e parágrafo Incorporação deverão ser entregues em69 do Art. 110, todos deste Regula- _ cerimônia cívica apropriada, na qual
menta, que os receberão desde logo.
serão explicados os deveres dos orasilerros para com a Serviço Militar
§ 19 Os abrangidos pelo Art. lOS.
obrigatório, OS motivos da dispensa 6.0
deste Regulamento, com exceção dos Serviço Mílttar inicial e a. atenção r.ecompreendidos pelos números 3 _2';; cessaria quanto a qualquer convocado mesmo artigo, deverão requerer o ção de emergência.
Certificado ao Chefe da CSM correspondente, através ao órgão eüstadoTÍTULO V
da residência, ou aos Comandantes
de DN e ZAé, para os alistados ou Das Isenções e aoe Brusüemcs em. Depl'eferenciados para a Marinha e ;;:,
bito com o Serviço 111iUiar
Aeronáutica.
CAPÍTULO XVI
S 29 O requerimento solicitando o
Certificad.o de Dispensa de IncorpoDas Isenções
raçáo será acompanhado do comprovante do pagamento da 'I'axa Militar,
Art. lmL Isentos do Serviço Milide que trata o Art. 224, deste Regu- tar são os brasileiros· que, devido às.
lamento, bem como:
suas condições físicas, mentais ou mo1) do Atestado de Residência quan- rais, ficam dispensados das obrtgacôes
to aos brasileiros abrangidos pelo nú- para com o Serviço Militar, em coxater permanente, ou enquanto persísmero 1 do Art. 105, do presente Icetirem essas condições.
gulamento; ou
,
Art. 109. São isentos do Serviço
2) de declaração do' estabeleclmcnMilitar:
to ou empresa, de que permaneceram
1)· por .íncapacídade física ou menno" emprêgo ou funcão durante todo
tal definitiva, .em qualquer tempo, 0&
o anc da íncorporaçào de sua classe,
que forem julgados Inaptos em selequanto aos brasileiros de que. t-ata
o numero 5, do mesmo Art. 105. Os ção ou inspeção de saúde e consideraque deixarem o emprêgo ou função
dos irrecuperáveis para o Serviço Miantes do término do ano serão sub- litar nas Fôrças Armadas;
metidos à seleção com a classe se2) em tempo de paz, por incapaciguinte.
dade moral, os convocados que estio
verem cumprindo sentença por crime
§ 3º As fôlhas dos recuetímcntos solicitando o Certificado de Dispensa de doloso, ou que, quando da seleção
Incorporação, bem como dos Atesta- apresentarem indicias de íncompatí
bílídade que, comprovados em exam
dos de Residência, estes a serem passados 'pela autoridade policial, serão ou sindicância, revelem mcapacídade
fornecidas e preenchidas gratuitamen- moral para integrarem as Fôrças Arte pelas JSM ou órgãos alístadores madas, bem como Os que, depois de
correspondentes, obedecendo a mode- incorporados, forem expulsos das filos ríxadoa pelas DSM, ;)PM ou leiras.
DPAer.
§ 19 Serão considerados írrecuperá-.
veis para o Serviço Militar os porta§ 49 Os abrangidos pelo número 1
dores de lesões, doenças ou defeitos
do parágrafo 29 do Art. 98, dêste Regulamento, farão jus, desde logo, ao fisícos, que os tornem mcompatívets
Certificado de Dispensa de Incorpo- para o Serviço M1l1tar nas Fôrças Ar;'·
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macas e que sô possam ser sanados
ou removidos com o desenvclviment
da ctêncía ,

§ 2Q para a comprovacâo dos índíCIOS a que se refere o número 2 do

presente artago, as sindicâncias a se
rem instauradas, durante o trabalho
das CS, deverão obter, entre outros
elementos das autoridades locais.
Art. 110.. 1'.. reabilitação dos íncapazes poderá ser feita ex otncio ou e.
requerimento do interessado.
~ 1Q Os requerimentos serão dirfgtdos aos Comandantes de RM, DN ou
ZAé, conforme a origem do Cerbifí..
cado de Isenção, diretamente, ou através de orgao alístador, e deverão ser
instruidos com os documentos que
comprovem o alegado, neoessàrros em
cada caso.
§ 29" Os incapazes por resáo, doença

ou defeito físico que, em conseqüência de tratamento e do progresso da
ciência, se julguem, comprovadamente, recuperados e requeiram a sue reabílitação serão mandados a inspeção
de saúde:

querímentos, atestado passado por autoridade policial competente, sôbre asua conduta, referente aos últimos 2
(dois) anos,
§ 59 Os que forem reabilitados aates de completar 30 (trinta) anos de
idade, nos casos previstos pelos parágrafos 39 e 49, anteriores, deverão
concorrer a seleção COm a pTim~lra
classe a ser incorporada e submete-c,
se, nessa seleção, a exames psicotác.,
niccs , Os que tiverem mais de ~Q
(trinta) anos serão dispensados de
incorporação, com inclusão prévia ;:10
excesso do contingente.
§ 69 A

reabilitação dos expulsos das
Militares da Ativa 011
dos órgãos de Formação de Reserva
só poderá ser efetivada após 2 (dois)
anos da, data da expulsão e na tonna
estabelecida pela legislação de cada
Fôrça Armada. Uma vez reabilitados,
farão jus à substituição de seu Cettificado pelo de Dispensa de "ncorporáçâo ou de Reservista, COnforme o
grau de instrução alcançado .
Organizações

CAPÍTULO XVII

1) se juígauos "Aptos A", deverão
ser apresentados à seleção da primeira classe a ser incorporada;

2) se julgados "Incapaz E-I" ou
"Incapaz B-2", farão jus, desde. logo,
80 certificado de Dispensa de zncor-

poração, com a inclusão orévía

'.10

ex-

ceE,SO elo contingente; ou

3) se julgados "Incapaz G", contdnuarâo na mesma situação em Que se
encontravam.
Q

§ 3 OS isentos do Serviço Militar
por incapacidade moral, por estarem
cumprindo sentença por crime d.OJ.0Sl),
quando convocados, poderão ser (eabilttadoa, mediante requerimento apresentado depois de postos em liberdade.
Deverão anexar, ao citado requerimento, atestado de boa conduta do
estabelecímento onde cumpriram a
pena e, se fôr o Caso, também da autoridade policial competente, rercrente aos últimos 2 (dois)" anos.
§ 49 Os isentos do Serviço Militar
por incapacidade moral, por -terem
sido julgados incapazes moralm..m te
durante a seleção, poderão requerer
reabilitação 2 (dois) anos após a data
em que forem julgados
incapazes .
Deverão anexar, aos respectivos re-

Dos Brasileiros em Débito com
Serviço Militar

SI

Art, 111. São considerados em débicorri o serviço Militar todos 0S brasileiros que, tendo obrigações detundas para com êsse Serviço, tennatn
deixado de cumpri-las nos prazos fi.-'
xados ,
t{,

Parágrafo único. Os brasileiros em
débito com o gervico Militar tnicíal
ficarão sujeitos às obrigações tmpostas aos da classe que estiver r-ende
selecionada, sem prejuízo das sancóea
e prescrtçôes que lhes forem aplicavets, na forma da LSM e dêste Regulamento.
Art. 112. O brasileiro que não se
apresentar durante a época de seieçâo
de sua classe ou que. tendo-o feíto,
ausentar-se sem a ter completado, será
considerado refroiório,
§

19 Não é refratário:

1) o brasileiro que faltar, apenas,
ao alistamento, na época. normal de
alistamento da sua classe; ou
2) o brasileiro residente, em município não trlbutãrío, há mais de um
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ano referido à data de início da épccu da seleção da sua classe.
§ 29 Aos refratários serão aplicadas
as prescrições e sanções -prevlstas na
LsM e neste Regulamento.
Ari? 113. O convocado designaao
para incorporação ou matricula cue
não se apresentar, à Organização MiLtar que' lhe fôr designada, dentro do
prazo' marcado, ou que, tendo-o rerto,
aasentar-se antes do ato oficial de
incorporação ou matrícula, será declarado insubmisso.
§ 19 A expressão "convocado i 1.11corporação" constante do Código Penal Militar (art. 159), aplica-se ao S~
lecionado para convocação e designa, do para íncorporaçâo ou matrícula em
organização Militar, à qual deverá
apresentar-se no prazo que lhe fôr
.
designado.
§ 2\" Aos insubmissos serão aplicadas as prescrições e sanções previstas
na LSM e neste Regulamento, sem
prejuíZO do que sôbre êles estabelece
o Código Penal Militar.
Art. 114. Aos insubmissos e desertores, quando se apresentarem ou "orem
capturados, será aplicado o disposto
nos arts. 80, 81 e 91, dêste Regulamento.
. Art. 115. Aos insubmissos e desertores, que adquirirem a condição de arrimo ou tenham mais de 30 (trinta)
anos de idade, será aplicado contado
no§ 59 do art. 140, do presente Regulamento.
Art. 116. As organizações Mílítarcs
publicarão, nos seus Boletins ou em
Ordens de Serviço, no dia imediato à
data da incorporação, a' relação 11:)mínal -dos que se tornarem ínsubmisaos, com a. discriminação da "íhação,
naturalidade, data do nascímento ' e
data em que deveriam apresentar-se.

°

§ 19 Os Boletins ou Ordens do Dia
das RM, DN ou ZAé, um mês após a
data da ínsubmíssão, transcreverão
em aditamento, as relações nomü~âi~
dos ínsubmíssoa das Organizações Militares localizadas nos respectivos territórios, com todos os dados citados no
presente artigo.
§ 29 Exemplares dêsses Boletins ou
Ordens do Dia, logo após a publicaceo, deverão ser remetidos a tôdas as
RlV!, DN, ZAé, DPM e C8M.
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'IÍ1'ULO VI

Da Prestação de' Outras Formas
Fases do Serviço Militar

e

CAPÍTULO XVI'!!

Das

Outras Formas e Fases do

Serviço Milita?·

Art. 117. O Serviço Militar, 'além
do inicial, previsto no art. 79 dêste
Regulamento, abrange outras formas
e reses, conseqüentes de convocações
posteriores, de aceitação de voluntários e de prorrogação de tempo de
serviço, quer em tempo de paz, quer
na mobilização.
Art. 118. Os brasileiros, reservistas
ou não, licenciados após o Serviço Militar, prestado de acôrdo com o artigo anterior, terão atualizada a sua
situação na reserva, de conformidade
com o grau de instrução alcançado.
OAPíTULO

XIX

Das Convocações Posteriores
Art. 119. Os dispensados da prestação do Serviço Militar inicial, bem
como os reservistas, estarão sujeitos
a outras formas e fases do Serviço
Militar, do mesmo modo como a outros encargos necessários à defesa da
Pátria, nos termos do art. 181 da
Constituição, da LSM, do presente
Regulamento' e de legislação especial.
Art. 120. Os Ministros Militares
poderão -corrvocar pessoal da reserva
para a partdotpação ern-exercícios,
manobras e aperfeiçoamento de conhecimentos militares.
19 A convocação e ao incorporação em Organizações Militares da
Ativa, ou a matricula em Cursos de
Aperfeiçoamento, do pessoal da reserva de 2f!. classe ou não remunerada,
seràu realizadas de acordo com legislação especifica ou com instruções
especiais baíxadas, em cada; caso,
pelos Ministros Militares interessados.
§ 29 Os atos de convocação especificarão os prazos e a finalidade e;
se fôr o caso; a remuneração a que
fará jus o pessoal por êles abrangido.
ê

Art. rai. Os oficiais, aspírantas a
oficial e guarôas-marmha, da reserva de 2~ classe ou não remunerada,
serão convocados para exercícios de
apresentação das reservas, nos têrmcs
do artigo anterior.
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Parágrafo único,
O comparemmento ao refertdo. exercício é necessário para a atualização da situação
militar, na formado parágrafo te do
art. 209, dêste Regulamento; O não
comparecimefítc importará na multa
prevista no número 3 do art. 177, do
presente Regulamento.
Art. 122~ O pessoal da reserva (oí'idais e praças), de acôrdo com o artigo 120 dêste Regulamento e COm as
prescrições do Regulamento para o
Corpo de Oficiais da Reserva de cada
Fôrça, está sujeito a convocação, tendo por objetivo o aperfeiçoamento,
atualização e complementação da ínstruçâo. recebida, paralelamente com o
atendimento de outras necessidades
das Fôrças Armadas.
Art. 123. O aperfeiçoamento, atJahzação e complementação da instrução dos oficiais, aspirantes a oficial
ou guardas-marinha, da reserva de
211- classe ou não remunerada, serão
estabelecidos nos Regulamentos pará
o corpo de Oficiais da -Reserva de
cada Fôrça e serão realizados através
de Estágios de Instrução.
§ 1Q O caráter obrígatórto <ou voluntário dos Estágios de Instrução
ser~ estabelecido pelo ato ,de couvecaçao.
§ 2Q
O Estágio de Instrução dos
aspirantes a oficial ou guardas-marmha da reserva, após a conclusão do
Curso de Formação, terá caráter obrigatório, uma vez realizada a convocação, a fim de que seja completado o
Serviço Militar inicial.
§ 39 Os aspirantes a oficial e guardas-marinha da reserva, pertencentes
aos quadros de Saúde e 'vcterínárta
das Fôrças Armadas; estarão sujeitos
obrigatoriamente a um Estágio de
Adaptação, previsto em legislação especial.
Art. 124. Os oficiais da reserva
de '211- classe ou não remunerada puderâo ainda ser convocados para es_tágtca especiais, visando à atualização
da Instrução e treinamento. Essa
convocação visará, também, ao preenchimento temporário de claros exlstentes em tempo de paz e será regulada por legislação especifica.
Art. 125. O aperfeiçoamento, atualização e complementação de instruç ã o dos graduados e soldados reservistas, bem como a sua participação
em exercícios e manobras, serão regulados por Instruções particulares
dos Ministros Militares, nos têrmos do

art. 120 e seus parágrafos, dêate Regulamento.
Art. 126. Em qualquer época, tennam ou não prestado ° Serviço Militar, poderão Os brasileiros ser objeto dê convocação de emergência, em
condições determinadas pelo Presidente da República, para evitar a perturbação da ordem ou para a sua
manutenção, ou, -aãnda, em caso de
calamidade .públic~.
VAP!TUI,O

Do

xx

Voluntariàdo

Art. 127. Os Ministros Militares
poderão, em qualquer época do ano,
autorizar a aceitação de voluntários,
reservistas ou não, -com a finalidade
de atender necessidades normais,
eventuais ou especificas das Fôrças
Armadas.
§ 19 O voluntário pode ser aceito a
partir do ano em que completar 17
(dezessete) anos de idade, de quaisquer municíp1G~,tributários ou não,
e de tõdas ou determinadas RM, DN
ou ZAé.
.
§ 2Q A aceitação do voluntariado e
realizada por ato do Ministro Militar interessado, especificando as condições do serviço a ser .prestado, as
obrigações decorrentes, bem como os
direitos que serão assegurados aos voIuntártos .
§ 3<,> Entre os voluntários que poderão ser aceitos estão incluídos os
que, residentes em municípios trtou-"
tárlos, desejem antecipar' a prestação
do Serviço Militar ínicía.l. Se êstes
voluntários não puderem ser aproveitados, não serão incluídos no excesso do contingente, devendo apresentar-se para a ' seleção da sua
classe ..
§ 49 Sempre que a abertura de voluntariado tiver amplitude significativa. em uma- determinada área de
país, com reflexos nos Interêsses das
outras Fôrças Armadas, o Ministerio Militar interessado deverá ouvir os
outros Mrnístéríos e, se fôr o caso,
submeter o assunto à ação coordenacima do EMFA.
CAPíTULO XXI

Das Prorrogações do Serviço
, Milita?

Art. 128. Aos incorporados que concluírem o tempo de serviço a que eetiverem obrigados poderá, desde que
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o requeiram, ser concedida prorrcação dêsse tempo, uma ou mais ve~es como engajados ou reengajados,
segundo as conveniências da Fôrça
Armada interessada.
Art. 129. O engajamento e os reengajamentos poderão ser concedidos,
pela autoridade competente" às praças
de qualquer grau da hierarquia míutar. que o requer~rem, dentro das
exigências estabelecidas neste Regulamento e dos prazos e condições fixados pelos Ministérios da Guerra,
da Marinha e da Aeronáutica.
Art. 130. Para a concessão do engajamento e reengajamento devem
ser realizadas as exigências seguintes-:
1) incluirem-se os mesmos nas percentagens f i x a das, periodicamente,
pelos Ministros ,Militares;
2) haver conveniência para o Mi~
nístérío interessado;
3) satisfazerem os requerentes as
seguintes condições:
a) boa formação moral ;
b) robustez física;
c) comprovada capacidade de trabalho;"
(j,) boa conduta civil e militar;
e)
estabelecidas
pelo Ministério
competente para a respectiva qualificação, ou especialidade, ou classificação, be!.? como, quando fôr o caso,
graduação.

Art. 131. Para. a concessão do reengnjamentc que permita à praça completar 10 (dez) anos de serviço deverão ser satisfeitos requisitos constantes da legislação competente, tendo em vista o interêsse de cada Fôrça Armada, em particular no que se
refere ao acesso.
Art. 132. As praças matriculadas,
voluntàrfamente, em curso para o
qual se exija, para os que o concluírem com aproveitamento, a obriga" ção de permanecerem no serviço ativo, por prazo determinado, continuarão, após o curso, consideradas como
engajadas ou reengajadas, durante' o
citado prazo, mesmo que dai resulte
ficarem servindo por tempo maior que
o estabelecido para a correspondente prorrogação.
§ 19 Quando, nesses CUl'SOS, fôr admitida a matrícula de praças que não
tenham completado o tempo normal
do serviço militar inicial, bem como
de civis ou de- reservistas, os que 0..<;
concluírem com aproveitamento, den-

tI'O das condições estabelecidas no
Regulamento respectivo, serão considerados engajados durante o prazo da
obrigação' contraída.
§ 29 Findo o prazo de permanência
a que se obrigaram, poderão essas
praças obter .prorrogação, de acôrdo
com as prescrições dêste Capítulo e
com as condições fixadas pelo Mtrristério Militar correspondente, aplicáveis no caso.
§ 39 Na aplicação dêste artigo e
seus §§ 19 e 29 será observada .a exigência do art. 131, dêste Regulamento.
Art. 133. Os incorporados que concluírem o tempo de serviço inicial em
operações militares ou em serviço delas dependentes ou decorrentes serão
autómàtícamente considerados engajados pelo prazo que fôr julgado conveniente ao ínterêsse das operações
ou serviço, na forma prevista nos
parágrafos do art , 21 do presente
Regulamento.
Art. 134. Os Ministérios Militares
regularão as condições de exceção,
que se fizerem necessárias, para os.
engajamentos e reengajamentos nas
Organizações Militares da Ativa situadas na-s localidades consideradas especiais, tendo em vista 'as conveniências de cada Fôrça Armada e o ínterêsse do serviço daquelas Organiza-·
çôés •

AI;t. 135. Os engajamentos ou reengajamentos serão contados a partir,
do dia imediato àquele em que terminar o período do serviço anterior.
Art. 136. Para fins de engajamento,
o tempo do Serviço Militar inicial
obrigatório terminará ao serem completados 12 (doze) meses de serviço.
Art. 137. Nenhuma praça poderá
servir sem compromisso de tempo, a
não ser em períodos específicos, necessários a certas situações referidas no
presente Regulamento.
Parágrafo único. Excetuam-se do
disposto neste artigo as praças com
estabilidade assegurada em lei.
TÍTULO VII
CAPÍTULO XXII

Das tnterrupçôes do Serviço M:ilitar

Art. 138" O serviço ativo das FOrças
Armadas, será interrompido:
'
1)" pela anulação da íncorporaçâo:
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2) pela desincorporação;
3) pela expulsão;
4) pela deserção.

Parágrafo único. As prescrições do
presente Capítulo são extensivas, no
que forem aplicáveis e de acôrdo com
legislação peculiar, aos incorporados
que se encontrem prestando o Serviço
Militar sob outras formas e fases,
previstas no Título VI, dêste Regulamento.
Art. 139. A anulação da incorpo-

ração ocorrerá" em 'qualquer época,
nos casos em que tenham sido- verificadas irregularidades no recrutamento, inclusive relacionadas com a seleçáo .
§ 19 Caberá a autoridade competente, comandantes de Organizações

Militares, RM, DN ou ZAé, mandar

apurar, por sindicância ou IPM, se a
irregularidade preexístia ou nâo, a
data da incorporação, e a quem cabe
a responsabilídade correspondente.
§ 2(1 Se ficar apurado que a causa
ou irregularidade preexlstía à data da
incorporação, esta será anulada e nenhum .amparo do Estado caberá ao
incorporado. Além disso:
1) se a responsabilidade pela Irregularidade couber ao incorporado, serlhe-á aplicada a multa prevista no
nc 2 do art. 179; dêste Regulamento,
independentemente de outras sanções
cabíveis no caso; ou
2) se" a responsabilidade pela irregularidade couber a qualquer elemento executante; do recrutamento, serlhe-âo aplicadas a multa ou multas
correspondentes, sem prejuízo das
sanções disciplinares.
§ 39 São competentes para. determinar a anulação a autoridade que efetuou a incorporação, desde que não
lhe caiba responsabilidade no caso, e.
as autoridades superiores àquela.
4° Os brasileiros que tiverem a
incorporação anulada, na forma do
§ 29 dêste artigo, terão a sua 'sttuacão militar assim definida:
~) em se tratando de incapacidade
moral ou de lesão, doença ou defeito
físico, que os tornem defínitdvamente
incapazes ("Incapaz C"), serão considerados isentos do Serviço Militar;
2) os julgados- "Incapaz B-2" farão
jus, desde logo, ao Certificado de Dispensa de. Incorporação, sendo previa-

*

mente incluídos no excesso do contingente. A sua reabilitação poderá
ser feita na forma prescrita no pará,
grafo único do art. 57, dêste Regula_
mento:
3) em se tratando de arrimo, serão
-constderados dispensados do ServiçQ
Militar inicial;
4) os residentes em municípios trtbutáríoa, que anteciparam a prestação
do Serviço Militar, com apresentação
de documentos írregularee:
(1,) caso não completem 17 (dezessete) anos de idade no ano em que
forem incorporados, deverão receber
o CAM de volta, com a devida anotação para retornar à seleção Com a
sua classe;
b) caso completem 17 (dezessete)
anos de idade no ano em que foram
incorporados, poderão, a juizo do
Comandante da Organização Müitar,
continuar servindo, não havendo, então, anulação de incorporação;
'5) os que tiverem ocultado o grau
de escolaridade ou de preparo intelectual para se esquivar ao ingresso
em órgão de Formaçâo de Reserva
concorrerão à matrícula no referido
órgão, com a primeira classe a ser
incorporada, devendo-lhes ser o CAM
reatltuído, com a devida anotação;
6) nos casos em que forem apuradas 'outras irregularidades, simples ou
combinadas, como determinantes da,
anulação da incorporação, a situação
militar deverá ser definida de acôrdo
com as prescrições aplicáveis dêste
Regulamento.
§ 5(> No caso de a irregularidade
referir-se a "Incapaz B-1", não caberá a anuíaçâó da incorporação, devendo o incorporado ser tratado, se
fôr o caso.
§ 6Q Se ficar comprovado, na sindicâncía ou IPM, de que trata o § 1Q
do presente artigo, que a irregularidade tenha ocorrido após a data da
incorporação, ou se não ficar devidamente provada a sua preexistência,
não caberá a anulação de inccrporação, mas a desineorporaçâo, sendo
aplicado ao incorporado o prescrito
no art. 140 e seus parágrafos, dêste
Regulamento.
Art. 140. A desincorporação ocorrerá:
1) por moléstia, em conseqüência
da qual o incorporado venha a faltai
ao serviço duranteuü (noventa) dias
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consecutivos o~ não,..dural;lt~ .à prestação do serv.'.ço Militar ínlcíal ;
2) por moléstia ou a.ci~~nte que
torne o incOl'porad~ def1?~tIvamente
incapaz para o Serviço Milttar ;
3) por aquisição das ~ondições de
arrimo após a íncorpcraçao:
4) por cond~n:1Ção irrecorrível, resultante da prátíca de cnme comum
de caráter culposo;
in por ter sido jnsubmísso ou, desertor e e!:contrar-s e em determinadas sítuaçoes ; ou.
6) por moléstia ou acidente, que
torne o incorporado temporàrtamente
incapaz para o Serviço Militar, só
podendo ser "recuperado a Iqngo
praz~.

§ 19 No caso do nc 1 dêste artigo, o
incorporado deverá ser. submetido a
inspeção de saúde. Se julgado "Apto
A" ou "Incapaz B-1", será desinoorporadó, excluido e considerado de
incorporação adiada; o CAM deverá
ser-lhe' restituído com a devida anotação, para concorrera seleção com
a classe seguinte. Quando baixado a
enfermaria ou hospital, deverá ser
entregue a família ou' encaminhado. a
estabelecimento hospitalar civil, após
os entendimentos necessários.
§ 29 No caso do n Q 2, dêste artigo,
quer durante, quer depois da prestação do Serviço Militar inicial, o incapacitado será desirícorporado, excluído e considerado isento do Serviço
Militar, por incapacidade física defl.nítíva. Quando baixado a hospital ou
enfermaria, nêles será mantido até a
efetivação da alta, embora já excluído; se necessário, 'será entregue à 'família ou encaminhado a estanelectmente hospitalar - civil, mediante entendimentos prévios.' Caso tenha direito ao amparo do Estado, não será
desincorporado, após a exclusão, será
mantido adido, aguardando reforma.

S 3<;1 No caso do nc 3, dêste artigo,
deverão ser obedecidas, no que rôr
aplicável, as prescrições dos ~§ 89 e
91' do art. 105. do presente Regulamente, fazendo o desincorporado jus
ao Certificado de Dispensa de Incorporacão ou de Reservista de acordo com- o grau de instruç~o alcanÇado.·O processo deverá ser realizado
ex otticio, ou mediante requerimento
;,do interessado ao Comandante da
Organização Militar,
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S 49 Na caso do n? 4, dêste artlgo,
o condenado será desincorporado e
excluído, tendo a sua situação regulada como no parágrafo anterior,
§ 59 No caso .do no 5 dêste artigo,
o insubmisso ou desertor será desmcorporado e excluído; quando:
1) tenha adquirido a condição de
arrimo após a ínsubmissâo ou deserção, e depois de absolvido ou do cumprimento da pena. Fará jus ao Certificado de Dispensa de Incorporação
ou de Reservista, conforme o grau de
instrução alcançado; ou
2) tenha mais de 30 (trinta) anos
de idade e desde que haja sido absclvida, fazendo jus ao Certificado. dé
Dispensa de Incorporação ou de Reservista, de acôrdo com o grau de
instrução alcançado. Se, contudo,
condenado, após o cumprimento da
pena prestará o Serviço Militar inicial, ne, forma do parágrafo único. do
art. 30, deste Regulamento.
§ 6 9 No caso nu número 6 deste ar':'
tígo em que o incorporado fôr Julgado Incapaz B-2', será ele desíncorparado e exclufrto, fazendo jus ao
Certificado de Dispensa de Jncorpcração, com ínclusâo prévia no excesso do contingente, ou ao Certdfícada de Reservista, de acôrdo com o
grau de instrução alcançado. 'I'erá
aplicação, no que fôr cabível, o disposto no parágrafo 2'?, dêste artigo.

Art. 141. A expulsão ocorrerá:
1) por condenação irrecorrível resultante da prática do crime comum
ou militar de ca:';..~er doloso;
2) pela prática de" ato contra a
moral pública, pundonor militar ou
falta grave, que, na forma da lei ou
de regulamentos militares, caracterize
o seu autor corno indigno de pertencer às Fôrças Armadas; ou
3) pela prática contumaz de reites
que tornem o incorporado, já clasaificado no mau comportamento, inconveniente à díscíplma e à permanência nas fileiras,
§ 19 O expULSO será considerado
isento do Serviço Militar e a sua
reabilitação obedecerá ao estabelecido
no parágrafo 69 do Art. 110, dêste
Regulamente.
§ 29 No caso de número 1, do presente artigo} em se tratando de cri-
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me comum, o expulso será entregue
à autoridade competente e, nos casos
dos números 2 e 3, será apresentado,
com ofício informativo da causa da
expulsão, à autoridaqe policial local.
§ 39 A autoridade militar que reabilitar um expulso, na forma do parágrafo 19 dêste artigo, deverá informar da reabílítaçâo à autoridade
policial competente.
.

nos de Licenciamento, após a ter.,
mínaçâo do tempo de serviço, fixado
'nos têrmos do Art. 21 e seus parégraros 1(> e 29 e dos Art. 22 e 24
todos dêste Regulamento.
'

Art. 147. lOS voluntários só termj,
narão o tempo de serviço após decor..'
rido o prazo pelo qual se obrigaram
na forma do parágrafo 29 , do An.'
12'1, do presente Regulamento.
Art. 142. A interrupção do tempo
Art. 148. Os insubmissos e deser.,
de serviço pela deserção é regulada
teres terão o tempo de serviço conem legislação específica,
tado da data da incorporação, nüo
lhes sendo computado o período em
Art. 143. As interrupções de Servique estiverem cumprindo sentença, e
ço Militar dos convocados matriculaforagidos, quanto aos desertores.
dos em órgãos de Formação de Reserva, atendido o disposto nos paráArt. 149. As praças que se encon,
grafos 39 e 49 do Art. 105 do presente
trarem baixadas a enfermaria ou
Regulamento, obedecerão às normas
hospital, -ao término do tempo de
fixadas nos regulamentos dos respecserviço, serão. inspecionadas de saúde
tivos órgãos.
e, mesmo depois de licenciadas, de.
síncorpcradaa, desligadas ou reforma.
Art. 144. O incorporado, que res'das, continuarão em tratamento, até
ponder a processo no Fõro Comum,
a efetivação da alta, por restabeleetserá apresentado à autoridade commente ou a pedido. podem ser enpetente, que o requisitar, e dela ficaminhadas a organização hospitalar
cará à disposição, em xadrez de Orcivil, mediante entendimentos prévios
ganização Militar, no ca-so de prtsâo
por parte- da autoridade militar.
preventiva, não havendo interrupção
Art. 1S0 ÀS praças engajadas ou'
do Serviço Militar. Após passada em
reeng ajadas com mais de metade do
julgado a sentença coridenatóría, setempo de serviço. a que se tiverem
rá expulso ou desíncorporado, conobrigado. será facultado o ucenclaforme o crime tenha- sido de carácer
mento, desde que o requeiram e não
doloso ou culposo, respectivamente, e
haja prejuízo para o Serviço Milientregue à autoridade competente.
tar.
_......
Art. 145. O incorporado que resParágrafo único.:Nâo são amparaponder a inquérito policial militar ou
das por êste artigo as praças que
a processo no Fôro Militar permaneconcluírem cursos com aproveítamencerá na sua UniClQde, mesmo como
to e das quais se exigiu, previamente,
excedente, não lh~-' sendo aptícada,
c. compromisso de permanecerem no
enquanto durar essa situação, a inserviço ativo Dor determinado tempo.
terrupção do tempo de serviço, preArt. 151. As praças que tiverem
vista neste Capítulo.
prestado o serviço Militar inicial serão transferidas para a reserva, rcTiTULO VIII
munerada ou não, desde que aceitem
cargo público civil de provímente
Do licenciamento, da Reserva, da
efetivo.
Disponibilidade e dos Certificados
Art. 152. As praças alístáveís eíeíMilitares
toralmente, com menos de 5 (cinco)
anos de serviço, na data em que tiCAPITULO XXIII
verem registrada a sua candidatura
a cargo eletivo de natureza pública,
Do Lícencíamenic
serão licenciadas, -exwojjicio.
Art. 153. As praças alistáveis eleíAJ:t. 1·:1:6. O licenciamento das pratora.mente com 5' (cinco) ou mais
ças que integram o contingente anual
anos de serviço, ao serem diplomadas
se processará, ex-otticio, de acôrdo
para cargo eletivo de natureza púcom as normas estabelecidas pelos
blíca, serão transferidas para a reMinistérios da Guerra, da Marinha ,e
da "Aeronáutica, nos reepectívoa-ptaserva.
o

o
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Art. 154. As praças sujeitas a 1n~
quérito pol~c~al comt:m .e a processos
no Fôro' CIVIl, ao término de tempo
de serviço e desde que não tenham
estabilidade assegurada, serão licenciadas, mediante comunicação prévia
à autoridade políciál ou judiciária
competente e índícaçâo dos respectivos domicílios.
CAPITULO XXIV

Da Reserva e da Disponibilidade

Art. ·155. A Reserva das Fôrças
Armadas compõe-se dos oficiais, aspirantes a oficial .ou guardas-martnna
e das praças. incluídas na reserva de
acôrdo com a legislação própria.
Parágrafo único. «c que conceme
às praças, a Reserva' é constítuída
pelos reservistas de 1~ e de 2\)0 cate-.
gorta,
Art. 156. A Reserva de '1~ categoria é _composta de reservistas que
tenham atingido um grau de ínstruçâo que os habilite ao desempenno
de função de uma das qualificações
ou especializações militares de cada
Fôrça Armada.
Parágrafo único. Serão incluídos
na Reserva de l~ categoria, ao serem
licenciados, desincorporados, ou desligados, com a instrução militar pre-vista neste artigo:
1) as praças;
2) os alunos das Escolas de Io'or~
mação de Oficiais para a ativa, que
tenham completado com aproveita'menta, no mínimo, um ano do respectivo curso. Se forem desligados antes, deverão ser apresentados à seleção da primeira classe e terão prioridade para a incorporação; e
3) os alunos das Escolas de FOrmação de Graduados para a ativa.
bem como as praças ou alunos dos
órgãos de Formação de reservistas
de 1!,l categoria (graduados e soldados), que tenham completado um
ano de curso.
Art. 157. A reserva de 2!,l' categoria
é composta de reservistas que tenham
recebido, no mínimo, a instrução
militar suficiente para o exercício de
funções gerais básicas de caráter
militar.

EXECUTIVO

247

Parágrafo umco, Serão íncrurnos
na Reserva de 2Ço categoria, ao serem

licenciados, desincorporados ou deslígados; com. a instrução prevista neste
artigo:
as praças;
os alunos dos órgãos de Formação de reservistas de 2~ categoria, inclusive dos Tiros-de-Guerra e Oentcos de Formação de Reservistas da
Marinha, que terminarem. tôda a instrução militar, com aproveitamento;
1).

2)

3) os alunos das Escolas preparatórias, de Cadetes do. Exército e da Ae~.
ronáutíca, do .Colégtc Naval, 'das }:scolas. de Aprendizes de Marínheíros,
das Escolas de Marinha Mercante a
dos centros de Formação de.Maritimos, que tiverem completado, -no lni~,
nimo, um ano de curso com aproveítamçnto, desde que satisfeitas as
condições de idade mínima para a
prestação do Serviço Militar inicial,
prevista no Art. 20, dêste Regulamento;
4) os alunos dos Colégios Militares
que tenham concluído a instrução
militar com . aproveitamento e satísfeito as condições. de idade mínima,
de que trata o número 3 dêste artigo; e
5) as praças das Policias Militares
e Corpos. de Bombeiros, que tenham
completado um ano de serviço, bem
como os alunos das Escolas de Formação de Oficiais dessas Corporações,
que tiverem completado um ano de
curso, satisfeitas as condições de idade miníma, de que trata o número 3
cesto artigo.
Art. 158. Os alunos dos Cursos ee
Formação de Oficiais para a reserva
das Fôrças Armadas, que não temrí-.'
narem o -respectivo curso, não serão
incluídos na -eserve e deverão ser
apresentados à seleção' com a p1'1~
meíra turma a ser incorporada, com
prfortdade para incorporação, qualquer que tenha sido o seu tempo de
instrução.
Art. 159. Caberá aos Ministros
Militares baixar instruções regulando
a qualificação OU especialização mílitar das praças, assim como qual a
instrução militar necessária .rara O
exercício de funções gerais básicas
de caráter militar.
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Art. 160. Ao ser incluído na reserva o brasllelro permanecerá "fj(1
disponibilidade" .ior prazo a ser fixado pelos Ministros Militares, de
acôrdo com as necessidades de mobilização.
Art. 161. Durante o período pussado "na disponibilidade", reservista
estará vinculado à Organização Militar onde prestou o serviço Militar inícial ou a outra que lhe tiver sido

§ 1Q Todo brasileiro, ao ser mciut..
do . na Reserva, receberá gratuita~.
mente; da au~o~'idade militar compe,
tente, o Certáfícado de ReservisHt
correspondente à respectiva catei?;()na.
§ 2Q Com
as devidas anotações
quando fôr o caso, é, ainda, o Certificado de Reservista, documento
comprobatório de estar o brasileiro
em dia com as suas obrigações mí .
litares.
indicada.
§ 39 Durante ú periodo em que o
Art. 162. Enquanto permanecer "me
reservista permanecer «na disponibidisponibilidade", o reservista deverá
lidade", é obrigatória a anotação da
comunicar tôde mudança de resldênsue apresentação anual no resnecn.,
ela, no cumprimento do dever fixado
vo Certificado de Reservista, nara
no número 2 do Art. 202, dêste Reestar em dia com as suas obríaacões
gulamento.
militares.
'
CAPITULO XXV
§ 4Q São responsáveis pela expernção do Certificado. de Reservista:
Dos Certificados de Alistamento Jl.H1) os Comandantes, Chefes ou Dilitar, de Reservista, de Isenção e de
retores das Organizações Militares
Dispensa de Incorporaçac
das Fôrças Armadas;
Art. 163. o certificado de Alis(;a,2) os Chefes de Seções de 'I'írosmenta Militar (CAM). é o documento
comprovante da apresentação para a , de-Guerra, quando se tratar de reservista oriundo de Tiro-de-Guerra; e
prestação do Serviço Militar inicial.
Será fornecido gratuitamente pelo ór~
3) os comandantes de Corporações
gáo allstador, sob a responsabilidade
das Polícias Militares e. dos Corpos
do Presidente ou Chefe desse órgão,
de Bombeiros, nc, situação fixada no
Art. 11 dêste Regulamento, para
§ 19 Nos limites da sua validade, e
efeito de expedição de Certificado de
com as anotações devidas quando fõr
Reservista- de 2~. Categoria, têm as
o' caso, o CAM é, ainda, documento
mesmas atribuições e responsabilidacomprobatório de estar o brasileiro
des das autoridades fixadas no númeem dia com as suas obrigações' roi ..
1'0 1 do presente artigo.
Iitares .
Art. 165. Aos brasileiros isentos
§ 29 O registro do prazo de vau ..
do serviço Mí'Iítar será fornecido,
dade e outras anotações,posterioreii,
gratuitamente, pela autoridade miliserão feitos na forma prescrita .ieste
tar 'competente, o Certificado de
Regulamento.
Isençáo, que
documento comproba§ 39 Na ocasião do preencmmente
tório de situação militar.
do CAM, o órgão alístador preencherá a Ficha de Alistamento Militar
~ 19 São autoridades competentes
(FAM) , contendo os elementos ne
para expedir o certificado de Isencessáríos ao seu arquivo e ao da eSMo
ção:
ou órgão correspondente da Marinha
1) os Comandantes, Chefes ou Die da Aeronáu tíca, de dimensões e
retores das Organízacões Mílí tares
modelos fixados pelos Ministérios Midas Fôrças Armadas;
litares.
2) os Chefes de Seção dos Tiros9
§ 4 O CAM, quando substítutdo
de-Guerra:
pelo certificado definitivo, deverá ser
recolhido e incinerado.
3) os Presidentes de Comlssâo de
seleção, se fõr o caso; e
Art. 164.0 certificado de Réser
vista é documento comprovante de
4) os comandantes de "Corporações
inclusão do brasileiro na Reserva do
de Polícias Militares e de COi'p:.cS de
Exército, da Marinha ou da AeroBombeiros Da situação' prevista DO
náutica.
Art. 11, de conformidade com o pres-
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crito nOS §§ 29 e 49 do Art. 13, ambos dêste Regulamento.
s29 Nos certificados de Isenção,
co~cedidos por incapacidade rtsíca ou
mental definitiva C'Encapaz C"), quer
verificado durante a selecâo, quer ~e
terminante de Interrupção do Serviço
Militar do incorporado 'ou matriculado, deverá constar à máquina, o mouJo da isenção, mediante Uma das expressões seguintes entre aspas:
1) "por incapacidade fisica" quanto
aOS portadores de moléstia .íntectoconta8'iosa e distúrbio mental. grave;
2) "por insuficiência tísica para o
Serviço Militar, podendo exercer atividades civis", ou apenas, "por 'inSUficiência tísica para o Sermçc Militar",

quando não puder exercer at.ividades
civis, quanto a todos os demais casos.
§ 39 Nos certificados de- tsenção.
concedidos por incapacidade moral,
em tempo de paz, deverá ser feita à
máquina, de acôrdo com o motive da
isenção, a citação por extenso, de um
dos números", seguintes, dêste pará-o
grafo:
1) por estar cumprindo sentença
por crime doloso, quando convocado
'(Exemplo: "por estar compreendido
no número um, parágrafo terceiro, ar,tigo cento e sessenta e cinco do Regulamento da LSM");
2) por incompatibilidade para íntegrarem as Fôrças Armadas, comprova-

da quando da seleção (Exemplo: "por
estar compreendido no número dois,
parágrafo terceiro, artigo cento e sessenta e cinco do Reçulamentc do
LSM") , ou

3)

pdr

ter sido expulso das fil8jrás
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§ 19 Também serávfornacído o mesmo Certificado, mediante pagamento
da Taxa Militar, aos que. embora tenham sido incorporados ou matriculados, sofrerem interrupção no seu tempo de serviço, na forma -do . -reoosto
no Capítulo XXII dêste Regulamente,
sem realizarem as condições ncoessárfas. para a inclusão na reserva das
Fôrças Armadas,
21? O Certificado de Dispensa de
Incorporação, com as devidas anotações quando fôr o caso, é documento
comprobatório de estar o brasilelr o em
dia com as suas obrigações mtütares.
§ 39 No certificado de Dispensa de
Incorporação deverá constar. à máquina, o motivo da dispensa medíante uma das expressões segulntea, e"!i.tres aspas:
.
1) "por residir em município nõo
tributário" ou "por reeutir em zona·
ê

rural de municipio trioutário de órgão de Formação- de Reseroo" (núme1'0
1, do Art. 105, dêste Re;:;ula~

menta) ;
2) por excederem às .necessidades
das Fôrças Armadas embora -esldentea
em municípios tributários:
a) "por ter sido ínciuulo no excesso do contingente" (número 2, de Artigo 105 e número 1, do § 29 do Artigo 9-3, dêste -Regulamento):

b)
"por insuficiência física temporária para o Serviço ,?IIilitar, podendo
exercer atívidades civis", ou apenas
<rpor insuficiência jisica temporária"

quando não puder exercer atividades
civis (número 2, do Art. 105 e núme1'0 2 do § 2\1, do Art . 93, dêste Regulamento) ;

(gxemplo: "por estar compreendido
no número três, parágrafo terceiro. artigo cento e sessenta e cinco, do Regulamento do LSM") ,

c)
"por ter mais de 30 anflS 'ae
idade" (número 2, do Art. )05 e nú-

Os reabilitados terão o Certide Isenção substituído por
aquêle a que fizerem jus.
~ 59 Os certificados de Isenção de'
vem ser entregues logo que possível,
.senoo que os das praças expulsas será
entregue no ato da expulsàu.
/
Art. 166. Aos brasileiros dísp-nsa
dos do serviço Militar inicial, 110S têrmos do Art. 106, 107 e 9fl, § 29, número 1, dêste Regulamento, será fornecido, mediante .pagament.o da Taxa
Militar, o .Certdfícado de Dispensa de
Incorporação.

3) "por ser operário" (funcionário,
empregado) de emprêsa 'estabelecimento) industrial (de transporte, de
comunicações) relacionada com a Segurança Nacional" (número 5, do estígo 105, dêste Regulamento). Neste

§ 49

ficado

mero '3, do § 2\1, do Art. 93, dêste Regulamento) .

caso, o certificado consignará a- situação especial;
4) "por ser arrimo de família'" (nú-

mero 6, do Art. 105, dêste Regulamento) ;
5) "por ser sacerdote OU. ministro
de tal religião" (número 1, do §29, do
Art. 98, dêste Regula:nento); ou
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6) por interrupção do Serviço Militar:
a)

"por adquirir condições de afrJ-

mo" (número 3, do § 4 Q, do Art. 139'
ou § 3Q do Art. 140, dêste Regulamenta); ou
b) "nos têrmos -do parágrafo quarto, aTtigo cento e quarenta do Regulamento da L8M," (por extenso).
§ 49 Os Certificados de. Dispensa
de Incorporação serão, expedidos pelos Comandantes, Chefe.') ou Diretores
de organizações Militares das Fôrças
Armadas, respeitadas as- prescrições
dêete Regulamento.
1) no Exército, em todos os casos
previstos no parágrafo anterior;
2) na Marinha e na Aeronáutica:
a)
aos conscritos que foram sub..
metidos à seleção sob a sua responsabilidade e incluídos nos números 2, 3
e "4 do parágrafo anterior;
b) aos prererenciadcs, em todos os
. casos do parágrafo anterior, exceto
quanto aos sacerdotes e ministros de-c.qualquer religião; e
c) aos incorporados que interromperem 'o Serviço Militar, previstos no
número 6 do parágrafo anterior.
Art. 167. Os Certificados' Militares
serão de formato único para as três
Fôrças Armadas e terão impressas as
numeração e a seriação por espécie
do Certificado, dentro de cada Fôrça.
Obedecerão os modelos e ceractertsticas seguintes:
1) Certificados de Reservista" de
Isenção e de Dispensa de - .icorporação - (Modelos nos Anexos A, B, C
e rn:
]formato: 13 em de altura por 16 em
de largura.
Papel: apergamínhado, de 30 kg BB 60-96, de côr branca.
Marca dágua: Armas Nacionaís.r.de
8 em de altura, no centro de cada
Certificado.
2) Certificado de Alistamento M11ital' - (Modêlo no Anexo E).
For_mato: 16 em de altura por 13 em
de largura. -,
. Papel: apergamínhadc de 30 kg AA 76/112, de côr branca.
§ 19 Os modelos referem-se a Certificados destinados às três Fôrças
Armadas. Caberá aos Ministérios Militares fazer as substituições necessã, rias no cabeçalho.

§ 29 Os Certificados Militares serão
impressos, distribuídos e controlados
sob exclusiva responsabilidade do~
órgãos de ~ direção do Serviço Militar
de cada Força Armada e definidos no
art. 28, dêste Regulamento.

Art. 168. Os Certificados Militares
além dos dizeres impressos e dos dac~
tilografados necessários ao seu preenchimento, só deverão conter as anotações estritamente necessárias para
definir a situação e obrigações do seu
possuidor.
§ 19 As anotações nos Certificados
são referentes aos motivos abaixo, ou
a outros julgados necessários pelos
Ministérios Militares:
1)
Certificados de Reservista .,.apresentação por diferentes motivos:
exercício de apresentação das reservas; Dia do Reservista; convocações
de emergência, para exercícios, manobras.ou aperfeiçoamento de conhecimentos militares; e pagamento de
multa ao chegar ao Brasil;
2) Certificado de Isenção não
apresentação de documento hábil de
identificação; e reabilitação não COn~
cedida e respectiva data;
3) Certificados de Dispensa de In,
corporação - não apresentação de
documento hábil de identificação; .
pagamento de multa (ou Taxa Militar) ao chegar ao Brasil; convocação
de emergência; reabtlitação não concedida e respectiva data; e, quanto
aos compreendidos pelo parágrafo
único do art. 202, dêste Regulamento,
apresentações anuais obrigatórias;
.4) Oertdficados de Alistamento Militar não apresentação de documento hábil de identificação; inspeção de saúde; ordem de apresentação; designação para incorporação ou
matricula; excesso de contingente;
situações diversas, inclusive a de insubmisso ou de refratário; pagamento
ou isenção de multas; multas a serem
descontadas, depois da incorporação
ou matricula; vinculação..·a outra
classe; mudança de. residência; adiamento de incorporação; prorrogação
de prazo de validade; e viagens ao
Brasil dos residentes no exterior;
5) 2l!-~ vias dos Certificados Militares, fornecidas na forma do art. 171,
dêste Regulamento - "2~ VIA", em
caracteres vermelhos, com carimbo
de 12 mm de largura por 8 }Um de
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altura no cabeçalho, antes da desigvierem a optar pela nacionalidade
nação' do Minísté.rio.. bem como "tst~!
brasileira. até 4 (quatro) anos após
Q
Certificado substztuz' p d€; n tal; séne
atingirem a' maioridade, bem como
tal" na mesma linha de «outros
aos brasileiros, a partírde 19 de [adadÓs", ou abaixo do número e série,
neírc do ano em que completarem 46
(quarenta e seis) anos de idade, de
no CAM.
acõrdo com o disposto no art. 19,
§ 29 As' anotações dos no- 1 a 4 do
dêste Regulamento.
pal'áo-rafo anterior deverão ser feitas,
nos certificados Militares, com carimParágrafo único. por solicitação, as
bos de 3 em de. altura., por 5 em de
autoridades responsáveis pela expelargura. e com os dizeres Irxadoa em
dição de Certificados, enumeradas nos
cada Fôrça Armada.
números 1 e 3, do § 49 do art ..164 do
presente Regulamento, fornecerão aos
â
39 Nos Certificados Militares,
interessados um Atestado, de acôrdo
logo abaixo da assinatura da autoricom os Modelos nos Anexos F1 e F2.
dade expedidora" deverão- ser escritos,
à máquina, o nome, pôsto e função
Art. 171. Em caso de alteração,
dessa autoridade.
inutdlízação ou extravio de Certificado Militar, o interessado deverá
§ 49 somente os Consulados poderequerer uma 2lJ. Via, anexando o
rão fazer anotações nos Certificados
comprovante do pagamento da multa
de Alistamento Militar, sem utilizar
cabível.
carimbos. Estas anotações são relativas a pagamento de multa (ou Taxa
Art. 172. É vedado, a quem. quer
Militar) ao chegar ao Brasil, sttuação
Certificado de Alisque. seja, reter
de residência no exterior, apresentatamento, de Reservista, de' Isenção ou
ção e partida ou regresso de viagens
de Dispensa' de Incorporação, ou inao Brasil'.
cluí-los em processo burocrático, ressalvados os casos de suspeita de frau§ 59 Desde que não haja, possibilide de pessoa ou de coisa e o que dís-.
dade de obtenção do tipo sangüíneo,
põem o art. 187, dêste Regulamento
os Certificados Militares serão remee o § 29,dêste artigo:
cídos sem. o seu registro.
§ 19 Para êsse fim, a primeira. auArt. 169. Na ocasião da lavratura
toridade, civil ou militar, que receber,
do CAM, será registrado, como limite
diretamente do interessado, requerido prazo de validade, a data de 31 de
mento ou memorial acompanhado de
dezembro do ano que anteceder o da
Certificado Militar, fará constar, no
incorporação da classe a que pertenpróprio requerimento ou memorial, a
cer o alistado ou daquela com a qual
apresentação do documento, decladeva prestar o Serviço Militar.
rando a sua natureza, Q nome, filiáParágrafo único.' Terminado o praçâo, classe e o município de' nascizo estabelecido e continuando o 'alis- mento do interessado. de aoôrdo com
tado em dia com as obrigações milio Modêlo no Anexo a, dêste Regulatares, a validade do CAM será pror- - menta, restituindo o Certificado Milirogada, nas condições seguintes;
tar ao seu possuidor.
§ 29 Os Certificados dos que reque1) até a data da incorporação ou
rerem qualquer retificação nos seus
matricula do convocado;
dizeres poderão ser retidos, nos .õrgâoa
2) até a data de 31 de dezembro do
do Serviço Militar, pelo tempo 'indisano de incorporação da 'classe; quanpensável ao atendimento do aoüctto. aos componentes do excesso do
tado.
contingente, para cumprimento do
prescrito no art. 95, dêste RegulatitULo IX
mento, ressalvados os abrangidos pelo
parágrafo único do mesmo artigo;
Das tntraçõee e Penalidades
3) de acôrdo com as condições de
adiamento de incorporação que rõr
CAPÍTULO XXVI
concedido ao possuidor do CAM.
Das Infrações, Penalidades e
Art. 170. Por se encontrarem desoMulta Mínima
bri?:a~os com o Serviço Militar, não
cabera~ornecimento de nenhum CerArt. 17,3. As infrações da LSM,
tificado Militar aos brasileiros! que
caracterizadas como crime definido na

°

252

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

legislação penal mtlítar; . implicarão
em processos e julgamento dos infratores pela Justiça Militar, quer sejam militares, quer civis <Art. 44,

senta) dias após a sua realízação, 0\\
o fizer erradamente em qualquer
ocasião.
Art. 178. Incorrerá na multa cor,
da 'LSM).
respondente a cinco vezes a multa
Art. 174. As multas estabelecidas
mínima o refratário que não se apre.,
na LSM serão aplicadas sem prejuízo
sentar à seleção (art. 48 da LSM):
da ação penal ou de punição dísciplt1) pela segunda vez; e
nar, que couber em cada caso
2) 'em cada uma das demais vêzes,
(Art , 45, da LSM).
Parágrafo único. O brasileiro só
Art. 175. A multa mínima terá o
será considerado refratário por tanvalor de 1/30 (um trinta avos) do
tas vêzes quantas sejam as suas falmenor salário mínimo vigente no País,
tas às anuais e sucessivas seleções, a
por ocasião da aplicação da multa,
partir do recebimento do CAM.
arrendodado para centena de cruzeiArt. 179. Incorrerá na multa corros superior.
respondente a dez vézes a multa míArt. 176. Incorrerá na multa mínima quem (Art. 49 da LSM):
nima quem (Art. 46, da: LSM) :
1) no exercício de função pública
de qualquer natureza, seja autortda1)
não se apresentar nos prazos
previstos no § 1.9 do art. 41e art. 48,
de civil ou militar, dificultar ou redêste .xegulamento;
tardar por prazo superior a vinte (20)
dias, sem motivo justificado, quaaquer
2) fôr considerado refratário; ou
informação ou diligência solicitada
3) como reservista, deixar de cum- - pelos órgãos do .Servíço Militar;
prir as obrigações determinadas nos
2) fizer declarações falsas aos órnv- 3 e 4do art. 202, dêste Regulagãos do Serviço Militar; oumento.
3) sendo militar ou escrivão de reArt. 177. Incorrerá na multa cor~
gistro civil, ou em exercício de runrespondente a três vêzes a multa míção pública, em autarquia ou em senima quem (Arb. 47, da LSM):
cíedade de economia mista, deixar de
cumprir, nos prazos estabelecidos,
1) alterar ou inutilizar Certificaqualquer obrigação imposta pela LSM
dos de Alistamento, de Reservista, de
e por êste Regulamento, para cuja
Dispensa de Incorporacâo ou de Iseninfração não esteja prevista pena esção, e outros documentos comprobapecial.
tórios de situação militar, enumerados no art. 209, do presente RegulaParágrafo único. Em casos de reinmenta, ou fõr responsável por qualcidência, a multa será elevada ao doquer dessas ocorrências. O 'Certifibro.
cado extraviado será considerado
Art. 180. Incorrerá na multa corcomo inutilizado, para efeito dêste
respondente a vinte e cinco vêzes a
artigo.
multa mínima (Art. 50 da LSM);
2) sendo civil e não exercendo fun1) o Chefe de repartição pública,
ção pública ou em entidade autárcivil ou militar, Chefe de repartição
quica, deixar de cumprir quaiquer
autárquica ou de economia mista,
obrigação imposta pela LSM e por
Chefe de órgão com função prevista
êste Regulamento, para cuja infra..
na LSM· ou o legalmente investido de
çâo não esteja prevista outra multa
encargos relacionados. com o Serviço
na LS~;
Militar, que retiver, sem motivo jus3) como reservista, deixar de cumtificado, documento de situação rmlíprir o que dispõe o nv 1 do art. 202, tal', ou recusar recebimento de petidêste Regulamento. Também incorçâo e justificação; ou
rerão nesta multa os abrangidos pelo
:J) o responsável pela inobservância
art. 121,"do presente Regulamento e
de qualquer das prescrições do
que deixarem de .cumprír as obrigaart. 210, dêste Regulamento.
ções fixadas, .neste último artigo.
Art. 181. Incorrerá na multa cor4) sendo reservista, não comunicar,
respondente a cinqüenta vêzes a muldurante o prazo a ser limitado pelos
ta mínima a autoridade que prestar
Ministros Militares, a mudança de
residência ou domicilio, até 60 (sesinformações inverídicas ou fornecer
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documento que habilite o seu possuidor a obter indevidamente o Certificado de Alistamento, de Reservista,
de Isenção e de Dispensa de Incorporação (Art. 51, da LSM) ,
parágrafo único. Em casos de relu"
cidência, a multa será elevada ao dôbro.
Art. 182. Os brasileiros, no exercfcio de função pública, quer em carater efetivo ou interino, quer em estágIO probatório ou em comissão, ou na
situação de extranumerários de qualquer modalidade, da União, dos Estados, dos Territórios, dos Municípios
e da Prefeitura do Distrito Federal,
quando insubmissos, ficarão suspensos
do cargo, função ou emprêgo e privados de qualquer remuneração, enquanto' não regularizarem a sua situação militar (Art. 52 da LSM) .
§ 1Q O disposto neste artigo aplica-se aos servidores ou empregados
das entidades autárquicas, das- sociedades de economia mista e das emprêsas conoessionárías do serviço público.
§ 2Q São responsáveis .pela aplicação do disposto neste artigo as diferentes autoridades das referidas organizações ou entidades, com atribuições para a execução das medidas citadas, que devam tomar conhecimento do fato, pelas funções que exercem.
Art. 183. Os convocados que forem
condenados ao pagamento de multa
e não possuírem recursos pare atendê10, sofrerão o desconto do seu valor,
quando incorporados ou matriculados,
estes quando fôr o caso (Art. 53,

da LSM).

Parágrafo único. Para efeito dêste
artigo, deverá ser anotada no CAM a
importância a ser descontada pela
Organização Militar de destino do
convocado.
Art. 184. A isenção do pagamento
de multas e Taxa Militar dos uue provarem a impossibilidade de atendê-lo,
por pobreza, está regulada no
art. 225, dêste Regulamento.
Art. 185. Da imposição administra.
tiva da multa caberá' recurso à autoridade militar imediatamente superior, dentro de 15 (quinze) dias a cont~r da data em que o infrator dela
üver ciência, se depositar, previa-
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mente, no órgão que aplicou a multa,
a quantia correspondente, que será
ulteriormente restitu1da, se fôr o
caso.
§ 19 A importância respectiva deverá ser depositada, mediante recibo,
no órgão do Serviço Militar que aplicou a multa, com declaração escrita,
do Infrator, de quê está recorrendo
contra a sua aplicação. Essa importância deverá ser recolhida a um estabelecimento bancário, pelo órgão
referido, até a solução do recurso.
§ 2Q Após a solução do recurso, conforme o caso, a importância da multa será devolvida simplesmente ao interessado, ou será recolhida, pelo. ór\ gão que aplicou a penalidade, ao
Fundo do Serviço Militar, sendo a
3(). via da Guia de Recolhimento anexada ao processo.

Art. 186. Se o infrator fôr militar,
ou exercer função pública, a multa
será descontada dos seus vencimentos, proventos ou ordenados, observadas as prescrições de leis e regulamentos em vigor, mediante ofício das
autoridades referentes aos nc« 2, 3,
4 e 5 do art. 188, dêste Regulamento,
ao órgão administrativo, por onde o
infrator receber.
§ lQ O 'órgão administrativo, que
efetuar o desconto, comunicará o
fato à autoridade solicitante, recolherá a importância correspondente
ao Fundo do Serviço Militar, de
acôrdo com o art. 236, do presente
Regulamento e encaminhará a 3~ via
da Guia de Recolhimento à mesma
autoridade solicitante, como comprovante do pagamento.
§ 2° Se o infrator desej ar recolher
a multa diretamente, poderá fazê-lo,
dando disso conhecimento ao' órgão
onde serve 'OU é lotado, mediante
apresentação do comprovante do recolhimento da ímportâncía correspondente à multa (3?- via da Guia de Recolhimento), que será encaminhado a
autoridade solicitante.

Art. 187; O Alistado, o Reservista,
de incorporação .ou o
Isento, que incorrer em multa, terá o
respectivo Certificado retido pelo órgão responsável pela sua aplicação ou
execução, enquanto não efetuar o.
pagamento ou, quando fôr o caso, não
apresentar o Atestado de Pobreza.

° Dispensado
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Parágrafo único, Não estão compreendidos neste artigo aquêles que
depositarem a importância da multa,

em conseqüência de interposição de
recurso contra a .sua aplicação.
CAPÍTULO XXVII

Da Competência para a Aplicação
das Penalidades

Art. 188. São competentes para a
aplicação das multas a que se referem
a LSM e êste Regulamento, na gradacâc indicada, os seguintes órgãos,
representados por seus Comandantes,
Chefes, Diretores e Presidentes:
1) órgãos altstadores - nos CaSOS
dos:
a)
"b)

Art. 176, n?" 1, 2 e 3;
Art. ,177, n 95 1 (quanto a Certi-

ficado de Alistamento Militar)
(quanto a praças) ;

e 3

c) Art. 178, nc« 1 e 2;

2) Organlzaçõea Militares casos dos:
~
a)
à)

nos

Art. 176, no 3;

Art. 177, nc- 1 (quanto aos oertdficados de suá responsabilidade), 3
e 4·
c) Art. 179, no 2;

3) - circunscrições de Serviço Militar

e órgãos correspondentes da Mal'lnos casos
dos:
a) Art. 176, nv« 1, 2 e 3;
b) Art. 177, ns" 1, 2 e 3 (quanto
a praças) e 4;
,
c) Art. 178, no- 1 e 2;
d) Art. 179, nv 2;
4) Região Militar, Distrito Naval e
Zona Aérea - nos casos dos:
a} Art. 177, nl?" 1, 2 e 3 (quanto a
oficial) ;
b) Art. 179, nc- 1, 2 e 3;

nha e da Aeronáutica -

c) Art. 180, no- 1 e 2;
Art. 181;

d)

5)

dos:
a)
b)
c)

Ministros Militares -

nos Casas

Art. 179, nÇJ" 1, 2 e 3;
Art. 180, nl?" 1 e 2;
Art. 18L

§ 19. Nos casos em que o EMFA
julgue necessária a aplicação de penalidades, nos processos do seu conhecimento, elas serão sugeridas aos
"Ministros Militares ou submetidas,

conforme o caso, à consideração do
Presidente da República.
§- 2° Os Comandantes de RM, DN
ou ZAé e autoridades superiores, bem
como os Chefes de CSM, poderão de~
legar a órgãos subordinados competentes a atribuição de aplicar multas,
desde que mantido o princípio de
hierarquia funcional e a posição relativa das autoridades ou organizações
militares ou civis, par tícipantes do
processo.
Art. 189. Tôda autoridade, militar
ou civil, que verificar infração da
LSM e dêste Regulamento, ou dela
tomar conhecimento, deverá providenciar, na esfera das suas atribuições, a aplicação da multa, pagamento de Taxa Militar, abertura de
sindicância ou inquérito, ou comuntCBX a írergularfdade à _autoridade militar competente.
parágrafo único. Ao Infrator das
disposições dêste artigo aplicar-se-á
a multa prevista no número 3, do
Art. 179, dêste Regulamento.
TÍTULO X

Dos órgãos de Formação de Reserva
CAPÍTULO XXVIII

Dos órgãos de Formação de Reserva

Art. 190. Os Mínísténos Militares
poderão criar órgãos para a formação
de oficiais, graduados e soldados ou
marinheiros a fim de satisfazer às necessidades da reserva.
Art. 191. Os órgãos de Formação
de Reserva terão regulamentos próprios, elaborados pela respectiva Fôrça Armada, obedecidas as normas
gerais fixadas na L5M e neste Regulamento.
§ 1.9 Deverão constar obríg atõrtamente dos regulamentos:
1) as condições de matrícula, de
acôrdo com o Art. 87 do presente
Regulamento;
2) a sujeição às atividades correlatas à manutenção da ordem interna,
fixada no Art. 92 dêste Regulamento
e as responsabilidades conseqüentes
do emprêgo do órgão;
3) os deveres dos formados nestes
órgãos, posteriores à conclusão do
curso; e
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4) a orientação, o funcionamento; a
fiscalização .~ a~, n-orm!'ts para obtenção -da efícíêncía na .ínstrução.
§ 2.9 Os órg~ãos de .Formação de
Reserva podemo Iurrcíonar:
1) em regímeri contínuo de ínstrução, cujos trabalhos não devem
durar mais de 12 (doze) meses, Incluindo, se ror o caso, o Está!!io _de
InstruçãO,
ressalvadas as dilações
previstas neste Regulamento. O re.ferido Estágio poderá ser realizado
em seguida à conclusão do curso, ou
em época posterior; ou
2) em regfmen descontínuo de íns-"
trução, de modo a atender,
tanto
quanto possível, os demais ínterêsses
dos convocados, tendo seus trabalhos
duração regulada de acôrdo com' o
:ArL 22, 'dêste Regulamento, incluindo
se fôr
caso, o Estágio de Instrução.
Art. 192. A criação e localização
dos órgãos de Formação de Reserva
obedecerão, em princípio, à disponibilidade de convocados habilitados às
diferentes
necessidades de oficiais,
graduados e soldados ou marinheiros
e às disponibilidades de meios de
cada Fôrça Armada, bem como, se
tôr o caso, de entidades civis.
Al'L 193, A rormaçâo de oficiais,
graduados,
soldados e marinheiros
para a reserva poderá ser feita, também, em órgãos especialmente criados
para. êste fim, em Escolas. de Nível
superior e Médio, inclusive técnicoprofissionais. As
praças poderão,
ainda, ser formadas. em Subunidadesquadros.
§ 1.9 A criação e funcionamento de
órgãos de Formação de Reserva em
Escolas ficarão subordinados ao interêsse dos Mínistértos Militares e à
existência de condições que possíbilitem êsse empreendimento. Deverá
haver entendimento prévio entre os
Ministérios (Militares e Civis) interessados e demais autoridades ou en-,
tidadesvcompetentes, de modo a que
a- ínstruçào militar se entrose nas
atividades escolares, facilitando a
prestação do Serviço Militar obrigatório pelos alunos, 'sob a responsabilidade de órgão militar.
§ 2.9 As autoridades e entidades,
especificadas no- parágrafo anterior,
designarão os seus representantes para, sob a presidência do representante do Ministério Militar,' constiQ
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tuírem uma Comissão Intermínisterial, com a finalidade de elaborar
instruções a' serem introduzidas nos
regulamentos dos referidos órgãos e
Escolas interessadas, contendo os elementos necessários aos fins visados,
entre os quais os regímena de instrução e as modificações de organízaçâo. Dessa Comissão fará parte,
obrfgatóriamente, o Diretor da Escola
interessada.
Art. -194. Os órgãos de Formação
de Reserva
(Subunídades-quadros,
destinadas à formação de soldados ou
marinheiros e graduados, e T-iros-deGuerra, destinados à formação de
soldados ou marinheiros e cabos, além
de outros) específicos de formação de
praças, destinam-se, também, a atender a instrução e possibilitar a prestação do Serviço Militar dos convocados não incorporados em Organízações Militares da Ativa das Fôrças
Armadas.
§ 1.9 Os órgãos a que se refere êste
artigo serão localizados de modo a
satisfazer às exigências dos planos
militares e, sempre que possível, às
conveniências dos mumcípíos, quando'
se tratar de 'I'íros-de-Guerra..
§ 2.9 Os 'I'Iros-de-Guerra terão sede,
material, móveis, utensílios e polígono
Prefeituras
de tiro providos pelas
Municipais, sem, no- entanto, ficarem
subordinados ao executivo municipal:
A manutenção respectiva deverá ser
realizada pelas referidas Prefeituras;
em condições fixadas em convênio
prévio.
§ 3,9 Nas localidades onde houver
dificuldade para a instalação dos ínstrutores, as Prefeituras MunicipaIs,
mediante convênio Com as autoridades
competentes.Tacílítarão as residências
necessárias.
§ 4.9 Os instrutores,
armamento,
munição, fardamento e outros materias julgados necessários à instrução
dos Tiros-de-Guerra, serão fornecidos
pelos Ministérios Militares ínteressecos, cabendo aos instrutores a responsabilidade da conservação do ma_tcríaí distribuído.
§ 5.9 Os Ministérios Militares deverão fazer constar de suas' propostas
orçamentárias as importâncias correspondentes ao fornecimento de uniforme de instrução e material necessários aos Tiros-de-Guerra, de acôrdo
com tabelas únicas para as Fôrças
Armadas, coordenadas pelo EMFA.
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§ 6.9 Desde que deixem de existir,

temporàríamente, as condições necessárias ao regular funcionamento de
um determinado Tiro-de-Guerra, po-

derá êle ter as atividades suspensas
pelo órgão de direção do Serviço Militar de cada Fôrça Armada.
§ 7,9 Quando, 'por qualquer motivo,
não funcionar durante 2 (dois) anos
consecutivos, o Tiro-de-Guerra será
extinto, por ato do Míriístro Militar
competente.
TITULO XI

Dos Direitos e Deveres dos convocados, reservistas e- dispensados
Serviço Militar Inicial

do

CAPÍTULO XXIX

Dos Direitos dos Convocados, Reservistas e Dispensados do Serviço
MUitar Inicial

Arb. 195. Os funcionários públicos
federais,
estaduais ou municipais,

bem como os empregados, operários
ou trabalhadores, qualquer que seja
a natureza da entidade em que exerçam as suas atividades, quando incorporados ou matriculados em. órgão de
Formação de Reserva, por motivo de
convocação para prestação do Serviço
Militar ínicíal, estabelecido pelo Artigo 65, dêste Regulamento, desde que
piara isso tenham sido forçados a
abandonarem o cargo ou emprego,
terão assegurado o retôrno ao cargo
ou emprêgo respectivo, dentro dos 30
(trinta) dias que se 'seguirem ao licenciamento, ou término de curso,
salvo se declararem, por ocasião da
incorporação ou matrícula, não pretender a êle voltar.
§ 15' :Bsses convocados, durante o
tempo em que estiverem incorporados
em órgãos Militares da Ativa ou matriculados nos de Pormacâo de Reserva, nenhum vencimento, salário ou
remuneração perceberão da organização a que pertenciam.
§ 2.9 Perderá o direito de retômo
ao emjirêgo, cargo ou função, que
exercia ao ser incorporado, o convocado que engajar, ~ste dispositivo
não se aplica aos incorporados que
tiverem o tempo de serviço dilatado
na forma do Art. 21, dêste Regulamento.

§ 3.° Compete ao Comandante, Dlretor ou Chefe de Organização Militar
comunicar à entidade de origem do
convocado da sua incorporação ou
matrícula e, se fÓI' o caso, da Sua
pretensão quanto ao retôrn"o à função,.
cargo ou emprego, bem como, posteriormente, do engajamento concedido'
essas comunicações deverão ser feitas
dentro dos 20 (vinte) dias que se seguirem à incorporação ou concessão
do engajamento, sem prejuízo do que
preceitua o parágrafo L'? do Art. 472
'
do Decreto-lei n.e 5.432-43.
§ 4.9 Todo convocado matriculado
em órgão de Formação de Reserva
que seja obrigado a faltar. às suas
atividades civis, por fôrça de exercícios ou manobras, terá as suas faltas -abonadas para todos os efeitos.
Para isto, caberá ao Comandante,
Diretor ou Chefe dêsses órgãos, dar
ciência à entidade interessada, com
antecedência, dos exercícios ou manobras programadas e, depois, confirmar a sua realização, para fins de
abono das faltas.
Art. 196, Os brasíleíros, quando incorporados, por motivo de convocação
para manobras, exercícios, manutenção de ordem interna ou guerra, terão
assegurado o retôrno ao cargo, função
ou emprêgo que exerciam ao serem
convocados e garantido o direito à
percepção de 2/3 (dois terços)
da
remuneração, durante o
respectiva
tempo em que permanecerem incorporados; vencerão pelo Exército, Marinha ou Aeronáutica apenas as gratificações regulamentares.
s L'? Aos convocados, a que se refere êste artigo, fica assegurado o
direito de optar pelos vencimentos,
salários ou remuneração que mais
lhes convenham,
s ·2.'? Perderá a garantia e o direito assegurado por êste artigo o incorporado que obtiver engajamento.
S 3.9 Compete ao Comandante, Diretor ou Chefe da Organização Militar em que fôr incorporado o convocado
comunicar, à .entidade de
origem do mesmo, a referida incorporação, bem como a sua pretensão
quanto ao retômo à função, cargo ou
ernprêgo, a opção quanto aos vencimentos e, se fôr caso, o engajamento
concedido; a comunicação relativa ao
retômo à Iuncão deverá ser feita
dentro dos 30 ~ (trinta) dias que se

°

ATOS

DO PODER

uirem à incorporação; as demais,

~~~ logo venham a ocorrer.

Ar:t 197. Terão direito ao transarte' por cou.ta da União, dentro do
ferrit6rio nacional:
1) os convocados designados .p.a~a
incorporação, da sede-do .MU~llClP~O
em que residem à da Organização MIlitar para onde forem designados:
2)' os convocados de que trata o
número anterior que, por motivos es~
tianhos à sua vontade, devam retornar aos municípios de residência de
onde provierem; e
3) os licenciados que, até 30 -(trinta)
dias após o lícencíamento, desejarem
retornar às localidades em que residiam ao serem incorporados.
parágrafo. único. Os convocados e
Ucenciados, de que trata êste artigo,
perceberão as etapas fixadas na legislação própria, correspondentes aos
dias d~ víagem.
Art. 198. Os brasileiros contarão,
de acôrdo com o estabelecido na legislação militar, para efeito de aposentadoria, o 'tempo de serviço ativo
prestado nas Fôrças Armadas, quando a elas incorporados em Organização Militar da Ativa ou em órgão
de Formação de Reserva.
§ 1.9 " Igualmente será computado
pará efeito de aposentadoria o serviço prestado pelos que estiverem ou
vierem a ser matriculados em órgão
de Formação de Reserva, na base de
1 (um) dia para período. de 8 (oito)
horas de instrução, desde que concluam com aproveitamento a sua formação.
§ 2.9 Os Comandantes, Diretores ou
Chefes de órgãos de. Formação de Reserva deverão fazer constar do ato
de exclusão dos alunos, por término
do curso, o tempo de serviço prestado, na forma do parágrafo anterior.
§ 3.° No cômputo do tempo de serviço deverão ser observadas as prescríções dos Arts. 24 e 25, dêste Regulamento.
Art. 199." Os reservistas de Pe 2\:'0"
categorias, bem como os dispensados
do Serviço Militar inicial' (portado1'00 de Certificados de Díspenaa de Incorporação) poderão ser
reoebídos
como voluntários nas Policias MÍlitares, Corpos de Bombeiros e outras
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Corporações. encarregadas da segurança pública, nos têrmos dos arts. 12 e
l dêste Regulamento.
Art. 200. Além dos direitos previstos neste Capítulo, os convocados, reservistas e dispensados do Serviço 11ilitar inicial (portadores do Certdficado de Ilispensa de Incorporação) gozarão, ainda, dos direitos fixados nos
demais Capítulos dêste Regulamento.
Art. 201. Em caso de, infração às
disposições da LSM e do presente Regulamento, relativamente à exigência
de estar em dia com as obrigações
militares, poderá o interessado dirfgirse aos Chefes de CSM, ou seus correspondentes na Marinha ena Aeronáutica, diretamente ou por meio dos
órgãos do Serviço Militar competentes, tendo em vista salvaguardar os
seus direitos ou Interêsses. Recursos
posteriores poderão ser dirigidos aos
.Comandantes de RM, DN ou ZAé ou,
ainda, aos responsáveis pelos órgãos
de direção do Serviço Militar de Dada
Ministério.
â.

CAPÍTULO XXX

Dos Deveres dos Icesernistae e dos
Dispensados do Serviço Militar Inicial
Art. 202. Constituem deveres .do
Reservista:
1) apresentar-se, quando convocade, no local e prazo que lhe tiverem
sido determinados;
./
2) comunicar, dentro de 60 (sessenta) dias, pessoalmente ou por escrito,
à Organização Militar mais .próxima,
se não fôr possível fazê-lo àquela a
que estiver vinculado, as mudanças" de
residência ou domicílio realizadas durante o período que fór fixado pelos
Ministros Militares.
3) apresentar-se, anualmente, no
local e data que forem fixados, para
fins de exercício de apresentação das
reservas ou cerimônia cívica do Dia
de Reservista.
,
4) comunicar à Organização MUital' a que estiver vinculado, diretamente ou por intermédio do órgão do
Serviço Militar da residência, a conclusão de qualquer curso técnico ou
científico, comprovada pela apresentação do respectivo instrumento legal
e, bem assim, qualquer ocorrência que
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relacione com o exercício de +Uilcão de caráter técnico ou cientifico; e

Sé:

5) apresentar ou entregar à autoridade militar competente o documcnto comprobatório de situação militar
de que rõr possuidor, para fins de
anotações, substituições ou arquivamento, de acôrdo com o prescrito na
LSM e neste Regulamento.

Parágrafo único. Terão os mesmos
deveres dos Reservistas, e ficarão SUM
jeitos as mesmas penalidades no caso
de os não cumprirem, os brasiletros
dispensados do Serviço Militar inicial
(portadores do Certificado de Dispensa de Incorporação), considerados em
situação especial pela Fôrça Armada

correspondente:
1) abrangidos pelo número ti. do
art. HJ5,. dêste Regulamento;
2) situados entre os preferencíados,
de que trata o art. 69 do presente
Regulamento; e
3) dispensados do 'Serviço Mílltar
inicial de que trata o § 59, do _art. 107,
dêate Regulamento.

Art. 203. É dever dos dispensados
do Serviço Militar inicial (portadores
do certificado de Dispensa de "ncorporaçâo) , não incluídos no. parágrafo
único do artigo anterior, apresentarse no local e prazo que lhe tiverem
sido determinados, por convocação de
emergência ou necessidade da mobíUzação.
Art. 204. Os Reservistas e os ütspensados do Serviço Militar inirital
(portadores do Certificado' de Dispensa de Incorporação), que deixarem de
cumprir qualquer dos deveres meneionados neste Capitulo, não estarão em
dia com as suas obrígaçõee mili teres.
Art. 205. Além dos deveres meneionados nos arts., 202 e 203 dêste Capítulo e dos demais prescrito no .prp-sente Regulamento, únicos sujeitos a
sanções, o Reservista e o dispensado
do serv'lço Militar inicial (possuidor
do Certificado de Dispensa de Incorporação) terão o dever moral de exuücar aos demais brasileiros o significado do Serviço Militar, bem como condenar, com os meios ao seu oncance.
os processos de fraude de que tiverem
conhecimento.

TÍTULO

xn

Das Autoridades Executor.as, dos Documentos Comprobatórios de Situação
Militar c das Restrições Conseqüentes
CAPíTULO XXXI

Das Autoridades Participantes ela
Execução da L8M e aéste
Regulamento

Art. 206. Participarão da execução
da- LSM e dêste Regulamento os -eaponsáveís pelas entidades, bem tomo
as autoridades a seguir enumeradas
1) o Estado-Maior das Fôrças Armadas, os Ministérios, Civis e. MUita.res; e as repartições que lhes são subordinadas;
2) os Estados, Territórios e Muni"
cípíos e as repartições que lhes são
subordinadas;
3) os titulares e serventuários
da
Justiça;
4) os cartórios de registro civil de
pessoas naturais;
5) as entidades autárquicas e .>0cíedades de economia mista;
6) os estabelecimentos de ensino,
públicos ou particulares, de qualquer
natureza; e
7) as emprêsas, companhias e Instátutções de qualquer natureza.
Parágrafo "(mico. Essa partdcipaçâo
consistirá;
1) na obrigatorledade da remessa.
de informações fixadas neste Regulamento, bem como das
solicitadas
pelos órgãos do Serviço Militar :)0711petentes. para cumprimento das suas
prescrições;
2) na exigência, nos limites 18. sua
competência, do cumprimento das ::1i'3posições legais referentes ao Serviço
Militar, em particular quanto ao pre~
crito no art. 210 e seu parágrafo um-CG, dêste Regulamento: e
3) mediante anuência ou acôrôo, na
instalação de postos de recrutarnenco
l crfacão de outros serviços ou enoergne nas repartições ou estaoelecímeutos civis, federais, estaduais ou municípaís, não previstos na LSM e no
presente Regulamento.
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Art. 207. São autorid3;,des côn~p~
tentes .para estabelecer a~ordo n~ c.~lr
ma do número .3 do parágrafo ,mICO,
do artigo anterior:
, DRcõrdo p?r prazo longo ou ~.ar
l'aZO indetermmado:
Comandantes
;âe RM"DN e ZAé e, quando rôr o c~o,
?utoridades que lhes forem SUPCrIf)res; ou
,
t.OO .
2) acôrd~ para casc:s ra':~l 1'),08:
demais órgãos do SerVlQO Mtlrtar ,
paráO'rafo único. Em qualquer slt.l:ação~ deverá ~er ma~tido o prlnctpio da hierar~Ula funclon~l ~ !e3peJtRdos os límites
de atrlbuíções de
c~da órgão.
Art. 208" As autoridades ou os responsáveis pe~as repartiçõ:s" Incumbtdas
da fiscalizacao do exerC1CIO proftsstonal não poderão conceder" carteira
profissional, nem registrar diplomas
de profissões liberais a brasi~ei.ros, aem
Que êstes apresentem.
prêvíamente,
prova de que estão em dia com as
suas obrigações militares, obedecido o
disposto no art. 210 e seu parágrato
único', dêste Regulamento.
CAPÍTULO xxxrr
Dos Documentos Comprobat6r~o~ rle
Situação Militar e das Restriçôee
Conseqúentes

Art. 209. São documentos-comprobatóríos de situação militar:
1) o oerünceõo de Alistamento Militar, nos limites da sua validade:'
2) o certificado de Reservista;
3) o certificado de Dispensa de rncorporação;
\
4) o certificado de Isenção;
• 5) a certidão de Situação Militar,
destinada a:
a) comprovar a situação daqueles
que perderam os seus postos e patentes, ou' graduações;
b) comprovar a situação dos aspirantes a oficial ou guardas-marinha;
c), instruir processo, quando ue. cessãrlo,
6) a Carta patente para encíat da
ativa, da '~eserva e reformado das
Fôrças Armadas ou de corporações
ccnsíderadas suas reservas;
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7) a provisão de reforma, para as
praças reformadas;
8) o Atestado de Situação Militar,
quando necessário, para ~quêles .que
estejam prestando o .Servtço Mílítar,
válido apenas durante o ano em que
tôr expedido;
9) Atestado de. se encontrar desobrigado do Serviço Militar:
a) até a data da assinatura do têrmo de opção pela nacionalidade brasileira, no registro civil das pessoas
naturais, para' aquêle que o requerer;
b) a partir de 1 de janeiro do ano
em que completar 46 (quarenta e
seis) anos de idade, para o brastleirc que o solicitar.
§ 19 Está em dia com o Serviço 'Militar o brasileiro que possuir um dos
documentos mencionados neste erügc e tiver a
sua situação militar
atualizada com o cumprimento dos
deveres fixados nos Art. 121, 122, 123
e seus parágrafos, 124, 125, 126, 202
e 203, dêste Regulamento.
§ 29 A substltuícâo' dos Certificados mencionados nos números 1, 2. 3
f'- 4 deste artigo, alterados, ínuttüzaaos ou extraviados, será feita. mediante o disposto no Art. 171, do presente
Regulamento,
.
Art. 210. Nenhum brasileiro', entre
1.9 de janeiro do ano em que completar 19 (dezenove) e 31 de dezembro
do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos, de idade, poderá.
sem fazer prova de que está em dia
com as suas obrigações militares:
1) obter passaporte ou prorrogação de sua validade;
:2) ingressar como funcionário, .empregado ou associado em instituição,
empresa ou associação oficial, oficia"Iízada ou subvencionada ou cuja exlsténcta ou funcícnamento dependa de
autorização ou reconhecimento do
Govêrno Federal. Estadual, dos Territórios ou Municipal';
3) assinar contrato com o covõrno
Federal, Estadual, dos Territórios, ou
Municipal;
4), prestar exame ou matrtcular-ae
em qualquer estabelecimento de ensino;
5) obter carteira' profissional, registro de diploma de profissões Iíberaís, matrícula ou inscrição' para, o
exercício de qualquer função e licença de índústrla e profissão;
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6) Inscrever-se em concurso para
pr-ovimento de cargo público;
7) exercer, a qualquer titulo, sem
distinção de categoria ou forma de
pagamento, qualquer função pública
ou cargo público, eletivos ou de nomeação, quer estípendíado pelos cofres públicos federais, estaduais ou
municipais, quer em _entidades pa.raestatais e TI a s _subvencionadas ou

madas e orientadas, no EMFA e dentro de cada Fôrça, em consonância
com as suas diretrizes peculiares, peios órgãos de direção enumerados no
Art. 28, dêste Regulamento.
§ 19 O EMFA coordenará os trabalhos de Relações Públicas (e Pubdcídadejvdo Serviço Militar, nos aspectos comuns às três Fôrças Armadas.
mantidas pelo poder público;
§ 29 Essas atividades serão exerci8) receber qualquer prêmio ou fa-- das pelo pessoal normalmente atribuido
aos diferentes ôrgâos do Server do Governo Federal, Estadual,
dos Territórios ou Municipal.
viço Militar, cumulativamente com cs
seus encargos correntes, ou, sempre
Parágrafo único. Para fins dêste
que necessário e possível, p o r eleartigo, constituem prova de estar o
mentos especificas, previstos na 01'brasileiro em dia com as suas obriganízaçâo em pessoal.
gações militares Os documentos citados nos números 1 a 9 do Artigo 209,
Art. 213. Os programas crlentadodeste Regulamento, nos quais apenas
res das atividades de Relações PÚdeverão ser exigidas as anotações seblicas dos- diferentes órgãos do Serviguintes:
co Militar definirão os objetivos visados, os diferentes públicos (in~erno e
1) nos Certificados de Reservista,
externo) a s e r e m esclarecidos, as
e nos de Dispensa de Incorporação
prescrições sôbre utilização dos meios
dos brasileiros Incluídos no parágrafo
de comunicação, bem como as Camúnico do Art. -202, dêste Regulamenpanhas de Publicidade a serem efeto - apresentações anuais obrtgatótuadas.
r i a s; apresentações resultantes de
convocações; e pagamento de multa
Art. 214. A publicidade do Serviço
(ou Taxa Militar) ao chegar ao BraMilitar será realizada sob as formas
sti., quando Iôr o caso;
de:
2) nos certificados de Dispensa de
1) divulgação institucional - viIncorporação as correspondentes
sendo a informar o público das pea qualquer convocação posterior à
culiaridades e atividades do Serviço
realizada pará a prestação do SerMilitar, em particular das relacionaviço Militar inicial.
das com o perfeito cumprimento dos
deveres dos brasileiros para com 'a
Art. 211. Os dirigentes das entidadefesa nacional.
ces federais, estaduais, municipais ou
particulares são responsáveis p e 1o
2) propaganda educacional - tencumprimento das exigências prevíatas
do em vista produzir na opinião púU0 Art. 210, relacionadas c o m as
blica conceitos favoráveis às atívidasuas respectivas atribuições, nos têrdas institucionais do Serviço Milimos do número 2, do parágrafo único
tar, de modo a que estas se desendo Art. 2()6 e do número 2, do Arvolvam dentro das bases fixadas no
tigo 1a(), todos dêste Regulamento.
Art. 49 , dêste Regulamento. vísarà
<I, obter a compreensão pública de qU6
a prestação do Serviço Militar pelos
TíTULO xnr
brasileiros, tendo por objetivo a seDas .eezecões Públicas (e Publicidade)
gurança nacicoaú, constitui u~ dí~ do Serviço Militar
reíto, antes que um dever. Será desenvolvida de maneira sóbria, moderada, honesta, verdadeira e, portanCAPÍTULO XXXIII
to, moral.
4

Das Relações Públicas (e Publicidade)
do Se1·viço Militar

Art. 212. As atividades dos diferentes órgãos do Serviço Militar referentes a Relações Públicas (inclusive Publicidade) devem ser progra-

Art. 215. Tendo em vista que o
atendimento do público absorve grande parte das atividades dos órgãos _do,
Servrço Militar, devem esses órgãos
dispor de pessoal executante de elevado padrão moral e adequado pre ..
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paro técnico, de perfeita organização
material (instalações, mobiliário, materia! de expediente, diversos), de recursos financeiros suficientes, bem
como contar com, normas, métodos e
processos de trabalho que possibilitem
a obtençáo da efrcíêncía..
Art. 216. A entrega dos Certificados de Reservista de llJ. e de 21)0 Categorias bem como dos de Dispensa de
IncorPoração deverá ser realizada em
cerimônias cívico-militares especiais.
Parágrafo único. Os reservistas de
llJ. e.ac categorias, que houverem terminado a prestação do Serviço Milttar
inicial sendo considerados,' pelo aeu
comandante, Chefe ou Diretor, como
tendo trabalhado bem no desempenho
dos diferentes encargos e sem terem
sofrido nenhuma punição disciplinar,
farão jus a um diploma "Ao Mérito",
de Modêlo no Anexo H, a ser entregue nas 'cerimônias fixadas no artrgo
. anterior. No referido diploma poderão
ser inseridos emblemas das Organizações Militares expedidoras.
•
Art,'217. As cerimônias cívícaapara
entrega aos brasileiros, em idade de
prestação do Serviço Mrlitar; dos Cerüücados de Dispensa de Incorporação, de que trata o parágrafo 6°, do
Art. 107, dêste Regulamento, deverão
ser realizadas sob a direção do Presidente ou Chefe de, órgão alístador,
sendo obrigatoriamente cantado o Hino Nácional e prestado, pelos dispensados do Serviço Militar inicial, perante a Banderra Nacional e com o
braço direito estendido horizontalmente à frente do corpo, mão aberta, dedos unidos, palma para baixo, o compromisso seguinte:
"Dispensado da prestação do Serviço Militar inícíal, por fôrça de dísposições legais e consciente dos deveres que a- constituição impõe a todos
os brasileiros, para com a defesa nacional, prometo estar sempre pronto a
cumprir com as minhas obrigações militares' inclusive a de atender a convocações de emergência e, na esfera
das minhas atrfbuíções, a, dedicar-me
inteiramente aos ínterêsses da Pátria,
cuja honra, Integridade e instituições
defenderei, com o sacrífícío da prôprta
VIda."
Art. 218. Os Ministros Militares deverão, no dia 16 de dezembro, considerado "Dia do Reservista". determinar a realização de solenidades nas

corporações das respectivas Fôrças Armadas, visando a homenagear aquele
que, cívrl, foi o maior propugnadcr do
Serviço Militar - Olavo Bilac; a despertar os sentimentos cívicos e a consolidar os laços de solidariedade e camaradagem müitar. poderá ser comemorada, também, a "Semana do Reservista", incluindo aquela data.
Art. 219, O EMFA e os Ministérios
Milttares deverão:
1) prover os órgãos de direção do
serviço Militar das Fôrças Armadas,
as RM, DN ou ZAé e as eSM, ou órgãos correspondentes da Marinha e da
Aeronáutica, dos recursos financeiros
necessários à publicidade, nos têrmos
dos Arts. 220 e 241, dêste Regulamento.
2) providencial' a impressão e ampla distribuição, no âmbito das suas
atrvldades, _da LSM e dêste Regulamento, sobretudo às autoridades militares e civis, federais, estaduais, municipais e 'particulares, responsáveis
pela execução do Serviço Militar e pelo
cumprimento das suas prescrições pelos brasileiros.
Parágrafo únrco. Para a realização
da publicidade, os órgãos do Serviço
Militar poderão receber cooperação
das entidades federais, estaduais e municipais, relacionadas COm essa atividade, bem como de entidades civis,
julgadas credenciadas e capazes de
elevada atuação cívica.
TÍTULO XlV

Do Fundo do Serviç,o Militar
CAPÍTULO XXXIV

Das Finalidades

e da Administraçao

Art. 220. O Fundo do serviço Militar (FSM) , criado pela LSM, destãná-se a:
1) prover os órgãos do Serviço Militar de meios que melhor lhes permítam cumprir as suas finalidades;
2) proporcionar fundos adícronaís
como refôrço às verbas previstas e para
socorrer a outras despesas relacionadas com a execução do Serviço Militar;
3) permitir a melhoria das instalações e o provimento de material de
instrução para os órgãos de Forma-
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de Reserva das Fôrças Armadas,
que não disponham de verbas próprias
suficientes; e
.
4) propícrar os recursos materiais
para a criação de novos órgãos de
Formação de Reserva.
Art. 221. O, FSM será administrado pelos elementos componentes do
EME'A € pelos Ministérios Militares,
através dos seus órgãos de finanças e
de direção do Serviço Militar: Diretoria de Finanças e DSM, no' Exército;
Díretorra de Intendência da Marínna
. e DPM, na Marinha; e Diretoria de
Intendência da Aeronáutica e DPAer,
na Aeronáutica.
Art. 222, Aplicar-se-ão ao F8M as
prescrições da Lei nc 601, de 28 de dezembro de 194.8, do Código de Contabilidade' da União e do seu Regulamento, bem como os dispositivos dos regulamentos de administração de cada
Fôrça Armada.
çâo

CAPíTULo xxxv ...

Da

Receita

Art. 223. O F8M é constítuído das
receitas provenientes da arrecadação:
1) das multas previstas na LSM e
neste Regulamento; e
2) da Taxa Militar.
Art. 224. A Taxa Militar será eobrada dos brasileiros que obtiverem
adiamento de íncorporaçâc .0U Certificado _de Dispensa de Incorporação,
de acordo com as prescrições dêste
Regulamento (Art. 69, da LSM).

Parágrafo único. A. Taxa Militar
terá o valor da multa' mínima.
Art. 225. Ficarão isentos do pagamento de multas e Taxa Militar aquêIes que provarem a impossibilidade de
pagá-las, mediante a\ apresentação de
atestado de pobreza, real ou notória.
t:sse atestado será expedido por serviço de assistêr:cia social oficral, onde
houver tal serviço, ou pela autoridade
policial competente, isento de selos ou
de emolumentos.
lQ Na Guia de Recolhimento, de
que trata o Art. 233 dêste Regulamento, deverá ser anotado, no local. reservado ao recibo: "Isento do pagamento
§

ãesmuua (ou Taxa Militar), de ccôrdo com o parágrafo único do Art. 53.

da LSM",

EXEcu'r:iVo
§ 29 A falsa qualidade de pobreza
sujeitara os infratores às penas da
lei, devendo a autoridade militar competente instaurar sindicância, em
caso de dúvidas ou de fundadas suspeitas de fraude.
Art. 226. A receita constituinte do
J:i'SlVI. será escriturada pelo Tesouro
Nacional, de conformidade com o disposto no Art, 71, da LSM, sob O tít\j.lo

Fundo do Serviço M.Wtar.
§ 1Q O referido título constará do
Orçamento Geral da União, com a devíua ciassincaçao e coditícaçáo, quanto à ReceIta e Despesa, esta úítuna
em dotaçao própria para o EstadoMaior das Forças ArmadaslB~"U"A).
§ 2Q , Competirá ao EMFA informar
aos Ministérios Míhtarea, no terceiro
trimestre de cada ano, dos elementos, extraídos do Orçamento Geral da
Umao para o ano seguinte, a serem
mcíuídos nas Guias de Recolhimento,
ele que trato, o Art. 233, deste Regulamento, referentes à codírícaçao da
Receita, quanto às multas e Taxa Militar.
.

§ 39 • No fim de ceoa excrcicio financeiro', os saldos náo aplicados do
l"BM serão transferidos para o exercicio seguinte, sob o mesmo titulo.
cAPíTULO XXXVI

Do Funcionamento

Art. 227. Na sua proposta orçamentária, o EMF A incluirá o FSM, com
rubrica própria, tomando por base a
importância total, arrecadada de muita
e Taxa Militar, no ano anterior, com
as devidas correções.
Art. 228. O ~S~ será sacado pelo
EMFA, juntamente com as damaía
dotações orçamentárias.
,:'Art , 229. Os Ministérios Mihtares
enviarão, anualmente, ao EMFA, um
Plano de Trabalho a. ser executado no
ano seguinte, com Os recursos do
FSM,

Art. 230 O EMF A distribuirá os recursos do FSM, de acôrdo com os seus
próprios encargos e os' de cada Fôrça
Armada, de conformidade com as respectivas responsabilidades, .relacronadas com as finalidades do FlilldO,
previstos no Art. 220, dêste Regulamente.
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Parágrafo único. O EMFA e os MInistérios Militares. prestarão contas
das importâncias recebídas do FSM,
pelo mesmo
processo aplicado nas
suas demais dotações orçamentárias.
Art. 231. Os recursos do FsM só
poderão ser aphccdos nas finalidades
a que se referem os Art. 68, da LSM
e 220,'dêste Regulamento.
Art. 232. A aplicação das multas
será teíta pelas autoridades competentes, fixadas no Art. 188 (Art. 54
da LSM>, para Os 'diferentes casos
previstos nos Arts. 176 e 181, todos
deste Regulamento (Art. 46 a 51 da.
LSM) , e a determinação do pagamento da 'Taxa Militar será feita pelas autoridades responsáveis pelos órgaos do Serviço Militar' e Oomíssoes
de geleção,

Art. 233. O pagamento das multas
e TaXl:1 Militar será feito pelo interessado diretamente aos órgaoa arrecadadores do Governo Federal (Exatortas Federais, Mesas de Renda, Postos e Registros Fiscais, Deíegacíais
Regionais e seccionais de Arrecadaçác, Alfândegas), ao Banco do Brasil
S. A.
ou outros Estabelecimentos
nancanos, oficiais ou prrvaoos, autorizados a arrecadar rendas federais,
bem como, onde não houver esses 61'''
gâos, às Agencias de Departamento
Nacional de Oorreíos e Telégrafos. O
pagamento será rcahzado: mediante
apresentação de uma Guia de Recolhimento, em 4 (quatro) vias, emitidas pelo órgão do serviço Militar que
aphca a multa ou determina o pagamento da Taxa Militar.
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§ 39. Os órgãos de direção de que
trata o Art. 2"8, dêste Regulamento,
deverão dar conhecimento, aos órgãos
do Serviço Militar da SUa responsabíüocoe,' das relações dos Estabelecimentos bancários, oficiaís .ou privados, admitidos no sistema de arrecadação pela rede bancária nacional, de
acôrdo com o Art. 17, da Lei nv 4.503,
de 30 de novembro de 1964 e instruções reguladoras correspondentes.
Art. 234. As a-s vias das Guias de
Recolhimento serão encaminhadas às
eSM, ou órgãos correspondentes da
Marinha
e da Aeronáutica, como
comprovante 'do pagamento das multas e Taxa Militar. o interessado deverá receber, do órgão do Serviço MiIítar que aplicou a multa ou determinou o pagamento da Taxa Militar, um
comprovante de' haver entrégue a 3~
via da Guia de Recolhimento, devidamente quitada pelo agente da arre-

cacacão.

Art. 235. Os ôrgâos do Serviço Ml~
litar que aplicarem a multa ou determinarem o pagamento da Taxa
lVlilnar remeterão as csM ou órgão
correspondente da ~arinha e da Aeronáutíca, mensalmente, até o dia 5
(cinco) do mês seguinte, uma rela-,
çâocontendo o número. e ano das
Guias de Recolhimento; o nome, as'
ímportâncías e a soma total.
.

Parágrafo único. P..s CSI'/1, ou órgãos correspondentes da Marinha e
da Aeronáutica, informarão' à DSM,
DPM ou DPAer, até o dia 20 (vinte)
de cada mês, das somas pagas no seu
. território, no mês antertor ,
Art. 236. Excepcionalmente, como
§ 19. Da Guia de Recolhimento, de
nos casos de apresentação de recursos
que trata êate artigo, constarão: a
contra a imposição admínístratíva tde
designação do órgão que determinou
multas e de desconto de seu montante
o pagamento, o nome do interessado,
nos vencimentos, proventos ou ordéos artigos da LSM em que se apeiam
nados, previstos nos Arts. 185 e 186.
as multas e a Taxa Militar, os seus
deste Regulamento, os órgãos do serrespectivos valores, a ctassincaçêo 01'viço Militar ou os órgãos pagadores
çamentáría, bem como a' autenticação
de militares, ou dos que exerçam
manual ou mecânica da comprovaçac
função pública, e que tenham recebido pagamento (Modêlo no Anexo I do
do importâncias referentes a multas,
presente Regulamento).
recolherão, diretamente, essas Importãncías aos órgãos mencionados no
§ 2Q. As vias da Guia de RecoltuArt. 233, deste Regulamento.
menta destinam-se: as 11). e 21;\ ao órAr t , 237. Os JYllllll,Verios r"lllitnres
gão recebedor; a 31)., com o recibo do
íntcrmarâo ao EMFA, durante o priagente arrecadador, ao órgão do Sermeiro mês de cada. quarírdmestre, a
viço Militar que aplicou a multa ou
importância total recothtca. no quadeterminou o pagamento da Taxa Midrtmestra anterior, de multaste de:
litar; e a 4 Q ao arquivo dêsse último
Taxa Militar, de modo t. que Beja posór~ã,o.
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sível o contrôle do Fundo e a erganízaçêo da proposta prevista no Artigo 227, do presente Regulamento.
Art. 238. Os órgâoa-enumerados no
Art. 233, dêste Regulamento, quando
solicitados, deverão prestar, aos responsáveis pelos órgãos do serviço Militar, tôdas as mtormaçôes necessárias ao perfeito recolhimento dos recursos referentes ao FSM.
TiTULO XV

Disposições Diversas

Art.: 242. Os portadores de moléstia
infecto-contagiosa ou distúrbio mentais graves, verificados durante a seleção ou inspeção de saúde, que vierem a ser isentos ou dispensados de
incorporação, deverão ser apresentados à autoridade sanitária civil competente.
Na impossibilidade dessa
apresentação, o fato devera ser comunicado, por escrrto.. à mesma autorídade, com indicação do nome e residência do doente.
\
Art. 243. Ao órgão de direção do
Serviço Militar de cada Fôrça caberá
a regularização da situação militar
dos brasileiros que tiverem prestado

~:~Vi~~r;;;~t~~~~d~:~~r~~fse~i~:[:
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gos, com reciprocidade, respeitados os
acôrdos existentes.

Disposições Finais

Art. 239. Para efeito do Serviço Mi
litar, cessará a incapacidade civil do
menor, na date. em que completar 17
(dezessete) anos.
.
parágrafo único. Os voluntários
que, no ato de incorporação ou matricula, tiverem ;.7 (dezessete) anos
incompletos deverão apresentar documento hábil•.de consentimento do
responsável.
Art. 240. às possuidores do Certificado de Dispensa de Incorporação,
para efeito do parágrafo 31" do Artlgo
181, da Constítutção da República,
são considerados em dia com o secviço Militar.
".

Art. 244. caberá ao Ministério da
Guerra o processamento e a solução
dos casos em que brasileiros procurem
extmír-se da prestação do Serviço Militar, com a perda de direitos políticos, nos têrmos do parágrafo 81" do
Aru. 141, combinado com o inciso TI
do parágrafo 21" do Art. 133, da Constituição da República.
Parágrafo único. Se o interessado
tôr eximido e posteriormente desejar
readqumr os seus direitos ponucos,
será obrtgatortamente incorporado em
Organízeçãc Militar da Ativa, com a
primeira classe a ser convocada, para
a prestação do Serviço :,vIilitar inicial.
após aprovado em inspeção de saúde
AXt. 241. Independentemente dos
e desde que tenha menos de 45 (quarecursos provenientes das multas. e
rente, e cinco) anos de idade.
Taxa Militar, que constituem o F8lVI,
Art. 245. A prestação do Serviço
de que trata o Titulo XIV dêste ReMilitar pelps estudantes de medicina.
gulamento, serão anualmente fixadas.
cdontolcgta, farmácia ou vetermárta e
no orçamento do EMFA e dos Míníepelos médicos, dentistas, farmacêutiténos Militares dotacões destinadas às
despesas para execução c'1::1. LSM, no cos ou veterinários é fixada pela L8M,
por êste Regulamento e por legislação
que se relacionar com os trabalnoa
especifica.
de recrutamento, publicidade do Serviço Militar e administração das re~
Art. 246. A transferência. de reserservas.
vistas de uma Fôrça Armada para
outra poderá ser feita por conveniênparágrafo único. As dotações fixacia de uma das Fôrças ou do reserdas deverão compreender, também, os
vista.
recursos indispensáveis à viagens mínímas obrigatórias, anuais. destinadas
§ iv. No caso de conveniência de
a uma Inspeção da CSM às Del SM, a
uma das r-orces Armadas, a medida
duas inspeções do Delegado do serdeve ser solicitada ao Ministério a que
viço Militar às JSM e a duas idas do
pertencer o reaervísta. com os esclareterído Delegado, à eSM, bem como
recimentos referentes ao motivo da soàs viagens de inspeção necessárias aJ5
ucitacão. 1tsses entendimentos podeórgãos correspondentes da Marinha e rão ser feitos díretamen te entre as RM,
de, Aeronáutica,
. ON ou ZAé.
R
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~§ 21;\ No caso de conveníêncra Cio
reservista, este deve requerer a medida, aos Comandantes de RM, DN
ou ZAé. Se não houver inconveniente
por parte da Fôrça Armada a que foi
dirigido O requerimento, êste será encaminhado à Fôrça para a qual o reservista solicitou transferência, para o
pronunciamento definitivo.
§ 3i?
O reservista de uma Fôrça
Armade. poderá candidatar-se a mar
tricula em Escola de Formação de
oficiais ou graduados para a ativa ou
em órgãos de. Formação de oficiais
e graduados para e. reserva de outra
Fôrça" desde que satisfaça, as condições fixadas nos regulamentos dessas
Escolas ou órgãos. Satisfeitas as condições da matricula, a transferência
de uma Fôrça para outra ser feita ex
otttcío. a simples comunicação do fato
p ela Escola ou órgão de .Formaçâo à
EM, DN ou ZAé, à qual pertencia o
reservista.
§ 49. O brasileiro que se fizer reservísta- por mais de urna Fôrça será
considerado pertencente à reserva da
última em que serviu.
, § 5\>. Nos casos de realização de
transferência, de acôrdo 'com êste artigo, o documento comprobatório da
situação militar anterior -do reservista
será restituído à Fôrça que o expediu, depois de invalidado e substituído
pelo da nova sítuaçâo ,
§ 61;\. A anulação da transferência
de reservista de uma Fôrça Armada
para outra poderá ser realizada, obedecidas as prescrições dêste artigo e
seus parágrafos, no que forem aplicáveis.
Art. 247. É de caráter gratuito
todo o serviço prestado pelos diferentes órgãos do Serviço Militar aos brasileiros que os procurem, para o trato
dos seus ínterêsses. sob qualquer aspecto, Iíga-t-e ao mesmo serviço, com
exceção apenas .da cobrança da Taxa
Militar, de que trata o Art. 224, dêste
Regulamento.
Art. 248. É proibido o intermediário no trato de assuntos do Serviço
Militar, junto aos diferentes órgãos
dêsse serviço, salvo para os casos de
incapacidade física, devidamente comprovada.
Art. 249. Os órgãos do Serviço Mi-Htar não poderão receber dinheiro em
espécie dos .brasileiros que os procurem para o trato dos seus ínterêsses, salvo quanto aos casos de recurso

contra a imposição administração da
multa, prevista no parágrafo 11;\ do
Art. 185, dêste Regulamento.
AÚ. 250\ Os brasileiros residentes
ou que se encontrarem no exterior
pagarão as multas ou Taxa- Militar, a
que estiverem sujeitos, ao chegarem
ao Brasil. Para isto, no Certiiic;:\do
Militar correspondente, deverá ser registrada a anotação: "Deverá efetuar,
ao chegar ao Brasil, o pagamento da
multa (ou Taxa Militar) prevista no
inciso tal da LSM, no valor de cr$
,
). Só após o
pagamento o certificado terá validade
em nosso Pais.
Art. 251. Ressalvados Os casos de
ínrraçâo da LSM e dêste Regulamento, ficam isentos de sêlo, taxa, custas,
e emolumentos de qualquer natureza,
as petições e, bem assim, certidões
e outros documentos destinados a instruir processos concernentes ao Serviço Militar (art. 78, da LSM). Estão
Incluídos nesta isenção os Atestados
de Restdêncía e de Pobreza passados pelas autoridades competentes,
bem como o reconhecimento de firmas em quaisquer documentos para
fins militares.
Art. 252. Os Secretários das 3SM
receberão uma gratificaçâo pro labore
por Certificado de Alistamento e de
Dispensa de Incorporação entregues
pela sua Junta.
§ 11;\ A gratificação a que se refere
êste artigo é fixada em 1/24 (um vinte e quatro avos) da importância da
Taxa Militar, arredondada para dezena de cruzeiros, superior.
§ 21;\ O pagamento ficará. a cargo
das CSM ou órgão correspondente da
Marinha ou da Aeronáutica, correndo
a despesa por. conta dos recursos fixados nos arts. 220 e 241, déste Regulamento.
§ 31;\ Caberá aos Ministérios Militares estabelecer as normas para o
pagamento da gratificação de que
trata êste artigo .
Art. 253.
Caberá aos Ministérios
Militares tomar as medidas julgadas
necessárias para a atualização dos fichários dos reservistas, com relação
aos óbitos ocorridos.
Art. 254. Os órgãos do Serviço Mi·
litar, através de publicidade adequada, deverão solicitar a cooperação das
ramíuas dos reservistas, no _ sentido
de- informarem o seu falecimento às
Organizações a que estavam vinculados,
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Art. 255. O EMFA constituirá uma
Comissão Intermínísteríal, em que
estarão Incluídos oficiais médicos das
três Fôrças Armadas, para, no prazo de 60 (sessenta) dias, elaborar as
Instruções Gerais para inspeção de
saúde dos conscritos, atendendo particularmente ás condições que, sejam
comuns às três Fôrças .
'
Art. 256. Os casos de permanência
00 praças no serviço ativo, existentes na data da puoncaçào dêste Regulamento e que contrariem as suas
prescrições, serão solucionados, em
caráter de exceção, pelos MínístrosMilitares, no sentido de ser mantida
a permanência, desde que seja esta
julgada justa e de ínterêsse da Fôrça
Armada respectiva.
Art. 2'57. Os modelos de Cerbífícados militares, que constituem os Anexos A, B, C e E, dêste Regulamento,
entrarão em vigor, mediante. autorízaçáo . ~o órgão de, díreçâo- do SerVl~O Míütar, de cada Fôrça, tác logo
sejam esgotados os antigos modelos
dos .mesmos Certificados e no prazo
maxímo de 2 (dois) anos, a contar da
data da publícaçâo deste Regula-

mentc..

Art. 258. OmOdêlo de cernncaco
de Dispensa de Incorporação, Anexo
D, entrará em vigor a partir da data
da publicação dêste Regulamento.
. Parágrafo único. A partir ela data
fixada neste artigo nao mais serão
concedidos Certificados 'de Reservista
Cl,~ }~. Categoria. Os estoques desses
Cer tífícados, em branco ainda existentes, deverão ser inutilizados. Em
casos urgentes, poderá ser feita 'a revalidaçáo do CAM pelo prazo estritamente necessário à ímpressân e recebimento, pel~~ órgãos expedidores,
dos novos ccrtrncacos de Dispensa de
Incorporação.

Art. 259. Os Certificados Militares
concedidos' de acôrdo COm as disposições do Decreto-lei no 9.500, de 23
de julho de -1946, inclusive os de Reservista de.'3~ Categoria, continuarão a
constituir prova -de estar o seu possuidor em dia COm as suas obrigações
militares, desde que apresentem as
anotações, fixadas neste Regulamento.
Parágrafo único. Em caso de alteração, muttlízaçâo ou extravio, serão
substituídos por -:;lI!- via, de nôvo mo-

dêlo, com exceção do Certificado, de
3<). Categoria, o qual, continuará a Ser
subatttuído por Certidão de Situação
Militar.
.
Art. 260. E' autorizada a utnJzaç~o
do estoque atual _de papel apergammnado, de 30 kg - BB 66-96, de côr
branca com as Armas Nacionais em
marca d'água, existente na DSM, deatínado a impressão dos antigos modelos de Certificados de Reservista e
Isenção, na confecção de Certificados
de Alistamento Militar do nôvo modelo, até o seu completo consumo.
Art. 261. De acôrdo com o Orçamento Geral da União para 1966, deverão ser íncluídos no local apropriado da Guia de Recolhimento, de modela no Anexo 1, dêste Regulamento,
e durante o mesmo ano, os eíementos seguintes referentes à codificação
da Receita, quanto a multas e Taxa
Militar:
~----~-~~-~-

EXERCíCIO DE 1960

1,.0.0.00 - Receitas Correntes
1.1.0.00
Receitas 'I'ríbutáriaa
1.1.1.00 -- Impostos
1.1.1. 14 - .tmpôsto de Sêlo e Afins
05.00 -- Taxa Militar
Importância Cr$
.
-e-.

1.0.0.00 -- Receitas Correntes
1.5.0.00 - Receitas Diversas

1.5.1.00 - Multas

De Outras Origens
Importância Cr$ ; ...

,5.00 -

~-----------

Total

Crê

Art. 22. O EMFA devera incluir
o B"8M na sua proposta orçamentária
para o ano .de 1966, após uma estimativa, com base nas atividades atuais
úo Serviço Militar das Fôrças Armadas. \,
Art. 263. aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~,
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1966; 145'l
da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BBANCO

Zflmar Araripe de Macedo
Decio de Escobar
Eduardo Gom6&
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MINISTÉRIO

DA......,.

_

ATESTADO
--------:0::::-:-::=::----------,
Diretor)
de

Chefe (Comandante,

=====

da, _ _~_ _

=,--,===_"
(Nomo do lnto'rol&O.do)

(Docu",<~.to 'cmptO~otótlo

_

_

, a pedido
brasileiro,

<\4 ld~ntJd'd.~

atesta que o solicitante está desobrigado do Serviço Militar,
em tempo de paz, de ecôrdo com o disposto no art. 5° da Lei
do Serviço Militar e portento livre das exigências de que
trata o ext . ?4 da mesma Lei.

R<lgubmcnto da Lei do 8<ll'"<r\ço M:lUtar

ANEXO F2
(nerorccte ao ert. ,l'!~ do 1\t<1'Ulam~lltO)
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MINISTERIO

DA

_

"DecLar-o que foi apresentado nesta

-e-

_

Série.

•

~'

, o

expedido pelo Ministério da

referente a

~

"filho d e _

e

de

nascido

-

'--,----,___,----,

(L<>o~E1'Jo, ~lu";d"io. e.t~dol

_--,-

em

em_~___,o_-___,_
(D~t" <lo ~'aimonlo)

, _ _ de

de 19__

Recebi o docuraerrto a que se refere a declaração acima.
, ~ _ ,

, _ _.de

_

de 1 9 _

J

J
UCCUIE\ll1Cnto. da LeI dO Serviço Militar'
I\.NEXO

G

(Referente ao art. 172 «c Rel;Ulamentol
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1\rrNISTÉRIO DA

.

AO MERITO

1_

Poro que sejais útil à Pátria, deveis mcntcr.
como Cidadão, comportamento semelhante ao que
mcntívestee como !·,filitar

Em tiomenaçem. ao mérito, dedara'J1WS que o
dlirante a

_

presta~ão

do Serniço Militar inicial,

mantet's eccezeasc atividade e modelaj' comportamento, como o confirmam as suas
oueroções

atribuídos,

e a observação do w..odo como üesempennoú os encargos que lhc fOram
fazen';'~Q 'jus

onarta em __

~

eos

a esta prova de distilll;iio

Recebeu o Certificado de Resrm.rista nO

,

de

seus superiores hierárquicos,
Série _

0

_~

_ _.

de

_

I

L

.

~
IWzulnlnen'/-) ctn Lei do Serviço Milltn.
ANEXO

n

I

.j
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REGULAMENTO DA LEI DO SERVIÇO MILITAR

ANEXO L
íNDIOE ALl"Al3lloTICO E REMISSIVO
A
. ABONO DE 'FALTAS DOS MAT)lICUI.t.DOS

-

quando em exercícios 'ou manobras -

§

49 do Art. 195

ACÔRDO

- competência - n? 3 co parágrafo único do Art. 206 e Art. 207
_ países amigos _.- Art. 243
_ serviços médicos na seleção - Art. 63

ADIAMENTO DE INCORPORAÇÃO E DE" MATRÍCULA

_
-

apresentação ao término \10 prazo - § 4Q do Art. 98 e Art. 101
normas e sltuaçào militar - Art. 96 a 103
pagamento de Taxa Militar - nv Ido § 4"9 do Art. 96 e Art. 103
para os matriculados em, Cursos de Formação de Oficiais da. Policia
Militar- Art. 14
~ por faltas ao serviço ~ 19 do Art. 140
-:. refratários - Art. S9

ADIÇÃO

-

definição -

n 91 do Al't. 39

ALISTAMENTO

-'-

definição -'- n Q 2 do Art. 39
documentos necessários - Art. 43
normas - 'Ar,t. 40 a, 47 _"
obrigatoriedade - Art. 41
prazos de apresentação - § 19 do Art. 41

ANULflÇ:ÃO DA INCORPORAÇÊiO

-

ocorrência e normas -

APERFEIÇOAMENTO DA INSTRUÇÃO

/

Art. 139
E

ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE PESSOAL

DA RESERVA

-

Art , 120 e 123 a 125

APLICAÇÃO DE MULTAS

-

competência" -

Art. 183,~ 189 e 232

APRESENTAÇÃO

- brasileiros para a seleção -" Art. 40 e 48
- brasileiros para o alistamento - Art. 40 e § 19 do Art. 41
- oficiais, aspirantes a oficial e guardas-marinha da reserva de 21). elasse ou não remunerada - Art. 121
- dispensados do Serviço Militar inicial - Art. 203
_ reservistas e dispensados do Serviço Militar inicial em situação especial - Art. 202 e parágrafo único
APTOS A

- na seleção - Art. 54
- no alistamento - Art. 53
- reabilitados - ns 1 do ~ 2q do Art. 110
ARRIMO

- aquisição das condições após incorporado - no 3 e § 39 do Art. 140
- causa de anulação da incorporação - nc 3do § 49 do Art. 139
- condições, documentos e época de requerer - § 3Q , 99 e 10 do Art. 105
- dispensa de incorporação - no 6 do Art. lOS
'
- insubmissos e desertores - Art. 11~ e § SI? do Art. 140
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.: fornecimento - Art. 170
-- modelos - Anexos FI e F2
ATESTADO DE POBREZA

- isenção de multas e Taxa Militar - Art.. 225
- isenção de sêlo taxa, custas, emolumentos e reconhecimento de firma
-

Art. 251

ATESTADO DE RESIDÊNCIA

-

autoridade expedidora - § 19 do Art. 105
fôlha de Atestado fornecida e preenchida gratuitamente

§

39

do Art. 107

-

isenção do pagamento cíe sêlo, taxa, custas e emolumentos -

Art. 251

ATRIBUIÇÕES

&3.8 38M - ver J8M
do EMFA - ver EMFA

-

_ ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO NA RESERVA

-

licenciados após a prestação de outras formas e fases do Serviço Militar - Art. 118

AUTORIDADES PARTICIPANTES DA EXECUÇÃO DA LSM E DO RLSM

-

relação -

Art. 206
B

BASES NAVAIS

-

órgãos de execução e fiscalização -

uc 2 dp § 19 do Art. 30

BÔLSA DE ESTUDO NO EXTERIOR

-

adiamento de incorporação - letra b do nc 3 do Art. 9'8
ou, POR oecgo
alistamento '19 do Arfo 41 e nv 1 do Art. 43,
incorporação - nv 4 do Art. 82 e no 3 do Art. 83
obrigação com o Serviço Militar - § 29 do Art. 59
seleção - § 39 do Art. 49

BP.ASlLEIRO NATURALIZADO

-

*

BRASILEIROS RESIDENTES NO EXTERIOR

-

adiamento de íncorporação -

§

49 e 59 do Art. 96; nc 3 do Art. 98;

Art. 100

- alistamento - § 29 e 39 do art. '41; § 39 do art. 43
- pagamento de multas e Taxa Militar - Art. 250
- seleção - § 69 do Al't. 49; nc 2 do § 49 do Art. 96
C
CAPITANIAS DOS PORTOS

-

órgãos executantes

n9 3 do

§ 19

do'Art.. 30

CARGO

eletivo - Art. 152 e 153
público civil de provimento efetivo -' Art. 151
- público ou f-unção pública e em entidades subvencionadas pelo Govêrno - nc 2, 6 e 7 do Art. 210

-

~

CARTEIRA PROFISSIONAL

- não concessão - Art. 208
- obtenção - no 5 do Art. 210
CERTIFICADO DE ALISTAMENTO MILITAR

-

anotações - nc -1 do § 19 do Art. 1-68; Art. 169
anotação da designação para incorporação ou matrícula
§ 19
do Art. 74
anotação da inclusão no excesso do contingente - Art. 56 e 57; nv 2
do § 19 do Art. 74

anotação do adiamento de incorporação 19 do Art. 140

§

Art. 55; § 39 do Art. 96;
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__ anotação do local e data de seleção - Art. 45
,- anotação por falta de documentos de identidade - nc 1 do ~ 29
do Art. 43·
_ autoridade expedidora - Art. 163
_ defíniçâo - Art. 163
- lavratura e prazo de validade - § 19 do Art. 42 e Art. 169
_ modêlo - anexo E
-:- prorrogação do prazo de validade -,-.. § 29 do Art. 42; § 49 do Art. 98
e parágrafo único do Art. 169
- utilização de estoque de papel - Art. 261
CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃ'O

- anotações ~ § 29 do Art. 156; nc 3 do § 19 do art. 168 e parágrafo único do Art. 210
- autoridades expedidoras l . - § 49 do Art. 615
- cerimônia de entrega - § 69 do Art. 107; Art. 216 e 2"17
- compromisso - Art. 217
- concessâo a desíncorporados - § 39 e 69 do Art. 140
- concessão a dispensados do Serviço Militar inicial e normas
Art. 107
- concessão ao excesso do contingente- Art. 95
- concessão aos sacerdotes e ministros religiosos .- § 49 do Art. 107
- concessão e reabilitados - nc 2 do §29 e § 6 Q do Art. 110
- deveres dos possuidores - Art. 203 e 205
- entrada em vigor - Art. 259- modelo - Anexo D
- motivos da dispensa - § 39 do Art. 166
- pagamento da Taxa Militar - Art. H3$
- são considerados em dia com o Serviço' Militar os possuidores Art. 204 e 240
CERTIFICADO DE ISENÇÃO

-

anotações - no 2 do § 19 do Art. 168
autoridades expedidoras - § 19 do Art. 165
concessão ao "Incapaz C" - Art .. 58
concessão aos isentos do Serviço Militar - Art. 165
entrega - § 59 do Art. 165
- modêlo - Anexo C
- motivos da isenção - § 29 e 30 do Art. 165
- substituição (para os reabilitados) - § 49 do Art. 165

CERTIFICADO DE· RESERVISTA
- anotações - § 2.9

do Art. 164; § 1.9, 2.9 e 4.9 do Art. 168 e parágrafo único do Art. 210
- autoridades expedidoras - § 4.9 do Art. 164
- concessão a desincorporados - § 3.9 a 6.9 do Art. 140
-' concessão a reabilitados' - § 6.9 do Art. 110
- entrega em cerimônia - Art. 216
f
- Inutíhzaçâo de estoque e não concessão do de 3.fJ. categoria - parágrafo único do Art. 259
- modêlo - Anexo A e B
'- normas de fornecimento - § 1.9 e 4.9 do Art. 164 e Art. 168

CERTIFICADOS MILITARES

-

cabeçalhos (substituições necessárias) - § 1.9 do Art. 167
concedidos na vigência do Decreto-lei n.c 9.500-46 - Art. 260
dizeres impressos e datilografados e anotações - Art. 168 e 250
entrada em vigor dos novos modelos -:- Art. 258 e 259
- fornecidos pelas Polícias Militares - § 3.9 e 4.9 do Art. 13
- modelos, numeração, caracterfsticas e preenchimento - Art 167
e 168
- proibição de retenção - Art. 172
-r- 2.~ via - n.c 5 do § 19 do Art. 168; Art. 171 e parágrafo único 00
-r-,

Arl. 260

.
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CIRCUNSCRIÇÕES DE SERVIÇO MILITAR

-

definição - n.c 2 do § 1.9 do Art. 29
jurisdição - n.c 3 do Art. 34
organização - § 2,9 do Art. 29 e Art. 215

-

viagens de inspeção às Del SM (recursos) -

parágrafo único do

Art. 241
ÇLASSE

definição e designação Art. 7.Q

n.c

3 do Art. 3.9;, parágrafo

único do

CLASSE CONVOCADA

constituição - Art. 66
definição - n.s 4 do Art. 3.9

-

COMISS4ü DE SELEÇÃO

-

constituição -t- Art. 49 e 51
fixa ou volante - § 2,9 do Art. 51 e Art , 79

COMPETÊNCIA

-

para acordos -

-

para aplicação de multas -

Art. 207
Art. 188, 189 e 232

COMPLEMENTAÇÃO DA SELEÇÃO NA ÉPOCA DE INCORPORAÇÃO

:....... pelas Organizações Militares da Ativa -

Art. 78

COMPROMISSO

-

de permanência no serviço ativo -

Art. 132 e parágrafo único do

Art. 150
do dispensado do Serviço Militar inicial -

CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Art. 217

_

::-- de têrmos e expressões do RLSM -

Art. 3.9

CONCLUSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OPERAÇÕES MILITARES

-

considerados engajados -

Art. 133

CONSCRITOS

- definição - n.c 5 do Art. 3.Q
- ímpossíbilidade de comparecimento à seleção -

-

normas para seleção -

Art. 60

Art. 53 e 62

_ CONSULADOS

-

apresentação anual pará os residentes no exterior ,.---- § 5.Q do Art. 96
dispensa do uso de carimbo - § 4.Q do Art. 168
órgãos executores do Serviço \Militar no exterior - Art. 33
prova de residência no alistamento - § 3.9 do Art. ,43
- ver "Brasileiros no exterior"

CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO'NAS ~ÔRÇAS ARMADAS

-

arbitrado pelos Ministros, por -motrvc de fôrça maior
Art. 25
dos insubmissos e desertores - Art. 148
normas para a contagem - Art. 24
para efeito de aposentadoria - Art. 198
períodos não computados - parágrafo único do Art. 24
registro ao. término de curso 'em órgão de Formação de Reserva
§ 2.9 do Art. 198

CONTINGENTe ANUAL

-

distribuição -... Art. 68
excesso - Ai:t. 93 e 95

CONTRATO

-

impossibilidade de assinar com o Govêrno -

n.c 3 do Art; 210

ccsvssro
-

residência de sargentos instrutores -

§

38 do Art. 194
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EXECUTIVO

CONVOCAÇÃO
~ anual ~
~ da classe

_.

~

_
_.
....,..
~

_

Art. 65
de 1947 - Art. 262
de emergência .'-.-. Art. 126
de pessoal 'de reserva - Art. 120 e 122 a 125
,
Instruções Complementares dos Ministérios Míhbares - Art. 70
definição ~ .n.c 6 do Art. 3.9
para estágio- de instrução - Art. 123
para exercício de apresentação de reservas - Art. 121
para exercício, manobras,' aperfeiçoamento, manutenção da ordem
e guerra ,- Art. 120 e 196

CONVOCAÇÃO À INCORPORAÇÃO OU MATRíCULA

definição - n.c 7 do Art. 3.'?
_ destino oU designação, época e excesso do contingente -

~

Art. 74

CONVOCADOS

direitos - Art. 195 a 198; 200 e 201
- tnansferêncía de ZSM - parágrafo único do Art. 76

CORPOS DE BOMBEIROS E OUTRAS

CORPORAÇÕES ENCARREGADAS DA SEGURANÇA

PÚBI.ICll

- aplicação. das prescrições sôbre as .Polícías Militares - ínterêsse militar e ingresso
Art. 11
- ver "Polícias
.
,"Militares"

Art. 18

(

CORPO DE FUZILEIROS NAV.(IIS

- órgão de execução do Serviço Militar -

n.v

4 do § 1.\1 do Art. 30

CURSOS

- de Formação de Oficiais da Polícia Militar - Art. 14 a 17
- de Formação de Oficiais para a reserva (alunos que não terminam)
-

Arü. 158

-

que exijam permanência no serviço ativo (prorrogação do tempo de
serviço) - Art. 132
- relações dos que concluírem ou forem gesligado::; de Cursos
Art, 17 e 102

_ técnico Ou cientifico
n5' 4 do Art. 202

comunicação do término pelo reservista
D

DEFESA NACIONAL

- participação dos que não estiverem em atividades especificas nas
Fôrças Armadas - Art. 2.°

DEFICIÊNCIAS

-

do contingente anual nos terxitórfos das RM, DN e ZAé - Art. 94_

DEFINICÕES E CONCEITOS

-- de têrmos e expressões do RLSM -

Art. 3.l,}

DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR

finalidade, subordínaçào e composição - n:q' 3 do ~ 1.<' .do Art. 29
e Art. 32
.
- jurísdíçâo - n.c 2 do Al't. 34
- local de funcionamento - -§ 12 do Art. 29
- organização (pessoal) -' § 25' do Art. 29 .e Art. 215
- viagens de ínspeçãô às JSM e idas à CSM (recursos)
parágrafo único do Art. 241.
~

DESERTORES

.
-

completamente .do tempo de serviço - parágrafo único do Al't. 80
e TI.f! 2 do § 5.\1 do Art. 140
contagem do tempo de serviço - Art. 148'
desincorporação - Art. 115 e § 5.Q do Art. 140
de orgão de Formação de Reserva- - Art. 91 .
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julgado incapaz -

EXECUTIVO

Art. 81

reínclusâc quando apresentados ou capturados conforme inspeção
de saúde -

Al:t. 80, 91 e 114

DESIGNAQÃO

-'- da classe - parágrafo único do Art. 7,9
- para incorporação ou matrícula - Art. 74
DESINCORPO:.ü>CÃO

-

causas de conceito -

DESLIGAMENTQ

-

Art. 140
9 'ia Art. 3Q

D?

n.c

definição -

10 do Art. 3.9

DESLOCAMENTO

-

por conta própria para a seleção -

-Art. 62

DESOBBIGAnos DO SERVICO MILITAR

- ateatauo -- Ar't. 170
- mcuelos - Anexos Fl e F2
D~STINO

- nc moorporacâo ou matrícula - Art.. 74
- prefenrencíal na distribuição do contingente DE.TERMINACÃO

-

Art. 69

no PAGA:YT.ENTO DA TAXA MILITAR

competencía -

Art. 232

DEVERES E OBRTCACÕES (ENTRE OUTROS)

-

oos Comandantes, Diretores ou Chefes de Organizações Militares
§ sv e 4,V do Art. 19b e § 39 do Art, 196
- dos Comandantes, Diretores ou Chefes de órgãos de Formação de
§ 29 ao Art. 198
Reserva
- oos Dn'etores de estabelecimentos e emprêsas industriais das Fôrças
AL1[~ad.(J. i'> § 'j'ç. do Art. 105
dos m-eteres ce estabelecimentos ou emprêsaa industriais de ínte,
cesse .mJ"tar, bem como de; transporte e comunicações - § 6Q c,')
_'o

Art. 101:)

-

-

-

li

de Díretcres de hospitais ou clinicas especializadas - Art. 60
ctos Diretores de Institutos de Ensino destinados à formação de sa-

oer-totea c rmmstros de qualquer religião e de médicos, dentistas,
rermeoeuncos ou veterínárioa - Art. 102
dos díspensactos de Serviço Militar inicial - Art. 106
dos portadores de Certificado de Dispensa de Incorporação em situaçâo especzal - parágrafo único do art, 202
dos possuidores de Certificado de Dispensa de Incorporação - Artigo" 203, 20.;. e 205
dos reservistas - Art. 202, 204 e 205
dos responsáveis pelas emprêsas, companhias e instituições de qualquer natureza - Art. 206
dos responsáveis pelos Cursos de Formação de Oficiais das Polícias
Militares -- Art . 17
dos responsàveís pelos estabelecimentos de ensino, públicos ou particulares - Art. 206

DIA DO RESERVl:STA

-

apresentação -- no 1 e 3 do Art. 202
comemoração -·Art. 218
no

DILAÇÃO

TEr-.LPO DE SERVIÇ-o

1'? e 29 do Art. 21
do Art. 39
_ por ôefícíêncía do contingente - no 3 do Art:- 94

_ competência -

-

defmícàr- --

DIPLOMA

-

§

n- 8

,

"Ao Mérito" - parágrafo único do Art. 216
_ de profissões Iíbetats (registro) - ArL 208 e no 5 do Arb. 210
- mooêjo - Anexo H
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EXECUTIVO

DIRECÃO

:... geral de' Serviço Militar -

Art. 26
_ órgãos' de direção do Serviço Militar

~

Art. 28

DIREITOS

dos convocados - Art. 195 a 198, 200 e 201
- dos ncencíados '- nc 3 e parágrafo único do Art. 197
- dos reservistas e portadores do Certificado de Dispensa de Incorporacào - Art. 199 a 201
- rohucce (perda por eximir-se da prestação do Serviço Militar) _.
Art.. 244
DmETORIA DO PESSOAL DA AERONAuTICA

-órgão de direção do Serviço Militar na Aeronáutica ..,..-- Art. 28
D1RETOíUA

-

no PE8:'lOAL

DA MARINHA

órgãoide direção e encarregado da execução do Serviço Militar na
Marinha ~ Art. 23 e 30

DIRETORIA

no SEFV'I';O MILITAR

órgão de dtreçâo do Serviço Militar no Exército -

-

Art. 28'

DISPENSA :JE INCOHPOCU\.ÇÁo

-

conceito . . . :.- nc 11 do Art. 3'? e Art. 104

DISPENSA DO SERVIÇO MILITAR INICIAL

arrimos . . . :.- nv 3 do § 49 do Art. 139
- conceito - nc 12 do Art. 39 e Art. 106
_ dos sacerdotes e ministros religiosos - 119 1 do

§ 2° da

Art. 93

DISPENSADOS DE INCORPORAÇÃO

- arrimos - nc 6 e § 9-9 do Art. 105; Art. 115 e nv i do § 59 do Art. 140
- aos matriculados em Estabelecimentos de Ensino Militar nc 4' e § !j~
do Art. 105
- dos ouérartcs, funcionários e empregados de estabelecimento ou de
empresa relacionados com a, segurança nacional - nc 5 e § 69 e 'j"t)
do Art. 105
- dos reabrütados maiores de 30 anos de idade - § 59 do Art. no
- reíaçâo e normas de concessâo - Art. 105
DIc;PENSAD(lS DO

aenvrço

MILITAR INICIAL

- certificado a que fazem jus - Art. 107
- fJl)mproml~W .- Art. 217
condições e deveres - Art. 106
em situação especial - § 59 do Art. 107
::--. época e normas para entrega do Certificado de Dispensa de Incorpnracao -- Art. 107
excesso do conbíngente - Art. 95
DISPONIBILIDADE

- am-esentaçâo anual - § 3° do Art. 164
- comurucacão da mudança de residência - Art. 162
-: cenmcéo -- nv 13 do Art. 39
- ingresso dos reservistas nas Policias Militares - § 19 do Art. 12
- prazo de permanência - Art. 160
- vtnculaçâo - Art. 161
DISTRIBUIÇi\O DO CÕNTIN::lENTE ANuAL

-

-

destruo preferencial -

Art. 69
dependência - Art. 68
Plano Geral dt: Convocação
nc 5 do Art. 67"

DISTRITO FEDERAl"

/

- na divisão tcrrttonai -

§ 19

do Art. 34

DISTRITOS NAVAIR

-

instruções para a execução da convocação - Art. 72 e 73
do Serviço Militar - no 1 do 19 do Art. 30

órgãos

ê '
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DIVISÃO TERRITORIAL

-

para efeito do Serviço Militar

~

Art. 34

DIVULGAÇÃO

-

da LSM e do RLSM -

-

de Planos e Instruções de Convocação - Art. 73
Instrtucional (forma de publicidade) - nc 1 do Art. 214

nc 2 do Art. 219

DOCUMENTOS

-

comprobatórios de situação militar - ,§ 19 do Art. 1'63; Art. 164;
Art. 165; § 29 do Art. 166; Art. 209 e parágrafo único do Art. 210
eíaocrados peloEMFA - parágrafo único do art. 26
mexistêncza para identificação - § 2Q do Art. 43
rrregutares para antecipação do Serviço Militar - uc 4 do § 41,1 do

)-

Art. 139

-

DURAÇÃo De TE],U'O DE SERVIÇO

-

inicial - ATt. 21 e 22
outra-s formas e fases

Art. 23
E

o SER1;'IÇO MILITAR
/
---: caracterização. obrigações e procedimento - conceito - no 15 do Art: 39

EM DÉBITO COM

Art. 111 a 116

EMERGENCIA ,

-

convocação de -

Art. 126

EM J.l' A

admínlstrucào do FSM -

-

-

-

-

-

Ai·t. 221
aplicação de penalidade - § 19 do Art. 188
atrtbuíções gerais - Art. 26 e 27
constatuícáo de Comissão Intermínísterial - Art. 255
cooroenaceo da organização de tabelas únicas -para os 'I'iros-de-Guerra - ~ 59 do Art. 194
coordenação dos trabalhos de Relações Públicas (e Publlcídade) , nos
aspectos 'comuns ..,...- Art. 212
desígnaçac doe municípios tributários --,--.; Art. 35
desrguaçâc dos municípios constitutivos ôe Guarnição Militar - § 1'"
do Art. 89
dístrtbtnçâo dos recursos do FSM - Art. 230
elaboração da Plano Geral de Convocação - Art. 67
ínclusàc na proposta orçamentária, do 'FSM - Art. 227
prover os órgãos do Serviço Militar de recursos financeiros necessários à publicidade - Art. 219
relação dos estabelecimentos e emprêsas relacionados com a Segurança Nacional -- no 1 do § 69 do Art. 105
saque do FSM e outras dotações - Art. 228 e 241

ENCOSTAMENTO

-

definiçã-o -- nv 14 do Art. 39

ENGAJAMENTO

--detmicáo - nc 16 do Art. 39
- duranje a dilação - § 39 do Art. 21
- exígenctas para a concessão - Art. 130 e 131
- normas para concessão - Art. 128 a 137
ESCOTEIRISMO AÉREO

-

letra c do nc 3 do Art. 69

IESCOTEIRO

-

no

MAR

letra c do no 2 do Art. 69.

ESTÁGIOS

- especiais, dos oficiais da reserva. de 2l). classe ou não remunerada Art. 124
- de Adaptação, de aspirante a oficial e guarda-marinha da reserva -

2~5
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S 3'? do Al't. 123

_ de Instrução, de oficiais, aspirante a ofícíal e guardas-marinha da
reserva -de 2ª' classe ou não remunerada - Art. 123
ESTAR EM DIA COM AS OBRIGAÇÕES MILITARES

_
_
_
-

conceito - no 17.do Art. 39
necessidade de estar em dia com as obrigações militares' ~ Art. 210
não estão em dia - Art. 204
ver "Documentos", comprobatórios de situação militar

ESTUDANTES DE MEDICINA, ODONTOLOGIA, FARMÁCIA OU VETERINÁRIA

--:- adiamento de incorporação -

letra c do nc 1, letra c do no 2 e

§',49

do Art. 98

_
._
grafo

ETAPA

-

apresentação anual - § 49 do Art. 98
prestação do serviço Militar (legislação específica) - Art. 245
prioridade para matricula ou incorporação - nc 3 do Art. 82; paráúnico do Art. 87; nv 3 do § -1 9 e nc 3 do § 39 do Art. 98
dos convocados e licenciados, em viagem

parágrafo

único do

Art. 197
EXCESSO DO CONTINGENTE

, - apresentaçâo aos órgãos de seleção do Exército, pela Marinha e Aeronáutica - § 29 a 49 do Art. 74 e § 19 do Art. 79
- concessão de certificado de Dispensa de Incorporação - Art. 95
- constituição e finalidade - Art. 93 e § 2Q do Art. 105
- destino após a seleção - nc 2 do Art. 74
- inclusão no 'excesso - Art. 56 e 57; § jo do Art. 78 e Art. 93
- ver "Maiores de 30 anos"
EXECUÇÃO

-

da LSM e do RLSM - autoridades participantes - Art. 206
defãníção - nv 18 do Art. 39
- do Serviço Militar - ver "órgãos de execução do Serviço Militar"
-

EXERCíCIO DE APRESENTAÇÃO DAS RESERVAS

- apresentação anual - nv 3 do Art. 202
- convocação de oficiais, aspirantes a oficial e guardas-marinha R 2 ou
não remunerados - Art. 120 a 122
F
FALTAS AO SERVIÇO POR· MAIS DE NOVENTA DIAS

-

desincorporação -

nc 1 e § 19 do Art. 140

FICHA DE ALISTAMENTO MILITAR

e

§

- preenchimento, finalidade e modêlc - nc 2 do Art. 3(1; ne 3 do Art, 43
3? do Art. 163

FORMAÇÃO DE RESERVAS

-

ver "órgãos de Formação de Reserva"

FUNDO DO SERVIÇO MILITAR

- administração - Art. 221 e 222
- cobrança da Taxa Militar - Art. 224
- definição - no 19 do Art. 3Q
- finalidade - Art. 220
- funcionamento - Art. 227 a 238
-isenção de multas e Taxa·Militar - Art. 225
- receita - Art. 223 e· 226
- ver "Guia de, Recolhimento para o FSM"
G
GRATIFICAÇÃO

- para médico civil ou da: reserva das CS - para os secretários de J8M - Al't .252

§

lQ do' Art. 49
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GRATUIDADE DOS

-

SE~VIÇOS

prestados pelos órgãos do Serviço Militar, sob qualquer aspecto _

Art. 247
GUARNrCÃO MILI'I'AR

- municípios constitutivos de - § 49 do Art. 35 e § 19 do Art. 89
- prioridade para matricula ou íncorporaçâo em órgãos de Formação
de Reserva existentes - Art. 89
GUIA DE RECOLHIMENTO PARA o FSM
- codificação da receita para 1966 - Art. 263
- modêlo - Anexo I
- normas - Art. 233
IDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR

-

inicial - Art. 79 e Art. 19
voluntário - Art. 20 e ~ 19 do Art. '127

IDENTIFICACÃO

-

ínexistêncía de documento de -

§

2i? do Art. 43

INCAPACIDADE

- civil (cessação) - Art. 239
- física ou moral - ver "Isentos do Serviço Militar"
_ moral (citação no Certificado de Isenção) - § 39 do Art. 165
INCAPAZ

_

"E-I" -

adiamento de, incorporação por um ano

Art.

55 e

Art. 97
'
_ inclusão no excesso de contingente - Art. 56 e nc 2 do § 21? do Art. 93
irregularidade na incorporação -, § 59 do Axt. 139
_ na seleção da Classe - Art. 55 e 56; § 21? do Art. 79 e no 2 do § 2Q
do Art. "93
/
_ no alistamento (nova inspeção de saúde) - Art. 46, 53 e 55
......:..- "B-2" -- desincorporação - § 6 9 'do Art. 140
inclusão 11,0 excesso. de contingente - Art. 57;' nl?'2 do § 29 do Art. 93;
nc 2 do § 49 do Art. 139 e § 6 9 do Art. 140
incorporação anulada (situação) - nc 2 do § 21? do Art. 93 e nc 2 do §
49 do Art. 139
- na seleção da classe -. Art. 57
- no alistamento (nova inspeção) - Art. 46 e 53
- "O" - desincorporação- nv 2 e § 29 do Art. 140
- no alistamento e seleção - ~ li? do Art. 46
- normas para preenchimento do certificado de Isenção
§ 2Q do
Art. 1-65
_
- portadores de moléstéas infecto-contagiosas e mentais - Art. 242
....:- notória, incapacidade física - parágrafo único do Art. 45 e Art. 59
-- ver "Reabilitação do incapaz"
INCLUSÃO

-

definição -

nv 20 do Art. 3 9

INCORPORAÇÃO

-

anulação - Art. 139
condições para - nrt. 84
definição --.: n? 21 do Art. 39 e Art. 75
dispensa (conceito) - n« 11 do Art. 39
dos desligados dos órgãos de Formação de Reserva -- § 3 9 e 4Q do
Art. 105
- normas de procedimento - Art. 75 a 78, 80 e 82 a 84; parágrafo
único do Art. 88; § 21? do Art. 89; Art. 91 e no 1 do § 39 'do Art. 98
- prioridade - § 1Ç> do Art. 14; Art. 82 e 83; no 2 do § 19 e nc â.e 3 do
3i?, todos do Art. 98
- ver "Adíemento de incorporação ou matricula"

ATOS
INCORPORAÇÃO OU MA:ItÍC,U~A -

no
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PODER ExECUTIVO

CONV.?CAÇÃO À.

,

_ ver oonvocacao a ancorporaçao ou matrícula'

INDENIZAcÃO ~"ARA MÉDICO CIVIL Ou DA RESERVA

_ das CS - § 19 do Art. 49
, _ ver "Gratificação"

-= ação penal e açâo

INF'RACÃO E pENALIDADES
1

disciplinar - Art. 174

conseqüêncra das infrações caracterizadas como crimes - Al't. 173
competência para aplicação de-penalidades - Art. 188

_ convocados incorporados

ou

matriculados sem recursos para paga-

mento de multas .- Art. 183
infrações motivadores de multas "- Art. 17,6 a 181
infrator militar ou exercendo função pública - Art. 186
_ multa mírríma - Art. 175
_ obrtgaçáo das autoridades que verificarem infração da LSM ou do
Art. 189
_ recurso contra a aplicação da multa, - Art. 185
_ retenção de Certificado - Art. 187
_ suspensão de cargo, função ou emprêgo, quando insubmissos - Art. 182
---c' pobreza Art. 184

RLSlVI -

INGRESSO NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS

-

como voluntário -

Art. 11, 12, 15 e 18

INQUÉRITOS pOLICIAIS MILITAR E COMUM

- situação das praças sujeitas-a -

Art. 145 e 154

INSPEÇÀO DE SAÚDE

_
_
- - - -'-

classíücacão dos inspecionados em grupos - Art. 52
dos insubmissos e desertores - Art. 80 e 81
instruções para a ínspeçâo de saúde dos conscritos - Alt. 61 e 255
na época da incorporação - § 2ÇJ do Art. 78 e Art. 79
na época da seleção - Art. 50 e 53
no alistamento - Art, 46 e 53

IKS'l'RUÇÕES
~

Complementares de Convocação para O Serviço Militar inicial
Art. 70 e 73

- para execução da convocação pelos DN e ZAé - Art. '72 e 73
- para inspeção de saúde dos conscritos - Art. 61 e 255
INSUBlVirSSÂO
.Ó: dos designados

para incorporação ou matrícula e' parágrafo único do Art. 86

§

39 do Art. 75

INSUB::VUSSO

- arrimo ou com mais de 3D anos - Art. 115 e § 59 do Art. 140
conceito - nv 22 do Art. 39
contagem do tempr- de serviço - Art. 148
de órgãos, de Formação de Reserva - Art. 91
incorporação quando apresentados ou capturados, conforme inspeção de saúde
Art. 80, 91 e 114
- [uigado incapaz - Art. 81
- normas gerais - Art. 113 a 116
~- prestação do Serviço Mflitsu inicial parágrafo único- do Art. 80
- suspensão do cargo quando no exercício de Junção pública - Art. 182
>,

INTERMEDIÁRIOS

- proibição no trato de assuntos do Serviço Militar -

Art. 248

IN'rERRUPÇÁO

-...: do Serviço Milita.r (causas, normas de procedimento) a 145

Art. 138

2M

ATOS

no PODER EXECUTIVO

-- do Serviço Militar dos matriculados em órgãos de Formação de Re~
serva - Art. 143
IRRECUPERÁVEIS PARA o SERVIÇO MILITAR
- por íncapacídade física ou mental definitiva - no 1 do Art. 109
IRREGULARIDADE Nu RECRUTAMENTO

-

anulação de Incorporação -

Art. 139_

ISENÇÃO

-

de sêlo, taxa,' custas e emolumentos -

-

do pagamento de multas e Taxa Militar -

Art. 251

-

do reconhecimento. de fírmas em documentos para fins 'militares

Art. 184 e 225

Art, 251

-

do Serviço Militar para as mulheres, em tempo de paz -

§

19 do

Art. 59

-

ver "Certificado de Isenção" e "Isentos do Serviço Militar"

ISENTOS

no

SERVIÇO MILITAR

_

- abrangidos e -normcs de procedimento - Art. 108 e 109
- conceito - nc 23 do Art. 3Q e Art. 108
- excluídos das Polícias Miütares - § 2O? do Art, 13
- o expulso ~ § 1<J do Art. 141
-- ver "Isenção", "Incapacidade" ,e "Incapaz"
J
,JUNTA

-

DE ALISTAMENTO

da Aeronáutica ._- no 2 dos § lO? e 2Q do Art. 31

JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR

--

atribuições -- § 11 do Art. 29 e Art. 32
finalidade e subordinação -- nv 4 do § 1Ç e § 13 do Al't, 28
jurisdição -- nc 1 do Art. 34
não instalação -- ~ 1;W do Art. 29
organização __ ~ 3l? a 7 Q do Art. 29 e Art. 215
responsabilidade de instalação e manutenção - § 9Q do Art. 29
suspensão de funcionamento
§ 10 do Art. 29
o

L
LICENC!AMENTÓ

--

definição ~ nv 24 do Art. 3Ç1
de praças baixadas -ao ;j~rmino do tempo de Serviço - _Art. 149
de praças com a candidatura a cargo letivo registrada - Art. 152
de praças engajadas e reengajadas - Art. 150
de praças que respondem a inquérito policial comum ou processo
no Fôro Civil - Art. 154
normas - Art. 146 a 154
M

MAIORES DE TRINTA ANOS

- condições para incorporação - Art. 84
- excesso de contingente - nv 3 do § 29 do Art. 93
- insubmissos e desertores - Art. 115 e nc 2 do § õvvdo Art. 140
MANUTENÇÃO DA ORDEM INTERNA

-

,

participação dos matriculados em órgãos de Formaçao de Reserva
- Art. 92

MA'J'RICU~A

-

candidatos às Escolas, centros ou Cursos de Formeçâc de Oficiais
(Ativa e Reserva), Institutos de Ensino de Formação de' médicos,
dentistas, farmacêuticos ou veterinàrios - nc 1 e § 19 do Art.. 98 e
Art. 99
- conceito - uc 25 do .art . Sv e Art. 85
- convocados a incorporação ou matrícula - Art. 74 e 86
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ATOS DO PoDER ExECUTIVO

_

impedimento em Estabelecimentos de Ensino de qualquer natureza _. nv 4 do Art. 210
_ normas gerais - Art. 85 a 90; Art. 92 e nv 5 do § 41} do Art. 139
_ prioridade de matrícula em órgão de Formação de Reserva - parágrafo único 0.0 Art. 87; Art. 90; § 19 e 39 do Art. 98
_ seíeção para os órgãos de Formação de Reserva - A!t. 64
MATRICULADOS

_ duração do Serviço Militar Inicíal ç-; Art. 22
'
_ em Cursos de Formação de Offcíaís das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros - Art. 14 e 18; letra "b'" do nv 2, nc z õo § 29 e n 92
do § 31} do Art. 98
_ em Escolas Superiores ou no último ano do Cíclo Colegial do Ensino
Media - - Art. 89
_ em Estabelecimentos de Ensino Militar - nv 4e § 59 do Art. 105
_ em Institutos de Ensino de formação de médicos, dentistas, farmacêuticos ou veterinários - letra c do no 2, nc 3 do § 2Ç e n9 3
do § 3& do Art. 9,8.
_ em Institutos de Ensino de formação, de sacerdotes e ministros de
qualquer religião - letra a do no 2,' nc 1 do § 2 9 , nc t do § 31} e §
49 do Art. 98
_ em órgãos de Formação de Reserva - nc 3 e § 3') do Art. 105
_ participação na manutenção da ordem interna - Art. 92
_ ver "Adiamento de incorporação e de matricula"
_ ver "Dispensa de incorporação"
MOBILIZAÇÃO

_ o Serviço Militar no Art. 10

MUDANÇA DE RESIDÊNCIA

_ comunicação -

Art. 162: n 9 2 do Art. 202

MULHERES

_ atividades em caso de mobilização - Art. 6Q
_ isenção do Serviço Militar em tempo de paz -

MULTAS

_
_
_
_
_
_
_
-

§

19 do Art. 5Q

competência para aplicação - Art. lsS
conceito - Itr' 26 do Art. 39
desconto quando incorporados ou matriculados - Art. 183
Guia de Recolntmentc - Art.' 233 e Anexo I
infrações e normas para aplicação - Axt. 44, 174 e 176 a 187
isenção -- Art. 184 e 225
mínima (valor) - no 27 do Art. 31} e Art. 175
pagamento pe.os que se encontrarem no exterior - Art. 250
recurso e prazo __ Art. 185
retencàc de Certfffcados - Art. 187
ver "Fundo do serviço Militar"
o

MUNICIPIOS

- classíficacáo quanto a tríbutacâo ---.., § ,2'1 do Art. 34
- constitutivos de Guarnição Militar - § 49 do Art. 35; Art. 88 e 89
- não tríbutárid
conceito - nc 28' do Art. 39
recrutamento Iímitado ec alistamento - Art. 47
- tributários
conceito - no 29 do Art. 39
desígnaçâo --- Art .. 35 a 37
zonas urbana, suburbana e rural. - Art. 88 e seu naràgrarc único
N
NA'XURALIZADO

- ver "Brasileiro naturalizado ou por opção"

Aros DO PODER iEXECurrvO
NOTORIAMENTE ;:N"CAPAZ

...:..... no alistamento - parágrafo único do Art. 45
- poderá requerer Certificado de Isenção - Art. 59
O
(};3ITOS

-

,

atualização dos fichários -

Art. 253 e 254

OBRIGAÇÁO

-

para com o \Serviço Mílttar -

Art. 19

OBRIGAÇÕES MILITARES

-

estar em dia com (conceito) -

nc 17 do Art. 39

OBRIGATORIEDADE DO SERVIÇO MILITAR

- para os brasüeíroa - Art. 59
orçêo
- ver "Brasileiro naturalizado ou por opção"
OPERAÇÕES MILITARES

-

conclusão do tempo' de Serviço em -

Art. 133

ORDEM: INTERNA

-

participação de matriculados em órgãos de Formação de Reserva na
manutenção - 'Árt. 92 e nv 2' do § 19 'do Art. 191

ORGANIZAÇÃO lvrrLITAR DA ATIVA

-

definição

-r-

nv 30 do art. 39 e

§ 19

do Art. 66.

ÓRGÃOS ALISTADORES

- na Aeronáutica - § 29 do Art. 31
- na Marinha - § 29 do' Art. 30
- no Exército '-::- § 13 do ~t. 29
- no exterior - (Consulados) - Art. 33
- organtzaçào - Art.' 215
- órgãos Alístadores (DA) sob a responsabilidade de Organízações Militares - nc 5, § 89 e 13 do Art. 29
ÓRGÃOS DE DIREÇÃO DO SERVIÇO MILITAR

-

no Exército, Marinha e Aeronáutica -

Art. 28

ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO MILITAR

-

na
na
no
no

Aeronáutica - Art. 31 e 32
Marinha - Art. 30 e 32
Exército "- Art. 29 e 32
Exterior (Consulados) - Art. 33

ÓRGÁOS DE FORMAÇÃO DE RESER:,!A

-

conceito - no 31 do Art. 3Q e § 29 do Art. 66
criação e normas gerais - Art. 190 a 194
insubmissos e desertores de - Art. 91
matricula - Art. 85 a 90
participação dos matriculados na manutenção da ardem interna
'Art. 92 e no '2 do § 19 do Art. 191

-

ÓRGÃOS DO SERVIÇO Mu'ITAR

-

gratuidade dos serviços - Art. 247
organtzaçáo em pessoal, material, recursos e normas de trabalho Art. 215
proíbíçào de intermediários e recebimento de dinheiro - Art. 248 e 249
ver "órgãos" de execução do Serviço Militar"

OUTRAS FORMAS E FASES DO SERVIÇO MILITAR

-

conceito e normas - Art. 117 a 120
condições para a prestação de ...;..- Art. 9Q

ATOS DO

PODER

ExECUTIVO
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_ convocações posteriores - Art. 119 a 126
~ prorrogações d? Serviço Militar Al't. 128 a 137
_ ver "convocaçao", "Prorrogações do temno de serviço" e "Volunta ..
ríado"
_ vóluntal'ia,do - Art. 127
p
PAGAMENTO DE MULTAS E TAXA MILITAR

_ isenção - Art. 184 e 225
_ órgãos arrecadadores e outros _ ver "Multas" e "Taxa Militar"

Art. 233

·'PAGAMENTO. DE SÊLO, TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS

_ isenção - Art. 251
_ ver "Isenção"

PARTICIPAÇÃO

_ em exercícios e manobras (abono de faltas) _ na execução da LSM· e do RLSM - Art. 206

§ 49 do Art. 195

,

pASSAPORTE

_ obtenção e prorrogação de validade

~

nc 1 do Art. 210

pASSAR A ADIro

_ deríntcao - no 1 do Art. 39

PENALIDADES

_ ver "Infrações e penalidades"
PERMANENCIA NO SERVIÇO ATIVO

-; após o término de curso - Art. 132
- direito de - Art. '256 e 257
em operações militares ou serviços decorrentes -

Art. 133

pESCA SUBMARINA

-

letra e do no 2 do Art. 69

PLANO DE TRABALHO PARA O EMPRÊGO FSM

- anual dos Ministérios Militares -

Art. 229

PLANO GERAL DE CONVOCAÇÃO

- divulgação - Art. 73
- eiaboracao e época de expedição -t- nv 1 do Art. 27 e Art. 67
- Instruções Complementares - Art. 70
!PLANO REGIONAL DE CONVOCAÇÃO

- elaboração - Art. 71
- dívuígaçao - Art. 73
POLICIAS MILITARES

expedição de Certificados Militares - nc 3 do § 49 do Art', 164 e
nv 4 do § 19 dOJ Art. 165
- ingresso e normas gerais - Art. 11 a 18
- Interêsse militar - Art. 11.
-

PREFERENlCIADOS

-

alistamento - § 49 do Art. 43
aproveitamento e utilização por outra rôrça :- parágrafo único do
Art. 69· e § 49 do Art. 74
- conecíto c-. no 32 do Art. 39
- destmo preferencial na 'distribuição do Contingente - Art. 69
- emsituução especial - nc 2 do parágrafo único do Art. 202
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR

- como incorporado ou matriculado - em países amigos - Art. 243

Art. 89
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ATOs DO PODER ExEcuTIvo

.,.- pelos estudant-es de medrcina, odontologia, farmácia ou veterinária
........:. Art. 245

-

solução dos casos em que procurem eximir-se -

Art. 244

PRIORIDADE

-

para
do §
para
do §

incorporação - § 19 do Art. 14; Art. 82, 83 e 89; Di? 2 e 3
1(> e nv 2 e 3 do § 39, todos do Art. 98
matrícula - Art. 87 e seu parágrafo único; Art. 89 e 90; nc 2
,11,1 e nl? 3 do § 39 do Art. 93

PROCESSO

-

em Fôro Comum (a que responder o incorporado) - Art. 144 e 154
gm Fôro Militar (a que responder o incorporado) - Art. 145

PROPAGANDA EDUCACIONAL

-

forma de publicidade do Serviço Militar -

nc 2 do Art. 214

PRORROGAÇÕES DO TEMPO DE SERVIÇO
§ 19,

ãv e 3 9 do Art. 21

-

dilação -

-

engajamento e reengajamento -

Art. 128 a 137

PROVA DE ESTAR EM DIA

.,.- COm as suas obrigações militares - parágrafo único do JI..rt. 210'
- com o Serviço Mrhtar - § 19 do Art. 209 e Art. 260
PUBLICIDADE

-

-

campanhas de - 'Art. 213
cooperação de entidades federais, estaduais, municipais e civis
parágrafo único do Art. 219
do Serviço Militar (conceito) - n» 33 do Art. 39
impressão e distribuição da LSM e do RLSM - no 2 do Art. 219
recursos para - nc 1 do Art. 219 e Art. 241
ver "Divulgação" e "Propaganda' educacronal'
I

R
REABILITAÇÃO DO INCAPAZ

-

expulsos - § 69 do Art. 110
incapacidade física - parágrafo único do Art. 57; § '1l,l e 29 doArt. 110
incapacidade moral - § 3.9 à 6!> do Art. 110 e § 19 do Art. 141
normas - Art. 110

"REABILITADOS

-

substituição de certíftcadoa -

§

69 do Art. 110 e

§ 49

do Art. 16'ã

RECEITA

-

do Fundo do Serviço Militar -

Art. 223 e 226

RECONHECIMENTO DE FIRMA

-

isenção

~e

pagamento -

Art. 251

RECRUTAMENTO

.
-

em município não trtbutarto - Art. 4~1
fundamento do - Art. 38
ver "Alrstamentc", "Convocação", "Incorporação", "Matrícula'
"Seleção"

e

RECURSOS

- aplicação exclusiva dos recursos do FSM - Art. 231
- contra a aplicação dê multa - Art. 185 e 236
- distribuição' dos recursos do FSM - Art. 230
- financeiros -r Art. 215,219,230, 231; Art. 241 e seu parágrafo único.
- materiais -'- nv 4 do Art. 220
- salvaguarda de direitos e ínterêsscs - Art. 201
REDUçÃo DO TE:M"PO DE SERVIçO

-

pelos Ministros Militares -

§

te do Art. 21

ATOS DO POD~ EXECUTIVO
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REENGAJAMENTO

'_ conceito - nc 34 do Art. 39
~ normas para concessão Art. 128 a 132, 134, 135 e 137
"REFRATÁRIO

_ adiamento de incorporação (restrições) - Art. 99
_ conceito - nc 35 do Art. 39 e Art. 112
_ de município tributário de órgão de Formação de Reserva
_ Art. 90
_ não é - § 19 do Art. 11::l
_prescrições e sanções - § 29 do Art. 112

REGIÕES MILITARES

_ encarregadas da. execução do serviço Militar no Exército
- Art. 29
REGULAMENTO

- da Lei do Serviço Militar (RLSM) _ finalrdade - Art. 19

Capítulo I

"REGULARIZAÇÃO

-

no registro civil no 2 do

§ 29

do Art. 4S

REINCLUSÃO

-

definição - no 36 do Art. 39
dos desertores - Art. 80

REINCORPORAÇÃO

-

definição -

nc 37 ao Art. 39

llliLAÇÕES PÚBLICAS DO SERVIÇO MILITAR

_ atendimento do público (aparelhamento dos órgãos' do Serviço Militar) - Art. 215
- cerimônias cívicas - Art..216 e 218
- coordenação do EMFA nos aspectos comuns às três Fôrças Armadas
- §19"do Art. 212
- programas das atividades - Art. 213
- programação e orientação - Art. 212
- recursos rmanceíros - n'" 1 dc-Art.. 219 e Art. 241
- ver "Publicidade"
REl'IIATRÍCULA

-

dos desligados de órgãos ue Formação de Reserva. Art. 105.

\REQUERIMENTOS

§

3\1 e -4Q do

do Certificado de Dispensa de Incorporação - § 19, 29 e 39 do
Art. 107.
- dos impossibilitados de locomoção - Art. 60
- fornecimento e preenchimento gratuito das rouias dos requertmentos
39 do Art. 107.
- 'dos notoriamente incapazes (Certifrcado de Isenção) - Art. 59
- para reabilítaçâo de Incapazes - Art. 110
-

-

ê

\RESERVA

-

-

conceito - nc 39 do Art. 39
constituição e normas para ínclusâo - I\rt. 155 a 162
de 1?- Categoria - Art. 156
de- 2?- Categoria - Art. 157
"na disponibilidade" ~ Art. 160 a 162
ver "órgãos de Formação de Reserva"

RESE::itvISTA

-

conceito - nv 40 do Art. 3'='
de I:} Categoria ~ nc 41 do Art'. 3° e Art. 156
de 'Z~ Categoria - nc 42 do Art. 3Q e Art. 157

RESIDENTES NO EXTERIOR

-

ver "Brasrleíros residentes no exterror-'
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ATOS DO PODER ExECUTIVO

RETENÇÃO DOS CERTIFICADOS MILITARES

-

declaração de apresentação de Certiiicadd'Militar

§

19 do Art. 172

e Anexo G
_ para retificação dos dizeres e de multa Art. 187
- proibição de - Art. 172

§

:'W do Art. 172 e

RRTÔRNO AO CARGO, FUNÇÃO OU OORftGU

,- após o Iícencíamento ou término de curso

Art. 19'5 e 19$

REVALIDAÇÃO DO CAM.

-

prorrogação do prazo de validade e parágrafo único do Art. 169

§ 29 -do Art. 42; § 49 do Art. 98

SACERDOTES '-E M:INISTROS DE QUALQUFR RELIGIÃO

-

adiamento de incorporação - letra a do ne 2 do Art. 98; nv 1 dos
§ 29 e 39 do Art. S8
Certificado de Dispensa de Incorporação - § 49 do Art. 107

SEÇÕES DE SERVIÇO MILITAR REGIONAL

-

órgãos do Serviço Militar -

no 1 e 2 do § lQ'do Art. 29

SECRETÁRIOS DE JSM

§ 39, 59 'e 79 do Art. 2U

-

designação -

-

gratificação "pro labore" -

Art. 252

SEGUNDA VIA DE CERTIFICADOS MILITARES

-

carimbo "2~ Via" - no 5 do
requerimento - Art. 171

§ 19

do Art. 168

SELEçÃo

- apresentação e normas gerais -' Art. 40, 45, 46, 48 a 64 e 74
- aspectos abrangidos pela - Art. 39
- classrücaçâo dos inspecionados de-saúda em grupos --=--- Art. 52
- deslocamento dos conscritos para - Art.. 6:2
- destino ou designação - Art. 74
- impossibilidade de comparecimento - Art. 60'
- indenizações e gratificações para médico civil ou da reserva do Art. 49
- na época de incorporação - Art. 78 e 79
-para matricula em órgão de Formação da Reserva - Art. 64
- sob o aspecto moral - nv 2 e § 29 do Art. 109

s 19

SKMANA DO RESERVISTA

-

comemoração

Art. 218

SENTENÇA PASSADA EM JULGADO

- no Fôro Comum -

Art. 144

SERVIÇO

-

de Recrutamento e Mobtlizaçâo de ZAé (SRMZAéY -

e nc 1 do § 29 do Art. 31

no 1 ao S

médico de diferentes entidades, mediante anuência ou acôrdo
Art. 63

1~
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SERVIÇO MTI.ITAR

/_ em' débito - nv 15 do Art. 3'l'
_ inicial
duração, redução e dílaçâo - ' Art. 21
idade' da prestação - Art. 79 e 20
dispensa do - nc 12 do Art. 39
- interrupções do - Art. 138 a 145
- isentos (conceito e normas) - nv 23 do Art. 39; §29 do Art. 13;
Art. 108 a 110 e § lQ do Art. 141
- na mobilização - Art. 10
- natureza e obrigatoriedade de prestação - P~rt. 49, 5'\ 89 e 19
- órgãos de direção - Art. 28
- onde prestar - Art. 89
- prestação nas Policias Militares e Corpos de Bomberrca - Art. 11
- publicidade do :-- nc 33 do Art. 39 e Art. 214
- Relações Públíóas - as 38 do Art. 39 e Art. 212 a 219
SrTUAÇÃO ESPECIAL

~

-

conceito - nv 43 do Art. 39
deveres dos considerados em - parágrafo único do Art. 202
inclusão em - § 59 do Art. 107

srroeoxc MILITAR
- do~ que tiveram a incorporação ou matrícula adiada - Art. 93 e 101
SITUAÇÃO NA RESERVA

-

atualização da -

Art. 118

SUBSTITUIÇÃO DE CERTIFICADo DE, ISENÇÃO

L

ver "Reabilitados"

SUBUNIDADE-QUIlDRO
)

-

conceito -n9 44 do Art. 39 e

§ 39 do

Art. '66

T
TAXA M!!.ITAR

-

adiamento de íncorporaçac - Art. 103
cobrança - Al't. 2'24
concerto - no 45 do Art. 39
dispensa de íncorporaçâc - § 29 do Art. 101 e Art. 166
Guia de Recolhimento - Art. 233 e Anexo I
isenção do pagamento - Art. 184 e 225
pagamento pelos que se encontrarem no exterior - Art. 250
valor ~ Art. 224
ver "Fundo do Serviço Militar"

TEMPO DE SERVIÇO

-

conclusão em operações militares - Art. 133
contagem do - Art. 24 e seu parágrafo único; Art. 25
dilação - no 8 do Art. 39;
19 e 29 do Art. 21
dos incorporados (para aposentadoria) - Art. 198
dos insubmissos e desertores - Art. 148
.
dos matriculados em órgãos de Formação de Reserva (para aposentadoria) - § 1.9 do Art. 198
- duração - Art. 21
-. redução '- § 19 do Art. 21
- voluntárto - Art. 23; § 29 do Art. 127 e Art. 147
ê
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TERRITÓRIOS FEDERAIS
~

equiparados a Estados para'eretto da LSM e RLSM -

§ I? do Art. 34

TIPO SANGuíNEO

-

não registro -

§ 59

do Art. 169

TIRos-DE-aUERRA

- .Comtssâo de Seleção - § 29 do Art. 64
_ finalidade - Art. 194
- localização - § 19 do Art. 94

-

matricula -

Art. 88

-

o Diretor do 'I'íro-de-Guerra é o Presidente da 38M - § 79 do Art. 29
organização e manutenção - § 2 9 e 49 do Art. 194

-

residência para Instrutores -

-

responsabilidade do material -

-

tabelas únrcas de uniforme e material ver "órgãos de Formação de Reserva"

§

39 do Art. 194
§

4Q do Art. 194
§

5Q do Art. 194

TRANSFERÊNCIA

-

de reservista de uma Fôrça Armada para outra -

-

de convocado de uma Z8M para outra

c--

Art. 246

parágrafo único do Art. 76

TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA

- de praça que aceite cargo público - Art. 151
- do..eleito, no ato da. diplomação - Art. 153
TRANSPORTE

---.,. direito dos convocados e licenciados -

Art. 197

tRIBUTAÇÃo DOS MUNICÍPIOS

-

documento anexo ao Plano Geral de Convocação normas de procedimento - Art. 35 a 37
ver "Munícfpíos"

§ 29 do Art. 67

v
'OLUNTÁRICS

-

apresentação para seleção - § 49 do Art. 49(
conceito - nc 46 do Art. 3l?
duração do tempo de serviço - Art. 23 e §2~ do Art. 127
idade de prestação do Serviço Militar - Art. 20; § 1Q' do Art. 127
e parágrafo únrco do Art. 239
- normas para aceitação - Art. 127
- obrigações - § 59 do Art. 49
- para as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros - Art. 12 e 199
- término do tempo de serviço - Art. 1<!:7

z
ZONA DE SERVIÇO MILITAR

- constituição - nc 4 do Art. 34
- transferência de convocados de uma para outra ZSM único do Art. '76

parágrafo

ZONAS AÉREAS

- encarregadas da execução do Serviço Militar na Aeronáutíca - art. 31
- Instruções para a execução da convocação - Art. 72 e '73
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DECRETO N9' 57.655 -

DE

20

DE

JANEIRO DE 1966

i'iJ;a normas sôbre O1'çamer:to~ ananuco« e da outras -proouléncías,
O Presidente da República, US'l,n.,.
do da atribmçao que lhe contere o
artigo 87, item I, da Constituíçào e
eenoo em vista o artigo 59 da Lei
n\> 4.900, de 10 de dezembro de 1005,

decreta:
Art. 19 As despesas a cargo do Poder Executivo in?~r1tas no Orçamento Geral da Uníao para o, exercício
fin<3.nCelrO de 19B6 serco realízadas de
conformidade com os orçamentos
analíticoS de que trata êste decreto.
Art. 2 Q OS orçamentos analíticos
constituir-se-ão de quadros discríminatlVos da despesa organizados para
cada unídede orçamentária segundo o
modelo anexo, e obedecerão a elassificaçao por categorias econômicas
nxecas na Lei nv 4.320, de 17 de março de 1964, bem como ao desdobramente nàstco constante do esquema
que acompanha os anexos 2 a 4 do
mencionado Orçamento Gerar.
§ 19. O primeiro orçamento analífico do exercício de 19'56 será lançado na coluna "situação atual" do
mcdêío anexo.
,
§ 2. Sempre que houver alteração
do' -orçamento analítico, lançar-se-á
na coruna "sítuaçào atual" aquele
que estiver sendo modificado e na
coluna "situação nova" o que deverá
entrar em vigor.
Art. 39 As despesas 'realizáveis mediante programas específicos poderão
constar do orçamento analítico subdivididas em itens, sendo êetes distintos da coüíficaçào estabelecida no
esquema a que se refere o artigo 2Q •
Art. 4R A aphcaçâo das dctaçoes
classificadas na categoria econômica
4.1.2. O ~ Serviços em Regíme de
Programaçáo Especial, será feita mediante planos ou programas de trabalho aprovados pela autoridade competente, independentemente . de pormenortzaçào no orçamento anaütdco
a que se refere o presente decreto.
Parágrafo único. Os planos de
aplicação .e os programas de trabalho
mencíonedos neste artigo serão publicados no Diáno Oficial imediatamente após sua aprovação.
Art. 5Q Haverá um orçamento analítico para cada Ministério ou órgão

diretamente subordinado à presidência do. República, que será aprovad:o
mediante portaria do respectívc Nl1nistro ou dirigente e publicado oortgatortemente no Diário oneuu,
Parágrafo único. O orçamento analítico a que' 'se retere este. artigo, do
qual umc via se destinara ao Tribunal de Contas da União para o
fim indicado no artigo ;)0, § L,'! da
Lei nc 4.900 de 10 de dezembro de
1965, será organizado no prazo de 10
(dez) dias a contar da publicação do
orçamento Geral da União para o
exercício de 1966.
Art. 69 A elaboração dos orçamen ~
tos analíticos competirá aos órgãos
centrais de orçamento dos Ministérios e às unidades equivalentes dos
'orgáos diretamente SUbordinados à
Presidência da República.
parágrafo único. Os orçamentos
analíticos' serão organizados sob a forma de anexos e considerados partes
integrantes dos respectivos atos de
aprovação.
Art.' 7Q No decurso do exercício financeiro, até o dia 29 de outubro, podera haver alteração dos orçamentos analíticos, observado o limite de
cada dotação e considerados o comportamento da execução orçamentária e o desenvolvimento dos programas de trabalho.
Parágrafo único. Será obrigatória
a mtegral repubucaçáo 'no Diário
Oficial, dentro do prazo fixado neste
artigo, a discriminação do elemento
alterado.
Art. 89 À Divisão de orçamento e
Organização do D.A.S.P. caberá dirimir as dúvidas que lhe forem apresentadas pelos órgãos centrais de administração orçamentária, sôbre a
execução deste decreto,
Art. 99 As normas constantes dêste decreto apucar-se-áo, no que couber, 8..3 entidades autárquicas 'e paraestatais referidas no Decreto número
54.397, de 9 de outubro de ,19$4.
Art. 10. Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrarie.
Brasília, 20 de janeiro de 19{i{); 1459
da Independência e' 78Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões
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DECRETO N9 57.656 JANEIRO DE

DE

20

DE

1966

Declara de utilidade pú1Jlica, para
fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional de Estraclas de
Rodagem, área de terreno onde está
situaaa a pedreira Ibitióce, no município de Campos, Es'tado do Rio
de Janeiro.
.-....

o Presidente da'."República, 'usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Oonstítutcão Federal, e nos têrmos do Decreto-Ieí
nv 3.3-65, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lei n» 2.786, de 21
de maio de 195-6, decreta:
Art. 19 ~ declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação

pelo Departamento Nacional deEstradas de Rodagem (D. N . E. R.), uma
área de terreno com 58.382,81 m2,

aproximadamente, em que está situada a pedreira Ibítióca, à altura do
km 267 da -rodovía BR-IOl (antiga
BR-5) , no munícipío e. comarca de
Campos, Estado do Rio .de Janeiro,
de propriedade atribuída' a Usinas
Brasileiras de Açúcar S. A. (Socíété
Sucreries Brésiliennes) , c o n f o r m e
planta que integra o processo número
35.032-65-DNER.

Art. 2'? A desapropriação a que se
refere o presente decreto é constderada de urgência para efeito do disposto no art. 15 do Decreto-lei número 3.3-65, de 2,1 de junho de J 941.
Art. 3'? ltste decreto entrará em vigor a partir da data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2{) de janeiro de 19-66; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Juarez Távora

DECRETO

N9

57.657 -

DE

20

DE

JANEIRO DE 1966

Declara de utilidade publica, para
fins de desap1·opriação pelo .nepertamento Nacional de Estradas de
Rodagem, área de terreno situada
no Municipio de São José, Estado
de Santa Catarina,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 'o artigo 87, inciso I, da Constítuíçâo Fe-

deral, e nos têrmos do Decreto-lei número :3.3-65, de 21 de Junho de 1841
modificado pela Lei nv 2.786, de :zi
de maio de 19'56, decreta:
Art. 19 Fica declarada de ôltilidade
pública, para fins de desaprO);lriaçâo
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a área de terreno
com 356.350 mz (trezentos e cinqüen_
ta e seis mil trezentos e cinqüenta
metros quadrados), situada no Munícípio de São "José, Estado de Santa
Catarina, de propriedade do SI'. Euclides dos santos, representada na
planta que com êste baixa, devidamente rubricada pelo Diretor da Divisão de Estudos e Projetos do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, e necessária à construção
da rodovia BR-59-SC, trecho Tubarâo-c-Florianópclís,
Art. 2Q A desaproprâaçâo a que se
refere o presente decreto é Considerada de urgência para efeito do artigo 15 do Decreto-lei nv 3.365, de
21 de junho de 1941.
Art. 39 ltste decreto entrará em vigor na data de .sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2{) de janeiro de 196G; 145Q
da Independência e 7&9 da República.
II. CASTELLO BRANCO
Juarez Távora

DECRETO NQ 57. €58

DE

ao

DE

JANEIRO ,DE 1965

Declara de utilidade pública, para
fins de âeeaimnníaçõo, pelo Departamento Nacional de Bstrtuias de
Rodagem, área de terreno, onde esta
situaàa a Pedreira do Guafba, no
Municipio de Guaíba, Estado ão Rio
Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 87, inciso I, da 'Constituição Pederal, e nos termos do Decreto-lei numero 3.365, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lei nc 2. '-'j86, de 21
de maio de 1956, decreta;
Art. 19 É declarada de utilidade
pública, para fins de. deaapropriaçao
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem ~DNER), uma
área de terreno com 12,308'11'75 Ha,
aproximadamente, em que está situada a Pedreira do Guaioa, à margem
da rodovia BR-116 tantdga BR-2),
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amarrada ao marco dokm 20, conforme planta 9ue integra o processo
administrativo nv 59.0.54-65 do I?N~R,
terreno esse de proprtedade atribuída
ao Sr. Miguel Machado.
Art. 2° A desaproprtaçâo a que se
refere o presente, decreto é considerada de urgencía para efeito do disposto no art. 15 do Decreto-lei número 3.365, de' 21 de Junho de 1941
Art. 39 ãste decreto entrará em vigor na data de sua publicacào, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2ú de janeiro de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CA5TELLO BRANCO

Juarez rdvora

DECRETO N.'? 57.659 - DE 21 DI!
JANEIRO DE 1966
Aprova o Regulamento para o conee\ lho Swperier do Fundo do Exército
e dá outras providéncias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado o Regulamento para o Conselho Superior do Fundo do Exército, que com êste baixa,
assinado pelo Gen Ex Décio Palmeira
de Escobar, Ministro de Estado da
Guerra.
Art. 2.9 ílste Decreto entrará em vipor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de janeiro de 1966; 1459
da Independência e 78.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Décio de Escobar

REGULAMENTO PARA O CONSELHO SUPERIOR DO FUNDO
DO EXf:RCITO
TITULO I

Generalidades

tro da Guerra, com a. finalidade de
administrar o Fundo do Exército.
Art. 2.9 O presente Regulamente
estabelece normas para funcionamento do Conselho Superior do Fundo do
Exército, disciplinando a arrecadação
dos recursos que lhe são destinados,
bem como o emprégo dêstes para satisfação das necessidades gerais do
Exército.
Art. 3.9 O Conselho disporá de locais próprios, junto ao Gabinete do
Ministro da Guerra, destinados às
suas reuniões e ao funcionamento de
sua Secretaria.
Art. 4.9 O Conselho reunir-se-á 01'dinàrtamente uma vez por mês e extraordinàrtamente, quando necessário
por convocação de seu Presidente.
§ 1.9 No impedimento do Presidente, o membro mais antigo, dentro da
hierarquia militar,' presidirá a reunião, de cujas delíberaçôes será dado
conhecimento' àquela autoridade.
§ 2.9 As deliberações
do Conselho
serão tomadas por maioria de votos
de seus membros.
Art. 5.9 O Conselho será secretariado por um ofícíal- superior.
TÍTULO II

Organização
CAPí"WLO 11

Da Organização Geral

Art. 6.9 O Conselho Superior do
Fundo do Exército será constituído:
a) Presidente - Ministro da Guerra:
b) Membros:
Chefe do Estado Maior do Exercito;
- Chefe do Departamento de Provisão Geral;
- Chefe do Departamento de Produção e Obras;
- Chefe do Departamento Geral do
Pessoal;
- Chefe da Comissão Superior de
Economia e Finanças, relator;
- Diretor de Finanças.

CAPITULO I

Do Conselho e suas Finalidades

Art. 1.9 O Conselho Superior do
Fundo do Exército é um Orgâo de decisão colegiada, presidido pelo Minis-

CAPÍTULO

m

Da Organização Pormenorizada

Art. 7.9 O Conselho terá uma Secretaria, dirigida pelo Secretário, a.
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qual funcionará junto ao Gabinete do
Ministro d-a. Guerra.
§ 1.9 O Secretário do Conselho Se-

rá nomeado pelo Ministro da Guerra
como integrante do seu Gabinete. '
§ 29 A Secretaria do Conselho disporá de auxiliares, em número' julga~
do necessário, .para execução dos encargos' que lhe são atribuídos.
TÍTULO

m

Atribuições
CAPÍTULO IV

Das Atribuições Orgânicas

Art. 8S Ao Conselho compete administrar o Fundo do Exército:
1) Fiscalizando a' arrecadação da
receita e estabelecendo critérios para aplicação dos recursos perténcen..
tes ao Fundo, de modo a atender às
necessidades gerais do Exército, dentro da orientação governamental.
2) Deliberando, presente a maioria
de seus membros, sôbre os assuntos
submetidos à sua decisão, quer quando reunidos, quer mediante consulta
individual.
'
3) Recebendo sugestão de qualquer
de seus membros, colocando-a em
pauta para discussão, em principio,
na reunião seguinte.
4) Dando conhecimento de suas de-,
cisões aos órgãos interessados, mediante expedição de Avisos.
5) Convocando, para fins de esclarecimentos, qualquer elemento do Ministério da Guerra, cujo parecer se
torne necessário para deliberação do
Conselho.
Cfl..PÍTULO V

Das Atrzõuições Funcionais

I -

Do Presidente do Conselho.

Art. 9.Q Aó Presidente do Conselhocompete:
1) Presidir as' reuniões do Conselho, bem como convocá-lo, extraordínàríamente, quando necessário.
2) Designar o relator das matétías.
em que a Comissão Superior de Economia e Finanças fôr parte, apresentadas, para deliberação do Conselho.
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3) Rubricar o livro de atas do Conselho.
4) Assinar os Avisos do Conselho.
5) Assinar as atas de reuniões do

Conselho, quando presente às mesmas.
6) Determinar a lavratura de atas
das reuniões do Conselho.
7) Cancelar, a seu critério, as reuniões marcadaspe.,ra o Conselho.
8) Dar o voto de desempate nas deliberações do Conselho.
Art. 10. Aos demais membros do
Conselho compete:
1) V-otar nas deliberações 'do Con-'
selho, justificando por escrito v seu
voto, quando vencido, o que constará
da ata da reunião.
2) Funcionar como relator de 'matéria a ser apreciada, quando designado pelo Presidente do Conselho.
3) Assinar as atas de reuniões em
que tomar parte.
4)' Representar o Conselho em atos
oficiais, mediante delegação do Presidente do Conselho.
Art. 11. Ao Secretário do Conselho· compete:
.
1) Preparar as reuniões do Conselho, incluindo todos os documentos e
reunindo todos os esclarecimentos necessários a apreciação dos assuntos
em pauta para deliberação do Conselho.
2) Receber, elaborar e encaminhar
a correspondência. do Conselho.
3) Lavrar as atas de reuniões do
Conselho.
4) Prestar aos membros do Conselho, todos os esclarecimentos relatavos aos assuntos constantes da pauta
das reuniões do Conselho.
5) Dirigir-se, em nome do Presidente a tôdas as- autoridades, objetivando obter esclarecimentos do tnterêsse do Conselho ou dar-lhes -itência das deliberações do Conselho.
6) Diligenciar sôbre as provioenelas determinadas pelo Presidente do
Conselho.
7) Secretariar as sessões de reuniões
do Conselho.
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outras Disposições
CAPÍTULO VI

Da Gestão dos Re~u~sos do Fundo
do Exército

Art. 12. O Conselho exercerá. a
cestão dos recursos.do Fundo do Ex~l'
~ito, através da .ComIssao Supeno~'
Economia e Finanças, onde sera
~:ntralizada tôda a' sua escrituração.
Art· 13. O numerário pertencente
F~ndo do Exército será depositado
.~~ Banco do Brasil S.A. ou na Caix:a
Econômica Federal, e.m. conta nominal do Fundo do Exércitc ,
Art. 14. Para execução :..dos encargos do conselho, na gestão dos recursOs do Fundo do Exército, compete ao Chef~ da .Com1ssao Supertcr
de EconomIa e Fmanças:
1) Gerir os recursos pertencentes
ao Fundo, em consonância. com as diretrizes do Conselho Superíor do Fundo do Exército.
2) Exercer, através dos documentos
organizados pela CoSEF~ permanente fiscalização sôbre os recu~'so~ incorporados ao Fundo do Exéroitc ,
3) Apresentar, mensalmente, ao Ministro da Guerra e ao Conselho. um
. ba1ancete~demonstrativo do movimento .de receita e despesa, relativo ao
Fundo do Exército.
'
. 4~ Dar cumprimento, no que disser
respeito _às suas atríbutçôes, aos Avisos do Conselho.
\
5) Apor
o _ "Pague-se" nos documentos de-despesas autorizadas pelo
Conselho.
6) Autorizar os cheques para sa-ques contra estabelecimentos bancários, à conta de recursos do Funde
do Exército, emitidos pelo Tesoureiro
e visados pelo Chefe da 3.l). -Seçâo
da Ca8EF.
7) Autorizar a restttuícão de qual. quer importância recolhida indevidamente ao Fundo do Exército.
8) Determinar as providências necessárias para ,qU2 seja mantido. em
'- ordem e em dia o registro contábil
das operações financeiras à conta dos
recursos pertencentes ao Fundo do
, E~ército.
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9) Aprovar as prestações de .contas,
julgadas certas, dos adiantamentos'
concedidos à conta dos recursos do
Fundo do Exército.
'10) Determinar a organização do
processo de prestação de contas dos
recursos a que se refere fi letra c elo
artigo 35' da Lei n.94.617, de 15 de
abril de 1965, a ser enviado mensalmente à Diretoria de Finanças.
11) Apresentar, quando das reuniões
do Conselho, o boletim diário díscrâmínatívo dos recursos pertencentes ao
Fundo do Exército, acompanhado dos
comprovantes indicativos dos destinos
dos saldos existentes .
CAPÍTULO VII

Da Receita

Art. 15. Constituirão receita do
Fundo do Exército:
a) a dotação
consignada, anualmente, no Orçamento Geral da União,
na forma estabelecida na letra "c",
do artigo 3.9, da Lei n.c 4.617, de 15
de abrfl de 1965;
. b) as indenizações a verbas .orça'mentártas de exercícios financeiros
já encerrados.
§ 1;9 O Conselho Superior do Fundo do Exército coletará, ainda, por
ântermêdío da Comissão Superior' de
Economia e Finanças, os -recursos
provenientes das economias e rendas
abaixo discriminadas;'
1) 20% sôbre o Iiquldo das rendas
comerciais e ind ustriais, apuradas
mensalmente pelas Organizações Militares, podendo este. percentagem.,er
reduzida para 15% ou aumentada
para 30%, a critério do Conselho;
2) 50% a 90% das rendas eventuais,
a critério do Conselho;
3) 20% das economias de rancho,
de víveres e de forragens realizadas
pelas Organizações Militares, podendo
esta percentagem ser reduzida para
15?o, a juízo do Conselho;
4)' 15% sôbre os saldos das Categorias Econômicas consignadas ãs Or..
ganízaçôes Militares, apuradas no fim
do exercício fmanceirc:
5) 30% do saldo oriundo do Complemento Regional 'atribuído à Diretoria de Subsistência, devidos na data
em que. êsse 'saldo fôr apurado;
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6) 15% das economias resultantes
do funcionamento dos Estabelecimentos de Subsistência, decorrentes do
emprêgo do Quantitativo de Subsistência e do Complemento Regional
que lhes forem destdnados.. bem corno
igual percentagem da economia de
'forragem realizada pelos Estaberectmentes de Subsistência de gestão autônoma e pela Diretoria de Subsistência, devidos, em qualquer dos casos,
n9.S datas em que as mesmas economias forem apuradas;
7) os saldos
dos adiantamentos
concedidos pelo Conselho, à conta. de
recursos do Fundo do Exército;
8) as importâncias provenientes dos
aluguéis dos próprios residenciais sob
jurisdição do Ministério da Guerra.
na forma estabelecida pela letra b do
artigo 96 da Lei n.c 4~328, de 30 de
abril de 1964 (CVM);
§ 2.9 São consideradas rendas eventuais, para os efeitos dêste Regulamento, GJj oriundas de atividades não
especificas das Organizações Militar
res, e não compreendidas nas demais
discriminações dêste artigo, incluindo-se nesta classificação os juros de
depósitos bâncáríos ,
§ 3,9 O saldo oriundo de 'Categoria
Econômica de valor igual ou superior
ao limite fixado pelo Ministro da
Guerra só estará sujeito à mcídênma
da percentagem devida- ao Funde do
Exército quando inferior a 113 do valor da respectiva Categoria Econômíce.
§ 4,~ Não são suscetíveis da incidência do percentual devido ao Fun- I
do do Exército os saldos das Categorias Econômicas destinadas a:
1) Reaparelhamento do Exército;
2) Desapropriações e aquisições de
imóveis;
3) Plano de obras;
4) Pagamento do pessoal;
5) Transportes;
6) Prêmios e representações;
7) Execução de programas anuais
de fábricas, arsenais, estabelecímentos, órgãos provedores e rndustrraía
em geral,
§ 5,9 Os saldos das Categorias Econômicas, apurados no fim do exercício financeiro, após sofrerem á incidência da percentagem devida ao

Fundo do Exército, na conforrnida
do disposto neste Regulamento se,,~e
incorporados às Economias Actmi;iO
tr~~ivas da respectiva organiz3.çK~

Milítar ,

o

A§ ?'~ Os saldo~ das ~ategorias Eco~
nomicas que nao estiverem SUj"'ito
à incidência do percentual devidõ a~
Fundo do Exército serão recolhidos
integralmente aos Estabelecimentos
de Finanças.
§ 7,9 O Ministro da Guerra poderá
fixar um limite de isenção de reccIhímento' ao Fundo do Exército por
parte das Organizações Militares,' ten,
do em vista r total das economias e
rendas, constantes dos itens 1 a 4 do
§ 1.9 dêste artigo, apurado num mesmo mês.
CAPÍTULO VIII

Das Aplicações dos Recursos

Art. 16. Os recursos do Fundo do
Exército são de livre emprêgo pelo
Conselho, dentro de sua destinação
legal, ressalvado o disposto nos parágrafos dêste arfígo.
§ 1.9 No Qüinqüênio 1965-1969, no
mínimo 10 % do total do Fundo do
Exército serão empregados na construção e aquísíçâo de residências pa1'0, oficiais 1:0 sargentos, nas diversas
guarnições militares mediante planos
aprovados' pe!o Ministro da Guerra.
§ 2,9 E' vedada a admissão do pessoal por conta dos recursos atribuídos pela Lei n.c 4.617, de 15 de abril
de 1965, salvo o de que trate. o item
II do artigo 23 da Lei n,c 3.780, de
12 de julho de 1960;
1) Quando necessário à construcâo
de obras custeadas
pelo Fundo do
Exército e diretamente administradas
pelo Ministério da Guerra;
2) Quando destinado à fiscalização
das obras em construção com recursos do Fundo;
3) Para estudoae projetos de obras
ou planos de administração;

4) Para assístêncía técnica de caráter temporário, altamente especializada, particularmente em campos
de atividade pioneira, desde que não
se possa obter essa assistência nos
quadros do Exército.
§ 3.9 Os recursos provenientes de
aluguéis de próprios residenciais, a

Atos
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e se refere o Item 8 do § 1.9 do, arli~o 15, serão .apl!cados excl~slva-_
mente em r.-qUlS!çaO, cons~ruç~o C?U
ampliaçáo de u~l~ad~s habltacl(~naIs,
destinadas a res~denclas para OfICHHS
e sargentos, mediante plano elab~roado
ela' riíretorta de Obras e FortdfícaPões aprovado pelo Ministro da Guer'por proposta do Departamento
de'produção e Obras.
§ 4 ÇI Os recursos a que se refere
a letr'a "a" ~o artigo 15 dêste Regulamento serao
aplIcados,. com auo-diência do c?nse.~ho,. medla!1.te prog r a fi a s lUmqueD:aJ.s, devlQamcn~e
aprovados pelo Presidente da Republica ressalvado o disposto no artigo
-{l.\> da Lei 4.617, de 15 de abril de

i'a

1965.

Art. 17. Em situações imprevistas,
. em que. houver imp~ssibilidade. de
jll'onuncmmento prévio do, conselho,
para autorização de despesas de caráter urgente, o Presidente do Con-selho poderá autorizar sua efetivação, dando, posteriormente, conhecimento do seu ato aos membros do
Conselho.
Art. 18. Até 30% dos recursos in·-corporados ao Fundo do Exército,
provenientes das arrecadações. previstas nos itens 1 a 4 do § 1.9 do
.artígo .15, serão distribuídos, a ct'Itério do Conselho, aos Comandos de
'Exército, de 'Região Militar e de Dívisão, bem como aos Comandos Militares de Areas e de Grupamento,
para atendimento 'de necessidades
eventuais das organizações Míhta-es
localizadas nos territórios dos cita.dos Comandos.
§ 19' A distribuição de recursos de
até 30%, a que se refere êste artigo.
eere feita com base na 'arrecadação
verificada no exercício anterior, nos
'Itens mencionados, em datas fixadas
pelo Conselho, em conjunto ou separadamente, para cada Grande Co'mando.
§ 2.º A concessão de . recursos aos
'órgãos de Direção e aos órgãos Auxiliares do Ministério da Guerra, bem
-como às Organizações Militares que
lhes são diretamente subordinadas,
.eerá feita mediante solicitação, devidamente justificada, dirigida ao Presidente do Conselho, por intermédio
da Comissão Superior de Economia
e Finanças.
_ Art, 19. Os recursos a que se re;tere o artigo 18 serão concedidos

pelos mencionados Comandos, dentro
<ias finalidades abaixo:
1) Saúde; higiene,
bem estar do
pessoal e reraçôes públicas;
2) Melhoria das condições de ensino, de instrução e de trabalho;
3) Aquisição, conservação e recuperação' de material. e equipamentos;
4) Conservação
e melhoria do
aquartelamento, nisto não se Inclulndo construções, modificações ou ampliações que dependam de autorízaçáo ,do Departamento de Produção e
Obras;
5) Manutenção de material rodante e flutuante.
Parágrafo único. Os saldos verificados no fim du exercício financeiro,
provenientes dos recursos distribuídos aos Grandes Comandos, na rorma prevista nc artigo 18, transferirse-ão para, o exercício seguinte.
.
,
Art. 20. Objetivando acelerar a realização de programas previamente
aprovados pelo Presidente da República, que visem atender ao aparelhamento do Exército e à assistência social de seu pessoal, poderá o Ministro
da Guerra, ouvido o Conselho Superior do Fundo do Exército, realizar
operações de crédito' com estabelecimentos nacionais ou estrangeiros, até
o limite de 50% dos recursos meneienados na letra "e" 'do artigo 15 dêste Regulamento, para liquidação no
prazo máximo de ctnco anos.
cAPITULO IX

Dos Adiantamentos

Art. 21. Constituem adiantamentos para ós efeitos do presente Reg;u~
lamento, as concessões de recursos
financeiros sob os títulos abaixo:
1) Antecipação de recursos;
2) Empréstimos;
3) Despesa definitiva.
§ 1.9 As concessões de recursos financeiros sob o título "Antecipação
de .Recursos' destinam-se, nos casos
de necessidade urgente, a corrigir
atraso no recebimento do numerário
correspondente aos créditos orçamentários ou adícíonaís, por parte
das Organizações Militares.
§ 2.° As concessões de recursos financeiros sol) c titulo «Emnrésttmos"
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destinam-se a financiar empreendimentos de natureza industrial, comercial ou social, no âmbito do Mi..
nístérío da Guerra, sôbre os quais serão cobrados juros.
§ 3.Q As concessões de recursos financeiros sob "o título "Despesa Definitiva" destinam-se ao custeio de
despesas mU'2" as quais O Ministério
da Guerra nâo disponha de recursos
suficientes em dotações próprias.
Art. 22. Os Grandes
Comandos
mencionados De artigo 18 remeterão,
até o dia 10 de cada mês, à Comissão Superior de Economia e Finanças, uma relação discriminativa dos
adiantamentos concedidos no mês anterior, à conta dos. recursos do Fundo do Exército, com indicação dos seguintes elementos:
1) Organização Militar beneficiada;
2) Data da concessão;
3) Importância. concedida;
4) Finalidade.
Art. 23. As reposições de Antecipações de Recursos, bem como as amortizações de empréstimos concedidos
pelo Conselho. serão feitas ao Fundo
do Exército, de conformidade com o
que fôr disposto no respectivo Aviso de 'concessão.
Art. 24. A distribuição de crédito
destinado a reposição de adíantamento concedido em caráter pessoal, será
feita diretamente à Comissão Superior de Economia e Finanças, que
providenciará sôbre o recolhimento do
respectivo numerário ao Fundo do
Exército.
CAPíTULO X

Da. Prestação de Contas

Art. 25. Os adiantamentos concedidos pelo Conselho, em qualquer das
modalidades a que se refere o artigo
21, estão sujeitos a prestação de contas, dentro do prazo de noventa dias.
contados da data do seu recebimento.
Art. 26. As prestações de contas
dos adiantamentos concedidos P81.oS
Comandos de Exército, de Região Militar e de Divisão, bem como pelos
Comandos M1litares de .éreas e de
Grupamento, a que se refere o artigo 18, serão feitas à Comissão Superior de Economia e Finanças, por
intermédio do Grande Comando que
os houver concedido.

Parágrafo único. O prazo para
prestação de contas c}os adIantamen_
tos a qucjsc refere este artIgO é de
noventa mas, podendo a autoridade
concedente prorrogá-lo por igual pe~
ríodo, do que se dará imediato Conh"'_
cimento ao Chefe da Comissão SU1)~_
rior de Economia e Finanças.
Art. 27 .. O prazo para prestação) de
contas quer dos adiantamentos ClJncedidos na forma mencionada no ar-.
tigo 25, quer os consignados no attígo 26, depois de esgotado o recurso
prevísto no seu parágrafo único, podera ser prorrogado pelo Chefe da.
Comissão Superior de Economia e Finanças, por prazo até noventa dias
mediante solicitação devidam"nte'
juatifícada, por parte da Organizacão
interessada, com a necessária an"te":'
cedéncía.
Parágrafo único. Nova prorrogação, além da consignada neste artigo, só poderá ser concedida pelo Ccnselho Superior do Fundo do Exército
mediante expediente dirigido ao seu
Presidente, por intermédio da Cormssão Superior de Economia e Fmanças.
Art. 28. Os balancetes referentes
às prestações de contas estão sujeitos às mesmas exigências regulamentares vigentes para aplicação dos recursos orçamentários, destinando-se a
primeira via à Comissão Superior de
Economia e Finanças.
C'APÍTULO XI

Dos Recolhimentos

Art. 29. Os recolhimentos das quantias devidas ao Fundo do Exército,
de conformidade com o disposto no
§ 1.Q do 'artigo 15, proveniente das
economias e rendas realizadas pelas
Organizações Militares do Exército.
serão feitos em cheque, vale postal ou
moeda corrente, obedecidas as d'spoalçóes abaixo:
1) O
processo de recolhimento
constará do Ofício de remessa e do
mapa discriminativo das rendas, êste em três vías, consoante as normas
para escrtturaçâo dos recursos pertencentes ao Fundo do Exército, das
quais as 2.fJ- 9 3.l:I vias serão restituidas à Organização Militar, devidamente quitadas.
a) as Organizações Mítítares recolherão em um único mapa, tôdas <1S
economias e rendas devidas ao ~'un
do do Exército, num mesmo mês, fa-
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ndo-se constar do

ve~'so

do mapa

CAPÍTULO

~~ o!JservaÇÓ8S que se fízerem neee,,~

sál'ias.
2) Os reoolhímentos das importâncias serão feitos em cheque:
a) para as Organizações Militares
com sede no Estado ~a Guanabara
o recolhimentú sera feito em cheque
contra o Banco do ~ra~il S.A. ou
contra a C,aIxa Econõmlca Federal,
pagável nes\;a praça;. b) para as Organízeções Mlhtares
com sede fora do Estado da Guanabara. o recolhimento será .reíto mediante ordem de pagamento por cheque, contra a ~gência
Centro ~o
Banco do Brasil S.A., no Estado (ta
Guanabara;
cr quando na localidade do remetente não houver Agência do Banco
do Brasil S.A., o recolhimento poderá ser feito mediante ordem de pagamento por cheque, contra agência
de Ba.nco· particular, pagável no Estado da Guanabara.
3) O recolhimento será feito por
meio de vale postal quando da Impossibilidade de ser o mesmo efetuado na conformidade do disposto no
item ánterror ,
4) Somente quando houver Impossíbilídade absoluta de se proceder ao
recolhimento nas formas previstas
DOS itens anteriores, poderá êle ser
feito em moeda corrente, esclarecida,
no Ofício de remessa, a razão dêssc
procedimento.
p

Disposições Gerais e Transitórias

••

5} E' vedado às .Organízaçôea Mili-

tares, com sede fora do Estado da
Guanabara, o recolhimento por meio
de cheque visado .
'Art. 30. Os cheques, bem como
os vales postais emitidos para recoIhímentos serão nominais e pagáveis
ao Fundo do Exército.
Art. 31.' As importâncias provenientes das indenizações a verbas orçamentárias, de exercícios financeiros
já encerrados, serão arrecadados por
intermédio dos Estabelecimentos de
Finanças, cabendo ao Estabelecimento Central recolher 0..0 Fundo do Exército, Juntamente com a. arrecadação
na sede, as ímportâncias oriundas dos
zasacerecímentos Regionais, que lhe
serão remetidas por meio de carta de
crédito.
.
Art. 32, As Importâncias devidas ao
~do do Exército, não são suscetíVeIS de dispensa de recolhimento, salvo o .dísposto no § 7.9 do artigo 15,

xrr

I

Art . 33. Os saldos dos titules "Unidades Adm'mstratlvas" e "Serviço
1.filitar", constantes, das Instruções
reguladoras nas operações de contabilidade e escrtturaçâo da antiga Cai..
xa Geral de Economia da Guerra, na
data da publicação dêste Regulamento, serão incorporados ao Fundo do
Exército.
Parágrafo (mico. Serão igualmente
incorporados ao Fundo do Exército
ao saldos das importâncias pertenceutes a tcrceírce. recolhidos à Comissão
Superior de Economia e Finanças, .há
mais de Cin9C anos, bem como os que
vierem a completar igual prazo, .fícando assegurado aos credores qualquer direito que, sôbre os mesmos,
lhe venha a selo reconhecido pelo
Conselho Superior do Fundo do Exército.
Art. 34. O saldo do Fundo do Exército, apurado no fim de cada exercicio financeiro, será transferido para o exercícío seguinte, a crédito do
mesmo Fundo.
Art. 35. Os casos omissos dêste Regulamento eerâo solucionados pelo
Ministro da Guerra.
Art. 36. O Ministro da Guerra, por
proposta do Conselho, baixará tnstruçôes reguladoras para a escrituração dos recursos pertencentes ao Fundo do Exército.
Brasília, 21 de janeiro de 1966; 145\'
da Independência e 78.9 da República.
- Gen Ex Décio Palmeira de Escobar, Ministro da Guerra.

DECRETO N9 57.660
JANEIRO DE

DE 24 DE

1966

Altera dispositivos do Regulamento
aprovado pelo Decreto n Q 51.673 de
18 de umeiro de 1963 e o de número
57.391 de 7 de dezembro de 1965.

O Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o nrt,
87, item I, da Constítuíção, decreta:
Art. 19 O item I, do Art. 2'5, do
Regulamento da Comissão de Financiamento da produção (CFP) , aprovado pelo Decreto nc 51.673, de 13 J:;!
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janeiro de 1963, passa a ter a seguinte redação:
Os limites de financiamento a serem
fixados mediante autorização do Con-

selho Monetário Nacional, poderão
atingir, no máximo, "a ímportãnc.a
que seria paga pela compra, calculada conrorme o disposto no artigo 24,
do mesmo Regulamento, ficando o
montante no fínancíamento sujeito M
deduções indicadas pelo Plenário da
Comissão ue Financiamento da Produção, na forma de inciso IV do artigo

10 do mesmo Decreto e outras despesas que, comprovadamente, a Oomtssão de Financíamen to da Produçâ o
tenha realizado no curso da operação.
Parágrafo único. Na hipótese

da

venda das mercadorias pelo produtor,
dentro do prazo fixado para o fínancíamento aquêle
ficará obrigado a
ressarcir
à Comissão de Fmanctamenta da Produção (CFP) das despesas relativas aos juros, armazenagem, seguro e comissão de nseanaaçêo.
na forma estabelecida pelo Plenário,
da mesma Oomíssàc,
Art. 29 o percentual de 80% (oitenta por cento) a que se refere o
art. 29, do Decreto nv 57.391, de 7 de
dezembro de 1965, poderá, a critério
do Plenário da Comissão de stnancíamento da produção (CFP) ,
ser
elevado até o máximo do valor do financiamento fixado' mediante autorização do Conselho Monetário Nacional, cabendo, ainda, àquele Plenário
baixar instruções complementares sõore a matéria regulada neste artigo.
Art. 3Q O presente Decreto será regulado dentro de 60· (sessenta) dias,
a contar de sua publícaçâo no órgão
Oficial da União, revogadas as dispoaiçôes em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1966; 1459
da Independência e 789 da Repúb~lC&.
H. CASTELLO BRANC?
Ney Braga

DECRE'TO N9 57.661
DE 24 DE
JANEIRO DE 1966
Dispõe sôbre a designação _de Diretores.

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

tigo 87, item I, da ·Constituição e
tendo em vista 4) que lhe expô~ o
Ministério da Educação e Cultura, em
decorrência da Lei nc 4.331-A de 6
de dezembro de 1965, decreta:'
Art. 1 9 Nas escolas superiores onde
n.~o . houver profes~ôres catedráticos
vitalícios, os seus diretores serão designados por portaria do Ministro de
Estado da Educação e Cultura, mediante escolha em Esta ktplicf; organizada pelas respectivas congregações.
Art. 29 ãste decreto entrará em vi.
~or na data de sua publícaçáo, revn,
gacas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 195ô; 145<;>
da Independência e 78 Q da RepúbJ.i.ca.
H. CASTELLO BRANCO

Pedro AleiXo

DECRETO N° 57. -662
JP.NEIRO DE

DE

24

DE

19·56

Dispóe sôbre áreas destinadas a can-:
tinas escolares.

o Presidente da República, usando
da atribuição' que lhe confere o artigo 87, item r, da Constítuíçào, e
Considerando a necessidade de ser
prestada assistência alimentar aos
menores durante o, período de seus
trabalhos escolares, medidavque progressivamente 'se vem estendendo a
todo o território nacional, por intermédio da Dampanna Nacional de Ali-mentaçãc Escolar, do' Departamento
Nacional de Educação, do Ministério
da Educação e cultura;
considerando as dlfículdades que o
referido órgão vem encontrando para
instalar cantinas escolares em alguns
estabelecimentos existentes, por falta
de espaço adequado;
considerando, finalmente, ser indispensável a cooperação de todos os
órgãos responsáveis pelas atividades
escolares, decreta:
Art. 1<:' Fica obrigatória a instalação de cantinas escolares ou a reserva de área para a sua ínstalaçào,
nas construções de escolas que se rmciarem, a partir desta data, em todo
o território nacíonar; com a cooperação Iínanceíra da Umào.
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Art. 2ºFica,igtialmente, vedada a
aprovaçãO, .pelos órgãos de Ministério
da Educação e, ~ultura, ,de projetos
de estabelecimentos de ensino primário ou médio e~, que. uâo l'~teja.m
previstas as refertdas Instalações.
Art. 39 astc decreto entrará em ví'gOl' na data de sua pubücação, revogadas as diG,Posições emcontrárit:>.
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te como nelas se contém, observadas
as reservas feitas à Convenção rejativa à lei uniforme sôbre letras de
Câmbio e notas promissórias.
Brasília, 24 de janeiro de 1966; 145"
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO

BRANCO

Juracy Magalhães

Brasília, 24 de janeiro de 1966; 1459

da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Pedro Aleixo

DECRETO N9 57.663
DE 24 DE
JANEmO DE 1966
promulga' as Connençóee para adoçàD
de uma lei uniforme em nuitería de
letras de câmbio e notas promissórias.

. O presidente da República.

Havendo o Govêrnc brasileiro, por
nota da Legação em Berna, datada
de 26 de agõsto de 1942, ao Secretário
Geral da Liga das Nações, aderido às
seguintes Convenções assinadas em
Genebra, a 7 de junho de 1930:
1:]. Convenção para adoção de uma
lei uniforme sôbre letras' de câmbio
e notas promíssórtas. anexos e protocolo, com reservas aos arttgos 2 - 3
- 5 - 6 - 7 - 9 - 1~ - 13 -- 15
---'- 16 - 17 - 19 e 20 do anexo lI;
2\1)

Convenção destinada a regular

connttos de leis em matéria ele letras
de câmbio e notas promissórias, cem
Protocolo;
3lJ-)

Convenção relativa ao impôs Lo

de 8610 em matéria de letras de câm-

bio e de notas promissórias, com PrOtocclo;
Havendo as referidas Convenções
entrado em vigor para o Brasil noventa dias após a data do registre
pela Secretaria Geral da L i g a das
Nações, isto é, a 26 de novembro de
19~2;

E havendo o Congresso Nacional
aprovado pelo Decreto Legislativa número 54" de 1964, as referidas CO~V€l1
;92s;
Decreta que as mesmas, apensas por
cópía: ao presente decreto. sejam exeautadas e cumpridas tão inteíramen-

CONVENÇAO PARA A ADOÇA0 DE
UMA LEI UNIFORME SOBRE LETRAS DE CAMBIO E NOTAS PRO-

MISSúRIAS:

.

o Presidente do Reích Alemão; o
Presidente Federal da República Austríaca; Sua Majestade o Rei dos Belgas; o Presidente da República dos
Estados Unidos do Brasil; o Presidente da República da Colombía: Sua
Majestade o H e i da Dinamarca; o
Presidente da República da Porênía
pela Cidade Livre de Dantzlg: o Presidente da República do Equador; Sua
Majestade o Reí de Espanha; o Presidente da República da Finlândia; o
Presidente da República Francesa; o
Presidente da República Helênica;
Sua Alteza Sereníssíma o Regente do
Reino da Hungria; Sua Majestad'e o
Hei da Jtálíe.; . Sua Majestade o Imperador do Japão; Sua Alteza Real aGra-Duquesa do Luxemburgo;
Sua
Majestade o Rei da
Noruega; Sua
Majestade a Rainha da Holanda; o
Presidente da República da Polônia:
o presidente da - República Portugue-.
ee: Sua Majestade o Rei da ::5ueC1a; o
Conselho Federal Suíço; o Presidente
da República da .rhecoslováquia: o
Presidente da República da Turquia;
Sua Majestade o Rei da Iugoslávia.
Desejando
evitar as dificuldades
orrgmadas pela diversidade de Pgis~
Iacâo nos vários países em aue as letras circulam e aumentar assim a segurança e rapidez das relações do comércio internacional;
Designaram .como seus Plenipotencíartos:
'O Presidente do Reích Alemão:
O .Sr. Leo Quassowski, Ocnserueíro
Ministerial no Ministério da .Justica
do Reich ;

.

O r». Erich Albrecht, Conselfieirn
de Legação no Míntstérto dos N egóelos Estrangeiros do Reích:
ú

Dr . Frttz Ullmann, Juiz 110 Tri-

bunal. de

Berlim.
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Presidente Federal da Repüblica

da Austrra:

O rir. G1.údo gtrobele, Conselheiro
Mimsteríal no Ministério Federal da

Justiça.
Sua Majestade o Rei dos Belgas:
O Visconde poullet, Ministro de. Estado, Membro da Câmara dos Representantes;
O 51'. J. de La vallée-Poussín. Becretárto Geral do Ministério das Ciencías e das Artes.
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil:
O 81'. Deocléclo de Campos, Adido
Comercial em Roma, antigo Professor
na Faculdade de Direito do Pará.
O Presidente da República da Colômbia;

O Sr. A. José Restrepo, Enviado Extraordinário e Ministro Plenípotenctàrio, Delegado Permanente junto da
Sociedade das Nações.
Sua Majestade o Rei da Dinamarca:
O Sr. Axel Helper, Conselheiro Mi~
mstertal no Ministério do Comércio e
da Indústria;
Sr. Valdemar Eigtved, Diretor da
.. Prrvatbanken", em Copenhague.
Presidente da República da rpotônia pela Cidade Livre de Dantzig :
0, Sr. acser Sulkowski, Professor da
Universidade de Poznam, Membro da
Comissão de Codificação da Polônia.
O Presidente da República do Equador:
O Dl'. At e f e n.ô r o Gastelú, viceCônsul em Genebra.
Sua Majestade o Rei da Espanha:
O r». Juan Gómez Montejo, Chefe
de Seção do Corpo de Juristas do Ministério da Justiça.
O Presidente da República da Finlândia:
.
O Sr. Pilíp Grônvall, Conselheiro
de Estado, Membro do Supremo Tribunal Administrativo de Helsínkí.
O Presidente da República Francesa:
O Sr. L. J. Percerou, Professor da
Faculdade de Direito de Paris.
O presidente da República Helênica:
O Sr. R. Raphael, Delegado Permanente junto da Sociedade das Nações, Encarregado de Negócios em
Berna.
Sua Alteza Sereníssíma o Regente
do Reino da Hungria:
O .81'. Zoltan Baranyai. Encarregado de Negócios A. L da Delegação
Húngara junto da Sociedade das Nações.

°
°
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Sua Majestade o Rei da Itália'
O Sr. Amedeo Gtarmíni, Conselhe" .
r~ .de Estado, Ministro Plelllpotenci::

no.
a
_Sua Majestade o Imperador :10 J _
pao:
a
O Sr. 'Morte Ohno, EnViado "sxtra.
ordinário e Ministro Plenipotenciátio
junto do presidente Federal da Re~
pública da Austria;
O gr'. Tetsukichi Smmada, Juiz do
Supremo Tribunal de TÓCl1lÍo;
Sua Alteza Real a Gra-DUquesa do
Luxemburgo:
O Sr. Ch. G. vermaire, Cônsm em
Genebra.
Sua Majestade o Rei da Noruega:
O Sr. C. Stub Holmboe, Advoga,do.
Sua Majestade a Rainha da Holanda:
O Dr. W. L. 1'. A. Molengraaff,
Professor emérito da Umversldada de
Utrecht. .
O Presidente da República do Peru:
O sr. José Maria Barreto, Chefe
do Bureau Permanente do Peru junto
da Sociedade das Nações .
O Presidente da República daPo-

Iônía:

'

Sr. Jôzef Sulkoweki, PrOfessor
da Universidade de Poznan, Membro
da- Comissão de Codificação da Polônia.
O Presidente da República PortuO

guêsa:
O -Dr. José Caeíro da Mata, Reitor
da Universidade de Lisboa, Professor

da Faculdade de Direito, Diretor do
Banco de Por tugal.
Sua Majestade o Rei da Suécia:
O Barão E. Marks von Würtemberg,
Presidente do Tribunal da Relação de
Estocolmo, antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros;
O Sr. Birger Ekeberg, Presidente
da _Comissão de Legislação Civil, antigo Ministro- da Justiça, antigo Membro do Supremo Tribunal.
O Conselho Federal Suíço:
O Dr , Max Vischer, Advogado e notário, primeiro Secretário da Associação Suíça dos Banqueiros.
O Presidente da República Tchecoslováquia:
O Dr , Karel
Hermann-Otevsky,
Professor da universidade de Pl'aga,
Presidente da comissão de Oodittcaçâo do
Direito Comercial no Ministério da Justiça.
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o Presidente da República, Turca:

Mehmed Munir Bey, Enviado Extrarodihário e Ministro Plenipotenciário junto do. Conselho Fe.deral Suíço.
. Sua Majestade o ReI da Iugoslávia:
O Sr. -Ilia Choumenkovitch, DelegadO permanente junto da Sociedade
das Na;,;ões, Enviado Extraordinário e
Ministro
Plenipotenciário junto do
conselho Federal Suíço;
Os quais, depois de terem apresentado os seus plenos poderes, achados
em boa e devida forma, acordaram
nas disposições seguintes:
Artigo primeiro

Artigo Segundo

lei uniforme não será aplicável
no território de cada urna das Altas
Partes Contratantes às letras' e notas
promissórias já passadas à data da
entrada em vigor da presente Convenção.
A

Artigo Terceiro

A presente Convenção, cujos textos
francês e inglês farão, ambos igualmente fé, terá a data de hoje.
Poderá ser ulteriormente assinada,
até 6 de setembro de 1930, em nome
de, qualquer Membro da Sociedade
das Nações e de qualquer Estado não
Membro.

As Altas Partes Contratantes obrigam-se a adotar nos territórios ~e~
pectívos, quer num dos textos. orrgtArtigo Quarto
naís, quer nas suas Iínguas nacionais,
a lei uniforme que constitui o anexo
A
presente
Convenção será ratifiI da presente Convenção.
cada.
Esta obrigação poderá ficar suborOs instrumentos de ratificação sedinada a certas reservas que deverão
rão transmitidos, antes de 1 de seeventualmente ser formuladas
por
tembro de 193'2, ao secretário Geral
cada uma das Altas.. Partes Contrada Sociedade das Nações, que nótifitantes no momento da sua ratificacará imediatamente do seu depósito
ção ou adesão. Estas reservas devetodos os Membros da Sociedade das
rãoser escolhidas entre as mencioNações e {}S Estados não membros
nadas no Anexo TI da presente Conque sejam Partes na presente Convenção.
venção.
Todavia, as reservas a que se referem os artigos 85\ 129 e 189 do ciArtigo Quinto
tado Anexo II poderão ser feitas postenormente à ratificação ou adesão,
A partir de 6 de setembro de 1930,
qualquer Membro da -Sociedade das
desde que sejam notificadas ao Secretário Geral da Sociedade das NaNações e qualquer Estado não memções, o qual imediatamente comunibro poderá aderir à presente Concará o seu texto aos Membros da Sovenção.
ciedade das Nações e aos Estados não
Esta adesão efetuar-se-á por meio
membros em cujo nome, tenha sido
de notificação ao Secretário Geral
ratificada a presente Convenção ou
da 'Sociedade das Nações, que será deque a ela tenham aderido. Essas reposítada nos arquivos do eecretaservas só produzirão efeitos noventa
riado .
dias depois de o Secretário Geral ter
recebido a referida notificação.
Q Secretário Geral notificará· imecon- . diatamente dêsse depósito todos os
Qualquer das Altas Partes
Estados que tenham assinado ou adetratantes poderá, em caso de urgênrido à presente Convenção..
cía, fazer uso, depois da ratificação
ou da adesão, das reservas indicadas
nos artigos 79 e 229 do referido Anexo
Artigo Sexto
lI. Neste caso deverá comunicar essas
reservas. direta e imediatamente a
A presente Convenção somente entôdas as outras Altas Partes Contratrará em vigor depois de ter sido
tantes e ao Secretário Geral da Soratificada ou de a ela terem aderido
ciedade das Nações. Esta notificação
sete Membros da Sociedade das Nações ou Estados não membros, entre
produzirá. os seus efeitos dois dias deos quais deverão figurar três dos
pois de recebida a dita comunicação
pelas Altas Partes Contratantes.
Membros da Sociedade das Nações
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com representação permanente no
Conselho.
Começará a vigorar noventa dias
depois de recebida pelo secr:tãrio G~
Tal da SOCiedade das Nações a setimaratific9.ção ou adesão, em conformidade com o disposto na alínea
primeira do presente artigo.
O Secretário Geral da Sociedade
das Nações, nas notificações previstas
nos artigos 4Q e 59, fará .meneeo especial de terem sldo . 'recebidas as'
ratificações ou adesões a que se refere a alínea primeira do presente
artigo.
Artigo sétimo

As ratificações ou adesões após a
entrada em vigor da presente Convenção em, oonformídade ~c~m o disposto no artigo 6.9 produzírao os seus
efeitos noventa dias depois da data
da sua recepção pelo secretário Geral
da Sociedade das Nações.
Artigo Oitavo

Exceto nos casos de urgência, a presente Convenção não poderá ser denunciada antes de decorrido um prazo
de dois anos a contar da data em
que tiver começado a vigorar para o
Membro da Sociedade das Nações ou
para o Estado não membro que .". denuncia' esta denúncia produaírá os
seus efeitos noventa dias depois. de
recebida pelo secretário Geral a respectiva notrncacão.
Qualquer denúncia será Imediatamente comunicada pelo Secretário Geral da gocíedade das Nações a tôdas
as outras Altas Partes Contratantes.·
Nos casos de urgência, a Alta Parte
Contratante que efetuar a denúncia
comunicará êsse fato direta e imediatamente a tôdas as outras Altas
Partes contratantes, e a denúncia produzirá os seus efeitos dois dias depois
de recebida a dita comunicação pelas
respectivas Altas Partes oóntretantes.
A Alta Parte Contratante que fizer
a denúncia nestas condições
dará
igualmente conhecimento da sua '~e
cisão ao Secretário Geral da SOCIedade das Nações.
Qualquer denúncia só produzirá efeitos em relação à Alta Parte Contratante em nome da qual ela .tenha sido
feita.

Artigo Nono

Decorrido um prazo de quatro anosda entrada em vigor da presente Oon,
vençâo, qualquer Membro da Socie~
dade das Nações ou Estado não ll1el1l~
bro ligado à Convenção poderá formular .ao Secretário Geral da Socie~
dade das Nações um pedido de reVisão
de algumas ou de tôdas as suas dispo_
siçõea.

Se êste pedido, comunicado aos outros Membros ou Estados não mell1bros
para os quais a convenção estiver em
vigor, fôr apoiado dentro do prazo de.
Um ano por seis, pelo menos, dentre
êles, o Conselho da· Sociedade das
[Nações decidirá se deve ser convocada
uma Conferêncía para aquêle fim.
Artigo Dez

As· Altas Partes Contratantes poderão declarar" no momento da assinatura da Ratificação ou da adesão que,
aceitando a presente Convenção, não
assumem nenhuma obrfgaçâo pelo que
respeita a tôdas ou partes das suas
colônias, protetorados ou territórios
sob a sua soberania ou mandato, caso
em que a presente Convenção se não
aplicará aos terntórios mencionados
nessa declaração.
As Altas Partes Contratante poderão
a todo o temuc mais tarde notificar
o Secretário GeraJ da Sociedade das
Nacóes de que desejam que a presente Convenção se aplique a todos
ou oarte dos territórios que tenham
sido- objeto da declaração prevista na
alínea precedente, e nesse CRSO a convenção aplicar-se-á aos terntórios
mencionados na comunicação noventa
dias depois de esta ter sido recebida
pelo secretário Geral da Sociedade das

reações.

Da mesma forma, as Alt2.3 Partes
Contratantes podem, nos têrmos do
artigo 8<), denunciar a presente 0011-·
vençâo para tôdas OL! parte das suas
colônias, protetorados ou territórios
sob a sua soberania ou mandato.
Artigo. On;;;:e

,A presente Convenção será regratrada pelo secretário Geral da 80cíedade das Nações desde que entre
em vigor. será publicado, logo que
fôr possível, na "Coleção de Tratados" da Sociedade das Nações.
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Em fé do que os Plenipotenciários
acima de;.signad()s assinaram a presente
convença<:!.
. Feito em Genebra, aos sete de junho
de mil noveoentos e trinta. num só
emplar, que será .depositado n?s ar~jVOS do SecrBt~flado da. :S0cIeda~E'
das Nações. Sera transmitida cópia
autêntica a todos os Membros da Sociedade das Nações e a todos os Estados não membros representados na.
conferência.
Alemanha:
Leo Quassowski
Dr. Albrecht
nr. uttmann
Austria:
Dl'. gtrobele
Bélgica:
Vte. P.
Poullet de La. Valléepoussin
Brasil:
Deoclécío de Campos
Colômbia:
A. J. Restrepo
Dina,marca:
A. Helper
v: Eigtved
Cidade Livre de Dantzág:
Sulkowskí
Equador:
Alej. Gastelú
Espanha:
Juan Gómez Montcjo
Finlândia:
F. Gronvall
França:
J.

P'8l'C81'OU

Grécia:
R. Raphãel
Hungria:

r».

Baa-anyal, Zoltán
Itália:

Amedeo Gianniní
Japão:
M.Ohnó

T. Shímada

Luxemburgo:
Oh. G. vermaire
Noruega:
Stub Hclmboe
Holanda:
Molengraaíf
Peru:
J. M. Barreto

Polônia:
Sulkowski

Portugal:
José Oaeíro da Matta
Suécia:
E. Marks von Würtemberg
Bírger Ekeberg
Suíça:
Vischer
Tchecoslováquia:
Prof. Dl'. Karel Hermann-Otavsky
Turquia:
Ao referendum
Mehmed Munir
Iugoslávia:
I. Choumenkovitch
ANEXO I

LEI UNIFORME RELATIVA ÀS
LETRAS DE CAMBIO E NOTAS
PROlVIISSóR1AS
TÍTULQ I

. Das Letras
CAr-ÍTULO I

Da Emieeãa e Forma da Letra

Artigo 1'?
A

letra contém:

1. A palavra "letra' inserta no pró-

prio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse
titulo;
2. o mandato puro e simples de 'pagar uma quantia determínada.;
3. O nome daquele que deve pagar
(sacado) ;
4. A época do pagamento;
5. A Indicação do lugar em que se
deve efetuar o pagamento;
6. O nome da pessoa a quem ou a
ordem de quem deve ser paga;
7. fi indicação da data em que, e
do lugar onde a letra é passada;
8. A assíria.. tura de quem passa a
letra (sacador).
Artigo 29
O escrito em que faltar algum dos
renuísttos indicados no artigo anterior
não produzirá efeito como letra, salvo
nos casos determinados nas alíneas
seguintes:
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A letra em que se não indique a
época do pagamento entende-se pagável à vista.
NB, falta de índícaçâo especíal, c lugar designado ao, lado do nome do

sacado considera-te como sendo o ';11gar do pagamento, e, ao mesmo tempo, o lugar do domicílio do .sacado ,
A letra sem indicação do lugar onde

foi passada considera-se como tendo-o
sido no lugar designado, ao lado do
nome do sacador. .

Artigo 79
Se a letra contém aSGinatur8,s
pessoas Incapazes de se obrig8,l't2rn p~~
letras, asslll.at~l1'.a.s falsas, assinatura
de pessoas ficttcías, ou assinaturas qu e
por .qualquer outra razão não POderi~
obrigar as pessoas que B.l;;Ünaram a
letra, ou em nc:me _das quais ela fOI
assl:~la:da, as obrigações do~ outros síc,
natáríos nem por ISSO deixam de s~
válidas.
' r
Artigo 89

Artigo 3"

A letra pode ser à ordem do próprio
::acador.
Pode ser sacada sôbre o próprio Eacador.
Pode ser sacada por ordem e conta
de terceiro.
Artigo

4~

A letra pode ser pagável no dornicílio de terceiro, quer na localidade
onde o sacado tem o seu domicílio,
quer noutra localidade.
Artigo 5°

Numa letra pagável à vista ou a um
certo têrmo de vista, pode o sacador
estipular que a sua importância vencerá juros. Em qualquer outra espécie de letra a estipulação, de juros
será. considerada como não escrita. .
A taxa de juro deve ser Indicada na
letra; na falta de índícaçâo, a cláusula de juros é considerada como não
escrita.
Os juros contam-se da data da Ietra, se outra data não fôr indicada.
Artigo 6 9
Se na letra a indicação da quantia a
satisfazer se achar feita por extenso e
em algarismos, e houver divergência
entre uma e outra, prevalece a que
estiver feita por extenso.
Se na letra a indicação da quantia
a satisfizer se .achar feita por mais de
uma vez, quer por extenso, quer em
algarismos, e houver divergências entre as diversas indicações, prevalecerá
a que se achar feita pela quantia inferior.

Todo aquele que apuser a SUa asslnatura numa letra, como representan,
te duma pessoa, para represerltar a
qual não tinha de fato nodêres fica
obrigado em virtude da letra e,' se a
pagar, ~em os mesmos direitos que o
pretendido representado.
A mesma
regra se aplica ao representante que
tenha excedido os seus poãêres.
Artigo SI?
-O sacador é garante tanto da aceítaçâo como do pagamento de letra.
O sacador pode exonerar-se da. sarantía da aceitação; tôda e qualquer
cláusula pela qual êle se exonere da
garantia do pagamento considera -se
como não escrita.

Artigo 10

Se 'uma. letra incompleta no momen-

to de ser passada tiver stdo comple-

tada contràrtamente aos acõrdos reaIízados não pode a inobservância dêsses acôrdos ser motivo de oposição ao
portador, salvo se êste tiver adquirido
a letra de má-fé ou, adquirindo-a, tenha cometido uma falta Grave.
CAPÍTULO II

Do Endôsso

Artigo 11
Tôda a letra de câmbio, mesmo que
não envolva expressamente a cláusula
à ordem, é transmissível por via de
endôsso.
Quando o sacador tíver inserido na
letra as palavras "não à ordem", ou
uma expressão equivalente, a letra só
é transmissível pela forma e com 03
efeitos de Uma cessão ordinária ele
créditos.

315'

o endÔ&SO pode s~r feito me~mü a
" 'ar do sacado, -aoeítando ou nao, do
~a~ador, ou de
qualquer outroeco;~rigado. Estas pessoas podem endossal' novamente a letra.
Artigo 12
O endôsso deve ser puro _e simples.
Qualquer oondícão a que êle seja subordirlado considera-se como uao escrita.
O endôsso parcial é nulo.
O endôsso 8"C portador vale como
endôsso em branco.
Artigo 13
O endôsso deve ser escrito na letra
ou numa fôlha ligada a esta (anexe) .
Deve ser assinado pelo endossante.
O endôssc pode não desígnar .o beneficiário, ou consistir simplesmente
na assinat'l.1l:a do endossante (endôsao
em branco). Neste último caso, o endôsso para ser válido deve ser escrito
no verso da letra. ou na fõlua <mexa.
Artigo 14
O endôsso transmite todos os direitos emergentes da letra,
Se o endôsso fôr em branco, o portador pode:
19) Preencher o espaço em branco,
quer com 0, seu nome, quer com o HO~
me de outra pessoa;
29) Endossar de nôvo a letra em
branco ou a favor de outra pessoa;
39 ) Remeter a letra a .un terceiro,
sem preencher o espaço ern branco e
sem a endossar.
Artigo 15
O endossante, salvo cláusula em
contrário, é garante tanto da aceitação como do pagamento da letra.
O endossantejrude. proibir um- nôvo
endôsso, e, neste caso, não garante o
pagamento às pessoas a quem a letra
fôr posteriormente endossada.
Arbígo 15

O detentor de uma letra é considerado portador legítimo se tustífíca o
seu direito por uma série Ininterrupta
de endossos, mesmo se o últrmo-fôr

em branco. Os endossos -ãscados consideram-se, para êste efeito, ccmo não
escritos. Quando um endôsso em branco é seguido de um outro endosso,
presume-se que o signatário dêste adquiriu a letra pelo endôsso em branco.
Se uma pessoa foi por Qualquer maneira desapossada de uma letra, o
portador dela, desde que justifique o
seu direito pela maneira indicada na
alínea precedente, náo é obrigado a
restituí-la, salvo se a adquiriu de máfé ou se, adquirindo-a, cometeu uma
falta grave.

Artigo 17
As pessoas acionadas em virtude de
uma letra não podem opor ao portador as exceções fundadas sôbre as relações pessoais delas com o sacador
ou com os portadores antertorea, a menos que o portador ao adqutrrr a letra tenha procedido conscientemente
em detrimento do devedor.
Artigo 18
Quando o endôsso contém a men"valor a cobrar" (valeur en recouvrement) , "para cobrança" (pour
encaissernent) , "Por procuracào" (par
prccuratdorn , ou qualquer outra menção que implique um simples mandato,
o portador pode- exercer todos os direitos emergentes da letra, mas só
pode endossá-la na qualidade de procurador.
Os co-obrigados, neste caso. Só podem invocar contra o portador as exceções que eram oponíveis ao endossanto.
O mandato que resulta no um endôsso por procuraçã-o não se extingue
por morte ou sobrevínda incapacidade
legal do mandatário.
ç8,O

Artigo 19
Quando o endôsso contém a tnenç â o "valor em
garantia", "valor em
penhor" ou qualquer outra menção
que implique uma caução, o portador
pode exercer todos os direitos emergentes da letra, mas um endôsso feito
por êle só vale como endôsso a título
de procuração,
Os co-obrigados não podem invocar
contra o portador as exceções tundadas sôbre as relações pessoais déles
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com o endossante, a menos que o portador ao receber a letra, tenha precedido 'conscientemente em detrimento
do devedor,.
Artigo 20

o endôsso posterior ao vencimento
tem os mesmos efeitos que o endosso
anterior. Todavia, o endôsso poeterior
ao protesto por falta de pagamento,
ou feito depois de expirado o prazo
fixado para se fazer o protesto, pl'MUZ
apenas os efeitos de uma cessão ordinária da créditos.
Salvo prova em contrário, presumese, que um endôsso sem data foi feito
antes de expirado o prazo fixado para
se fazer o protesto.
CAPÍTULO UI

Do Aceite

Artigo 21
A letra pode ser apresentada, até
ao vencimento, ao aceite do sacado,
no seu domicílio, pelo portador ou até
por um simples detentor'.

Artigo 22. 9.

Ex1lCtmVo
áasos prazos podem ser redUZidOS
pelos endossantes.
Artigo 24°
~

sacado pode pedir que a letra lhe
seja apresentada uma segunda vez n
dia seguinte ao da primeira apresen~
taçâo. Os interessados sômente POdem
ser admitidos a pretender que não foi
dada satisfação a êste pedido DO caso
de êle figurar no protesto.
O portador não é obrígado . a delxar
nas mãos do aceitante a letra apresen~
tada ao aceite.

Artigo 25
O aceite é escrito na própria letra.
Exprime-Ee pela palavra "aceite" ou
qualquer outra palavra equivalente; o:
aceite é assinado pelo sacado. Vale
como aceite a simples assinatura do
sacado aposta na parte anterior da
letra.
Quando se trate de uma letra pagável a certo têrmo de vista, ou que
deva ser apresentada ao aceite dentro
de um prazo determinado por estípuIaçâo especial, o aceite deve ser datado do/dia em que foi dado, salvo se
o portador exigir que a data seja 2,
da apresentação. À falta de data, I)
. portador, para conservar os seus dírettos de recurso contra os endossantes e contra o sacador, deve fazer
constatar esse omissão por um protesto, feito em tempo útil .

O sacador pode, ém qualquer letra,
estipular que ela será apresentada ao
aceite, com ou sem fixação de prazo.
Pode proibir na, própria letra a sua
apresentação ao aceite, salvo se se
tratar de uma letra pagável em domicilio de terceiro, ou de uma letra
Artigo zô.v
pagável em Iocalídade diferente da do
domicílio do sacado, ou de uma letra
o
aceite é puro e simples, mas o
sacada a certo têrmo de vista.
sacado pode Iimitá-Io a uma parte da
O sacador pode também' estipular
Importância sacada.
que a apresentação ao aceite não poqualquer outra modificação íntroderé efetuar-se antes de determmada
duzída pelo aceite no enunciado da
data.
letra equivale a' uma recusa de aceiTodo endossante pode estipular que
v, letra deve ser apresentada ao acei- te. O aceitante fica, todavia, obrigado
te, com ou sem fixação de prazo, salvo. nos têrmos do seu aceite,
se ela tiver sido declarada nêo uceíArtdgo 27/'
táve! pelo sacador.
Quando o sacador tiver indicado na
Artigo 239
letra um lugar de pagamento diverso
do domicílio do sacado, sem designar
As letras a certo têrmo de vista deum terceiro em cujo domicilio o pavem ser apresentadas ao aceite dentro
gamento se- deva efetuar, o sacado
do prazo de um ano das suas datas.
pode designar no ato do aceite a pesO sacador pode reduzir ôcte prazo soa que deve pagar a letra. Na falta
ou estipular um prazo maior.
desta indicação, considera-se que o
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.tante se obriga, êle próprio, a efeacei o pag·amento. no lugar indicado
tua r
na letra.
Se a letra é pagável no domicílio. do
sacado, êste pode, no, ~to do aceite,
. dícar. para ser e!e,t~aao o pagamen~, um outro domicilio no mesmo lugar.
Artígo. 28. 9_
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o aval deve indicar a pessoa por
quem ee dá. Na' falta de indicação,
entender-se-á ser pelo sacador.
Artigo 3!2.Q

O dador de aval é responsável da
mesma maneira que a pessoa por êle
afiançada.
Ao sua obrigação mantém-se, mesmo
no _caso de a obrigação que êle gaO sacl),do obriga-se pele. aceite pagar . rantcu ser nula por qualquer razão
que não seja um vício de forma.
a letra à data do vencimento.
Se o dador de aval paga a letra, fica
Na falta 'de pagamento, o portador,
mesmo no caso ~e ser êle o.sG.?ado.l'; sub-rogado nos direitos emergentes da
letra contra a pessoa a favor de quem
tem contra o aoeítante um díreito ge
foi dado o aval e contra os obrigados
ação resultante da letra, em relação
para com esta em virtude da letra.
a tudo que pode ser exigido nos têrmós dos arts. 43.9 e 49.9.
CAPíTULO V

Artigo 29. 9

Do _11 encimento

Se o sacado, antes da restituição da
letra riscar
aceite que tiver dado,
tal aceite ê considerado Como recusado. Salvo prova em contrário, a anula-'
. çáo do aceite considera-se feita antes
da restituição da letra.
Se, porém, o sacado tiver informado por escrítc o portador ou qualquer
outro signatário da letra de que a
aceita, fica obrigado para com êstes,
têrmos do seu aceite.

Uma letra pode ser sacada:
A vista;
A um certo .têrmo de vista;
A um certo têrmo de data;
Pagável rium dia fixado.
As letras, quer com vencimentos diferentes, quer com vencimentos auces'stvos, são nulas.

CAPÍTULO IV

Artigo 34.9

°

nos

Do Aval

Artigo 305'
O pagamento de uma letra pode ser
no todo ou em parte garantido por
aval.
Esta garantia é dada por um terceiro ou mesmo por um signatário da
letra.

Artigo 31.<:1

Artigo 33.9

A letra à vista é pagável à apresentação. Deve ser apresentada a pagamenta dentro do prazo de um ano, a
contar da sua data. O sacador pode
reduzir êste prazo ou estipular um
outro mais longo. :ítstes prazos' podem
ser encurtados pelos endossantes.
O sacador pode estipular que uma
letra pagável à vista não deverá ser
apresentada a pagamento antes de
uma certa data. Nesse caro, o prazo
para a apresentação conta-se dessa
data.

aval é escrito na própria 'letra ou
numa fôlba anexa.
Artigo 35.9
Exprime-se: pelas palavras "bom
O vencimento de uma letra a certo
para aval" ou por qualquer fórmula
equivalente; e assinado pelo dador do
târmo de vista determina-se, quer pela
aval.
data do aceite, quer pela do protesto.
Na falta de protesto, o aceite não daO aval considera-se como resultante da simples assinatura do dador
tado entende-sé, no que respeita ao
aposta na face anterior da letra, salvo' aceitante, como tendo sido dado no
se se trata das assinaturas do sacado . último dia do prazo para a apresen) tação ao aceite.
ou do sacador.
O
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Artigo 36.9
o vencimento de uma letra sacada
a um ou mais meses de data OU de

vista será na data correspondente do
mês em que o pagamento se deve efetuar. Na falta de data correspondente, o vencimento será no últtmc dia
dêssa mês.
Quando a letra é sacada a um ou,
mais meses e meio de data ou de vista, contam-re prfmeírc os meses inteiros.
Se o' vencimento rôr fixado para o
principio, meado ou. fim do mês" entende-se que a letra será vencível no
pt-ímeiro, no dia quinze, ou no último
dia dêsse mês.
As expressões "oito dias" ou "quinze
dias" entendem-se não como uma ou
duas semanas,. mas como um prazo
de cito ou quinze dias efetivos.
A expressão "meio mês" indica um
prazo de quinze dias.
Artigo .37.°
Quando uma letra é pagável num
dia fixo num lugar em que o calen-

dário é diferente do do lugar de emíssão, a data do vencimento é considerada como fixada segundo o calendá'rio do lugar de pagamento.
Quando uma letra sacada entre duas
praças que em calendários diferentes
é pagável a certo têrmo de vista, o
dia da emissão é referido ao dia correspondentemente do calendário do
lugar de. pagamento, para o efeito da
determinação da data do vencimento.
Os prazos de apresentação das Ietras são calculados segundo as regras
da alínea precedente.
Estas regras não se aplicam se Uma,
cláusula da letra, ou até o simples
enunciado do titulo, indicar que houve
intenção de adotar regras diferentes.
CAPÍTULO VI

Do Pagamento
-Artígo 38.9

O portador de uma letra pagável
em dia fixo ou a certo têrmo de data
ou de vista deve apresentá-la a pagamento no dia em que ela é pagável ou
num dos dois dias úteis seguintes.

A j apresentação da letra a uma. cá.
mara ~e compensação equivale a apre_
sentaçâo a pagamento.
Artigo 38Y

o sacado que paga uma letra POQe
exigir que ela lhe seja entregue cOm
a respectiva quitação.
O portador não pode recusar qualquer pagamen to parcial.
No caso de pagamento parcial o
sacado pode exigir que dêsse pagamente se faça menção na letra e que
rtêle lhe seja dada quitação.
Art!go 40.9
O portador de uma letra não Pode
ser obrigado a receber o pagamento
dela antes do vencimento.
O sacado que paga uma letra antes
do vencimento fá-lo sob sua responsabilidade.
Aquêle que paga uma letra no vencimento fica validamente desobrigado,
salvo se da sua parte tiver havido
fraude OU falta grave: f: obrigado a
verificar a regularidade da sucessão
dos endossos mas não a assinatura
dos endossantes.

Artigo 41.9
Se numa letra se estipular o pagamento em moeda que não tenha ClU'SO
legal no lugar do pagamento, pode a
sua importância ser paga na moeda
do país, segundo o seu valor no dia
do vencimento. Se o devedor está em
atraso, o portador pode, à sua escolha.
pedir que o pagamento da importância
da letra seja feito na moeda do país
ao câmbio do dia do vencimento ou ao
câmbio do dia do pagamento.
A detcrmínaçâo do valor da moeda
estrangeira será feita segundo os usos
do lugar de pagamento.
O sacador
pode, todavia, estipular, que a soma a
pagar seja calculada segundo um câmbio fixado na letra.
As regras acima indicadas não se
aplicam ao caso em que o sacador tenha estipulado que o pagamento deverá ser efetuado muna certa moeda
especificada (cláusula de pagamento
efetivo numa moeda estrangeira).
Se a importância da letra 'fôrjndicada numa moeda que tenha a mesma denominação mas valor díferen-

ATOS DO PODER ExECU'l'IVO

te no País de emissão e no de pagamenta, presume-se que se fêz rererênciz. à. moeda do lugar de pagamenta.
Artigo 42.9
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precedente para o protesto por falta
de 'aceite,
O protesto por falta de aceite dispensa a apresentação a pagamento
e o proteato por falta de pagamento.
No caso de suspensão de pagamentos do sacado, quer seja aceitante,
Se a letra não fôr apresentada a
quer não, ou no CaSO de lhe ter sido
pagamento dentro do prazo fixado no
promovida, sem resultado, execução
artigo 38.'1, qualquer devedor tem a
dos bens, o portador da letra só pode
faculdade de depositar ~ sua impor"
exercer
o seu direito de ação após
tância junto da autoridade competenapresentação da mesma ao sacado
te à custa do portador e sob a 1'espara pagamento e depois de feito a
p~nsabilide.de dêste.
protesto.
No caso' de falência declarada do
CAPÍTULO VII
sacado, quer seja aceitante, quer não,
Da ação por falta de aceite e falta, bem como no caso de falência declarada do sacador- de uma letra não
de pag0,mento
aceitável, a apresentação da sentença
de declaração de falência é sufiArtigo 43.9
ciente para que o portador da letra
possa exercer o seu direito. de ação.
O portador de uma letra pode exercer as seus direitos de ação contra
Artigo 45.9
os endossantes, sacador e outros (;0.obrigados:
O portador deve avisar da falta
No vencimento:
de aceite ou de pagamento o seu enSe o pagamento não foi efetuado.
dossante e o sacador dentro dos quaMesmo antes do vencimento:
tro dias úteis que se seguirem ao dia
1.9 Se houve' recusa total ou parcial
do protesto ou da apresentação, no
de aceite;
caso de a letra conter a cláusula.
2.9 Nos casos de falência do saca"sem despesas". Cada um dos, endosdo, quer êle tenha aceite, quer não,
santes deve, por sua vez, dentro dos
de suspensão de pagamentos do mesdois dias úteis que se seguirem ao da
mo, ainda que não constatada per
recepção do aviso, informar o seu
sentença, ou de ter sido promovida.
endossante do aviso que recebeu, insem resultado, execução dos seus
dícando os nomes e endereços dos que
bens;
enviaram os avisos precedentes, e as3.9 Nos casos de falência do sacasim sucessivamente até se chegar
dor de uma letra não aceitável.
ao sacador. Os prazos acima indicados contam-se a partir da recepção
Artigo 44.9
do aviso pracedente ,
Quando, em conformidade com o
A recusa de aceite ou de pagamento deve ser comprovada por um ato disposto na alínea anterior, se avisou
um signatário da letra, deve avisarformal (protesto por falta de aceite
se também o seu avalista dentro do
ou falta de pagamento).
mesmo prazo de tempo.
O protesto por falta de aceite deve
No caso de um endossante não ter
ser feito nos prazos fixados para a
indicado o seu enderêço, ou de o ter
apresentação ao aceite. Se, no caso
feito
de maneira ilegível, basta que
previsto na alínea 1.1). do Artigo '24.9,
o aviso seja enviado ao endossante
a primeira apresentação da letra tique o precede.
ver sido feita no último aia do prazo, pode fazer-se ainda o protesto no
A pessoa que tenha de enviar um
dia seguinte.
aviso pode fazê-lo por qualquer forma, mesmo pela simples devoluçãc
O protesto por falta de pagamento
da letra,
de uma letra pagável em dia fixo ou
a certo têrmo de data ou de vista
Essa pessoa deverá provar que o
aviso foi enviado dentro do prazo
deve ser feito num dos dois dias úteis
prescrito. O prazo considerar-se-á
seguintes àquele em que a letra é pagável. Se se trata de uma letra pacomo tendo sido observado desde que
gável à vista, _c protesto deve ser feia carta contendo o aviso tenha sido
to nas condições indicadas na alínea posta no Correio dentro dêle.
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A pessoa que não der o aviso dentro do prazo acima indicado não
'perde os seus direitos; será responsável pelo prejuízo, se o houver, metivado pela suo, negligência, sem que a
responsabilidade possa exceder a Importância da letra.
Artigo 46.9

O sacador, um endossante ou um
avalista pode, pela 'cláusula "sem
despesas", "sem proteste", ou outra
cláusula equivalente, dispensar o porta.dor de fazer um protesto por falta de aceite ou falta de pagamento,
para poder exercer os seus direitos

de acão.

Essa cláusula não dispensa o portador da apresentação da letra dentro
do prazo prescrito nem tampouco dos
avisos a dar. A prova da ínobservânvia do prazo incumbe àquele que dela
se prevaleça contra o portador.
Se a cláusula foi escrita pelo sacador produz os seus efeitos em relação a todos os signatários da letra;
se tõr inserida por um endossante ou
por avalista, só produz efeito -eIi'l; re~
lação a êsse endossante ou avalista.
Se, apesar da cláusula escrita pelo
sacador o portador faz o protesto, as
respectivas despesas serão de conta
dêle. Quando a cláusula emanar de
um endossante ou de um avalista, as
despesas- do protesto, se fôr feito, podem ser cobradas de todos os signatários da letra.
Artigo 47.Q
OS sacadores, aceitantes, endossantes ou avalistas de urna letra são todos sclídàríamente responsáveis para com o portador.
O portador tem ·0 direito de acionar tôdas estas pessoas índívídual_mente, sem estar adstrito a observar
a ordem por que eles se obrigaram.,
O mesmo díreíto possui qualquer
dos signatários de uma letra quando a tenha nago _.
A ação intentada contra um dos
co-obrigado não impede acionar os
outros mesmo os posteriores àquele
que fÓi acionado em primeiro lugar.

Artigo 48.9
O portador pode reclamar daquele
contra quem exerce o seu direito de
ação:
1.9 O pagamento da letra não aceite não paga, com juros se assim foi
estipulado;

2.9 Os juros à taxa. de 6 por cento
desde a data do vencímentn ;
3.9 As despesas -dO' protesto, as dos
c:,Vi50S dedos e as outras despesas.
Se a ação fôr Interposta antes do
vencimento da letra, a Sua ilnp(1r~
tãncía será reduzida de um descol:l_
to. rssse desconto será calculado de
acôrdo com a taxa oficial de descun~
to (taxa de Banco) em vigor no lugar
do domicilio do portador à data da
ação.
Artigo 495'
A pessoa que pagou uma letra Pcde reclamar dos seus garantes:
1.9 A soma Integral que pagou;
2,9 Os juros. da dita soma, calculados à taxa de 6 por cento, desde a
data em que a pagou;
3.Q As despesas que tiver feito.

Artigo 50.9
Qualquer dos co-obrigados, contra
o qual se intentou ou pode ser ínteutada uma ação, pode exigir, desde
que pague fi, letra, que ela lhe seja
entregue com o protesto e um recibo.

Qualquer dos endossantes que te~
nha pago uma letra pode riscar o seu
endôsao e os dos endossantes subseqüentes.
Artigo 51.9
No caso de ação intentada depois
de um aceite parcial, a pessoa que
pagar a importância pela qual a letra não foi aceite pode exigir que
êsse pagamento seja mencionado na
letra e que dêle lhe seja dada quitação. O portador deve, além disso, entregar a essa pessoa uma. cópia autentica da letra e o protesto, de maneira a permitir o exercício de ulteriores direitos de ação.
Artigo 52.Q
Qualquer pessoa que goze do dírerto de ação pode, salvo estipulação
em contrário, embolsar-se por meio
de uma nova letra (resaaque) à vista,
sacada sôbre um dos co-obrigados e
pagável no domicilio dês te.
O resseque íneiui, além das importâncias indicadas nos arbígos 43.9 e
49. 9, um direito de corretagem c a
importância do sêlo do resseque.
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o ressaque é sacado pelo porta,e a sua jmportâncía é fixada 'sedOI 'do a taxa para uma letra à vísgunsacada do lugar onde a primitiva
ta
ira era pagável sôbre o Iugar do
~omicílio do co-obrigado. Se o resue é sacado por um endossante
~~ua importância é fixada segundo
a taxa para uma letra à vista, sacada
do lugar onde ?, ~aca~or do resseque
tem o seu domícílío sobre
lugar do
domicilio do co-obrigado,

°

Artigo 53,9
Depois de espírados "os prazos fi ~
xitdos:
_
_ para a apresentação de uma ~e~
trá à vista OU a certo termo de V1S~
ta'

:- para se fazer o protesto por falta de aceite ou por falta de pagamento;
. ~
_ para a apres~ntaçao a pagamento no caso da clausula "sem despeas'"
So -'portador perdeu' os seus direitos
de ação contra os endossantes,. contra
sacador e contra os outros co-obrigados, à exceção do aceitante,
, Na falta de apresentação- ao aceite
DO prazo estipulado pelo sacador, o
portador perdeu os seus direitos de
ação, tanto por falta de pagamento
como por falta de aceite, a não ser
que dos têrmoa da estipulação se conclua que o sacador apenas teve em
vista exonerar-se da garantia do
aceite.
Se a estipulação de um prazo para
o, apresentação constar de um' endôs50, somente aproveita ao respectivo
endossante.

sentar sem demora a letra ao aceite
ou a pagamento, e, .caso haja motivo para tal, fazer o protesto.
Se o caso de fôrça maior se prolongar" . .z-lém- de trinta dias a contar
da C~1.5 do ~vencimento,_ po~em promovv cse açoes sem que haja necessidade de apresentação ou protesto.
Para as letras à vista ou a certo
têrmo de vista, o prazo de trinta dias
conta-se da data em que o portador,
mesmo antes de expirado o prazo' para a apresentação; deu
aviso do
caso de fôrça maior' ao seu endossante; para as letras a certo têrmo de
vista,o prazo de trinta dias fica
acrescido do prazo de vista indicado na letra.
Não são considerados casos de fôrça maior os fatos que sejam de ínterêsse puramente pessoal do portador ou da pessoa por êle encerregada da apresentação da letra ou de
fazer o protesto.

°

CAPÍTULO VIII

Da intervenção

°

Artigo 54.Q
Quando a apresentação da letra ou
protesto não puder fazer-se
. dentro dos prazos indicados por motivo insuperável <prescrição legal declarada por um Estado qualquer ou
outro 0050 de fôrça maior), êsses prasoa serão prorrogados.
O portador" deverá avisar imediatamente o seu endossante do caso de
fôrça maior e fazer menção dêsse
avíso, datada e assínada.vna letra ou
,~uma fôlha anexa; para o demais
s~o aplicáveis as disposições do' ar-

o seu

tígo 45.9 \

.

Desde que tenha cessado o caso de
.- fôrça maior, o portador deve apre-

1.

Disposições Gerais
Artigo 55.9

O sacador, um endossante ou um

avalista, podem "indicar uma pessoa
para em caso de necessidade aceitar
ou pagar.
A letra pode, nas condições a seguir indicadas, ser aceita ou paga
por uma pessoa que intervenha por
um devedor qualquer contra quem
existe direito de ação:
O interveniente pode ser um terceiro, ou mesmo o sacado, ou uma
pessoa já obrigada em virtude da letra, exceto o aceitante.
O interveniente é obrigado a participar, no prazo de dois dias úteis, a
sua intervenção à pessoa por quem
interveio. Em caso de inobservância
dêste prazo, o interveniente é respon-sável pelo prejuízo, se o houver, resultante da sua negligência, sem que as
perdas e danos possam. exceder a ímportâncíe, da letra.
2. -

Aceite por intervenção.
Artigo 56.9

O aceítel-pcr 'trltervencão pode r!3~
üaac-se em todos os casos em que
portador de uma letra aceitável, tem
direito de ação antes do vencimento,
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Artigo 60l?

Quando na letra se indica uma pes-

soa

oara cem

caso de 'necessidade, a

acertar aua pagar no lugar do pa-

eamento, o portador não pode exer~er o seu direito de ação antes do
vencimento contra aquêle que )ud.icou essa pessoa e contra. os sih, rtários subseqüentes a nâc ser que tenha
apresentado 8, letra à pessoa designada e que, tendo esta recusado o aceite, se tenha feito o protesto.
Nos outros casos de intervenção, o
portador pode recusar o aceite por
intervenção. Se, porém, o admitir,
perde o direito de ação antes do vencimento contra aquêle por quem a
aceitação fof dada e contra os signatários subseqüentes.
Artigo 57.Q,

Se a letra foi aceita por interve
níentes tendo o seu domicílio no luga;
do pagamento, ou .se foram indiea~
das pessoas tendo o seu domicílio -no
mes:n0 lugar para, em caso de ne.,
cessídade, pagarem a letra, o portador deve apresentá-la a tôdas esses
pessoas e, se houver lugar, fazer o
. protesto por falta de pagamento o
mais tardar no dia seguinte e ao Ú1ti~
mo em que era permitido fazer Obro.
testo.
Na falta de protesto dentro dêste
.prazc, aquêle que tiver indicado pe;~
soas para pagarem em caso de necessidade, ou por conta de quem _2•.
letra tiver 'Sido aceita, bem como os.
endossantes posteriores, ficam deso';'
nerados,

Q . aceite por intervenção será mencionado na .letra e assinado pelo interveniente. Deverá indicar por honra de quem se fêz a. intervenção; na
falta desta mdícaçào, presume-se que
interveio pelo sacador.

O portador que recusar o pagamento por Intervenção perde o seu
direito de ação .contra aquêlea que
teriam ficado desonerados.

Artigo 58.9

Artigo 62 9

O aceitante por intervenção fica
obrigado para com o portador e para com os endossantes posteriores
àquele por honra de quem interveio
da mesma forma que êste ,
Não obstante o aceite por intervenção, aquêle por honra de quem ele
foi "feito e os seus garantes podem
exigir do portador, contra o pagamente da importância indicada, no
artigo 48.'?; a. entrega da letra, do
instrumento do protesto e, havendo
lugar, de uma conta com a respectiva
quitação.

O pagamento por intervenção deve ficar constatado por um reei/DO
passado na letra, contendo a indicação da pessoa por honra de quem foi
feito. Na falta desta. indicação presume-se que o pagamento foi feito
por honra do sacador ,
A letra e o instrumento do protesto, se o houve, devem ser entregues
à pessoa .que pagou por intervenção.

3. --'- Pagamento por intervenção.

Artigo 59.9
O pagamento por intervenção pode
realizar-se em todos os casos em que
o portador de uma. letra tem. direito
de ação à data do vencimento ou
antes dessa da ta.
'.
O - pagamento deve abranger a totalidade da importância que teria a
pagar aquêle por honra de quem a
intervenção se realizou.
O pagamento deve -ser feito o mais
tardar no dia seguínté ao último em
que é permitido fazer o _protesto par
falta de pagamento.

Artigo 61.9

Artigo 63Q
que paga por' intervenção fica
sub-rogado nos direitos emergentes. da
letra contra aquêle por honra de quem
pagou e contra os que são obrigados
para com êste em virtude da letra.
Não pede, todavia, endossar de nôvo
O

a letra ..

Os endossantes posteriores ao signatário por honra de quem foi feito.
o pagamento ficam desonerados.
Quando se apresentarem várias.
pessoas para pagar uma "letra por intervenção, será " preferida aquela que
desonerar maior número de obrigados.
Aquêle que, com conhecimento de
causa, intervir oontràríamente a esta.
regra, perde os seus direitos de açâO'
contra os que teriam sido desonerados.
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CAPÍTULO IX

Da pluralidade d.e. exemplares.
e das sopzcs

1. -

Pluralidade de exemplares.
Artigo 64.9

A letra pode ser sacada por

várias vias

Essas vias devem ser numeradas no
próprio texto, na falta do que, cada
via será oonaíderada como uma letra
distinta.
"Q' portador de uma letra que não
contenha a i?.<~icação. de ter sicl;o. sa:cada numa umca VIa pode exigir a
sua custa a entrega de várias vias.
pata êste efeito o portador deve dirigir-sei ao seu 'endossante imediato,
par-a que êste o..au?ilie a proceder
contra o seu propno endossante e
assim sucessivamente até se chegar
ao sacador. Os endossantes são obrtgados a. reproduzir os endossos nas
novas vias.

2. -...:. Cópias.
Artigo 679
O portador de uma letra tem o
direito de tirar cópias dela.
A, cópia deve reproduzir· exatamente o original, com os endossos e tôdas as outras menções que nela figurem. Deve mencionar onde acaba
a cópia.
A cópia pode ser endossada e -avalízada da mesma maneira e produzindo os mesmos efeitos que o orfgtnal.

Artigo 68;9

A cópia deve indicar a pessoa em
cuja posse se encontro. o título oríginal. Esta é obrigada a remeter o
dito título ao portador legítimo da
cópia.
Sé se recusar a fazê-lo, oportaàor
só pode exercer o seu direito de ação
contra as pessoas que tenham endossado ou avalizado a cópia, depois de
ter feito constatar por um protesto
que o original lhe não foi entregue a
seu pedido.
Artigo 65.9
Se o titulo original, em seguida ao
O pagamento de uma das vias é - último endôsso feito antes de 'tiraliberatório, mesmo que não esteja esda a cópia, contiver a cláusula: "datipulado que êsse pagamento anula o qui em diante só é válido o. -ndôsso
efeito 'das outras. O sacado fica, pona cópia" ou qualquer outra fórmula
rém,responsável por cada uma das
equivalente, é nulo qualquer endõsso
vias que tenham o seu aceite e lhe
assinado ulteriormente no original.
não hajam sido restituídas.
CAPíTULO X
O endossante que transferiu vias
da mesma letra a várias pessoas e GS
Das
Alterações
endossantes subseqüentes são respon.sáveís por tôdas as vias que conteArtigo 69.9
nham as suas assinaturas e que não
hajam sido restituídas.
No caso de alteração do texto de
uma letra, os signatários posteriores
Artigo 66.9
a .essa alteraçâo ficam obrigados nos
têrmos do texto alterado; os signaAquêle que enviar ao aceite unta
tários anteriores são obrigados nos
das vias da letra deve indicar nas
termas do texto original.
outras -o nome da pessoa em C11jr.S
mãos aquela se encontra. Esta 'pesCAPÍTUL~O XI
soa é obrâgada a entregar essa via ao
portador Iegttdmo doutro 'exemplar.
Da prescrição
se recusar a fazê-lo, o portador
só pode exercer seu direito de ação
Artigo 70.9
depois de ter feito constatar por um
protesto:
Tôdas as ações contra o aceitante'
relativas 4 letras prescrevem em três
1.9 Que a via enviada ao aceite lhe
anos a contar, do seu vencimento.
não foi restdtuldava seu pedido;
2.9 Que não foi possível conseguir
As ações do portador contra os endossantes e contra o sacador prescreo aceite ou o pagamento de uma outra via.
vem num ano, a contar da data do

Se
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protesto feito em tempo útil, ou da
data do vencimento. se se trata de
letra que contenha cláusula "sem
despesas" .
As ações dos endossantes uns contra os outros e contra o sacador prescrevem em seis meses' a contar do
dia em que o endossante pagou a
letra ou em que êle próprio foi acionado.
Artigo 71.9

A interrupção da prescrição só proõua ereito em relação à pessoa. para
quem a interrupção foi feita.
CAPíTULO XII

Disposições Gerais
Artigo 72.Q

Ó pagamento de uma letra cujo
vencimento recai em dia feriado legal
só pode ser, exigido no primeiro ~Ua

util seguinte. Da mesma maneira,
todos os -atos relativos a letras, especialmente a apresentação ao aceite e
o protesto, somente podem ser feitos
em dia útil.
Quando um dêsses atos tem de ser
realizado num determinado prazo, e
o último dia dêsse prazo é feriado legal, fica O" dito prazo prorrogad? até
ao primeiro dia útil que se seguir ao
seu têrmo.
Artigo 735'
Os prazos legais ou convencionais
não compreendem o dia que marca o
seu início.

Artigo 749
Não são admitidos dias de perdão
quer legal, quer Judicial.
TÍTULO

II

Da Nota promissória

Artigo 759
A Nota Promissória contém:
1. Denominação "Nota Promissória'
"inserta no próprio texto do título e
expressa na língua empregada para
a r-edação dêsse titulo: I
2. A promessa pura e simples de
pagar uma quantia determinada;
3. A época do pagamento:

4. A indicação do lugar em que
deve efetuar o pagamento;
se
5 _ O nome da pessoa a quem ou à
ordem de quem deve ser paga;
6 _ A indicação da data em que
do lugar onde a Nota Promissória. ~
passada;
7. A assinatura de quem nassa
Nota Promissória (subscritor)"
a
Artigo 769
O titulo em que faltar algum d05

requisitos indicados no artigo anterior
não produzirá efeito corno Nota Pro..
míssórta, "salvo nos casos determina.
dos das alíneas seguintes.
A Nota Promissória em que se não
indique a época do pagamento sert.
considerada pagável à vista.
Na falta de Indicação especia.l
lugar onde o titulo' foi passado c~n..
sídera-se como sendo o lugar do pagamento e, ao mesmo tempo, o lugar.
do domlcíüc do subscritor da Not..
Promissórra,
A Nota - Promissória que não con..
tenha indicação do I ugar onde rcí
passada considera-se como tendo-o
sido .no 1ugar designado ao lado do
nome do subscritor.
Artigo

77:

São apllcávels às Notas Promíssô.
rtas na parte em que não sejam contrárias à natureza dêste título, as disposições relativas às letras e concernentes:
Endôsso <Artigos 119 a 209);
Vencimento <artigos 339 a 37<:') ;
Pagamento (artigos 38 a 42'?)'
Direit-o de ação por falta de p~gamenta (artigos 43Q a 509 e 529 a 54'?);
Pagamento por intervenção (art.ígoe
55 e 59'? a 63 9);
Cópias (artigos 679 e 689);
Alterações (ar-tigo 699) ;
Prescrição (artigos 70(',0 e 71Q) :
Dias feriados, contagem de prazos
e interdição de dias de perdão (attígos 729 a 749);
São igualmente apncaveís as Notas Promissórias as dísposíçõea relatávas às letras pagáveis no -domicilio
de terceiro ou numa localidade diversa da do domicílio do sacado (artigos 4'"1 e 27), a estdpulàçao oe juros
<artigo 59), as divergências das índícações da quantia a pagar <artigo 6'}) f
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, onseqüências da aoosíçác de uma
as 1~atura nas condições indicadas no
as'~igo7Q, as da assinatura de uma
ar soa que age sem podêres ou exP;endO oS seus podêres (artigo 89)
~ fi letra em branco (artigo lU'!),
sao também 3:Plic~v~i.'3 às Notas
promissórias as dísposícões relativas
ao aval (artdgos .309 a 32); ao cas~
revisto na última altur-a do .irtrgo
~lo se o aval não indicar a pesssoa
o~; quero e dado, -entender-se-a ser
~elo subscritor da Nota Promissória.
Artigo tev

o subscrítor

de uma Nota Promíssôrià é responsável da mesma forma
que o aceitante de uma letra.
'As Notas Promíssói-iae pagáveis a.
certo têrmo de vista devem ser presentes ao visto dos subscrrtcres nos,
pl'aZOS fixados no artigo 239. O, têr~o de vista conta-se da data do visto
dado pelo subscritor. A reCUSa do
comsubscritor a dar o seu visto
provada por um protesto (artigo 25)l
cuja data serve de' Inícto ao têrmc
de vista.
é

Anexo 11

Artigo 1Q
Qualquer, das Altas Partes Contratantes pode' prescrever que a obrigação de inserir nas letras passadas no
seu território a palavra "Letra", prevista no artigo 11\ no 1Q, da lei untforme, só se aplicará. sete meses npôs
a entrada em vigor da presente Convenção.
.Artigo 21,J
Qualquer das Altas Partes Contratantes tem.i-pelo que respeita às obrtgações contraídas em matéria de Ie..
tras no seu território, a faculdade de
determinar de que maneira pode ser
suprida a falta de assinatura. desde
que por uma declaração autêntica escrita na - letra se possa constatar a
vontade daquêle que deveria. ter 3$sínedo.
Artigo ::Jt,>
Qualquer das Altas Partes Contratantes reserva-se .a faculdade de não
inserir o: artigo lO'? da Lei uniforme
na sua Lei nacional.

Artigo 4Q
Por derrogação da alínea primeira
do artigo 319 da Lei unítorme, qualquer das Altas Partes Contratantes
tem a faculdade de admitir a possibilidade de ser dado um aval no seu
território por ato séparaão em que
se indique o lugar onde foi feito.
Artigo

j9

Qualquer das Altas Partes Contra-r
tantas pode completar o artigo 389
da Lei uniforme dispondo que, em
relação às letras. pagáveis no seu território, o portador J.ever;ifazer a
apresentação 'no próprio dia do ven..
cimento; a ínobservâncra desta obrfgaçâo só acarreta responsabilidade por
peruas e danos.
As outras Altas Partes Contratantes terão a faculdade de fixar as condíções em que reconhecerão uma tal
obrigaçao.
Artigo a"
A cada uma das Altas Partes Cano:
tratantes incumbe determinar, para
os efeitos da aplicação da última alinea do artigo 389, quais as instituições que, segundo a lei nacional, devam ser consideradas câmaras de
compensação.
Artigo 'lQ
Pelo que se refere às letras pagáveis no seu território, qualquer das
Altas Partes Contratantes tem a faculdade de sustar se o julgar nccessãrio, eIT. circunstâncias excepcionais relacionadas com a taxa de câmbio da
moeda nacional, Os efeitos da cláu ~
sula prevista no artigo 41º relativa ao
pagamento efetivo em moeda estrangeira. A mesma regra se aplica no que
respeita à emissão no território nacional de letras em moedas estran..
getras ,
Artigo 8Q
Qualquer das Altas Partes Contra..
tantes tem a faculdade de determinar que os protestos a, fazer no seu
terrftórío possam ser suostítutdos por
uma declaração datada, escrrta na
própria letra e aseínaoa pelo saca:d?J
exceto no caso de o sacador exigir
no texto da letra que se faça um pro ..
testo com as formalidades devidas.

026

Qualquer das Altas partes contratantes tem igualmente a faculdade ~e

determinar que a dita declaração seta
transcrita num registro público no
prazo fixado para os protestos.
No caso previsto nas alíneas precedentes o endôsso sem data presumese ter sido feito anteriormente ao

protesto.
Artigo 99

Por derrogação da alínea terceira
do artigo 449 da lei umforme, qual-

que- das Altas Partes Contratantes
tem a faculdade .de determinar que o
protesto por falta de pagamento deve
ser feito no dia em que a letra é pagável ou num dos dois dias úteis seguintes.
Artigo 109

FIca reservada para a legislação de
cada uma das Altas Partes contratantes a determinação precisa das situações jurtdícas a que se, referem os
NS. 29 e 39 do artigo 439 e os NS~
59 e 69 do artigo 449 da lei uniforme.
Artigo 119
Por derrogação dos Ns. 29 e 39 do
artigo 439 ,e do artigo 749 da lei urríforme, qualquer das Altas Partes oontratantes reserva-se a faculdade _de
admitir na sua Iegtslaçào a posaíbüídade, para os garantes de uma letra
que tenham sido acionados, de ser
concedido um alongamento de prazos,
os quais não poderão, em caso algum
ir além da data do vencimento da letra.
Artigo 129
Por derrogação do artigo 459 da lel
uniforme, qualquer das Altas Partes
Contratantes tem a faculdade de manter -ou de introduzir o sistema de avi50 por intermédio de um agente público, que consiste no seguinte: ao razer o protesto por falta de aceite ou
por falta de gaménto, o notário ou o
funcionário público incumbido dêsse
serviço, segundo a lei nacional, é obrigado a dar comurucaçao por escrita
dêsse protesto às pessoas obr-igadas
pela letra, cujos endereços figuram
nela, ou que sejam conhecidos do
agente, que faz o protesto, ou sejam
indicados pelas pessoas que exigiram

o protesto. As despesas orlginad.~
por esses avisos serão n,üicionadas à~
despesas do protesto.
Artigo 139
Qualquer das Altas Partes Co'ntra~
tantes tem a faculdade de determj,
nar, no que respeita às letras passa;'
das e pagáveis no seu território, que a
taxa de juro a que se referem os NS~
2Qs dos artigos 48(1 e ,499 da leí Un1~
forme poderá ser substituída pela.
taxa legal em Vigor no cerrttórtn- da
respectiva Alta Parte contratante
Artigo 14'.'
POr derrogaçáe do artigo 48Q da lei
uniforme, qualquer das AI-tas Partes
Contratantes reserva-se a faculdade
de inserir na Ieí nacional. uma dísposição pela qual o portador pode reclamar daquele contra quem exerce
o seu direito de ação uma comissão
cujo quantitativo . será fixado pela
mesma lei nacional.
A mesma doutrina se aplica. por
derrogação do artigo 49° da lei uni.
forme, no que se refere à pessoa que,
tendo pago uma letra, reclama a sua
importância aos seus garantes.
Artigp 159
Qualquer das Altas Partes Contratantes tem a liberdade de decidir que,
no caso de perda de direitos ou de
prescrrçêo. no seu terrrtócro subsistirá
o direito de proceder contra o saca..
dor que não constituir provísâo ou
contra um sacador ou endossante que.
tenha feito lucros ilegítimos. Amesma faculdade existe, em caso de prescrtçâo, pele- que respeita ao aceitante
que recebeu provisão ou tenha realízado lucros ilegítimos.
Artigo 169
A questão de saber se o sacador é
obrigado a constituir provisão à data
do vencimento e se I) portador tem
direitos especiais sôbre essa provisão
está "fora do âmbito da lei uniforme..
O mesmo sucede relattvamente a
qualquer outra questão respeítante às
relações jurídicas que serviram de
base à emissão da letra.
Artigo 179
A cada uma das Altas Partes Contratantes compete determinar na sua
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tsla ão nacional as causas de inleg: gão e de. suspensão da préscrtt~r uaas ações relativas a letras que
Z~Oseus tribunais são chamados a conhecer.
As outras Altas Partes Contratantes
têin a faculdade ,de d.eter~inar as
ndtcões a que, subordinarão o coctiechnento de tais Causas. O mesmo
~ueede quanto ~o eréíto de u!li~. ação
-como meio de ~n_d1Caçao do macio do
prazO de prescnçao, a que se refere ~
alinea terceira do artigo 709 da Ieí
. unif.orme.

Artigo 18.9
Qualquer das Altas Partes. Con-:trato.ntes tem a faculdade de determinar ,que certos dias úteis sejam RS. similados aos dias feriados legais,
pelo que respeita àapresentaçáo 3;0
aceite ou ao pagamento e demais
atos relativos às letras.
Artigo 19.9
Qualquer das Altas Partes Contratantes pode determinar o nome a dar
'nas Leis .nacionaís 'aos títulos a que
se refere o artigo 75.9 da lei, unífor- .
me ou dispensar êsses títulos de qualquer .danomíneçâo especial, _uma vez
que contenham a indicação expressa
de que são à ordem.

será inteiramente conforme com as
estipulações do título II da lei uniforme e que deverá reproduzir as
disposições sôbre letras referidas no
mesmo título sujeitas apenas às modificações resultantes 'dos artigos 75.9
76. Q, 77.9 e 78.9, da lei uniforme e dos
artigos 19.9 e 20.9 do presente Anexo.
Artige 22.9
Qualquer das Altas Partes Contratantes tem a faculdade de tomar
medidas excepcionais 'de ordem geral
relativas à prorrogação dos prazos
relativos a atos tendentes à conservação de direitos e à prorrogação do
vencimento das letras.
Artigo 23.9
Cada uma das Altas Partes Contratantes obriga-se a reconhecer as
disposições adc.tadas por qualquer das
outras Altas Partes Contratantes em
virtude dos artigos 1.9 a 4.9, 6.9, 8.9
a 16.9 e 18.Q a 21.9 do presente Anexo.
Protocolo
Ao assinar e.. Convenção datada de
hoje, estabelecendo uma lei uniforme em matéria de letras e notas promissórias, os abaixo assinados devidamente autorizados, acordaram nas
disposições aegutntes:

Artigo 20.9

A

As disposições dos artigos 1.9 a 18.9
do presente Anexo, relativas às letras,
aplicam-se igualmente às notas promissórias.

Os Membros da Sociedade das Nações e os Estados não membros que
não tenham podido efetuar antes de
1 de setembro de 1932 o depósito da
ratificação da, referida Convenção
obrigam-se a enviar, dentro de quinze dias, a contar daquela data, uma
comunicação ao secretariado Geral
da Sociedade das Nações, dandc-Ihe a
conhecer, a situação em que se en-'
oontram no que diz respeito à ratificação.

Artigo 21.9
Qualquer 'das Altas Partes Contratantes reserva-se a faculdade de Iimitar à obrigação assumida, em virtude do artigo 1}? da Convenção,. exclusivamente às disposições relativas
às letras, não introduzindo no seu
território as disposições sôbre notas
promissórias constantes do Titulo II
da lei uniforme. Neste caso, a Alta
Parte Contratante que fizer uso deata reserva será
considerada Parte
Contratante apenas .pelo que respeita
às letras.
Qualquer das Altas Partes Contratantes reserva-se igualmente a' faculdade de compilar num regulamento
especial as disposições relativas às
notas promíssórtas, regulamento que

B

Se em 1 de novembro de 1932, não
se t{verem verífícadc as condições
previstas na alínea ,~primeira.do artigo 6.9 para a entrada em VIgor da
Convenção, o Secretário Geral da Sociedade das Nações convocará uma
reuntâo dos Membros da. Sociedade
das Nações e dos Estados não membros que tenham assinado a Convenção ou a ela tenham aderido, a fim
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de serem examinadas a situação e as
medidas que porventura, devam ser
tomadas para a resolver.

c
As Altas Partes Contratantes CO~
munícar-se-ão reciprocamente, a partir da sua entrada em vigor, as dfsposições legislativas promulgadas' nos
respectivos territórios para tornar
efetiva a Convenção.
Em fé do que OS' Plenipotenciários
acima mencionados assinaram o presente Protocolo.
Feito em Genebra, aos sete de
junho de mil, novecentos e trinta,
num- só exemplar, que será depositado nos arquivos do Secretariado ckt
Sociedade das' Nações; será transmitida cópia autêntica à todos os Membros da Socfedade das Nações e a todos Os Estados não membros representados na Conferência.
Alemanha:
Leo Quassowski .
Dr . Albrecht
r». UlImann
Austria:
Dl'. Strobele

Bélgica
vte. P. Poullet de la Vallée-Poussin
Brasil: _ '
Deoclécío de Campos
Colômbia:
A. J. Restrepo
Dinamarca:
A. Helper
V. Eigtved
Cidade Livre de Dantzig
Sulkowski
Equador:
Alej. Gastélú
Espanha:
Juan Gómea Montejo
Finlândia:
F. Gronvall
França':
J. Percerou
Grécia:
R. Raphael

Hungria:

r». Baranyaí, Zoltán
Itália:
Amedeo Gíannfní
Japão:
M.Ohno

T. Shímada

Luxemburgo:
Ch. G. vermaíre
Noruega:
Stub Holmboe
Holanda:
Molengraaff
Peru:
J. M. Barreto
Polônia:
Sulkowski
Portugal:
José Caeiro da Mata
Suécia:
E. Marks von Wurtembert
Birger Ekeberg
Suíça:
Vischer
Tchecoslováquia:
Pro!. n-. Karel Hermann-Otavsky
Turquia:
Ad referendum

Mehmed Munir
Ingoslá via:
L, Choumenkovitch
CONVENÇÃO DESTINADA A REGULAR CERTOS· CONFLITOS DE
LEIS EM MATI:RIA DAS LETRAS
DE CAMBIO E NOTAS PROMISSóRIAS E PROTOCOLO

o Presidente do Reích Alemão; o,
Presidente Federal da Repúlíca Austríaca ; Sua Majestade o Rei dos
Belgas; O Presidente da República
dos Estados Unidos do Brasil; O
Presidente da República da Colômbia;
Suo, Majestade o Rei da Dinamarca;
O Presidente da República da Polônia, pela Cidade Livre de Dantzíg;
O Presidente da República do Equador; Suo, Majestade o Rei .da Espanha; O Presidente da República da
Finlândia; O Presidente da República
Francesa; O Presidente' da República Helênica, Suo, Alteza Sereníssíma
o Regente do Reino da, Hungria;
Sua Majestade o Rei da Itália; Sua
Majestade o Rei do .Iapáo ; Sua Alteza Real a Grã-Duquesa-do Luxemburgo; Suo, Majestade o Rei da Norue"ga.; Sua Majestade a Rainha da Holanda; O Presidente da República do
peru; O Presidente da República da
Polônia; O Presidente da República
Portuguêsa; ,Sua Majestade o Rei da
Suécia; O Conselho Federal Suíço;
O Presidente da República 'I'checoesIovaca: O Presidente da R~pública da

ATOS DO PODER ExECUTIVO

Turquia; Sua Majestade o' Rei da
!ug'oslávia.
Desejando adotar disposições para
resolver . certos conflitos de leis em
matéria de letras e de notas promissórias, designaram como seus plenipotenciários:
O Presidente do Reích Alemão:
O Sr. Leo Quassowski, Conselheiro Ministerial. no Ministério da JUStiça do Reich;
O Dr . Erich Albrecht, Conselheiro
de Legaçao no Ministério. dos Negócios Estrangeiros do Reícn:
O nr. Fritz Ullmarm, Juiz no Tribunal de Berlim.
O Presidente Federal da República
da Austria:
O Dr. Guido Strobele, Conselheiro Ministerial no Ministério Federa]
da Justiça.
Sua Majestade o Rei dos Belgas:
O Visconde Poullet, Ministro de
Estado. Membro da Câmara dos Representantes;
O Sr. J. de la Vallée-Pnuesin, Secretário Geral do
Minlstérlo : das
Ciências e das Artes.
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil:
0- Sr. Deocléeío de Campos,. Adido
Comercial em Roma, antigo Professor da Faculdade de Direito do fará.
O Presidente da República da Colômbia:
O Sr. A, José Restrepo. Enviado
Extraordinário e Ministro Plenipotenciário, Delegado permanente junto
da Sociedade das Nações.
Sua Majestade o Rei da Dinamarca:
O 81'. Axel 'Helper, Conselheiro
Ministerial no Ministério do Comércio e da Indústria; .
O Sr. Valdemar Eigtved, Diretor
da "prívatbanken" em Copenhague.
O Presidente da República da Polônia, pela Cidade Livre de Dantzig:
O Sr. J6zef Sulkowskt, Professor
da Universidade de Poznan, Membro
da Comissão de Codificação da Polônia.
O Presidente da República do Equador:
O Dr , Alejandro Gastelú, ViceCônsul em Genebra.
Sua Majestade o Rei da Espanha:
O nr. Juan Gómez Montejo, Chefe de Secção do Corpo de Juristas
do Minístérto da Justiça.
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o Presidente da República da Finlândia:
O Sr. Filip Grõnvall, Conselheiro
de Estado, Membro do Supremo Tribunal Administrativo de Helsinki.
O Presidente da República Francesa:
o. Sr. L.J. percerou, Professor da
Faculdade de Direito de Paris:
O Presidente da República Helênica:
O Sr. Rahael, Delegado permanente junto da SOciedade das Nações.
Encarregado de Negócios em Berna.
Sua Alteza Sereníssima o Regente
do Reino 'da Hungria:
O 81'. Zoltán Baranyai Encarredo de Negócios A. L .da Delegação
húngara junto à Sociedade das Nações.
Sua Majestade o Rei da Itália:
031'. Amedeo Giannini,
Oonaelheiro de Estado e Ministro Plenipotencíárío .
Sua Majestade o Imperador do Japão:
O 81'. Morte Ohno, Enviado EXtraordinário e Ministro Plenipotenciário junto do Presidente Federal' da
República da Austria;
O Sr. Tetsukuchí Shimada, Juiz do
Supremo Tribunal de 'I'óquío .
Sua Alteza Real a Grã-Duquesa do
_ Luxemburgo:
O Sr. Ch. G. Vermaire, Cônsul
em Genebra.
Sua Majestade o Rei da Noruega:
O 81'. C. Stub Holmboe, Advogado.

Sua Majestade a Rainha da Holanda:
O n-. W.L.P.A. Molengraaff,
Professor emérito da Universidade deUtrecht.
O Presidente da República do Peru:
O Sr. José Maria Barreto, Chefe
do Bureau permanente do Peru junto à Sociedade das Nações.
O Presidente. da República da Polônia:
O Sr. Józef Sulkowskr, Professor
da Universidade de Poznan e Membro da Comissão de Codífícaçâc da
Polônia.
O Presidente da República Portuguêsa:
O Dr . Jose Caeíro da Mata, Reitor
da Universidade de Lisboa, Professor
da Faculdade de Direito e Diretor
do Banco de Portugal.
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Sua Majestade o Rei da Suécia:
O B-arão E. "Marks vou würtemberg, Presidente do Tribunal daReIaçâo de Estocolmo, antigo Ministro
dos Negócios Estrangeiros.
O Sr . Birger Ekeberg, Presidente da
Comissão de Legislação Civil, antigo

Ministro da .rustíça, antigo Membro
do supremo 'I'rfbunaí ,

O Conselho Federal Suíço:
O Dr. Max Vischer, Advogado e
Notário, Primeiro Secretárto da Associação Suíça dos Banqueiros.
O Presidente da República Tchecoeslovaca:
o Dr. Karel Hermann-Otavsky,
Proresaor da Universidade de Praga,
Presidente da Comissão de Codificação do direito comercial no Ministério da Justiça.
O Presidente da República da TUrqma:

"Mehmed Munir Bey, Enviado Extraordinário e Ministro Plenípotenciádia junto ao Conselho Federal Suíço;
Sua Majestade o 'Rei da IugoaláI

Via:

O Sr. Iha Choumenkovítch, Delegado permanente junto da Sociedade
das Nações, Enviado Extraordinário e
Ministro Plenipotenciário .junto do
Conselho Federal Suíço -.
Os quaís depois de terem apresentado os seus. plenos poderes, achados em boa
devida forma" acordaram nas disposições seguintes:

e

Artigo V?
As Altas Partes Contratantes obrigam-se mutuamente a aplicar- para
a solução dos conflitos .de leis em
matéria de letras e de Notas promissórias, a seguir enumerados, as disposições constantes dos artigos seguintes:
Artigo 29
A capacidade de uma pessoa para
se obrigar por letra ou Nota promissória é regulada pela respectiva lei
nacional. Se a lei nacional, declarar,
competente a lei, de um outro país,
será aplicada esta última.
A pessoa incapaz, segundo a lei
indicada na .alinea precedente, é contudo havida como vàlidamente obrí.gada se tiver apôsto a sua assinatura em território de um país, _se-
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gundo cuja Iegislaçâo teria sido ccnsiderada capaz.
Qualquer das Altas Partes Contra_
tantes tem a f!1culdade de não reconhecer fi validade da obrigaçao
contraída em matéria de letras ou
notas promissórias por Um dos seus
nacionais, quando essa obrigação só
seja válida no território das outras
A:tas Partes Contratantes pela a,pli::cação da alínea anterior do presente
artigo.

Artigo 3Q
A forma das obrigações contraidas
em matéria de Ietxas e notas promíssórías é regulada pela lei do país em
cujo território essas obrigações tenham sido assumidas.
No entanto, se as obrigações assumidas em virtude de uma letra ou no'ta promissória não forem válidas nos
têrmos da alínea precedente, mas o
forem em face da legislação do pais
em que tenha posteriormente sido
contraída uma outra obrigação, o rate de as primeiras obrigações serem
irregulares quanto à forma não areta a validade da obrigação postertor ,
Qualquer das Altas Partes Contratantes tem a faculdade de determinar que as obrigações contraídas no
estrangeiro por algum dos seus nacionais" .em matéria de letras e notas promissórias, serão válidas
no
seu próprio território, em relaçac a
qualquer outro dos seus nacionais,
desde que tenham sido contraídas pela .forma estabelecida ria lei nacional.
Artigo 49
Os efeitos das obrigações do aceítante de uma letra e do subscritor
de uma nota promissória são determinados pela lei do lugar ano!" êsses títulos sejam pagáveis.
Os efeitos provenientes das aSS1j1aturas dos outros co-obrigados por letra, ou nota promissória são determinados pela reí do país em cujo cerrítório as assinaturas forem apostas.
Artigo 59
Os prazos para o exercício do direito deaçâo são determinados para
todos os SIgnatários pela lei do lugar
de emissão .do titulo.
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Artigo 6.9

Artigo 129

A lei ·jo lugar de emissão do ti~-tulo determina' se o portador de uma
letra adquire o. crédito que originou
e emissão do titulo.

A presente Convenção, cujos textos
francês e inglês farão, ambos, igualmente fé, terá a data de hoje.
Poderá ser ulteriormente assinada
até 6de setembro de 1930 em nome
de qualquer Membro da Sociedade
das Nações e de qualquer Estado não

Artigo 7.9
A lei do pais em que a letra é
'pagável determina se o aceite pode
ser restrito a uma parte da ímportân.cía a pagar ou se o portador é ou
.nâo obrigado a receber um pagamente parcial.
A mesma regra é aplicável' ao pagamento' de notas promissórias.
Artigo 8('

.forma e os prazos do protesto as'sim como a forma dos outros atos
necessários ao exercício ou à conservação- dos direitos em matéria de letras e notas promissórias, são regulados pelas leis do país em cujo território se deva fazer o protesto ou
praticar os referidos atos.
A

Artigo 99
As medidas a tomar em caso -de

'perda ou 'de roubo de uma letra ou

de' uma nota promissória são determinadas pela Lei do país em que êsses
·14.tulos sejam pagáveis.
Artigo 10Ç!'
Qualquer das Altas Partes Contrazantes reserva-se a faculdade de não
'aplicar os princípios de Direito Internacional privado consignados na- preaente Convenção, pelo' que respeita:
19 - A uma obrigação contraída
fora do território de uma das Altas
Partes Contratantes;
2Q - A uma lei que seria aplicável
em conformidade com êstes prmci-pias, mas que não seja lei em vigor
no território de uma das Altas Partes
Contratantes.
Artigo 119
As disposições' da presente Convenção não serão aplicáveis, no território
"de cada uma das Altas Partes Contratantes, às letras e notas promissórias já criadas à data de entrada em
vigor da Convenção,

Membro,

Artigo 139
A

presente Convenção será ratifi-

cada.
Os instrumentos de ratificação serão transmitidos, .antes de 19 de setembro de- 1932, ao Secretário Geral
da Sociedade das Nações, que notificará imediatamente do seu deoósíto
todos os Membros da Sociedade das
Nações e os Estados não Membros
que sejam partes na presente Convenção.
Artigo 149
A partir de 6 de setembro de 1930,

qualquer Membro da Sociedade das
reações e 'qualquer Estado não membro
poderá aderir à presente Convenção. .
Esta adesão efetuar-se-á por meio
de notificação ao Secretário-Geral da
Sociedade das Nações. que será depositada rios, Arquivos do Secretariado.
O, Secretário Geral notificará imediatamente- dêsse depósito todos os
Estados que tenham assinado apresente Convenção ou a ela tenham
aderido.
.
Artigo 159
A presente Convenção somente entrará em vigor depois de ter sido ratificada ou de a ela terem aderido
sete Membros da Sociedade das Nações ou Estados não Membros, entre
Os quais deverão figurar três dos
Membros da Sociedade das Nações
com representação' no Conselho.
Começará a vigorar noventa dias
depois de recebida pelo SecretárioGeral da Sociedade das Nações a sétema ratificação ou adesão, "em conformidade com o disposto na alínea
primeira do presente artigo.
O Secretário-Geral da Sociedade
das Nações, nas notificações previstas
nos artigos 13Çl e 149, fará menção especial de terem Sido recebidas as ratificações ou adesões a que se refere
alínea primeira do presente artigo.
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Artigo 16Çl

As ratificações ou adesões após a
entrada em vigor da presente Convenção em conformidade com O disposto ~o· artigo 15'? produzirão os seus
efeitos noventa. dias depois da data
da sua recepção pelo Secretário-Geral
da sociedade das Nações.
Artigo 17Q

A presente Convenção não poderá
ser denunciada antes de decorrido um
prazo de dois anos a contar da data
em que ela tiver' começado a vigorar
para o Membro da Sociedade das Nações ou para o Estado não membro
que a denuncia; esta denúncia produzirá os seus efeitos noventa dias
depois de recebida pelo Secretário
Geral a respectiva notificação.
Qualquer denúncia será imediatamente comunicada pelo SecretárioGeral da Sociedade das Nações a tôdas as outras Altas Partes Contratantes.
A denúncia só produzirá efeito em
relação à Alta Parte Contratante em
nome da qual ela tenha sido feita.
Artigo 189

Decorrido um prazo de quatro anos
da entrada em vigor 'da presente Convenção, qualquer Membro da Sociedade das Nações, ou Estado não Membro ligado à Convenção poderá formular ao Secretário-Geral da Sociedade das Nações um pedido de revisão
de algumas ou de tôdas as suas disposíções .
Se êste pedido, comunicado aos outros Membros da Sociedade das Nações ou Estados não membras para
os quais a Convenção estiver então
em vigor, fôr apoiada dentro do prazo de um ano por seis, pelo menos, de
entre êles, o Conselho da Sociedade
das Nações decidirá se deve ser convocada uma Conferência para aquêle

fim.

Artigo 19q
As Altas Partes Contratantes pudem declarar no momento da assíriatura da ratificação ou da adesão que,
aceitando a presente Convenção, não
assumem nenhuma obrigação pelo que
respeita a tôdas ou parte das suas colônias, protetorados ou territórios sob
a sua soberania ou mandato, caso em
que a presente Convenção se não aplicará aos terrftóríos mencionados nessa
declaração.

As Altas Partes contratantes pode..
rão mais tarde notificar o Secretário_
Geral, da Sociedade das Nações de que
desejam que a presente Convenção se'
aplique a todos ou parte dos terneo,
nos que tenham sido objeto da ce-,
claração prevista na alínea preceôen-,
te, e nesse caso a Convenção aplicar_
se-á aos territórios mencionados na
comunicação noventa 'dias depois de.
esta ter sido recebida pelo secreta,
rio-Geral da Sociedade das Nações,
As Altas Partes Contratantes podem a todo o tempo declarar que desejam que a presente Convenção cesse de se aplicar a tôdas ou parte das.
suas colônias, protetorados ou tem,
tórlos sob a sua soberania ou mandato, caso em que a Convenção deixará de se aplicar. aos territórios mencionados nessa declaração um anoapós esta ter sido recebida pelo Secretário Geral da Sociedade das Nações.
Artigo 209
A presente Convenção será regístrada pelo Secretário-Geral da Socíedade das Nações desde que entre em
vigor. Será publicada, logo que fôr
possível, na "Coleção de Tratados"
da Sociedade das Nações.
Em fé do que os Plenipotenciários
acima designados assinaram a presente Convenção.
Feito em Genebra, aos sete de junho de mil novecentos e trinta, num
só exemplar, que será depositado nos
Arquivos do: Secretariado da. Sociedade das Nações. Será transmitido
cópia autêntica a todos os Membros
da Sociedade das Naç-ões e a todos
Os Estados não membros representados na Conferência.
Alemanha:
Leo Quassowski
r». Albrecht
r». Ullmann
Austria:
n-. Strobele
Bélgica:
Vte. P. PoulIet
De La Vallée-Poussin
Brasil:
Deoclécio de Campos
Colômbia:
A. J. Restrepo
Dinamarca:
A. Helper
V. ,Eigtved
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Cidade Livre de Dantzig:
referendmn"
sulkÇlwskl
Equador:
Alex. Gastelú
Espanha:
Juan oomea Montejo
Finlândia:
F. Grõnvall
França:
J. percerou
Grécia:
,R. Raphael
Hungria:
Dr, Baranyai Zoltán
Itália:
Amedeo Giannini
" Japão:
M.Ohno
"T. Shimada
Luxemburgo:
on, G. Vermaire
Ncruega.:
Stub Holnlboe
Holanda:
Moíengraaíf
Peru:
J. M. Barreto
Polônia:
~'Ad referendum"
~'Ad

.Sulkowskí

.
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Portugal:
.José Caeíro da Mata
Suécia:
E. Marks von wurtemberg
Bírger Ekeberg
Suíça:
Vischer
Tchecoslováquia:
Prot". nr. Karel Hermarm-Otavsky
Turquia:
"'Ad referendum"
Mehmed Munir
Iugoslávia:
oI. Choumenkovítch
PROTOCOLO"

Ao assinar. a Convenção datada de
.hcje, destinada a regular certos conflitos de leis em matéria de letras
e de notas promissórias, os abaixo
assinados, devidamente autorizados,
acordaram nas disposições seguintes:
A

Os Membros da Sociedade das Nações e os Estados não membros que
não tenham podido efetuar, antes de

1 de setembro de 1932, o depósito
da ratificação da referida Convenção,
obrigam-se a enviar, dentro de quinze
dias a contar daquela data, uma comunícacão ao secretário Geral da Socíedade das Nações dando-lhe a conhecer.' a situação em que se encontram no que diz respeito à ratificação.
B

Se, em 1 de novembro de 1932, não
se tiverem verificado as condições previstas na alínea primeira ,do artigo
159 para a entrada em vigor da Convenção, o Secretário Geral das Sociedade das Nações convocará uma
reunião dos Membros da Sociedade
das Nações e dos Estados não membros que tenham assinado a Convenção ou a ela tenham aderido, a fim
de ser examinada a situação e as
medidas que porventura devem, ser
tomadas para a resolver.
C

As Altas Partes 'Contratantes comunícar-se-âo,
reciprocamente,
a
partir da sua entrada em vigor, as
disposições legislativas promulgadas
nos respectivos territórios para tornar
efetiva a Convenção.'
Em fé do que os Plenipotenciários
acima mencionados assinaram o presente Protocolo.
Feito em Genebra; aos sete de junho
de mil novecentos e trinta num só
exemplar, que será depositado nos
arquivos do Secretariado da Socíedade das Nações; será transmitido
cópia autêntica a todos os Membros
da Sociedade das Nações e a todos
os Estados não membros representados
na Conferência,
<Alemanha:
Leo Quassowski
nr. Albrecht
Dl'. Ullmann
Áustria:
r». Strobele
Bélgica:
Vte. P; Poullet
De La Vallée-Poussin
Brasil:
Deoclécio de Campos
Colômbia:
A. J. Restrepo

Dinamarca:
A. Helper
V. Eigtved

334

'Atos 1'0 PODER' iExEcuTivo

Cidade Livre de Dantzig:
Ad Referendum
suucowskt
Equador:

Alex. Gastelú
Espanha:

Juan Gómez Montejo
Finlândia:
F. Grõnvall

França:
J. Percerou

Grécia:
R. Raphaêl

Hungria:
Dr. Baranyai Soltén
Itália:

Amedeo Gíannínt
Japão:

M. Ohno
T.. Shimada

Luxemburgo:
Ch. G .. Vermaire

Noruega:
Stub Holmboe

Holanda: .
Molengraaff
Peru:
J. M. Barreto
Polônia:
Ad Referendum
Sulkowskí

Portugal:
J-osé caeiro da Mate
Suécia:
E. Marks vou Würtember
Bírger Ekeberg
Suíça:

Vischer
Tchecoslováquia:
Prof. Dr. Karel Hermann-Otavsky
Turquia:
Ad Referendum
Mehmed Munir

Iugoslávía:
J. Ohoumenkovítch
CONVENÇÃO ·RELATIVA AO _ DIREITO DE SELO EM MATltl?,IA
DE LETRAS DE CAMBIO E NOTAS PROMISSóRIAS:

o 'Presidente do Reích Alemão; o
Presidente
F e d e r a 1 da República
Austriaca; Sua Majestade o Rei dos
Belgas; O Presidente da República
dos Estados Unidos do Brasil; Sua
Majestade o Rei da Grã-Bretanha,

da Irlanda e dos Territórios Brttãnj.;
coa de Além Mar, Imperador das Ín~
dias; O Presidente da República da
COlômbia; Sua Majestade o Rei da
D~amarca; 9. Presidente da Rcpú~
blíca da Polônia, pela Cidade \.,jvre
de Dantzíg: O presidente da Repú,
blica do Equador; Sua Majestade o'
Rei, da Espanha; O Presidente da República da Finlândia; O Presidente da
República Francesa; Sua Alteza Se~
reníssima o Regente do R e i n o da
Hungria; Sua Majestade o Rei da
Itália; Sua Majestade o Imperador do
Japão: Sua Alteza Real a, Grã-Duquesa do Luxemburgo; Sua Majestade
o Rei da Noruega; Sua Majestade a
Rainha da Holanda; O Presidente da.
República do Peru; O Presidente da
República da Polônia; O Presidente
da República Portuguêsa: Sua Mnjestade o Rei da Suécia; O Conselho Federal Suíço; O Presidente da '~~BpÚ
blica da Tchecoslováquia; O Presídente da República da 'I'urquía.; Sua Ma.,
jestade o Rei da Iugoslávia,
Desejando regular certos problemas
relativos ao impôsto do sêlo no querespeita a letras e notas promissórias.
designaram como seus plenipotenciários;
O Presidente do Reich Alemão:
O . Sr. Leo Quassowski, Conselheiro
Ministerial no Ministério da Justiça.
do Reich ;
,
O Dr. Erich Albrecht, Conselheiro
de Legação no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reích ;
O rir.. Fritz trümann, Juiz no 'I'ríbunal de 'Berlim.
O Presidente Federal da República
da Austria:
O Dr. Guido Btrcbele, Conselheiro
Ministerial no Ministério Federal da
Justiça.
Sua Majestade o Rei dos Belgas:
O Visconde rounet, Ministro de Estado, Membro da Câmara dos Repre~

sentantes;
O Sr. J. de Lá Val1ée-Poussin, Secretário. Geral do Ministério das Cíêncías e' das Artes _.
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil:
O Sr. Deoclécio de Campos, Adida
comercial em Roma, antigo Professor
da Faculdade de Direito do Pará.
Sua Majestade
Rei da Grã-Bre~
tanha, da Irlanda e dos Territórios
de Além-Mar, Imperador das índias;
Pela Grã-Bretanha e Irlanda doNorte, bem como tôdas as partes do-

°
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Sua Alteza Real a Grã-Du-quesa do
Império Británico não membros sepaLuxemburgo:
rados da Sociedade das Nações:
O Sr. CH. G. vermaire, Cônsul
O professor ~. ~. Gutteri~ge, K.C.,
Genebra.
.
proí'essor de Díretto Oomerctal e I~~
Sua Majestade o Rei da Noruega:
dustrial e Decano da Faculdade 1~ DiO Sr. c. Stub Holmboe, Advogado ..
reito de Londres.
Sua Majestade a Rainha da HclanO presidente da República da <":0da:
lõJIlbía.."
.
O nr. W. L. P. A. Molengraaft,
O Sr. A. José R~st!epo, i.:nvl.ado Professor Emérito da Universidade de
EXtraordinário e Míntstro Plempo- , u t r e c h t . .
jencíárto, . Delegado per~anente JunO presidente da República do Peto da SOCIedade das N açoes ,
ru:
Sua Majestade o Rei da DínamarO Sr. José Maria Barreto, Chefe do :
ca"
Burean permanente do Peru junto à
O Sr. Axer Helper, conseíneíro MI- Sociedade
das Nacôes .
nisterial no Mlnistérío do Comércio e
O Presidente da República da Poda Indústria;
.
lôma.:
O Sr. Valdemar Eíg'tved, Diretor da
O 81'. Józef Bulkowkí, Professor da
"Frivatbankeu" Copenhague.
Universidade de Poznan, Membro da
'0 Presidente da República da. P9~
Comissão. de Codificação da Polônia:
Iônía, pela Cidade Livre de Dantzig:
O Presidente da República PortuO Sr. .rõscr Butkowskt, Professor
guesa:
'
da Universidade de, Poznan, Membro
O Dr , José Oaeíro da Mata, Reitor
da Comlssáo de Codificação da Polôda Universidade de Lisboa, Professor
nia.
da. Faculdade de Direito, Diretor do
O preSIdente da República do E:qua:..
Banco -de 'Portugal.
dor.
Sua. Majestade o Rei da Suécia'
O rir. Alejandro Gastelú, vicc-eonO Barão E. Marks Von Wurtemsul em Genebra.
berg, 'Presidente do Tribunal da ReSua Majestade O' Rei da Espanua:
lação de Estocolmo, antigo Ministro
O nr. .ruan Gómez Montejo, Chefe
'aos Negócios Estrangeiros;
de Seção do Corpo de Juristas do MiO Sr.. Birger Ekeberg, Presidente
nistério da Justiça:
da Comissão de Legislação Civil, an ~
O Presidente da República âa Píntígo Ministro da Justiça, antigo Mem"lândía ;
bro do Supremo Tribunal.
O Sr. Filip Grõnvatl, Conselheiro
O Conselho Federal Suíço:
de Estado, Membro do Supremo 'I'ríO Dr.' Max Vischer,
Advogado e'·
. bunal 'Administrativo de HelsinkL
notário, Primeiro secretário da. -lSSOO Presidente da República Franoração Suíça dos Banqueiros.
cesa:
O Presidente da República da TcheO Sr. L. J. Percerou, Professor oe
colováquía:
Faculdade de Direito de Paris.
O Dr , Karel Hermann - Otavky,
Sua Alteza' Sereníssíma o Regente
Professor da Universidade de praga,
do Reino da Hungria:
Presidente da Comissão .de Codificaçâo do Direito Comercial no MmístéO Sr. zouan Baranyaí, Encarregario da Justiça.
do de Negócios A. r. da Delegação
O presidente da República Turca:
Húngara junto da Sociedade, das .Nanações.
Mehmed 'Munir Bey, Enviado Ex-:
traordtnárío e Ministro Plenipotenciá: Sua Majestade o Rei da Itália:
rio junto ao Conselho Federal .Suíço.
O Sr. Amedeo Gtannínt, ConselheíSua Majestade o Rei da Iugoslávie.;
ro de Estado, Ministro Plenipotenciário.
O Sr. tua onoumenkovttoti, Dejega.,
Sua Majestade o Imperador do Jado Permanente junto à Sociedade das
pão:
Nações, Enviado Extraordinál"io e MiO Sr. Morte onno, Enviado .sxtre- nístrc-Plenipotencíárto junto ao Conselho Federal Suíço;
ordinário e Ministro Plenipotenciário
junto do Presidente Federal da Re-'
Os quais, depois de terem apresenpública da .áustrta.,
tado os seus plenos podéres, achados·
O Sr. Tetsukichi Bhímada, Jutz do
em boa e devida forma, acordaram.
nas disposições seguintes:
supremo Tribupal de Tóquio.

em
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Artigo 19

Sociedade das Nações, que será deposttada nos arquivos do Secretariado.
As Altas Partes Contratantes, no
O 'Secretário Geral notificará itne;
caso de não ser essa a sua Iegíslàção,
obrigam-se a modificar as suas leis diatamente dêsse depósito todos os Es_
por forma a que a validade das obri- tados que tenham assinado 3. Iu'esente
gações contraídas por meio de letras Convenção ou a ela tenham aderido.
e de notas promissórias, ou o excrcí'Cio dos direitos que delas resultam,
não possam estar subordinadas ao
cumprimento das disposições que diA" presente Convenção somente en..
zem respeito ao sêlo ,
trará em vigor depois de ter sido rati..
Podem, contudo, suspender o exer- ficadaou de a ela terem 'aderido sete
cício dêsses direitos até ao pagamento Membros da Sociedade das Nações Ou
dos impostos do sêlo prescritos, bem Estados não membros, entre os quais
como das multas incorridas. Podem deverão figurar três dos Membros d:õ\
igualmente determinar que a qualidade Sociedade das Nações com representa,
e os efeitos de título "imediatamente ção permanente no Conselho.
executório", que pelas suas legislações,
Começará a vigorar noventa dias de..
seriam atribuídos às letras e natas pois de recebida pelo Secretária Geral
promissórias, dependerão da condição da Sociedade das .teações a sétima rade ter sido, desde a criação do título, tificação ou adesão, em conformidade
devidamente pago o impôsto doisêlo, com o disposto na alínea primeira- do
em conformidade com as disposições -presente artigo.
das respectivas leis.
O Secretário Geral da Sociedade das
Cada uma das Altas Partes COntra .. Nações,
nas notificações prevlatas nos
tantes reserva-se a faculdade de limi- artigos
39 e 49, fará menção especial
tar às. letras o compromisso menciode terem sido recebidas as rattrícações
nado na alínea primeira.
ou adesões a que se refere' a alínea
primeira do presente artigo.
Artigo 29
A presente Convenção, cujos textos
francês e inglês farão ambos igualmente fé, terá a data de hoje:
Poderá ser ulteriormente assinada
até 6 de setembro de 1930' em nome de
qualquer Membro da Sociedade das
Nações e de qualquer Estado não
membro.

Artigo 3(l
A presente Convenção será ratífi..,
cana.
Os instrumentos de 'ratificação serão
transmitidos, antes de 19 de setembro
de 1932, ao Secretário Geral da Sociedade das Nações, que notificará imediatamente do seu depósito todos os
membros da Sociedade das Nações e
os Estados não membrosvque sejam
partes na presente Convenção.

Artigo 6(l
As ratificações ou adesões após a
entrada em vigor da presente Convenção, em conformidade com o disposto
no artigo 59, produzirão os sem efeitos.
noventa. dias depois da data da sua
recepção pelo Secretário Geral da Sociedade das Nações.
Artigo 79

A presente convenção não poderá
ser denunciada antes de deoorrrd-, um
prazo de dois anos' a contar da data
em que ela tiver começado a vigorar
para o Membro da Sociedade das Nações ou para ·0 Estado não membro
que a denuncia; esta denúncia produzirá seus efeitos noventa dias depois
de recebida pelo Secretário Geral a
respectiva' notificação.
Artigo' 4q
Qualquer denúncia será imediata..
A partir de 6 de setembro de 1930, mente comunicada pelo Secretário Gequalquer .Membro da Sociedade das' ral da Sociedade das Nações a tôdas
Nações e .qualquer -Estado não. membro as. outras Altas Partes Contratantes.
"l'poderá aderir presente Convenção ..
A denúncia só produzi-rá' efeit'Ú em
Esta adesão efetuar-se-á por meio relação' à Alta Parte Contratante em
de notificação ao Secretário Geral da nome da qual ela tenha-sido feita.
à
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Artigo 8º
Decorrido um prazo de quatro anos
da entrada em vigor da presente. Convenção. qualquer Membro da Sociedade
das Nações ou Estado não membro ligado à Convenção poderá formular ao
Secretário Geral da Sociedade das Nações um pedido de revisão de algumas
ou de tôdas as suas disposições.
Seêste pedido comunicado aos outros Membros da Sociedade das Nações ou Estados. não membros, para os
quais a Convenção estiver 'então em
Vigor, fôr apoiado dentro do prazo de
um ano por seis, pelo menos, de entre
êles, o Conselho da Sociedade das Nações decidirá se deve ser convocada
uma Conferência para aquele fim.
Al'tigo 99
Altas Partes Contratantes podem
declarar no momento da assinatura,
da- ratificação ou da adesão que aceitando a presente Convenção não assumem nenhuma obrigação pelo que respeita a tôdas ou parte das suas colônias, protetorados ou territórios sob a
sua soberania ou mandato, caso em
que a presente Convenção se não aplicará aos territórios mencionados nessa
declaração.
As Altas Partes C-ontratantes poderão mais tarde notificar o Becretárío
Geral da Sociedade das rcecões de Que
desejam que a presente Convenção se
aplique a todos ou parte dos territórios
.que fénham sido objeto da declaração
prevista na alínea precedente e nessa
caso a Convenção aplicar-se-á aos territórios mencionados na comunicacâc
noventa dias depois de esta ter sido
recebida pelo Secretário Geral da Secíedade das Nações.
As Altas Partes Contratantes podem
igualmente' a todo o tempo declarar
que desejam que a presente Convenção
cesse de se aplicar a tôdas ou parte
das suas colônias, protetorados ou territórios sob a sua soberania cu mandato, caso em que a Convenção deixará de se aplicar aos territórios mencionados nessa declaração um ano
após esta ter sido recebida pelo Secretário Geral da Sociedade das Nações.
As

Artigo lO' ,
A presente Convenção será registrada pelo Secretárfo Geral da Sociedade
das Nações logo que .entre em vigor.
Será publicada logo que fôr possível,
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na "Coleção de Tratados" da Bocie-

dade das Nações.
Em fé do que os Plenípotenotárfos

acima designados assinaram a presente Convenção.
'
Feito em Genebra, aos sete de junho
de mil novecentos e trinta num só
exemplar, que será depositado nos arquivos do Secretariado da Sociedade
das Nações. Será transmitida cópia
autêntica a todos os Membros e a todos os Estados não membros representados na Conferência.
Alemanha:
Leo Quassowski

r». Albrecht
Dr. Ullmann
Austria:
Dr , Strobele

Bélgica:
Vge. P. Poullet
de la Vallée-Pousstn
Brasil:
Deoclécío de Campos
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte:
Assim como tôdas as partes d-o Jmpérío Britânico que não são Membr-os
separados da Sociedade das Nações
H. C. Butteridge
Colômbia:
A. J. Restrepo
Dinamarca: .
A. Helper
V. Eigtved.
Cidade Livre de Dantaíz r
Sulkowski
Equador:
Alej. Gastelú
Espanha:
Juan Gómez Montejo
Finlândia:
F. Grõnvall
França:
P. Percerou
Hungria:
Dr, Zoltán Baranyaa
Itália:
Amedeo Glanniní

Japão:
M.Ohno
T. Shimada
Luxemburgo:
Ch. G. Vermaire
Noruega:
Stub Holmboe
Holanda:
Molengraaff
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çõea legislativas promulgadas nos res
pectrvos terrttórtos para tornar efetiv ~
a Convenção.
a

Peru:

J. M. Barreto
Polônia:
Sulkowskl

Portugal:
José Caeíro da Mata
Suécia:
E. Marks von Wurtemberg
Birger Ekeberg

Suíça:
vtscner
Tchecoslováquia:
Pl'of. r». KareI Hermann-Otavskv
Turquia:
.
Ad referendum
Mehmed Munir

Iugoslávia:
J. Choumenkovitch
PROTOCOLO

Ao assinar a. Convenção datada' de
hoje, relativa ao ímpôstc do sêlo em
matéria de letras e notas promissórias
os abaixo assinados devidamente au~
torízados, acordaram nas disposições
seguintes:
A
Os Membr.os da Sociedade das Na-

ções e os Estados não membros 'que
não tenham podido efetuar, antes de
1 de setembro de 1932, o depósitc da

ratificação da referida Convenção
obrigam-se a enviar dentro de quinze
dias e contar daquela data uma comunicação ao Secretário Geral da Socíedade das xecõcs dando-lhe lt conhecer
a situação em que se encontram no
que diz respeito à ratificação.
B
Se, em 1 de novembro de 1932 nâo

se tiverem verificado as condições'· previstas na alínea primeira do artigo 5Q
para a entrada em vigor da Convenção, o Secretário Geral da Sociedade
das Nações convocará uma reunião dos
Membros da Sociedade das Nações e
dos Estados não membros que tenham
assinado a Convenção ou a ela tenham
aderido, a fim de ser examinada a situação e as medidas que porventura
devam ser tomadas para a resolver.

c
As Altas Partes Contratantes comunicar-se-âo, reciprocamente, a -aartãr
da sua entrada 'em vigor, as disposí-

D
1. Para o que se refere ao Reino
Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda
do Norte, fica convencionado que Os
úni~o3i. títulos a que se aplicam as díaposiçoea da presente Convenção são as
letras presentes ao aceite, aceitas ou
pagáveis fora do Reino trzaec.
2. A mesma restrição será aplicada
em qualquer colônia, protetorado
território sob a soberania ou manclato
de Sua Maj-estade Britânica, no qual a
presente Convenção se tenha tornado
aplicável em virtude das disposições
do artigo W\ desde que tenha sido dirigida ao Secretário Geral da Sociedade
das Nações, antes da data em que a
referida Convenção deva entrar em vigornesse território, uma notificacão
.
tendo por objeto essa restrição.
3. Fica igualmente convencionado
que as disposições da presente Convenção, em relação à Irlanda do Norte, só
se aplicarão com as modificações que
forem julgadas necessárias.
4. O Govêrno de qualquer Membro
da Sociedade das Nações ou Estado
não membro que desejar aderir à Convenção nos têrmos do artigo 49, mas
com a restrição especificada na alínea, "
1 acima, pode para êste efeito notificar,' o Secretário Geral da Bccledade
das Nações, que comunicará a notífi..
cação recebida, aos Governos de todos
os Membros da Sociedade das Nações
e dos Estados não membros em nome
dos quais a Convenção tenha sido assinada ou tenham sido depositadas
adesões, perguntando-lhes "se têm objeções a apresentar , Se num prazo de
seis meses. contados da referida, comunicaçâo, -nenhuma objeção tiver sido
formulada; a paa-ticlpaçâo do país que
invocou aquela restrição será considerada aceita com essa restrição.
Em fé do que os Plenipctenctárros
acima mencionados assinaram o presente Protocolo.
Feito -em Genebra, aos sete de junho
de mil novecentos e trinta, num só
exemplar, que será depositado nos arquivos do Secretariado da Sociedade
das Nações; será transmitida cópia autêntica a todos os membros dó, Sociedade das wecões e a todos os Estados
não membros representados na Conferência.
I

ou

ATOS DO PODER

339

ExECUTIVO

Hungria:

Alemanha:'

Leo Quassows ki

r». Zoltan Val'abyai

nr. Albrecht
Dr. tjflmann

Itália:
Amedeo Gíannínt
Japão:

Austrta:
nr. Sta-obele
Bélgica:
vte. P. PouIlet
de la Vallée-poussin
Brasil:
Deoclé.c·io de Campos
Grã-Bretanha 'e Irlanda do Norte:
Assim. como tôdas as partes do Império Britânico que não são Membros
separados da Sociedade das Nações.
H. C. Butteridge
Colômbia: .
A. J. Restrepo
Dinamarca:
A. Heíper
E. Eígtved
Cidade Livre de Dan tzig:

Luxemburgo:
Oh . G. Vermaíre

Noruega:
Stub Holmbce

Holanda:

Molengraaff
Peru:

J. M. Barreto

Polônia:
Sulkowski
Portugal:
J 03é Caeiro da Mata
Suécia:
E. Marks von Wurtemberg
Bírger Ekeberg

SuIkowski

,

Suíça:
ilischer
Tchecoslováquia:
Prof. Dr , Karel Hermann-Otavsky
'Turquia:
Ad referendum
Mehmed Munir
Iugoslávia:
J. Choumenkovitch

Equador:

Alej. Gastelú
Espanha:
Juan Gómez Montejo
Finlândia:

F. Grônvall
França:
J. Percerou

D.ECHETO

M. Ohono
T .. Shímada

1'019

57.664 -

DE 24 DE .JANEIRO DE

1966

Altera o orçamento do Serviço de Navegação da Bacia do Prata.
(j Presidente da República
usando da atribuição que rhe confere o
art. 87 item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei no 4.340, de
17 de marc.. de 1964, B de acôrdo com o disposto no Decrete no 54.397
de 9 de outuoro de 1l;l6'i, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de í1 de
janeiro de 1965, decreta:
~, Art. 1Q Fica alterado, conforme o quadro anexo, o orçamento pa ta
o exercícío de 1965, de Serviço de Navegação da Bacia do Prata, autarquia
vtncuraoa ao Ministério da Viação e Obras Públicas, aprovado nele Deereto nc 57 :291, de 18 de novembro de 1965.
Art. 2(1 l!:ste decreto entrará em vigor na data de sua pubfícaçàc. revogadas as disposições em ccntrárfo.

Brasília, 24 de janeiro de 1966; 1459 da Independência e 789 da Repúnlíca .
H. CAS;t'ELLO BRANCO

Juarez 'I'tuoorc

Os anexos a que se refere o texto, foram publicados no DiD. de 26·1·66.

240

ATOS

DECRETO N.Q 57.665 -

DO PODER

24

DE

EXECU'tIVO

vo porventura anteriormente ocupa-

DE

do.

JANEIRO DE 1966

2.9 O disposto neste artigo não
se aplica aOS ocupantes de cargoS
providos em comissão ou coneidem.,
dos extintos.
Art. 6.9 As vantagens financeiras
dêste decreto vigoram a partir de l,Q
de julho de 1960, salvo quanto aos
provimentos feitos posteriormente
àquela data.
Art. 75' As despesas com a execução dêste decrete serão atendid-as pelos recursos orçamentários próprios
do Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura da 7.fi. Região.
Art. 8.9 í!:ste decreto entrará em
em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1966; 145Ç
da Independência e 789 da República.
ê

Aprova o enquadramento definWvo
dos cargos e empregos do Consetno
Reqional de Engenharia e Arquitetura da ti."" Região, e dá outras
Praoíâõnciae.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere- o art.
87. item I, da Constituição Federal e.
tendo em vista o disposto no art. 56
da Lei no 3.780, de 12- de julho de
1960, e no Decreto n.c 48.923, de 8 de

setembro de 1960, decreta:
Art. l.°fl'ica aprovado, na forma
dos Anexos, que constituem parte integrante dêste decreto, o enquadramento definitivo dos cargos e empregos do, conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da 7.~ Região, bem como a relação nominal dos
respectivos ocupantes, a saber:

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

','

'

. '.'
'

.

Art. 2.Q OS valôres dos níveis de
vencimentos e respectivas referências
constantes dos anexos, a que se refere
o art. 1.Q dêste decreto. são os previstos no Anexo I!1 ~ Tabela de Retribuição - da Lei número 3.780, de
12 de julho de 1960, com os reajustamentos posteriores determtnados pelas Leis números 3 _B26, de 2~ de novembro de '!960 4.069, de 11 de junho de 1962, 4.~~2 de 17 de tutbo de
1963, e 4.345, de 26 de junho de Hlfi4,
Art. 3.Q O órgão de pessoal conmetente apostítará os titulas dos servidores ab-angtdos por êste decreto. ou
os expedirá aos que não os 'Possuirem.
Art. 4.Q O enquadramento a Que se
refere êste necr eto não homologa si,..
tuação que, em virtude de sindicância,
devassa. ou inquérito administrativo,
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contrária a normas -administra tivas em vigor.
Art. 5.Q OS provimentos posteriores
à vigência da Lei n.o 3.780, de 12 de
julho de 1960, serão considerados' em
caráter interino, salvo se resultantes
de concurso público de provas ou de
provas e títulos, na forma da legislação em Vigor;
§ 1.(1 E' assegurado ao servidor que
se encontra na situação dêste artigo o direito de opção pelo cargo eteti-

H.

CASTELLO BRANCO

WaIter Peracchi Barcellos

Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a relação nominal do art.
1 9, foram publicados no D. O. de
2-2-66.
DECRETO

N9 57. 666 ~ TIE
JANEIRO DE 1966

24

DE

Retifica o Decreto número 54.135, de
17 de aoóeto de 1964.
'

o Presidente da República, rende
em vista o que consta do processo
número CCC-l.499 1965 da Oomíasáo
de Classificação de Cargos, resor ve.
Retificar o Decreto número '54.135,
de 17 de agôsto de 1964, publicado no
Suplemento do Diário Oficial de j4 de
setembro seguinte, para deciarar que
onde se Ie: "Série de classes; Engenheiro Agrônomo, Código TL.101-lS.B
2 - Manoel Morais da Costa" leia-se:
"2 - Neméalo Palmeiras de Lemos" e
onde se te, "Código TQ-10l-17.A 1 Nemésío Palmeiras de Lemos" Leia-se:
"1 -.Manoel Morais da Costa.".
Brasilia, 24 de janeiro de 1966; 1459
da
Independência. e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO
Juarez Tãvora
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DECRETO N.9 57.667 - DE 24 DE
JANEIRO DE 1966
Dispõe sôbre enquadramento.de servidores do Instituto do Açúcar e do
Aleool, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artig"o 87, item I, da Constituição. e
tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 23, da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962,
decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado, na forma
dos anexos, o enquadramento
dos
servidores do Instituto do Açúcar e
do Alcool, amparados pelo parágrafo
único do -artigo 23 da Lei n.c 4.069,
de 11 de junho de 1962, bem como
a respectiva relação, nominal.
Art. 2.9 Os valores dos níveis de
vencimento dos cargos a que se refere o artigo anterior, são os constantes da Lei n.c 4.069, de 11 de
junho de 1962, reajustados pelas Leis
ns. 4.242, de 17 de julho de 1963 e
4.345.. de 26 de junho de 1964.
Art. 39 Os efeitos dêste decreto
prevalecem a partir de 15 de junho
de lS62.
Art. 4.Q O órgão do pessoal apostdlará os titulas dos servidores abran-

gidos por êste decreto, ou os expedirá
aos que não possuam, observando o
artfgo 188 do Estatuto dos Funcíonáríoa Públicos Civis da União.
Art. 5.9 O enquadramento a que se
refere êste decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância, devassa ou inquérito administrativo, venha a - ser considerada nula,
ilegal ou contrária a normas administrativas em vigor.
/
Art. 6.9 ~ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.

Brasíüa.. 24 de janeiro de 1966;
1459 da Independência e 78Q da Re-

pública.
H.

CASTELLO

BRANCO

Paulo Egydio Martins

o anexo a que se refere o texto; foi
. publicado no D. O. de 31-1 e retificado nos de 2 e 8-3-~6.
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DECRETO N'? 57.668 J'ANEIRO DE 1966

DE

25

DE

Modijica o Regulamento pera as Bandas de Músicas e Bandas Marciais
da Aeronáutica, aprovado pelo Decreto n'? 34.762, de 8 de aezemoro de
1953, mOdijiCado pelo Decreto número 47.833, de 4 de marçv de 1960.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 passam a ter a seguinte redação os artigos 13, 14, 15 e 16 do Regulamento aprovado pelo Decreto n~
34.762, de a de dezembro de 1953, I:lOdífícado pelo Decreto nv 47.833, de 4
de março de 1960:
-,
"Art. 13. .::) acesso nas subespectaIldades de Músico e. de Corneta e
Tambor será feito pelo principio de
seleção, salvo o disposto no Decreto
nv 365, de 15 de dezembro de 196.1 cabendo a promoção à praça que, satisfazendo as demais exígêncíaa regulamentares, demonstre possuir melhoraptidão profissional.
Al't'. 14. Os concursos para íngresao na sub especialidade de Música . e
promoção à graduação de 39 sargento
constarão de provas eliminatórias sôbl'e:
Conhecimentos culturais correspondentes aos do nível do 2Çl ano ginasial
sôbre matemática, português, hrstóría
e geografia do Brasil;
Suficiência Artístico-Militar;
Suficiência Artístico-Prático.
Parágrafo único. Para0 acesso' às
graduações de 29 e te sargento, e para a classificação em outro instrumento, serão realizados concursos constantes de duas provas élímínatôrtas
sôbre:
Suficiência Artistico-MiIitar;
Suficiência Artístico-Prático.
Art. 1'5. Os concursos para. preenchimento das funções de Mestre' e
.Oontramestre de Música constarão de
quatro provas eliminatórias:
Conhecimentos culturais correspcedentes aos do nível do 49 ano ginasial
sôbre matemática, português, ciências,
história e geografia do Brasil, ou
apresentação de certificado oficIa:}
correspondente;
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Conhecinlentos de Legislação
tar;
Suficiência Artístico-Militar;
suficiênci8, Artístico- Prático.

Mili-

Art. 16. Os concursos para promoção à graduação de Terceiro sarzento na Subespectarídade de corneta e
Tambor constarão das provas elíminatóríaa de que trata o artigo 14 dente
Regulamento" .
Art. 29 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadaa-aa disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de 1966; 14f;'?
da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

JANEIRO DE

Conceàe

â

DE

25

DE

1966

sociedade

Navegação

"Transmer" Limitada autorização
para continuar a funcionar como
emprêsa de navegação de cabotc-,

gemo

Lei no 2.180, de 5 de fevereiro de 1954.
consoante instrumento particular de
alteração contratual, firmado a 30 de
outubro de H164, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir" integralmente
as leis e regulamentos em vigor, ou
que venham a vigorar, sôbre o objeto
da. presente autorlzacão.
Brasília, 25 de janeiro de 1966; 145Q
da. Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO

N9

57.670 -

DE

26

DE

JANEIRO DE 1966

Declara de utilidade pública a "Associaçáo Escola Domesticá Filhas de
Maria Imacuuuia", com sede em
São Paulo, Estado de São Paulo>

Eduardo Gomes

DECRETO NQ 57.669 -

EXECUTIVO

O Presidente da. República, usando
da atribuição .que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federa.l
e atendendo ao que consta do. processo M.J.N.I'. 20.248, de 1964, decreta:
Artigo único. E' declarada 08 utilidade pública, nos têrmos do artigo
19 da Lei nc 91, de 28 de agôstoide
1935, combinado com o art. 1Q do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1981, a
"Associação Escola Doméstica Filhas
de Maria Imaculada", com sede em
São Paulo, Estado, de, São Paulo.
Brasília, 26 de janeiro de 1966; 145 9
da Independência e 789 da República.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, íncisc I, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-Lei
nv 2.784, de 20 de novembro de 1940,
decreta;
\
Artigo único. :É concedida à sociedade Navegação "Transmar" LimitaH. CASTELLo BUANCO
da, com sede na cidade de Santos,
Mem de Sá
Estado de São Paulo, autorizada a ,
funcionar pelos Decretos ncs 28.963,
de 12 de dezembro de 1950, e 35.929,
DECRETO NQ 57.671 - DE 26 DE:
de 29 de julho de 1954, autorização
JANEIRO DE 1966
para continuar a funcional' como emprêaa de navegação de cabotagem, com
Autorização para funcionamento
a alteração contratual apresentada,
de curso
que compreende o aumento do capital
social de Cr$ 12.000.000 (doze milhões
O Presidente da República, usando
de cruzeiros) para Cr$ 367.490.000
da atribuição que lhe confere o a.rti(trezentos e sessenta e sete milhões,
go
87, item I, da Constituição, e nos
quatrocentos e noventa mil cruzeiros),
têrmos do art. 23 do Decreto- lei núpor meio da correção monetária dos
varõres do Ativo imobilizado, nos têr- mero 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
mos da Lei nc 4~357, de -16 de julho
de 1964, capital êsse dividido em ....
Artigo único. E' concedida autori367.490 (trezentas e sessenta e sete
zação para o funcionamento do Cur50
mil, quatrocentas e noventa) cotas, do
de Ciências Econômicas, da Faculdavalor unitário de Cr$ 1. 000 (hum mil
de de Ciências Econômicas de Andracruzeiros), distríbuídas com base na
dma, mantida pela Sociedade Jnstru-
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tiva de .êndradína e situada na mesma cidade do Estado de São Paulo
Brasília, 26 de janeiro de 1966; 14H?
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Pedro Aleixo

DECRETO N9 57.672 - DE 27'DE
JANEIRO DE 1966
Concede à sociedaàe anônima Lamcaonire General Investment Conipany Limited autorização para continuar a funcionar na República.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere O artigo 8;7, inciso I, da Constituição Fe-

deral, e nos têrmos do Decreto-lei
nv 2.627, de 26 de setembro de 1940,

decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade anônima Lancashlre General Investment Company Limited, com sede
na cidade de Londres, Inglaterra,' autorizada a funcionar no Brasil pelos
Decretos números 19.210, de 20 de
maio de 1930; 144, de 13 fe novem.bro de 1961; e 51.993-A, de 6 de maio
de 1963, autorização para continuar
a funcionar na República, com' o capital social destinado às atividades
.da filial brasileira, elevado de Cr$
258.345.162 (duzentos e cinqüenta e
oito milhões, trezentos e quarenta e
cinco mil, cento e sessenta e dois cruzeiros), para crs 13.380.068.318,50
(treze bilhões, trezentos e oitenta
milhões, sessenta e oito mil, trezentos e dezoito cruzeiros e cinqüenta
'centavos), por meio da correção monetária dos valôres do Ativo Imobilizado, nos têrmoa da Lei número
4.357, de 16 de julho de 1964, consoante resolução aprovada pela Diretoria, em reunião realizada a 19 de
outubro de 1964, mediante as cláusulas que acompanham o precitado
Decreto n: 144, de 13 de novembro de
1961, assinadas. pelo Ministro de Estad-o da Indústria e do Comércio,
obrigando-se a mesma sociedade a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar, sôbrec objeto da presente
autorização.
Brasília, 27 de janeiro de 1966; 1459
da Independência e 739 da República.
H.

CASTELLO

BRÁNCO

Paulo Egydio ],fm·tins
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DECRETO

N9

,57.673 -

JANEIRO DE

DE

27

DE

1966

.I1prova alterações introdu;~idas. 'l~os
Estatutos da Satélite Companhza de
Seguros Gerais, inclusive aumento
do capital soq.ial.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos termos do Decreto-lei nv 2.063, -de
7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Satélite Companhia de Seguros Gerais, com sede na cidade de Pôrto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul,
autorizada a funcionar pelo Decreto
no 38.666, de 2Q de janeiro de 1956,
inclusive aumentado capital social
de Crg 10.000.000 (dez milhões de cruzeiros) .pera CrS24.000.000 (vinte e
quatro rrülbões de cruzeiros), conforme dehberacâo de seus acionistas em
Assembléia Geral Exbraordínáría, realizada em 12 de outubro de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e aos
regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle. Decreto.
Brasília, 27 de janeiro de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Mm·tins

DECRETO N9 57.674 - DE 27 DE
JANEIRO Dl;: 1966
Aprova as Tabelas de Fixação d~
Valores da Etapa, em suas diferentes "modalidades, e. dos complementos à ração comum das Fôrças Armadas, .tuira o primeiro semestre de 1966, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1Q Fica aprovada a Tabela
de Píxaçâo dos Valores da Etapa em
suas .diferentes modalidades, nas diversas regiões, zonas ou localidades,
organizada na conrormídade do que
preceitua o parágrafo único do art.
88 da Lei nv 4.328, de 30 de abril
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de 1964 (Código de Vencimentos deis'

Militares), bem como a Tabela de
Fixação dos varores dos Complementos à Ração Comum para as Fôrças
Armadas organizada da conformidade com que, preceitua o artigo 80, alíneas b) e c), da citada Lei.
Art. 2Ç) Para execução das referidas Tabelas, que se acham anexas
a este decreto, serão obedecidas, na
Marinha, no Exército e na Aeronáutíca, as instruções que as acompa-

Art. 3 Q O presente d e c r e t o terá
vigência a partir de 1 de janeiro de
1966, revogadas as dISPOsIções em

contrário.

Brasília, 27 de janeiro de 1968; 1459
da Independência e 789 da República.

nham.

H. CASTELLO BRANCO

Zilmar Araripe

Décio. de Escobar
Eduardo Gomes

ESTADO-MAJOR DAS FORÇAS ARMADAS

COMISS3.0 DE ALIMENTAÇAO DAS FORÇAS ARMADAS

Tabela de Fixação dos valores dos Complementos à Ração Comum para as
Fôrças Armadas para o 19 semestre de 1966

(Alíneas "h" e "c" do Artigo 80 do C V M)
COMPLEMENTO I -

1.
1.1

-

1.2

-

1.3

-

VALOR

Escolar

Marinha

Escola Naval
Ooíegto Naval .

-

Escola·s de Aprendizes de Marinheiros
Escolas aI:" Martnna Mercante
Escora de ouer-« Naval
zscore de Pormaçüo de Oficiais da Reserva
Centro de .rnstrucàc Almirante 'I'amandaré
Centre de Instruçac Anmrante wandenkclk
Centro de Adestramen co Almirante Marques Leão
Centro de Instrução do Corpo de Fuzileiros Navais
Centro de Instruçà.. u l Adestramento Aero-Naval
Cen tro de Esportes da Marinha
Cursos de Especialização para Oficiais

2.

-

seercuo

2.1

- Academia Militar das Agulhas Negras
- Escolas Preparatórias de Cadetes
- Escola de Aperfewoamento de Oficiais
- Escola de Sargentos das Armas
- Escola de Comando -e Estado-Maior do Exército
- Instituto Militar de Engenharta
- Escola de Defesa Antíárea
- Escola de Equítacâc de. Exército
- Escola de Comunicações
- Escola de Material Bélico
- Escola de .Instrução Especializada
- Escola de Veterfnàrfa
- Escola de mõucaeêo Física
- .zsooia de Artilharia de Costa
- Centros e Núcleos de Formação de.Orícíaís da Reserva
- Colégios Milítaree . . ..... ; ..-.........................

2.2
2.3

173
150

130

173
15()

130
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3.
3.1

3.2

3.3

_ Aeronautica

__
_
_
_
_
_
-

Escola de Aeronáutica
Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica
centro Técnico da Aeronáutica
_
'
Escola de mspeciattstas da Aeronáutica
.
Escola .de Comando e Estado-Maior de Aeronáutica
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica
Escola de Oficiais Especialistas e de Infantaria de
Guarda . . .. .
_
i• • • • • • • • • .
II -

-

-

'173
150

130

Hospitalar

Marinha, Exército e Aeronáutica
Doentes sob regime dietético
TIl -

1.
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.

143

Especial

Marinha

Navios:
Hidrográficos e faroleiros (em viagem, quando em eretívo serviço da especialidade)
- Rebocadores de alto mar e Corvetas (quando em viagem
especifica de socorro ou em estado de pronto)
1.1.2 - Submarino (em viagem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.-1.3 - Pessoal de quarto, a noite, em viagem................
1.1.4 - Pessoal embarcado quando em viagem, prontidão ou
reparo fora da sede
~ ........ .... ...
1.2 - Escafandristas e homens-rãs
- Fuzileiros Pára-quedistas
- Polícia da Marinha
,.........................
1.1
1.1.1 -

2.
2.1

Escola
Polícia do Exército
Primeiro Batalhão de Gua-rdas
Regimento de Cavalaria de Guardas
Batalhão de Guardas Presidencial
Companhia Mista de Transporte
Unidades Componentes da Divisão Aeroterrestre

,3,
3.1
3.2

-

Lanche de bordo) para avião.........................
Polícia da Aeronáutica (Subunidades)
_...

1.

-

Marinha

1. 1
1. 2

-

Organizações MUi tares .
Depósitos de subsistência supridores
Diretoria de Intendêncía da 'Marinha

:.l.,3
3.
3.1

3.2

80

Aeronautica

-

Organizações Militares:
Fundo de Manutenção de Rancho,
Diretoria de Intendência'
Complemer to Regional .prõprtamente dito

-

45

65
230

l!lxército

-

800
80

Regional

Organizações Militares.
-- Estabelecimentos de subsístência provedores
- Diretoria de Subsistência
-

80

Aeronautlca

IV -

:J.2

153

- , Exército
- Organizações componentes do Grupamento da Unidade

-

1.3
2.
2.1

1'13
260
75

V -

45

65
230
185

155

Raçáo ce Reserva

Marinha, Exército e Aeronáutica

8

346

Aros

DO PODER

ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS
ARMADAS
COMISSÃO DE ALIMENTAÇAo

DAS FÔRÇAS

ARMADAS

Instruções para apucaoao das Tabe~
las de Fixação dos Vato -es da Etapa em suas diterente.~ modalictades
e aos Complementos da Ração Comum para as Fôrças Arnuuiae,

(Parágrafo único do art. 83 da Lei
nc 4.328, de 30 de arml ue 1964, e
art. 29 cio Decreto nc 52.950, de 26
de novembro de 1963).
SEÇÃO 1

Da Etapa

1. .l'!: mantida a J'abela qualitativa-quantitativa padrão da Ração Co-'
mum, aprovada pelo Decreto número
29.625, de 31 de maio de 1951.

2. O toucinho, o asene vegetal, o
bacalhau, o pescado e a carne .sêca
são considerados artigos dh substítuição. não constando do cálculo para
a fixação do custo da ração.
3. Para efeito do CàW'lJ" do custe
da Ração Comum os alimentos segumtes são assim consiueradosCarne de boi - tipo casado «üanteíro e traseiro em partes Iguais ou.
eventualmente, dois díanteíroa para
um traseiro);
Arroz - CIpa bteu-rose japonês ou
similar, existente em cada região,
sempre ne primeira qualtoade .
Quaisquer tipos especiais cesses alimentos devem correr à conta do refôrça C1~ rancho ou co, complementos da ração.
4. Etapa é a importância em dinheiro correspondente ao 'custeio da
raçao na regíáo, zona ou localidade
considerada (Art. 88 do CVM).
5. Para efeito da Tabela, de Fixação dos vatõres, as etapas serão assim designadas:
A. Etapa Comum, caiu as seguintes
modalid.ades:
a) Etapa Comum, propriamente dita

- importância correspondente à. soma
dos quantitativos de suabstetência 'e
de rancho;

ExECUTIVO

b) Etapa Tipo 1
importância
correspondente à soma do quantita~
tivo de subsistência e refôrço de rancho (Art. 85 do CVM) (ou quantita_
tivo de rancho majorado - parâgra_
ro único do Art. 85 do CVM, no caso
de cabos, soldados, marmheíros e taí;
feiras) ;
c) Etapa Tipo 11 importância
correspondente à soma do quantitativo de subsistência e retôrço de rancho majorado (parágrafo único ÓJO
art. 85 -do CVI\I.I:, para os menciona,
dos neste artigo).
B. Etapa Complementàda - constdtuída pelo valor da Ração Comum
acrescido de complementos destinados
a atender ao maior dispendro ener-,
getíco decorrente da natureza do:" serviços e constantes da respectiva tabela.
C. Etapa Especial - enquanto não
forem aprovadas suas tabelas. seu
custeio será atendido com o acrescimo, ao valor da Etapa Comum, em
suas diferentes mcdalídaues dos Complementos, constantes da respectiva
tabela.
5.1 Nas missões Operativas ou Aoministrativas, referidas na alínea C
do artigo nc 103 da Lei nc 4.328-64
(CVM) serão observadas para o abono oumuniciamento de etapas as
normas que específícamente forem
estabelecidas, em cada caso.
5.2 Para efeito de muuicaamento da
etapa, nas viagens de navio ao exterior, em que fôr autorrzaoa a despesa em moeda estrangeira, será observado o.aezutnte:
a) a oartír do primeiro pôrto estrangeiro, será calculado em moeda
estrangeira o quantitativa de rancho
ou rerôrço de rancho, em suas mo-

dalídades:

t» a partir do 219 (vfgéstmo prlmetro) dia da partida do último porto nacional, será calculado em moeda
estrangeira o valor total da etapa.
5.3 Nas viagens de naVIO ao exteríor para as quais nao tenha sido
autorizada despesa em moeda estrangeira, o valor da etaPa será igual ao
maior fixado para o território nacíonaL
li. A moenízação da Etapa Comum
em dinheiro só caberá nos casos previstos no art. 87 do CVM e seus pa-
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rágrafos, às praças de graduação interror a 3° sargento, como, é estabelecido.
<i. O murtar, quando em serviço de
duração continuada de 2-! <vinte quaco. horas em organízacár mnítar sem
ranchO fará íus à diária de alimentação de que trata o art. 37 de CVM,
desde que sua organização ou outra
nas proxírrudades do local do servtcc
não nossa fornecer amnentaçâo por
conta do Estado (§ 39 do art. 82 .do
CVM).
8. saa jus à anmenracno por conta
do Estado o aluno dos Centros e Escolas de Formacão de onerais da Reserva, quando
exerC1CIQ e instrução que a justifiquem (alínea e do
art. 82 do CVM).

em

9. As organizações de subsistência
da Marinha, de Exército e da àeronàutaca poderão suprir-se reciprocamente, Independente' de concorrência,
coleta ou tomada de preços.

10. No que fôr aplicável às Fôrças
Síngutares e como resultante da adoção de regime de aubststêncía, o
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12. Quando sob regime de subsísDS quantitativos de subsistência fixados pelo presente decreto serão pagos aos sstabeíecimentos provedores, pelos órgãos de finanças, por
trimestre adiantado. A prestação de
contas desses quantitattvcs será realizada de acôrdo com as instruções
em vigor.
13. No que rôr apncaver tos Pôrças
Singulares e como resultante do regime de subsistência, a índemzaçâo
das economíae de víveres as unidades
administrativas será realizada pelos
estabelecimentos provedores de acõrdo com os preços dos <1 rtdgos da Tabela da Ração Comum vigente, aprovadas .pelo órgão competente da respectiva Diretoria de Intendência.
13.1 Quando o preço de aquisiçao
fôr inferior ao da Tabela, a Incemzaçao far-sa-á obeuecanoc àquele.
14. Nas Organizações Militares cujo
horário de trabalho exígu' a permanência continuada de pessoal par 8
(oito) horas diárias de efetivo trabalho, ou mais, deverá, em principio.
ser providenciada a ínstalaçâo de
rancho (§ 19 do art. 82 do CVM).

tencía

quantitativo de subsistência se destina:
14.1 Enquanto não forem obtidos
a) á aquisição dos veneres de paiol
cs meios para a instalação de rancho
ou de subsistência, Integrantes das
próprio e em outros casos eSpeCIaIS
respectivas rações:
os comandantes, diretores ou chefes
das organizações, cujo horário de trab) às despesas de armazenamento,
conservação E" outros, merentes ao balho fôr de 8 (oito) horas diárias ou
poderão, mediante entendimenfuncionamento dos estabeiecitr-entos mais,
de subsístêncía (dentro do limite de to prévio. e publlcaçáo em Boletim
autorizar a utilização de re20% Incluídos no valor do quantitati- . Interno
feitórios de outras organizações que
vo de subsistência ffxado) . tais como:
forem mais convenientes. seja pela
- cota de salário do pessoal pago
vizinhança de sua sede ou do tocai
pelos recursos internos;
onde se encontre o pessoai vde seu
- aquisição de material de aplicaefetivo prestando serviço O saque
ção, de' transformação e de consumo ou munícíamento das etapas e complementos. nesta situacâo será feito
inclusive combustíveis:
- aquisição de matcrnu permanen- de acôrdc com as normas vigentes em
cada Mímstérío Militar.
te, íncjuaivc o de transporte.
15. As Diretorras de Intendência dos
- reaparelhamento, manutenção e
reparos nos bens móveis (inclusive Ministérios Militarés deverão fornecer. na época oportuna, o,lJ Grupo de
viaturas) e unóveís.
Representantes da respectiva Fôrça
11. O quantitativo de subsistência junto a Comissão de Alimentação elas
não atenderá às despesas de trans- Fôrças Armadas, todos 03 elementos
porte ferroviário, fluviais OU marítibásicos para a fixação periódica dos
mo . e taxas portuárias, que devem
vaíõrcs das etapas e complementos.
correr à conta dos recursos próprios
16. Os saldos verificados mensaldas dotações correspondentes, cujo
numerário será entregue, diretamen- mente no titulo Rancho terão os deste, pelos órgãos de finanças aos é~ tinos prescritos nos reguramentos ~1J
tabelecímentos de subsistência.
instruções pertinentes a cada Fôrça.
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17. As irmãs de eartaade contratadas pelos nospttais e sanatórios ::.e·
rão para efeito ne saque ou munícíamenta de etapas, equiparadas aos sar..
gentos .
18. Os servidores

civis

que peroe-

oam por dotações orcamentárras. ,.Lotacos, designados ou destace.c.o- para
prestar serviços em organizações que
disponnam de rancho organizado e
cujo norárrc de trabalho exija permanência por 8 <oito) ou mais noras
dlartas, rarao jus, nos dias de efetivo
serviço, à alimentação em espécie, por
conta do Estado.
19. A alimentação em espécie, por
conta do Estado, nas mesmas condições estabelecidas para os servidores
civis que percebam por dotações 01'çamentartas, fica também assegurada
ao pessoal civil pago pelos recursos
próprios das organizaeóes militares
ou por fundos espechcís- aos' estagiários; aos internos; aos que prestarr
serviços nos Ministérios Müttares por
fôrça de contratos ou eouvênlo, bem
como aos candidatos inscritos em
exames ou _concurso, promovidos por
Fôrça Armada, quando a localidade
em que se realizarem as provas não
coíncidtr com a de sua. residência.
20. Para fazer face à alimentação
do pessoal civil, nas situações previstas, será .o mesmo arranchado em
princípio para o almôçc e café, quan,
do apropriado. O arranchamento para
o jantar será permitido quando o
pessoa! civil rôr escalado para ü serviço diário com duração de 24 horas.
O .saque ou munícíamento integral de
valor da etapa comum, para o t)8S
soal cí vil que não fôr escalado para
serviço diário com duração de 24 horas, dependerá de autorização minis
terfal
20.1. Para os fins dêste artigo, o' valor da etapa comum fixado para a
região, zona ou localidade compreende as parcelas de 10% para o café,
60% para o almôço e 40% para o
jantar. Nas orgarnzaçóes sob o regime
de subsistência, o desdobramento per
refeição, nas quantidade,", dos gêneros
de paiol ou de subsistência obedecerá
o critério fixado -peta Diretoria ae
Jntendéncia da respectiva Fôrça e o
do quantitativo de rancho será feito
nas proporções correspondentes <1 10,

60 e 40% sôbre o valor fixado,

.(~_

pectívamente para o café, almOço \
jantar.
SEÇÃO II

Do Fundo de Estocagem e

lntercamo~o

21. Ficam mantidos o Fundo de
Estocagem do Serviço de Subststên,
cía da Marinha e da Aeronáutica, e
o Fundo de Estocagem e Intercâmlúo,
do EXército, que serão denominados
simplesmente "Fundo de Estocagem e
Intercâmbio"
(FEl), observados o
seguinte:
21.1 - Da Receita
receita do Fundo de nstocaeem
e Intercâmbio será constituída:
a) pela taxa de 3% (três por cento) , calculada sobre o valor total apurado dos quanütatívos de subsistência
de todos, os efetivos arranchados de
cada Fôrça Armada;
b) pela taxa de 3% (três por ceuro'
calculada sabre o valor total apurade dos quantitatrvos de subsistência
da ração de forragem (somente c..:')JI·
cável -ao naércitor :
c) de outras fontes.
A

21.2 O

.c'undo de

Dos Fins

Estocagem e Inter-

câmbio tem como finalidade principal
ativar os suprimentos de víveres e
forragens pelas Diretorias ~ SU~(iire
tortas especíalízadas da Díretorta de
Intendência de cada Fôrça Armada,
através de investimentos de cauttel,
em beneficio da alimentação da tropa.
21.2.1 Para consecução da tínaltdade citada, o Fundo .re Estoc,lgem
de Intercâmbio será empregado dtvetemente pelos serviços próprios;
a)" na aquisição de gêneros e rorragens, nos períodos de safra, nas fOIJtes de produção com o objetivo de
manter os níveis mínimos estab-nectdos;
b) no reaparelhamento, manutenção, ampliação e funcionamento das
Drganlzaçôes envolvidas na obtenção,
contrôle, armazenagem e dístrtbuícào
de artigos de subsistência;
c) no financiamento de gêneros
componentes da Tabela de Ràção co-

ATOS

DO PODER ExECUT!VO

349

mum, desde que cercado das respec- será requisitada adiantadamente, 1)01'
trimestre.
tivas garantias.
21.::-·.2 No Exército, a letra õ), ci21.4.~ A aplicação doPEI obedetada DO período anterior, terá os secera ainda ás instruções complemen-.
guintes limites de aplicação:
tares baixadas em cada F A, visando
à sua maior flexibilidade e controle.
a) até CrS 3.000.000 (três milhões
de cruzeiros) - apresentação dos pe21.4.3 A juizo das Diretorias de Indidos formulados pelos diferentes Estendência da Marinha e Aeronáutica
tabelecimentos de Subsístêncía ao Di- e da Diretoria de Subsistência do
retor de Subsistência, que autortzará Exército, poderão ser concedidos emseu emprego, após necessário estudo; préstimos e auxílios aos reembolsávels,
às fazendas, às granjas e aos estab) daquele limite até o de Crg
belecimentos e entrepostos de subsís6.000.000 (seis milhões de cruzeiros), têncía que lhes sejam subordinados ..
nas mesmas eondíçôes, à autortaaçáo
do Diretor-Geral de Intendência;
SEÇÃO lI!
C) dêsse último limite até o de Crg
18.000.r'·10 (ctezoito milhões de cruDe>' Ccmqitemenio
zeiros). à autorização do Chefe vdo
Departamento de Provísâo Geral;
22. Os comprementos só poderão ser
d)
&S que excederem aos tetos acisacados ou municiados nos têrmos exama fixados, à audiência do Departa- tos das presentes Instruções e tãomento de Provisão Geral e autoriza- somente pelas organizações e nas SIç ê c ministerial.
tuações expressas na Tabela de Fíxaçáo dos verõ-es dos Complementos.
21.2 ..3 Na Marinha, na mesma letra
bj , citada em 21.2.1, será autorizada
23. O saoue ou municiamento dos
a despesa pelo Diretor-Geral de InComplementos Escolar, Hospitalar e
tendência, par proposta dos Depósi- Especial somente será permitido quantos de Subsistência, até o limite de do, na vealídade fôr fornecida aRa..
Cr$ 12.000.000 (doze milhões de cru- çâo Complementada.
zeiros). Acima dessa importância, a
2':>. Em hipótese alguma, os comdespesa. dependerá de autorização ministerial, ouvida a Diretoria de In- plementos poderão ser pagos em dinhcír.....
tendência da Marinha.
25. Os complementos serão devidos
nos dias em que houve atividade cor21.3
Da Administração
mal ou extraorcnnàrta, no que tange
A admínístraçâo do FEl ficará a
à missão principal da organjzaçâo,
cargo da Diretoria de Intendência" na
bem corno nos casos de prontídãc
Marinha e na Aeronáutica, e da Dipara os elementos nele. compreendiretoria de SUbsistência, no Exército
dos.
competindo-lhes o seguinte:
26. O COm;HE'men~O Escolar somena) aprovar os programas de aphte poderá ser sacado' ou municiado
cação do fundo de cstocagem, até os durante o ano letivo, inclusive épolimites que lhes são outorgados;
ca de exames, para OE alunos com
direito à alimentação por conta do
b) autorizar as aquisições e os serEstado, para os militares que;:;yey..,
viços julgados necessários, bem corno cem
função de docência, ensino JU
as despesas respectivas, nos têrmos
instrução: bem como nos dias de re-.
destas instruções;
cesso, para os alunos de Escolas Pre->
paratórtas, C:e Formação de Oficiais
c) autbrtzar os auxílios, financiamentos e empréstimos, fixando os prada ativa ou de praças e gratuitos
c a Cológtcs Militares.·
zos para o resgate oestes últimos.
27. Os alunos dos Centros, Escolas
21.4 - Dísposiçôes Gerais
e Núcleos de Formacâo de Oficiais da
Reserva farão jus á alimentação por
21.4.1 A percentagem de 3% ttrês conta do Estado nos dias de exerpor cento) do FEl não está íntegra- cicio e instrução qUE' a justifiquem
(alínea e) do art. 82 do CVM).
da no quantitativo de subsístênoía e
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28. Os militares caíxados aos hospitais e sanatórios militares sob regi ..
me dietético farão jus a uma etapa
complementada, equivalente ao vaior
da Etapa Comum vigente para a região, zonas ou localidade, e mais o
complemento previsto- para as organíseções hospitalares.
29. Em regime de porto, os submarinos, navios faroleiros, hidrográficos,
rebocadores de alto-mar e corvetas,
terão o mesmo munícíamento dos demais navios.
30. Somente o pessoal que efetivamente estiver de serviço à noite, em
viagem, erri navios, nos quartos de
zero às qt.atro e de quatro às 'oito
horas rai-' jus ao munícíamento do
Compiemento Especial correspondente.
31. O complemento atribuíd-o ao
pessoal embarcado,
destina-se a
custear o excesso de despesa dos na-:
vice de guerra quando." em viagens,
pro.itídao ou reparo fora da sede, .n.clusíve quando.' em viagem, houver
necessírtade de substituícão de gêneros em virtude de deterioração ou perdas, que resulte em municiamento de
outros gêneros, cabendo ao Comandante do navio, até o limite considerado, justificar: o acréscimo verificado.
32. O municiarnento do complemento especial atribuido ao pessoal embarcado não será concedido aos submarinos, navios hidrográficos, faroleiros,
rebocadores de alto-mar e corvetas,
quando, em viagem fizerem uso do
complemento a -êles previsto. na Tabela de Fixação dos valôres dos Complementos.
33. As Unidades ou Subunidades de
Policia as de Guarda e a Companhíe
Mista 'de Transporte farão jus; por
semana, a cinco dias de 'complemento durante o ano de instrução, excluidosos períodos de íncorporaçào e
desincorporação. Nos demais dias sómente- os elementos empregados sm
serviço com duração continuada ll€
24 horas farão ju a êsse complemento.
33.1 Os componentes de Grupamento de Umuades-Esooja GU de Divisão
Aerotr.rrestre e os fuzileiros pára-qoedistas farão jus, por semana, a cinco
dia-s rte complemento durante o ano

EXECUTIVO

de instrução, excluídos.03 períodos de
íncorjx... ração r des'ncorporaçâo
33.2 Os escafandristas e os homens.,
rãs farão jus, por' semana, a cinco
dias de complemento durante o periodo de instrução e quando no efetivo exercício de sUa subespeoíajj.,
dade.

34: O lanche de bordo de avião será
fornecido;
,
a) às
tripulações dos aviões do
COMTA e das que viajarem em objeto de serviço, instrução ou treinamento com duração superior a 3 (três)
horas;

.b? aos militares em serviço, quanoo
viajarem sem possibilidade de se alimentarem em terra,
34.1 Os vôos de instrução ou treí.,
~3:me.nt,o .: e .âmbíto das organizações,
Isto e, VOOS locais, não darão direito
ao saque, devendo 3, despesa correr à
conta do arranchamento normal.
34.2 A percepção de lanche de bordo não interfere com o direito à ração ou diária de alimentação.
3{,3 O valor nutritivo do lanche deverá corresponder ao dispêndio de
energia durante o vôo e às condições
atmosféricas da regíâo, devendo os
cilar de 500·~. 1.000 calorias, devidamente equilibradas em hidratos de
carbono, proteínas. gorduras e sais
minerais, sempre que possível, segundo a natureza do vôo. .
.
34.4 O lanche de bordo só será fornecido mediar te pedido por escrito,
feito por oficial de operações, do qual
constem, obrigatàriamente, os ele..
mentes que servirão de base para o
saque, isto é:
tipo e matricula do avião;
número da ordem da missão;
unidade, nome, pôsto ou graduação dos oenefíciadoa.
34.5 O saque. será feito na requisição normal da organização e a prestação de contas obedecerá as. instruções baixadas pela Diretoria de Intendência da Aeronáutica.
35. O Complemento Regional será
aplicado de acôrdo com as instruções
que se seguem:
35.1 O Complemento Regional da
Etapa Comum destina-se a bem as-
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segurar a alimentação dos arranchadose será en:preg~do no que f?r necessário a satísfaçâo das necessld~des
iropos{,a~ pela natureza dos serviços
do rancho, bem como para suprir .deficiências dos recursos Imancetros
para aquibiçâo dos componentes da
,ração e para satísrazer outros enc:;rgos inerentes a estocagem, produç~o,
conservação, transporte. _preparo e dIStribuição da alimentação.
35.2 O valor do Complemento Regional é cale ulado sôbre o efetivo ar-

ranchado.
35.2'.1 A parte do Complemento Re~
giona1 atribuída as Organizações l'/'[iIítares será sacada ou municiada
mensalmente em função do efetivo
arranchado e ab-angerá, também, no
Exército - para as unidades 'fora do
regime. de subsistência - e na J.\I.[arinha - para as não supridas pelos
Depósitos de Subsistência - a parcela atribuída aos Depósitos ou Estabelecimentos de Subsistência, suprfdores ou provedores.
35.2.2 A parcela destinada aos De-,
põsítos de Subsistência, da Marinha
e aos estabelecimentos de Subsistêncía do Exe-c'to será sacada ou requisitada, dos respectivos órgãos de finanças, trimestral e adiantadamente,
por estimativa. No Exército serão considerados os efetivos arranchados e
sob o regime de subsistência e na
darfnha os supridos pelos Depósitos
de Subsistência.
35.2.3 O valor atribuído à Diretoria
de Intendência da Marinha, Diretoria
de Subsistência do Exército ou Diretoria de Intendência. da Aeronáutica
será sacado OU requisitado dos respectivos órgãos de finanças, trimestral e adiantadamente, por estimativa.
35.3 C saque ou requisição do Complemento Regional será feito independentemente de qualquer outro
complemento abonado.
35.4 A aplícaçãc do Complemento
Regior.al e do saldo que venha a apresentar durante ou no encerramento
do semestre,' pela Diretoria de Inten-.
dêncía e Depósitos «e Subsistência 'da
Marínha, Diretoria de Intendência da
Aeronáutica ou Dí-etoría de Subsis-
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têncía ;'. Estabelecimento de Subsistêncía do Exército obedecerá às prescncoee específ ~~.~ de cada Fôrça SinguIar, dentro da finalidade precípua
do Complemente Regional.
36,0 r.uantítattvo destinado à Ração de Rr serva será sacado ou requisitado pelo Depósito de Subsistência

do Rio de Janeiro na Marinha, pela
Diretoria de Jntencêncía da Aeronáutica e pela Díretorâa de Subsistência
no EXército, e calculado sôbre o to-.
tal. de mnttaa es arranchados em cada
trimestre.
36.1 A recerta apurada para a pro.duçâo da ração de reserva constituirá um fundo especial intitulado Fundo de Ração de Reserva e destinado
a atender' às despesas com:
a) estudo, elaboração e experimentecão <1,0- orovrtrpos;
b) transporte de material e pessoal,
diárias de alimentação e -pousada dos
sncarregadcs de cumprir missões relac'onaoas com fim em vista, quando não forem atrfbuídas essas despesas às dctações orçamentárias;
c) mostruários e publicações;
d) custeio d-. prcduçâo, estocagem
e dístríbuíçâo para o consumo;
e) pessoal, material e serviços relacíonados com o assunto, não previstas nas alíneas anteriores, após. -aprovação devida.
36.2 0& recursos escriturados no
Fundo de Reserva não ficarão 'subordinados à aplicação em prazos fixos
ou dentro do exercício financeiro e,
observadas as prescrições constantes
do Decreto nc 53,970, de 17 de junho
de 1964 (Aprcvt. o Regimento Interno da Comissão de Alímentaçâo das
Fôrças Armadas), deverão, em sua
totalidade, eer utilizados exclustva.mente na consecução dos objetivos
mencionados em 36.1, sendo dispensadas, para as aquisições em gera1 e
demais encargos do Fundo, as concorrêncías ou tomada de preços nos
termos da Lei nc 4.401, de 10 de setembro de 1964.
36.3 Nos dias de consumo da Ra~
cão de Reserva não será sacada ou
municiada a Etapa Comum.

E8Ti\llO-}r~QjLJ;!êª-..}'OR!;AS mli>~4ê.
QOHi&§ÃO DE .il1,IHF.,HTf..GKo DáS FCRCMARM..4.DM;;

Tabela de F:tx~.çã0 dos ValO1.''o.'s da Et.e.pa em. 31.18S diferentes roodalidades~ para as

a vigorar a partir de 12 de

jane~so

Fôrças Armadas,

de 1966, para o lQ semestre de 1966:

A - ?arB eusi;e.tQ dq BACÁO GOVi]llig

.

-

FI7..0
REGIÃO,

ZONA

ou LOCALIDADE

DE

CU.

MAZONAS

0

PARÁ oce'~.~.oe~

•• "Oee.Oeee"

(a)
Cr~'"

G BAHIA •• oo .. e.~o.ooooe"06

684

UANABARA, llSpfRITO SANTO e RIO DE JANEIRO ""."
0
1l.o PAULO, PARAN~, SANTA CÁTi>~"INA e RIO

564

SERmIPE

no

GR..4J."IDE
SÚL e o " .. ., ., .. "
e .. li
.ti I>
LNAS GERAIS, 111lT0 GROSSO, GOINl e DIS-

5ho

TRIrrO FEDER.àL
~
"
lRE, TERRIT6RIOS, ABROLHOS, TRINDADE,
Unidades denominadas de Tronteira e
postos de Fronteira .....'c .......... ~ .......... lo

504

_ _ _ _ _-'-_ _,

.

I
I

J

960..
._ _J..=_=

Ohserva çõ.e.s.:

(1) - Conforme Art. 84 do C VH

a

Cr$

l

228

34<'.

I"

5J.3

V.

912

1,026

188

282

.

L~3

!

752

846

080

270

405

720

810

252

378

672

756

I

168

!

32~w j

.1:80=

1

720

I

I

TIPO II
.a +. d

I

+'0

366

~

, I
I I

PIAUÍ cEARÁ, RIO G:aAliDE DO
NORTE, PAP..JBA, PERNllllliUCO, lJ,AGOllS, i

TIPO

(3)

-- I
549'!

2h4

732

lARANHÃo,

(2)

COMUM
e + b

SUBSISTSN""

-----~------__J._

T OT A L

(1)

QUANTI'rl

rrvo

~-------

Cr$

'~---i

976

1.C98 I

1.281
1.197

1 1 • 280

i

I

,

1.440
~_~l..'

987
945
882
1.680
_

a. O!':L.cd.alJ. g1;.larda"'mar1nhs.!l ?'l,.2p1raute a of,1.cia1., as~:trante a gua.raa-mar1nha, ea.de'te"
tenente) subo.ficial 0 ss-rgen:to, conrccae .!U"t 85 do CVM-;

.

su."b-

,

b, nos navios .de guerra, quando em viagem e nas forças militares f quando de prontidão ou
em deslocamento 0!Il serviço ou exercício tora da sede, conforme parágrafo único do Art

85 do C V M.
(3) - Para os menoionados na letra â da obsertragão anterior, quando na situação da letra
citada observação, oonforme, par~grafo Wrrioo do ~t 85 do C V M•

~

da

•
(4) - Navios" em v:Lagem no eet;rangei:t'o - para pagamento em dolar:
Quantitativo de Subsistência ""~.~~~.80
Quantitativo de Rancho ooo~.e$.o.~ •• oob
Refôrço de Rancho ou
Quantitati"lto de Rancho majol"adc O:ClG-OOC/G
Rafôrço de IUL~cho majorado ~oO.OGO.GOO~
... Etapa Comu..m e
~O
" .. ~.O
"O ..
Etapa Tipo I ..00
"
"
" ..
ll'

Etapa Tipo 11

B-Par"

OQ.~e .. Q~

".OO.O

OO

08$

3.00

US$

1.00

1.50
US$ 2.25
US$ 4.00
US$ 4.50
us$ 5.25
illS$

custeio da li&Q&0 Ç,Qljp«EM;j1,NUDA,'

De conformidade com a alinca "b" l10 ht So do C V M o 'Valor da Ração Complementada é cenat1tui~o pelo valor da Ração Comum acrescido de complementos destinados a atender ao maior d1spê~
dio energético decorrentes da natureza do~ serviços. Os valoTes atribuidos aos Complemantos,CQ~
tam.da respectiva Tabelao

c -

Para cllstm dê: F..t\CÃQ FB?F1QJ~41:
De conformidade com a

al:ínea

"c n do .&r:t 80 do C V Ml:

Enquanto não forem aprovadas as respectivas Tàbelas, seu custeio,ser~ atendido cqm o acré~
cimo ao valor da Etapa Comum, em Suas modalidades, dos Complementos constantes da respectiva Tabe~a, obedeci~s as Instruções ~e lhe dizem respeito~
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DECRETO N.'? 57.675 JANEIRO DE 1966

DE

27

DE

Regulamenta o § 6.'? do' art. 33. da Lei
n,'? 4.863, de 29 de novembro de
1955.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, .da Constituição Federal e tendo em vista o § 6.9 do artigo 33, da Lei n.c 4.863, de 29 de no-

vembro de 1965, decreta:
Art. 1.9 A receita criada pelo § 6.9
do art. 33, da Lei n.c 4.863, de 29

de novembro de 1965, será aplicada
exclusivamente no pagamento da despesa com o reajuste das aposentadorias e pensões concedido por essa lei
aos serventuários do Serviço de Assistência e Seguro Social dos Economiários (SASSE).
Art. 2.9 A percentagem de 3%, de
que trata aquela disposição, incide sôore o valor líquido da emissão de bilhetes da Loteria 'Federal, sem prejuízo dos 5% previstos no art. 74, letra
», da Lei n.c 3.807, de 26 de agôsto
de 1960, elevados para 8%, pela mesma Lei n.c 4.863, de 29 de novembro
de 1965.
Art. 3.9 A Administração do Serviço
de Loteria Federal, para plena execução destas normas, deverá prover
no sentido de serem reformulados, no
prazo de 30. dias, os novos planos de
extração, . bem como a impressão,
emissão, distribuição e a venda de bilhetes.
Parágrafo único. Enquanto não forem reformulados êssea planos, o Serviço de Loteria Federal, para cumprimentada lei, entregará dos seus recursos, para posterior reembôlso, o
numerário necessário à despesa referida no art. 1.<;1
Art. 4.9 A Administração do Servíço de Loteria Federal executará, em
todo o território nacional, os serviços
de lançamento" cobrança, arrecadação
contrôle de cálculos, entrega e fiscalização da receita prevista no § 6.9, do
art. 33 da Lei n,« 4.863, de 29 de novembro de 1965.
§ 1.9 Devidamente contabilizada
a
renda, a sua entrega ao Serviço de
Assistência e Seguro Social dos Economtárlos será processada em guia
mensal, em valor correspondente ao
montante do reajuste referido no artigo 1.<;1.

29 No fim de cada exercício se
conta apresentar saldo, o me'smo
sera tranafertdo para um "Fundo Especial", cabendo ao Ministério da Fa-,
zenda expedir instruções ao Cons01ho
Superior das Caixas Econômicas Fe~
deraís sobre a sua aplicação.
Art. 5.9 Pela prestação dos serviços
administrativos, técnicos e contábeis
a que se refere, o artigo anterior será
devida à Administração do Serviço
de Loteria Federal remuneração oes.,
tínada ao custeio opéracíonal, na. forma do art. 113, do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 43.913, de 19
de junho de 1958.
Art. 6.Q O presente decreto entrará
em vígor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 27 de janeiro de ,1966; 1455'
da Independência e 78.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO
§
ess~

Octaoío Bulhões

DECRETO NQ 57.676 JANEIRO

DE

27

DE

DE 1986

Reorganiza a Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias e
dá ourtas providencias.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o art.
87, nc 1, da Constituição Federal,
Considerando que a Comissão de
Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COeIS), Instituída pela Portaria
nv 26B-E, de 10 de outubro de 1961, do
Ministro da Justiça e Negócios Interiores, teve por finandade a apuração de Irregularídades administrativas, que ser-vissem de arrimo à abertura de inquéritos e à instauração de
ações -penais e cíveis, para a punição
dos crimes e para o ressarcimento
dos prejuízos causados ao Erário Público e ao patrimônio de entidades
autárquicas ou de sociedades de economia mista;
Considerando, ainda, que se faz imperioso dar continuidade a essas atívidades, para que tenham remate as
providências sugeridas e para que tenham movimentação os mesmos ou
novos setores, através das provídências Ia indicadas ou das que venham
a ser, mclusíve nos casos de revisões
administrativas ou judiciais, quando
couberem;
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- considerando mais que, apurada a
existencia de ntcitos administrativos,
penais e civis, em diversas repartições públicas, entidades. aut.árquicas
e sociedades de economia mista, como o foi pela comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias,
ratificando,dessarte, as conclusões a
que haviam chegado as Comissões de
SindicânCIa, necessário Sé faz, em 'estrita obediência à Lei e à Constituiçáo, a adoção das medidas propostas, visando ao resguardo e ao ressarcimento do patrimônio público e das
entidades indicadas, assim como à
preservação da moralidade administrativa; e
Considerando, finalmen~e, que
se
tas oportuna a prorrogaçao da exísténcia dêsse órgão, pelos motivos expostos, agora diretamente subordinado à Presidência da República, a fim
de que a sua atuação tenha incidência superposta no âmbito administrativo, no sentido de uma atuação
coordenada e harmônica em tôrno
dos inquéritos já abertos ou dos que
venham a sê-lo, no reexame das decisões nas sindicâncias anterídrmente examinadas, no desarquívamento
dos, respectivos processos e no 'encaminhamento dêsses resultados a quem
de dírettc, decreta:
Art. 19 A Comissão de Coordenação
de Inquéritos e Sindicâncias
(COCIS), de que tratam as portarias ncs 268-B, de 10 ,de outubro de
1961, e 231-B, de 14 de abril de 1964,
do Ministro da Justiça e Negócios
Interiores, passa a ser regida pelo
presente decreto.
Art. 29 Compete à Comissão de
Ooordenaçào de Inquéritos e Sindicâncias:
a) acompanhe..r, nos Ministérios,
repartições diretamente subordinadas
ao Presidente da República, autarquias e sociedades, de economia mista, funções autorizadas, instituídas ou
criadas pero Poder Público e as que
forem por ele declaradas de utilidade
publica, empresas Incorporadas <to
patrimônio público e entidades que
recebam e apliquem contribuições
parafiscais, a realização dos ínquéritos instaurados em conseqüência
das sugestões da Comissão de Coordenação -íe Inquéritos e Sindicâncias;
b) representar ao Presidente da Re
pública, por intermédio da Secretaw
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ria-Geral de, Conselho ac Segurança
Nacional, contra as autoridades, funcionários ou dirigentes d.r. quaisquer
repartições públicas, autarquías sociedades de economia «nsta. fundações autorizadas. ínstítuídas ou criadas pelo Poder Públíco.vemprêsas incorporadas ao património púbüco e
entidades que recebam e apliquem
contríbuiçoea parafiscais, que nâo hajam dadc cumprtmento às medidas
alvitradas pela antertcr Ccmíssàc dA.
Ooordenaçao de Inquéntos e- Smdícãncías ou que p01' quatquer 111e10,
direto ou indireto, najnm retaruado
c andamento dos respectivos tnquérftos ou investigações,
c) reexaminar os despachos, quo,
em discordância COm as provídênotas
propostas pela anterior Comissão, tenham determinado o arquivamento
de processos;
d) providenciar, junto às autcrídaues administrativas competentes para que seja promovida « Instauração
de ações penais e cíveis tendentes à
punição de culpados ela prática de
crimes ou contravenções e ao ressarcimento dos danos causados a Administração Pública, centralizada ou autárquica, e ao pau-ímonto _das socíedades de economia ruísra, 'assim como visando ao seqüestro e perdimento de bens ou valores correspcnaentes ao enríquecím-nto Iltctto )U tn-.
justificado de todos quantos dêle se
hajam beneficiado ou a outrem por
irsfluêncía ou abuso de cargo ou função e em detrimento dos ínterêsses
do Erário Público.
e) propor a abertura de processos
administrativos cu a tnstauracâc de
ações penais ou cíveís para a apuração de responsabilidades discíplínarés, crímínaís ou cíveis dos que hajam deixado de dar execução aos despachos do Chefe do Poder ZXecutivo
aprovando as scgestôes anteriores da
Comissão.
1) providenciar a nbtençao, mediante traslados, fotocópias ou certidões,
de peças dos processos resultantes de
síndícâncías, ínvesttgacôes ou tnqué..
ritos, findos, parados cu em curso,
que constituam prova da, prática de
atos de corrupcac ou de enriquectmenta ilicito por írr'Iuêncía. abuso âe
poder ou tráfico de -nrtuêncte, conforme dennídos err Ieí, e enearnír.hálos. a orgâo do Mlmstór:c Público p.a.ra o imediato ingresso em JUizo.
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Art. 3Q A Comissão de Coordena-

ção de Inquéritos e Slndrcãncias no

EXECUTIVO

DECRETO NQ 57.678
JANEI:1.Q DE

DE

28

1966

DE

desempenho de suas atribuições, te-

rá franco acesso a tôdas as depene focumentos dos
órgãos ou entidades onde haja de
atuar e poderá requisitar servrcores.
serviços, processos e quaisquer documentos, solícítar o 'concurso de
técnicos e especialístas- para seu direto assessoramento.
Art. 49 A Comissão de Coordena-

Declara de utilidade pública, para fim
de desapropriação, o imóvel que
menciona, eecessc-rc ao Minist~i"io
da Guerra.

ção de Inquéritos e Síndicâncías fi-

Art. 19 É declarado de utilidade nublíca, para fim de desaproprtaçâo," de
acõrdo com o Artigo 6<;1, commnaõo
com Q Artigo 59, alínea a, do Decretolei número 3.365, de 21 de junno ao
1941, o imóvel constituído de terreno
e be~feitoria, com área de 714,J::1U2,
Iccalízado na Avemda Washington
Luiz número 493, no Município de
Santos-Sê', de propriedade de Marta
Onetda da Fontoura Duelos.
Art. 29 O imóvel a que se refere o
artigo anterior destina-se <.<0 Mnustérío da Guerra.
Art. 39 Fica o Ministério da Guerra
autorizado a promover a desapropriaçào em apreço, correndo as despesas
respectivas à conta dos recursos do
referido Ministério.
Art. 49 o presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrnrto .

dêncías, arquivos

cará

diretamente

subordinada

ao

Presidente da República c vinculada
à Secretat-ía-Geral do Conselho de

Segurança Nacional.
Art. 59 A Comissão de Coordenaçâo de Inquéritos e Sindicâncias
apresentará. trimestralmente, ao Presidente da República; prn -íntern-édíc
do Secretárto-Geear do Conselho «e
Segurança Nacional, relatório suscinto
de seus tracalhos
Art. 69 A Comissão será constituída.
dos Doutores Oswaldo Marceltno Pínto, Rubens Antonio Gonçalves e Hélio Joaquim Guimarães, sob a presidência do primeiro.
Art. 79 :f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, ~'i de jenearc de '198-6; 1459
da Independência é 789 da República,
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 57.677
JANEIRO DE

,lI!;

28

DE

1966

Torna sem efeito o Decreto nÚm.ero
641, de 2 de março de 1962.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 87, inciso I, da Constituição F~
deraí, decreta:
Art. 19 Fica sem efeito o Decreto
número 641, de 2 de março de 1962,
que autorizou o Serviço do patrtmônio da União a, aceitar a doação de
um imóvel, destinado ao Ministério
da Guerra.
Art. 2Q O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de janeiro de 1966; 145Q
da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO
Décio de Escobar

O Presidente da República, usanuo
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição .Federal, decreta:

Brasília, 28 de janeiro de 1966: 1459
da
Independência e 78Q da República.
H. CA8TELLO BRANCO
Décio de Escobar
DECRETO NQ 57.679
JANEIRO DE

DE

Lla

DE

1966

Autoriza o Serviço do Patrimônio àa
União a aceitar a doação de um terrena era Feira de Santana - tiA,
destinado ao Ministério da Guerra
O Presidente da Repúblíca, usando
das atrfbutções que lhe confere o Artigo 87, inciso I, da Constituição Fp-~
deral, e de acôrdo com os Ar-úgos
1.165 e 1.180, do Código Ctvít deereta:
Art. h Fica o serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação que faz o Governo do Estado
da Bahia, de acôrdo COm o Decrete
número 19.593, de 25 de agosto de
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1965 ratificado pela Resolução número {006, de 5 de novembro de 1965,
da Assemhléia Legislativa .íaqueíe Estado, de uma área com 1.082.52UABm2
situada ao sul da estrada contôrno
(BR-4), no Municipio de Feira de
San tana - BA.
Art. 2.11 O imóvel em aprêço caracterizado no Processo número ~O.575
de 1965 - GAB MG, destina-se ao
Ministério da Guerra.
Art. 311 O presente decreto entrara
em vigor na data de sua oubucecão.
revogadas as disposições .em centrário.
Brasília, 28 de janeiro de , 9ôS; 145(1
da Independência e 789 da Repúbnca.
H. CASTELLO BRANCO

Décio de Escobar
DECRETO

N9 57.680
JANEIRO DE

DE

28

DE

1966

Aplica ao pessoal dos Serviços de Navegação da Ama-.;õnia e de Admmistração do Porto do Pará (S.N.A.P.PJ
o aumento de que trata a Lei mimeTO 4.863,'de 29 de novemb1'O ae J96fj.
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EXECUTIVO

DECRETO N9 57.681
,JANEIRO DE

DE

Presidente da República, usando
do., atribuição que lhe confere I) artigo 87, inciso I, da Constituição e
tendo em vista o § 89 do artigo 33 da
Lei número 4.863, de 29 de novembro
de 1965, decreta:
Artigo 19 Aplica-se ao pessoal dos
Serviços de Navegação da Amasõma
e de Admínistraçáo do Pôrto do pará
<S.N.A.P.P.), o aumento de que trata a Lei .úmero 4.863. de 29 de novembro de 1965, observados os prmcí-.
pios ali previstos:
Art. 29 Os recursos para atcndunento do aumento aqui rerenoo.. serão
fornecidos íntegraímente pelo 'rerouro
Nacional, em duodécímos, através do
Ministério da Viação e Obras ~")übJi
cas, por conta do crédito especial. autorizado pelo artigo 30 da Lei numero.
4.863, de 29 de. novembro de 1955.
Art. 39 í!:ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 28 de janeiro de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H .CASTELLO BRANCO

. Juarez

rcooro

i}E

Dispõe sôbre a situação de funcionários teaenue nomeados para cargos
criados pela Resolução número 61-64,
da Assembleia Legislativa do Estado
da Guanabara.

O Presidente da República, tendo
em vista o que consta da Exposíeáo
de Motivos a/no, de 1966, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
resolve
Art. único. Manter nas suas situações' anteriores, os funcionários que,
em virtude de posse em cargo estadual criado pela Resolução número 61,
de 1964, da Assembléia Legislativa do
Estado da Guanabara, perderam ou
foram exonerados de cargo Federal de
que eram ocupantes, efetivos.
Brasüía, 23 de janeiro de 1966: 14,59
da Independência e 73Q da Repúbtíca..
FI. CASTELLO BRANCO

Mem de Sá

DECRETO NQ 57.632

o

28

1966

JANEIRO DE

DE

28 a»

1966

Declara de utilidade pública, pam fins
de
âesaprcpríação, em favor da
União Federal, -as cçôes cocieuuíae
da C o 1n P C< n h i a Bletrcmeeãnicá
"CELMA".

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, íncjso I, da Constituição Federal,
e de acôrdo com o artigo 611 do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei numero
2.786, de 21 de mato de 1956, ~
Considerando a necessidade premente da recuperação da Companhia Eletromccamca "CELMA", integrando-a
definítívamence na Infra-estrutura do
sistema aeronáutico do pais, a bem
do ínterêsse público e da segurança
Nacional;

Considerando que a maíona ~.DSO,..
luta das ações da Companhia Eletro:r
mecânica "CELMA"se encontra na
posse temporária da Massa s'attda
. Panaír do Brasil S.A., e, como tal,
sujeita à realização do ativo, com a
venda total OU -retalhada das mesmas,
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ou, inclusive, a extinção daquela Companhia com o praceamento de sua
maquinaria, decreta:
Art, U' Ffoam declaradas de utilidade pública, para fins de desapro-

priaçâc, em favor da União, na forma
do artigo- 5.° letra a, do Decreto-lei
número 3.365, de 21 de junho de 1941,
as ações societárias da Companhia
Eletromecârnca "CELMA", firma estabelecida no Estado do Rio de .raneíro, as quais se encontram arrecadadas como bens da Ma-ssa Falida
panalr 'do Brasil S.A.
Art. 2,Q o Ministério da Aeronáutica fica autorizado a promove!' a

efetivação da presente desapropriação,
correndo as despesas 2.. conta do Funda Aeronáutico.
Art. 39 n: declarada a urgência da
aludida desaprnprfação, nos têrmos do
artigo 15, do Decreto-lei.númerr, 3.365,
de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei número 2.786, de 21 de maio de
195$.

Art. 49 xste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contránu..
Brasília, 28 de janeiro de 1266; 146?
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Eduardo Gomes
DECRETO N9 57.683
JANEIRO DE

I:E

;),3

DE

1966

Declara de utüuuuie pública, para ttns
de desapropriaçâo, em favor
da
União Federal, bens pertencentes à
Tl1ussa Falida da Panair do Brasil
S. A.

ExECUTIVO

contribuindo para a constituição de
um todo industrial, que somente vare
por sua unidade funcional, decreta:
Art. 19 Ficam declarados de utdltdade pública, para fins. de desuproprlação, em tavor da União F'::!deral
na forma do artigo 59, letra "a". jf;
Decreto-lei número 3.365, de 21 ce
junho de 1941, as máquinas equipamentos, acessórios e ter.ramentas, pertencentes à Massa Falida Panarr do
Brasil S. A., que se encontram, a
qualquer título, na p035e da Companhia Eletromecânica "CELMA". necessários à continuidade de suas atividades técnico-industriais, constantes
dó levantamento procedido pelo Ministério da Aeronáutica.
Art. 29 O Ministério da Aeronáutfea
fica autorizado 'a promover a efetivaçác da presente desapropríação, correndo as despesas à conta do Fundo
Aercnáutíco .
Art. 39 :lI: declarada. a urgência da
aludida desapropriação, nos têrmos do
artãgo 15, do Decreto-lei número 1,365,
de 21 de junho de 1941, atterado pela
Lei número 2.786, de 21 de maio de
Ir'56.

Art. {9 Os bens ora desaproprtadcs
serão íncornorados ao patrimomo da
Companhia Eletrcmecânica "CEL :\1.A"
sob a forma de aumento de capital.
Art. 59 gste decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revo-

gadas as disposições em contrárro.
Brasília 28 de janeiro de 1965; 1450
da Independência e 789 da República.
H;. CASTELLO BHANOQ

Eduardo Gomes

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artig087, Inciso I, da Constítuíção Federal, e de acordo com o artigo 69 do
Decreto-lei número 3.365, de 21 de
junho de 1911 alterado pela Lei número 2.786, de 21 de maio de Ig56, e Considerando haver o Govêrno Federal desapropriado as ações socíetárias da Companhia Eletromecâníca
"C:fLlv.!A" firma estabelecida no Estado do Rio de Janeiro;
Considerando que parte da maquínaría existente nas 'oficinas especializadas daquela Companhia pertence à
Massa Falida Panaàr do Brasil S. A.,

DECRETO N9 57,63'1 -

DE

31

DE

JANEIRO DE 19SG

Concede reconhecimento ct Fucuuíusie
de Odontologia de Passo Fundo, Estado do Rio Grande ilo Sul,

o

Presidente da República, no uso

da atribuição que lhe confere o a-ü-

go 87, I, da Constituição e tendo em

vista o disposto no Decteto'-lei nv 421,
de 11 de maío de 1938, decreta:
Art. 19 :Ê concedido reeonhecnnento
à Faculdade de Odontologla de Pas-
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so Fundo, Estado do Rio Grande do
sul.
Art. 2 9 };::ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 31 de janeiro de 196G; 1459
da Independência e 78° da República.
H. CASTELLO BRANCO
Pedro Aleixo

DECRETO Nº 57.685 JANEIRo DE

1966

DE

31

DE

t.utoriza o provimento, em caráter
excepcional, de cargos da
Parte
Permanente do Quadro de Pessoal
da Cttixa Econômica seaenü do Rio
de Janeiro, e da outras providên. cias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da constituição, decreta:
Art. 19 Sem prejuízo da revisão determinada pelo artigo 19 da Lei i1Úroere 4.345, de 2~ de junho de 1964,
fica a Caixa Econômica Federal do
Rio de Janeiro autorizada a realizar
nomeat;ões,em caráter efetivo, independentemente de conrtícíonaruento
previsto nas "Observações" relativas
ao provimento dos cargos de Escrevente-Datilógrafo, Servente Tesoureiro-Auxiliar, Conferente e 'I'écmco
de Avaliação de Penhôres, constantes
de seu Quadro de Pessoal .aprovado
pelo Decreto nc 51.485, de 7 de junho
de 1962.
Art. 2Q As nomeações a que se refere o artigo anterior deverão recair
em candidatos habilitados em concursos promovidos pele Departamen.,
to Admmíatrativo do Serviço Público.
Parágrafo único. Não havendo candidatos a indicar, c mencionado Departamento realizará os necessártos
concursos, cujas despesas correrão à
conta da caixa EcOnômicá, Federal
do Rio de Janeiro.
Art. 3º aste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíua, 31 de janeiro de 1966; 145l?
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões
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DECRETO NQ 57.-685 ,-- DE 31
JANEIRO DE 1966

DE

Vincula as tarefas de peSQ1tisn de História do Brasil na Europa às atribuições da Delegação Permanente
do Brasil junto à UN ESCO.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição;
tendo em: vista o disposto na Portaria de 19 de janeiro de 1956, do Ministro de Estado das Relações Exteriores, aprovada pelo Presidente da
República em 2-6 de janeiro do mesmo
ano;
e considerando a necessidade de
vincular as tarefas de pesquisa de
História do Brasil na Europa às atribuições da Delegação Permanente do
Brasil junto à UNESCO; P,Ol virtude
das facilidades e da asslsténcta que
tal organismo internacional está aparelhado a prestar nesse domínio
'cultural, decreta:
Art. 1Q As pesquisas nístórtces .de
que trata a Portaria de 19 ele tanerro
de 195ô passam a ser cometidas a
funcionário lotado na Delegação Permanente do Brasil junte à UNESCO,
estendendo-se, outrossim, aos arquí..,,-03 históricos da França.
Art. 2º Ao funcionário designado
na forma do art. 19 será concedida
gratttícacâo equívaíentc a 2\5 do v~
101' fixado pelo art. 19 da LeI numero 4.242, de 17 de julho de 1963, e
ratificado pelo art. 17 da Lei no 4.345,
de 26 de junho de 1964.
Art. 3Q :G:ste Decreto entrará em vigor roa data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 31 de janeiro de 1966; 145{l
da Independência e 789 da República.
H. CASi'FLLO BRANCO

Juracy Magalhães

DECRETO NQ 57.63.7
JANEIRO DE

DE

31

DE

196$

Disv6e sôbre a lotação do pessoal que
1"et01"nOU ao serviço àa Uniáo no De-oertamenio Federal de Segurança
púãlica e na, Polícia do Distrito Federal e dá outras providências

O Presidente da, República, usando
das atrfbuíções que lhe confere o ar-
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tigo 87, mcísc I, da Cons~ituição, e
nos termos do art. 18 da LeI nc 4.483,
de 16 de novembro de 1964, decreta:
Art. 19 Ficam lotados no cieparta-

menta Federal de segurança Pública
e na Polícia do Distrito Federal, na
forma dos Anexos I e II, respectivamente, que. fazem parte integrante
dêste decreto, 'os servidores que re~
tornaram aos serviços da União, por
fôrça do disposto no art. 46 da Lei
nc 4.242.' de 17 de julho de 1983.

Art. 29 ftste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1966;
1459

da

República.

Independência

e

789

da

Guanabara, no montante __ de DM ,
8.200.000 (oito milhões e duzentos

núi

marcos alemães); e Centrais Elétri_
cas de Minas Gerais no montan te de
DM 16.600.000 (dezesseis milhôes
e
seiscentos mil marcos alemães) em
decorrência do protocolo lQe Coopera~
ç â c Financeira assinado entre os Estados Unidos do Brasil e a Repúblíca Federal da Alemanha, em 30 de
novembro de 1963.
Art. 2 9 áste Decreto entrará em vi~
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, em 1 de revereíro de 1966'
1459 da Independência e 789 da Re~
pública.
H. CASTELLO BRANCO

Octamo ·Gouveia de Bulhões

H. CASTELLO BRANCO

Mem de Sá

DECRETO N9 57.689 Os anexos a que se refere o texto
foram publicados no D,O. I de 1~2
(Suplemento) e reuncado no de
15-3-66.
DECRETO NÇI 57. 63B -

DE 1 DE;

FEVEREIRO DE 1966

Autorize o Ministério da Fazenda a
daJ' a garantia do Tesouro Nacional
às operações de crédito que menciona.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal e nos têrmos do art. 19 da Lei
no 1.518, de 24 de dezembro de 1951,
do art. 22, da Lei nv 1.628, de 20 de
junho de 1952, combinado com o artigo 19 da Lei nc 4.457, de 6 de novembro de 1964, e tendo em vista o
disposto no Decrefà no 55.788, de 23
de fevereiro de 1965, decreta:
Art, 1Q Jt o Ministério da Fazenda
autorizado a dar a garantia do Tesou1'0 Nacional às seguintes operações de
crédito, firmadas. entre o Kreditanstalt für Wíederaufbau e. as seguintes
entidades: Fundação Alagoana de
Serviços Assistenciais, no montante de
DM 1.100.000 (um milhão e cem mil
marcos alemães); Companhia Hidroelétrica do São Francisco, no montante de DM 40 000.000 (quarenta nüJhões de marcos alemães); Supermtendência de Serviços Médicos,' da

DE 19 DE

FEVEREIRO DE 1966

Dá nova redação ao art. 43 elo Decreto n 9 51.620, de 13 de dezembro
de 19132

o Presidente da República, usando
da atribuição que 111e confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art.
19
O art. 43 do Decreto
nv 51.620, de 13 de dezembro de 1862,
passa a -ter a seguinte redação:
"Art. 43. Em caso de urgência, exolvidas ao desapropr. .ções ê vendas, o
Superintendente da SUNAB poderá,
ad referendum do Conselho Deli-,~e~
ratívo, deliberar sôbre assuntos da
alçada dêste, encaminhando o ato
respectívo, no prazo de 48 (quarenta
e oito), horas, à sua apreciação.
§ J5' O Conselho Deliberativo deverá pronunciar-se no prazo de :.. 5
(quinze) dias, sôbre o ato.
S 29 Findo o prazo do parágrafo
anterior, sem apreciação do Conselho,
dar-se-á .por aprovado o ato do Superíntendente.
Art. 29 ttste decreto entrará em
VIgor na data de sua publtcacâc, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1/1 de fevereiro de 1966;
145'? da Independência e
739
da
República.
H. CASTELLO BRANco
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DECRETO NO? 57.6-90 - DE 1
FEVEREIRO DE 1966

DE

Apíova o Regulamento para a erecuçôo da Lei n Q 4.{180, de 18 de junho de 1965-.

o

Presidente da República, usando

da atrfbuiçâo que lhe confere o artigo 87, item I, da consütutcão Fe-

deral, decreta:
Art. 19. Fica aprovado o regulamento a que se refere o '3J't. 20, da
Lei 'riv 4.680, de 18 de junho de 19$5,
que a êste acompanha.
Art. 2Q. í!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de fevereiro de 19136; 1459
da Independência c 78Ç1 da República,
H.

CASTELLO BRANCO

Walter Peracchi Barcellos

REGULAMENTO PARA EXECUÇAO
DA LEI NO 4.680, DE 18 DE JUNHO
DE 1965
. CAPÍTULO I

Dos PubliciUtrios

Art , 19 • A proffssão de Publicitário,
criada pela Lei nc 4'{i80, de 18 de
junho de 1965, e organizada na forma
do presente Regulamento, compreende
as atividades daqueles que, em ceráter regular e permanente, exercem
funções artísticas e técnicas através
das quais estuda-se, concebe-se, executa-se e -distribui-se _propaganda.
Art. 29. Considera-se propaganda
qualquer forma remunerada de dírusão de idéias, mercadorias, produtos
ou serviços, por parte de um anunciante identificado.
Arb. 39. As atividades previstas no
Art. 1Q oeste Regulamento, serão
exercidas nas Agências de Propuganua, nos Veículos de Dívtúgaçàc ou
em qualquer empresa nas quais se
produz a propaganda.
§ 19 os auxiliares que, nas Agências de propaganda e noutras organizações congêneres, não colaborarem,
diretamente, no planejamento, execuçào, produção e· díatríbuiçâo da propaganda, terão a designação profls-

sional correspondente às suas funções
específicas,
§ 29 os profissionais- de outras categorias, que exerçam runcoes nas
Agencias de propaganda, conservarão
os privilégios que a Lei lhes concede,
em suas respectivas categorias profissionais.
Art. 49. Consideram-se atividades'
artísticas, para os efeitos deste Regulamento, as que se relacionam com
trabalhos gráficos, plásticos e outros,
também de expressão estética, destinados a exaltar e difundir pela ímagem, pela palavra ou pelo som, as
qualidades e conveniências de uso ou
de consumo das mercadorias, produtos e serviços a que VIsa a propaganda.
Art. 59, São atividades técnicas,
para os fins do presente Regulamento
as que promovem a combinação harmoniosa dos conhecimentos cientificos
com os artísticos, tendo em vista dar
à mensagem punhcitáría o máximo de
rendimento e impacto.
SEÇÃO lI'

Da Agência de Propaganda

Art. 6(1 Agência de Propaganda é a
pessôa jurídica especiajízada nos métodos, na arte e na técnica publicitários, que, através, de' profissionais a
seu serviço, estuda, concebe, executa
e distribui propaganda aos veículos de
Divulgação, por ordem e conta de clientes anunciantes, com o objetivo de
promover a venda de mercadorias,
produtos e serviços, difundir idéias ou
informar o público a respeito de or~
ganízaçóes ou instituições a que ser-

vem.

Art. 79, Os serviços de propaganda
serão prestados pela Agência mediante ccntrataçâo, verbal ou escrita,
de' honoráríos e reembôlso das despesas previamente autorizadas, observadas as Normas-Padrão recomendadas
pelo I Congresso Brasileiro de propaganda,
Art. 8(1. Considere-se Cliente ou
Anunciante a entidade ou indivíduo
que utiliza a propaganda.
Art. 99. Nas relações entre a Agência e o cliente serão observados os
seguintes principias básicos.
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I - A Agencia ass~gU1'ará exclus}~
vídade ao cliente. obríaando-se a nao
assumir encargo de propaganda de
mercadoria, produto ou serviço concorrente, salvo por explícita concordância de seu Cüente .
:rr - A Agência não executará
qualquer plano de propaganda, que
represente
despesa para o Olíente,
sem que êste lhe tenha dado sua
prévia autorização.
III A Agência -obrígar-ae-á a
apresentar. ao Cliente, nos primeiros
dias de cada mês, uma demonstraçâc
dos dispêndios do mês anterior, acompanhada dos respectivos comprovantes, salvo atraso por parte dos Veículos de Divulgação, na sua remessa.
IV - O Cliente comprometer-se-á
a liquidar à vista, cu -no prazo máximo de trinta (30) dias, as notas de

honorários e de despesas apresentadas pela Agência.
V - Para rescisão ou suspensão da
propaganda, "a parte interessada avisará a outra do seu propósito, com a
antecedência míníma. de sessenta
(60) dias, sob pena de responder por
perdas e danos, ficando o Cliente impedido de utilizar-se de, quaisquer
anúncíos ou trabalhos criados pela
Agência, e esta, PO! sua vez, proibida
durante sessenta (60) dias, de aceitar
propaganda de mercadoria, produto
ou serviço semelhantes à rescindida
.ou suspensa,

VI sempre que trabalhos ou
anúncios criados pela Agência, com
aprovação do Cliente, não sejam utilizados ou fôrem cancelados, após
curto período de dívulgaçáo. embora
sem rescisão ou suspensão do contrato,
caberá à Agência uma remuneração
especial, a titulo de ressarcimento das
despesas que efetuou.
VII - Para dirimir as duvidas SUi'gídas na fixação do valor de honorários, de reembôlso de despesas e de
índenízaçôes por perdas e danos, poderão as partes ínstítmr comissão de
árbitros, a cargo de três proüssteneis,
indicados de comum acôrdo, ou por.
associação de cresse com exigência legal.

VIII - A idéia utilizada na propaganda é, presumidamente, da Agêncía, não podendo ser" explorada pOI'
outrem, sem que aquela, pela exploração, receba a remuneração justa,

ressalvado o disposto no art. 454, da
Consolidação das Leis do Trabalho.
IX Nenhum elemento de Pesquisa ou estattstícc poderá ser deturparío pela Agência ou apresentado de
forma capciosa, e sempre que fôr utilizado como fator fundamental de
persuasão, será mencíonada a fonte
de sua procedência,
SEÇÃo

2~

Do Veiculo de Divulgação

Art. 10. Veiculo
de Divulgação,
para os efeitos dêste Regulamento, é
qualquer meio de divulgação visual,
auditiva ou áudio-visual, capaz de
transmitir mensagens de propaganda
ao publico, desde que reconhecido pelas entidades sindicais ou associações
civis representativas de classe, legalmente registradas.
Art. 11. O Veiculo de Dâvulgaçáo
fixará, em Tabela, a comissão devida
aos Agenciadores, bem como o desconto atribuído às Agências de Propaganda.
§ F'. comissão é a retribuição, pelo
Veiculo de Divulgação, do trabalho
profissional do Agenciador de Propaganda, sendo vedada sua transferência, mesmo parcial,' para o anunciante.
§ 2<'.', Desconto é o abatimento concedido pelo Veiculo de Dívulgaçâo
como estímulo à Agência de Propaganda, que dêle não poderá utilizarse para rebaixa dos preços de tabela.
§ 39. Nenhuma Oorníssão ou desconto será concedido sõbre a propaganda encaminhada diretamente ao
veículo de Divulgação, por qualquer
pessoa fíatca ou jurídica que não se
classifique como Agenciador de Pl'Opaganda ou Agêncía.. definidos no
presente Regulamento,
Art. 12, Ao veiculo de Dívulgaçâo
não será .pet'mitido descontar da re. muneração dos, Agenciadores de Propaganda, mesmo parcialmente, os débitos não liquidados por Anunciantes,
desde que .a propaganda tenha sido
formal e prévtamente aceita por sua
dm.r.ao comercial.
Art. 13. O Veiculo de Divulgação
poderá manter a seu serviço Representantes ("Contatos") junto aos
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Anunciantes e Agências

de Propa-

gar;da, mediante contrate ce traba
Ino
L. ragrafo único, A função d~ Re-'

presentante aó poderá

ser ex-c-cios

po:' Agenctaccr de Propaganrta, se,u

preJlliz,j 'do pagam. nv das com -ssôcs
a êste devidas, se assim convier às
partes.
Art. 14. O preço dos serviços prestadcs-pelo Veiculo de Drvuigaçao será
por êste fixado em Tabela pública,
aplicável a todos os compradores, em
ígwaldade de condições, íncumbíndc
ao Veiculo respeitá-la e fazer com que
seja respeitada por seus Representaotes.
Art. 15. O faturamento da divulgacão será feito em nome do Anunciante,
devendo o Veículo de Divulgação remetê-la à Agência respcnsavel pela
propaganda.
Art . li>' O. Veiculo de Divu.1gaçá-o
ncc.ré obrigado, perante o Anuncíanze,
a divulgar a matéria autorizada, no
espaço ou no tempo contratado; «e
acôrdo com as especificações estabelecrdas, não podendo o Anunciante, em
qualquer caso, pretender influir no, 11berdade de sua opinião edítortal.
SEÇÃO 3*.\

Da zuco Profissional
Art. 17. A Agência 'de propaganda,

o Veiculo de Divulgação e o Publicitário em geral.vsem prejuizc de outros
deveres e prolbíçôea previstos neste
Regulamento, ficam sujeitos, no que
couber, aos seguintes preceitos, genêricamente ditados pleo Código de
:Jtti0.l- dos Profissionais da propaganda
a que se refere o art. 17, da Lei 11:,080,
de 18 de junho de 19'55:
I -

Não é permitido:

a) publicar
textos ou Ilustracôes
que atentem contra a ordem pública,
a moral e os bons costumes;
b) divulgar informações contídancíaís relativas a negócios ou planos
de Oüentes-Anuncíantes ;
c) reproduzir temas publicitários,
axiomas, marcas, músicas, ilustrações,
enredos de rádio, televisão e cinema,
salvo consentimento prévio de seus
proprietários ou autores;
d) difamar concorrentes e depreciar seus méritos técnicos;
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e) atribuir defeitos ou falhas a mercadorias, produtos ou serviços concorrentes'
í) c~nt1"3..tar propaganda em condições antíeconômicas ou que Importem
em concorrência desleal;
g) utilizar pressão' econômica, com
o animo de influenciar os' Veículos de
Divulgaçao a alterarem tratamento,
decísoes e condições especiala para a
propaganda:

11: dever:
fazer divulgar, somente acontecimentos verídicos e qualidades ou
testemunhos comprovados;
b) atestar,
apenas, procedências
exatas e anunciar ou fazer anunciar
preços e condições de pagamento verdadeíros:
c) elaborar a matéria de propaganda sem qualquer alteração, gráfica ou literária, dos pormenores do
produto, serviço ou mercadoria;
d) negar comissões
ou quaisquer
ccmpensuçóes a pessoas relacionadas,
direta cu ' indiretamente, com o CU~
ente;
e) comprovar' as despesas efetuadas'
envídar eSIoI'çOS para conseguir
em benefício do Ohente, 2..S melhores
condições de eficiência e economia
para sua propaganda;
g) representar, perante' a autoridade
competente, contra os atos ínrringentes das disposições dêste Regulamento.

II -

a)

t;

SEÇÃO 4~

Da

Remuneração,

do

Registro

Proticsao e ao Recolhiraento do

àa

Impôsto Sindical

Art. 18. Aplicam-se ao puulícitáric
as disposições da Legislação do Tra-

balho e da Previdência social.
Art. 19, Será obrigatório ° registro
da. profissão de Publícitár!o, perante o
Serviço de Identífícação profíssíonal,
do Mimstérto do Trabalho e previdêncía Social.
parágrafo único - Serão exigidos,
para o registro, os seguintes documentos:
a) diploma ou atestado de treqüênera (na qualidade de estudante), ~X'"
pedido por eatcbelecímento que ministre o ensino da propaganda, ou
atestado de habilitação profissional
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fornecido por empregador publicitá-

CAPÍTULO III

no;

.
b). carteira profissional e prova do
pagamento ,do ímpôstc sindical, se já
no exercício da prorrssêo.
Art.

20. Para

Disposições Gerais
SEÇÃO 1"

efeito de recolhi-

mento do ímpôsto sindical, os jornalistas registrados comô redatores; revisores e desenhistas, que exerçam
suas funções em Agencias de propaganda e outras empresas, nas quais
executem propaganda, poderão optar
pelo desconto para a entidade representatíva de sua categoria profissional
ou, para a dos Publicitários.
cAPíTULO II

Dos Agenciadores de Propaganaa

Da Físcalízaçàc
Art. 25. A ríscaüaaçào dos CüSPOSltívos d~ .....eí nv 4.680, de 18 de junho
de 1965, e. do presente Reguiamento,
sera exercida pelo Departamento Nacional do Trabalho, pelas Delegacias
Regíonaís do Ministério do Trabalho e Previdência social, e pelas entidades sindicais e associações cívís de
posta do órgão disciplinar cempeteninteressadas, que deverão denunciar às
autoridades competentes as infrações
verrücadas .

Art. 21. A profissão de Agenciador

de Propaganda Instituída pela LeI numero 4.680, de 18 de junho de 1!JS5, e
disciplinada pelas disposições dêste
Regulamento, abrange a atividade dos
que, vinculados aos Veiculas de Divulgação, a êles encemínham propaganda, por conta de terceiros.
Art. 22. O exercício da profissão
de Agenciador de Propaganda é privativo dos que estiverem, neste categoria, inscritos e identificados no
Serviço de Identificação Profissional
do Mínístérlo do Trabalho e Previdência social.
Art. 23. São exigidos para o registro referido no artigo anterior:
a)
prova, através de anotação da
carteira proríssíonal, do exercicro eletive da profissão, durante doze (12)
meses, no mínímo, ou do recebimento,
mediante documento hábil, de remuneração por agenciamento de propaganda, pelo mesmo período;
o) atestado de capacidade profissional fornecido por associação ou entidade de classe;
c) prova de pagamento do ímpôsto
sindical.

Art. 24. Estendem-se ao Agenciador de .propaganda, registrado em
qualquer Veiculo de Divulgação, todos
os direitos e vantagem assegurados
nas leis trabalhistas e previdenciárias.
Parágrafo único. Para os efeitos
da legislação de prevtdêncía social, o
Agente de Propaganda', sem subordinação empregaticta, será equiparado
ao trabalhador autônomo.
'

SEÇÃo

2~

Das Penalidades

Art.. 26. As infrações ao disposto
na Lei nv 4.680,. de 13 de junho de
1965, e no presente Regulamento,se~
rão punidas com as penalidades abaixo, pelo Diretor Geral do Departamento Nacíonat do Trabalho ou pelos
Delegados Regionais do Trabalho e,
se de natureza ética, em consonância
cem o art. 17 daquela Lei, por proposta do órgão disciplinar cornpetente d.. assocíaçào de classe a que pertcncer o íntrator:
a) multa, de um décimo do saláriomínimo vigente na regtâo a dez vê~
zes o seu valor;
b) multa, de dez a cinqüenta por
cento d. valor do negócio publicitário realizado. se a disposição violada tilr' a do
39, do art. 11, dêste
Regulamento.
Art. 27. A graduação da multa
atenderá à natureza da ínfraçâo e às
condiçóes soclats e econômícas do
ê

jnfrator ,

Art. 28. Nenhuma pena será ímposta sem que seja assegurada ampla
defesa ao acusado.
Art. 29. Poderá o infrator rE001'1'er,
dentro em dez (Iü) dias, a partir da
intímaçâo ou da publicação, nc córgão oficial, do ato punitivo, para, o
Ministro do Trabalho e previdência
Social, ou para {I Diretor Geral do
Departamento Nacional do Trabalho,
se a decisão foi proferida, respectiva-
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mente, _por este último, ou por Delegado Regional do Trabalho.

Art. 30. O recurso, em
qualquer
casO, terá somente efeito devolutivo.
CAPÍTULO IV

Disposições Finais e Transitórias

Art. 31. O regfstro dos Publicitários e Agenciadores de Propaganda,
que já se _encontrem no exercício de
sua profissão, deverá ser obrígatórlamente efetuado, dentro em 120 dias,
contados da data da publicação do
presente Regulamento.
Art. 32. Para os fins de comprovação do exercício profissional, a que
se refere a alínea a, do art. 25 do
presente Regulamento, aos Agenciadores de Propaganda ainda não registrados, será permitido encaminharem propaganda aos Veiculas de Divulgação, pelo prazo ímprorrogável
de doze (12) meses, contado da publicação dêst., Regulamento,
desde
que provem sua filiação à entidade
de classe sindical representativa.
Parágrafo único. A entidade síndícal manterá -un registro especial
para contrôle de estágio de doze (12)
meses previsto neste artigo.
Art. 33. O Ministério do Trabalho
e Previdência Social elaborará e expedirá os unodelos' e instruções que se
do
fizerem necessários à execução
presente Regulamento e dirimirá as
dúvidas surgidas na sua aplicação.
Art. 34. 1tste Regulamento entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
-

Walter Peracchi Barceüos,
DECRETO N9 57.691 FEVEREIRO

DE

DE

2 DE

1966

Abre, pelo Ministério da Viaçáo e
Obras Públicas, o crédito -eepeciat de
Cr$ 71.597.240, para o fim que especifica.

O Presidente da República, usando
da atrfbuiçâc que lhe confere o artigo 87, nv I da Constituição Federal,
da autorfzacão contida no art. 19 da
Lei nv 4.652, de 31 de maio de 1965,
publicada no Diário Oficial de 4' de
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junho seguinte, e tendo ouvido o Ministério dá Fazenda e o Tribunal de
Contas, em cumprimento ao _.UI? de"
termina o art. 93 do Regulamento
Geral de Contabilidade pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto pelo Ministério
d'é', Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ 71.597.240 (setenta e um milhões quinhentos e noventa e sete mil duzentos e quarenta cruzelros) , para regularização de despesas efetuadas no exercício de, 1962, na
forma do ~ 1',1 do art. 48 do código
de Contabilidade da União, com os
beneficios concedidos pelas Leis numeras 3.780· e 3.826, de 12 de julho e
23 de novembro de 1960, respectivamente.
Art. 29 sstc decreto entrará em v!gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de- fevereiro de 1966; 145Q
da Independência e 78.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Juarez Távora

DECRETO N',1 57.692 - DE 2
FEVEREIRO DE 1966

DE

Abre ao Ministétio da traeenâo, o créãito suplementar autorizado
peZa
Lei n9 4.873, de 2 de dezembro de

1965.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, número l, da Constítuiçâo
Federal, da autorização contida no
artigo 1°, da Lei nc 4.873, de 2 de dezembro de 1965, e, tendo ouvido o 'I'rfbunal de Contas da União, em cumprimento ao que determina o artigo
92, do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 E' aberto ao Ministério da
Fazenda o crédito suplementai' de Cr$
600.000.000 (seiscentos milhões de cruzeiros), para refôrço da seguinte dotação inscrita no Orçamento de 1965.
anexo 4Q;
4.14.27 - Deuartamento do Impôsto de Renda Categoria Econômica.
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
ois eoO.OOO.OOO.
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Art. 2ÇlJt,ste decreto entrará em vi-

deral, da autorização contida no

'ar-

gor na data de sua publicaçâo, revotigo.1'\ da Lei no 4.877, de 2 de d~
gadas as disposições em contrário.
_ zemnro de 1965 e, tendo ouvido o Tribu.na1 de Contas da União, em curnBrasília, 2 de fevereiro de 1966; 145,9
primento ao que determina o artigo
da Independência e 789 da República.
92, do Regulamento Geral de Contafi.

bilidade Pública, decreta:

CASTELLO BRANCO

Octuuio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 57.693 -

DE 2 DE

nVEREIRO DE 1966

Abre, pelo Iâínístéría da Fazenda, o
crédito especial de Cr$ 80.000.000.
para o fim que especijica.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituição Fe-

deral e da autorização contida no artigo 19 da Lei no 4.815, de2 de, -le

zembro de 1965 e tendo ouvido o Tribunal de Contas da União em cumprimento ao que determina o art. 93
do Regulamento Civil de Contahüídade Pública, decreta:
Art. F' E' aberto, ao Ministério da
Fazenda, com vigência por dois exercicios, o crédito especial de Cr$ ....
'80.000.000 (oitenta milhõesae cruzeiros) destinado a atender as despesoas de viagem e estada no exterior
dos representantes do aludido Ministério, que tomaram parte na VI Rodada de Negociações Comerciais do
GATT (Negociações Kennedy) , que se
realizou em Gêiiebra, a-partir de '16
de setembro de 1965.
Art. 2('1 aetc decreto entrara em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1966; 145Y
da Independência e 78Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO NQ'57.694 ~ DE 2 DE
FEVEREIRO DE 1966
Abre, ao Ministério da Fazenda, o
crédito suplementar autorizado pela
Lei n. Q 4.877, de 2 de dezembro de

1965.

.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição Fe-

Art. 10 E' aberto ao Ministério da
Fazenda o crédito suplementar de Cr$
10. oco. 000 (dez milhões de cruzeirosj ,
para refôrço à dotação inscrita 110 Orçamento de 1965, anexo 4:
4.14.10 - Contadoria Geral da República - Categoria Econômica.
3. i ,3, O - Serviços de Terceiros _

c.s

10.000.000.

Art. 2Q zste decreto entrará em V1gor na data de sua publicação, revugadas as disposições em contrárro.
Brasília, 'em 2 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 73('1 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio GOuveia de Bulhões

DECRETO N9 57.695 FEVEREIRO DE

DE 2 DE

1966

Abre pelo .Ministério da Fazenda o
crédito especial de Cr$ 58.960.94:3,
para o fim que especifica,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, número I. da Constituição
Federal. da autorização contida no
art. 19, da Lei 4.846, de 19 de novembro de 1965 e. tendo ouvido o 'I'i-íbunal de Contas da União, em cumprimento ao que determina o art. 93. do
Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art.. 19 É aberto ao Ministério da
Fazenda o crédito especial de Cr$
58.960.943 (cinqüenta e oito milhões
novecentos e sessenta' mil novecentos
e quarenta e três cruzeiros) para
atender ao pagamento, em. dólares,
dos vencimentos e vantagens, correspondentes ao período compreendido
entre 1961 e 1963, aos oficiais 'da Polícia Militar do Estado da Guanabara,' Elifas Monteiro Martins, Audizio
Moreira, Francisco Luiz' Ribeiro Junior, Paulo Magalhães, José Carlos

Aros iJO PODER

Braga Teixeira, Laurindo, Alberto ~e
oliveira Couto, Nestor Jose do Nascimento e José Alves Machado, QU(> freqüentars.m cursos de aperfeiçoamento
em escolas especíalízadas nos Estados unidos da Amértca do Norte.
Art. 2Q aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília; 2 de fevereiro oe 1966;
1459 da Independência e 78Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO NQ 57.696 FEVEREIRO

DE

DE

2

DE

1966

Abre, pela Presidência da República,
o crédito especial de .Crg 300. D;)'j,
para. atender a despesa que especifica.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar'
tígc 87, inciso I da ConstituiçãoPederal e da autorização contida no artigo 1Q da Lei nc 4.848,. de 19 de nuvembro de 1965, e tendo ouvido o Trjbunal de Contas da união em cumprimento ao que determina o art. 93" do
Regulamento Geral de Oontabiltdade
pública, decreta:
"
Al't. 19 E' aberto, à Prestdêncla da
República, o crédito espectal :de Crg
300.000 (trezentos mil cruzeiros), pare ser aplicado pela Comissão Coordenadora da Criação do Oacaàc Nacional no pagamento de diferenças de
vencimentos, em face do disposto no
artigo 29 do Decreto uc 53.918 de 13
de maio de 1964, que retificou o enquadramento do pessoal aprovado pelo
Decreto no _50.142, de 27 de janeiro
de 1961.

Art. 29 flste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1966; 145Q
da Independência e 78Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões
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DECRETO N9 57.697 - DE 2 DE
FEVEREIRO DE 1966

Aore, pelo Ministério da Fazenda o
crédito especial de Ors 35'0.000.000,
para atender às despesas que esne-

estica,

o Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo 8'i, mCISO j C'1b, Constituição Fedei al e da autorização contida no
artigo 1Q da Lei nv 4.&52, de 25 de nov-mbro de 1961'- e tendo ouvido o Tricunal de Contas ca União em cumprimento ao que determina o artigo 93
do Regulamento Geral de Contabilidade Pública,' decreta:
-Art. 19 E' aberto ao Ministério da
Fazenda o crédito especial de ......•
_ cr$ 350.000.000 (trezentos e cinqüenta
milhões de cruzeiros) com vigência de
2 (doís) anos, para atender a despesa
de emergência com reparos, reformas
e adaptações 1E' p-edíos em que, se
acham Instaladas ou venham a Instalar-se repartíçoes ato mesmo Ministério em todo o terrttórto nacional.
Art. 2° zste decreto entrará em ;;1·
gor na data da sua publicação, revo,gadas as disposíçôes em contrário.
Brasília, 2 de fe zereíro de 1966;
1,:::5'"

da

Independência

e

789

da

República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões
DECRETO NIl 57.698 -

DE 2 DE

FEVEREIRO DE 1966

Abr.e, pelo Ministério da Fazenda~ o
crédito especial doe Cr$ 138.941.000,
para atender às aesneeos que especifica.

o Presttlente da República, usando
da atribuição que lhe contere ·0 artigo 87, íncísc I da Constáttnçáo Federal e da auto-iaaçao contida no artigo 19 aa uei rr 4.919. de 17 de dezembro de 1950 B tendo ouvido o Trtbunal de Contas da União em cumprrmcnto ao que uetermma o artigo 93
do Regutamentc Geral de Ccntebtlídade Pública, decreta:
Art. 1(1 E' aberto ao Ministério da"
Fazenda o crédito especial de ...•..
crs 138.941.000 (cento e trinta e oito
milhões, novecentos e quarenta e um
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mil cruzeiros) destinado ao pagamentc de 138.941 ações preferenciais subs-

EXECUTIVO

tígo 87, número I,da Constituição Fe-'
~el'al,

da aut<?rização contida no

:;:'1'.

critas pelo Tesouro Nacional no aumento de capital da Companhia Vale

tígo 19, da LeI nc 4.861, de 26 de novembro de 1965 e, tendo ouvido o Tri.

do Rio Doce.

bunal de Contas da União, em curo.
prtmento ao que determina o arLigo 92, do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 E' aberto ao Tribunal de
Contas da União, o crédito suplemen~
tal' de Cr$ 2.166.530.000 (dois bilhões
cento e sessenta e seis milhões e qUi~
nhentos e trinta mil cruzeiros), para
rerõrço das seguintes dotações inscritas no Orçamento de 1965:
Subanexc 2.03.00
Tribunal de
Contas.

Art. 29 Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

Brasília, 2 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Ocfa:vw Gouveia de Bulhões

DECRETO NQ 57.699 -

DE

FEVEREIRO DE 1966

2

DE

Abre ao Poder Judiciário - 'Tribunal
Superior Eleitoral, o crédito especcal
de Cr$ 5.422.893,50, para o fim que
especifica.

O Presidente tta República, usando

da atríbuícào -onrtda no artigo 3Q da
LeI n Q4.578, ce l i de dezembro' de
1964 c tendo ouvido o Tribunal de

Contas.vnos termos do ar-tigo 93 do

Regulameoto Geral de ç .mtabtlídade

Pública, decreta:
Art. 1(1 Fica aberto ao 'Poder Judicíárto - 't'rtocnal Superto- Eleitoral.
o crédito especial de Cr$ 5,422.893,50
(cinco mnhôes, quatrocentos e vinte e
dOIS mü, oitocentos e noveú·,.a t> três
cruzeiros C cinqüenta ('.P:GtllvOSJ, para.
atender a despesas com pagamentos
ce salártc-fainllía, cttferenças de eratirtcaçôes adu-rcnaís e 'rurcrecces" de
vencimentos dos funcionários 1e sua
Secretaria relatívos ao exercício de
1960.

Art. 29 Este decreto 8U",.':2.rr, em vigor na 'lata da sua puoucaçâo, revogadas as 'tísposícóea em contrário,
Brasília, 2 de fevereiro de 1966;
1159 da Independência e 789 da
República.
H,

CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 57.700 FEVEREIRO DE 1966

DE

2 DE

Abre, ao Tribunal de Contas da União,
o -crédito suplementar autorizado
pela Lei n9 4.861, de 26-11-6&.

O· Presidente da República, usando
oas atribuições que lhe confere o ar-

o-s
3.1.1.1 - Pessoal Civil
3.2.3.0 - Inativos ...
3.2.5.0 Salário-fa-

1. 825.700.000
325.000.000

milia . .
15.830.000
Art. 2(1 nste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1966;
145º da Independência e ·789 da
República.
fi. CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhões

DECRETO NQ 57.701 - DE 2 DE
FEVEREIRO DE 1966
Declara de utilielaàe pública, para fins
ele desapropriação pelo" Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, área ele terreno situada no
Municipio de Duque de Caxias, Estado do Rto àe Janeiro.

o Presidente da República, usando
"ia atrtbutçào qU0 lhe contere o artígo 87, inciso r, da Constatuiçâo e
nos têrmos do Oecreto-Ieí nc 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei nc 2.786, de ::n de maio de 1956,
decreta:
Art. 1\\ Fica declarada de utilidade
pública, paa'a ru,s de desapropriação
pelo Departamcr.tc Nacional de Estradas de Rodagem, a área de terreno
com cêrca de 23 . 758,25 m2 (vinte e
três mil, setecentos e cinqüenta e oito
metros e vinte e cmco centímetros
quadrados), situada no· Munic1pio de
Duque de Caxias, Estado do Rio de
Janeiro, que consta ser de proprre-

ATOS DO

Ponsa ExECUTIVO

dade 'de Leví Gaspa,ri~, representada
1anta que com este baixa, deví~:m~nte ~;utent-icada pelo Serviço
TéCnico do 7~ Distrito Rodoviário ~e·
dera1, do Departamento Nacional d~
Estradas de Rodagem, necessárta a
onstrução da Rodovia BR~135 (aniíga BR~3), Rio~Belo Horizonte, treohc Rio Meriti Pilar, entre as estacas
94 _ 13,50 a 114 -
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cional de Estradas 'de Rodagem, aíegar urgente a desapropríaçâo para
efeito de requerer ,a imissão provísófia na posse do bem indicado no artigo 19 dêste decreto.
Art. 39 ~te decreto entrará em vi ~
gor a partir da data' de' sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
arasíua, 2 de fevereiro 'de 1966;
:1.459 da Jndenendêncía e 7B~ da
República.

10,50.

Art. 2~ De acôrdo com o que dispõe
o art. 15 do Decreto-Iet n« 3.365, de21 de junho de 1941, modmcado pela
Lei n9 2.786, de 21 -íe maio de 1956,

poderá o referido Departamento Na...

H. CASTELLO BRANCO
Juarez Távora

DECRETO N9 57.702 -

DE 2 DE FEVEREIRO DE 19&6

---

Abre ao Ministério da Fazenda
n' 4.849, de 19.11.1985.'

o crédito suplementar autortztuio pela Lei

O Presidente da República, usando das atribuições que me confere o
art. 87, número I, da Constituição Federal, da autorização contida nó .ar-;
ttgo 19 , da Lei nc 4.849, de lO de novembro de 1965," e, tendo ouvido o
Tribunal de contas da União, em cumprimento ao que determina o artigo
92, do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 lt aberto ao Ministério da Fazenda o crédito suplementar de
Cr$ 27.312.000 (vinte e sete mHhões,trezentos e doze mil cruecíros) para
refôrçc das seguíntes dotações inscritas no Orçamento de 19ô5:
1) .- Anexo 4.14 Ministério da Fazenda
4.14.03 - 29 Conselho de Contribuintes
3.1. ~.1 -- Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e vantagens fixas
07 - Gratífícacâo pela participação em órgão de
deliberação coletiva..................
13.656.000
2) - Anexo 4.14·-;- Ministério da 'Fazenda
4.14.02 - 19 Conselho de Contribuintes
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e vantagens fixas
07 - Gratdfícaçâo pela participação em órgão de
deliberação coletiva
13.65-6.000
Art. 2'" aste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as- díspçsíçôes em contrário.
, Brasília, 2 de fevereiro de 1966; 1459 da Independência e '789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

ootaoto Gouveia de Bulhões

DECRET0 N9 57.703 Abre, pelo Ministério da raeenaa,
para o fim ,que especifica

DE 2 DE FEVEREmo DE 1986

o crédito especial de Cr$ 12.543.073.118,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 'contere o
87, inciso. I, da, Constituição Federal, e da autorização cóntída no 'ai";.
tigc 19 de LeI ne 4.849, de 19 de novembro de 1965, e tendo ouvido o 'rrtbunal de Contas da União em cumprimento ao que determina. o art. 93
do Regulamente Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 lt aberto ao. Mínistérfc da Fazenda créditos especiais no 'montante de Cr$ 12.543.073.118 (doze- bilhões, quinhentos e quarenta e tres

a~·t.
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milhões, setenta e três mil, cento e dezoito cruzeiros). destinados a regu;
larlzaçâo de despesas:
Para complementação dos recursos' do Fundo Federal de
Eletrificação, referentes ao exercício de 1964. de conformidade com o art. 59 da Lei nc

4~lá6,

de 28 de

novembro de 1962, e COm o art. 66, § 19 , da Lei número 3.244, de 14 de agósto de 1957, o crédito especial de

.0'0

•••••••••••••••••••••

•••••

12.084.855.033

••••••••••••••••

Para complementar os recursos da Fundação G e t ú 1 i o
Vargas, referentes ao exercício de 1964, nos têrmos
do Decreto nv 21.335, de 29 de abril, de 1932, com as

alterações posteriores, e da Lei nc 3.519, de 30 de
dezembro de 19;i.8, o, crédito especial de

.

440.213.085

Para regularização de despesas realizadas no exercício
de 19G4 - Processo M.F.-S.C. 16.684-65, o crédito
especial de
,
,
.
18. üOO-'JUil
Art. 2'1 nste decreto entrará em vigor na data de sua puclicaçâo, re~
vogadas as disposições em contrário.
. Brasilia, 2 de fevereiro de 1966; 1-159 da Independência e ',89 da Republica.
H. CAS'XELLO BRANCO

Octávio Gouveia de Buihôes

DECRETO NQ 57.704 - DE 2
FEVEREIRO DE 1966

DE

Declara de utilidade pública a "Obra
da Fraternidade da Mulher Brasileira" com sede no Estadp da Guanaba-ra.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I; da Constituição Federal, e atendendo ao que consta do
processo 0 9 30.236-64, do Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, decreta:
Artigo único.( E' declarada de utilidade pública nos têrmos do arb. I'?
da Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
I< Obra
da Fraternidade da Mulher
Brasileira", com sede no Estado da
Guanabara.
Brasilia, ·2 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da. República.
H. CASTELLo BRANCO.

Mem ae Sá.

DECRETO NQ 57.705 FEVEREIRO

DE

DE

2

DE

1966

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União 'a aceitar a doação do terreno que menciona, no Estado de
Mato Grosso.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, inciso I, da Constituição Fe
deral e de acôrdo com Os arts. 1.165
e 1.180, do Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrímônío da União autorizado a aceitar,
mediante retificação e ratificação da
respectiva escritura, a doação que o
Dr, Henio Maldonado e sua mulher
fizeram à União Federal, do terreno
com a, área de 17,3453 tia. <dezessete
hectares e três mil quatrocentos e cinqüenta e três metros quadrados), situado no Muntcípío de Cáceres, Estado de Mato Grosso, para ser u tüizado pelo Ministério da Guerra, tudo
de acôrdo com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o número
M

248.615, dê 1964.

Brasília, 2 de revereíro de 1966;
1459 da Indep endêncía e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO.

OctaVio

Bulhões'~

ATOS DO PoDER ExECUTIVO
DECRETO N' 57.706 - DE 2
, FEVEREIRO DE 1966

DE

,Aatoriza. O Serviço do Patrimônio da
União' a aceitar a doação do terreno, que menciona, situado no Municlpio de São José da Beía Vista,
Estado de São Paulo.

O .preaidente .da República, usando
da atribuiç,ão que, lhe, con;!er.e _o artigo 87 inciso, I, da Constdtuíção Federal e' de acôrdo com os artigos 1.155
e 1.180, do código Civil, decreta:
Art. to Fica o Serviço do Patrimô-

nio da União autorizado a aceitar a
doação que o Municipio de _São José,
da Bela Vista, Estado de Sao Paulo,
quer fazer à União Federal, de acôrdo
com a Lei Municipal nc 230, de 14 de
maio de 1964, do terreno com a área
de 300 ma (trezentos metros quadrados), . situado na Rua Capitão Anselmo Diniz, naquele Município, tudo de
acôrdo com o processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o número
204.412, de 1965.

Art. 29 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo 'anterior à instalação
da Agência Postal-Telegráfica local.

Brasília, 2 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO.

octavio Bulhões.

DECRETO NÇl 57.707 -

DE 2 DE

FEVEREIRO DE 1966
Retifica o Decreto n Q 48.706, de '1 cre
agôsto de 1960.
O, Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I. da ConstitUição Federal, decreta:
Artigo único. Fica retificado O Decreto nc 48.706, de 4 de- agôsto de
1960, para declarar que o terreno
doando está situado na Rua. Senador
Miranda Júnior, esquina da Rua João
Pínheíro; e não como constou do citado decreto.
Brasília, 2 de 'fevereiro de. 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO.

Oatamo Bulhões.

DECRE:I'O No 57.708 - DE 2
FEVEREffiO DE 1966

371
DE

Autoriza a Cia. de Mineração São
M ateus a lavrar catcàrío no município de Itararé,' Estado de São
Páulo.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que Lhe confere 0, artigo 87, nv I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. ~85. de 29
de taneíro de 1940 (Código de Mínas) ,

decreta:

Art. 1Q Fica autor-seda a Cia. de
Mineração São Mateus a lavrar 'calcário em terrenos de sua propriedade
no Lugar denominado serto. no bairro
de Bomsucesso, díatrttc e município
de Itararé, Estado de São Paulo, numa
área de doze hectares e oitenta ares
(12,80 ha). delimitada por uun notígano irregular que rem um vértice a
quinhentos e quarenta e seis metros
e vinte e um cenum-r-o- (546.21 mr ,
no rumo verdadeiro cinqüenta graus e
vintee. sete minutos sudoeste (500:>2'7-'
SW) da confluência ;10 r beirãc da
Limeira no rio Taquaruçu 'e as aaos,
a. partir dêsse vértice os- seguintes
comprimentos e rumos, verdadeiros:
quatrocentos e vinte e. um metros.' e
cinqüenta e três centímetros (421,53
m) ~ vinte e sete graus f' dezessete minutos sudeste (27917' SE); quatroeentos e sessenta e dois metros' evemqüenta centimetros ('l62;5C m) , cinqüenta e oito graus e quinze minutos
sudoeste (58915' SW); cento e- trinta e
três metros e trinta e seis centímetros
(133.36 m) , vtntc. e sece graus e cinqüenta e seis minutos noroeste (27°56'
NW); quinhentos e. sessenta e quatro
metros e oitenta e quatro centímetros
(564,84m), vinte e sete graus e' cuarenta e dois minutos nordeste (2'1'-' 12'
NE>. Esta autorfzaça, é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único do IU't 28 do Código
dto Minas e dos artigos 32, 33.. 34 e
suaa euneas, além das seguintes 'E' de
outras constantes do mesmo COdIgO,
não expressamente mencionadas neste
decreto.
Parágrafo único. ~ execução da
presente autorização fica sujeita às
estipuíaçôea do Reguracnento aprovado
PC!() Decreto nc 5J. 726. ce 19 de tevereiro de 1963, e da Resolução 'D9 3r d e
30 de abrtl de 1961>. da Comi&s'\" Na-

cíonal de Energia Nccíeae.
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Art. 29 O concessionário da autorização fica. obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao MunictPl0 em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.

Art. 39~e o conce.w'onár!o da autorização não cumprir qualquer <tas
obrigações -que lhe mcumbem a -autorização de lavra ser» declarada cadu-

ca ou nula na forma dos artigos 37
e 38 do código de Minas

art , 4'" As propri sdades .vizinhas
estão sujeitas às serv'dôes de solo e

subsolo para rins de lavra, na -forma
dos artigos

~9 -e

40 de código de J,VH-

nas.
'
Art.' 51;1 O coacesstonã-to da autori..
zação será fiscalizado pelo- Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores dlscrímínadcs no

art. '11 do mesmo Código.
Art. 6l> A autorízacâo de lavra terá
por títino êste decreto. que será. transcrito no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após o pagamenta da taxa de seiscentos cruzeiros

cc-s

600).

Art, 79 Revogam~se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de fevereírn de 1966;
145l> da Independência e 789 da República.
li. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N.9 57. 709
FEVEREIRO DE

~.

DE 2DE

1966

ExECUTIVO

Campos, da linha tronco Cuba"ào
Fontes, e a localidade de Ca,ra~ua:
tatuba, ambas no Estado de São
Paulo.
§ 1.9 As demaibcaracteristicas técnicas da linha de transmissão a ser
construída serão fixadas pelo Ministro das Minas e Energia, na oportu,
nídade da aprovação dos projetos.
§2.9 A referida linha destina-se ao
fornecimento de energia elétrica à lo..
calidade de Caraguatatuba através do
sistema de produção da concessioná~
ria.
.

Art. 2.9 O Departamento de éguas
e Energia Elétrica do Estado de São
Paulo deverá satisfazer as seguintes
exigências:
I - Apresentar à Divisão de Águas
do Departamento, Nacional da Produ.
çâo Mineral, do Ministério das Minas
e Energia, dentro de noventa (90)
dias, contados da data da publicação
dêste Decreto, os projetos e orçamentos das obras a serem executadas.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro das Minas e Energia.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êate artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 3.Q O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário e, especialmente, o Decreto número 47.926, de 14 de março de 1960.
Brasilia, 2 de fevereiro de 1966;
da Independência e 785' da República.
145.Q

H.

Autoriza o Departamento de Aguas e
Energia Elétrica do Estado de São
Paulo a construir linha de transmissão.

o

presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 5.9 do Decreto-lei
n." 852, de 11 de. novembro de 1938,
decreta:
Art. ·1;9 Fica autorizado o Departamento de .águaa e Energia Elétrica
do . . Estado de São Paulo a construir
úma linha de 'transmissão em circuito
singelo, de 38 kV, entre as tôrres 251
e 252, no' Município de São José dos

CASTELLú BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.9 57. 710 ~ DE 2 DE
FEVEREIRO DE 1966
Transfere da São Paulo Light S.A.
~ Serviços de Eletricidade para o
Departamento de Aguas e Ener'·
ç í a Elétrica do. Estado de São Paulo, a autorização contida no Decreto n.9 52.821, de 13 de novembro

de 1963.

o presidente-,!la República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, da Constituição, e nos

ATOS DO PODER

têrJIlOS do Decreto-Ieí n.o 3.365, de
21 de junho de 1941, decreta:
Árt. l,Q Fica transferida. para O

Departamento de Aguas e Bnergte
Elétrica do Estado de São Paulo 'a
autorização' par~ promover a d.esa.
propriaç_áo da faixa de terra deatínada. à passagem da linha de transmissão entre os Municípios. de São José
dos Campos e Caraguatátuba, no Estado de Sáo Paulo,' de que é titular a
Báo Paulo Light S.A. - Serviços de
Eletricidade, em virtude do Decreto
n;9 52.821. de 13 de novembro de 1963.
Art. 2. 9 aste Decreto entra em vigor' na data de sua publicação,revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1966;
1455) da Independência e 78.9 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

NQ

57.711 -

FEVEREIRO DE

DE 2

DE

1966

Declara de utilidade publica diversas

áreas de terra -neceseârtae ao ápro-

oeuomento das corredeiras. de Bstseuo, no rio Grande.
O Presidente da República: usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87; inciso I, da Constituiçâo, e
nos termos do Decreto-lei nc 3.365,
de ,21 de julho de 1941, decreta:
Art. 19. Ficam declaradas de utilidade pública as áreas e benfeitorias
compreendidas entre oslímites a seguir definidos, representadas nas
plantas integrantes do processo
da
Divisão de Aguas nc 7.656 de 1965,
necessárias à construção da barragem
e .do reservatório do aproveitamento
das corredeiras de Estreito, no rio
Grande, e situadas nos Estados de
Minas Gerais' e São Paulo, cuja concessão foi outorgada à Central Elétrica de Furnas S. A.. pelo Decreto
ns 1.187~A, de 18 dto junho de 1962,
bem corno a área de terra onde se
localizam as jazidas de quartzito e
basalto, necessária à extração de material para a-construção da usina hídroelétrica de Estreito:
I - Area 'do Reservatório - Situada a montante do local da barragem de Estreito. no rio Grande.
A partir do ponto de encontro da
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divisa da propriedade da Central Elétrica de Furnas S. A. com a margem
direita do rio Grande, a cêrca de 700m
a jusante da foz do rio Manteígado,
no Munícípío de Sacramento, Estado
de Minas Gerais, caminha-se pela referida divisa até encontrar a curva
de nível de cota 626,30 m; segue-se
por essa curva de nivel, em /direção
a .montante do rio Grande, envolvendo seus afluentes e subafluentes, até
encontrar a divisa da propriedade da
Companhia Paulista de Fôrça e Luz
(Peixoto), dívísa essa que coincide
com a coordenada E-596. 000, conforme
planta RAI-2395-3-Rl. A seguir. pela
divisa da \ Companhia Paulista de
Fôrça e Luz, anteriormente referida,
atravessa o rio Grande' e 'por ela Sobe
até' o seu ponto de encontro com a
curva de nivel de cota 626,30 m, na
margem esquerda.
Dêsse ponto em
diante, caminha-se pela referida curva de nível em díreeão a jusante do
rio Grande, envolvendo seus afluentes
c subafluentes, atravessando 'JS Municípios de Ibiraci e Claraval, no Estado de Mínas Gerais. até encontrar
a divisa U~ proprtedaae da Central
Elétrica re Furnas S A .. próxima do
riacho Primavera, no Município de
Pedregulho, Estado de SãD Paulo. A
partir dai, e pela divisa afora, desce
até encontrar a margem esquerda do
rio Grande.
11 - Area a jusante do local, da
barragem de Estreito, na margem esquerda do rio Grande, - no Municipio
de Pedregulho, Estado de São Paulo.
A partir do ponto onde a divisa da
propriedade de Libenides do Couto
Rosa com a da Central Elétrica de
Furnas S. A. encontra a margem esquerda do rio Grande, a cêrea de 250m
a jusante da foz do riacho Sucuri, sobe-se pela referida divisa até encontrar a curva de nível de cota 626,30m,
ponto õsse a partir do qual segue-se
por essa curva de nível, em direção a
jusante. até encontrar um paredão de
formação natural; desce por êsse paredão até encontrar novamente a
margem esquerda do rio Grande, a
cêrca de 750m abaixo da foz do riacho
Sucuri acima referido; dai: fletindo
à direita pelo leito do rio, atéencentrar o .ponto inicial.
111 - ' Area de cerra onde se localizam as jazidas de quartzito e basalto, necessária a extração de. material para a construção' da usina
hidroelétrlca de Estreito, situada à
margem esquerda do rio Grande, no
Municipio de Pedregulho, E~tad9 de
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São Paulo, de propriedade de Bene-

dito Chiarello e outros.
A partir da estrada de rodagem Estreito-Franca, num ponto da cêrca de
arame da, faixa de domínio dessa estrada, lado' esquerdo, na altura da estaca 236 -1- 14,00 m, conforme desenho RA2-26321, toma-se o seguinte
camtnhamento, contínuo e fechado,
indicado a seguir por distâncias em
linha reta e respectivos rumos :
545,Om, a 63900' SE; 85,Om a 51945'
SE; 142,Om a 46900' SE; 132,Om a 56900'
SE; 20D,Om a 77915' SE~ tonnm a ..
51.WlS' SE; 85,Om a 33910' SE; 292,Om
a 27945' NE; 700,Om a 55945' SE; ....
l.020,Om a 33915' SW; 598,om a 47'?lO'
NW; 586
a 27g4f? NE; 370,Qrtl a
82(115, NW; 316,Om a 51930' NW; 210,Om
a 58900' NW e com o rumo 63915' NW
tOm

até alcançar a, mesma cêrca de arame
a uma distância de 450,Om. Dêsse
ponto, segue-se pela referida cêrca
até encontrar o ponto inicial.
Art. 2~. Fica autorizada a Central
Elétrica de Furnas S. A. a promover
a desapropriação das referidas áreas
de terra; e benfeitorias nelas existentes, na forma da legislação vígente.
Parágrafo ÚnICO.
Nos têrmos do
artigo 15 do Decreto-lei nc 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei no 2.786, de 21 de maio de 1956,
a desapropriação é declarada de caráter urgente.
'Art. JV. O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Repúbuca.
H.

CASTELL.J

BRANCO

Mauro Thibau

têrmos do Decreto-lei rnc 1.985 de 29
de janeiro de 1940 (Código de .Mi~
nas), decreta:
Art. lQ FiCa autorizado o cidadão
brasileiro Afonso Rodrigues de Lima
a pesquisar hematita em terrenos de
propriedade de Ana Filomena de Je~
sus, Espedito Lopes da Silva e Aprigio Pilar da Silva no lugar denomínn.,
do Cristovão, distrito e munícípío de
São José do Belmonte, Estado de Pernambuco, numa área de quinhen;;os
hectares, (500 ha) , delimitada
por
um retângulo" que tem um vértice a
mil duzentos e quarenta metros (1.240
m) , no rumo verdadeiro de sessenta
e nove graus quatorze minutos sudeste (69 14' SE), da confluência dos
córregos Saquinho e Santo Afonso e
os lados divergentes dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: mil metros (1.000 nu.
doze graus dezenove minutos noroeste
(12° 19' NW); cinco mil metros (5.000
m) , setenta e sete graus quarenta. e
um minutos sudoeste (779 41' SW).
parágrafo único. A execução
da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução nv 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 daRepública.
H.

CASTELLO BRANCO.

M aUTO rnnsou,

DECRETO, N9 ·57.712 -

DE 2 DE

FEVEREIRO DE 1966

Autoriza O cidadão braeüeíro Afonso
Rodrigues de Lima a pesquisar hematita no município de São José
do Betmonte, Estado de Pernambuco.

o Presidente ..da República, usando
da atribuição que .lhe confere o artigo 871 n 9 li' da Constituição e nos'

DECRETO NQ 57.713 - DE 2
FEVEREIRO DE 1966

DE

Autoriza a Mineração reiucana Sociedade
Anônima
a pesquisar
diamante e ouro no município de
Diamantina, Estado de .Minas Gerais.

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

ATOS DO

PoDER

tl,go87, n? I, da Constituição. e nos
têflnos' .dc Decreto-lei n~ 1.985, de ~9
de janeiro de ~940 (Cod1go de MI-

nas), decreta:
AJ:t.. 19 Fica autorizada a .Mine~a
cão Tejucana S. A., a pesquisar díaD::uinte e 0u:ro. em t~rrenos de Santos
H:enrique SIlva, Maria Joana de Sou'za e outros, localizados no lado. da
margem direita do rio Jequiti.:?honha,
no' distrito de Senador Mourão, "nunícípio de Diamantina, Estado de l\JIinas Gerais,· numa área de quatrocentos oitenta e ,cinco hectares (485 ha) ,
delimitada por, um polígono místíüneo que tem um vértice no ponto em
Que uma paralela' ao eixo médio' do
Úo Jequitinhonha, q, - em metros (100
m) correndo pela margem -ítreíta,
corta o rio Agua Verde contribuinte
da rio Jequitinhonha, e os lados a
partir do vértice' considerado: têm os
seauíntes comprimentos e rumos magnéticos: mil duzentos e vinte metros
(1.220" m) , sessenta e dQ:is graus ..10roeste (629 NW); mil oitocentos e
sessenta metros (1. 860 m) , setenta e
quatro graus noroeste (74Q NW); mil
cento e vinte metros (1.120 m) , eessenta e cinco graus sudoeste (659
SW) ;
quatrocentos e vinte metros
(420 m) , vinte e um graus sudoeste
(219 SW); mil e 'seiscentos metros
(1.600 m) , setenta e dois graus (729
SW); dois 'mil metros (2.000 m) , cinqüentae oito graus noroeste (589
NW); oitocentos e sessenta' metros
(860 m) , sessenta e cinco graus sudoeste (65 9 SW); quinhentos e sessenta metros (560 m) , oitenta e nove
graus sudoeste (8gl? SW); seiscentos
metros «( ) m) , quarenta e nove
graus' sudoeste (491? SW); trezentos e
(320
rm, cinqüenta
vinte metros
graus noroeste (50 9, NW); quinhentos
e . oitenta metros (580 mj , trinta e
dois graus' nordeste (32 9 NE); trezentos e sessenta metros (360 m) , dezoito graus noroeste" (18'?' NW); quinhentos e trinta metros (530 m) • oítenta graus noroeste (80 9 NW): qurnhentos metros (500 m) , trinta. e oito
graus noroeste (38 Q NW); dois mil
quatrocentos e vinte metros (2.420
m) , trinta e três graus trinta minutos' 'nordeste (33 9 30' NE);
mil e
trezentos metros (1.300 m) , setenta
e. doía graus nordeste (329 NE); seiscentos 'metros (600 m) , vinte e cinco
graus nordeste (259 NE); mil e trezentos metros (1.300 m),' dezessete
graus noroeste (179 NW); o décimo
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nôno (199) lado é o segmento retilíneo que partindo da extremidade do
décimo oitavo (18 9 ) lado, como rumo
magnético de setenta e dois graus
sudoeste (729 SW), alcança a paralela,
a cem metros (100 m) ; ao eixo do _10
Jequitinhonha, conforme acima. cescrito; o vigésimo (209) e últímc Indo
é uma paralela ao .eixo médio do rio
Jequitinhonha, correndo pelo lado de
sua margem direita, a cem -netros
(100 m) , e no-trecho entre o vértice
inicial e à extremidade do décimo
nono (199) lado descrito.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento. aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução nQo 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear. '
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
quatro mü: oitocentos e cinqüenta
cruzeiros (Cr$ ,4.850), e, será .válldo
por dois (2) anos a contar da data
da transcrição no Iívro próprio de ReM
gfstrc das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1956;
1459 :':a Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

M ouro Thibau.

DECRETO N9 57.714 - DE: 2 DE
FEVEREIRO DE 1956
Autorizá a Mineraçâo reiucana SeAnônima
a
pesquisar
cseõaõe
diamante e ouro no JtI1wicipio de
Diamamtíma, Estado de Mina,') Ge~

reis,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei ns 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Mineração Tejucana S. A." a pesquisar diamante e ouro em terrenos devolutos
ocupados por Severiano Caetano e
outros, na margem esquerda do rio
Jequitinhonha, no distrito de Inhai,

376.
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munícípío de Diamantina, Estado de
Minas, Gerais. numa área de quatrocentos -e oitenta hectares (430 haJ
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice na margem ~S~
querda do rio .requítinnonna a cem
(100 m) de seu, eixo médio e defronte à desembocadura do fio Agua _Verde, eos lados, .a partir do vértice
considerado, tem Os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos metros (700 fi), trinta' e dois
graus sudoeste (32~ SW): seiscentos
e "quarenta metros (640 m) , vinte e
cinco graus noroeste (259 NW); mil
trezentos e quarenta metros (1 340
m) , setenta graus noroeste (709 NWl
novecentos e quarenta metros (940
fi). oitenta e sete gratis noroeste (81t
NW); mil seiscentos e oitenta metros
(1.680 m) , cinqüenta e quatro graus
sudoeste (549 SW); duzentos metros
rzon 00). oeste (W); mil quinhentos e
sessenta metros (1.560 00). sessenta
graus .sudoeste (60 9 SW); novecentos
e. sessenta metros, (960 00). setenta e
nove graus e trinta minutos noroeste
(799' 30' NW); mil e quatrocentos meteós (1.400 00). quarenta e sete graus
noroeste (479 NW); mil e quarenta
metros (1.040 00), setenta e sete graus
sudoeste (779 SW); "setecentos rne-_
tros (700 rm , trinta e seis graus sudoeste (369 SW); oitocentos e sessenta metros (860 m) , cinqüenta. e sete
graus noroeste (57 9' NW); setecentos
metros (700 00). vinte e seis graus
nordeste (269 NE); mil e oitenta metros (1.080 00) setenta e cinco graus
noroeste (759 NW);' mil cento e oitenta metros (l.180 m) , doze graus
noroeste (12 9 NW); mil trezentos e
oitenta metro (1.380 m) , vinte e quatro graus nordeste (249 NE); dois mil
quatrocentos e trinta metros (2.430
00). seis graus noroeste (6 9 NW); o
décimo oitavo (18 9 ) lado" é o segmento "retilíneo que partindo da extremidade do' décimo sétimo (179), lado
dsecrtto, com rumo magnético de cinqüenta e oito graus sudeste (58!? SE),
alcança ponto a cem metros 000 m) ,
do eixo médio do rio Jequitinhonha;
o décimo nôno (199) e último lado é
uma, linha paralela ao eIXO médio do
1'10, a cem metros (100 00). correndo
pela margem esquerda, e ligando o
inicio do primeiro (19) lado ao ponto
terminal do décimo oitavo OS!?) lado
direito.
,
,Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
eatlpulações do Regulamento aprova-

do pelo Decreto nc 51.726. de 19
fevereiro de 1963 e da ReSOluçãon 9
de 30 de abril de .1965. da COInissã'
Nacional de EnergIa Nuclear.
o.
Art. 29 O titulo da autorização d'e
pesquisa. que será uma via autêntlc
dêste de.creto,. pagará a taxa
quatro mil e OItocentos cruzeiros <Cr$.
4.800) e será válido par dois (2) an~
a contar da data da. transcrição uo
Irsro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposiÇÕ%
em contrário.
Brasília. 2 de fevereiro de 19aa·
145'? da Independência e 789 da Re~
púbUca.
H. CASTEI,LQ BRANCO.

,d:
ck

Mauro Thibau.

DECRETO N9 57.715 FEVEREIRO DE 1966

DE

2

DE

Autoriza a Mineração Tejucana Secieâuâe
Anônima
a
p~quisar
diamante e ouro no Municip!o de
Diamantina, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo ,87. nc I, da Constituição e n03
têrmos do Decreto-lei nc 1.985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi
nas). decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Minera'
çác TejucanaS. A., a pesquisar diamante e ouro, em terreno de Sílvérío
Porphirio da Rocha, na fazenda Inhacíca, dístrtto de Senador Mourão, município de Diamantina, Estado de
Minas Gerais. numa área de quatrocentas e noventa hectares (490 ha) ,
situada. na margem direita do rio
Jequitinhonha. entre os córregos da
Viúva e Lagoa da Pedra, ambos oontrtbuíntes pela margem direita do rio
eítado, área essa delimttada per um
polígono místüíneo que tem um vértice no ponto' em que uma paralela
ao eixo médio do rio Jequitinhonha, a
cem metros (100 m) , dêste correndo
pelo lado de sua margem direita corte.
O eixo do córrego da Viúva e os 111·
dos a partir do vértice considerad-o,
têm os seguintes compnmentos e rumos . magnéticos: quatrocentos, metros
(400 m) ; sessenta e nove graus ncrR
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deste (699 NE); mil quinhentos
e
"nte nietros (1.520 m) , trinta graus
Yloroeste (30Q NW); seiscentos e oi.
~enta metros (680 m) , sessenta
e
mco graus noroeste (659 NW); qui~eritos e vinte metros (5.20 m) , doze
graus nordeste (l2 Q ~E); qu~trocen
tos metros (400 m) , vmte e dOIS graus
nordeste (22 9 NE); quinhentos metros (500 m) , dezenove graus noroeste
(199 NW); trezentos e sessenta metros _(360 m) , vmte e sete graus nordeste (279 NE); duzentos _ metros
(200 m) , norte _(N) ; -novecentos
e
cinqüenta
metros (950 m) , trinta
graus nordeste (309 NE); oitocentos
e vinte metros (820 m) ,cinqüenta {l.
gre.. us nordeste (569 NE); seisoentos e oitenta metros (680 m) , norte. (N); mil e trezentos metros (1.30(1
m) treze graus noroeste _ (l3 Q NW):
o décimo terceiro lado é o segmento
retiUneo .que partindo davextremtdade do décimo segundo lado, descrttc
com rumo magnético de sessenta e
nove grau!' noroeste (69Q NW); alcança a paralela. a cem metros (100
mr, do eixo médio do rio J equrtlnhooba, que corre _do lado de sua margem direita; o décimo quarto e último lado é o trecho da paralela ao
eixo do rio Jequitinhonha, correndo
do lado da margem direita, compreendido entre o vértice inicial e a extremidade do décimo terceiro lado;
Parágrafo único. A execução õa
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução nv 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear,
Art. 29 O titulo da rautonzaçâo de
pesquisa, que será uma vía autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
quatro mil novecentos cruzeiros (Cr$
4 900)
e será válido por dois, (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1966;
1459 da rndepenõêncía e 789 da República.

seis

H.

CASTELLQ BRANCO.

l'.iClUTO

'Thibau.

DECRETO N9 57.716 FEVEREIRO

DE

D3

2

DE

1966

Concede a Minérios e Fertilizantes do
Brasil S.A., autorização para f"uncumar como empréea de mineração.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos termos do Decreto-lei no 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida a Minérios e Fertilizantes do Brasil Sociedade Anônima, constituída por Ata de
Assembléia de constituição realizada
em 19 de novembro _de 1965, arquivado sob' o nc 124.021 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, com sede na cidade do Río
de Janeiro, Estado da Guanabara, eutorização para funcionar como, empresa de mineração, de acôrdo com o
que dispõe o Decreto-lei nv 938, de 8
da dezembro de 1938, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que vierem a vigorar, sõbre
o objeto da referida autorização.
Braaílía, 2 de fevereiro de í966; H5°
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thiban

DECRETO

N9 57.717 - DE
FEVEREIRO DE 1966

2 DE

Autoriza o cidadão brasileiro VitaZino
Pagliato a pesquisar calcário no
município de Guapiara, Estado de
São Paulo.

o Presidente da. República, usanoo
c-a atribuição que lhe confere o artigo
87, no I. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1'? Fica,· autorizado o cidadão
brasileiro Vitalino Pagliato a pesquisar calcário em terrenos de sua propriedade e de Luiz Paglíatc e Benedito Pagliato, no lugar denominado
bairro dos Elias. distrito e município
de. Guapiara, Estado de São Paulo,
numa área de quatro _hectares e quarenta e sete ares (4,47 ha)" delimitada por um polígono mistilineo, que
tem um vértice na divisa entre êstes
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terrenos e os da Indústria Mineradora Pagliato, na margem direita do
córrego dos Elias a cento e .quarenta
e nove metros (l49m) no rumo magnético de cinqüenta e sete. graus e
quarenta e sete minutos noroeste (570
4"]' NW) do .canto noroeste (NW> da
casa sede da Mineradora Pagliato e
05 lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e vinte metros e oitenta centímetros <I20,80m) cinqüenta e
quatro graus nordeste (54Q NE); sessenta e dois metros e sessenta centímetros (62,60m). quinze graus e quatro minutos noroeste (15º 04, NW);
trinta e um metros e cinqüenta centímetros (31,50m). um grau e nove
I

DECRETO NI? 57.718 -

I:;t 2 DE

FEVEREIRO DE 1006

Autoriza o. cidadão brasileiro Luiz Pa~
lhato a pesquisar calcário, no Município Guapiara, Estado de Sào
Paulo.

o Presidente da República, usa'1do
da atribuição que lhe confere o art.
87, no I, da Constituição e nos termos
do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), deereta:

Art. iv Fica autorizado o cidadão
brasileiro Luiz palhatc a pesqutsar
calcário em terrenos de propriedade
minutos nordeste (lQ 09' NE); duzende Indústria Mineradora Pagílato Litos e nove metros e setenta centíme- mitada
no lugar denominado Sitio
tros (209,70m), setenta e seis graus
Agua Fria, Distrito e. Munícípío de
e dez minutos noroeste (76l? 10' NW);
sessenta e oito metros e trinta centí- Guapíara, Estado de São Paulo, numa
metros (68,30 m) , oitenta e quatro \ área de dez hectares sessenta e trt!s
graus e quarenta e sete minutos su- ares e setenta e quatro eentíares
00,6374 ha) , delimitada por um podoeste (84Q 47' SW); setenta e um
metros e vinte centímetros (71,20m>, lígono irregular, .que tem um vértice
cinco graus e dezenove minutos su- a vinte e sete metros e cinqüenta centimetros (27,50 m) , no rumo magnédoeste (51? 19' SW); o sétimo (7(»
lado é o segmento retilíneo que par- tico de setenta e dois graus. quarenta
e dois minutos nordeste (72 0 lJ2' NE),
tindo da extremidade do sexto (69)
lado, com rumo magnético de cin- do canto oeste (W) da sede da rndúatría' Mineradora Paglíato Ltda. e
qüenta e cinco graus e dezesseis minutos sudeste (559 16' SE), alcança os lados a partir dêsse vértice, os sea margem direita do córrego. do Eltas ; , gutntes comprimentos e rumos mago oitavo (81") e último lado é o trenéticos.; duzentos e dezesseis metros: e
cho da margem direita, do córrego do quarenta centímetros (216,40 mi , trinElias, compreendido entre a extremi- ta e dois graus sudeste (32 0 SE); dudada do oitavo (SI?) lado e o vértice
zentos e nove metros e cinqüenta ceninício do primeiro (19) lado descrito.
tímetros (209,50 m) , trinta e cinco
graus doze minutos nordeste (350 12'
Parágrafo único.
A execução da
NE); nove metros e trinta e sete cenpresente autorízaçâo fica sujeita às
tímetros (9,37 m) , cinqüenta e um
estipulações do Regulamento aprovagraus cinqüenta e sete minutos n01do pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução núdeste (510 57' NE) ; cento e oitenta
mero-S, de 30 de abril de 1965 da Coe três metros e oitenta e dois ccnumissão Nacional de Bnergfa Nuclear.
metros (183,82 m) , treze graus dois
minutos nordeste (13 0 02' NE); cento
Art. 2.º O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica e oitenta e nove metros e quinze centimetros (189,15 m) , oito graus cindêste Decreto, pagará a taxa de treqüenta e um minutos nordeste <,80 51'
zentos cruzeiros (Cr$ 300) e será váNE); trinta e nove metros e oitenta
lido por dois (2) anos' a contar da
data da transcrição no livro próprio e cinco centímetros (39, 85 m) , qumze graus cinqüenta e um minutos nodo Registro das Autorizações de Pesroeste (150 51' NW); vinte e oito mequisa.
tros
e noventa e dois centímet-ros
Art. 3Q Revogam-se as dísposlções
(28,92 m) , dezoito graus quarenta e
em contrário.
nove minutos noroeste (18 0 49' NW);
oitenta e seis metros e sessenta e sete
. Brasília, 2 de fevereiro de 1966; 145q
da Jndependêncía e 789 da República.
centímetros (86,57 m) , oitenta graus
cinqüenta e três minutos noroeste ':800
H. CASTELLO BRANCO
53' NW); cinqüenta e três metros e
treze centímetros (53,13 m) , oitenta
Mauro Thibau
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graus trinta e quatro minutos noroeste (80 0 34' NW); vinte e nove metros
e vinte e um centímetros (29,2.1 m) ,
cinqüenta e sete graus quarenta e três
minutos noroeste (57 0 43' NVI); cinqüenta e seis metros e 'oitenta e dota
centimetros (56,82 m) , vinte e três
graus trinta e três minutos sudoeste
{23° 33' SW); cinqüenta e quatro metros oito centímetros (54,08 m) , vinte
graus quarenta e um minutos audoesté" (20 0 41' SW); trinta e cuatro metros e cinqüenta e três centímetros
(34, 53 m) , doze graus quarenta e três
minutos sudoeste -(12 0 43' SW;; cinqüenta e cinco metros e dezoito centímetros (55,18 m) , quinze graus urmta e sete minutos sudoeste (15° 27'
awr: cento e dezessete. metros e noventa centímetros (117,90 m) , três
graus trinta e oito minutos sudeste
(3° .38' SE); o décimo sexto lado é o
segmento retilineo que partindo - da
extremidade do décimo quinto lado
.descrito ao vértice' de partida.
Parágrafo arnco. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n,c 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução numero 3, de 30 de 'abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.° O titulo da autorízaçàoide
pesquisa, que. será uma via autêntíca
,déste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data d~ transcrição, no livro próprio
de RegIstro. das Autorizações de Pes-

tígo 87, ne I, da Conitituição e nos
têrmos do Decreto-lei n? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de :.;rinas), decreta:
Art. 19 Fica. autorizado o, cidadão
brasileiro' Benedito Palhato a pesquisar calcário, em terrenos de propríedade da' firma Indústria Mineradora
Pagliato, no lugar denominado Baír1'0 dos Elias, distrito e município de
Guapiara, Estado de São Paulo, numa
área de dois hectares quarenta e três
ares e quarenta centlares (2,4340 ha) ,
delimitada por um polígono irregular
que em um vértice a vinte e um me~
tros (21 m) , no rumo magnético de
trinta e cinco', minutos nordeste (JQ
35' NE), do centro da ponte da Estrada que vai de Guapíara para Agua
Pria sôbre .o córrego Agua Fria e os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinze metros <15 m) , trinta graus e trinta minutos nordeste
(301' 30' NE) ; cento e trinta e um metros e oitenta centímetros (131,80 00),
setenta e sete graus e um minuto
nordeste (779 01' NE); setenta metros (70 00), quarenta e quatro graus
e .qulnze minutos nordeste (449 15'
NE) ;
cento e dez metros e quinze
centímetros (110, 15 m) , vinte e cínco graus e trinta e sete minutos sudeste '(25 9 37' SE); trezentos e dez
metros
(310 m) , cinqüenta e 'seis
graus e quatro minutos nordeste (56Q
04' NE); cento e trinta e seis metros
e sessenta centímetros (136,60 00),
_quarenta ei nove graus e trinta e
nove minutos sudoeste (49Q 39' SW);
cento e trinta e nove metros (139 m) ,
quísa.
oitenta
três graus e dez minutos
Art. 3.0 Revogam-se as dísposiçêes sudoeste, (839 lO' SW); o oitavo e álem contrário.
Uma lado é o segmento retilíneo que
Brasília, 2 de fevereiro de 1966· \ partindo da extremidade' do sétimo
descrito vai ao vértice de par145.° da Independência e,78.0 da Repü: lado
tida.
'
blica.
Parágrafo
único.
A execução da
H. CaS:rELLO BRANCO
presente autorização fica sujeita às
Mduro Thibau
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução núDECRETO Nº 57.719 -DE 2 DE
roerá 3, de 30 de abril de 1965, da
FEVEREIRO DE 1966
Comissão Nacional de Energia NUM
cléar ,
AutoriZa o cidadão brasileiro Benedito

e

Palhato a pesquisar calcário 'no
município de Guapiara. ·Estadó, de
São Paula,
.

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

Art. 29 O titulo da autorízaçâo de
pesquisa, que sera uma VIa autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e
será válido 'por dois (2) anos a contal' da data da transcrição no livro
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próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrãrio.
Brasília, 2 de .revereíro de 1966;
1459 da Independência e 78 da República.
H. CAS'l'ELLo BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO

NQ

57.720 -

DE

2

DE

FEVEREIRO DE' 1966

Autoriza Porcelana Schmidt S. A. a

Pesquisar jeldspato,quartzo

8

cau-

Um no município de Pedras Grandes, Estado de Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere, o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9'1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada Porcelana
Schmidt 5." A. a pesquisar _feldspato,
quartzo e caulím em terrenos de propriedade de lzidro Bonetti .e Silvino

Bonetti no lugar denominado Canela
Grande, distrito e município de Pedras Grandes, Estado de Santa Catarina, . numarãrea de trinta e sete
hectares, cinqüenta e um ares e trinta e oito centiares (37,5138 ha) , delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a duzentos e noventa
e um metros (291 m) , no rumo magnético de sessenta e nove graus e
trinta minutos sudoeste" (691l 30' swi
do canto sudoeste (SW) da residência
de Izaías Bonetti e os lados a partir
desse Vértice, os seguintes comprfmentos e rumos magnéticos: novecentos
metros (900 m) , treze graus e trlnta minutos nordeste (139 30' NE);
quinhentos e cinqüenta metros (550
mj , oitenta e sete graus e vinte minutos noroeste (879 20' NW); duzentoa e vinte metros (220 m) , treze
graus e trinta minutos sudoeste (139
30' SW); duzentos e setenta e cinco
metros (275 m) , oitenta e sete graus
e. vinte minutos sudeste (879 20' SE! ~
seiscentos e trinta e seis 'metros (636
m) , treze graus e trinta minutos sudoeste 039 30' SW). O sexto (69) e
último "lado' é o segmento retilíneo
que partindo da extremidade do quín-

to (5 q ) lado descrito, vai ao vértice de
partida.
Parágrafo único. A execucão da.
presente autorização fica sujeita à.s
estipulações do Regulamento aprol'a_
do pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução na,
mero 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia rofuclear.
Art. 2~ O título da autorização de
pesquisa, que será uma via au,
têntíca dêate decreto, pagará a taxa
de trezentos e oitenta cruzeiros (Cr$
380) e 'será válido por dois (2) anos
a contar da data da transcrição no
livro próprio de Registro das autodízaçôes de Pesquisa.
Art. 3~ Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO

N9 57.721 DE 2
FEVEREIRO DE 1966

Outorça

concessão para
energia elétrica

DE

distribuir

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arítgo 87, inciso 1, da oonstttuícão.e nos
têrmoa 'do, art. 5~ do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938,
e do art. 8~ do Decreto-Iet nv 3.763,
de 25 de outubro de 194':', decreta:
Art. 1~ E' outorgada ao Departamento de Aguas e Energia, do Estado
de Pernambuco, concessão para dístríbuir energia elétrica no distrito de
Tapiraim, Município de São Caetano,
Estado de Pernambuco, ficando para
i3S0 autorizado a construir O sistema
de transmissão e distribuição que fôr
necessário.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas .ae
características técnicas da instalação.
§ 2Çl A energia será suprida pela
Companhia Hidro ElétrIca do Sã;o
Francisco.

ATOS DO PODER

Art. 29 O concessionário deverá satisfazer as seguintes exigências:
l_submeter à aprovação do Mlntstro das Minas e Energia,em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (1S0) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos.
II .- Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de
trinta "(30) dias, contado da publíoação do despacho de aprovação da respectivaminuta pelo Ministro das Minas e Energia.
TI! - Iniciar e concluir as obras
n06 prazos que forem estabelecidos
pelo Ministro das Minas e Energia,
executando-as de ecôrõo cem os projetos
aprovados e as modificações
autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
\
e Energia.
Art. 39 As tarifas de tomectmcn,c
de energia elétrica, serão fixadas e
trienalmente revistas pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
,Art. 49
A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
-Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que 110
momento existirem, em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos,reverterão à União .
Art. 69 O concessionário poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único" O concessionário
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
de, concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. ,79 í!:ste decreto entra em vigor
na data de SUa publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência" e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.
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DECRETO

N9 57.722 DE 2 DE
FEVEREIRO DE 1966

Dispõe sõbre a concessão de gratificação pela representação de gabinete
e revoga os Decretos 56.597 e 56. 59S,
de 21 de iulho de 1965.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item l, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19 A gratificação pela representação de, gabinete, prevista, no artigo 145, item IV, da Lei nc 1.711, de
28 de outubro de 1952, ou em leis especiais, será concedida pelo efetivo
exercícío:
I - nos Gabinetes da Presidência
da República;
l i - em gabinete de Ministros de
Estado;
f i - em gabinetes dos Dirigentes
de órgãos diretamente subordinados
ao Presidente da República ou aos
Mínístéríos, bem como dos dirigentes
de autarquias e de entidades paraestatais.
Art. 2" M gratificações relativas as
funções necessárias ao funcionamento
dos gabinetes, serão fixadas -em .valores decrescentes, tendo em vista a
hierarquia, a responsabilidade e o grau
de complexidade das respectivas atribuições, obedecidos os limites máximos
previstos neste decreto.
Art. 39 Os valores da gratíficaçâo
pela representação de gabinete serão
fixados, na forma preceituada no artigo anterior, pela autoridade a que
estiver subordinado o órgão ou autarquia e deverão constar de tabelas,
aprovadas pelo Presidente .da República e publicadas no Diário Oficial
da União.
§ 19 As tabelas a que se refere êste
artigo conterão, obrigatoriamente, a
denominação das funções e respectivos números e só poderão ser aprovadas se demonstrada a existência de
dotação orçamentária para atender-à
despesa conseqüente.
§ 2Q Os valores da" gratificação vigorarão a partír da data da publicação da tabela ou da designação, vedado o efeito, retroativo.
~
§ 39 As tabelas poderão ser revistas
na medida daa.necessídadesdo serviço
e serão ajustadas sempre que houver
redução na. rubrica orçamentária para
atender ao respectivo pagamento.
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Art. 49 Na organização das tabelas
de gratificação pelo efetivo exercício
nos Gabinetes da Presidência da República e em gabinete de Ministro dê
Estado, serão observados os seguintes
liniites:
I - quando a designação de Subchefes dos Gabinetes da Presidência
da República e de assessores de M1~
nístro de Estado exercendo funções de
Secretário Geral, Chefe de Gabinete

ou equivalentes recair em servidor públíco, a gratificação pela representação de gabinete será fixada de modo
que a .respecttva importância, somada
asa maior vencimento das séries de
classes do serviço público federal' não
exceda ao teto estabelecido no artigo
13, da Lei nc 4.863, de 29 de novembro de 1965;

II - quando a designação recair em
pessoa sem VÍnculo de emprêgo com
o serviço público a gratificação poderá
ser fixada' até a importância correspondente ao teto a que se refere o
item anterior;
TIl - ressalvados os Gabinetes da
Presidência da República, somente se
poderá atribuir a gratificação pela representação de gabinete no valor do
teto permitido, no máximo, a cinco
(5) funcionários que exerçam funções
de Secretário Geral, Chefe de. Gabinete, ou equivalentes, devendo a gratificação fixada para função imediatamente inferior a estas; não ultrapassar de 90% (noventa por cento) do
teto referido.
,., '
Art. 5~ A concessão da gratificação
pelo efetivo exercício em gabinete dos
Dirigentes de órgãos' diretamente subordinados ao Presidente da República ou aos Ministérios, bem como de
autarquias e de entidades paraestatais, observará os seguintes tetos:
I - quando a função de Chefe de
Gabinete ou equivalente fór exercida
por servidor público, a gratificação por
representação de gabinete será fixada
de modo que a respectiva importância, somada ao vencimento, remuneração ou provento, não exceda de 90%
(noventa' por cento) da retribuição do
dirigente do órgão ou autarquia; _
II -:. quando a designação recair em
pessoa sem VÍnculo de emprêgu com
o serviço público, a gratificação acima prevista poderá ser fixada em importância. correspondente até 90%
(noventa por cento) da retribuição do
dirigente do órgão, autarquia ou entidade;

EXECUTIVO

nr
ca.da gabinete n~o poderá Í81'
mais de cinco (5) funclOnários Com
gratificação pela representação de ga_
binete fixada no teto estabelecido nos
itens anteriores.
§ 1~ Para fins de fixaçã-o do limite
acima, previsto, computar-se-á na retribulçâc do dirigente do órgão ou autarquia o valor da gratificação de que
trata o art. 7Q da Lei nv 4.863, de 29
de novembro de 1965, ainda que o respectivo dirigente ou chefe não aceite
ou, não possa optar pelo regime de
tempo íntegral.,
§ 2~ Quando o dirigente ou chefe
em exercício de cargo em comissão
função gratificada, bem como de utívídades correlatas, não puder, por ímpedímento legal, optar pelo regime de
tempo integral, o limite da respectiva
gratificação pela representação de gabinete respeitará as normas fixadas
no art. 4~ dêste decreto.
,"""C"

ou

Art. 6~ Ressalvados os atos da competência do Presidente da República,
a designação para desempenho das
funções a que se refere êste decreto
será feita 'medíante portaria, índivídual ou coletiva, da autoridade a que
estiver subordinado o órgão ou autarquia, cta qual constará a denominação das funções e a importância
devida a titulo de gratificação pela
representação de gabinete.
Art. 7g A gratificação a que se rerereo presente decreto será paga na
base da freqüência, ressalvados os' casos de férias, nojo, gala e serviços obrigatórios por Lei, e não se íncorpcra
aos vencimentos para qualquer efeito.
Art. 8~ A percepção da gratificação
pela representação de gabinete obriga
a prestação mínima de trinta e cinco
(35) horas de trabalho semanais, período que poderá ser elevado para até
quarenta (40) horas, quando houver
conveniência e ínterêsse da repartição.
Art, 9Q Salvo expressa autorização
regulamentar, a' gratificação pela representação de gabinete não poderá
ser percebida, cumulativamente, com
os vencimentos de cargo em comissão
ou função gratificada.
Parágrafo único. A proibição a que
se refere êste artigo é aplicável ao
funcionário na forma do artigo 60 da
Lei n~ 3,780, de 1960 e ao amparado
pelo artigo 7Q da Le~ n~ 2.188 de 1964.
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Art. 10.' ttste decreto entrará em
vigor na' data de sua publicação, revogados os Decretos . ns. 56.597 e
56:598, de 21 de julho de 1965, e as
dentais disposições em contrário.
Brasilia, 2 de fevereiro de 1966; 145 q
da . jnãependêncía- e 78Q da República.

Art. 29 nste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1966; 1459
da Independência e 78\1 da República.
H. CASTELLO BRANco

Zilmar Ara7ipe

H. CAStELLO BRANCO

M em.. de S'á
Zilmar Araripe de -Macedo
Décio de' Escobar
Juracy Magalhães
Octávio Gouveia de Bulhões
Juarez Távora
Ney Braga
Pedro Aleixo
walter Peracchi Barcellos
Eduardo Gomes
,Raymundo de Britto
Paulo Egydio Martins
Mauro Thibau
Roberto de Oliveira campos
Osvaldo Cordeiro de Farias

DECRETO NQ 57. 722~ A - DE 2 DE
FEVEREIRO DE 1966

Altera em caráter transitório, até a
reeetríüuração do Serviço de Intendência da Marinha do Brasil como
decorrência da Reforma Administrativa, a redação do Art .. 6\1 do Regulamento para os Centros de Contróle de Estoque, aprovado pelo Deereto. nQ 46.424, de -14 de jUlho de

1959.

o Presidente da República, usando
da atríbutção que lhe confere o artigo
87, inciso r, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19 Fica alterada em caráter
transitório, até a reestruturação QO
Berviço de Intendência da Marinha
do Brasil como decorrência da Reforma Administrativa, a redação do ArtiglJ 69. do Regulamento para os Centros de Contrôle de Estoque, aprovado
pelo Decreto ne 46.424, de 14 de julho
de 1959, que passa a ser a seguinte:
u Art. 69 _ Cada CCE dispõe do seguinte pessoal:
I --- Díretor-Contra-Almtrante do
Corpo de Intendentes da Marinha;
n - Vice-Diretor - Capitão-deMar-e-Ouerrado Corpo de Intenden~
ses da Mar~".

DECRETO N.0 57.723 -

DE 3

D~

FEVEREIRO DE 19ô6

Autoriza o cidadão brasileiro Anton·io
Jorge Abdala a ,avrar calcário,
Município de Alpinópolis, Estaào de
Minas Gerais.

"o

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o' art.
87, n.oI, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,o 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antonio Jorge Abdala a lavrar, calcário, em terrenos de SUa propriedade, no lugar denominado Batrro do Sapateiro, Distrito e Munrrnpío
de Alpinópolís, 'no Estado de Mtnas
Gerais, numa área de onze hectares
e vinte e oito ares' (11,28 ha) , delimitada por um polígono irregular QUe
tem um vértice a duzentos e quínze
metros e noventa e cinco centímetros
(215,95 mj , no rumc verdadeiro cinqüenta graus e dezessete minutos noroeste (500 17' NW) da extremidade
noroeste (NW) da escola local e os Jados, a partir dêsse Vértice, .os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e cinqüenta e dois metros
e noventa e quatro centímetros (152,94
mj , trinta e três graus e cinqüenta
minutos sudoeste (33 0 50' SW); trinta metros e trinta e sete centímetros
(30,37 m) , trinta e seis graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (36 0 45'
SW); cinqüenta e um metros e quinze centímetros (51,15 m) , trinta' e emco graus e vinte e nove minutos sudoeste (350 29' SW); cinqüenta me.tros e sessenta e dois .centímetros
(50;62 m) , trinta 'e seis graus e, aezenove minutos sudoeste (360 19' SW) ;
cinqüenta e dois metros e noventa
centímetros (52,90 rn) , setenta ê dois
graus e três minutos noroeste (720 -03'
NWr; trezentos e vinte e dois mewos
e oitex;ta e nove centímetros (322,89
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m) . cinqüenta e seis graus e oito mínutos noroeste (56 0 OS' NW); trezentos metros (300 mr. trinta e três graus
e cinqUenta minutos nordeste (330 50
NE); trezentos e setenta e nove me-

tros e dois centímetros (379,02 m) ,
cinqüenta e seis graus e dez minutos
sudeste (560 10' SE). Esta autorrzação é outorgada mediante às condicões constantes do parágrafo único do
art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das
seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita 'às esu-..
pulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n 9 51.726. de 19 de tevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
n 9 1-63', de 9 de janeiro de 1963, da

Comissão Nacional de Energia NUClear.
Art. 21? O concessionário da autcrízeção fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à trntão, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 39 Se o concessíonárío da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37 'e
38 do Código de Minas.
~
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e subsolo para fins de lavra, na forma dos
arts. 39 e oQJ do Código de Minas.

Art. 59 O concessíonarto da autoríaaçâo será fiscalizado pelo Depa~·ta-.
menta Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art , 71 do mesmo Código.
Art. 61? A autorízaçâo de lavra terá
por título _este decreto, que será transcrito no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600.)

Art. 7Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1966;
1-4:5.0 da Independência e 78.0 da Repúbltca.
H. CAS'IELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 57: 724 FEVEREIRO DE 1966

DE

3'

DE

Autoriza Indústria e Comércio de Mineração Brasil Central - Incomi_
brac S. A. a pesquisar talco no muniCÍpio de Mazripotaba, Estado de
Goiâs.

O Presidente da República, usanne
atríbuíção que lhe contere o arh:~o 87, n 9 r, da Constituiçâo e nos
termos do Decreto-lei nc 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mina.s)
decreta:
'

d~

Art. 19. Fica autorizada Indústria
e Comércio de Mineração Brasil Central - Incomibrac S. A. a pesquisar
talco em terrenos de propriedade de
Joaquim Cabral de Oliveira no lugar
denominado Fazenda Córrego FUndo
e Plôres, distrito e munícípro de MaJripotaba, Estado de Goiás, numa área
de quarenta e nove hectares sessenta
e dois ares e cinqüenta centrares ..
(49,6250 har , delimitada por um pclígono irregular, que tem um vértice
a trezentos e quarenta e cinco metros
(345m), no rumo magnético de oitenta e quatro graus e cinqüenta minutos sudeste (849 50' SE), do canto
sudeste (SE) da casa de Joaquim Cabral de Oliveira e os lados a partir
dêsse vértice, os. seguintes comprrmentes e ru.nos magnéticos: noventa
e oito metros (98ro), oitenta e um
graus quarenta e seis minutos sudeste (81 46' SE); cento e setenta e oito
metros (178m), oitenta e 'oito graus
cinqüenta e um minutos sudeste \82 Q
51' SE); cento e vinte e quatro metros (124 m) : sessenta graus trinta e
seis minutos- sudeste (60936' SE); cento cinqüenta e cinco metros 055m)
sessenta e oito graus e seis minutos
sudeste (88 9 06' SE); cento e oitenta e
seis metros e cinqüenta centímetros
(186,50m), oitenta e quatro graus e
cinqüenta e um minutos sudeste (849
51' SE); cento quarenta e dois metros (l42m) , sessenta e oito graus
cinqüenta e um .mínutos sudeste (68'
51' SE); quatrocentos e cinqüenta e
quatro metros (454m), vinte graus e
vinte e um minutos sudeste (209 21'
SE); trezentos sessenta e um metros
(361m), vinte e dois graus e dezoito
minutos sudoeste (22Q 18' SW); cento
setenta e seis metros e vrntc centímetros, (176,20m), vinte e um graus
e quarenta e oito minutos sudoe,s te
(211? 48' SW). O -décimo (109) e oiç

lhos

lado é o seguimento retilíneo
ue partindo da extremidade do no~o (9.9) 'lado descrito vai ao vértice
de partida.
parágrafo único - A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Reguh3.mento aprovado
pelo Decreto 51. 726, C1e 19 de fevereiro de 1983 e da Resolução nc 3 de
30 de abril de 1965 da comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2\!. O titulo da autortzaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de qutnhentos cruzeiros (Cr$ 500) e será
váijdo por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Peaf,iDlO

quísa.

Art. 3 9 • Revogam-se as disposições

em contrário. ,

Brasília, 3 de fevereiro de 1966; 1450
d!1 Independência e 789 da República.

tes dêsse vértice, os seguintes rumos
magnéticos: norte (N); oeste (W).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização de pesquisa fica
sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc ...•
51. 726, de 19 de fevereiro -de 1963 e
da Resolução número 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2? O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará' a taxa.
de três mil duzentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 3,240) e será válido por
dois (2) anos a contar da data da
transcrição no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3Q· Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H.

H. CASTELLO BRANCO

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

Mauro Thibau

DECRETO N9 57.725 FEVEREffiO
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DE

DE 3 DE

DECRETO N9 57.726 -

Autoriza o cida,dão brasileiro Décio
Amaral Castro a pesquisar amianto,
mica e minérios de niquel, no municipíc de Níqueíâruiia, Estado de
Goiás.
O Presidente da República, usando
<la atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Décio Amaral Castro a pesquisar amianto, mica e mínéríos de
níquel em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Morro
Fruta de Lôbo, distrito e município
de Níquelândía, Estado de Goiás,
numa área de trezentos e vinte e
quatro jieetareâ (324 ha) , 'delímítada
por um quadrado de mil e oitocentos
metros (L 800 m) de lado; que tem
um vértice a novecentos e oitenta me ..
tros (98d m) , no rumo magnético de
'Quarenta graus este (409 E), do canto sul (S) da c-asa do Senhor Honorato' José Soares e os lados dívergen-

DE 3 DE

FEVEREIRO DE 1936

1966

Outorga, à Companhia Faruruiense de
Energia Elétrica, concessão para tiístriõuir energia elétrica,

o Presidente da Repúbhea, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constibutcào e nos
têrmos dos artigos
do )ecreto-lei
nv 852, de 11 de novembro de 1938, e
89 do Decreto-lei n« J. 763, de 25 de
outubro de 1941, decreta,
Art. 19 E' outorgada, à Companhia
Paranaense de Energia Elétrrca, concessão para distribuir euergta elétrica
nos Municípios de Martónons. São
João, Francisco Beltrâo e Renascença,
Estado do Paraná. ficando autorizada
ar construir os sistemas de transmissão
e de distribuição que se fízerem necessários.
§ 19 A energia elétrica a ser distribuída será suprída pelo Sistema

,9

Chopím ,
§ 29 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação dos
projetos, serão determ'nadas as características técnicas das instalações.
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Art. 29 A concessíocária deverá sa~
tísrazer as seguintes exigências:
I - Subm~ter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do pr azc de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos. projetos e orçamentos relativos
aos .sistemas de transmissão 'e distribuição.

'

,

..o.. - Assinar o contrato dlscíplínar
da concessão dentro do prazo de trinta
(30) dias, contados da publicação do

despacho da aprovaçâc da respectiva
minuta pelo Ministro das Minas e
Energia:
IH - Iniciar e conet-ur as obras nos
prazos que forem aprovados pelo Ministro das Minas e Bne.p-ia executando-as de aoôrdo com os projetos aprovados e as modificações que forem
autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministra das Minas e
Energia.
Art. 39 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serac fixadas e' revistas trienalmente pela Divisão de
Águas, do Departamentc Nacional da
produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas ~ Energia.
Art. 49 A presente concessão vígorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo 'o pra,« da concessão,
todos os bens e msteiaoõcs que, DQ
momento. existirem em função exclu-.
stva e permanente dos serviços eoncedícíos reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá
requerer' que a concessão seja reno-o
vada mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafc único. A concessionária
deverá entrar com .o uedldo a que se
refere éste artigo até 'seis (6) meses
antes de findar o pr:-v~v de vigência
da concessão, entendendo-se, se não o
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 aste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasíha," 3 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da. República.
.

DECRETO N9 57.727 -

DE 3 DE

FEVEREIRO DE 1966

Autoriza. a Sociedade Mineira de Ex-

portação Ltda., a comprar Pedras
preciosas.

o

Presidente da República, usando
atrlbuíçâo que lhe confere o artígo 87, nv I, da .Constituição .se,
deral e tendo em VIsta o DecretO-lei
nc 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizada a So,
ciedade Mineira de Exportação Limitada, estabelecida em Governador
Valadares. Estado de Minas Gerais, a
comprar pedras preciosas nos termo;
do Decreto-lei nv 466, de 4 de junh~
de 1938, constituindo titplo desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Brasilia, 3 de fevereiro de 1966'
1459 dá Independência e 789 da Re:
pública.
d~

H. CASTELLo BRANCO.

octooío Gouneui de Bulhões.

DECRETO N9 57.728 -

DE 3 DE

FEVEREIRO DE 1966

Autoriza a firma Dim - Diamositee
Industriais Moix Ltda., a comprar
pedras preciosas.

O Presidente da República, usando:
da atribuição que lhe confere o artígo 87, nv I, da Constituição Federal e tendo em vista o Decreto-lei
ns 466; de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único; Fica autorizada a firma DIM Diamantes Industriais
Moix Ltda., estabelecida na Capital
do Estado de São Paulo, a comprar
pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei nc 466, de 4 de junho de
1938, constituindo titulo desta autcrizaçâo uma via autêntica do presente
decreto.
Brastlía, 3 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.

H. CASTELLO BRANCO

H. CASTELLO BRANCO.

li!auro Thibau

Octavio Gouveia de Bulhões.

ATOS DO PODER ExECUTIVO
N~ 57.729 DE 3 DE
FEVEREIRO DE 1966

DECRETO

Autoriza estrangeiros a adquirir, em
regime de ocupação, tração uieai do
terreno de marinha e acrescido que
menciona, no Estado de São Paulo

387

Borges Farré Salazar, de nacícnalidade espanhola, autorizados a adquirir, em regime- de ocupação, a rração ideal de 2/256 avos do terreiro
de marinha e acrescido situado na
Av. Engenheiro .Míguel Fresgrave
s-nv, designado como lote A:-II-a. 110
Munícípío de São Vicente, Estado de
São Paulo, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o nc 213.700, de 1955.

- O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, inciso I da Constituição Feríeral e tendo em vista o disposto no
art. 205 do Decreto-lei nc 9.760, de
Brasília, 3 de fevereiro de 1966;
5 de setembro de 1946, decreta:
145Q da Independência e 789 da República.
Artigo WllCO. Ficam Francisco
jaarré .Salazar, de nacionalidade arH. CASTELLO "9RANCO.
~ gentina, e sua espôsa aosere Porest
Octavio -Gouveia de Bulhôes
---'---DECRETO N9 57.730 - DE 3 DE FEVEREIRO DE 196ú
Abre, pelo Ministério àa Fazenda, o crédito especial de Cr$ 50Q.ÇOO.OOO, autorizado lJela Lei n 9 4.788, de 13~lO-1965.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da ocnsütutcão Federal e da autorização contida no artigo 19, da Lei no 4.738, de. 13 de. outubro de 19{í5, e tendo OUVIdo o Tribunal
de .Contas da União, decreta:
Art. 10 É aberto ao Ministério da Fazenda, com vigência de cinco exercícios, o crédito especial de Cr$ 500.000.000 (quinhentos milhões de cruzeiros), destinado a atender ao pagamento das dívidas enquadradas no artigo
78, do Código de Ocnt.ahllídade da União.
I
Art. 29 O crédito especial de que trata o .presente Decreto será automãticamente registrado e ntstríbuído ao Tesouro Nacional, pelo 'I'rtbunal de
contas.
Art. 39 l1:ste Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío ,
Brasília, 3 de fevereiro de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.
H •. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bp,lhôes

DECRETO

N9

---3

57.731 -

DE

DE FEVEREIRO DE

1966

Abre, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 2.887.622.692.
autorizado pela 'Lei n~' 4.788, de 13-10-1965.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, número I, da Constituição Federal e da autorização contida no artigo 1~ da Lei nc 4.788, de 13 de outubro de 1965, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas da União, decreta:
Art. 19 :É aberto ao Mlnístérfo da Fazenda o crédito especial, de
Cr$ '2 ~ 887.622.692 (dois bilhões, oitocentos e oitenta e sete milhões, setscentos e vinte e dois mil, seiscentos e noventa e dois cruzeiros, com a seguinte
destinação:
crs
1) Para atender ao pagamento da diferença de vencimentos
e demais vantagens decorrentes do aumento concedido
pela Lei no 4.069. de 11-6-62, devida ao Juiz de Direito do
do"Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara, Doutor
Manoel Murtinho Pinheiro, no período de abril a dezembro de 1962 ...•. .••......•..............................

1. 021. 77Z
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2) Para atender ao pagamento das despesas decorrentes da
aplicaçêo-da Lei nc 1.069, de tt-e-sz, ao pessoal do Estado do Acre, sendo CrS 512.863.800 (quinhentos e doze

milhões, oitocentos e sessenta e três mil e oitocentos
cruzeiros), referente ao exercício de 1962 e Cl'$ 843.737.120

(oitocentos e quarenta e três milhões, setecentos e trinta
e sete mil, cento e vinte cruzeiros), relativo ao exercício
de 1963
~)

1.356.6ÔO.9:tQ

Para ser aplicado pela Comissão do Plano do Carvão Nacional (CPCAN), nos fins previstos na Lei nv 3.860, de
24-12-1960, especialmente nas medidas de amparo financeiro à produção carbonífera, nos têrmos da letra j do
art. 69 da referida Lei
'....

1.530.000.000
Art. 29 Os créditos especiais de que trata o presente decreto serão automàtdcamente registrados e distribuídos ao Tesouro Nacional, pelo 'I'nbunal de Contas da União.
Art. 39 1!:ste Decrete entrará em vigor na data de sua pubücação, revogarias as disposições em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1966; 145Q da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO

Nv

57.732 -

DE 3 DE FEVEREmo DE ,1965

,Abre, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 534.612.563, autorizaào pela Lei n{' 4.788, de 13~ 10-1965.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87. número I, da Constituição Federal e da 'autorízaçâo contida no artigo 19, da Lei nv 4.788, de 13 de outubro de 1965, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas da Uníâc, decreta:
Art. 19 É aberto ao Ministério da Fazenda, cem vígêncía de três exercícios. o crédito especial de Cr$ 534.612.563 (quinhentos e' trinta e quatro
milhões, seiscentos e doze mil, quinhentos e sessenta e três cruseívosi , com
a seguinte destinação:
Cr$
1) Para ocorre!" ao pagamento das despesas resultantes da
construção de prédio destinado à Alfândega, Delegacia
Fiscal do Tesouro, Diretoria Regional do Impôsto de Renda e Delegacia do Serviço do Patrimônio da União, sedíados em Niterói, :$stado do Rio de Janeiro.............
218.000.000
2) Para atender à liquidação de despesas decorrentes do fornecimento de luz elétrica, fôrça motriz e gás, telefones,
telefonemas aos órgãos do serviço público federal sadiados nos Estados da Guanabara, Rio de Janeiro, S. Paulo,
Minas Gerais e Espírito Santo, enquadrados no art. 97,
do Regulamento Geral de Contabilidade pública.......
316.61:&.5-&3
Art. zv Os créditos especiais de que trata o presente Decreto serão automaticamente registrados e distribuídos ao Tesouro Nacional, pelo Tribunal de Contas da União.
Art. 39 aste Decreto entrará em vigor na data de sua punücação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

389

ATOS 00 PODER ExECUTIVO.

DECRETO NQ 57.733 -

DE

3

DE

FEVEREIRO DE 1966

Autoriza estrangeiro adquirir, em
transferência e regularização de
aforamento, o dominio útil do terreno .acrescido de marinha que menciona, no Estado da Guanabara.

O presl'dente da República, usando

atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituiç~o Federal e tendo em vista ° disposto no
art. 205 do Decreto-lei nc 9.760, de 5
de ~etembro de 1946, 'decreta:
Artigo único. 11: Rosário Altieri, de
nacionalidade ítanana, autorizado a
adquirir, em transferência e regularização de aforamento, o domínio útil
do' terreno acrescido de marinha situado na,Rua General Pedra nc 36,
casa VIII, no Estado da Guanabara,
conforme processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o nv 306.'l37,
de 1962.
Brasília, 3 de fevereiro de 1966; 1459
da Independência e 789 da República,

Art. 39 Este decreto entra-rá em vigor na data de sua publicação,revo-

gadas as . disposições em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da
República. _
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

da

H. CASTELLO BRANCO
Octavio Gouveia' de Bulhões

DECRETO N9 57.734 FEVEREIRO DE 1966

DE

3

DE

Aplica ao Serviço d-e Navegação da
Bacia do Prata o aumento de que
trata a Lei n'? 4.863, de 29 de novembro de 1965.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ectígo 87, inciso l, da Constituição e
tendo em vista o § 89' do artigo 33 da
Lei nc 4.863, de 29 de novembro de
1965, decreta:
Art. 19 Aplica-se ao Serviço de Nalegação da Bacia .do Prata - Autarquia Federal, o aumento de que trata
e Lei nc 4.863, de 29 de novembro de
1965, observados os princípios ali previstos.
Art. 29 Os recursos para atendimento do aumento aqui referido serão
fornecidos integralmente pelo Tesouro
Nacional, em duodéeímos, através do
Ministério da Viação e Obras Publicas, por conta do crédito especial, autorizado pelo artigo 30 da Lei nc 4.863,
de 29 de novembro de 1965.

DECRETO Nº 57.735 - DE 3 DE
~o DE 1966
Aplica-se à Companhia de Navegação
do São Francisco - Sociedade de
Economia Mista, o aumento de que
trata a Lei n9 4.863, de 29 de novembro de 1965.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o artigo 87, inciso L, da Constituição e
tendo 'em vista o § 3'" do artigo 33 da
Lei n9 4.863, de 29 de novembro de
1965, decreta:

Art. 1.9 Aplica-se
Companhia de
Navegação do São Francisco - Sociedade de Economia Mista, o aumento de que trace ao Lei no 4.863, de 29
de novembro de ]965 observados os
prrnctpíos ali orevistos.
Art. 2~ Os recursos para atendimento do aumento aqui referido serão
fornecidos íntegra-mente pelo Tesouro
Nacional em ducdécímos, através do
Ministério da V .acão e Obras Púnlícas, por conta de crédito especial, autorizado pelo artigo 30 da Lei ne 4.863,
de 29 de novembro de 1965.
Art. 39 ãste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 3 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da
República.
á

H. CASTELLO BRANCO
Juarez Távora

DECRETO N9 57.736 - DE 3
FEVEREIRO DE 1966

'DE

Outorga concessão para distribuir
energia elétrica

O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, da Constituição, e
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nos têrmos dos arts. 10 do Decretolei nv 2.281; de 5 de junho de 1940 e
39 do Decreto-lei nv 3.763, de 25 de

outubro de 1941, decreta: \
Art. 1Q E' outorgada à Companhia
de Eletrificação Rural do Nardeste
concessão para produzir e distribuir
energia elétrica nos municípios de
Esperantdna, José de Freitas e Agua
Branca, Estado do Piauí, ficando para
isso autorizada a instalar usinas 001'melétricas e construir os sistemas de
distribuição que se dzerem necessários.
Parágrafo Único. Em portaria do
Ministro, das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão determinadas as características .técnícas j,9 mstalaçâo.
Art. 29 A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter a· aprovação do Ministro das. Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto,os estudos, projetos e orçamentos.
II ..:...... Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias; contado da publicação
do despacho de aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
m - Iniciar e concluir ás obras
nos prazos que forem estabetectdos
pelo Ministério das Minas e Energia,
executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro d9,S Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serâo fixadas .e
trienalmente revistas pela Divisão de
Aguas. do Departamento Nacional da
Produção Mineral. com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente conoessâo vigorará pelo prazo de trinta (30) enosx
'Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações- que no
momento existirem, em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá requerer que a -onccssãc seja renovada
mediante - as condições que vierem a
ser estipuladas.

Parágrafo umco. A concessioná'
deverá entrar corrí o pedido a u na
refere êste artigo até seis
se
seli ~ntesde findar o prazo de
gencia da concessao, entendendo_s
não o~ fizer, que não pretende a re~
novaçao.
Art. 79 ltste decreto entra 'em ví,
gor na data de sua publicação re
vogadas as disposições em contr'á.rio~
Brasílía, 3 de .fevereíro de 1006'
1459 da Independência e 789 da Re:
pública.

(6i in
vi:

H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N9 57.737 FEVEREIRO DE 1966

DE

3

DE

Transfere a Centrais Elétricas de Minas Gerais S, A. concessão para
distribuir eneraia etetrwa

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos dos arts. 59 do Decretolei nc 852, de 11 de novembro de 1938
e 89 do Decreto-lei nc 3.763, de 2-5
de outubro de ,1941, decreta:
Art. li? Fica transferida a Centrais
Elétricas de Minas Gerais, S. A. e
estendida a. todo
município a concessão para distribuir energia elétrrca
na cidade de Coração de Jesus, Estado de Minas Gerais, de que é titular Samuel Barreto, em virtude do
Decreto ui? 36.877, de 4 de fevereiro

°

de 1955.
Art. 5t! A concessionária deverá sa-

tisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de um 1)
ano, a contar da data da publicação
dêste. decreto, os estudos, projetos e
orçamentos relativos às novas instalações.
II - Assinar ° contrato disciplinar
da concessão dentro de trinta (30)
dias, contado da publicação do deapacho de aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas e Energia.

UI - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos
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aprovadOS e com Jis modificações autorizadas.
parágrafo ~nico. Os ~prazos referidos neste artigo poderão ser prot-rosadoe por ato do Ministro das Minas
~ Energia.
Art. 3Q As .tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
triena~mente revistas, pela Divisão de
ÁO'UltS do Departamento Nacional da
P;oducão Mineral. com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 4Q ãste decreto entra em vigor
na data de sua publicacão, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1966;
145Q da Independência e 78Q da Re~
. pública.
H. CASTELLO BRANCO.
M aura Thibau.

D:ECRETO NQ 57.738 ""'-

DE

3

DE

FEVEREIRO "lE 1~66

Declara de utilidade pública uma faixa de terra destinada a passagem
de linha de transmissão.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artlgo 87. inciso I, da Constituição, e
tendo em Vista o que dispõem o Decreto n\>35. 851, de 16 de julho de 1954
e o Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 1Q E' declarada de utilidade
pública a faixa de terra com 20 (vinte) metros de largura destinada à
passagem da linha de transmissão das
obras da Usina de Jaguara, "no Estado
de Minas oerms, às, obras da Usina
de Estreito, no Estado de São Paulo,
constantes das plantas integrantes do
processo da Divisão de Aguas número
6.964:-65, com o, seguinte caminhamenta:
Partindo do marco MO situado no
eixo da linha de transmissão Peixetos-Estreito a 14S,50m (cento e quarenta e três metros e cinqüenta centímetros) da estrutura no 102 e 42m
(quarenta e dois) metros da estrutuTa ns lOS, o eixo da linha inicia o seu
camlnhamento na direção de 439 19'
(quarenta e três graus e dezenove
minutos) NO, atingindo o marco
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M4=.VI (estrutura n'? 19) distanciado
de 4.245.40m '(quatro mil, duzentos e
quarenta e cinco metros e quarenta
centímetros) do marco MO; do marco
M4=VI, defletíndo de 459 ,17' (quarenta
seis graus e dezessete minutos) para a direita, toma a direcâo
de ZO 58' (dois creus e cinqüenta e
oito minutos) !'-T·Eaté o km fL74.meio
do RIo Grande. onde se localiza a divisa Interestadual entre 83.0 Paulo e
Minas Gerais. distanciado de 4.494.60
metros (Quatro mil quatrocentos e noventa e quatro metros e sessenta centímetros) d~ marco M4=VI; prcsseguindo no mesmo alinhamento 2\> 58'
(dois g-raus e cinqüenta e oito minutos) NE o eixo da linha entra no Estado de' Minas Gerais e vai atingir o
marco M8=V2 (estrutura n Q 49) distanciado de 2. 554.40m (dots mil, quinhentos e .clnuüenta e quatro metros
e quarenta centímetros) do km 8.'14:
do marco M8 = V2 defletindo de 599
~O' (cinqüenta e nove graus e vinte
minutos) para a esquerda, toma a direção 56Q 22' (Cinqüenta e seis graus
e Vinte e dois minutos) NO. atingin~
do o marco M15A =V3 (estrutura número 194) distanciado de 12.616,30m
<doze mil. seiscentos e dezesseis: 'metros e trinta centímetros) do marca
M8=V2; o marco M15A=V3 está situado nas proximidades do canteiro
de obras da Usina de -Iaguará onde
termina o caminhamento da linha que
totaliza 23.910,70m (Vinte ,e três mil
novecentos e dez metros e setenta
centímetros) de extensão, atravessando os tnurrlcíplos de Sacramento no
Estado de Minas Gerais e Pedregulho
no Estado de São Paulo e propriedades de Angelo QUiarello, Miguel
Abraão, Messias Vitor Rosa, Etelvino
Mateus Tinoco, Adeltno Vieira Pon"tes. Antônio Devós, Miguel Inácio da
Silva e outros.

e

Art. 2'? Fica autorizada a' centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A. a promover a desaprcprfação da referida
faixa, na forma da legislação vigente,
podendo, inclusive, constituir servidões administrativas permanentes sôbre as propriedades abrangidas. pela
referida faixa.
Parágrafo único. 'Nos têrmos do
ar t'go 15 do Decreto-lei nc 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado 'pela
Lei no 2.786, de 21 de maio' de 1956,
a 'desapropriação é declarada de caráter urgente.
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Art. 31? O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrá-

no.

Brasília, 3 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Repüblíoa,

~CUTIVO

tituindo título destaautol'ização uma
via autêntica do presente decreto.
Brasília, 3 de fevereiro de 1966.
1459 da Independência e 78'? da Repú~
blica.
H. CASTELIlO BRANCO

Octavio Bulhões

H. CASTELDa BRANOO

IV!auro Thibau

DECRETO NQ 57.739 FEVEREIRO DE 1966

DE

3

DE

Autoriza George Wylie Reed, a compra?' pedras preciosas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal e tendo em vista o Decreto-lei
nc 466, de 4 de junho de 1938, de-

creta:

Artigo único. Fica autorizado o cidadão norte-americano George Wylie
Reed, residente no Rio d"e Janeiro, Estado da Guanabara, a comprar pedras preciosas nos termos do Decretolei nc 466,

de

4 de junho

de

1938,

constituindo título desta autorização
uma via: autêntica do presente decreto.
Brasília, 3 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 7S9 da Repúbllca.
H. CASTELDQ BRANCO

octooío Bulhões

DECRETO No 57.741 - DE 3
FEVEREIRo DE 1966

DE

Autoriza estrangeiros a adquirir o domínio util ao terreno de acrescido
de marinha que menciona, no Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso t, da Constituição Federal,
e tendo.'em vista o disposto no artigo
205 do Decreto-lei ne 9,760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Ficam Gregório
Lisnovetzky e Ghitla ousta Scheínkman, o primeiro de nacícnalídade
argentina e a segunda. rumena, autorizados a adquirir o domínio util do
terreno acrescido de marinha situado
na Praça Onze de Junho nv 59, Estade da Guanabara. conforme processo
protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o nc 190.626, de 1964.
Brasília, 3 de -fevereíro de 1966;
145'? da Independência e 78<;1 da República.
H. CASTELDQ BRANCO

Octavio Bulhões

DECRETO N9 57.740 FEVEREIRO DE 1966

DE

3

D~

Autoriza o cidadão' brasileiro Theolindo Pretto, a comprar pedras pre-

czoscs.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I, da Constituição Federal
e tendo em vista o Decreto-lei nv 466,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro 'I'heclíndo Pretto, residente em Lajeado, Estado do Rio
Grande do Sul, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei número 466, de 4 de junho de 1938, cons-

DECRETO NÇI 57.742 - DE 3
FEVEREIRO DE 1966

DE

Autoriza estrangeira a adquirir, em
regularização de aforamento, o terreno de acrescido de marinha que
menciona, no Estado da Guanabara.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I da, Constituição Federal e tendo em vista o disposto no
artigo 205, do Decreto-lei nc 9.760, de
5 de setembro de, 1946, decreta:
Artigo único. Fica Maria Lancelote Giglio, de nacionalidade itahana,
autorizada a adquirir, em regulariza-
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CAPíTULO 11
çáo de. aforamento, ~ terreno de
crescido de marinha situado na Rua
Das
atribuiçóes
~orrêa Vasques nv 39, no Estado da
Guanabara, conforme processo protoArt. 29 Constituem atrlbutções do
colizado no Ministério da Fazenda sob
S.S.P.:
o número 209.276, de 1963.
a) acompanhar a marcha das epídeBrasília, 3 de fevereiro de 1966;
ou endemias em outros países,
145Q da Independência e 789 da Repú- , mias
promovendo a defesa sanitária centre
blica.
a sua entrada no território nacional,
através de portos e fronteiras;
H. CASTE'LlJO BRANco
b) propor as medidas sanitárias reoctaoto Bulhões
guladoras do tráfego em todo o território nacional, dos veículos terrestres,
marítimos, fluviais e aéreos, bem como
de seus passageiros, tripulantes e car.. ,
DECRETO N9 57.743 -DE 3 DE
gas, fiscalizando o seu fiel cumpriFEVEREIRo DE 1966
mento;
c) proceder ao exame de saúde e
Aprova, o Regimento do Serviço de
fiscalizar os estrangeiros que pretenSaúde dos Portos, criado pelo Decredam ingressar no país;
to-lei n 9 3.171, de 2 de abril de 1941.
d) proceder ao exame de saúde dos
estrangeiros que pretendam ter permanência no pais, cem como opinar
o Presidente da República, usando
nos processos de naturalização;
da atrfburçâo que lhe confere o are) cooperar com os serviços sanitátigo 87, item 1 da Constituição, derios locais no sentido de evitar a procreta:
pagação das doenças transmissíveis;
Artigo 19 Fica aprovado o R-egimento
j) supervisionar, sob o ponto de visdo Serviço de Saúde dos Portos, do
ta .técnico, os serviços de saúde da
Ministério da Saúde, que com este
marmha mercante brasileira;
baixa, assinado pelo Ministro da
g) cumprir e fazer eumprír a legisSaúde.
lação nacional esnecinca bem como
os dispositivos do Regulamento SaniArt. 29 O presente Decreto entrará
tário Internacional e demais convenem vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposrções em contrárío.
ções sanitárias internacionais subscritas pelo Brasil.
Brasília, 3 de fevereiro de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
CAPíTULO ID

H.

CASTELLO BRANCÓ

Raymundo de, Britto

REGIMENTO DO
SERVIÇO DE
SAÚDE DOS PORTOS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE ,SAúDE
DO MINISTERIO DA SAúDE
CAPíTULO I

Das Finalidades

Art. 19 O serviço de 'Saúde dos Por..
tos (S.S.P.), do Departamento Nacional de Saúde, tem por finalidade:
a) promover e executar medidas sanitárias que visem a evitar a introdução e expansão no país de doenças
tranemíssívers e vetores;
b) supervisionar e proceder ao contrôle médico dos estrangeiros que pretendam ingressar ou fixar-se no país.

Da Organizaçáo

Art. 39 O S.S.P. compreende órgãos
centrais e órgãos regionais.
I " I São órgãos centrais:
a) Ereção de Organização e Contrôle
(S,O.C.J;

r» Seção de Exame de Saúde de E.'5trangeírc (S.E.S.E.);
c) Seção de Administração (S.A.),
com as turmas: de comuntcecõos
(T. C.) , Pessoal (T .P.) , Material
(T.M.), orçamento (T.O.), Conservação e Reparos (T. C. R.) e Serviços
Gernis (T.S.G.).
TI - São órgãos regionais as Inspetorias de saúde dos Portos:
a) As Inspetorias, em número de 16
ficam assim dístríbuídas:
Inspetoria de Saúde dos Portos do
D.F. U.S.P.D.F.) 'com sede- em Bra-
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.sílía e jurisdição no D.F., e Estado
de Goiás'
Inspeto;ia de Saúde dos Por,tos do
Território do Amapá (~.S:P:.r:.A.).

com sede em São Francisco do Su
e junsdtçâc no Estado de Santa ca

tarína;

Inspetoria de Saúde, dos Portos dl
Rio Grande do su (LS.P.R.S.), cun
sede em Rio Grande e jurisdição nr
Estado do Rio Grande do Sul;
Inspetoria de Saúde dos Portos d(
Estado de Mato Grosso (I.8.P..M T.)
com sede em Corumbá jurisdh,:ão nr
Estado de Mato Grosso:
b) As Inspetorias quando ':1er.Cssá~
rio e mediante portaria do Di,..~to:
do Serviço, terão. setores para a exe-cuçâc dos seus serviços fora -1'), sede.
Parágrafo único. Mediante portaria
do Diretor do S S.P .. a chefia de uma,
Inspetoria poderá estender-se à Juns,
dição de outra, em caso de vacância
ou de impedimento de seu titular.
Inspetoria de Saúde dos Portos da
.:Estado do Ceará, (LS.P.C.), com sede
Artigo 4Q O serviço de Saúde dos
em Fortaleza e jurisdição nos Estados
Portos será dirigido por um Diretor.
do Ceará e Piauí;
ocupante de cargo em comissão sírnbolo 3..e, nomeado na forma ia lei
Inspetoria de Saúde dos Portos do
dentre médicos com experiência e tiEstado do Rio Grande do Norte
rocínio de admtnrstração.
<!'S.P.R.N.), com sede em Natal e
jurisdição no Estado do Rio Grande
Parágrafo único. O Diretor terá um
-do Norte;
secretário ~e um auxiliar de gauínete
Inspetoria de saúde dos Portos do
por êle designados e oorr- a grauficaçao
Estado de Pernambuco (I. S. P. 'Pe. ) ,
de função correspondente aos· stmbocom sede em Recife e jurisdição JlOS
los 9..F e 15..F, respectivamente.
Estados de Pernambuco, Paraíba,
Art. 51? A S.E.S.E. e S.O.C. terão
Alagoas e Território de Fernando de
chefes ocupantes do cargo de modíco
"Noronha;
sanitarista, designados pelo Diretor do
Inspetoria de Saúde dos Portos do S.S.P., aos quais será atribuída a graEstado da Bahia a.s.p.B.), com sede
tificação de função correspondente ao
em salvador € jurisdição nos Estados
símbolo 2..F.
da Bahia e Sergipe;
Art. 6Q As Inspetorias serão dirigiInspetoria de saúde dos Portos do
das por Inspetores, ocupantes do car..
Estado do Espírito Santo (I.S.P.E.8),
""0 de médico sanitarista, designados
com sede em Vitória e jurisdição no
pelo DiretOl do S.S,P., aos quais será
Estado do Espírito Santo;
atribuída a gratificação de função
correspondente ao símbolo 2-F.
Inspetoria de Saúde dos portos do
Estado da Guanabara (I.S.P.G.),
Parágrafo único. Os Setores serão
com sede no Rio e jurisdição nos Eschefiados por médicos indicados pelo
tados da Guanabara, Rio de Janeiro
Inspetor, aos quais será atribuída a
e Minas Gerais;
gratificação de função correspondente
ao símbolo 3~F.
Inspetoria de Saúde dos Portos ti o
Estado de São Paulo (LS.P.S.?),
71? A S.A. terá um chefe com
.com sede em Santos e jurisdição nc .a Art.
gratificação de função correspon..
Estado de São Paulo.
dente ao símbolo 6~F e cada turma
Inspetoria -de Saúde dos Portos do
um encarregado com a gratificação
Estado do Paraná. <1.8. P .Pr .j . com
de função correspondente ao símbolo
.sede em Paranaguá e jurisdição no Es12~F,
designados pelo Diretor do
tado do Paraná:
S.S.P. por indicação do chefe.
Inspetoria de Saúde dos Portos do
Art. 89 P.B Inspetorias terão uma
turma. de adminístração chefiada por
'Estado de santa Catarina (I.S.P.s.C.> 1

.com sede em Macapà e jurísdtção ao

Território do Amapá;
Inspetoria de saúde dos Portos no
Estado do Amazonas (I.S.P.A.> com
sede em Manaus e, jurísdíção nos Estados do Amazonas, Acre e 'I'errttórios de Rondônia e Roraima;
Inspetoria de Saúde dos Portos do
Estado do Pará, (LS.P.Pa), com sede
em Belém e jurisdição no Estado do
Pará,
Inspetoria de Saúde dos Portos do
Estado do Maranhão (I.S.P,M.), com
sede em São Luís e jurisdição no Estado do Maranhão;
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/1un encarregado ao. qual será atribui-

da a gra tificaçâo de função corresiJondente ao símbolo 12-F, designado
·pelo. Inspetor, com aprovação do D1reter do S,.S.P ..
Art. 99 OS órgãos funcionarão per.feitamente coordenados e em mútua
_colaboração, sob a supervisão do Di.retor do S.S.P.
CAPÍTULO IV

Da competência dos órgãos

Al·t. 10. A s.o.c. compete:
a) .acompanhar a marcha das epi<demias e endemias nos diversos países' através dos informes e punltca.ções oficiais, propondo ao Diretor as
providêneias julgadas. necessárias;
b) organizar e manter atuatrzadas
.as informações sôbre as condições sanitárias do pais, príncípalmente das,
cídades sedes de Inspetorias, mediante
.antrosamento com Os serviços sanítários locais;
c) organizar e manter atualizada a
estatística do S.S.P., elaborando bcretms e mapas estatísticos ..das atívidades realizadas;
.'
d) sugerir .normes p, instruções técnicas sôbre as atividades do S S. P .
vjsando ao' seu constante aprimoramento;
e) promover e cooperar 'na organí.eação de cursos e treinamento-do pessoal técnico do S.S.P.;
j) exercer permanente contrôte das
'atividades técnicas do S.S.P., realizando mensalmente a avaliação dos
serviços a cargo das Inspetortas:
g) preparar 'resenha .ínformatíva sô.bre as atividades do S.S.P .• para os
-õrgãos de divulgação do Ministério e
para as Inspetoríash) zelar pelo cumprimento da legislação federal especifica, bem como
do Regulamento Sanitário rntemectonal e demais convenções senttõnesrnternacíonaís. sugerindo as moutncecões necessárias à melhoria' das atívídades do S.S.P.
Art. 11 - A S.E.S.E. compete:
.a)
Sugerir normas e instruções estabelecendo as condições mínimas de
saúde a serem exigidas dos estrangerroa que pretendam ingressar ou se fixar no pais;
b) manter a necessária colaboração
com os -órgâos competentes para a
execução da política imigratória nacional;
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c), orientar e controlar, sob o ponto
de vista técnico, as atividades médicas
relativas àvselecão de imigrantes DI..'
exterior;
~
d) orientar e fiscalizar os trabalhos
relativos ao exame de saúde de estrangeiros, na sede do S. S. P. e nas Inspetorias;
e) organizar e manter atualizado o
arquivo de estrangeíros do S.3,P.
Art. 12. A seção de -Admínístraçâo
compete. promover as medidas necessárias à artmínrstraçâo de pessoal material, orçamento, transporte, conservação, reparos e comunicações, funcionando entrosada com o SoA. do
D,N.S. cujas normas e métodos de
trabalho observará.
S 19 A Turma de Comunicações compete:
a) receber e distribuir os papéis a
serem encaminhados;
z» orientar os trabalhos de pretocolo e arquivo;
c) atender às partes e prestar informações sôbre o andamento e despacho de papéis; \
d) promover a publicação no D. O.
dos atos e decisões relativos às atividades especificas do S. S. p . ;
e) passar certidões referentes ãs
atividades especificas do S.S.P.
§ 2Q A "I'urms de Pessoal compete
anreciar côdas as questões referentês a direitos, vantagens; deveres e
responsabílídades dos servidores do
S s. P. e manter fichários atualtzados relativos à vida funcional dQS
mesmos .
3º A Turma de Material compete
a aquísíçáo, guarda, distribuição e
ccntrôle -te touo material, bem como
realizar mventárto dos bens pertencentes ao S.S.P.
§ 49 A .rurma de Orçamento compete mante- em dia a escrituração
e o contrõle 'das dotações orçamentartas e dos créditos postos à disposição do S. t P., p, aparar e proceder
ao exame contábil das prestações de
contas de acôrdo com a legislação vigente.
§ 5º A Turma de Conservação e
Reparos compete ~ os serviços de mecânica. carpintaria naval e outros necessàrtoe à conservação e revisão periódica dos transportes que atendam
às atividades do S.S.P.
ê
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§ 69 A Turma de Serviços Gerais
compete o contrõle de: Serviços de
portaria, limpeza e conservação da
aece transportes marítimos e terrastres,' vígftâncía noturna, disciplina e
ordem mterna.
Art. 13. As Inspetorias compete:
a) vísrtar as embarcações e aeronaves procedentes do exterior, à sua
chegada e durante- sua permanência
em território brasileiro, a fim de vertrícar o estado de saúde dos passageiros e tripulantes, as condições de
higiene de bordo e a existência de
quaisquer fatôrea que facilitem a
transmíssao de doenças, conóeder-Ihes
a Livre Prática ~ autorrzar o desembarque dos passageíros;
b)
fornecer Guia de Desembarque
de tripulantes e . .r assageiros em trânsito, quando doentes ou acidentados,
fazendo a comunicação à Policia Marítima e cambém ás autoridades sanitárias locais, quando se, tratar de
moléstts infecto-contagiosa;
c) -eanzai , quando J reclamarem
os ínti.-ésses da Saude pública, a visita médica dos passageiros e trípuIantes e a inspeção sanítáría dos navil de cabotagem, instituindo as medíc.as necessárias;
d) proceder ~, Inspeção sanitária
das embarcações, para efeito da concessão de ]:. asse Sanítaríc e de Certificado 1p. Isenção de Desratização;
e) proceder à desrattzaçào de navios e à desínvetízaçào de aeronaves,
de acordo com as exigências regulamentares, concedendo os respectivos
certafícados;
1) proceder às práticas de ímúnízaçâc exigidas para viagem ao exterior, nos têrmos do Regulamento
Sanitário Internacional;
g) realizar os exames de saúde de
estr: .ngelros, de acôrdo com a legislação em vigor;
h) efetuar o registro de médicos,
enferr-eíros e atendentes para o trabalho na marinha mercante;
z) cooperar com os serviços sanitártos locais no sentido de evitar a
propagaçãc de doenças transmissiveis;
1) cumprtr e fazer cumprir as exigências do Regulamento Sanitário
fntemacíonat e outras convenções
sanitárias internacionais subscritas
pelo Brasil, bem como os dispositivos
do Código Nacional de Saúde e demais I egàslacâo vigente, inclusive na
aplicação das penalidades previstas;

.e:~ecuta~

as .medídas sanitárias:
a ímpedír- a mtrodução e a
propagaçao das doenças transmissivels
nas áreas porbuárfas (marítimas :fluvíaâs e aérea~). e de fronteiras: procurando conciliar tanto quanto \)03sível os ínterêsses da saúde pública..
com os QO tràfegr e comércio internacional e interestadual.
l)

que

V1se~

CAPÍTU1<O V

Das Atribuições do Pessoal

Art. 14. Ao Diretor incumbe:
a) dirigir,
coordenar, orientar e
físcalízar os vários órgãos que integram oS. S. P ., assegurando-lhes o'
perfeito funcionamento;
b)
propor ao Diretor-Geral do.
D ..d . S. as providências técnicas ou
administrativas necessárias a boa
marcha ....os trabalhos do S.S.? e
que não estiverem na sua alçada;
c) correspon.ter ;; com autorroades da Uniã.o dos Estados e do Oistrito Federal e portuárias de outros
países sôbre assunto da competência do s. b. P. exceto quan-to se
tratar de Ministros de Estadó e Governadores, caso em que devera fazê-lo por intermédio das autoridades
superiores competentes:
d) baixar portarias, instruções 8 ordens de servíçc para a fiel execução
dêste Regímen'" '
e)
inspecionar, pessoalmente, ao
menos uma vez por ano, as .Inepetorias ou 'esigns.r para tal os chefes
das secõer técnicas;
. .
f) fazer a qualificação sanitária
dos porto" nacionais e propor ao DIretor-Geral do D.N.S. a qualificação dos portos estrangeiros;
g) julgar os processos de recursos
Interpostos pelas oessoas físicas ou
jurídi." que tiverem sido multadas
pelos Chefes das Inspetorias;
,_) prorrogar ou antecipar o expadíente, -onforme as conveniências do
serviço;
i) propor, admitir ou dispensar, na
forma da legislação em vigor, o pessoal necessário ao bom andamento
do serviço;
i) designar o seu secretário, o Auxiliar de Gabinete, Os Chefes das
Inspetoria, os Chefes das Seçóca e
OS responsáveis pelas Turmas, bem.
como os res-tectívos substitutos;
1) movimentar o pessoal, respettads
a lctaçàc:
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eíogtar, propor ou impor ao
soalas penas disciplinares tnctu-~e a de suspensão até 30 (trinta)
dia3, representando ao ~ Diretor-Geral
.dc D. N. S. quando for caso de penalidade maior;
'Ti> ..«amar as fôínas de freqüência
e rprovar as escalas de férias dos
,chefes ias Inspetorias e das Seções;
o) manter estreita colaboração com
_()s demais órgãos do Ministério da
.SaiY1e ;
'<]) apresentar ao Diretor-Geral do
D: N. S. mensalmente, um boletim
nos trabalhos realizados peloS.S.P.
e,~nualmente, um relatório circunstaLciaur:- dos serviços executados, bem,
_CO'1l0 plane- de trabalho para o exercício segúmte;
q) -trganízar, conforme as necesm-dades do serviço, turmas de trabalhe
com horário especial.
Art. 15. Ao Chefe da Seção de Organização e Contrôle incumbe:
a) coordenar dirigir e fiscalizar os
trabalhos a cargo da Seção;
u)
propor ao Diretor as medidas
.-necessértas à boa marcha dos trabalhos da Seção e que não estiverem
na sua alçada;
c) organizar a escala de férias <1.0
.pessoal que lhe fôr subordinado;
d) apresentar ao Diretor, mensalmente, um boletim dos trabalhos realizados e, anualmente, um relatório
.círcunstancíado dos serviços executados pela Seção ~
Ar';. 16. Ao Chefe da Seção de
Exames de Saúde de Estrangeiros in.cumbe:
a) coordenar, dirigir e fiscalizar os
trabalhos a cargo da Seção;
z» propor ao Diretor as medidas
necessárias à boa' marcha dos trabalhos da Seção -e que não estiverem
.na SUa alçada;
c) organizar a escala de férias do
pessoal que lhe fôr subordinado;
d) -rpresentar ao Diretor, mensal.mcnte, um boletim dos trabalhos realizados e, anualmente, um relatório
cir-unstancíado do, serviços executados pela Seção;
Art. 1'7. Ao Chefe da S. A. Incumbe:
a) coor-rener. dirigir e fiscalizar os
-: trabalhos a cargo da Seção;
m)
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b) propor ao Diretor as medtdae
necessárias á boa marcha dos trabalhos da Seção e que não estiverem
na sua atçada:
c) organizar a escala de férias do
pessoal que lhe fôr subordínador
d) apresentar ao Diretor, mensalmente, um boletim' dos trabalhos realizados e, anualmente, um relatório
circunstanciado dos serviços executados pela Seção.
Art. 18. Af)S Inspetores .íncumbe:
a)
coordenar, dirigir e fiscalizar os
trabalhos a cargo da Inspetoria;
O) tomar as providências de caráter regulamentar e as medidas urgentes que julgar necessárias à boa
marcha dos serviços, propondo-as ao
Diretor quando 'não forem' de sua.
alçada;
C)
.ascarízar os trabalhos de policia sanitária realizados' pelos médicos e' guardas sanitários, visando o
fiel cumprimento das exigências .regulamentares:
d) expedir Passes Sanitários, certificados de Desratização e de rscnçãrde Desratização e atestados de
saúde a estrangeiros;
e) entender-se diretamente com as
autoridades samtárías locais e as demais autoridades portuárias da mesma jurisdição, sôbre assuntos de interesse da Inspetoria;
t) determinar, de acôrdo com a
Capttr nia dos portos, os ancoradouros sanitários;
g) proibir a atracação de quaisquer
embarcações a docas, pontes e trapiches, quando se fizer mister esta
I

providêncía-;
h) impedir o comércio ambulante
nos pertos e aeroportos; sempre que
julgado conveniente ao ínterêsse da
Saúde Pública;
i) ju.ear os processos de infrações
lavradas pelos médicos e guardas da
I'ospetoría.:
i) aplicar e relevar sanções de aeôrdo com as leis e regulamentos;
l) julgar os .mpedímentos apostos
pelos médicos ao ingresso de estrangeiros;
'172.) aprovar as escalas de férias e
de plantões, assinar as fôlhas de freqüência dos servidores da Inspetorta;
n) J..·'11Jor ao pessoal que lhe e S-:Jbordlnado a pena de repreensão, e
suspensão até 5 (cinco) dias, reeorrendo ao Diretor quando se tratar de
caso em que deva ser aplicada penalidade maior;
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o) cooperar com as autorfdades.sanítárlas locais, visando a melhor execução das medidas de saúde pública;

s» apresentar ao DIretor resumo
mensal dos trabalhos realizados e -reIatórto anual circunstanciado dasati-sfdades da Inspetoria, com 'sugestões
pará seu aprimoramento.
Art

19~

Aos médicos das Inspetorias

incumbe:
I - Em serviço nos portos marítimos e fluviais:
.
a) .efetuar a visita médica aos navios procedentes do exterior, cxamínanao a Declaração Marítima de Saúde e demais documentos de bordo,
concedendo a Livre Prática e autorizando a atracação;
z» proc-der ao exame dos passageiros provenientes do exterior, verificando a documentação e autortzando o desembarque;
c)
determinar o ímpedímento de
embarcações e de pasagetros, de acôrdo' com a legislação em vigor;
d) intimar as embarcações e fundear nos ancoradouros sanitários
quando dêtes se encontrarem afastadas:
e) dirígfr a Inspeção Sanitária das
embarcações para efeito de concessão
de Passe Sanitário e de Certificado
Internacional de Isenção de Desratazação f expedir 0S respectivos documentos, na ausência do Inspetor;
f)
.trrígír pessoalmente os trabalhos de desratização de embarcações;
g)
fiscalizar os trabalhos de imunização. assinando os respectivos atestados;
h) dirigir os traba-lhos de polícia
sanitária marítima;
Ü. expedir intimações para o cumprtmento das exigências sanitárias
regulamentares
1) lavrar os autos referentes <l tafrações sanitárias que surpreender e
as decorr entes do não eumprimento·
das intimações expedidas;
I) prestar, nos processos
-ete-entes a infrações sanitárias, as devidas
informações para julgamento pelo
Inspetor.
TI - Em serviço nos aeroportos.
a)
proceder ao desembarque das
aeronaves provenientes do exterior, de
acôrdo com as normas vigentes;
o: autorizar o desembarque de passageiros vindos do exterior, desde que

atendam às exigências regulamenta_
res;
c) realizar o exame médico e au-,
tor.zar o desembarque de estrangst.,
!OS que pretendam mgressar no pais
ímpedíndc aqueles que estejam em,
desàcôrdo com as exígêncías .egaísd) fiscalizar os trabalhos de va;i_
nação, assinando os respectivos ates-,
tados;
e) dírrgfr pessoalmente os traba'1J.o8'.
de desinsetdzaçâo e captura de 'DOSquitas, as aeronaves que tenham deser submetidas à tal exigência;
t) dirigir a inspeção sanitária dasaeronaves quanto às suas condíçoea
de asseio, higiene, abastecimentos.
dágua, alimente e .remoção de de...
jetos:
g) dt-ígír a inspeção sanitária dosaeroportos yerificando as suas ccndíçôes de asseie e higiene. abastect-,
mente dàgua. remoçáo d~ dejetos, pre.
sença de roedores e artropodes;
:Z.) expedir -ntímaçõee para o ('11m_
prunentc dar exigências sanitárias regu.amentares:
't) lavrar os autos referentes às in...·
frações que surpreender e às decorrentes do não cumprimente das íntimações expe- j~IN
j) prestar nos processos referentes
a infrações sanitárias, as devidas informações para julgamento oelo Inspetor'.
Art. 20. Ao Secretário do DÍ!'e~01'
incumbe:
a) atender as pessoas que desejarem comunicar-se com o Diretor, encaminhando-as ou dando a êsse co...
nhec' en« do assunto e tratar:
b) representa-lo quando para isto
. fôr designado;
c) redigir a correspondência do Gabinete do Diretor;
d) encarregar-se de outras tarefas
que lhe sejam cometidas pelo Diretor.
'Art . .-·
Ao Auxiliar de .jaoínct
incumbe:
a) auxiliar o secretário na execuçâcdos trabalhos que lhe competem;
b) executar os trabalhos de dactíIografía e outros que lhe forem atribuídos.
Art. 2~. Aos servidores do S. 8. P.,
cujas atribuições estejam ou não especincadas neste Regimento, íncumue
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executar' os trabalhos que lhes forem
determinados por Seus supertore
illlediatos.
C/u>ÍTULO VI

Da Lotação

AIt. 23. C S.S.P.
aprovada em decreto.
CAPÍTULO

terá lotação

vn

Do Horário

Art. 24. O período normal de trabalho la S.S.P. obedecerá à legislaçao vigente sôbre o assunto.
Art. 25. C horário do pessoal em
serviço externo será estabelecido de
acôrdc co. as exigências dos trabalhos e a freqüência apurada por meio
do boletdrri diário de produção.
CAPÍTULO VIII
Dai~

Substituições

Art. 26. Serão substituídos em suas
faltas e impedimentos eventuais:
a) o Diretor, por um médico prêvíamente designado pelo Díretor-Gerar do D.N.S.;
b) os Inspetores e OS Chefes das
Seções por funcionários previamente
designados pelo lJiretor do S.S,P.
Cl,PÍTULO IX

Disposiçoes Gerais

Art. 27. o pessoal -do S.S.? é
obrigaao a trabalhar em qualquer
parto do Território Nacional, quando
exigirem as necessidades do aerv.co,
a c-ítérío 0.( Diretor do S.S.P.
Art. 21.0. Os cservídores do S. S. P .
não poderão dar entrevistas, tazer
pubücaçô
ou conferências, que se
relacionem CO"l .2 orientação téeutoa
e administrativa do Serviço sem aatcrízação escrita do Diretor.
Art. 29. Ficam revogados Os Decretos nc 9.302 de 28 de abril de 1952;
16.754 de 1J de novembro de 1944 e
31.838 de 25 de novembro" de 13b2.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de
1966. -

aymunão de Britto.
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Regulamenta o regime de tempo integral e dedicação exclusioa. previstÇ1
nos. arts. 11 e 12 da Lei nO? 4.345, de
26 ce [unho de 1964, e no art. 70;> da
Lei n9 4.863, de 29 de novembro de
1965.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, decreta:
Al't. FI O regime de tempo integral e dedicação exclusiva poderá ser
aplicado, no interêsse da administração e nos têrmos dêste Regulamento:
a)
aos ocupantes de cargos de magistério, à vista de provadas necessidades de ensino e da cadeira, verificada, pràvíamente, a viabilidade da.
medida, em face das instalações díspomveís e outras condições de trabalho do estabelecimento de ensino, com
a ressalva constante do § 29 dêste artigo;
b) aos que exerçam atividades de
pesquisas;
ci aos que exerçam atividades ciennnces:

d)aos que exerçam atividades de
natureza tecntce:
e)
a-ocupantes de cargo ou função
que envolva responsabilidade de direção, chefia ou assessoramento';
J) ao conjunto de funcionários de
determinadas unidades admíntstrativas ou de setores das mesmas, quanoo a natureza do trabalho o exigir,
bem como ~ equipes de trabalho constituídas para operar sob o mesmo regime, excluído em qualquer caso o
pessoal 'a que se refere o art. 50;>;
g)
a .ocupantes de cargos que compreendam funções técnicas de nível
médio -- auxiliares de . atividades de
magistério, técnicas e de pesquisa.
científica -'- quando participarem de
trabalhos enquadrados nos itens anterlOres.
§ 19 Em casos 'excepcionais, devidamente justificados, o regime de'
tempo integral e dedicação exclusiva
poderá ser aplicado, individualmente,
a qualquer Iuncíonàrío que esteja tncluído numa das hi-póteses indicadas
neste artigo, mediante proposta do
dirigente da unidade, administrativa.
§ 2<,1 Q regime de tempo integral e
dedicação exclusiva de que trata êste
decreto não Se aplica aos membros do
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corpo docente e do magistério superior, regido pela LeI nc "l.88l-A, ae 6
de dezembro de 1965.
Art.

29 Ao funcionário sujeito a

regime de tempo .integral e dedicação
.exerustva é proibido exercer cumulativamente outro cargo, função, profís-

são ou emprego, público ou particular.
parágrafo único. Não se compreendem na proibição dêste artigo:
I - o exercício em órgão de dellbe.,
ração coletiva, desde que relacionado
.com o cargo exercido em tempo integral;

II :- as atividades que, sem caráter
de emprêgo, se destinam à difusão e
aplicação de idéias e conhecimentos,
excluídas as que prejudiquem a execuçâo das obrigações inerentes ao re-'
gíme de tempo integral e dedicação
exclusiva;
!II a prestação ue assistência
não remunerada a- outros órgãos do
serviço público, visando à aplicação
de conhecimentos técnicos ou científicos, quando solicitada através da repartição a que pertencer o funcionárto:
IV - a participação eventual, sem
caráter empregatício, em atividades
didáticas de seminários, conferências
e outras semelhantes, bem como a
ministração de ensino especializado,
em cursos temporários' de estabelecimento oficial de nivel superior, comprovada a carência de esp.ecialistas do
mesmo ramo.
Art. 39 O regime de tempo integral
e dedicação exclusiva, será aplicado
por iniciativa e no interesse da administração.
parágrafo único. O funcionário, desde que colocado em regime de tempo
.integral e dedicação exclusiva, fica
sujeito, em caráter obrigatório, ás
'normas que lhe são inerentes, ressalvado o direito de opção, prévia e expressamente exercitado, pelo regime
de tempo parcial.
Art. 49 Os ocupantes de cargos ou
funções de direção, chefia ou asses.soramentc sõmente poderão optar pelo
regime de tempo parcial quando houver impedimento legal à sua inclusão
no regime de tempo integral e dedi'cação exclusiva ou quando invocarem
motivos justos, a juizo do Ministro'
·de Estado ou do dirigente da autar-quía ou do órgão diretamente subordinado ao Presidente da República,
'sob cujas' ordens servirem.

. ~t. 59 O pessoal burocrático, auxII.Iar.'ou. subalterno, cuja atividade
seja índíapensável ao funcionamento
de seto.r de trabalho. e~ regime de
tempo mtegral e dedicação exclusiva
poderá ser submetido a serviço em
horas extraordinárias, pelo prazo e no
horário que se fizerem neceSSários
percebendo gratificação por hora dê
trabalho, calculada na razão de 1/6
do vencimento diário, ate o hmíte
"
mensal de 40% do vencimento.
Parágrafo único. Em se tratando de
serviço extraordinário noturno a gratificação será acrescida de 25% (vinte por cento).
Art. 69 O regime de tempo integral
e dedicação exclusiva obriga ao mínimo de 40 (quarenta) horas sema,
nais de trabalho, sem prejuízo de li.
car o funcionário à disposição do órgão em que estiver sendo exercido,
sempre que as necessidades do serviço
o exigirem.
Parágrafo único. Em se tratando de
período de
atividade de magistério,
trabalho, previsto na legislação específica,será acrescido de, no mínimo
6 (seis) horas semanais.
Art. 79 A gratificação de tempo integral inclui-se entre as vantagens
compreendidas no teto estabelecido no
artigo 13 da Lei 4.863, de 29 de novembro de 1965, o qual não poderá ser
ultrapassado, em caso algum, em conseqüência da aplicação do regime de
que trata êste Regulamento.
Art. 89 O funcionário em regime de
tempo integral e dedicação excluslva
perceberá gratificação básica de 40(;;:'
(quarenta por cento), que poderá ser
acrescida das seguintes parcelas em
função das respectivas atribuições:
a) até 20% (vinte por cento), pela
essencialídade:
b) até 20% (vinte por cento), pela
complexidade e responsamltdade:
c) até 20% (vinte por cento), pela
dificuldade de recrutamento em face
das condições do mercado de traba-

°

lho.
§ 19 Os percentuais
estabelecidos
neste artigo serão baseados no vencimento do cargo efetivo do funcionário
que houver sido incluído no regime de
tempo integral e dedicação exclusiva.
â 29 O ocupante de cargo em comissão, colocado em regime de tempo m-
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tegtal e de~icação eX,cl~siva, n,ão sen.titular QB .cargo CIC1.1VO terá a respectiva gratttícaçâo calculada à base:
a) do nível 22 quando 8';',:(;1Ce1' cargo
do

de símuo.o 1 a,4-0;
b) de nível 2D quando exercer cargo
-de símbolo ;:i a 8-C;

c) do nível 18 quando exercer qualqU8l'Outl'lJ C8.1'go de du-cçáo superior.

te~1p3;i~te~:~,~~i~n~I~gi C~l~\Oree~~~2'c~Si~.)~
pcdera perceber. conjuntamente com

os

mODt8-:1~e;:;

pl':~·\/15L-:;;:;

nestc vartígo,

suplementares, calculados
forma dos parágrafos anteriores,
nas seguintes bases:
I - até 25% (vinte e cinco por
cento), considerado os encargos
. e a hierarquia das respectivas'
atribuições, quando em exercício
de função de gabinete ela Presidência da República, de MInistro de Estado, de dirigente de
orgâc subordinado diretamente
ao Presidente da Repúbtíca ou
de auta~'q,uia;
II - de 20% (vinte por cento) a 40%
(quarenta por cento), quando
em exercício em determinadas
zonas ou locais, na forma do
art. 145, inciso V, do Estatuto
des Funcionários, após a -egutamentaçâó dessa vantagem e
nos casos expressamente autorizados no Regulamento próprio.
§ 49 Ressalvado 'o disposto no. parágrafo anterior, o funcionário sob
regime de tempo integral e dedí-iaçãc
exclusiva não fará jus a gratíftcaçõea
por serviço extraordínárío e pero exerereto em determinadas. zonas ou locais, nem as gratificações de produtividade e de representação de, Gabinete, ou a quaisquer outras vantagens pecuniártas que visem a retribuir
condições de trabalho já compensadas
pela gratificação correspondente áquele regime.
Art. 99 A ausêneía ao serviço acarretará descontos, correspondentes aos
dias de falta, na gratificação pelo
exercício em regime de tempo integral
e dedicação exclusiva, excetuados apenas os seguintes casos;
a)' férias;
b) casamento;
c) luto;
l)ercent',u~1:S

na
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à) jú.ri e serviço eleitoral por prazo
nâo excedente de 30 dias, no período
imediatamente anterior ou subseqüente as eleições;
e)
licença decorrente, de acidente
crú serviço ou de doença profísstonal ,
Art . 10. A gratítícaoão pelo exer-

cicio em regime de tempo int::st"<u e
dedrcaçao exclusiva sara ccnsíderada,

para efeito do cálculo do provento .rtc
apccentator!a. à razão de 1/30 (um
aves) per ano cc efetiva permontmc.a nesse regime .
Parúgrato único. O tunctonàrro que
ocupar mais de Um cargo, mediante
acumulação legalmente permitdcta e
estiver submetido ao regune de tempo integral e-dedícaçâo exclusíva, poderá, ao passar à inatividade opta!
pela situação que mais .he 'convier.
observado o disposto neste artigo, sendo vedada a acumulação dos beneficios de ambos os regimes, a qualquer
título,
Art. 11. O funcionário colocado em
regime de tempo integral e' dedicação
exclusiva assinara termo de compromissa em que declare vincular-se . f)
regime, obrigando-se a cumprir as
condições ao mesmo .inerentes, fazendo jus aos seus beneficios somente
enquanto nêle permanecer.
td!.1.L8

19 No caso de funcionário que e.':;teja acumulando cargos, constará do
têrrr;c de compromisso declaração expressa do cumprimento do disposto no
artigo 12 e seu § jv dêste decreto.
ê

§ 29 A primeira via do termo de
compromisso, depois de registrada no
setor financeiro respectivo, será 'arquivada no órgão central de pessoal, com
os assentamentos do funcionário; a
segunda via será mantida na repartição de origem e a terceira via será
encaminhada a Comissão de Tempo
Integral, juntamente com a cópia de
Portaria a que se refere o § 29 do artigo 17.
Art. 12, O funcionário que se achar
legalmente acumulando e fôr colocado
en. regime de tempo integral em razão de um dos cargos, será automàtícamente afastado do outro, com perda
do respectivo vencimento e demais
vantagens fínancen-as, a partir da data em que assinar o têrmo de compromisso.
,§ 19 Na hipótese prevista neste artigoe quando o funcionário ocupar
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cargo de provimento em comissão, em
razão do qual tenha sido submetido ao
regime de tempo integral, ficará automàtícamente afastado do cargo ou
cargos que vínhr exercendo antes daquela investidura, com perda dos res ..
pectívcs vencimentos e demais vantagens financeiras.
§ 29 Cessada a sujeição do funcionário ao regime de tempo

integral,

reassumirá êle, automàtrcamente, o
cargo ou cargos dos quais houver sido
afastado, observadas as disposições le-

gais sôbre a r eassunçâo do exercício.
Art. 13. Caberá à Comissão de
Tempo Integral (COTIDE), subordi-

nada ao Diretor-Geral do,' Departamento Administrativo 'do Servtco publico, zelar pela fiel apücaeao jío regime de tempo integral e dedícacâo
exclusivo" ressalvada a do pessoal pertencente ao magistério superior, regida
pelas normas constantes. do respectivo Estatuto.
§ 19 Com a ressalva consignada neste arügo, e a do pessoal pertencente
aos institutos de pesquisa cíentmca
ou tecnológica, cuja supervisão incumbirá ao Conselhc . Nacional de Pesquisas, a COTIDE, com fundamento
nos princípios legais ou regulamentares, fixará critérios, expedirá instruções e exercerá supervisão, fiscalização e contrôle permanentes, sôbre a
execução do regime de tempo integral
e dedicação exclusiva, podendo ouvir
diretamente pessoas ou órgãos especializados e realizar, perlódícamente,
verificações in~ loco.
§ 29 Das decisões da OOTIDE caberá recurso ao- Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Serviço

Público (DASP)"
â
39 A COTIDE será composta de'
5 (cinco) membros designados pelo

Presidente da República, escolhidos
dentre funcionários federais altamente qualificados, indicados pelo Diretor-Geral do DASP.
§ 4° Fica a Comissão de Tempo Integral classificada na Categoria E,
com o máximo de 8 (oito)
sessões
mensais, remuneradas, nos têrmoa do
Decreto número 55.090, d-e 28 de novembro de 1964.
Art. 14. A adoção do regime de
tempo integral e dedicação exclusiva
será de iniciativa do chefe da repar-

tição Interessada, mediante nropoat
fundamentada, que deverá conter: ., a

d:

a) programa
trabalho a ser e;{e~
c.u~ad~ nesse regime e respectiva jus,
tífícacào ;
~)" a relaçã.o" numérica dos rUncio~
narres neces.sar.lOs ~ execução do trabalho, com indicação expressa, de seus
cal'!?~,~' e propostas dos percentuais de
grattfícacao a serem atribuído- a '3ada.
um, observados os critérios dõste regulamento:
c) a relação de pessoal bUl'üCl'ãtko
aHxili~~' e subal~el'110, -I- que ueva
s(~i·
submetido a serviço eXcl'aol'dináriv !18
forma do artigo 59;
. .

§ 19 A proposta 321'â exarmnauo r.:elos setores competentes do IVIinÜ,i:ór;o
órgào diretamente subordinado ~.l;
Presidente da República ou aut9.rqv.ia,
notadamente pelo órgão de pessoal,1:
devidamente instruída, será encan.j.,
nhada
apreciação do Mrnlstre (te
Estado.
~ 29 Com base nas diversas P~',l;:q'
tas, o Ministro de Estado pxornnverá
a alaboraçào do programa conjunro ta
todos os órgãos do Mmistér!o e ~'U'·
tarquías a ele vinculadas, a ser submetido à aprovação do Presidente da
República, através do DASP.
§ 39 Nos órgãos diretamente .u--ordínados ao Presidente da Repúnuca,
observados. no que couber, os trtumtes dos parágrafos anteriores, caoera
aos respectivos dirigentes submeter (\
programa à aprovação presidencial.
Art. 15. Os programas de n-ao-uho
previstos no artigo anterior
P-!'[t0
acompanhados de uma tabela nuuérica para cada Mtnístérío, órgão db-e-.
tamente subordinado ao Presídente da
tcepúbtíca ou autarquia.
§ 19 Constarão obrtgatórtamente da
tabela os seguintes elementos -nscnminados em relação a cada repavt'çáo:
a) denominação e número de :<;1."g\).:":
em comissão e funções gratrücadas
com Indicação dos respectivos símbclcs;
b) denominação e número dó: corgos efetivos, distribuídos por sértea de
classes ou classes singulares, com Uldícacâo dos respectivos níveis;
C) demonstração da despesa mensal
e anual Dor grupos de cargos e Junções da mesma natureza, em relação
a cada repartição.
à
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§ 21,1 Os programas ~.de traba]h~ e as
tabelas serão submetidos ao . ~ ~es1w
dente da Repúbllca, por mtermédic do
DASP, até o dia 31 de .outubro do ~no
anterior àquele em que devemo VIgOra.",
~ 30 O DASP fará examinar. os prooT~mas e tabelas correspondentes pela
COTIDE, a qual oorrfgtrá as anomalias que forem verificadas, .:ls~ao'21e
ceudo a uníformídade necessárta, bem
como prncederá aD~. ajustament.os que
se impuserem 8111 lace da Ieí orçamentaria.
§ 49 Com o parecer eoncluslvo. da
CO'I'IDE e do Diretor-Geral_ do DASi-',
os D,:cgramas e tabelas serao suomvtic1ós, em conjunto, ao Presídenta da
República, até o dia 15 de dezembro.
~ 50 Os programas e tabelas
dos
Ministérios e demais órgãos que não
observarem o prazo estabelecido no
§ 20 deste artigo não serão objeto de
exame enquanto não estiverem -rprccaces pelo Presidente da República os
que tenham sido tempestivamaute
apreEentados.
Art. 16, As tabelas a que se refere o artigo antertor, depois de 1,91'0vedas e publicadas, vigorarão por rempo indeterminado, podendo ser -evictas por iniciativa do Ministério ou
órgão interessado,

Parágrafo único', A revtsào prevista
neste artigo poderá ser total ou parcial e observará os nrazos cstabeíecldos nos §§ 2" e 49 do artigo ante1'101', bem como, no que
couber, as
normas de processamento nêle lndtcanas.
Art. 17. Após a publtcação das tabelas numérícas aprovadas, a aplicação do regime de tempo integral e
dedicação exclusiva, aos Iuncíonártos.
será determinada mediante Portaría
dó Ministro. de Estado, do dirigente
do órgâ.. o autarquteo ou dtretam mte
subordinado ao Presidente da R":Ir1:"

blíca

§ 19 Constarão obrigatoriamente da
Portaria:
a) os nomes e cargos dos funcio-

nanes: e

b) os percentuais e varõres das' respectivas gratificações mensaís.
§ 29 Uma cópia .autentícada da Portaria, depois de oficialmente pubnca-
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da, será encammhada obrigatóriamente àCOTIDE, para fins. de C1ntrôle.
Art. 18, O regime de tempo t.ite gral e dedicação exclusiva vigora a
partir da assinatura do têrmo. de
compromisso a que se refere o artigu
Ll , o qual deverá ser assinado no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da Portaria prevista no art. 17
~ 10 S.; o funcionâl'io estiver \!.:s'll·"
mente afastado do exercício do ~'l~gu

ou Junção, o prazo de 30 (trinta)

,4j"U;

correrá a partir da data em que se
vcrtücar a reassunçâo.
~ 29 No decurso do prazo a que se
refere este artígn e observado o uis
posto no parágrafo anterior, o rnucioi.àrío poderá exercer o direito "-c
opçno pelo regime de tempo pacctal .
§ 3\ Será suspenso, até 8, assinatura
do termo de compromisso, o ~Jg:~a·
menta dos vencimentos do funcionártc que tenha omitido essa rorm-utdade sem haver exercido a direito de
oPc')8.0 pelo "pg'5me de tempo 'par.'ia!
Da devida oportunidade.
Ar-t. 19, O regime de tempo inte
gl'al e tterncaçâc exclusíva cessa-á:
a) automàtlcamente, na conclusão
'ta tarefa, quando houver sido 'nstdtuido para a realização de traba.uo
certo e determinado;
b) por determínacâo do Ministro (18
Estado, de àirigenté da autarcuta ou
de órgào diretamente subordinado ao
Presidente da República, quando, a;
seu juizo, deixar de corresponder à
conveniência do serviço ou às' tmeüdades- para que foi Instituído em S~,w
terminado setor ou em relação a qualquer funcionário;
c) a requerimento do funcíonárfo
por justa causa, a juizo das au- 11'tdades mencionadas na alínea ante-

1'101'.

Parágrafo único, A cessação do rcgime, em qualquer dos casos, será objetc de Portaria declaratória,
Art. 20, Verificada em processo aonistratívo a ínfrmgência e do compromissa decorrente do regime de tempo integral e dedicação, o funcionário ficará sujeito à pena de demissão,
a bem do serviço público, sem prejuízo da responsabilidade criminal e
civil.
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§ 10 A COTIDE, tendo cíêncra , cu
noticia de irregularidade que exija 111-

vestígação, poderá promover a s l~
pensàc do regime de tempo integral
e dedicação exclusiva em qualquer
setor de trabalho ou com refere-teta
a grupos de funcionários ou a quat-

quer íuncícnàrto ísolacamente, até de..
fínttàva apuraçao elos Latos em prccesso admmístrattvu.
§ 2° Os chefes de serviço Que ~e
omttírem na ttscanzaçâo e repressão
de irregularidades verrfícadt.s »a cx-:
cucãc elo regime ele temjn

Integrar

e 'cteoicncan exctusíva, nca xespectàvos setores, responderào., conjuntamente com os íntratores, nos preces50& administrativo, civil e penal cabtvers.
Art

21. li COTIDE será deaignwta

e instalada r::o prazovde
(trmtadias contados da publicação neste de
ereto e requlsítará, nos termos da Iegtslação em vigor, os servidores n "..
cessarias ao imediato início das suas
atívídades e à execucâo de suas atribuições.
.
~ 19 Recebida a Fequtaiçâo, o ehere
da repartição ou serviço provrõenctará
a írnedíata apresentação do servt.tor,
dando prosseguimento, em seguida, ao
respectivo processo, par", que a matéria seja submetida à decisão final
do Presidente da Repúblíca..
§ 29 Quando se tratar de servidor
considerado imprescindível ao Ól'g3,O
em que f6r -Iotado, o respectivo chefe
poderá sustar a apresentação, dando
ciência à COTlDE e submetendo o
processo, 'com a devida justificação e
em caráter de urgência, à decisão superior .
Art. 22. Os .membros da COTID1J~
e os servidores' requisitados na ror.aa
do artigo anterior poderão ser sub-natidos ao regime de tempo integral ,J
dedicação exclusiva ou
prestação de
serviço em horas extraordinárias ce
conformidade com o artigo 59 -dêsts
decreto.
Parágrafo único. O regime de tempo integral e dedícaçâo . exclusiva, 8 o
serviço em horas extraordínáríàe poderão ser -ínterrompidos, a juízo da
COTIDE, nos .iertoôos em que não
haja necessidade de sua manutenção
á

Disposições Tramcitóriae
Art. 23. No corrente ano, os tvIinÍfj-

ta-os de Estado e os dlrtgenteside au-

tarquias c de órgãos diretamente eubcrdlnados ao Presidente na R.epÚ.
blic a farão _orgamzar, sob sua !mp"lia~
ta supervisa o; um programa ."ill"'ÜC::'
de trabalhos qU2 devem sei' "euli'lhdos
no reg-ime de tempo integral e de~'_ca"
çâc exclusiva, com lndicacâc do número cc fU::'lClUD.',':.r!DS a ser ,lti!l<',CtdQ
e estírnattva da despesa.
Paràgrnto úmco . O programa 0\:,crtrnmara o ressoa! a se, colcc:ad( no
rogíma :,'l'la

e ";atuJ':37.8.

1'8Sp2Ct~ ia ceoecíah :',,;;\:8.0
Cf~S atrrbuícões. indir-l'_HiO

os que estejam em cxercíc.c de -srSoa ou runçóes de direção, chefia, 3.t:;sessoramento e de gabinete
JJ.'')·::nn ..
«o as percentagens a serem ..ttl':::::'Uas

a .cad,8: categcría, coaervattos
terias

(:st3,b',;l~c\clos

)S

('ri"

neste decrelu.

Art. 24 Os programas e propostas
mencionados no artigo anterior deverão ser encamlnhadcs à CO'fIDE
até 31 rie março dó corrente ano,
ímprorrogávelmente .
§ 10 Os Ministérios poderão encanhar, de per si e à medida que forem elaborados, programas depaltamentais, providenciando, entretanto,
para que todos os programas ela Secretaria de Estado sejam. presentes à
COTIDE até a data fixada neste artigo,
§ 29 Os -programas e nropostaa recebidos depois de 31 de marco do
corrente ano terão seu estudo sobrestado e não serão auumetídos ao
Presidente da República enquanto
não estiverem aprovados todos os
que tenham sido apresentados tempestivamente.
Art. 25. A COTIDE estudara os
programas e propostas na forma do
§ 39 do artigo 15, .submetendo-os, em
conjunto, ao Presidente da Repúblí- . .
cu, por intermédio do Diretor-Geral
do DASP, até
dia 30 de abril subseqüente.
Art. 26 Aprovados os programas,
caberá aos Mínístros de Estado e dtrfgentes de autarquias ou órgãos diretamente subordinados ao Presidente
da República prcenover a implantação
do regime de tempo integral 8 dedícacâo exclusiva nos orgàos sob sua
jufísdlçâo, observado o disposto nos
artigos 17 e 18 dêste decreto,
Art. 27. Os programas de trabalho
do corrente ano vigorarão até :)1 de
dezembro, ímprorrogàveímente, sendo
obrigatório, para o exercício de 1057,

°
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o cnu'lprimei1to do disposto nOG artigos 1L1, 15 e 17 deste decreto.
Art. 23. Dentro do prazo de 10 dias,
a contar da sua ínstalaçào, a c;';TIDE
elaborr:i.'á instruções, \1 sarem submetidas à aprovaçao do Presidente r1n
F,epüblic:J, estabetecendc, para cs efeitos do artigo 89 deste Regulamento, as
normas e critérios para aferição da
ess'3!lCialidade, complexidade ,~ grau
de responsabilidade de atrfbur.oes C;
pera .jnvestígnçâo das condições do
mercado de trabalho e conseqüentes
dificuldades de recrutamento !.Jara deo<>telminados cargos.
Art. 29'. No corrente exerctcto, as
despesas cem a execução -dêste decreto
serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias e, no caso de insuHciencia, pelo crédito especial previsto no artigo 30 da Lei J;l9 4.803, ce
29 de novembro de 1965.
Parágrafo único - As despesas de
instalação e de runcionamento da
COTIDE serão feitas à cônta do crédito a- que se refere êste artigo.
Art. 30 O presente decreto entrará
em vigor na data- de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1%6' 1459
da Independência e 789 da RepúhUca,
H.

CASTELLO

BRANCO

M'em de Sá
Zilmar de Araripe Macedo
Décio de Escobar
.luracJJ 21/Iagalhãés
Octunio Gouveia de J3ulhôes
Juarez Távora
Neli Braga
Pedro Aleixo
Walter Peracchi Ba:"ceIZos
Eduardo Gomes
Raym'tmdo de Britto
Paulo E(J!Jdio Martins
Mauro Thibau
Roberto Campos
Osvaldo Cordeiro fie Fartas

DECRETO N9 57.745 FEVER:ZIRO DE

DE

4:

DE

1966

\

Transfere concessão e dá outras prot'idências.

o Pre,sidente da República usando
da atríbuíçãn que lhe confere' o artigo
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2'7, inciso I, da Constdtuicâo, e nos
termos do are. 150, de Código de
Águas, decreta:

Art. 19 Fica transferida ao Muníclpto de .Iaperaíba, Estado de Minas
Gerais, a concessão para o aproveitamente da energia hidráulica do desnível existente no rio São Domingos
de que é titular o Município de
Iguatama, em virtude do Decreto
nv 27.072, de 2:1 de agôsto de 19~·9.
Art. 29 Os bens transferidos, compreendendo a usina hidrelétrica e
linha de transmissão, serão pagos à
conta do destaque de crs so. 008.0'00
(cinqüenta milhões de cruzeiros) do
crédito orcamentárío do exercícío de
1965, de ~ conformidade com a Lei
no 4.539, de 10 de .dezembrc de 1964,
Art. 49 - Anexo 4 . Subanexo
4. 10, DO - Ministério das Minas e
Energia
Unidade Administrativa
4.19.06 - Departamento Nacional da
Produção Mineral - 4.1.2.0. - C)
Energia; 1) Programa especial". de
energia elétrica nos diversos Estados
da união e incluindo unificação de
freqüência, estudos do potencial energético e dos mercados' de energia Cr$ 6.200.00a.coo.
\
Art. 39 A energia proôuaida -destina-se a serviço público, de utilidade
pública e comércio de energia no
Município de Japaraíba..
Art. 49 O Município de Japaraíba
deverá assinar contrato disciplinar da
concessão dentro do prazo de trinta
CO) dias, contado da publicação do
despacho de aprovação da respectiva
minuta pelo' Ministro das Minas e
Energia.
Art. 59 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pela Divisão de
Águas. do Departamento Nacional, da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 69 'sstc Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 19&6;
145(1 da Independência e 739 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N.'! 57. 74e -

DE

4

DE FEVEREIRO DE

1966

Retifica a classificação de cargos do nivel superior do Departamento Ad-mmistrntiou do Sennço ]J-üblico, aprovada pelo Decreto n.O 55,095, de

15' de aeeenuwc de 1964, alterada pelos Decretos ns. 55.284, àe 24 àe
aceemuro de 1964 e 55.345. de 18 de março de 1965, e dispõe sôbre o
enquiuimmento de seus atuais ocupantes.

o Presidente ela República usando da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 8"1, item I, da Constituição, e de acôrdo com o art. 95' da Lei núrna,
1'0 4.345, de 2G de junnc de 1964., e respectiva regulamentação, decreta:

Art. 1.9 Fica retificada, na forma dos anexos, a classificação dos cargos de nível super-ícr do Quadre do Pessoal - Parte Permanente - do
Departamento Administrativo do Serviço ~ Público, bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes.
Art. 25' A retificação prevista neste decreto prevalecerá a partir oe-t.s
de junho de 1964, salvo quanto às readaptações efetuadas posteriormente
a essa data.
Art. 3.'? f;ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1966; 1459 da Independéncta e 789 da República.

CAS'IEU,o

H,

BRAN.cC

Os anexos a que se retere o art. 19, inclusive a relação nomínal, foram
publicados no D. O. de 11 e reuncaõos no de 16-2-66.

DECRETO N'? 57.74"1 DE: 4 DE FEVEREIRO DE 19-66
Declara prioritária ao desenvolvimento do Norâeeie, para eteito de isenção
de cuaísquer ta . cas e impostos federais, a importação dos equipamentos
novos, sem stmüa. nacional registrado, neste descritos e consignados à
emp;'êsc. "Mctsüçt áficu do Norte S.A.", de Recife, Pernambuco.

O Presidente dá República no uso das atrrbulcôes que lhe confere o
Artigo 87, Item I da Constituição Federal e nos têrmos do Artigo 18, ia
Lei nv 3.692, de 15 de dezembro de 19'59, e, ainda, considerando que o
Conselho Deliberat.vo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), através .da Resolução nv 858, de 13 de dezembro de 1962
apl'OV0U parecer da. Secretaria Executiva daquele órgão, propondo "fôSS2
reconhecida corno príorttárra para o desenvolvimento da região, para efeito de isenção de impostos e taxas federais, a importação de equmamentos
novos, sem similar nacional registrado, neste descritos e a ser efetuado pela
emprêsa "Metalgráfíca do Norte S.A.", de Recife, Estado de Pernambuco
e destinados à ampnaçào c modernização de sua fábrica de embalagens
metálrcas, bem como de estamparia e litografia dos recipientes;
considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
considerando, enfim" o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o. Supertntendente da SUDENE encaminhou a proposta do COnSeU1J
Deliberativo do mesmo órgão,
DECRETlI:

Art. 19 Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de íaençao de quaisquer taxas e impostos federais, a importação dos equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir descritos e consignados à emprêsa "Metalgráfica do Norte S.A.", do Recife (Pe):

ATOS DO

Item

Especificação

I,,
,,I

I
I Alímentador

Quantidade

a ser
importada

1:-

I

2

4

I
I
I

lL642

I
I

II

bruto: 22'.000 Kg, Fabri-\'
cação: TOYO EtEIKAN

qutdo L 700 Kg. Pêso!
bruto: L950 Kg. Fabri-]
cação: TOYO SEIKANI
KAISHP~ LTD. Japão
Retificadora . U li t v e r
sal MSO-WERKE. Mo-l
dêlo FCH 200/750" c?m\

II
I

I ma p/minuto.' pêso li-I
I quido: 17.000 Kg, Pêso]

I Máquina
envernízadora]
I modêlo K-l com capací-]
dade máxima de 100' tô- i
lhas p/mínuto , Pêso li-I

CIF US$

I

I de de 100 tôlhas máxt-]

3

Valor Total

I

I para impressora, com]
I capacidade de 80 a 100[
fôlhas p/min. Dimensão [
I[ da íôlha: 3·3 x 33". PEso i

II KAISHA LTD.- Japão] '

I

i

I

2

II
\
I

I
I
automático I

líquido L500
Kg. Pêsol
bruto 1. DOa' Kg. Fabrica-I
I ção de TOYO SEIKANj
I KAISHA L'l'D. - Japão]
1 Máquinas impressoras, \
I modelo 2H, c/capacída-
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I

I
I
I
I
I

I
!

1

PODER

2

I

I

84.709

2

25.410

1

12.775

1

11.882

respectivos
motores,
I sem
çâo

acessorroa.
c/Instala- j
elétrica "220/380 w.'j

líquido:
II Pêso
Pêso bruto:

2.890 Kg . t
3.240 Kg·1
I Falmcaçâo de M. S. 0.[
I Machinen und Scbleif-I

5

I mittelwerke Ag. . . . .. . . .I
I Freza Universal "Union",j
I mcdélo U~-~' com avan-\
I ços mecamcos em senI tido longitudinal, trans-]
I versei c vertical comi
I instalações elétricas 220/1
I 380 W, chaves eléta-ícas.]
i com acessórios exclusíve]
I motor.

Fabricação

Machínen
I Schleifmtttelwerke
[

I
I
I
I
I

M.S.O.

d81
Und]
Ao'
,
O"

I
I

TOTAL.

.........II

146.418

ATOS~ DO PODER 'ExECUTIVO
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Art. 2Qf.~te Decreto entrara Em vigor na data de sua publicação, ~e
vogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, em 4 de í'evereíro de 196.6, 145<") da Independênera e 789 da
República.
H.

CASTELLQ BR!lNCO

OcLavio Gouveia (1.e Bulhões
Osvaldo Covdeirc de Farias

DECRETO Nl? 57.748 FEVEREIRO DE 1936
Autoriza o Serviço
União a aceitar
terreno em Santa
,".,8, - destinado
Guerra.

DE

4

DE

"l.

do Patrimônio da
a doação de - um
Vitória do Palmar
ao Ministério da

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 87, inciso 1, da Constítulção Pederal, e de acôrdo com os Artigos 1.156
e 1.180, do Código Civil, Decreta:
Art. 19. Fica o Serviço do Patri-

mônio da União autorizado a aceitar
a doação que faz a Prefeitura Municipal de Santa Vitória do Palmar RS, de acôrdo com a Lei Municipal
nv 866, de 15 de março de 1965, de
um terreno com área de 74.401,67 ma,
localizado na Vila Chuí, naquele Munrcipto.
Art. 2Q. O imóvel em aprêço, caraotertzado no Processo no - 21.195 de
19ô5-GAB MG, destina-se ao Ministérfc da Guerra.
Art. 39. O presente Decreto entrará em. vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789_ da República.
H.

TIOJ:'.

Art. 39 ~ste decretoentrará em vigor na 'data da sua publicação.
Brasíl ia, 4 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 78° da Repúblíca.
H. CASTELLO BRANCO

Pedro Aleixo

DECRETO N9 57.750 FEVEREIRO DE 1966

DE

4

))E

Outorga concessão à Universidade Federal de Perrumunuto, para instalar
uma estoçôo televisam - VHF.

o Presidente da República, Usando
da atríbuíçâo que lhe confere
Art.
87, nc I, da Conatàtuição Federal e
tendo em vista, o, disp-osto no P~l".
59, n Q XII, da mesma Oonstítutção,
e o que consta no Parecer nv 964-65;
do Conselho Nacional de 'I'elecomunícaçôes decreta:

°

CASTELLO BRANCO

Décio dp" Escobar

DECRETO NQ 57.749 - DE 4
FEVEREIRO cs 1966

go 87, item I, da Constítuíeã-, e nos
têrmoa do Decreto-lei nc 421, de 11
maio de 1933 combinado com c dísposto na Lei nv 4.024, de 20 de dezembro de 1961, decreta:
Art. 19 E' concedido reconhecimen~
to ao Curso de Biblioteconomia e Do~
cumentação da Universidade Federal
.
do Paraná.
Art. 29 Os atuais professôres de
curso isolado do Curso ora reconhecido
são classificados no quadro da Universidade Federal do Paraná na car1"~ir:." de Assistente de Ensino Supe-

DE

Concede reconhecimento ao Curso de
Biblioteconomia e Documentação da
universidade Federal do Paraná.

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

Art.

1Q Fica outorgada concessão

à .Uníversídade Federal de Pemam-

buco, nos tõrmos do Art. 28 cio egulamento dos Serviços de Rádio, para
estabelecer, na cidade de Recife, E3tado de Pernambuco, sem direito de
exclusívídade, uma estação de radío-

ATOS DO PODER

_difusão'de sons e Imagens ·(TV) utijjzando o canal 11 (onze).
parásrato único O contrato decorre""nte "'desta concessão obedecerá as
cláusulas que com este baixam 1'11bricadas pelo Presidente do CONT~L,'
e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da datr da.
publicação deste Decreto no Diórío

ExECUTIVO

Oficial sob. pena de se tornar nulo, de
pleno direito o ato de. outorga.

Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasüía, 4 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.

---

DECRFTO N9 57. 751

~
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H. Ci\.STELLO BRANCO

DE 4 DE FEVEREffiO DE 19,36

Altera o orçamento da Escola Industrial Federal de Alagoas

•

O presidente da República usando da atribuição que lhe confere Q 0.1'tigo 87, item I, da Constituição, nos têrmoe do art. 107, da Lei nc 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto nc 54.397,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de janeiro de .1955, decreta:
Art. 19 Fica alterado, conforme o quadro anexo, ° orçamento, para o
exercício de 1965, da Escola Industrial Federal de Alagoas, autarquia vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, aprovado pelo Decreto nc 5"6.360,
de 27 de maio de 1965.
Art. 29 aste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1986; 1459 da Independência e
blíca .
H. CASTELLO BRANCO

Pedro Aleixo

o quadro anexo a que se refere o art. 19 foi publicado no D. O. de
8 e rettncado no de 11-2-66.
DECRETO NO.57.752 -

DE 4 DE FE"yEREIRO DE 1936

Altera os oTçamentos da Escola truiustrial: Federal do Piauí e da· E§cola
Técnica Federal de Mineração e Metalurgia- de Ouro Préto

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 10'7 da Lei nv 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto nv 54.39'7,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de janeiro de 1965. decreta:
Art. 19 Ficam alterados, conforme os 'quadros anexos, os orçamentos
para o exercício de 1965, da Escola Industrial Federal do' Piauí e da Escala
Técnica Federal de Mineração e Metalurgia de Ouro Prêto, autarquíaa vlnculadas ao Ministério da Educação e Cultura, aprovadas pelos Decretos
ns. 56.360, de 27 de maio de 19$5 e 57.168, de 4 de novembro de 1965.
Art. 20 l1:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, "1 de fevereiro de 1936; 145°· da Indepandêncía e 739 da República.
H. CASTEL~O BRANCO

Pedro Aleixo

Os anexos a que se refere o texto foram publicados no Diário Oficial
de 8":.s-6S.

ExEotrrrVo
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DECRETO N° 57.753 -

DE

7

DE FEVEREIRO DE

1966

Retitíca a ctaesitícaçóo dos cargos de ninei superior do DepaTfamento de
Im]Jt'ci~sa Nacisnuü, do Hunsterio da Justiça e Negócios
Interiores,
aprovada pelo Decreto 1t'ol 1:5.191, de 10 de dezembro de 1964, e di~])5e

sóore o cnmuuiramen:o de seus atuais ocupantes.
o presidente da, Rcpúolíca, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, ela Constituição, e de acôrdo com o art. 9° da Lei no 4.345,
ele 26 de junho de 19tH, e respectiva regulamentação, decreta:

Art. 10 Fica reürrcaca. na fauna dos anexos, a classificação dos cargos
de nível superior do Quadi'o de Pessoal - Parte Permanente - do Departamento de imprensa Nacàonat, dl. Ministério da Justiça e Negócios Interrores.
Art. 29 A retífícaçâo prevista neste decreto prevalecerá a partir de lC! de
junho de 196"!-.
Art. 39 zste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, rcvcgartas as dísposíçôes em contrario.
Brasília, 7 de fevereiro de 1956; 1159 da Indépendêncía e 789 da República.
H. CA8TELI,O BP./lNCO

JJ1em de Sá

Os anexos a que se refere o texto, foram publícados no D;O. de 9-2-6&:
DECRETO

N9

57.754 19'86

DE 7 DE

FEVEREIRO DE

Abre ao Ministério da Saúde' o crédito especial de Cr$
166.701.415

(cento e sessenta e seis milhões, se-

tecentos e hum mil, quatrccemon e
cnumee cruzeiros), para -paaamesüo
de divicla do Departamento Nacional da Crunçc.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe contere 0 art.
37, número I,

da Constituição, da
autortzaçao contida na Lei nv 4.702,

de 28.6.65, publicada DO Diâ1'io Oiiçial de 1~7-65; cumprindo o dispoato no art. 93, do Regulamente Geral

de Ocntalnhdaôe Púbüca, decreta:

Art , I? Pica aberto ao Ministério
da Saúde o crédito especial de Cr$
'166.701.415 (cento e sessenta e seis
milhões, setecentos e hum mil, qua-

trocentos e quínzercruaeíros) , destinado ao pagamento da divida do Depai-tamento Nacíonal da Criança, para com a Cooperativa Central de Laticímos da Regíâo Sudeste do Hio
Grande do Sul, em 1963.

Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor' na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
BrasHia, 7 de fevereiro de 1966; 1459
da independência e 789 da República.
H.

CABTELLD

BRANCO

Octavio Bulhões
Raym.undo de Britto

DECRETO NQ 57. 755 ~
FEVEREIRO DE 19${)

DE

B

DE

Classifica os cargos do nível superior
do Depcrtamerüc Nacional de Estradas de I Rodagem e dispõe sôbre
e n q u a d T a m ento ete seus atuais
ocupantes.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Oonstítuíção, e de
ncôrdo com o art. 99, da Lei número
4. 345~ de 26 de junho de 19ti4, e respectiva regulamentação, decreta:
Art. 19. Fica aprovada a classificação dos cargos de nível superior (Ane-

ATOS

so I) bem como a relação nominal
dos r~spectivos ocupantes (Anexo II).
-do Quadro do Pessoal - Partes Per-.
l]1.anente e Especial - do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
Art. 29. O órgão de pessoal competente apostüará os titules dos se1'-vídoree abrangidos por éste decreto,
CU expedirá portaria declaratória aos
que não os possuírem.
Art, 3 Q , As despesas com a exeCUGà.o deste decreto serão atend.dna
pÚOS recursos orçamentários jxrópríos.
Art. 49.

As vantagens financeiras

decorrentes dêste decreto vigoram f;',
partir C!.e l° d,e jan~iro ge 1964, 5801'1]0
quanto as readaptações eíetucdas posteriormente a essa data.
Art. 59 asse decreto entrará em vigor na data de sua publtcaçáo, revogadas as disposições em ccntràrío ,
1459

jjrasília, 8 de fevereiro de 1955;
da jndependêncía e 78'."' da Iceoúbüca.
H.
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CASTELLQ EmAl'ico

Juarez Tavora

Os anexos a que se refere o art. 19 ,
inclusive a relação nominal, foram
publicados no D. O. de 18-2 e rettrícadc no de 3-3-66.,

Art. 2'."' O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publícaçao.
Brasilía, 8 de fevereiro de 19êô; 1459
da Independência e 78'."' da República,
H,

CASTELLO BRANCO

Walter Peracctii Barcellos
DECH,P,:l'o Nv 57.757 --

DE

8

DE

t'dlji)

Fíi\'EREll\O DE

Declara de utilidade í)úhi,~ca a "Fundw:áo Visconde de Pdt1.,) ,sCgiU'O",
CO'i:~ sede em São Paulo.. E3Wdo de
Suo Paulo.
.

o

Presidente da Repúouca, usando

da atribuição que lhe 'JO~~()l'(: C artigo 87, item I, da Oorr-tttuíçâo Fe-

deral e atendendo
processo MJNI, nv
creta:
Artigo único. 1t
dade pública, nos

ao que consta do

32.092, de 19-34, de-

declarada de utüítermos do art . 1'."'

da Lei nc Dl, de 28 de aeosto de 1935,

combinado com o art. rv oc Regulamento aprovado pelo. Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, a "Fundação Visconde de Põrtc Seguro", com
sede em São Paulo, Estado de São
Paulo,
.
Brasília, B de Ievererro de Iaza:
1459 da Independência i; 789 na República,
H. CASTELLO BRANCO

Iâem. de Sa
DECRETO l\l.<:l 57.756 -

na 8 DE

FEVEREIRO DE 1966
a filiação de entidade oitutiàical à Feaeracicm Interurnerícama
ele Oí"fjani,saciones de Petíoilsstas

Autori.~ct

-Proiiscicmiües,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o art.
87, item 1, da Constituição e nos termos do art. 505 da Consolidação das
Leis do Trabalho, na redação que ll~e
deu 2. Lei 119 2. 8ü2, de 13 de íunno ele
1956, decreta:
Art , 1° Fica autorizada à fíüaçáo da
Federação Nacional dos Jornanstas
Proüsstonaís à pederncíon Jriteramertcana de Organízacienes dé Perto . nstas Proífssíonales, a qt.al deverá .ser
comunicada, tão- logo se concretize, a-o
Ministério do 'I'rabatho e Prevídêncía
Social.

DEORETO N9 57.758
FEVEREIRO DE

-

DE

3

DE

l8'63

Apiova a alteração íntrod{l;:;üú! 1WS·
Estatutos da Iâercürío Companhia
Nacional de Seguros, rclati'1Ht ao aumente do capital social.

O Presidente da Repúbttca. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Oonstituíçáo, e nos

têrmos do Decreto-lei 0° 2.053, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração

introduzida nos Iâstatucos da Mercúria Companhia Nactonar de Seguros, com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, autorizada a funcionar pelo
Decreto nc 19.848, de :::2 de outubro
de 1945, relativa ao aumento do capital social de C1'$ 20.uOQ.OOO .rvinte
milhões de cruzeiros) para ors
70.000.0GO (setenta mílhôes de cruzei-
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ros: , conforme delíberaçào ue seus
acionistas em Assembléia Geral Extraordinárra, realizada em J'j de; outubro
de 1%4.
Art. 20 A Sociedade :'lJ1tinU8..1'8, integl'::l.lmente sujeita à1:L .eís to aos l'egutamentos vigentes, 01) que vennam a

vigorar) sõbre o objeto '-:a autcrrzaçào
a que alude aquêle Decreto.
.
Brasüía, 8 de fevereiro de ]965;
145<:' da Independência
pública.
H.

'é: 'ie~

da Re-

CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO N'? 57,759 FEVERE!RO rE 19ti6
Promulga o Acôl'do
fi Itália.

de

DE

8

DE

Migração com

o Presidente da República, havendo
o Congresso Nacional aprovado pelo
Decreto Legislativo nc 101, de 19ô4, o
Acôrdo de Migração assinado entre
os Estados Unidos do jsrasil e a República Italiana, em Roma, a 9 de dezembro de 19,fiO;
E havendo o referido Acôrdo entrado em vigor, de conformidade cem
seu art. 51, a 2'6 de fevereiro de 1SB5,
data em que se efetuou no Rio de
Janeiro, a troca dos instrumentos de
ratafícacão: decreta:
Que o mesmo, apenso, por cópia ao
presente decreto, seja' executado e
cumprido tão Inteiramente como nêle
se contém.
Brasília, 8 de fevereiro de 1966; 1459
da Independência e, 789 da República.
H.

CAS1'ELLO BRANCO

Jumcy Magalhães

ACóHDO DE MIGRAÇAO El:>TTRE
A REPúBLICA DOS ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL E A REPúBLICA ITALIANA.
o Prealdente da Repúblícn tdos 'Estados Unidos do Brasil' e o presidente
da República Italiana;

Convictos da necessidade de regular a cooperação entre os dois países
em matéria de migração e de asaísttlas e orgunízá-Ia em moldes condizentes cem os respectivos ínterêsses.

c?,2!-scioS .de, que 2. ~xccü.:;ào de urna
polltlc8: .ob]e"tlva e aaequao.r, buseai'!."
na espmto de colaboraeào intcl'n:Jcio:
nal,.c '.visar.do, ~o à.C22nvOlvi,Qcnto
econormco do Brasü li.led.ia:::-rtc o cpro.,
vcttamento da tócníca c, r:a8.ü-de.'Qb~'8
itaJ]~na}, viria. fO~·t2lcc.:er os :u';GS C\;
tracücicna: anuzace que os une,
re~olvc:m con~tuil' um Acôrdo üc lV[ígraçao e nomeiam, P8Xn esse fim O"
seguintes Plenipotenciários:
''''.
O presidente da Reoúbltca dos Estados Unidos do Brasil:
Sua Excelência o Senhor HCl'z.\'-io
Larer, Ministro de Estado das Rerações Exteriores,

o Presidente da República Italiana:
Sua Excelênci(t o Senhor Ferdinandc Storchi, 'Ministro dos Negócios

Estrangeiros,
Os quais acordam no seguinte:
Das Finalidades

Art. 19. O presente Acôrdo tem por
objetivo orientar, assistir c organizar
as correntes
migratórias
Italianas
para o Brasil dentro de um regime
de conjugação de esforços de ambas
as Altas Partes contratantes, a fim
de que os problemas migratórios e de
colonização entre os dois países tenham SOlUÇa0 prática, rápida e eficaz
tendo em conta a convantêncío e18
preservar a umdade dos núcleos familiares.
Art. 29. A migração italiana para
o Brasil poderá ser dirigida ou espontânea; devendo ambas merecer tcdc 0
amparo e proteção das Altas Partes
Contratantes.
Estas podarão valer-se eis, cclabcraçãc e c1aAs';:;istência do Comitê Intcrgovernamental pera 2..5 Migrnçôes
Européias (arME) ou de outros erganísmos ínternacioncís no quadro de
programas a serem previamente accrdados.
f/figração Espontânea

Art. 39. A migração espontânea é
a que se opera por livre iniciativa e
às expensas dos mtgrantes, quer consíderados individualmente, quer ccletdvamente, em conjunto familiar ou
grUDO de famílias.
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Art. 4\1 Os Governos das Altas Par~
tes contratantes poderão, por meio
de troca de not~s, incren:entar a. facilitai' a migracao espontânea de Italianos para o Brasil, comprometendose com" êsse intútto, a fornecer tõdas
as' informações suscetrveís de orientálos bem como promover todas as medidas capazes de benetíciá-los .
Migrqgão Dirigida

Art. 5Q A migração dírfgrda ror-se-a
através de programas previamente es~
ta-belecidos, de comum .acórdo e com
a assistência das Altas Partes Contratantes.
Art. av. A mtgraçào dirigida de itajíanos para' o Brasil compreenderá,
entre outras, as 'Seguintes categorias:
a) técnicos, artesãos, operários especializados e profissionais qualificados, ou semi-qualifícados consoantes
as necessidades do mercado de trabalho e as exig-ências da legislação específica no Brasil;
b) unidades de produção ou emprêsas de caráter industrial ou técnico
que sejam dointerêsse do desenvolvímento econõmíco do Brasil, conterme o pronunciamento prévio dos 61'gács competentes braslleíros;
c) agricultores, técnicos especializados em indústrias rurais e atividades
acessórias, operários agro-pecuários,
lavradores, criadores e camponêses em
geral, que migrarem com a intenção
de se estabelecer imediatamente como
proprietários, ou não;
d) associações ou cooperativas de
agricultores, lavradores ou operários
agro-pecuários,
que 'emigrarem em
caráter coletivo Com o fito de se estabelecerem
como propnetanos, ou
não, em fazendas, empresas agro-pecuárias ou núcleos coloniais já existentes no Brasil ou a serem criados;
e) os familiares que acompanharem
os mígrantes dirigidos ou que sejam
chamados pele-s nacionais migrados e
domiciliados no Brasil.
Art. 79. Os mígrantea italíancs Que
se estabelecerem no Brasil, mediante
o regime da migração dirigida, gozàrâo de tôdas as facilidades consignadas neste Acôrdo ou que vierem a ser
concedidas, em ajuste especial, por
troca de notas entre os dois Governos.
i\..rt. 8Q • O Govêrno italiano - em
conformidade com a legislação vigente

na rnatérra e sem restrições de ordem
cambial '----- autorizará a exporcação,
cem isenção de direitos, dos seguintes bens pertencentes aos rmgrantes
qU8 S~ vierem tíxar no Brasil:"
(l)
instrumentos de trabalho e pequcnaa máquinas operatrtzes tanto
para artezãos como para artífices de
profissão qualificada;
b) uma bicicleta ou motocicleta ou
motorcta: uma máquina de costura e
uma máquma (lo malharia manual
usadas;
c) equipamentos agrtcolas, utensílios agrícolas e maqumarta, inclusive
tratores e máquinas de oenencíamento de produtos agro-pecuárícs, quando
se tratar de agricultores, operários
agro-pecuários e técnicos especializados nas indústrias rurais;
d) matrizes animais ou vegetais,
'selecionadas e de ínterêsse técnico ou
econômico.
Art. 99 O Govêrnc brasileiro isentará os bens "rerenoos no artigo anterim, do regime de licença prévia, dos
impostos de importação e consumo,
da taxa de despacho aduaneiro, assim
como de outros tributos que incidam
eôbre a entrada de mercadorias no
'

p~.

Parágrafo único. Os bens isentos
na forma do presente artígo não podarão ser vendidos senão depois de
dois anos de sua entrada no Brasil.
No; caso em que o migranl.e seja compelido a deixar o país antes do prazo
de dois anos terá' direito a levar de
volta os seus bens.
Art. 10. Os beneficios mencionados no:" artlgos 8 e 9 restringem-se
aos bens correspondentes à qualificação profissional do migrante, devendo
ser em quantidade compatível com a
sua condição econômica e suficiente
Brasil.
ao início de sua atividade

no

Recrutamento e Seleção

Art. 11. As autoridades italianas
competentes efetuarão o recrutamento
e a pré-seleção do migrante dirigido
baseadas nas indicações e pedidos do
Govêrno brasileiro e organizarão listas
nominais dos candidatos, nas quais se
contenham os elementos necessários
aos trabalhos de seleção definitiva.
As autoridades brasileiras fornecerão informações atualizadas e pormencrízadas sôbrc as condições gerais
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de vlda de ambiente e de trabalho
existentes nç Brasil para as várias cutegóriaa proflssronaís requerfdas.
As autoridades italianas promoverão
adeauada divulgação dessas informacões visando ao perfeito esclarecimento do candidato à migração.

Art. 12.

As autoridades brasileiras

procederão à seleção definitiva dos
mígrantes dlrígfdos, dentre os candi-

datos recrutados e pré-selecionados de
acôrdo com o art. 11, e que satisfaçam
as exigências da legislação brasileira
em vigor.
§ 19 O Govêrno brasileiro manterá, -

na Itália, para GS fins previstos no
presente artigo, um Serviço técnico de
seleção.
§ 20 As despesas para o funelonamenta e a atividade dêsse Servicc
técnico ficam a cargo do Govêrno
brasileiro.
§ 39 O Govêrno italiano dará todo
apóio para que o Serviço em queatão
POSf'2'" cumprir as suas tarefas, tacíhtando, também, a realização de eventuais provas práticas para a verificação da capacidade profisatonal dos
.mígrantes ,
~ 49 Os pormenores elas operações
de seleção serão previamente estabelecidos entre Serviço técnico braailetro
e o Ministério do Trabalho e da Previdência Social da Itália, tendo em
vista as pecuhartdades e requisitos
das diversas categorias a selecionar.
Art. 13. Verificado, pela autorídade consular brasileira na Itália, o
cumprimento das exigências legais

°

mencionadas no artigo anterior, SB1'i'h
concedidos ao mígrante visto gratuito
e autorização para a entrada dos bens
de que tratam os arts. 89 e 99.
Embarque e Transporte

Art. 14. Ficarão a cargo do Govêrno italiano, salvo casos especíaís,
tôdas as despesas de transporte e manutençâo dos candidatos à migração,
durante as operações de pré-seleção e
seleção.
.
Ficarão, ainda, a cargo do Gcvêrno
italiano as despesas de encaminhamento dos mlgrantes .e de sua bagagem ao porto de embarque, bem como
as despesas de transporte dos bens
enumerados no art. 81? até o mesmo
pôrto .

Ar!. 15. Para o transporte dos' mt,
e de seus be~s. para o Brasil,
Goverl':?? solicitarão a assts.,
têncía do Comíte Intergovernarnerll;.al
para as Migrações ~uropéi~5 (CDÃ:E)
ou de outros organismos mternaclo_
~a~s especificas,
reconhecidos pelos
ocas Governos.
No caso de não -aer isso passível as
Altas Partes Contratantes estabel~ce:
rão, mediante trOC2. de notas, o moda
e as. condições convenientes 08.1"8. assegurar o referido transporte.
grax;,,~s
o~ a.GIs

A

Reccpçâo, Encaminhamento
e Colocação

Art. 16.

O Govêmo brasileiro, dea-

de o desembarque do mígrante dm,
gtdo até sua destinação final, se responsabllízará:
D por sua recepção, hospedagem,
alimentação e assistência médícc-aam.,
tária:
II)
pelo desembaraço e gua-rda dos
seus bens;
IID pela entrega da dccumentacõo
necessária à permanência e ao trabalho.
IV) pelo encaminhamento do m1
grante e de seus bens ao deatínn final, bem como pela sua colocação;
V) pela estabulaçâo dos anímsus e
assistência vetermárra..
§ 19- A indicação dos pôrtos e datas
de desembarques dos _rmgrantes e de
seus bens será objeto de entendimento
especifico entre as autoridades brasileiras e italianas, com o fim de evitar
demoras e gastos supérfluos.
§ 29 A inspeção do migrante, seus
bens e animais, ao entrarem em território brasileiro, obedecerá as dísposições legais que regem a matéria, observado quanto aos bens o disPQ[:LO
no art. 91?
Art. 17. O Govêrno brasileiro concederá facilidades para a constituição
e as atividades de associações assistenciais compostas de elementos brasileiros e Italianos residentes no Brasil
e que tenham por finalidade favorecer
e ajudar a migração italiana.
Os estatutos e a composição dessas
associações deverão ser aprovados pelas autoridades brasileiras, ouvida a
Missão diplomática italiana. As referidas associações terão a faculdade de
fazer representações às autoridades
competentes das duas partes em tudo
R
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quan'to se relacionar com o bem estar
dos mígrantes e o respeito 'dos direitos que lhe estejam assegurados.
Art. 18. A responsabilidade do Govêrno brasileiro pelas obrigações estipuladas no art. 16 cessará com a colocacão do mígrante e seus bens no
ponio a que se «esunar, ressalvado as
casos previstos nos §§ 19 e 2(' do artigo 19.
ArL 19. Considera-se co!ocado'Q
~rnigrante que haja sido recebido no
local a que se destinava e haja intdado a sua atividade profissional ou,
se ror o caso, ultimado o período de
prova.
§ 19 O migrante que haja iniciado
a sua atividade profissional, embora
não tendo encontrado as condições de
ambiente e de trabalho que lhe foram
previam::mte comunicadas, poderá pedi!' sua recolocacâc às autorrdactes
brasileiras competentes.
§ 2'9 poderão ser considerados outros eventuais pedidos de recolccacao
e de auxílio ao mígrante e à sua f8,mília, dentro do primeiro ano de sua
chegada.
Col()n~Zaçáo

e Estabelecimento

Art. 20. As Altas Partes Contratantes estimularão o preparo de ptanos de colonização, tomando.para tanto medidas administrativas, técnicas e
financeiras que facilitem a· sua execução.
Art. 21. Os programas para o recrutamento e a seleção de mlgt'antes
destinados a núcleos coloniais devetao
ser previamente aprovados pelas competentes autoridades brasileiras e Italianas. Dêstes programas constarão,
além dos aspectos econõrrücos. ftnancetros e técníco-produtívos; tndícacões
sôbre as condícões gerais de vida e de
trabalho, especialmente no que se refere à sttuacão das babitacões e aos
auxílios e facilidades de financiamento ao colono.
Art. 22. Os programas de colonização serão realizados nas áreas do
te-ntórto orasileíro mais convenientes
ao desenvolvimento do país e à prosperidade dos colonos italianos, de
acôrdo com o plano geral de orien<;a·:
ção de correntes migratórias e de
colonização, elaborado pelo Govêmo
-urasnetro.
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Art. 23. As Altas Partes Contratantes consideram colono todo agricultor, proprietário ou não, que, por íníclatíva oficial ou particular, se estabelecer e fixar em zona rural, nela
desenvolvendo as atividades caractertstdcas daquele meio.
Art. 24. A zona rural, como tal
definida, compreende as regiões em
que os habitantes se dediquem predominantemente a atividades característícas do meio rural.
Art. 25. A fixação do migrante das
categorias c e d a que se refere o art~30 69 estará condicionada s; observância do previsto no art. 22.
Art. 26. Os mígrantes que se destinaram a exercer atividades colcntzadcras, sob regime de migração dirigida, deverão permanecer na zona rural por-um prazo mínimo de três anos
sob pena de perderem os benefícios
previstos neste Acórdo em favor dos
mígrantes das categorias c e â, do artigo 6°, excetuados os casos previamente autorizados pelas autoridades
brasileiras competentes.
Art. 27. NO caso de concessão de
terras pelos Governos estaduais e autoridades municipais, seu preço será
regulado de conformidade com a legislação respectiva, comprometendo-se o
Governo Pederal do Brasil a exercer
sua mediação para alcançar o preço
mínimo, dentro. das condições locais
de valorização, bem como para obter
adequadas facüídadea de pagamento.
Art. 28. O Govêrno brasileiro empenhar-se-á junto aos Govêmos estar
duais e autoridades municipais, a fim
de que fiquem isentos os colorias Italianos, durante os três primeiros anos
de sua localização em. lotes rurais, de
todos os impostos e taxas que tncidam ou venham a incidir sôbre seus
lotes, culturas, veículos destinados ao
seu transporte e ao -dos respectivas
produtos, instalações de beneficiamento e colocação destes, assim como dos
impostos territoriais, de transmissão
íruer-oíoos e causa-mortis para os lotes integralmente pagos.
Art. 29. A Assistência escolar, médica e social ficará a cargo das autoridades brasileiras competentes.
Parágrafo único. Nas unidades de
colonizaçã-o em que forem localizados
colonos italianos, as entidades devidamente reconhecidas pelas Altas Partes
Contratantes poderão dar ao colono
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assistência médica e, excepcionalmente, assistência escolar prtmáría desde
que os professôres,' de . nacionalidade
brasileira, estejam devidamente habílltados de acôrdo com a lei.

ArL 30.

O cevemo brasileiro en-

tender-se-á com

os Governos

esta-

duais DO sentido de serem construidas, a custa dos .membrc,s, as estradas
de aC23SO aos núcleos coloniais que
compreendam a colouizacáo italiana,
e se possível. as que sirvam aos lotes
TVI2-:'::; já demarcados.
Repatriação

, Ârt. 34. As AI!as, Partes COll'tra_
tantas recomendarão as emprêsas de.
ccloníaaçâo que segurem os seus el~~
preendímentos agrícolas contra ris~os
e jn-ejuísos decorrentes de fenômenos
naturais.
Tretnemcn.to Profissional

e

Icecotitiecimcnto

de

Tít1Llos

de Estudo

Art. 35.

As Altas r-a-tes Contraw

tantos concordaram em promover o
treinamento profíss.onal básico e com-

plcmentar dos mlgrantes

at~·8.vé')

de

cm-50S de forma-âo e ele aperfeiçoa,

mente.
Art , 31. As autortdadee Jtallauas
ccncec.e:..áo ~ de conformidade CQ:J1 a
Art. 36. As Altas Partes Contra12gislaçé~a vigente na matéria a retantea comprometem-se a exarnír-ar,
patrfação consular ao mtgr'ante que se
de comum acôrdo, a possíbiüdarte de
revelar absolutamente inadaptável no
adoção de normas, meios e critérios
meio brasíleíro e que se encontre sem
suscetíveis de facilitar o reconhecirecursos próprios. Em casos especiais,
mento recíproco dos certificados de esserá requerido o parecer da oormssão " tudos e dos diplomas de habJlitacões
Mista de .ue trata o art , 45,
técnica e profissional, expedidos, nos
dois países, pelas respectivas entidaParágrafo UlUCO. A manutenção
des educacionais, oficialmente recodêsse migrante no Brasil até sem' emnhecidas.
barque será da respónsabilídade do
Govêrno brasileiro e o transporte fiPrevidência Social
ca.srá a cargo do Govêrno Italíano.
Art. 37. Os nacionais de cada urna
Financiamento e Auxílio
das Altas Partes Contratantes se beneficiarão da legislação de previdência
Art. 32. As Altas Partes Contrasocial da outra, nas mesmas condições
tantes proporcionarão aos mígrantes
que os nacionais desta última.
às cooperativas e às entidades devidaArt. 38. O Brasil e a Itália conmente reconhecidas, facilidades de fi':"
vencionam, dentro dos limites dos benancíamento por meio de organizações
nefícios fixados para os uacíonais na
de crédito.
legislação própria de cada um desses
§ 19 A concessão do financiamento
países, assegurar os direitos da previde que trata o presente artigo ficará
dência social anterIormente adquirtcondicionada a um planejamento predos, no país de origem, pelos trabavir especírícc, aprovado pela entidade lhadores mígrantes, enquanto não dermancíadora.
corram, no país' de acolhimento, os
prazos mínimos de carência exigidos
§ 29 O Govêrno brasileiro isentará
para/ a concessão de cada espécie de
de quaisquer ônus fiscais as remessas
beneficio mencionada nos arts. 39 e 40.
financeiras feitas de acôrdo com o
presente artigo.
§ 19 Na hipótese de o migrante
não haver preenchido o período ele
Seguros
carência, no país de origem, computar-se-á o tempo de contribuição auArt. 33. As Altas Partes Contratenor. para os efeitos pret..-jstos na Ietantes recomendam a instituição, e'n
gislãção vigente no país de acolhifavor do mígrante, de Um seguro fOSmento.
pecíal que lhe, garanta uma índenrza§ 2,) A concessão dos benefrcics ceção se, durante a viagem, sobrevier
feridos neste artigo rar-se-õ -Indepers ~
acidente irremediável de- qualquer caso
dentemente da transferência da 1'0,,€r··
-forbuito que o torne incapaz para o
va individual resultante das contntrabalho, total ou parcialmente, e que
buíções recolhidas, no país de oriassegure, ainda, aos seus beneficiários
um pecúlio no caso de morte.
gem, pelo trabalhador migrante .
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Art. 39,

A concessão de presta-

çó es in natura, do seguro-doença aos

beneficiários do mígrante, que permanecerem"no país de origem até doze
meses, será feita, de acôrdo com a
leO'islação do pais de acolhimento e à
co'llta dêste. pelas instituições de J)Tevidência social do referido país de
origem.
Art. 40. Os benefícios previstos nos
arts. 38 e 39 serão assegurados a partir do momento em que o trabalhador
migrante passe a exercer uma artvidade compreendida no âmbito das instituições de previdência social do país
de acolhimento, referindo-se exclusivamente aos riscos de doença, invalidez
e morte e aos auxílios de maternidade
e funeral. Entretanto, no .que concerne à invalidez e à morte, observarse-á, em cada pais, a legislação re,spectiva.
Art. 41. Se o trabalhador migrante,
dentro do prazo de três anos - considerado período de adaptação no pnís
de acolhimento - retornar ao seu país
de origem a reingressar em atividade
abrangida pela previdência social, serlhe-ão, por -êste último país, assegurados os direitos decorrentes das contribuições nêle anteriormente pagas.
parágrafo único. Ficam ressalvadas
as disposições mais favoráveis constantes da legislação vigente no pais
de origem.
Art. 42.
O deslocamento do migrante ou de seus beneficiários, do
país, de acolhimento, não prejudica a
percepção das prestações em espécie.
do benefício a que fazem jus. No caso
de morte do mígrante, tais prestações
serão igualmente reconhecidas aos
seus beneficiários, onde quer que se
encontrem.
Art. 43. As autoridades 'COmpetentes dos dois países acordarão as normas práticas necessárias à execução
do disposto neste Acôrdo em matéria
de previdência social.
Remessa de Fundos

Art. 44. Aos trabalhadores migrados no Brasil serão assegurados o direito e a possibilidade de transferirem
suas economias para a Itália, a favor
de suas famílias ou dependentes, dentro das condições mais favoráveis p~'e
vistas na legislação cambial brasileíra
vigente, para a manutenção familiar
e categorias análogas, ou segundo o

que fõr estabelecido' em acõrôos de
pagamentos. entre o Brasil e a Itália.

Comissão Mista
A fim de que sejam alcançados, de forma prática e eficiente, os
desígnios do presente Acôrdo, fica ínstituíã.a uma Comissão Mista composta
de seis delegados, sendo três designados pelo Govêrno brasileiro e três
pelo Govêrno italiano.
§ 19 Os representantes brasileiros
da Comissão Mista serão indicados um
pelo Ministério das Relações Bxteríores, outro pelo Instituto Nacional de
Imigração e Colonização CLN.I.C.)
e outro pelo Conselho Consultivo do
mesmo Instituto.
§ 29 Os representantes ítalíanos, se·
rão designados pelo Ministério dos
Negócios Estrangeiros, de acôrdo com
o Ministério do Trabalho e Previdên
cia Social.
§ 3" sempre que for' julgado conveniente, cada Alta Parte Contratante poderá designar um de .seus representantes como Delegado-Chefe.
§ 4 9 Além dos Delegados acima referidos, poderão ser também designados Assessores técnicos em número
nunca superior a três por Delegação.
Art. 46. A Comissão Mista terá '
sua sede na capital do Brasil e poderá reunir-se em qualquer ponto do
território brasileiro ou italiano, consoante as necessidades ditadas pela
execução do presente Acôtdc.
Art. 47. A Comissão Mista, além
das reuniões regulares, poderá ser
convocada extraordínàrfamente por solicitação de qualquer, das Delegações.
Art. 48. A Comissão Mista agirá
sempre em coordenação com os órgãos
competentes d0S dois Governos, num
e noutro país, e terá, como principais
atribuições, as seguintes:
a) propor, aos órgãos competentes
elos dois Governos em matéria de umgracâo, colonização e prevídêncía socíal, normas de orientação, recomendação e medidas administrativas que
se fizeram mister para a boa execucâc
dêste Acôrdo e, particularmente, dcs
programas previstos no art. 59;
b) sugerir ao cevemo brasileiro a
promoção das medidas necessárias ao
estabelecimento dos serviços previstos
no art. 29 e verificar, no caso do paArt. 45.
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rágrafo único dêsse artigo, se as eutidadee estão em condições de pres-tá-los;

,

A

c) opinar, quando consultada, sõbrc
o repatrtamento do mígranta conforme o disposto no art. ,31;
d) recomendar, em matéria de previdência social, às autoridades competentes dos dois países, qualquer eventual revisão e atualização do disposto
nos arts. 37, 38, so, 40, 41, 42 e 43;
e) esclarecer. as -dúvldas, decidir sôbre as omissões e oonctlíar as controvérsias surgidas na aplicação do presente Acôrdo:
j) elaborar o regulamento relativo
ao- funcionamento da Comissão;
g) tratar de outras questões que lhe
forem encaminhadas pelos dois Governos.
Act. 49. Quando a Comissão Mista
não puder decidir satlsíatorãamente
sôbre qualquer questão que _lhe seja
submetida, remeterá o assunto aos Governos respectivos.
Revisão

Art. 50. As Altas 'Partes Contratantes se consultarão, pertódícamente,
por iniciativa própria ou da Comissão
Mista para o fim de promoverem a
atualização e o aperfeiçoamento do
presente Acôrdo ou dos ajustes dêle:
decorrentes.
Vigência e Denúncia

Art. 51. y,:::ste Acôrdo será ratificade.' tão lego sejam cumpridas as Icr-.
malidades legais de praxe no território
de cada uma das Altas Partes Ocn-

tratantes.

Entrará em vigor a partir do dia
da troca dos instrumentos de ratlflcação, permanecendo em vigência, enquanto não fôr denunciado por uma
das Altas Partes Contratantes, cem
o aviso prévio de seis meses.
A troca dos instrumentos de ratíflcaçâó deverá ser efetuada na Capital
do Brasil no mais breve possível.
parágrafo único. A denúncia não
afetará, por qualquer forma, iniciativas anteriormente tornadas, empreendimentos em fase de execucâo ou compromíssos regularmente assumidas na
data da respectiva notificação, os quais
terão, ipso facto, seu curso lndependente, senão houver desistência das
Altas Partes Contratantes.

E:n fé ~o que, <;Os PlenipQtenciários
ab2:!xo assma.:dos, flrmaram o presente
Acordo e a ele apuzeram os resnecn,
vos selos.
Fe~to em Roma} .I?m dois exempla_
rcs. Igualmente v~JIdos, nas líng1Jas
portuguesa e Italiana, aos. nove d.ias
do mes de dezembro de mil novecen_
tos e sessenta.
Pelo Govêrno da República dos Estados unidos do Brasil.
Pelo Gcvêmo da Rflpública Ita~
liana .

DEORETO 1\"9 57.760 FEVEREIRO DE

DE

8

DE

1966

Classifica oe- cargos de nível SlliY ~"r
da Universidade do Paraná e clistlõe
sõcrc o enquadramento. de ceus
atuais ocupantes.

o Presidente da República, usando
dá atríbuíção que lhe contere o artigo 87, item 1, da Oonstítuícào, e cte
acordo com o artigo 99 da Lei 219
4.345, de 26 cie junho ;~8 H.l64, e ospectíva regulamentação, decreta:
Art. 19 Fica aprcvana 1. crassíficaçào dos cargos
de QlVfÜ .arpenor _
(Anexo 1), bem como a relação _10mtna.í dos respectivos ocupantes (Anexo lI), do Quadre. de pessoal _. Partes Permanente e Especial - ela Universidade do Paraná,
Art. 2[] O órgão -de pessoal

C.U\11P2-

tente apostüará , ,!S titulas elos S2 '\"idores abrangidos por êste decreto, ou
expedirá porfarfa declaratória aos que
nao os possuírem.
Art. 39 As despesas com a execucac
destt- decreto 5er8.0 atendidas pelos
recursos orçamentários próprios.
Art. 49 As vantagens tmanceiras decorrentes do presente decreto vigoram
a partir de I'" ::ie junno je ...954.
Art. 59 üate decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8de fevereiro de 196ô; 1':59
da Independência e 739 da República.
1

H. OAsTELLO BRANCO

Pedro Aleixo

Os anexos a que se refere o art. 10,
inclusive a relação nominal, foram
publicados no D.Oi de 18-2 e retificado no de 3-S:6'6.
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DECRETO N° 57. 7G1 -DE 8 DE
FEVEREIRO DE 1966

Especialização, aprovado pelo Decreto' nv 45,94'S, de 30 de abril de 1959 e
alterado pelo de nv 50.377, de 22 de

Extinaue os curSOs de Técnica de zn'sinove de Classificação de ,Pes.soal e
o Centro de Espudos de LZ?/:Y1!as
Estrangeiras e, da outras -prcnnáéncias.

març<;> de 1961.
Art. 20: Os atuais, encargos das or-

ganizações a que se refere o artigo
anterior serão atribuídos a um Estabelecimento de Ensino, a critério do
Ministro da Guerra.
O Presidente da República, usando
Art. Sº O Ministro da Guerra
das atl'ibll~ções que lhe, c9!lfere o
baixará os atos complementares deart. 87, inCISO I,. da Constdtuiçâc e de
correntes dêste decreto.
'
conformidade com o dísposto no artigo 19, da, Lei nc 2.851, de 25 de
Art. 49 O presente decreto entrará
agôst o de 1956, decreta:
em vigor na data 'de sua publicação,
revogadas as disposições em centráArt. 1Ç1 Ficam extintos os Cursos de
rio.
Técnica' de Ensino e de Classificação
de Pesecal e o Centro de Estudos de
Brasília, 8 'de fevereiro de lS65;
Línguas Estrangeiras, de que tratam, 1459 da Independêncía.e 78° da Reos Regnlamentos da Diretoria-Geral
pública.
de Ensino, aprovado pelo Decreto núH. CASTELLO BRANca
mero 4.5 .944, de 30 de abr-il dê 1959 e
da Diretoria de Aperfeiçoamento e
Decio de Escobar
DEORETO W' 57.782 -

1::E 9 DE I'12.\I:1imIRO DE

196ô

Aitera os orçamentos das Caixas Econômicas peâereis do PiaTli, da Bahia, ele
Alagoas, de Sdppe e do Estado do Rio de Janeiro.

o Preslclccte da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, ítem I, ela Constituição, nos têrmos do artigo 10"'( da Lei no 4,.320,
de 17 de iUMÇO d"! 13G'1, e de acordo com o díapcsto no Decreto no 54.397,
de 9,de outubro de 196<:'<, alterado peloside nos 55.534 e 55.535, de 11 cc
janeiro de 1965, decreta;
..
Art. 10. Ficam alterados, conforme os Quadros anexos, os orçamentos
para o exerctoro de 1965, das Caixas Econômicas Federais do Piauí, da Bahia,
de Alagoas, de Sergipe e do Estado do Rio de Janeiro, autarquias vinculadas
ao Mínístérto da Fazenda, aprovados p2103 "Decretos 'ns. 57.088 e 37.0SJ,
de 19 de outubro de 1955.

Art. 2°. gste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposlções em contrário. \
Brasília, 9 de fevereiro de 19$"2, 1450: da Independência e 78'1 da Repúbhca.
H.

CASTELLC BRANCO

Octavio Bulhões

Os quadros anexos a que se refere' o art. 19, foram publicados no D.a.
de 14 e, retificados no de 2'5-2-66.
DECRETO N9 57.763 Alieni o orçamento da Cai;r;a

DE

Econõm~ca

9

DE FEVEREIRO DE '1936

Federal do A.raazonas.

o Presidente da República, usando da atríbuíçâo que lhe confere o artígo 87, item I, da Constituíção, nos têrmos do artigo 107, da Lei nv 4.320,
de 11- de março de 1964, e de acõrdo com o disposto no rrecrcto nv 54.397,
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de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ncs 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1965, decreta:
Ar~. 19 . Fica alterado,' conforme o quadro anexo, o orçamento para
exercício de 1965, da Caixa Econômica' Federal do Amazonas, aut:trquia
vinculada ao Ministério da Paaenda; aprovado pelo Decrete nv 57.098, de
19 de outubro de 1965.
Art. 29. aete decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 'revo~
gadas aa dísposíçõesem contrário.

°

Brastlie . 9 de fevereiro- de 1966; 145º da Independência e 78º da

Repú~

blica.
H. CASTELLO BnANCfl

Octavio Bulhões

Os anexos a que se refere o texto foram publicados no Diário Oficial
de 14-2-óa.

DECRETO Nº 57.764 Altera

(l

DE

9

DE FEVEREIRO

DE

1966

orçamento" da Caixa Eccnômica Federal do Rio Gramâe do Sul

o

Presidente da República, usando da atribuíção que lhe. confere o
item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei nc 4.320, de
17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto no 54.397, de
9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns , 55.534 e 55.535, de 11 de janeiro
de 1965, oecreta:
.
Art. 19 Fica alterado, conforme o quadro anexo, o orçamento, .para o
excrctcío de 1965, da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, aprovado pelo Decreto número
56.173, G3 29 de abril de 1955.
Aru. 29 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de fevereiro de 1966; 145<;1 da Independência' e 789 da Repú-

art.

U~,

oüca.

H. CASTELLO BR.ANCO

Octavio Bulhões

o anexo a que se retere o texto foi publicado

TIÇl D. O.

de 15-2-66.

Altera os orçamentos das Caixas Econômicas Federais de Mato Grosso, do
Maranhão, de Santa Catarina, do Espírito Santo, da Paraíba, de S6.o
Paulo e do Rio de Janeiro

U Presidente da República, usando . da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei nc 4.320, de
17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto nc 54.397, 02
9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de janeiro
de ]965, decreta:
Art. 1Q Ficam alterados, conforme os quadros anexos, os orçamentos
para o exercício de 1965, das: Caixas Econômicas Federais de Mato Grosso,
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de Santa Catarina, do Espü-ito Santo, da Paraíba, de São

ulo e do Rio de Janeiro, autarquias vinculadas ao Ministério da Fazenda,
:rovadcs 'Peles Decretos na. 5'0.173, de 29 de abril de 1965, 58.520, de 29
~ junho de 1965, e 56.863, de 14. de setembro de 19t15.
Al·t. 29 teste decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revo-

.das as disposições em contr ario .
jsrasüía, 9 de fevereiro de 1966; 1459 da Independência e 789 da Rapújce..
H. CASTELLO BRANCO

Oc'íamo Bulh6es

os' anexos a que se refere o texto roram publicados no D.a. de 15 e
'etificados no de 25-2-{i5.
DECRETO NQ 57.766 -

DE 9 DE FEVEREIRO DE 1966

Altera os orçamentos das Caixas Econômicas Feàerais de Brasília, de Goiãs,
de Pernambuco e do Parando
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107, da Lei no 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acõrdo. com o disposto no Decreto nv 54.397,
de 9 de outubro de: 1.964, alterado pelos de números 55.534 e 55.535, de
11 de janeiro de 1965, decreta:
Art. 19 "Ficam alterados, conforme os quadros anexos, os orçamentos
para o exercício de 1965, das Caixas Econômicas Federais de Brasília, de
Goiás, de Pernambuco e do Paraná, autarquias vinculadas ao Mimsterto
da Fazenda. aprovados pelos Decretos ns. 58.520, de 29 de junho de 1965, e
57.099, de 19 de outubro de 1965 .
.Arb. 20 âate decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastha, 9 de Ievereír> de 1966; 145.9 da Independência e 78'<1 da República.
H. CAS'I'ELL9 BRANCO

Ocumio Bulhões

Os anexos a que se. refere o texto roram publicados no, DiáriO Oficial
de 1/3-2-66,
DECRETO N9 57.767, FEVEREIRO

DE 9 DE

DE 1966

Prorvcça até 31 de dezembro de 1966
a suspensão temporária da cobrctn ..
ça das obrigações menciotuulas nos
Decretos ns. 56.621 e 56. 789, reepecuoome-ne de 29 de julho e 26 de
agôsto de 1965

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar. tígo 87, inciso I, da constituição, decreta:
, Art. li? Fica prorrogada até 31 de
dezembro de 1966 a suspensão tempo-

ráría da cobrança das obrigações incidentes sôbre as exportações de arroz,
milho e frutas, referida nos Decretos
ns. 56.621 e 56.789, respectivamente
de 29 de julho e 26 de agõsto de 1965.

Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na da ta de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de fevereiro de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H, CAS'J;ELLO BRANCO

ootooío Gouveia de Bulhões
nooenc Campos .
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DECRETO ,NQ 57.768

DE

'9

DE

FEI.'EREIRQ DE 1966

Abre à Justiça Eleitoral - Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia, o crédito especial de Cr$ 1.360.0no~ para
o fim que especifica.

O Presidente da República, usando
da atribuição contida no art 39 da
Lei 4 _579, de 11 de dezembro de lR64,

e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, deereta:
Art. 19 Fica aberto à Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia, o crédito especial de Cr$
L 360.000 (um milhão, trezentos eses...
senta mil cruzeiros), destinado a ocos...
rer às despesas com a aquisição d~
fichários e um automóvel ou camloneta de fabricação nacional para OS'
seus serviços.
Art. 29 :Ê:ste decreto entrará 'em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário..
Brasília, 9 de fevereiro de 1966; 145?
da Independência e 789 da República,
H. CASTELLO BRANCO

Mem de Sá
Ociavio Gouveia de Bulhões

r-rr
DECRETO NQ 57.769 -

DE

9

DE

FEVEREIRO DE 1966

Revoga O Decreto n9 57.280, (te 17 de
de novembro de 19615, e dá - outras
providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-tigo 87, item lIda Constituição, decreta:
Art. 19 Fica revogado o Decreto nú..
mero 57.280, de 17 de novembro de

1965,

Art. 29 O atendimento do disposto
no Decreto-lei nc 8.019, de 29 de setembro de 1945, na Lei nc 3.663, de 15
de novembro de 1959 e no Decreto número 50.368, de 21 de março de 1961,
bem como o cumprimento do programa de bôlsas de manutenção e estudo a alunos a serem educados em

condições especiais, caberão à Ccor.,
denação Nacional de Bôlsas de EstUdo
órgão' instituído no Ministério da Edu~
cação e Cultura, diretamente suboj-,
dínado ao Ministro de Estado, com as
atcíbuíçõea que lhe conferem o De.,
ereto n 9 51. 736, de 21 de fevereiro
de 1963 e o Decreto ne 53.952, de 8
de junho de 1954.
Art. 39 1J::ste Decreto entra. em vigor
na data. de sua publicação.
Brasília, 9 de fevereiro de 1966; 1459
da Independência e 789 da Repúbli-ca.
H. CASTELLD BRANCO

Pedro Aleixo

. DECRETO N.9 57.770 - DE 9 PS
FEVEREIRO DE 1966
Autoriza o Ministério da Fazenda a
dar a garantia do Tesouro Nacioneil ã operação de crédito que menciona.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o Artigo 8'1, inciso I, da Constitutçãc Federal e nos, têrmos do artigo 1.9 da
tei n.v 1.518, de 24 de dezembro de
19'51, do artigo 22 da, Lei n.: 1.623, de
20' de junho de 1952, combinado com
o artigo 1.9 da Lei 4.457, de 6 de novembro de 1964, e tendo em vista o
disposto no Decreto 11.9 55.788, de 23
de fevereiro de 1965, decreta:
Art. 1.9 Ê o Ministério da Fazenda
autorizado fi dar a garantia do Tesouro Nacional à operação de crédito
no montante de US$ 1.100.000 (hum
milhão e cem mil dólares), firmada
entre a Agência para o Desenvolvimenta Internacional, do Govêrnc dos
Estados Unidos da América, e a Indústria Metalúrgica Barbará, para
ampliação .de SUá fábrica no Estado
do Rio Janeiro, mediante garantia de
penhor a ser concedida ao avalista.
Art. 2.9 aste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

ATOS

DECRETO N.Q 57.771 FEVEREIRO DE 1966

DE

9

DF.

Autoriza o Ministério da Fazenda a
do,?' garantia do TeSOU1io Nacional à
operação de credito que menciona.

O presidente da Repúblíce, no uso

das fl.tribuições que lhe confere o Ar~
tiú'o 37, inciso I, da Constituição F8d;ral e nos têrmos do artigo Lv da
Lei n.c 1.513, de 24 de dezembro de
1.628. de
1951, do artigo 2L. da Lei
20 de junho de 1952, combinado com
o artigo 15' da Lei 4.457, de 6 de nocembro de 1964, e tendo em vista o
disposto nei Decreto n.c 55.788, de 23
de fevereiro de 1965, decreta:
Art. 1.9 É o Ministério da Fazenda

n.:

autorizado fi, dar a garantia do Tesouro Nacional à operação de crédito
no montante de USS 1.960.000 (hum
milhão novecentos e sessenta mil dólares], firmado entre a Agência para
o Desenvclvímento Internaotonai. do
Govêrno dos Estados Unidos da América, e a emprêsa Eacatex S.A; comércio e Indústria, para ampltaçâode sua fábrica no Estado de São
Paulo, mediante garantia de penhor
a ser concedida ao avalista. .
Art, 2.9 f:ste decreto entrará em
vigor na data. de- sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 9· de fevereiro de 1966:
1459 da Independência e 789 da Re~
pública.
H. CASTELLQ

disposto no Decreto n.c 55 :788, de 23
de fevereiro -de 1965, decreta:
Art. V? li: o Ministério da Fazenda
autor-ízado a dar a garantia do. Tesouro Nacional à' operação. de crédito
no montante de USS 800.000 <oitocentos mil dólares), firmada entre a
Agência para o Desenvolvimento Internacional, do Gcvêrno dos Estados
Unidos da América, e a Companhia
de Cimento Vale do Paraíba, para
amplíaçào da' sua fábrica no Estado
do Rio de Janeiro, mediante garantia do penhor a ser concedida ao avelista,
Art. 2.9 ~'::ste decreto

DE 9 'DE

FEvEREIRO DE 1966

Autoriza o Ministério da Fazenda a
dar a garantia do Tesouro Nacional à operação de crédito que' me1/.-:

cuma.
o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o Artigo 37, inciso I, da Constituição Federal e nos têrmos do artigo 15' da
Lei n:;' 1.518, de 24 de dezembro de
1951" do artigo 22 da Lei n.c 1. 628, de
20 dé junho de 1952, combinado com
o artigo 1.9 da Lei 4.457; de 6 de novernbro de 1964, e tendo em vis ta o

entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as dlsposiçôes em contrário.
Brasília, 9 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 739 da Re-

pública.
H,

'

CASTELLO BRANCO

Octaoio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 57.773 FEVEREIRO DE

DE 10 DE

1966

Aprova o Aditivo ao Reçnüumenio de
Embarques para p saíra 19,o5-19G6.

O Presidente da República, usando
de atribuições que lhe confere o artigo 8'1, inciso 1, da Constítuíçào,
Considerando a poslçàc estatística
da corrente safra cafeeíra 195;';-196-6,
Considerando' a conveniência de
proporcionar condições adequadas de
comercialização ao

BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRE'l'Q N.9 57.772
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remanescente da

mencionada safra 1965~1g.35,
Considerando as medidas de natureza financeira adotadas, a resperto,
pelo Conselho Monetário Nacional com
a competência que lhe foi outorgada
pela Lei 119 4.595, de 31 de dezembro
de 1964, decreta:
Art. 19 Fica aprovado' o Aditivo ao
Regulamento de Embarques para a safra 1955.:.19'56 que com êste baixa, assinado pelo Ministro da Indústríà e
do Comércio.
Art. 2° ~5te decreto entrará em vigor na data da sua pubücaçâo .
Brasma,. 10 de fevereiro de 196ô;

1450 dá Independência

pública.
H.

e

CASTELLO' BRANCO

Paulo Egydio Mart"ln:i,

73(1 da Re-
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TIO PODER

ADITIVO AO REGUL.~MENTO DE
EMBARQUES P.~RA A SAFRA
CAFEEIRA 1966-1966

Art. 19 Os cafés da safra de 19551966, despachados, a partir da data
dêste Aditivo, para os partos de exportação ou para armazéns do mte1'101', neste caso com a cláusula -para
venda ao IBC", não estarão sujeitos
a desmembramento e registro simultâneo das respectivas Séries de Mercado e de Equilibrio, passando a constituir, em conseqüência, uma única
Série, que se denominará Série Isolada e se subdividirá am:
1), Quota Despnlpado
'2) Quota Comum
Art: 29 Os cafés das Quotas Des-'
polpado e Comum, quando encamínhados para os portos de exportação,
deverão ter tôdas as caracteristícas de
tipo e bebida estabelecidas no Regulamenta de Embarques e cas instruções
complementares baixadas pelo justatuto Brasileiro do Café.
Art. 3(> Os cafés da Série Isola.da,
de que trata o art. 19, acima, encaminhados para armazéns do interior
com a cláusula "para venda ao IEG",
deverão ter as características de tipo
e bebida indicadas nos arts. 4,'!, {!'? e
79 do Regulamento de Embarques .
Art. 49 Além das condições estabeIactdas neste Aditivo, serão facultadas
os despachos de cafés da / safra 19851966, de acôrdo com os critérios anteriormente fixados no Regulamento de
Embarques, observadas as normas disciplinadoras adotadas a respeito pelo
Instituto Brasileiro do Café.
Art. 59 A Diretoria do Instituto
Brasileiro do Café baixará as instruções complementares que julgar necessárias à execução dêste Aditivo do
Regulamento de Embarques, adequando-as também às decísôas de natureza
financeira fixadas pelo conselho Monetário Nacional.
Brasília, 10 de fevereiro de 1966. Paulo Egydio Martins, Mínístro de Estado dos Negócios da Indústria e do
Comércio.

EXECuTIVO

Dr:cnETO 3'1(> 57. 'i7'.!: ~ n:s 10 »e
FEVE~~I~O DE 19GG

àtter« os incisos I e Il ào art.

2,9

do Decreto n Q 57.624, de 13 CZr,> hneíro de 1955.
~

o P~'es~d~nte da República, usauci.o
da atrfbuíção que lhe confere o Inc'so
I do art. 87, da Constituição ~ed~rJ.~l
decreta:
'
Art. 19 Os Incisos I e II do art
29 do Decreto no 57.624, de 13 de ja:
~e~ro de ~9S6, passam a constituir um
UlllCO InCISO com a seguinte redaçâo:
"I - de acôrdo com regulamenta_
çã~ baixada pelo Poder Executivo, reIatíva ao pagamento ue gratificação
ou mdenlzaçào de ...representaçao de
Gabinete, quando servindo no Gatn,
nete Militar da Presidência da Reou,
blíca e nos Gabinetes dos Mini3tros
das Pastas Militares, do Chefe do Estado-Maior das Fôrças Armadas e da
Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional;".
Art. 29 O ;>resente decreto entrara
em vigor na data de sua publicaço.o,
revogadas' as disposições em centrário.
Brasília, 10 de fevereiro de 1::)1:=0;
14.59 da Independência e 789 da Rapú,
blíca..

H. CASTELLO BRANCO
zuma» Araripe
Décio de Escobar
Eduardo Gomes

DECRETO N9 5'7, 77õ - DE lO
FEVEREIRO DE 1906

l'~.':

Define exercusio de junção milisa,;·'
dâ

8

cutrae imnsaenciae,

o Presidente da República, usanco
da atribuição que lhe confere o art..
87, inciso I, da Constituição,
Considerando as restrtçõas a que a
Constituição Federal, a Lei de Inntrvídade
dos Militares e as Leis de
Promoções d e Oficiais
suj eítam os
militares que exercem cargo púcnco
civil de caráter temporário:
Ocnaiderando a neceaa.dade de C:J:lnír precisamente os cargos que ir·0.lJIY;"-

425-

no exercício de função militar
(a;t.22, do Estatuto_ dos J:I~1i1itares) ?,
consequentemente, .n~o estão abrangidos naquelas l'est1'lçoes,. decreta:
A"t 19 Ccnsideram-seno exercicío
de~'fU~1ÇãO müítar, 'para todos ~s d6:tos legais, os militares da ativa, ce
qualquer uma das três Fôrças Armadas, que des~~penhem um dos ca-cos
abaixo' espeCIficados:
a) os estabelecidos em caráter permanente ou temporário no âmbito de
cada ministério militar, com exercício'
na própria Fôrça Armada ou em uma
das outras;
b) os previstos em leis ou decretos,
com exercicio nos órgãos militares subordinados diretamente à Presidência
da República;
c)
os previstos em leis, para exercício, por militares, em' outros órgãos
do Govêrno Federal;
a) os de Comandante, Oficial de Estado-Maior e Instrutor de Polícia Míjítar, tanto Federal como Estadual;
e) os fixados em leis ou decretos
para exercício, por militares, junto a
organismos internacionais, no pais ou
no estrangeiro;
J)
os relativos ao pessoal integrante de fôrças militares destacadas no
exterior, no Quadro da segurança coletiva, a cargo de organízaçôes Internacíonaís (ONU e OEA);
g) os de instrutor U11 estabelecimentos de ensino militar ou mlsaões
de instrução militar no extaríor;
'h,) os de professor ou Instrutor em
cursos, no pais, mesmo fora do ãmbíto das Fôrças Armadas, constde.. . ecos
. indispensáveis para a rormaçâo técmco-profíssíonal de militares.
to1ri1

parágrafo único. Os militares Que
forem designados para frequentar
/ cursos de interesse para a formacao
profíssíonal, em estabelecimentos de
ensíno no pais ou no estrangeiro, também silo consíderadçs no exercício de
função militar.
Art , 29 O provimento de cargos a
que se refere o artigo anterior, exceto os abrangidos pelas letras a e f,
será feito mediante decreto.
Art. 39 No caso do parágrafo único do âl't. 19, a designação será fetta. em porterta mtnísteríat e, quando
se tratar de cursos no exterior, obe-

decerá a um plano anual ou semeetral desses cursos, previamente aprcvado pele Presidente da República.
Art. 49 E' vedado o exercício de
cargo militar cumulativamente CQm o
desempenho üc qualquer cargo pubüco civil.
Art. 59. O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições epi contrário.
Brasília, 10 de fevereiro de 1966;
,1459 da Independência e 789 da República.
'
H. CASTELLO BRANCO

Zilmar Araripe
Décio de Escobar
Eduardo Gomes

o"ECRETO N° 57.776 - DE 10 DE
FEVEREIRO DE ·1966
Altera dispositivos do Regulamento In
terno e dos Serviços Gerais,. aprovado. pelo Decreto n9 42.018, de 9
de cutósto de 1957.
R

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, meteo r, da Oonstítuiçâo Pederai
decreta:
Art. 1° Fica acrescentado ao artigo
31, do Regulamento Interno e dos
Serviços Gerais, aprovado pelo Deereto nv 42.018, de 9 de agõsto de
1957, um parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Na subunidade
isolada, quando não' houver distribuícào especifica, a função de SI será
exercida cumulativamente pelo Subcomandante" .
Art. 29
Fica suprimido o § 19,
transformando-se o § 29 em parágrafo
úmco, tudo do art. 100, do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais.
aprovado pelo Decreto nv 42.018, de
9 de agôsto de 1957.
Art. 39 O presente decreto 'entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 10 'de fevereiro de 1966;
1159 da Independência e 789 da Republica.
H.

CIISTELLO

BRANCO

Décio de Escbbcr
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DECRETO N9 57.777 -

DE

no
10

PODER
DE

FEVEREIRO DE 1966

Dá nova redaçáo ao 129 2 do § 19 do
art. 33, do Regulamento de Administração do Exército, aprovado pelo
Decreto n'? 3.251, de 9 de novembro
de 1938.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo
87, "inciso I, da Constituição Federal,
decreta:
.
Art. ,10 O nc 2 do § 19 do artigo
33, do Regulamento de Adminístreçáo
do Exército, aprovado pelo Decreto
nc 3.251, de 9 de novembro de 1938,
passa a ter a seguinte redação;
"2) Por Capltâc ou 19 Tenente nas
companhías, baterias, -esquadrões e outras subunidades isoladas sem acumuIaçâo de função".
Art , 29 O oresence decreto entrará
em 'vigor na data de -sua publícacâc,
revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 10 de fevereiro de 1956;
459 da Independêncâa e 789 da Rerúbltca..
H.

CA5TELLO BRANCO

Décio Escobar
D~CRETO N? &7.778 -

DE 11 DE

FEVEREIRO DE 1965

Apí"ova a alteração introdnrâda nos
Estatutos da Uttrcmar Companhia
Brasileira de Seguros. relativa ao
aumento do capital social.

o presidente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
te-rnos do- Decrete-lei nc 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada 2 alteração
introduzida nos Estatutos da Ultramar
Companhia Brasileira de seguros, com
sede na cidade do Rio ele Janeiro, Estado da Guanabara, autorizada a funcionar pelo Decreto nc 20.311, de 2 de
janeiro de 1946, relativa ao aumento
do capital social de Cr$ GO.Oí>Q.OOO
tsessen ta mtlhôes de cruseírosj para
Cr$ '85.000.0-DO (oitenta e cinco mi-

íExEcUTrvO

lhões de cruzeiros), conforme delibe_
1'a9.ao de seus aclon_i~t:::-s em As~em_
bléía-Geraâ Bxtraoramarra, realíz.ada
em 30 de abril de 1965.
Art -. 2? A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos 1"8gulamentos vigentes, ou que venham
a vig-orar, sôbre o objeto da autoriza_
ção a que alude aquêle decreto.
Brasília, 11 de fevererto de 1956;
145'" da Independência e 789 da Re·pública.
H. CAETELLO, BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO N9 57.779

DE

11

DE

FEVEREmo DE 1966

Aprova a alteração introduzida nos
Estatutos da oceânica Companhia
Brasileira de Seguros, - relctcoa ao
aumento do capita~ social

O Presidente da República, usaadc
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Conatituiçâo, e
nos têrmos do Decretei-lei _19 2 _A;3,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da Oceânica 'Companhia Brasileira de .Seguros,
com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, autorisada
a funcionar pelo Decreto nv n .:1)0, de
13 de maio de lS4-S, relativa ao aumento do capital social de
.
ors 65.000.000 (sessenta B- cinco mi.
lhões de cruzeiros) para
Cr$ 100.000.000 (cem: milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus
acionistas em Assembléia 'Geral Extraordinária, realizada, em 30 de am-íl
de 1965.
Art. 29 A sociedade continuará Integralmente sujeita às' leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre -o objeto da autcriss.ção
~ que alude aquele decreto.
Brasíha, 11 de fevereiro de 1[}S3;
1450 da Independência e ,,780 ela
República.
H. CASTELLO BRANCO

·Paulo Egydio Mcwtins.

ATOS
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DECRETO N9 57.780 - DE 11 DE
FEVEREIRO DE 1966
Concede à sociedade anônima The
Coca-Cola Export Cor-poraticn: autorização para continuar a [umcumor
na República.
o Presidente da República. usando
·da atribuição que lhe contere o artigo
87, inciso I, da oonsutu.ção Federal, e
n03 têrmos do Decreto-lei nv 2.627, de
26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concectda à SOC!.8dade. anônima The Coca-Cela Export
riorporaüon, com sede na cidade de
Wilmington, Condado de New Castle,
Estado de Delaware, uataâos Unidos
da América, autorizada a funcionar no
Brasil, através de Decretos Federais, o
último d03 quais sob '<1 :19 46.590, de
14 de agôsto de 1959, autorização para
continuar a funcionar na República;
com e alteração íntroduaíua tio artigo
45 àlts Estatutos Scciaís consoante resolução aprovada peca Diretoria em
reunião realizada a 4 .11-" maio de !965,
mediante as cláusulas oue a êste acompanham, assinadas pe -c Ministro de
Estado da Indústria e do Comércio,
obrigando-se a mesma sociedade a
cumprir integralmente as leis .';. regu.amu-itos em vigor. ou q-ie venham a vigor-ar sôbre o objeto da presente autorízação.
Brasília, 11 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 7Sl? da República.

clbo. pessoal técnico destinado à execução de programas relacionados com
a dinâmica rural.
§ 19 A autorlzaçào a que se refere
êste artigo abrange os órgãos centrais, regionais e locais do INDA.
â
2Q A prestação de serviços na.
forma dêste . artigo fica condicionada
à deliberação expressa da Diretoria
do INDA, mediante comprovação da
írnprescíndível necessidade do serviço.
Art. 29 Os níveis de retribuição de
pessoal pago mediante recibo serão
fixados de acôrdo com o mercado de
trabalho, quando se tratar de runcõea
técnicas ou de nível .superior, ficando
proibido, para as funções não especializadas e para as subalternas, seja
ultrapassado {J vencimento do mvel
inicial mantido no serviço _público
para a classe de encargos e obrigações semelhantes ou equivalentes.
Art. 39 O pessoal a que se refere
êste Decreto será dispensado a qualquer. tempo, pela conclusão da respectiva tarefa ou em virtude da conveniência do serviço, não tendo qualquer rvrnculo empregatício permanente, nem sendo admitido nos quadros
ou tabelas de pessoal do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário.
Art. 49 âate decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 11 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
CASTELL.O BRANCO.

H. CASTELLQ BRANCO

H.

Paulo Egydio Martins

Ney Braga.

DECRETO N9 57.781 - DE 11' DE
FEVEREIRO DE 1966
Autoriza o Instituto Nacional de Desenvolvimento ,Agrário - INDA e retribuir: mediante recibo, a execução dos serviços que especifica e
dá outra~ providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica o Instituto Nacional
de Desenvolvimento Agrário - INDA
- autorizado a retribuir, mediante re-"

427

DECRETO NQ 57 ..782 - DE 11 DE
FEVEREIRO DE 1966
Retifica

o tiecreto n 9 52.58.8-A, de 30
de setembro de 1963

o Presidente da República, usando
ela atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica retificada, na forma do
anexo, a relação nominal aprovada
pelo Decreto no 52.588-A, de 30 de
setembro de 1963. que dispôs sôbre o
aproveitamento de funcionários brasileiros dá Comissão Mista Ferroviá-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

428

ria Brasileiro-Boliviana -

Estrada de

Ferro Corumbá-Santa Cruz, de conformidade com o disposto no art. 1\1
do Decreto nv 52,043, de 22 de maio
de 1963, para efeito. de incluir os D9-

mes de Miguel Peren-a Ramos e Jcao
da. Cruz, ocupantes do cargo de, Pe-

dreiro, rjódígo A-lü1.8.A, e João Peixoto da Silva, Enfermeiro-Auxiliar,
Código F-170B.S, enquadrados em caráter provisório por fôrça da Resolução Especial nv 183, de 23 de setembro de 1963, da Comissão de Classificação de 'Cargos (Diário Oficial de

10 de outubro de 1963).
Art. 29 O órgão de pessoal da Estrada de. Ferro Noroeste do Brasil
providenciará os elementos indispen-

sáveis para a instrução dos processos
de enquadramento definitivo dos
funcionários de que se trata.
Art. 39 O aproveitamento a que se
refere êste Decreto prevalecerá, para
todos os efeitos, a partir da data em
DECRETO

NQ. 57 _783 -

que os servidores iniciaram o cxer.,
cicio na Eatrada ,de Ferro Noroeste do
Brasil, mediante a apresentação nra-,
vista no at-t. 49 do Decreto nú~
mero 52.588-A, de 30 de seternlJl'Q
de 1963.
Art. 49 A despesa com a execucão
dêste decreto será atendida pelos recursos próprios da Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil.
Art. 59 :Ê:'ste decreto entrará em
-vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 11 de" fevereiro de 19661459 da Independência e 789 da Re:
pública.
H.

CASTELLO BRANCO.

Juarez TaVora·.

o anexo a que se refere o texto,
foi publicado no D. O. de 15-, e retificado no de 28~2-66.
.
, ..
DE 11 DE FEVEREIRO DE

1966

1Jisp~e

sôbre a classificação dos órgãos de deliberação coletiva que especifica
e aá outras providências.

o

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

37, item I, da Constituição, decreta:

Art. 19 Ficam Incluídos nas disposições do Decreto no 55.090, de 28 de
novembrc de 1964, os órgãos de deliberação coletiva classificados na forma

dos Anexos I e II deste decreto.

Art.. 2° Fica alterado, na forma prevista no Anexo II dêste decreto, o
Anexo H do Decreto nc 56.264, de 6 de maia de 1965, na parte referente à
.runta Executiva Central do Conselho Nacional de Estatística do Instituto
Brasileiro de Geograffa..e Estatística.
Art. 39 Os efeitos da-classífícaçâo a que se refere o art. 1'\ bem como
da correção a que se refere o art. 29, vigorarão a partir de 2 de dezembro
de 190<1, ficando o Ministério da Indústria e do Comércio autorizado a pagar
as sessões realizadas pelos órgãos que lhe são subordinados, no limite de
seus recursos próprios e observadas as disposições do Decreto no 55.090, de
28 de novembro de 1964.

Art. 49 :este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, rcvogadas as disposições em contrário.
Brasíüa, 11 de fevereiro de 1966; 145Ç1 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Ney Braga

Paulo Egydio Martins
.osvaldo Cordeiro de Farias

ANEXO

r

Ad:ministrnçâo Direta

DE~'JOI\IiTi':<AÇLlO

Categoria

DO óRGÃO

Mii'Zisiério da Agricultura

Conselho Nacional Ccnsultrvo da Agricultura

.
COmissão de Intercâmbio e Coordenação da Assistência Técnica Internacional
'"
.
Mtnistévio da Inaúsii"ia

A
B

e do Comércio

Comissão de Comércio Extertor
COmissão de Desenvorvim..entn Jndustrtal ,
Grupo EXEcutivo das Inrtústi-ías Mecânicas
Grupo Executivo da Jndústr-ia Metalúrgica

.
.

,., .. ,

,

A
A
B

.

.

B

Grupo Executivo elas IndÚst.1'12.S de 'Tecidos, Couros e seus Artefatos
,
,
,
',
,
.
Grupo Executivo da Ir,c,'J,.stria. QU~r>-,ica
,
.
Grupo Executivo da Indústri.h Cinematográfica. .
,
,
Grupo Executivo da Indústria 0"2 Material Eletrõntco 0 'I'rlecomimícaçôes . .
,
,
,
,;,
.
Grupo Executivo da Indústrtn (1.(; Produtos Alimcntnres
.

B

B
B
B

:8

~~~~~~~--~~-

ANEXO

I
I

Número máximo de

i

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
!
I

sessões

4 anuais
G anuais

li"
'"

~o

4 mensais
4 mensais
8 mensais

4 mensais
4 mensais

mensais
4 mensais

11:

4 mensais
4 mensais

~

o

-o
o
li!
~

~
~

o

q
H

!;l

o

Il

Aaminietração Autárquica
DENOMINAÇÃO DO 6RGAO

Categoria

Número máximo de
sessões

Junta Executiva Central - Conselho Nacional de Estatística.
- Instituto Bracrleiro de Geografia e Estatística
.

B

4

~
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DECRETO NO? 57.784 - DE 11
FEVEREIRO DE 19-66

DE

Promulga o Acôrdo sôbre privilégios e
imuni2iades da Associação l~atin'J
Americana ,'í;e Livre Comércio.

o Presidente da República
Havendo o Congresso Nacional aprovado pelo Decreto Legislativo uúme-

em Juízo, conservar e transferir' ruridos;
At~nta às disposições do Art. 47 do
referido 'Tratado que outorga aos Re-

presentantes das p~rtes .ContratantEs,
bem ,como a~s íuncíonártos e assessó~
~es . 1.nternaclOnal.s. da ..d.ssociaçào, as
lmum~a?-es e prívllégtos diplom:tt.ir.os
necessarros para o exercício' de suas
funções, resolve;

1'0 118, de 1964; o Acordo sôbre Prívt-

Iégíos e Imunidades da Associação Latino-Americana de Livre Comércio,
adotado pela Resolução 6 (1) do Primelro Período de Sessões da .Conterêncía das Partes Contratantes da referida Associação, a 1 de setembro de
1951;

E havendo o .mencíonado Acõrco,
de conformidade com ceu art. 24, entrado em vigor para o Brasil a 20 de

apyil

de 1935, data em que

roi

deposi-

tado o instrumento brasileiro de adesão junto à Secretaria do Comitê
manente da Assccíaçâo, decreta:
Que o mesmo, apenso por cópia ao
presente decreto, seja executado e
cumprido tão inteiramente como nêle
se contém.
Brasília, 11 de fevereiro de 1966;

per- '

Aprovar o seguinte
Acôrdo sóbre Privilf?gios e 11?l"U~iàades
da Associação Latino-America,na de
Livre Comércio no Território dos Es-:
taaoe Membros

As Partes Contratantes, com o cojeto de dar cumprimento ao ,jjsposto
no parágrafo segundo do Artigo 47 que
manda celebrar um Acôrdc destínadc
a regulamentar as imunidades :; privilégios diplomáticos que o :l'ef':H'ido
Artigo confere aos Representantes das
Fartes Contratantes, bem como 80S
ft.ncicnáríos, e assessôres lY'J.<;;'nact:..'nais da Assocíaçâo, resolvem celebrar
o presente Acõrdc que fica aberto à
adesão de cada 11m dos Estados Membras

1459 da Independêncía .e 789 da Repú-

CAPÍTULO I

bEca.
H.

Definições
CASTELLO BRANCO

Artigo 1

Juracy Magalhães

Aos efeitos deste Acôrdo:
Conferência, daa Partes Contratsntes - primeiro ~ Período de Sessões
24 de julho de 1961 - Montevidéu

a expressão "Assocíação" StJ::::11l"ica a Assccíacâo t.atmc-Amencana de
Livre Comércio:
tjruguaí .
b) a expressão "Estados Membros"
Estados que são Partes
significa
RESOLUÇÃO 6 (I)
Contratantes do Tratado de Montevidéu que institui a Assocíaçâo:
A Conferência das Partes ContraC) as expressões "Govêrno" e "C;-Grentes- em seu Primeiro Período de
vernos" significam, respectivamente, o
sessões
Governo e os Governos dos Estados
Considerando que é necessárto acorMembros;
dar dísposíções relativas às ímuntdàd) a expressão «autoridades compedes, aos privilégios e ús franquias de
tentes" sígmnca as autoridades (,OS
que deve B',ozar a Associação para o Estados Membros, de conronmoaae
exercício de suas funções;
com as leis dos mesmos;
e) a expressão "bens" compreende
Tomando em consideração o estabe- '"
lecído no Art. L}í3 do Tratado de Mcnos imóveis, móveis, direitos, fundos em
qualquer moeda, ouro, dívísas, navetevidéu que outorga à Associação completa personalidade jurídica e capacires, receitas, publicações e tudo aquidade para contratar, adquirir e dispor lo que constitue o patrimônio da Asde bens' móveis e imóveis, demandar sociação; _
a)

os

J
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j) a expressá? '.'~embros das Repres:mtações" eigntfíca os Representantes permanentes e suplentes a que
se re.t'ere o Artigo 40· d() Tratado Uf.)
Montevidéu e ü~ .assJssores, peritos,
técnicOs ,e secretáríos das Representaçôes dos Estados Membros;
g) a expressão «funcionártos da Associação" significa os membros do
pe~soal da Associação, qualific.ados como tais pelo Oomítê Executdvo Permanente; ft) a expressão "funcionários ct-ia or- .
gahismos ínternacíonaás aS3~sSÔrtS"
significa os representantes da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), do Conselho Interamerlcano zocoõmtcc e Social (erES) e de.
outros organismos que prestem assessoría técnica à Associação" de acôrdo
com o Artigo 39, inciso "f", do Tratado de Montevidéu e' os .runcíonartos
uermanentes de tais organismos ec-editados perante o Comitê Executivo
permanente e residentes em Mont.evídéu;
i) a expressão "sede da Assocíaçào"
significa os locais ocupados pela Associação;
i) a expressão "arquivos da Associação" compreende: correspondência,
manuscritos, fotografias, películas cinematográficas, gravações sonoras e
todos os documentos de qualquer natureza de propriedade da Associação
ou' que tenha em seu poder;
ft) a expressão "sede da Representaçào" inclui a residência dos Rcpresentantes e as repartições ou chancelarias das Representações;
I) a expressão "arquivos das Representações" compreende: correspondência, manuscritos, rotogranes, peücutas
cinematográficas, gravações sonoros e
qualquer natodos os documentos
tureza de propriedade, das Representações ou que tenham em seu poder.

de

pode estender-se a forma alguma de
execuçào .
A' Aasccíaçâo tomará as medidas
apropriadas' para a solução de ütígtoe
derivados de contratos ou outros atos
de direito privado nas que seja parte.
Artigo 3
A sede da Associação é inviolável.
Os bens da Associação, em qualquer

lugar em que se encontrem e quem
quer Que os tenha em seu poder, lêS-:tão isentos je registro, requisição,
confiscação, exproprtaçã..o e de tõda
outra forma de intervenção, seja por
via de ação executiva, administrativa,
judicial, seja legislativa.
Artigo 4
Os arquivos da Asscciaçâo são mvicláveís em' qualquer lugar em que
se encontrem,
Artigo 5
A Associação pode ter em seu poder fundos Em qualquer moeda ouro
c divisas e tránsterr-Ios livremente de
um pais para outro e de Um lUg8.T para outro no território de qualquer país
e oonverbê-Ics em outras moedas.
No exercício dos direitos que lhe sâo
outorgados em virtude deste artigo, a
Associação -aâo poderá ser submeuda
a fiscalizações, regulamentos, tncratcrias ou outras medidas similares por
parte dos Governos. Não obstante, a
Associação prestará devida atenção a
tôda petição que formule o Governo
de um Estado Membro, na medida em
que estime possível atendê-Ia sem detrimento de seus. próprios ínterêsses.

Artigo 6
CAPÍTULO II

A Associaçao

Artigo 2
A Associação e seus bens, em qual-

quer lugar em que se encontrem e
quem quer 'que os tenha em seu poder,
gozam de imunidade de jurisdição,
salvo na medida em que a Associação,
em algum caso particular, tenha renunciado expressamente a ela. A renúncia de ímunídade, no entanto, não

A Assoctaeâo e seus bens estão isentos no território dos Estados Mem-

bros:
de todo Impôsfo direto;
de direitos de aduana, proibições
e restrições a importação e exportação, a respeito dos artigos importados
ou .exportados pela Associação para
seu uso oficial, Os artigos importados'
sob estas isenções não àerâo vendidos
no país em gue tenham sído tntrcoua)

b)

ATOS
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zidos, senão conforme as condições es-·
tabeleeldaa pelo Govêrno respectivo.
A Associação, em principio, não reclamará a isenção de Impostos ao consumo, à venda e de outros indiretos.
No entanto, os Estados Membros adotarão sempre que lhes for possível, as
disposições administrativas pertinentes
para a isenção ou reembôlso da quantia correspondente a tais impostos
quando a Associação efetuar, para seu
uso oficial, compras importantes em
cujo preço estiver incorporado o im-

posto.
A Associação não reclamará tsencão
alguma de tarifas e taxas que constituam uma remuneração pOl'serviços
de utilidade pública.
Artigo 7

A Associação goza no território de
cada um dos Estados Membros, para
suas comunicações oficiais, de facilidades não menos favoráveis que aquelas outorgadas pelo Govêrno de qualquer missão -típlomátíca em matér-a
de prioridades, contribuições, tanrns e
impostos sôbre correspondência, cabos,
telegramas, radiogramas, teterotos, telefones e outras comunicações, assim
como de tabelas de imprensa e rádio.
Nenhuma' censura, será aplicada à
correspondência ou outras comunicações oficiais da Associação.
A Associação tem direito a usar
claves e a despachar e rcceoer .sua
correspondência seja por correios seja
por malas, os quais gozam das mesmas imunidades e privilégios que os
concedidos a correios e malas díplomáticos.
.
As disposições dêste artigo nào podem ser interpretadas como prcíbítdvas para- a adoção de medidas apropriadas de segurança que se determtnarao mediante acôrdo entre um Estado Membro e a Associação.

ExECUTIVO

CAPÍTULO III

Membros das Representações

Artigo 9
~~ membros d~s Representações nos
õrgâos da ASsociação, enquanto exer.,
çam suas funções e durante a viaoe::n
de ida aos lugares onde desempen11a_
ráo sua missão, bem como durante seu
regresso gozam dos privilégios e das
imunidades seguintes:
a) imunidade contra detenção ou
prisão pessoal; contra embargo de sua
bagagem pessoal; contra todo precedimento judicial a respeito dos atos
executados e das expressões ermtídas
no desempenho de suas funções, sejam estas orais sejam escritas;
b)" direito. de usar claves e de recebel' e expedir documentos e correspondência por mensageiros ou em malas carimbadasC) isenção das restrições de imigracão e registro de estrangeiros e de rodo serviço de caráter nacional;
(1,) iguais imunidades e rranquias
que as acordadas aos anvíados diplomáticos, a respeito de suas bag:ê1..gms
pessoais e dos utensílios e matertaís
de trabalho destinados ao uso onctal;
e) aqueles outros provilégfos, nnumdades e facilidades de que gozam os
enviados diplomáticos, exceto no que
se refere a isenção de Impostos de
venna e ao consumo ou de díreítos de
aduana sôbre mercadorias importadas
que não sejam as assinadas no inciso
precedente.
As imunidades contra detenção ou
prtsãc pessoal; contra embargo de bagagem pessoal e as isenções das restrições de imigração e registro de estrangeiros e de todo serviço nacional
se estendem ao cônjuge, às filhas solteiras e aos filhos menores.

Artigo 10
A sede e os arquivos das Representaçoea são ínvcláveís ,
Artigo 11

Artigo 8
Os privilégios, as imunidades e
franquias a que se refere êste Capítulo são conceitos exclusivamente para o cumprimento das finalidades próprias da Associação.

A Imunidade de jurisdição pelos
atos e pelas expressões a que se refere o Inciso "a" do Artigo 9 continuará
depois que os membros das Representações tenham cessado no exercicio de

sua míssâo.
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Artigo 12
Os prIvIlégios e as imunidades são
outorgadas ~aus membros ,d~s Rep:l.'esentações nao para beneflclO. pessoal,
mas em salvaguarda de sua tndependêrlcl.a no exercício de suas tl1UÇÕ eS
caiu relação à Associação. Por consegutnte, cada Estado Membro deve renuncíar aos privilégios 8 às imunidades conferidos aos, membros de sua
Representação nos casos em que o gôzo dos mesmos, segundo seu proprto
critério, dificulte o curso da justiça e
essa renúncia não prejudique os fins
para os quais toram outorgados.
Artigo 13
As disposições dos Artigos 9 e 11 não
obrigam nenhum Estado Membro a
conceder quaisquer dos privilégios e
das imunidades referidos neles a nenhum de seus nacionais nem a qualquer pessoa que o represente na Assoctação.
CAPÍTULO IV

Func!onárJo da Associação

Artigo 14
O Secretário-Executivo ou quem
exerça suas funções e' os altos runcicnártos da Assocíaçâo que sejam qualificados como tais pelo Comitê Executivo Permanente gozam das mesmas
imunidades e dos mesmos privhegtos
assinalados no Artigo 9.
Artigo 15

Os demais tunclonártoa da Associacão gozam das imunidades e dos privilégios assinalados nos incisos a, b,
c e d do Artigo s.
Além disso, estão isentos nos Estadós Membros de qualquer classe ce
impostos aôbre os ordenados 'e emolumentos que recebem, da Assocíaçac e
gozam de iguais franquias que as acordadas aos representantes de governos
estrangeiros em missão oficial, no referente a regulações sôbre divisas estrangeiras.
Artigo 16
Os funcionários da Associação que
por sua missão devam residir em um
Estado Membro por um período supe-
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rior a um ano terão a faculdade de

ímpor tar seus móveis e objetos de; use
pessoal para sua primeira ínstaíaçáo

livre de direitos e outros gravames, de
acordo com as leis e os regulamentos
pertinentes do respectivo pais.
Artigo 17
.Os prtvllégtos e as imunidades se
outorgam aos funcionários da Associação exclusivamente no ínterêsse desta
Por conseguinte, o Comitê Executivo
Permanente deve renunciar a tais privilégios e imunidades nos casos em que,
a critério do referido Comitê, o exerciclo dêles dificulte o .curso da justdça
e, essa renúncia nào prejudique os anterêsses da Associação.
O Comitê Executivo Permanente tomará às medidas apropriadas para a
solução dos litigios em que estiver
implicado um funcionário da Associação, que por razão de seu cargo goza
de imunidades.
Al'tlgo 18

As disposições dos Artigos 14 e 15
não obrigam· os Governos a conceder
a seus nacionais, que sejam funcionários da Associação, os prâvilégtos e
as imunidades nêles referidos, salvo
nos casos seguintes:
a) imunidade a respeito de precesso judicial relativo a. palavras orais ou
escritas e a todos os atos executados
no desempenho de suas runcões:
b) facilidades a respeito de 'restncôes monetárias e cambial, enquanto
for necessário para o bom cumprímento de suas funções;
c) inviolabilidade de seus papéis e
documentos relacionados com a Associação; e
d) isenção de impostos sôbre salários e emolumentos recebidos da Associação.
CAPÍTULO V

Funcionários dos Organismos Internacionais Assessõres

Artigo 19
Os funcionários dos organismos internacíonais asséssôres, enquanto se
acharem em cumprimento de ruuçoes
relacionadas com a Associação, gozam
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de igual tratamento que o estabelecído nos Artigos 15 e 16.

O representante de cada um dos referidos or'ganismos perante a sede da
Associação em Montevidéu, gozará
também do tratamento estabelecido
pelo Artigo 9.

ta em que depositar o respectivo íns
trumento de adesão na Secretalla d~
Comitê Executivo Permanente.
A Secretaria comunicará aos Esta._
dos Membros a data do depósito de
cada instrumento de adesão.
Artigo 25

Artigo 20

A sede e os arquivos das Representaçoes dos organismos Internacíonnía
assessores são ínvtoíavcís.

.l1:ste Acôrdc permanecerá em vigor
para cada Estado Membro enquanto
formar parte da Associação.

cAPíTULO VI

Artigo 26

Disposições gerats

Artigo 21

Associação outorgará aos membros
das Representações, aos funcíonãrtos
da Assocíaçâo e dos organismos 1I1
temaotonaís assessôres, um documento que acredite sua qualidade e especifique a natureza de sua missão.
1;:ste documento será suficiente para que seu titular goze no terrrtórto
dos Estados Membros dos privilégios
e das imunidades que outorga este
M

Acôrdo,

Artigo 2:J
Caso qualquer Estado __embro consideral' que houve abuso de um privilégio ou de uma imunidade concedido por êste Acôrdo, realizará consultas com o Estado que corresponda
ou com a Associação, segundo proceda, a fim de determinar se o refertdo
abuso aconteceu e nesse caso evitar
sua repetição. Não obstante, um Estado Membro que considere que qualquer pessoa abusou de algum prwnegio ou de alguma imunidade que lhe
foi conferido por êste Acôrdo, pode
requerer-lhe que abandone seu território.
Artigo 23
Tôda divergência na interpretação
ou aplicação dêste Acôrdo se submeterá ao procedimento de solução que
de comum acôrdo estabeleçam as Partes interessadas.
Artigo 24
1!:ste Acõrdo entrará em vigor, para
cada um dos Estados Membros, da da-

O Comitê Executivo Permanente
tem faculdades para. combinar com
qualquer Estado Membro acordos aáícíonaís para regulamentar, no que se
refere a tal Estado, as disposições
dêste Acôrdo.
Em testemunho do qual
.
Feito em Montevidéu
.

DECRETO N9 57.785 FEVEREIRO

DE 11 DE
DE 1966

Promulga. o Tratado Americano de
soluções pacíficas (Pacto de Bogotá) .
O presidente da República

Havendo o congresso Nacional
aprovado pelo Decreto Legislativo número 11, de 1959, o Tratado americano de soluções pacíficas (Pacto de
Bogotá), assinado em Bogotá, a 30 de
abril de 1943, por ocasião da nona
Conferência Internacional America-

na.

E havendo o referido Tratado entrado .em vigor para o Brasil, a 16 de novembro de 1965, data em que foi deposítado junto à União Panamertcana,
o instrumento brasileiro de ratificação.
decreta:
Que o mesmo, apenso por cópia ao
presente Decreto, seja executado e
cumprido tão inteiramente como nêle
se contém.
Brasília, 11 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CA8TELLO BRANco
Juracy Magalhães
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TRATADO AMERICANO DE SOLUçõES PAOíFIOAS "PAOTO DE BO-

GOTA"

\

Em nome de' seus povos, os Gover-

representados na Nona Conferênda Internacional Americana resolvem.
em clllUprimento do artigo 23 da Carta da Organização dos Estados Americanos, elaborar o seguinte Tratado:

nOS

CAPíTULO I

Obrigaçâo Geral de Resolver as Controvérsias por Meios Pacificoe

Art. 59 os processos acima prevtstos não poderão aplicar-se aos assuntos que são essencialmente da alçada
da jurisdição interna do Estado. Se
as partes não estiverem de acôrdo .sôbre o fato de versar a controvérsia
sôbre um assunto de jurisdição interna, -a pedido de qualquer delas, esta
questão prévia será submetida
decisão da Côrte Internacional de Justià

ça.

Art. 69 Não se poderão, Igualmente, aplicar os processos supracitados
aos assuntos já resol'çídos por entendimentos entre as partes, ou por laudo arbitral; ou por sentença de um
tribunal Internacional, ou que estejam
regulados por acôrdos ou tratados, em
vigor, na data da assinatura do presente Tratado.
Art. 79 As Altas Partes Contratantes comprometem-se a não fazer t"C-"
clamaçôes diplomáticas para proteger
êsse
seus cidadãos, nem a iniciar
respeito uma controvérsia perante a
jurisdição internacional, quando aquêlea cidadãos tenha à sua disposição
meios expeditos de recorrer aos tnounats domésticos competentes do Esta(lo correspondente.
Art. 80 O apêlc aos meios naciücos
. para a solução de controvérsias, ou a
recomendação para o seu emprego,
não poderão -ser motivo, no caso de
ataque armado, para retardar o exercícío do direito de legítima defesa Individual ou coletiva, previsto na Carta
das Nações Unidas.

Art. 19 As Altas Partes Contratantes reafirmando solenemente os compr~missos tomados mediante .mteriores convenções e declarações ir.ternacionais, assim como pela Carta' das
Nações Unidas, concordam em se abster da ameaça, do uso da fôrça, ou 'de
qualquer outro: meio de coação, para
o ajuste das suas controvérsias, e em
recorrer, em qualquer tempo, a processos pacificas.
Al't. 29 As Altas Partes Contratantes reconhecem a obrigação de resolver as controvérsias íntemcctonars por
processos pacíficos regionais, antes de
levá-las ao Conselho dr; Segurança das
Nações Unidas.
Em conseqüência, no caso em que
entre dois ou mais Estados signatários surja uma controvérsia que, na
opinião das partes; não possa ser resolvida por negociações diretas ou
CAPÍTULO II
através dos trâmites diplomáticos
usuais, as partes compromentem-se a
Bons oficios e mediação
empregar os processos estabelecidos
neste Tratado, na forma e condições
Art. 99 O processo dos bons ofíprevistas nos artigos a seguirem, OU
cios consiste na gestão por parte de
então os processos especiais que, a
um ou mais Governos americanos ou
seu JUÍzo, tornem possível uma solude um ou mais cidadãos eminentes de
ção.
qualquer Estado Americano, alheios à
Art. 39 A ordem dos processos pa- , controvérsia, no sentido de aproximar
as partes, proporcionando-lhes a poscíficos, estabelecida no presente 'I'raeibilídade de encontrarem, diretamentado, não impede às partes de recorte, uma solução adequada.
rerem ao que considerarem mais adequado em cada caso, nem lhes ImArt. 10. Uma vez que se tiver conpõe o dever de segui-lo todos, nem esseguido a aproximação das partes e
tabelece, salvo disposição expressa a
que estas tiverem, entrado novamente
respeito, preferência entre os mesmos.
em negociações diretas, dar-se-á por
terminada a ação do Estado ou do cíArt. 49 Iniciado um dos processos
dadâo que tenha oferecido seus Bons
pacmccs. quer por acórdo das partes,
Ofícios ou aceitado o convite para inquer em cumprimento do presente
terpô-los;· no entanto, por acôrdo das
Tratado, ou de pacto anterior, não
partes, aquêles poderão estar presenpoderá iniciar-se outro processo antes
tes as negociações.
.
de determinado o primeiro..
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Art. 11. O processo de mediação
consiste em submeter a controvérsia
a um ou' mais Governos americanos,
ou' a um ou mais cidadãos eminentes
de qualquer .Estado Americano alheios
à controvérsia. Em qualquer dos casos, o mediador ou mediadores serão
escolhidos mediante comum .côrdo
das partes interessadas.
Art. 12. As funções de mediador ou
dos mediadores consistirão em coadjuvar as partes na solução da controvérsia da maneira mais simples e díreta, evitando formalidades- e tentan..
do encontrar uma solução aceitável.
O mediador se absterá de fazer qualquer relatório, e, no que lhe díz respeito, o processo será absolutamente
confidencial.
Art. ,13. No caso em que as Alta-s
Partes contratantes hajam combinado
o processo de mediação e não possam entrar em acôrdo 110 prazo de
dois meses sôbre a eleição do mediador ou mediadores; ou, se iniciada a
mediação, transcorrerem cinco meses
sem se chegar à solução da controvérsia, os mesmos recorrerão sem demo- -.
Ta a qualquer dos demais processos de
solução pacifica estabelecidos neste
Tratado.
Art. 14. As Altas Partes Contratantes poderão oferecer sua mediação,
quer individual, quer conjuntamente;
concordam, entretanto, em não fazê10 enquanto a controvérsia estiver snjeita a outros processos estabelecidos
no presente Tratado.
CAPíTULO. In

Processo de Investigação
e Conciliação

Art. 15. O processo de investigação
e conciliação consiste em submeter a
controvérsia a uma comissão de investigação e conciliação, que será
constituída de conformídade: com as
disposições estabelecidas nos subseqüentes artigos do presente Tratado e
que funcionará dentro das limitações
nêle indicadas.
Art. 16.' A parte que promova o
processo de investigação e conciliação
pedirá ao Conselho da Organização
dos Estados Amertcanos que convoque
a Comissão de Investigação e CcncíIlação. O Conselho, por sua vez, tomará as providências ímedíatas para
convocá-la.

Recebida a petição para que se convoque a Comissão, ficará imediata.
mente suspensa a controvérsia entre
as partes, que se absterão de todo ato
que possa dificultar a conciliação.
Para êsse fim, O Conselho da 01'..
ganização dos Estados Americanos poderá, a pedido das partes, enquanto
esteja em trâmite a convocatórm da
Comissão, fazer-lhes recomendacôe"
nesse sentido.
. .~
Art. 17. As Altas Partes Contra_
tantes poderão nomear, por meio de
um acôrdo bilateral, que se fará per
uma simples troca de notas com cada
um dos outros sígnatáríos, dois membros da Comissão de Investigação e
Conciliação, dos quais somente um
poderá ser de sua própria nacionali_
dade. O quinto será eleito imediata.
mente, de comum acôrdo com os já
designados, e desempenhará as runções de Presidente.
Qualquer das Partes contratantes
poderá substituir os membros que nverem designado, sejam êstes nacionats ou estrangeiros; deverá, porém,
no mesmo ato nomear o substituto.
Se não o fizer, não será levada em
conta a substituição. As nomeações e
substituições deverão registrar-se na
União Pari-Americana, que velará
para que as Comissões de cinco membros- estejam sempre integradas.
Art. 18. Sem prejuízo do disposto
no artigo anterior a União Pari-Americana formará um Quadro Permanente de Conciliadores Americanos que
será integrado assim:
a)
Cada uma das Altas partes Contratantes designará, por períodos de
três anos, dois de seus nacionais aue
gozem da mais alta reputação por 'ma
equanimidade, competência e honorabilidade.
z» A união Pan-Amertcana consuttará os candidatos e inscreverá, no
Quadro de conciliadores, os nomes dos
que tiverem aceito, expressamente. a
designação.
c) Os governos poderão. em qualquer momento, preencher as vagas que
ocorram entre seus designados, ou renomeá-los.
Art. 19. No caso de ocorrer uma
controvérsia entre dois ou mais J::.:stados Americanos que não ti verem
constituído a Comissão a qüe se refere o artigo xvn, será observado o ::;egulnte 'processo:
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a) Cada parte designará dois membros escolhidos dentre os do Quadro
permanente c!e conciliadores, Ame.r~
canos, que nao. pertençam a nacionalidade do desígnante ,
b)
natos quatro membros escolherão, por sua vez, um quinto membro
estranho às partes dentro do Quadro
permanente ..
cj : se, dentro do prazo ele 30 dias
depois de haverem sido notificados de
sua designação, os quatro membros
não puderem pôr-se de acôrdo na escolha do quinto membro, cada um dêIes formará separadamente a lista de
conciliadores, tomando-a do Quadro
permanente na ordem de sua preferência; e, depois de comparadas as
listas assim formadas, declarar-se-á
eleito aquêle que primeiro reúna maioria de,' votos; O 'eleito exercerá as 1"lLJ.ções de Presidente da Comissão.
Art. 20. O Conselho da organização dos Estados Americanos, ao -onvocal' a Ocmissáo de Investigação e
conciliação, determinará Q lugar onde
esta deverá reunir-s8.Posteriormente, a comissão poderá determinar o
lugar ou lugares onde deva a mesma
funcionar, levando em conta as facítídades para a realização de seas trabalhos.
Art. 21. Quando mais de dois Estados estiverem envolvidos na mesma
controvérsia, os Estados que sustentarem o mesmo ponto de vista serão
considerados como uma única parte.
Se os ínterêsses forem divergentes, te.râo direito a aumentar o número de
conciliadores. a fim de que tôdas as
'partes contem com igual reprr ntaçâo. O Presidente da Comissão será
eleito na forma estabelecida 110 artigo 19.
.
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elas, em seus respectivos territórios
e de conformidade com suas leis.
Art. 24. -Durante o andamento d05
processos perante a Comissão, as partes serão representadas por Delegados
Plenipotencártos ou por agentes que
servirão de intermediários entre elas
e a Oomíssão. As partes e a Oomtssão poderão recorrer ao serviço de
consultores e peritos.
Art. 25. A Comissão .concluírá seus
trabalhos dentro do prazo de seis meses, a partir -da data da sua constituição; as partes poderão, entretanto,
de comum 'acôrdo, prorrogar êsse
prazo.
Art. 26. Se, a juízo das partes, a
controvérsia se limitar exclusivamente
a questões de fato, a Comissão restríngfr-se-á à investigação das meemas e concluirá seus trabalhos por Um
relatório correspondente.
Art. 27. S~, se obtiver o acôrdo
conciliatório, o relatório final da Comissão se limitará a reproduzir o texto
do acôrdo conseguido, que será publícado depois de sua entrega às partes,
"salvo se estas decidirem de outra maneira. Em .caso contrárfo, o relatório
final conterá um resumo dos trabalhos
efetuados pela Comissão: será entregue às partes e publicado depois de
um prazo de seis, meses, a menos que
estas tomem outra decisão. Em ambos
os, casos, o relatório final será aprovado por maioria de votos.
Art. 28. Os relatórios e conclusões
da comissão de Investigação e Conciliação não serão obrigatórios para
as partes, quer no tocante à exposição
dos fatos, quer no concernente às
questões de direito, e não se revestirão
de outro caráter senão de recomendações submetidas à consíderacão das
Art. 22. Compete à Comissão de
partes para facilitar a solução- amigáInvestigação e Conciliação esclarecer
vel da controvérsia.
os pontos controvertidos, procurando
levar as partes a um acôrdo em conArt. 29. A Comissão de Investidições reciprocamente aceitáveis. A gação e Conciliação entregará a cada
uma das partes, assim como à União
comissão promoverá as investigações
Pan-Amerícana, cópias autentícadaa
que julgar necessárias sôbre os motidas atas de seus trabalhos. Estas atas
vos da controvérsia, com o fim de prosó serão publicadas quando assim depor bases aceitáveis de solução.
cidirem as partes.
Art. 23. :É dever das partes xctlitar os trabalhos da oomtssão .e proArt. 30. Cada um dos membros
da comissão receberá uma compenporcionar-lhe, da maneira mais ampla. possível, todos os documentos e sação pecuniária, cujo montante será
fixado de comum 'acôrdo pelas partes.
informações. úteis, assim .como .mpreSe estas não entrarem em acôrdc,
gar os meios de que disponham para.
permitir-lhe citar e ouvir testemunhas
caberá ao Conselho da Organização
ou peritos e praticar outras dilígên[ixá-l~. Os. Governos pagarão as suas
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próprias despesas e, em partes iguais,
as despesas comuns da Oomíssâo. CO:?~
preendídas nestas as compensaçoes
anteriormente previstas.
.cAPÍT;:JLO IV

Processo Judicial

Art. 31. De conformidade .JIn o
Inciso 29 do artigo 36 do Estatuto da
Oôrte Internacional de Justiça, -cs Altas Partes contratantes declaram que
reconhecem, com relação a qualquer
outro Estado Americano, como
,1'1gatória, iPSD jacto, sem necessidade de
nenhum convênio especial, desde que
esteja em vigor o presente Tratado,

metê-Ia ~ _arbitragem" de .acôrdr, com
as dísposíçõea do Capítulo QUinto ctêste Tratado.
Art.. 36. No caso de controvérsias
submetidas a processo judicial a ·que
se refere êste Tratado, competirá a
sua decisão a.o"plenário da Córte, ou
se aSSIm o soltcítarem as partes, a umà
câmara especial, conforme o artigo 26
do seu Estatuto. As partes Poderão
convir, igualmente, que o conflito se
.
decida ex aequo et bono.
Art. 37. O processo a que t, Oôrta
deve ajustar-se será o estabelecido em
seu Estatuto.

a juflsdição da citada côrte em tôdas

CAPÍTULO V

as controvérsias de ordem jurídica que
surjam entre elas e que versem sôbre:
a) A interpretação de um tratado;

Processo de Arbitragem

b)

Qualquer questão do Direito In-

ternacional;
C) A existência
de qualquer fato
que, se comprovado, constitua "olalJ~O
de uma obrigação ínternacícual: ou
d) A natureza ou extensão ca reparação a ser feita em virtude do desrespeito a uma obrigação internacíonal.
Quando o' processo de
Art. 32.
conciliação estabelecido anteriormente, conforme este Tratado ou por vontade das partes, não chegar .a uma
soluçâc e as citadas partes não concordarem numa solução por ... bitramenta, qualquer delas terá direito a
recorrer à Côrte Internacional
Justiça, na forma estabelecida no artigo 40 de seu Estatuto. A jurisdição da
Côrte ficará obrígatõrfamente aberta,
conrorme o inciso te do artigo 36 -do
referido Estatuto.
Art. 33. Se as partes não se puserem de acôrdo acêrca da competência da Côr te sôbre o lttígto, a própria
Côrte decidirá previamente esta questão.
Art. 3~ Se a Oôrte se declarar incompetente para tomar conhecimento
da controvérsia pelos motivos assinalados nos artigos 59, 69 e 79 dêste
Tratado, declarar-se-á terminada a
controvérsia.
Ari. 35. Se a côrte se declarar incompetente por qualquer outro
itlvo
para tomar conhecimento da controvérsia e decidir sôbre ela, as Altas
Partes contratantes se obriga: J., sub-

...s rt. 31>. Nâo obstante o es::;.:-JelE:._
cldo no Capítulo Quarto dêste Trata,
do, as Altas Partes Contratantes terão
a faculdade de submeter a arbitragem, se se puserem de acôrdo nesse
sentido, as diferenças de qualquer natureza, sejam ou não jurídicas, que
hajam surgido ou surgirem subseqüentemente entre elas.
Art. 39. O Tribunal de Arbitragem,
ao qual se submeterá a controvérsia
110 caso dos artigos 35 e 38 dêat- -,-,-a·,
tado, se cónstítuírá do modo seguinte
a menos que haja acõrdo em con~
trárto .
Art. 40 - 1. Dentro do prazo de
dois meses, contados da data da modificação da decisão da Côrte, no caso
previsto no artigo 35, cada uma das
partes designará um árbitro d f8COnhecída competência em questões ele
Direito Internacional, que -oze da
mais alta consideração moral, e comunícará esta designação ao Conselho
da Organização. Bímultâneat ?'1tC,
apresentará ao mesmo Conselho uma
lista de 10 juristas, escolhid ..s entre
os que constituem alista geral dos
membros da Côrte Permanente de Arf~·;"11
bitragem de Haia, que não per'
ao seu grupo nacional e que estejam
dispostas a aceitar o cargo.
2. O Conselho da Organização .ntegrará, no mês seguinte à apresentação das listas, o Tribunal de Arbitragem, na forma que, a seguir, se
define:
a) Se as listas apresenta.licra.s
partes coíncídírem em três nomes, essas pessoas constituirão o 'I'ríburat de
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sentaçâo. O Presidente será eleito na
Arbitragem, com as duas 0<"
-adas
forma estabelecida no, artigo
diretamente pelas partes;
b) No caso em que a colnctdêncía
Art. 43. As partes formuíarâo em
recaia em mais de três nomes, serão
cada caso o compromisso que defina
escolhidos por -sorteio os três ' bitroa
claramente a matéria específica, objeque deverão completar o Tribunal;
to da controvérsia, a sede do tribunal,
c) Nas circunstâncias previstas nos
as regras que tenham que sei otJ..,erdois incisos anteriores, os cinco árbívedas no processo, o prazo dentro do
tros designados escolherão entre sí o
qual o laudo tenha de Bel' prc.runciapresidentl;"l do Tribunal;
do e as demais condições que convend)
Se unicamente estiverem de
cionem entre si.
tioc6rdo sôbre dois nomes, esses canSe não se chegar a um acôrdo sôbre
didatos e os dois árbitros selecionados
o compromisso, dentro de três meses
diretamente pelas partes, elegerão, de
contados da data da instalação '~(o 'I'rtcomum acôrdo, o quinto árbitro, que
bunal, o compromisso será for; .ita.to,
presidirá ao 'I'rtbunal . A eleíc '1 decom caráter obrigatório para as partes
verá recair em um jurisconsulto, cujo
pela Côrte Internacional de Justiça,
nome conste da relação geral
Côrte
mediante
processo sumário.
permanente de Arbitragem de Haia,
Art. 44. As partes poderão fazer-se
que não tenha sido incluído nas listas
formadas pelas partes;
representar ante o Tribunal arbitral
pelas pessoas que julguem con-eruente
e) Se as listas apresentarem um só
designar.
nome comum, esta pessoa formará
parte do Tribunal, e deverá ser escoArt. 45. Se uma das partes não
lhida outra,por sorteio, entre os 18
fizer a designação do seu árbitro e a
apresentação de sua lista ç,,: cancíjuristas restantes nas mencionadas
listas. O Presidente será eleito segundattos ,dentro do prazo previsto no
do ° processo estabelecido no Incíso
artigo 40, a outra parte terá direito
anterior:
de pedir ao Colselhc da Organização
í) Caso não se verifique .senhuma
que constitua o Tribunal de arbitragem. O Conselho imediatamente mconcordância nas listas, será sorteado
um árbitro de cada uma delas; P o sístíra com a parte remissa para que
quinto árbitro, que atuará como Presi- .cumpra essas obrigações dentro rte 11m
dente, será eleito na maneira .. dicada
prazo adicional de 15 días.. findo o
anteriormente:
qual, o próprio Conselho integrara o
m Se os quatro árbitros não pude- Tribunal, da seguinte forma:
rem entrar de acôrdo sôbre.» cu.u..O
a) Sorteará um nome da lista apreárbitro, dentro do prazo de um mês.
sentada pela parte requerente;
contado a partir da data em que o
b) Escolherá por maioria absoluta
Conselho da Organização lhes com 1de votos dois juristas do quadro geral
mque sua nomeacâo, cada um dêles
da Côrte Permanente de Arb ... .ragem
preparará separadamente a r -ta de
juristas na ordem da sua preferência de Haia, que não pertençam ao Jl'ttpO
nacional de nenhuma das nartes:
e. depois de comparar as listas assim
C)
As três pessoas ~_ .sím .__ signaformadas, será declarado eleito o que
das, conjuntamente com a selecionareunir primeiro maioria de votos.
ela diretamente pela parte requerente,
elegerão, na maneira prevista no arArt. 41. As partes poderão, de comum acôrdo, constituir o Tribunal Da
tigo 40, o quinto árbitro. que será o
forma que considerem mais couvePresfêente:
d) Instalado o Tribunal, será semente, e ainda escolher um
ottro .
guido o processo estabelecido no ar:'
único, designando em ta! raso um
tigo 43.
chefe de Estado, um [urist.a emín ante
ou qualquer tribunal de justiça ern
Art. 46. O laudo será funda-nenque tenham mútua confiança.
tado, adotado por maioria de votos e
uublícado depois -de sua notificação às
Art. 42. Quando mais de dois Espartes. O árbitro ou árbitros dissltados estejam implicados na mesma
dentes poderão fazer constar os runcontrovérsia. os Estados que de rú:1.HU
Irruals ínterêsses -erão considerados
dameitos de sua dissidência. O laudo
como uma única parte. 'se tívei-' tndevidamente pronunciado e ncttncado
terêsses opostos, terão direttc ' 9,Uàs partes, decidirá a controvérsia dementar o número de árbitros para que' finitivamente e sem apelação, e re·
tôdas as partes tenham igual "repreceberá imediata execução.
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Art. 47.

As dtvere-ências oue se "U8-

citem sôbre a interpretação ou execucâo do laudo, serão submetidas à
decisão do Tribunal Arbitral qUG o
proferiu.
Art. 48. Dentro do ano seguinte à

sua notífícação, o laudo será . .iscentível de revisão perante o mesmo Trtbunal, a requerimento de uma das
oartes. semore que se descobrir um
fato anterior ao laudo, ignorado do
Tribunal e da parte que solicitar a
revisão, e sempre que, a [uízo .do Tri-

bunal, êsse fato seja capaz de

tercer

influência decisiva sôbre o laudo.
Art. 49. cada um dos membros do

Tribunal receberá uma compensação

pecuniária, cujo montante será .xado

de comum acôrdo pelas partes . Se es:,
sas não entrarem -em acôrrto.
berá
ao Conselho da Organização fixá-Ia.
Os Governos pagarão as suas próprias
despesas e uma parte Igual das despesas comuns do Tribunal, _c J;, ipreendidas nestas as compensacces anteriormente previstas.
CAPÍTULO VI

Cumprimento das Decésóes

Art. 50. Se uma das Altas Partes
Contratantes deixar de cumprrr as
obrigações que lhe Imponha uma sentença da Côrte Internacional de Justíca ou um laudo arbitral. a outra Oi
8,i outras partes interessadas, antes -te
recorrer ao Conselho de- Sentença
das Nações Unidas, promoverão u-un
FV"l<Ylifi.Q de Consulta de Mintst 03· das
Pelacões Exteriores. a fim de lUE se
combinem as medida-s que convenha
tomar para que se execute a decisân
judicial ou arbitral.
CAPÍTULO VII

Pareceres Consultivos
Art. 51. As' partes interessadas na
solução de uma controvérsia po:"; -:'.0,
de comum acôrdo, requerer à Assembléia Geral ou ao Conselho ( segurança das Nações Unidas, que soncrte
da oõrtc Internacional de .rusüça parecer'es sôbre qualquer questê
jurt..
dica.
O requerimento será feito por mtermédio do Conselho da Organização d03
Estados Americanos.
j

CAPÍTULO VIl!

Disposições Finais

Art. 52. O presente 'I'rataoo será
ratificado pelas Altas Partes Oontra-.
tantas, de acôrdo com os seus ,11'OG€S_
sos constitucionais.
O instlum€:nto
original será depositado na
rríãn
Pan-Amertcana, que' enviará cópia eutentdcada aos Governos para

O~ r~".,,~_

dos fins. Os instrumentos re ratifica.
cão serão deposttwtos

;'10S al~lJl,()S

da

União Pan-Amerícana, que notiricará
o cotado depósito aos Governos sígna;
tanos. Tal notificação .~f'P ~'rmsl(le,
rnda como troca de ratificações.
Art. 53. O presente Tratado entrará em vigor entre as Altas Partes
Contratantes de acôrdo com a ordem
em que depositem suas respectivas
ratificações .

Art. 54. Qua10uer Estado ~lL11~;:~'"
cano que não seja sígnatártc dêste
Tratado, ou que haja feito reservas ao
mesmo, poderá aderir-a êste, cu abandanar no todo ou em parte suas re1"8:/'\'-9.S, merJiante ;".-,<;t'·11'n1(1)t,..
fi ('i,;l
dirigido à União Pau-Americana, que
notificará as outras Altas Partes
Contratantes, na forma que aqui se
estabelece.
Art. 55. Se alguma das Altas Partes Contratantes fizer reser-'- (:0'1\
respeito ao presente Tratado, tais reservas se aplicarão, com relacfic ao
Estado que as fizer, a todos r, Estados signatários, a título de reciprocidade.
Art. 55. O presente Tratado vivorara indefinidamente, porém poderá
ser denunciado mediante aviso fÁViJ
de um ano, transcorrido o qual cessarão seus efeitos para o denunciante,
continuando a subsistir para os demais signatários.
A denúncia será
dirigida à União Pan-Amertcana, que
a transmitirá às outras Partes Contratantes.
~A denúncia nã-o terá efeito algum
sôbre os processos pendentes e Iniciados antes de ser transmitido o viso
respectivo.
Art. 57. f':ste "trrataoo será regístrado na secretaria-Geral das Nações
Unidas por íntermédío da União pan·
Americana.
Art. 58.. A medida que êste Tratado
entrar em vigor pelas sucessivas ratíficações das Altas Partes Contratantes,' cessarão para elas os efeitos dOB
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seguintes Tratados, Convênios e Protocolos:
.
Tratado para Evitar ou J?~evenir
conilitos entre os Estados Amertcanos,
de 3 de maio de 1923;
Convenção Geral de Conciliação Interamericana, de 5 de janeiro de 1929;
Tratado Geral de Arbitramento Interamericano e Protocolo Adicional de
Arbitramento progressivo, de 5 de janeiro 'de 1929;
protocolo Adicional à Convençàc
Geral de Conéiliação Interamerlcana,
de 25 de dezembro de 19'33;
Tratado Antibélico de jcâo-Agrcusâc
e Conciliaçao, de 10 de outubro de
1933;

convenção pará Coordenar, Ampliar
e, Assegurar a Observância dos Tratados Existentes entre os Estados
Americ-anos, de 23 de dezembro de
1936';

Tratado Interamericano sôbre Bens
Ofícios e Mediação, de 23 de dezem-

bro de

1936;

e

Tratado Relativo à Prevenção de
oontrcvérsias, de 23 de dezembro
de 1936.
Art. 59.

O disposto no artigo precedente não se aplicará aos processos
.já iniciados ou ajustados conforme algum dos referidos instrumentos internacionais.
Art. 60." ltste Tratado se denominará "Pacto de Bogotá".
Em testemunho do que, os Plenipotenciários abaixo, assinados, havendo depositado seus plenos podêres, que
foram encontrados em boa e devida
forma, firmam êste Tratado, em nome
de seus respectivos Governos, nas datas que aparecem abaixo de SI.1<:(3 ~
firmas.
Feito na cidade de Bogotá, em qua-.
tro textos, respectivamente nas línguas
espanhola, francesa, lnglêsa e pó-tuguêsa.
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gotá) , formula suas reserva,') sôbre os
seguintes artigos, os quais não aprova:
1)
Artigo 7, relativo à. proteção 'de
estrangeiros:
2) Capítulo Quarto <Artigos 31 e
37, Processo Judicial);
3) Capítulo Quinto <artigos 38 a
49), Processo de Arbitragem; e
4) Capitulo Sexto (artigo 50), Cumprimento das Decisões.
A arbitragem e o processo judicial
contam, como ínstítuícõcs. com a ürme adesão da República Argentina,
porém a Delegação não pede aceitar
a forma em que se regulamentac am os
processos para sua aplicação, já que
B, seu juízo
dever-se-iam estabelecer
somente para as controvéraías Que se
originem no futuro e aue não tenham
sua origem nem relação alguma com
causas, situações ou fatos preexístentes à data da assinatura dêate iristrumenta. A execução compulsória das
decisões arbitrais ou judiciais, e a
limitação que impede aos Estados de
julgarem por si mesmos acêrca dos
assuntos que pertencem à sua jurisdição interna, conforme o artigo V,
são contrárias à tradição argentina.'
E' também contrária a esta tradtcão
a proteção dos estrangeiros que, "na
República Argentina, estão amparados pela Lei Suprema e encontram-se
no mesmo nível que os nacionais".
Bolívia

"A Delegação dá Bolívia formula reserva ao urusrc 6 Q, pois considera que
os processos, pacíficos podem também
aplicar-se às controvérsias or-iundas de
assuntos resolvidos por acôrdo entre
as partes, quando o citado acôrdo afeta ínterêsses vitais de um Estado".
Equador

"A Delegação do Equador, ao subacrever êste Pacto, faz reserva expressa
ao artigo 6Q, bem como a tôda disposição que esteja em conflito, ou que
não esteja em harmonia com os principias proclamados ou as estipulações
contidas na Carta das Nações Unidas,
na Carta da Organização dos Estados
Americanos ou na Constituição da República do Equador".

RESERYAS
Estados Unidos da América
Argentina

"A Delegação da República Argentina, ao firmar o Tratado Americano
de Soluções Pacíficas (Pacto de Bo-

"1. Os Estados Unidos da América
não se comprometem, no caso de con->
flito em que se considere parte agravada, a submeter à oõrtc tntemacto-
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nal de Justiça qualqLret controvérsia
que não seja considerada de _cornpetêncía da oôrte.
2. A apresentação, por parte dos
Estados Unidos da América, de qualquer controvérsia à arbitragem, díferentemente do ajuste judicial, -tependerá da conclusão de Um acôrdo es~
pedal entre as partes interessadas.
3. A aceitação, por parte dc, Estados Unidos da América, de-jurtsdícâo
da corte Internacional de Justiça como obrigatória, ipso facto e sem acôrao especial, tal como se dispõe no
Tratado, acha-se determinada por tôda limitação jurisdicional, ou por outra classe de limitação. contidas em
qualquer declaração depositada pelos
Estados Unidos da América segundo
o artigo 36, § 49, do Estatuto da Côrte.
e que se encontrem em vigor no momento em que se apresente um caso
determinado.
4. O Govêrno dos Estados Un1c1.);;
da América não pode' aceitar o artigo 79 relativo à protecãc diplomática e ao esgotamento dos recursos.
Por sua parte, o Govêrnc dos Estados
Unidos da América mantém as regras
da proteção diplomática. ínéluíndo a
regra do esgotamento dos recursos locara por parte dos estrangeiros, tal
como dispõe o Direito Internacional"
paraguai

..A Delegação do Paraguai formula
a seguinte reserva:
O Paraguai subordina ao prévio
acõrdo das partes o processo arbitral
estabelecido neste protocolo para tôda
questão não jurídica que afete a soberania nacional, não especlfteamente
resolvida nos tratados atualmente em
Vigor" .
Peru

~. Ao artigo 35, no sentido de que
antes da arbitragem, se pode convo~
car, a reque~j.mento da parte, a reumao do órgão de Consulta, tal corno
estabelece a carta da Organização dos
Estados Americanos.
4. Ao artigo 45, porque é de opinião
que a arbitragem constituída sem a
intervenção da parte se acha em contraposição com os seus preceitos cena..
titucionaís" .

Nicarágua

"A Delegação de Nicarágua, ao dar
aprovação ao Tratado Americano de
Soluções Pacificas (Pa-cto de ~ogotá),
deseja deixar registrado na Ata ue
nenhuma disposição no citado 'I'ratado poderá prejudicar a posição que o
Govêrno de Nicarágua tenha assumido, com referência a sentenças arbitrais cuja validez haja impugnado,
baseando-se nos principias de Direito
Internacional que claramente »ermítem impugnar decisões arbttraáa que
se julguem nulas ou inválidas. Conseqüentemente, a assinatura da Delegação de Nlcaràgua no aludido 'I'ratado não poderá alegar-se como aceítaçâo de sentenças arbitrais que Nicarágua haja impugnado e cuja validez não esteja definida.
Destarte, a Delegação de Nicarágua
reitera a declaração que fêz em 28 do
corrente mês, ao aprovar-se o texto do
mencionado Tratado na Terceira Comissão" .
DEORETO

N9

57.786 -

DE 11 DE

FEVEREIRO :DE 1966
Aprova o Regulamento do Serviço de
Proteção ao Vôo e dá outras provi-

âências,

o Presidente da República, usando
..A Delegação do P?YU formula as
das atribuições que lhe confere
o
seguintes reservas:
artigo 87, inciso r, da Constituiçã-o
1. A segunda parte do artigo 59, por
Federal, decreta:
considerar que a jurisdição interna'
Art. 19 Fica aprovado o Reguladeve ser definida pelo próprio Esmento do Serviço de Proteção ao Vôo,
tado;
que com este baixa; assinado pelo Mi2. Ao artigo 33 e à parte pertinente
nistr-o da Aeronáutica,
do artigo 34, por considerar que as
Art. 29 A Subdiretoria de Proteção
exceções de coisa, julgada, resolvida
ao Vôo, a que se refere o Regulamenpor acôrdo entre as partes, ou regida
to da Diretoria de Rotas Aéreas, apropor acôrdos ou tratados vif~€ntes, devado pelo Decreto nc 1.865, de 11 de
terminam. em' virtude ele sua aatudezembro de 1962, passa a denominarreza objetiva e peremptória, a excluo
se Subdíretoría de Normas e Procesão nestes casos da aplicação de todo
o processo.
dimentos.

ATOS

Art. 3J!. O Serviço de Proteção ao
Vôo a que se refere o Regulamento
da Diretoria de Rotas Aéreas, aprovaria pelo Decreto nc 1.865, de 11 de
dezembro de 1962, compreende: Serviço de Tráfego Aéreo, Informações
Aeronáuticas e Auxilias à Navegação
Aérea, e não como consta naquele Regulamento.
ATt. 49 Os Serviços que, conjuntamente, constituíam o - Serviço de
proteção ao Vôo de que trata o artigo
anterior, com exceção do Serviço de'
Tráfego Aéreo, continuam a existir,
porém, com individualidade própria e
passam a denominar-se, respectivamente: Serviço de Telecomunicações
do Ministério da Aeronáutica, Serviço
de Meteorologia do Ministério da Aeronáutica, Serviço. de Cartografia e
Informações Aeronáuticas e Serviço
de Busca e Salvamento do Ministério
da Aeronáutica.
Art. 59 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1966;
145 Q da Independência e 78 9 da República.
H. CASTELLO BRANco

Eduardo Gomes
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Auxilias à Navegação
.

Cap . II -

Aérea.

5lJ- Parte ........ Disposições Gereas
Regulamento do Serviço de proteção
ao Vôo
Prímeirà Parte
Finalidade

Art. Iv O Serviço de Proteção ao
Vôo (SPV) tem por finalidade;
1 - disciplinar, acelerar e manter
ordenado o fluxo do tráfego aéreo;
2 - prevenir abalroamento de aeronaves entre si ou destas com obstáculos, na superfície ou no ar;
3 coletar, processar e divulgar
informações de ínterêsse para a segurança e a eficiência do tráfego
aéreo;
4 - acionar os órgãos do Serviço
de Busca e Salvamento e apoiá-los
na execução de suas missões;
5 - proporcional' maior precisão e
segurança à navegação aérea.
Art. 29 O Serviço de proteção ao
Vôo é da responsabilidade da Diretoria de Rotas Aéreas que, sôbre o mesmo, mantém' total e exclusiva· ação
técnica e operacional.
SEGUNDA PARTE - ORGANIZAÇAO
CAPÍTULO I

Constituição

Art. 39 O Serviço de Proteção ao
Vôo compreende:
1 - Serviço de Tráfego Aéreo:
a) Serviço de Contrôle de Tráfego
b) Serviço de Informação de VuO
c) Serviço de Alerta
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2 - Serviço de Informações Aeronáuticas.
3 _

Auxílios à Navegação Aérea.

CAPÍTULO III

órgãos Locais de Admintstraçao

Art. 69 Os Núcleos de Proteção ao
Art. 49 Para cumprir sua finalidaVôo são órgãos destinados a prover os
de, o Serviço de Proteção ao Vôo dis~ - meios de administração local do. Serviço de Proteção ao Vôo.
põe dos seguintes órgãos de direção,
administração e execução:
§ 19 Os
Núcleos de Proteção ao
Vôo, quando isolados, são subordina;
1 ---' órgão de Díreçâo Geral:
dos diretamente aos Servíçcs de Rotas respectivos.
.
- Diretoria de Rotas Aéreas
2 - órgão de Apoio Especializado:
§ 29 Quando sediados em Orgam,
seções militares, os Núcleos de Prote- Núcleo de Parque de Eletrônica .ção ao Vôo são subordinados, técníoa
e operacionalmente, aos respectivos
3 - órgãos de Direção e Execução
Serviços de Rotas, e, administrativa e
Regionais:
díscíplênarmente, à Organização em
- Serviços de Rotas
que estão sediados.
4 - órgãos Locais de AdministraCAPíTULO IV

ção:

- Núcleos de Proteção ao Vôo
5 - órgãos Locais de Execução:
a) Centros de Contrôle de Area;
b) Centros de Contrôle de Aproximação;
c) Tôrres de Contrôle ;
d) Salas de Tráfego;

e) centros de Informação de vôo;
f) posições de

Estação-rádio

de

Aerovla:
g) Oficinas Regionais Espectalízadas;
',) Oficinas Locais Especializadas;
i) Centro Geral de Notam;
i) Centros Regionais de Notam.
Parágrafo .úníco. Os Núcleos de
Proteção ao Vôo são ativados quando,
TIl') mesmo iocar, houver mais de um
órgão de Execuçâc do Serviço de
Proteção ao Vôo e uma tal medida
fôr julgada conveniente para a boa
administração do serviço.
CAPíTULO II

órçãos de Direção Geral, de Execução
e Direção Regionais e de Apoio
Especializada

Art. 5q Os órgãos de Direção Geral, de Execução e Direção Regionais e
de Apoio Especializado têm .sua organização e seu funcionamento fixados
nos respectivos regulamentos.

órgãos Locais de

sxecuçao

Art. 7q Os Centros de Oontrõle de
Area são órgãos que têm por finalidade exercer o contrôle em rota e proporcionar serviços de - informação de
VÔO e d , alerta, dentro de uma Area
de Contrôle.
,.
Parágrafo único.
Os Centros de
Contrôle de Area podem delegar atribuições a outros órgãos de execução ao
Serviço de Proteção ao Vôo para emitirem determinadas autorizações de
.tráf6'go, sempre que necessário.
Art. R9 OS Centros de Ccntrôle dê
Area são subordinados, admínlatratíva e disciplinarmente, aos respectivos
Núcleos de Proteção ao Vôo, e, técnica e operacionalmente, aos respectivos Servíçcãde Rotas.
Art. 9<? Os centros de .Contrôle-de
AProximação são órgãos que têm _por
finalidade exercer o contrôle de aproximação e proporcional' serviços de informação de vôo e de alerta, dentro
de uma Zona de Contrôle.
§ 19 Os Centros de Contrôle
de
Aproximação podem ter sua jurisdição
estendida aos limites das Aéreas Terminais respectivas, quando estas existirem, sempre que essa solução fôr
julgada conveniente pelas autoridades
responsáveis pelo Serviço de Proteção
ao Vôo.
§ 29 Os Centros de Contrõle
de
AProximação, além de suas atribuições normais, devem assumir as que
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lhe tiverem sido delegadas pelos Centros de Contrôle de Arca respectivos;
por sua vez, podem também delegar
parte de suas atribuições às 'I'ôrres de
contrôle, às Salas de Tráfego e às
posições das Estações-rádio sediadas
nas respectivas áreas de jurísdíçâo.
Art. 10. Os centros de Contrôle de
Aoroximaçao são 'subordínados, administrativa e disciplinarmente, aos respectivos Núcleos de proteção ao vôo
e operacionalmen
aos respectivos
centros de controle de Area ,
ATt. 11. As Tôrres de Controle são
Ate

~~~ã~Sco~~;Ôl~e~e ~~~óâ~~~~~d~r;~~~:

oíonar serviços de informação de vôo
e de alerta, dentro de uma Zona de
rrráfego de Aeródromo,
§/19 Excepcionalmente, as
Tôrres
de Contrôle podem assumir as atrtbuicõea de centro de Contrôle de
aproximação, sempre que essa solução for julgada, c0!1ve.niente pelas autoridades responsaveia pelo Serviço de Proteção ao Vôo, em casos
tais os limites de jurisdição da Tôrre
de Contróle são estendidos até' os da
uma Zona de Contrôle.
§ 29 As tôrres de Contrôle, além de
suas atribuições normais, devem assumir as que lhe tiverem sido delegadas
pelos escalões operacionais superfores: por ,sua vez, podem delegar atribuições às Salas de Tráfego e às Posições de Estaçêes-ràrüo de Aerovta
para emitirem determinadas autóríaecões de tráfego, -sempre que neces..
sárío.
Art. 12. As Tôrres de Conta-ôle sáo
subordinadas, administrativa e dísciplínarmente, aos respectivos Núcleos
de Proteção ao Vôo e, operacionalmente, aos Centros de Controla de
Aproximação e Centros de Contrôje
de Area respectivos.
Art: 13. As Salas de Tráfego .sãc
órgãos responsáveis pela execução dos
serviços de informações aeronáuticas
aos aeronavegantea e a outros órgãos
de execução do Servíço de Proteção
ao Vôo, competindo-lhes:
1 - receber e encaminhar ao órgão
de contrôle de tráfego competente os
Planos de Vôo ou outros documentos
equivalentes;
2 - prestar, em caráter permanente, informações atualizadas sôbrc o
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estado depraticabiildade dos aeródromos localizados na Area de Contrôle respectiva;
3 - manter, em local prõprto, um
servtco ínformatívo sôbre as condições
meteorológicas reinantes .nos prmcipais aeródromos localizados na Arca
de Contrôle .respectíva:
4 - fornecer aos aeronaveeantcs os
demais esclarecimentos e informações
disponíveis de ínterêsee para a navegação aérea.
Parágrafo úntco. As Salas de Tráfego, além de suas atribuições normais, _devem assumir as que lhes tiverem SId.O ae1eo-""clo.<: netos escalões oueraciona:i3 superiores. _
Art. 14. As Salas de Trafego são subordinadas, administrativas e díscípltnarmente, aos respectivos Núcleos de
Proteção ao Vôo e, operacionalmente.
às- 'I'ôrres de Contrôle, aos Centros de
Controle de Aproximação e Centros
de Contrôíe de Area respectivos.
Art. 15. Os Centros de Informação
de Vôo são órgãos do Serviço de Pro ..
teção ao Vôo com a finalidade de for-.
necer avisos e informações úteis 9. segurança ': e efícíência dos vôos na jurisdição da Regtão de Informação de
Vôo respectiva.
Art. .16. As Posições de mstacr;orádio de Aerovia são órgãos.' do Sel'viço de Proteção ao Vôo com a finalidade de proporcionar serviços fie lu..
formação do vôo e servíco de alerta
dentro do espaço aéreo sob a sua .íurisdíção ou da área útil do aeródromo .respectivo, quando fôr o casa, cempattndo-Ihes- ainda, veicular as antorízaçôes de tráfego emitidas neles
órgãos de Contrôle de Tráfego do' Ser.
viço de Proteção ao Vão.
Art. 17. Oficinas Regionais asoeclalízadas .são órgãos de execução qUA
têm por fmalidade assegurar em âm ..
bito regional, o suprimento e à manutençâo especializados dos equipamentos utilizados no Serviço 'de Pro..
taçao ao Vôo.

Parágrafo único. As Oficinas Regionais Especializadas são subordina.
da.') disciplinar, técnica e admínfstrauvemente, ao respectivo Servlco de
Rotas.
Art, 18. Oficinas Locais, Especializadas sao órgaosde execução que tênl
por finalidade assegurar, em âmnrtc
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local, o suprimento e.a manutenção
especializados dos equipamentos u~i.
lízados no Serviço de Proteção ao Voa.
Paragratc único. As Oficinas: Locais

Especializadas são subordinadas" toeníoamente, a Oficina Regional zspecializada, sob cuja jurisdição se
acham e, disciplinar e administrativamente, ao respectivo Núcleo de Proteção ao Vôo.
Art. 19. Centro Geral de NOTAM

e o órgão que tem por finalidade processar e expedir NOTAM aôbre ocorrênotas de interesse para a Navegacão Aérea em .todo território urasiIeíro.
Paras-e--ev U111co. - O centro Geral
NOTA]:.;l é subordinado, técnica,

dç

operacional, disciplinar e administrativamente, à Diretoria de Rotas Aéreas.
'
su-t. 20. Centros Regíonaía . ce
NOTAM são órgãos que têm por finalídace processar e expedir NOTAM de
ínterêsse restrito ao território da jurtsdíçâo da Zona Aérea respectiva.
Parágrafo único. Os Centros Re..
gtonan de NOTAM são suborrnnaoce,
operacional e tecnicamente, ao Centre Geral de NOTAM e discíplínat e
administrativamente, ao Serviço de
Rotas da respectiva Zona Aérea.
Art. 21. Para cumprimento de suas
missões, os órgãos de execução do Serviço de Proteção ao Vôo dispõem dos
meios necessários de telecomunfoa..
çôes e meteorologia proporcíonadcs
pelos respectivos Serviços do Mínlstério da Aeronáutica.

'EXEcUT1Vo
TERCEIRA PARTE

TRAFEGO AÉREO
CAPíTULO

I

Definições

Art. ·25. As expressões e vocábulos
abaixo destacados têm, no âmbito do
Serviço de Proteção ao Vôo, a sigmücaçâo que se lhes segue:
Acrobacia Manobra comandada
de uma aeronave, exigindo 0U provocando atitudes ou aceleração anormais, ou ainda, brusca mudança de
atitude.
Aeródromo - Area de terra, -água
ou flutuante, destinada às chegadas,
partidas ,e movimentação de aeronaves.
Aeronave - Todo aparelho apto a
se elevar no ar por seus próprtos
meios, dotado de dirigfbilídade própria e destinado a transportar pessoas ou coisas.
Aerovia'- Jsspaço aéreo em t . r-me,
de corredor cujo eixo de simetria passa na vertical de pontos determínados no solo ou na água e cujas dimensões laterais e verticais são fixadas pela Diretoria de Rotas Aéreas.
Alternativa (ou Aeródromo de Al-

ternataxn - Aeródromo indicado no
Plano de Voa, para onde a aeronave
poderá seguir, no caso .de se tornar
desaconselhável ou ímpratícável o
pOUS(l, no aeródromo de destino.
Altitude - DIstância vertical de um
nível, um pontu ou objeto consiôerudo como ponto, medido a partir do
nivel médio do mar.
r:APíTULO V\
Altura - Distância vertical de um
nível, um ponto ou um objeto consiPessoal
derado como ponto, medido a parti).'
Art. 22. As tabelas de lotação dos de determinada referência.
órgãos do Serviço de Proteção ao Vôo
Area oe movzmento - Parte -ío aeródromo destinada à movimentação
são fixadas por ato do Ministro da
Aeronáutica, ouvida a Diretoria de
de aeronaves na superfície. (A área de
movimento abrange a área de manoRotas Aéreas.
pátios de estacionamento, etc.
Art. 23. A movímentaçâo do pessoal bras,
Area Perigosa - Area de dimansôes
do Serviço de Proteção ao Vôo, de definidas, que serve de base a um esuma Zona Aérea para outra, é feita
paço aéreo perigoso.
mediante proposta da Diretoria de
Area Proibida - Area de dimensões
Rotas Aéreas.
definidas, que serve de base a. um
Art. 24. A movimentação do pes soal espaço
aéreo proibido.
do Serviço de Proteção ao -Vôo deu ..
Area Restrita Area de dímentrc do território de jurisdição das Zonas Aéreas é feita mediante propos- sões definidas, que serve de base a
um espaço aéreo restn 00.
ta do Serviço de Rotas respectivo.
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Area de sínouzoção - Area na superficie de u~ aeród.romo destinada à
exibiçãO de smats flXOB.
Area de Manobras - Parte do ae·
ródromo destinada ao pouso 'e .deca.
lag em de aeronaves e aos movtmentos na superficie, relacionadas co..1.1 o
pouso e a decolagem (a área de manobras abrange a área de pouso e a
pista de rolamento).
Autorização de

rrateço -

Autorr-

zação emitida por um órgão de con ...
trôle de tráfego aéreo, dada a uma
aeronave. para proceder de
acorde
com as condições nela especificadas.
Circuito de rràteço - Trajeto em
jôrno de um aeródrom.o, ao qual de..
verão ajustar-se, o mais aproxímndamente possível, todos os vôos UFR.
Dia - período compreendido entre
as horas do nascer' e pôr do sol.
Espaço Aereo' Controlado - Espaço
aéreo de dimensões definidas, dente-o
do qual se exerce o Serviço de tjontrôle de Trafego Aéreo.
Espaço Aéreo Livre - Espaço aéreo sem restírfçôes ao vôo.
Espaço Aéreo não Controlado - Espaço aéreo de dimensões definidas,
dentro do qual não sâo prestados Serviços de Contrôle de Tráfego Aél'~O,
mas, tão somente, os de Informacãc
de Vôo e de Alerta.
Espaço Aéreo Perigoso Espa1;<J
.aéreo de dimensões definidas, dentro
do qual existem riscos, potenciais ou
atuais, para a navegação aérea.
Espaço Aéreo Proibido
Espaço.
aéreo de dimensões definidas, em que
o vôo é proibido.
Espaço Aéreo Restrito - Espaço aéreo de dimensões definidas, em que o
vôo só poderá ser realizado sob condições preestabelecidas.
Fase de Alerta (Alerta) - Período
de tempo em que há apreensão quanto à segurança -de uma aeronave e
seus ocupantes.
Fases de Emergência Conjunto
das fases de Incerteza, Alerta e Perigo.
Fase de incerteza (Lncerto) -

Pe~

rlcdo de tempo em que se tem dúvida
quanto à segurança de uma -aeronave
e seus ocupantes.

Fase de Perigo (Destresfa) -

Pe ..

rfodo de tempo em que há razões conderáveís para se julgar que uma ae"
ronave e seus ocupantes estão ameaçados ete perigo grave ou tmmente,
necessitando de assistência imediata.
Fixo de Posição - Loca! geogratrco especificado. em relaeâo ao q""uar a
posição de uma aeronave deve ser
informada.
Hora Betimasui ae Aproxzmaçao ~
Hora estimada em que a aeronave presumívelmente poderá ínícíar um procedimento de descida para pouso.
IFR - Sigla usada para indicar o
conjunto de Regras de' Voa por Instrumentos.
NOTAM Informação fornecida
por um Centro Geral ou Regional de
NOTAM relativa ao estabelecimento,
condiçàc .ou modificação em instalações, serviços,. procedimentos e cujo
pronto conhecimento seja índíspensá.vel à segurança, e eficiência da navegação aérea.
NiveL de Cruzeiro - Nível de vôo
preestabelecido para as aeronaves sujeitas às Regras de Vôo por Instrumenta (IFR>.
Nível de Vôo -

Superfteíe de exes..

são atmosféríca constante, na qual
uma aeronave deve se manter em vôo
identificada por um número ciJrl'es~
pendente à sua altura (em metros ou
pés), a partir do nível de 1.0132mb,
na atmosfera padrão.
Noite - Período cornpreendíoo en ..
tre as horas do pôr e do nascer do
sol.
o-pemnor
Entidade ou pessoa
responsável pela operação de uma ae~
ronave.
Plano de Vôo (PLN) Conjunto
de informações especificas, fornecidas
aos órgãos de execução' do serviço de
Proteção ao Vôo, relativas ao vôo que
uma: aeronave pretende realizar.
tnano Óae võo em Vigor - Plil,110
de Vôo autorizado OU confirmado por
um órgão de execução do Serviço de
Proteção ao Vôo para determinado perfodo de tempo e trecho de rota.
Pouso de Emergêncla _ Pouso de
conseqüências imprevisíveis que, embora não constituindo um pouso for ..
çado, requer precauções especiais, em.
virtude da aeronave apresentar denciência técnica.
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Pouso Forçado - Pouso ditado POi'
situação de emergência tal que_ a permanência da aeronave no ar nao deva
ser prolongada, sob pena de grave risco para OS seus ocupantes.
publicação de Informação Aeronáu~

tica - Divulgação de ínformaçâo aeronáutica, de caráter permanente. essencial para a navegação aérea.
Proa Direção. segundo a qual é
ou deve ser orientado o eixo Iongttu. dinal da aeromw€.

Problema de Descida (Ou c-oceãimentos de aproximação por insíru-

mentes) - Trajeto predeterminado a
ser seguido lW1'Ul'llCl aeronaves em vôo
TPn.,

poda

até um ponto de onde o pouso
efetuado visualmente.

SBl'

Problema de Subida -

Trajeto pre-

determinação a ser seguido por uma
aeronave, após a decolagem, até o
ponto considerado corno o início de
vôo em rota.
Região de tntormaoõo de Voa

Espaço aéreo, dentro do Qual são proporctonados às aeronaves Serviços de
Informação de Vôo e de Alerta.
Rota - Projeção. na superfície da
Terra, do trajeto previsto ou percorrido pela aeronave.
Rumo - Direção da; rota prevísta
ou percorrida, no momento conaiderarto.
Situação de Emergência - Situação
imprevista de uma aeronave, apresentando anormalidade técnica de natureza grave ou com tripulantes ou
passageiros em condições físicas que
possam implicar em risco de .vlda ,
Telecomunicação
Transmissão,
emíesão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, cons
ou informações de qualquer natureza,
por fio, rádio, eletricidade, meios óptícos ou qualquer outro processo eletromagnético.
.
'l'rá/ego Aéreo ' - Aeronaves em vôo
ou em movimento em áreas de manobras, num determinado espaço de
tempo.
Visibilidade -.-Distância determinada pelas condições atmosféricas e ex..
pressas em unidades de comprtmento,
dentro do qual podem ser vistos e
ídentííroados, durante o dia, objetos
preeminentes não iluminados c, du-

rante a noite,' objetos proeminentes.
iluminados.
Vôo IFR - Vôo conduzido de acôr,
do com as Regras de Vôo por Ina,
trumento.
Vôo VFE - Vôo conduzido de aeôr ..
do com as Regras de Vôo Víeuat.
CAPíTULO II

Espaço Aéreo

Art. 2,6. Para fins de tráfego uéreo, o espaço aéreo sob a jurisdição
do Brasil se classirtca:
1 ~ Quando no serviço nêle pres..

tado:
a)

'

Espaço Aé1"eO Controlado

1) - espaço aéreo de contrôla em
rota e as aerovías inferiores nêle contidas:
aerovías supertores ;
3) espaço aéreo' de contrôle ter-

2)

minai;

4)' espaço' aéreo de controle de aproximação;
.,
5) - espaço aéreo de contrôle de
aeródromo.
/
ü)

Espaço Aéreo nâo Controlado

Quanto ao nível de vôo esta..
.belecído:
a) espaçá aéreo superior - se es..
tiver situado acima do nível de rete ..
rência estabelecido.
b) espaço aéreo inferior se estiver situado abaixo do nível de refe..
rêncía estabelecido.
3 - Quan to à Utilização:
a) Livre;
b) Proibido;
c) Perigoso;
d) Restrito.
Parágrafo único. Usualmente, par a
facilidade do serviço, os espaços aéreos de que trata êste artigo podem
ser designados, respectivamente, ')<'1<13
arcas, zonas ou' regiões que lhes ser ..
vem de base, como se segue:
1 - «Area proibida", no lugar de
"espaço aéreo proibido" ;
"Area perigosa" , no lugar ae
2 "espaço aéreo perigoso";
«Arca restrita", no lugar de
oo "espaço aéreo restrito";
2 -
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4,- "Zona de contrôle de aprcxl-

:maçM", ~no lugar d~ "e?p;çQ aéreo

de controle de aproximaçau'-,
5 _ "Zona de tráfego da aeróuro
mo", no lugar de "espaço aéreo de
contrôle de aeródromo":
6 - "Area de controle terminal"
no lugar de "espaço aéreo de con..
trôle termmal";
7 . .;. . - "Area de eontrôle em rota"
DO lugar de "espaço aéreo de centro,j8 eI? rota";
8 -r- "Região de informação :..e vôo,
"no lugar de "espaço aéreo de .infor~
mação de vôo".
Art. 27. O estabelecfmento do es..
paço aéreo proibido e respectivo cancelamento, bem como os procedimentos .a ele relativos, são assuntos da
competência exclusiva do nstaccMaior da, Aeronáutica, observadas, as
disposições próprias estabelecídas no
Código Brasileiro do Ar.
Art. 28. O estabelecimento do es·
paço aéreo restrito ou, perigoso e respectivo cancelamento aâo assuntos da
competência:
1 ~ do Chefe do Estado-Mator da
Aeronáutica ou Comandante da Zona
Aérea, quando ditados por motivos de
caráter militar ou de segurança in..
terna;
2 - do Comandante de Grande
Unidade da.FAB quando engajada em
exercício ou manobra de grande envergadura;
,

2 -- os limites verticais e .ateraís do
espaço aéreo;
3 - os horários exatos em que exis-"
tjrp. a restrição.
CAPíTULQ IH

Serviços

Art. 31. Os Serviços de Contrôle
de Tráfego Aéreo, Jnformaçao de \'50
e Alerta, de que trata o artigo 39 deste Regulamento, são executados, CJn·
junta ou isoladamente, dependendo,
para tanto, do espaço aéreo voado, de
tipo de vôo e da capacidade do equi-pamento de telecomunicações da aeronave,
Art. 32. O Serviço de .Contrôle de
Tráfego nereo; estabelecido para prevenir abalroamento de aeronaves em
vôo ou destas com obstàculoa nas
áreas de manobras; bem como para
diseíplinar, "acelerar e manter' ordena..
ao o fluxo de tráfego aéreo, quer se
trate de vôos VFR, quer se trate r:'!e
vôo IFR, é claasiífcado em:
1 - contrõle em rota;
2
contrôle de aproxímação;
3
contrôle .de aeródromo.
§ 19 Contrõle em Rota é o servíçc
executado com- a finalidade de man
ter, por meio de autorização de PIa
no de Vôo e autorizações de tráfego
as separações verticais e horizontal.
entre as aeronaves, assim como d
controlar a progressão de vôo pelo co
nhecímento dos respectivos sobrevôc
de fixos obrígatóríoa.
§ 29 Contrôle de Aprcxímaçâo é
3 - do Diretor-Geral de Rotas Aé-'
reas, quando ditados por motivos re- serviço executado, com a finalidade
precipua de' manter separações entr
ferente ao contrôle do tráfego aéaeronaves que efetuam descidas e surec '11' à segurança do vôo.
bidas, em vôo IFR, nas manobras que
Art. 29. Salvo nos casos imnreví- antecedem e um pouso ou nas que
sívers, o estabelecimento de éSuJa,.o
se seguem a uma decolagem,
aéreo restrito ou perigoso e respç"'c..
§ 39 Contrôle de Aeródromo é o ser..
tivos cancelamentos pelas autorrda..
des indicadas no artigo anterior de- viço executano com a finalidade de
vem ser comunicados aos Serviços rte manter as separações. entre aerona..
Rotas a cuja jurisdição pertença o ves que se propõem a pOUSaI oJ,! decolar, bem como entre as que se en ..
espaço aéreo, com a antecedência necentram em vôo VFR nas vízínhan..
cessária.
ças de um, aeródromo, bem como pre ..
Art. 30. As comunicações previstas
venir abalroamentos entre aeronaves,
no artigo anterior devem índícar, com
e destas com veículos e pessoas na
pormenores:
área de manobras,
1 o tipo da operação da qual
Ál't. \33. O' Serviço de Contrôle ce
decorre a restrição ou perigo;
Tráfego Aéreo em rota, pare os vôos
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VFR, é exerctdo de acõrdo com as ~JOs",
sibilidades dos órgãos de execução do
Serviço de Proteção. ao. Vôo, o~ quando necessário, a crítérto da Drretorla
de Rotas Aéreas.
Art. 34. Os órgãos do Serviço de
contrôle de 'I'ráfego Aéreo prestam

serviços de informação de voe, na me ..
dida em que êste último não prejudique o pnmerro.
Art. 35', O Serviço de Jnfcrmacão

de Vôo, estabelecido para proporcionar informes, avisos e notícias as ae ..
ronaves, com o fim de facilitar os
seus vôos bem como contdnutr nara
a segurança dos mesmos, e prestado
quando dêles tenham conhecimento
quaisquer órgãos de execução do Serviço de Proteção ao Vôo, em qual..
quer espaço aéreo, ressalvado o q.te
estipula0

artigo 34

dêste Regula-

mente e desde que aar.eonave dtsponha dos meios nacessários de tetecomunicações.
Art. 36. O Serviço de Informação
de Vôo prestado não isenta o pilôto
das .suas -responsabilidades, caber-dolhe a decisão final sôbreas medidas
que parecerem convenientes cara
maior segurança de 'vôo.
Art. 37. O Serviço de Alerta. estabelecído para proporcionar notifica.
ções relativas a aeronaves neeessttadas de auxilio de Busca e Salvamento, é prestado a tôda aeronave ("'tin
vÓQ seja do conhecimento oficial de
quaisquer órgãos de execução do Serviço -de Proteção ao Vôo.
CAPíTULO IV

Regras Gerais de Vôo

Art. 38. 1'J. operação de uma terenave, em vôo ou em área de manod., aeródromo deve obedecer M
regras gerais di' vôo, cumulativamente com as de vôo visual ou as de vôo
po- instrumentos.
Paragrafo único. Apesar de se encontrar em condições que Ihe permitam (. vôo VFR, o ptlôto pode preferir
efetuar o vôo IFR ou a tal ser abri..
gado pelo órgão de tráfego competente, sob cuja jurisdição se encontre.
Art. 3~. O Comandante oa aeronave, que esteja ou não operando os
seus contrôles, tem plena autoridade
sôbre a mesma enquanto estiver in-

br-

vestido de tal função, respeitado o
disposto ::10 CÓdIgO Brasileiro do .~l.
Parágrafo único. 1!: da responsarult.,
dade do Comandante da aeronave
além do constante na legISlação vi:
gente:
1 - cumprir o que estipula o PIa.
no de voo respectivo ou doeu.. n emc
equivalente;
2 - cumprir as autorizaçoes de tl'~~, ..
fego aéreo' recebidas, devendo solící..
tal', com a necessária antccd0nCla
qualquer modificação que pretenda
introduzir no procedimento de vôo
autorizado;
3 respeitadas as exigências C<;~i.
puladas, solicitar nova autorização de
tráfego, desde que a recebida não lhe
seja satisfatória;
4 - procurar obter nova autor! za..
çâo de
tráfego, sempre que situação
de emergência o obrigue ao não cumprimento da autorização de tráfego nu
vigor, devendo, neste caso, inform-al
posteriormente e por escrito, a JCCh'·
rêncía ao ôrgâo de tráfego aéreo envolvido;
5 - efetuar cuidadoso estudo sôbre
as. informações e previsões meteorológicas dísponíveís, incluindo em tal
estude o cálculo de autonomia c a
escolha de alternativa;
6 - antes de iniciar qualquer vôo,
tomar conhecimento dos diversos fatores capazes de afetar a operação
planejada;
7 - apresentar ou submeter ao ór ..
gão de tráfego aéreo adequado um
Plano de Vôo ou documento equívalente, correspondente ao vôo que -irete-ide realizar.
Art. 40. Nenhuma aeronave Bode
ser puotarta de forma negligente 0..1
imprudente 'capaz de pôr em em perigo vidas ou propriedades alheias.
Art. 41. Exceto quando necessário
para decolagem e pomo. a aeronave
só pode voar obedecendo aos seguiu..
tes mínimos;
1 - sôbre áreas congestionada" de
cidades, vilas ou povoados, ou sôore
aglomeração de pessoas a céu «certo, em-altura suficiente para permitir,
caso sobrevenha uma smergêncta. a
realização de um pouso sem ,)<)r.;?o
para as .pessoas ou propriedades na.
superfície; em caso algum essa al~u{a
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será inferior a 300 metros acima do
mais alto obstáculo existente dentro
de um raio de 600 metros;
2 - sôure áreas que não as descrttae no item "1" dêste artigo, em altura nunca inferior a 150 metros ia
superficie.
Parágrafo único. Para a realtzacâo
de vôo abaixo dos mínimos estabeleeidos neste artigo, o pilôto deve estar
devidamente autorizado por uma das
seguintes autoridades:
a) cc-cac-es militares - Chefe do
Estado-Maior da Aeronáutica, Corlandantes de Zonas Aéreas. Grandes Comancos ou Comandantes de Unidades
da í"AB e Jíretor de Aeronáutica .ra
Marinha (helicópteros)";
b~ as demais Diretor-Geral de
.àercnáuttca Civil ou Comandante de
Zona Aérea.
Ar t ,. 42. Nada que possa acarretar
dano ou risco a pessoa -ou proprtedades pode ser alijado ou lançado de
aeronave em vôo.
Art. ·43. Lançamentos ou alfiamenttos que presumivelmente não 'tearretam risco a pessoas ou proprtedades, podem ser feitos por aeronave em
YOO, a critério e sob à, responsactltdade de seu comandante.
Art 44. O Vôo de aeronave civil
para salto de pára-quedísta, ressalvados, os casos d- emergência, só n·jde
ser "realizado se previamente -autorrzado pelo respectivo. Comandante da
Zona Aérea. resguardada a segu-cnça do tráfego aéreo e a competêncía do contrôle das atividades de tiara quedtstas .
Art. 45. O reboque de objetos. só
pode ser levado a efeito, se devidamente autorizado, dentro do ~rH.p.rjo
estabelecido no parágrafo único do
artigo 41 dêste Regulamento.
Art. 46. Nenhuma aeronave pode
realizar acrobacias ou manobras que'
constituam perigo para o tráfego aéreo.
Art. 47. Somente mediante attorlzação especial, expedida dentro co
critério estabelecido no parágrafo único do artigo 41 dêste Regulamento
pode uma aeronave realizar acrobacias sôbre áreas congestionadas de ci
dades, vilas ou povoados. ou 5\3,,1'"
aglomeração de pessoas a céu aberto.

451

Art. 48. O vôo em espaço aé-!~~o
para o qual haja restrições estabelecidas, só pode ser realízado quando
estas puderem ser fielmente observa
das.
Art. 49. A aeronave engajada em
operação de Busca e Salvamento, determinada por um Centro de Coordenação de Salvamento brasflerro, !·e)YI
livre acesso a qualquer espace aéreo,
excetuado o espaço aéreo proibido,
para o qual é necessário autortzaçâo
especial.
Parágrafo único. A autorização es·
pedal para o vôo em espaço .e-eo
proibido é concedida para autortdade
a cuja jurisdição pertence o espaço
aéreo em questão, mediante solícitaçâo do Centro de Coordenação e Sal
vamento encarregado da operaç'io .
Art. 50. Para iniciar qualquer vôo,
a aeronave deve estar abastecida de
combustível e lubrificante, em quantidade nunca inferior às mínimas estabelecidas para cada caso particular
Parágrafo único. Os mínimos de
autonomia são normalmente exp-essos
em tempo e vôo e sempre fixados de
acôrdo com o tipo e caracterfstícas de
vôo, tipo da aeronave, ou combinação
de ambos.
Art. 51. O Vôo destinado à tnstrução de pilotagem, ou à realízaçâo elo
vôo solo é- objeto de precauções es.
pedais, a fim de não constituir pe1
) para o tráfego aéreo, .iem as pessoas ou propriedades.
Parágrafo único. Para ínstruçâo de
vôo podem ser reservados espaços aéreos adequados e providências devem
ser tomadas a fim de que tais espaços sejam classificados como espaços
aéreos perigosos.
Art. 52. Nenhuma pessoa pode agi!
como membro de tripulação de aeronave enquanto estiver sob influência de bebidas alceólícas, narcóticos,
entorpecentes ou doenças que re-luzam a sua capacidade para desempenhar funções de tripulante.
Art. 53. Uma aeronave não neve
ser operada tão próxima de outra que
possa constituir risco de abalroá-

mente.

§ 111 Salvo em casos de emergência
ou de aeronaves militares, as aeronaves não podem voar em formação sem
que haja prévto: entendimento .ntre
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seus pilotos e prévia autorização da
Diretoria de Aeronáutica Civil.
§ 2Q Quando em, vôo de formação,
a responsabilidade de separação entre
as aeronaves componentes é dos 1"e8"
pectívos pilotos; a responsabilidade
pela separação entre a formação e os
obstáculos e outras aeronaves é do líder da formação.
Art. 5~. Na manobra de passagem,
a aeronave que tiver preferência de
pas.sagem deve manter sua proa a ve.locidade: Isto, porém, não seu-s, o
comandante da aeronave da resuonsabilídade de agir no se~tido de "me"
Ihor prevenir abalroamento.
Art. 55. Quando duas aeronaves 38
aprox~mam
com proas opostas, ou
aproxImadamente opostas, e há. pe4
ngo de abalroamento. ambas devem
desviar-se para a sua direita.
Art. 56. Quando duas aeronaves da
mesma categoria. 'se aproximam com
proas convergentes; e aproximada..
mente no mesmo nível, a que tem a,
outra à suadireíta deve dar-lhe passagem . _Sendo aeronaves em situações
especiais ou de categorias diferentes
a seguinte ordem de procedência dev~
ser observada:
1 - aeronaves mais leves que o ar
e sem meios próprios de propulsão;
2 - aeronaves, mais pesadas -que o
ar e sem meios próprios de propulsão, cuja sustentação em vôo é ob..
tida em função do seu deslocamento
em relação ao ar;
3 - aeronaves mais leves que o ar
e que dispõem de meios próprios' de
propulsão;

4 - aeronaves mais pesadag tque o
ar, com propulsão própria, que reboquem outra aeronave ou objeto;
5 - aeronaves mais pesadas que o
~r, com propulsão própria, que estejam voando em formação:

aeronaves mais .pesactas que
ar, com propulsão própria, que vôe
.oladamente ,
Art. 57. Aeronave alcançada tem
direito de passagem e a alcançadora,
mer esteja subindo, descendo ou em
õo horizontal, deve afastar-se da
'irim eira, alterando sua proa para. a
trrerta: isto feito nenhuma mudança
na posição relatava das aeronaves
6 -

dlepensa a alcançadora de se rnant
assim afastada, até que ultrapas er
~~;)Uipletamente a alcançada.
se
A~t. 58. A aeronave em vôo ou u
esteja operando na superfície deve ~ae
passagem àquele-. que esteja pousand r
II se aproximando para o pousa. o
Art. 59. Qu.a.ndo di-as ou mais ae'onaves se aproximam para o pouso
aeronave que está
mais alta di.
passagelJl a que está mais baixa'
esta última, porém, nâo deve se pre:
valecer de tal regra, nem para cortar
, proa de outra que esteja na rota
mal para o pouso, nem para ultraassá-Ia.
Parágraf~~ único -. Em adição ao que
.stabelece este' artdgo, e .respeitada a
legfslaçâo .específica para a ordem de
precedencía de pouso do avião presidencial, a seguinte prioridade deve
cr observada:

l-aeronaves mais pesadas que
ar e sem meios próprios de prorutsão, cuja sustentação em vôo é
ibtíoa em função do seu deslocameno em relação ao ar,
::l aeronaves mais pesadas que o
",1' e com propulsão a reação, que esejam voando em formação;
3 - aeronaves mais pesadas que
ar e com propulsão a reação, que
estejam voando isoladamente;
4 - aeronaves mais pesadas que o
.1' e com propulsão convencional ou
turbo-hélice, que estejam voando em
ormaçáo;
5 - aeronaves mais pesadas que o
ar e com propulsão convencional ou
urbe-hélice que estejam voando ísoadamente.
Art. 60. Nenhuma aeronave deve
decolar enquanto existir perigo vísíel de aoalroamento com outra.
Art. 61. Na seqüência para decolaem, a seguinte ordem de precedeuia deve ser observada.
1 - aeronaves em operação de

guerra:

2 - aeronaves engajadas em operação de transporte de feridos e
doentes;
3 - aeronave'> engajadas em operação de Busca e salvamento;
4 - aeronave que esteja transportando o Presidente Õ~ República;
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Art . 66. Tôda aeronave deve estar
~ --=- a~~~~~~~~sen;o~R.~r6~~I~~i~itar~ capacitada
para cumprir O que estaeação, para vôo em formação;
belecem as regras de sinalização re7 - aeronaves com propulsão
a
lativas às situações de perigo, urgênreação, para vôo isolado;
cía e segurança.
8 - aeronaves com propulsão -ccnArt. 67, Na inexistência dos meios
venotonal .ou turbo-hélice, para vôo
de radiotelefonia, devem ser emprega-"
em formação;
dos, no tráfego de aeródromo, os si9 - aeronaves com proputsâo convencional ali. turbo-hélice, para vôo nais visuais estipulados para êsae
fim.
isolado;
10 aeronaves 'de qualquer tipo,
CAPítULO V
para VÔ,o de treinamento local.
Parágrafo único.
Nos aeródromos
Regras Gerais de Vôo V'isual
onde haja Unidades de instrução da
Art .. 68. A aeronave é considerada
Fab, as aeronaves em Instrução en~
quadrar-se-ao na ortorídade número em vôo visual somente quando sífi dêste artigo, desde que tal -priori~
multânea e continuamente, puder
dada ,seja previamente solicitada ao cumprir as seguintes regras:
órgão de tráfego aéreo local.
1 - voar durante o dia ou, se durante a noite, dentro do espaço aé~
Art. 62. Nenhuma aeronave pode
operar em condições simuladas de vôo reo especificado;
por instrumentos salvo quando:
2 - manter-se em condições de vi1 - a aeronave esteja equipada Com
sibilidade de vôo igualou superior. a
duplo comando em condições defun- 5 km.;
cícnamento;
3 permanecer, no mínimo, a 600
metros horizontalmente e a 150 me2
um pítôto capacitado ocupe
um dos postos de
pilotagem para tros vertdoalmente, de nuvens ou de
atuar como "püôto
de segurança", formação meteorológica de capacidade
equivalente (nevoeiro, névoa densa,
junto ao outro piloto que . .voa em, condições simuladas 'de vôo por ínstru- precipitação pesada, etc.J ;
mentes. O püôto de segurança deve
4 - manter referência com o solo
ter visibilidade para _frente e ambos
ou água, de modo que formações meos lados da aeronave; não podendo teorológicas abaixo do nivel de vôo
esta última condição ser satisfeita, não obstruam mais da metade da
um observador capacitado, e eni covisão do pilôto;
mumcação com o pílôto de segurança,
5 - manter-se em condições de
deve ocupar posição em que o seu poder passar para baixo de qualquer
campo de visão complete adequada- formação meteorológica, cumprindo
mente o do pilõto ele segurança.
as regras constantes dos ns. 2, 3 e 4
Art. 63. A operação de aeronave
dêste artigo;
na superfície ou nas vizinhanças de
6 - voar no espaço aéreo inferior.
aeródromos, mesmo
nos desprovidos
§
V? Nas vizinhanças de aeródro. de Tôrre de Contrôle, deve ser levada
a efeito de acôrdo : com OS procedi- mo (ou dentro do espaço aéreo de
me J:11.OS estabelectdos para. 0. tráfego tráfego de aeródromo, quando fôr o
aéreo de aeródromo, cumulativamente caso) em adição às regras constantes
dêste artigo, é necessário que:
cem os procedímentos especlaís vigentes em cada iC.C9,1.
1 - a visibilidade no solo seja igual
Art. 64. A operação da aeronave ou superior a 5 km.;
em superfície de água é motivo de
2 - o teto seja igual, ou superior
procedimentos adequados, os quais de- a 300 metros .
vem ser estabelecidos na mesma pu§ 2.9 Para o vôo que se realiza em
blícaçâó destinada a operação em esp9.ÇO aéreo de contrôle do aeródromo. espaço -aéreo decontrôle em rota, em
adícâo às regras constantes dêste arArt. 65. Tôda aeronave, em vôo ou
tigo, as seguintes exigências devem
quê opera em área de manobras de ,ser
cumpridas:
aeródromo, no período compreendido
1 - a hora estimada de chegada no
en tre o pôr e o nascei' do sol, deve
aeródromo de destino deve ser, no
exibir luzes apropriadas e de acôrdo
com o que estabelece a legislação 'es- mínimo, 45 minutos antes da hora
do pôr do sol no referido aeródromo;
pecifica em vigor.
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2 - caso ocorra encontrar, em- qualquer trecho da rota, condições meteorológicas que não permitam prosseguir pará o destino planejado com
observância das exigências contidas
neste artigo, o pilôto deve regressar
ao aeródromo de partida, ou desviarse para O aeródromo indicado como
alternativa.
§ 3.9 Não obstante as regras constantes nos números.
§ 1.9 dêste artigo, .a Diretoria de
Rotas Aéreas pode estabelecer regras
para vôo visual especial a serem
aplicadas dentro de determinados es'p31}OS aéreos.
§ 4.9 'I'ôda a aeronave que não puder cumprir Integralmente as regras
de vôo visual ou de vôo visual especíal, __será automàtícamente obrigada a
cumprir as regras de vôo por tnstru..
mentes. ou então impedida de uecolar
ou prosseguir, conforme se encontre
na superfície ou em vôo.
Art. 69. A aeronave que apresentar em Plano de Vôo Visual ou documento equivalente está obrigada a
cumpri-lo fielmente, salvo nas círcunstãncms a seguir indicadas:
1 - aeronave com
Plano de Vit>o
visual, capaz de estabelecer comunicações rádio _com órgãos de execução
do serviço de Proteção ao Vôo, pode
alterar tal plano por iniciativa própria, desde que comunique as alteraçêes, em tempo útil, a qualquer daqueles órgãos; neste caso, a alteração
só terá, validade após o pilôto receber
a confirmação do órgão encarregado,
ocasião em que o Plano de Vôo original, com as alterações introduzidas,
passa a ser o Plano de Vôo em vigor;
2 aeronave com Plano de Vôo
visual, porém incapaz de estabelecer
comunicação rádio com órgão de execução do Serviço Je Proteção ao Vôo,
só pode alterar c seu Plano de Vôo
por motivo de fõrça maior e, neste
caso, logo que aterrar, estará obrigada
s entrar em contato imediato com o
órgão encarregado de prestar' os serviços de informação de vôo e de alerta, relatando as alterações em tempo
útil, a fim de evitar seja a aeronave
considerada em uma das fases de
emergência,
Parágrafo úrnno . A aeronave só
pode ter o seu Plano de. Vôo visual
n.outncauo para Plano de Vôo por
ine t, nmentos 'se além de satisfaze"
as . exigências para a realização, dêste
últtmo, não Iore,n infringidas as regras gerais .ele voe por ínstrumentcs.
0#

ExEcuTIVO
ClIt-i"1'ITLO VI

Regras Geraie de Vôo por
Instrumentos
Art . 70. O \;00 é considerado !)I)l
Instrumentos, ejl'slJ.dc: nâo puder :'>8,usraaer as ~.q\Hl.s gerais de vôo V(_
suar, sítuaçâc em que a aeronave
deve cumprir as seguintes exigências:
1 - manter com a maior precisão
possivel, a rota e a altitude de vôo
indicadas no Plano de Vô.o em vigor;
2 - bloquear, com a maior precísâo
possível, os auxílios rádios instalados
no eixo da rota prevista;
3 - Cumprir as determinações do
Centro de oontrôie de Aproximação
ou da Tôrre de Oontrôle que o substitua, no que concerne a altitudes e
trajetos e, na inexistência dos referidos órgãos, seguir as ínstruçõea e
especificações apropriadas,
Art. 71. Para a realização de vôo
IFR, a aeronave deve possuir os
equipamentos de navegação e comunicações fixados jselo Estado-Maior
da Aeronáutica ou pela Diretoria de
Rotas Aéreas, conforme se trate de
aeronaves militares ou civis, respectivamente.
'
Art. 72. A aeronave não pode realizar aproxímaçâo, pouso ou decolagem em aeródromo cujas condtcões
meteorológicas estejam abaixo dos mínimos fixados, observado o que dís'põe o artigo 95' dêste Regulamento.
CAPÍTULO VII

R.e(1ras aplicáveis ao vôo I FR em
espaço aéreo não controlado

Art. 73. Salvo quando subindo cu
descendo, a aeronave deve voar no
nivel de .cruzeíro escolhido pelo pílõto, de acôrdo com os níveis de cruzeíro previstos para a rota a ser seguida.
Art. 74. O Comandante da aeronave pode alterar, por iniciativa própria, o seu Plano de Vôo, desde que
comunique aos órgãos encarregados
dos Serviços de .Informação de Vôo e
de Alerta as alterações respectivas,
com a antecedência regulamentat
prevista. Em tais casos a alteração
só tem validade após a confirmação
do órgão encarregado, ocasião em que
o Plano de Vôo original, com as alterações introduzidas, passa a ser o
Plano de Vôo em vigor.
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cAPíTDI.o VIU

;Regras aplicáveis ao sôo I F R em
espaço aéreo controlado
Art. 75. Uma autorizacâo de tráfego aéreo deve ser obtida antes de
ser iniciado qualquer vôo. IFR. Tal
autorização deve ser solicitada, por
meio de um Plano de Vôo, a um órgão de. execução do serviço de Proteçâe ao Vôo.
Art. 76. Os sobrevôos de "fíxoa de
posição" estabelecidos devem ser co~
muntcados aos órgãos adequados, na
forma e com os dados exigidos; na
ausência de "fixos de posição", a eeronave informará a sua posição em
junção do tempo de vôo.
Art. 77. Quando uma aeronave sob
oontrôle de tráfego aéreo abandonar
um espaço aéreo controlado ou' pousar, de forma a sair da jurisdição
do serviço de Ccntrôle de Tráfego,
o órgão encarregado dêsse . serviço
deve ser informado dentro do prazo
regulamentar.
Art. 78. Salvo em casos de -emergêncía ou no que prevê o artigo
"18 dêstetRegulamento, nenhuma aiteração pode ser introduzida no Plano de Vôo IFR em vigor, sem que
para tal seja recebida uma autorização de tráfego, emitida pelo órgão
competente, conrorme a fase de vôo.
Art. 79. A aeronave que desejar
aeandonar ae regras de vôo por instrumentos, passando a obedecer às
de vôo visual, por encontrar condições meteorológicas visuais; deve comunicar tal fato ao órgão de contrôle do tráfego aéreo competente e
aguardar a necessária autcrraacáo.
Art. 80. A' aeronave deve manter
escuta permanente na freqüênciar~dío apropriada do órgão de tráfego
aereotcompetente, com o qual deve
pçder estabelecer comunicação uneteral, sempre. que neccssãrío.
Art. 81. Se uma falha do equipamento-rádro impossibilitar o cumprimento do que dispõe o artigo anterior, a aeronave deve:
1 - quando em condições, meteorológicas visuais;
a) prosseguir em condições meteorológicas visuais;
b) pousar no aeródromo mais con
veruente, de onde possa entrar em
H
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contato com o órgão de contrôle
c:-nnpetente, a fim de ínformar-Ibe
Sobre o ocorrido.
2 - quando em condições meteorológfcas por instrumentos ou quan..
do não parecer exeqüível terminar o
vôo de acorde com a letra b" do nU·
mero 1, deste artigo:
a) prosseguir
de acõrdo com . o
Plano de Vôo em vigor, prevalecendo
os níveis de cruzeiro solicitados no
Plano de Vôo para os. trechos da rota não coberta pela última ecto-íaeção de ta'atego aéreo e cuto recebtmenta tenha sido acusado;
b) conduzir o vôo de .jorma a sobrevoar o primeiro aeródromo de escala prevista, em hora tão próxima
quanto possível daquela. em que es~
tímara fazê-lo;
c) iniciar a descida, em hora tão
próxíma quanto possível da hora
estimada de Chegada ou de aproximação, sendo que, entre estas, será -adctada aquela que tiver tido seu recebimento acusado por último,
d) normalmente, no caso constante
da letra b" do número 2 deste artigo, são concedidos à aeronave 30
minutos além da sua hora estimada
de chegada ou de aproximação. pre ..
valecendc a que tiver tido o seu recebímento acusado por último; após
esse período, a aeronave será suposta
como tendo prosseguido para outro
aeródromo.
CAPITULO

IX

Autorização de Vôo
Art. 82. A todo vôo deve correspender um documento de tráfego
aéreo que contenha dados relativos à
operação pretendida. O preenchimenta dêsse documento deve cbedecer às exigências regulamentares' estabelecidas para o vôo em questão.
§ 19 O documento citado neste artigo pode ser um Plano de Vôo ou
outro documento Iegadmentevestípulado. O Plano de Vôo é sempre apresentado ao órgão competente do Serviço de Proteção ao V60.
§ 29 Pode' ser exigida, quando julgado conveniente, juntamente com o
documento Citado no artigo anterior
dêste Regulamento, a apresentação
dos certificados de navegabíttdade nas
aeronaves privadas e dos de naunttaçâo técnica e de capactdade física
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de qualquer "GüpuJação,
prerrogativas concedidas
tificados atender ao tipo
aeronave indicados no

devendo as
por tais cerde vôo e da.
referido do-

cumento.
Art. 83. Os certificados civis ea-

trangeíros, emitidos pelo Estado de
matrícula da aeronave, são válidos,
desde que êsse Estado seja um dos
países membros da Organização de
Aviação Civil .Internacíonal ; os certificados' militares estrangeiros, emitidos pela Fôrça Aérea a que pertencer a aeronave, são válidos. desde que
o sobrevôo do território nacional por
essa aeronave haja sido autorizado
pelo Estado-Mator da Aeronáutica e
obedeça às" disposições estabeleetdas
pelo referido órgão.

Art. 84. A aeronave que efetue vôo
para o qual tenha sido autorâzada,
.deve comunicar sua chegada 110 órgão
de tráfego aéreo competente, dentro
dos prazos estabelecidos, de forma a
evitar que a aeronave. entre em fase
"de emergência,
§ lQ Nos aeródromos onde houver
Tôrre de Ccntrôle, a responsabílídade
pela comunicação de chegada recai
sôbre êste órgão, desde que coincida
com o horário normal do seu funcionamento.
§ 2Q Podem ser estabelecidas circunstâncias ou condições especiais
em que é dispensada a comunicação
de chegada, desde que a ausência
dessa comunicação seja expressamente prevista pelo pflôto, no Plano de
Vôo em vigor,
Art. 85. Para aeronaves equipadas
Com equipamentos de rad.o-comuntcação, o órgão competente de execução do Serviço de Proteção ao Vôo
poderá solicitar outras informações ou
estabelecer outros procedimentos, relativos a endereçamento, texto, fraseologia e expedição das mensagens
que contenham ínrormaçõee sõbre o
vôo;
QUARTA PARTE
Informações Aeronáuticas e Auxílios à
Navegação Aérea
CAPITULO I

Informações aeronáuticas.

Art. &6. O Serviço de Informações
Aeronáuticas tem por finalidade coletar, processar e divulgar Informa-

ções necessártas à. segurança, regula_
e ertc.encia da navegação
aerea.
Art. 87. As informaçõesaeronáu_
tacas devem ser prestadas. não somente antes do inicio dos vôos, Como
também durante a sua realização.
Art. 88, Para preencher a sua finalidade, o serviço de Informaçôes
Aeronáuticas manterá intercâmbio de
Informações com outros países, na
medida das necessidades e possíbnt;
dades, visando à segurança.. regularidade e encíêncía da navegacao aérea.
Art. 89. "Para a coleta de infor-mações, o Serviço de Informações Aeronáuticas deverá manter contato com
outras centros congêneres, bem como
com outras Organizações responsáveis
por assuntos de Interêsse da navegação aérea.
ri~ade

CAPITULO II

Auxílios à Navegação Aérea

Art. 90. Os Auxílios à Navegação
Aérea compreendem todos Os meios
que permitam localizar e orientar
uma aeronave, assim como assmatar
os obstáculos à navegação aérea, visando conferir a esta matar grau de
precisão e eficiência.
QUINTA PARTE

Disposíçôes Gera.!..s

Art. 91. As disposições dêste Regulam-ento e de seus atos complementares são aplicados:
1 - a tôda e qualquer aeronave
que se encontre em movimento na
aérea de manobras dos aeródromos
ou em vôo no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil;
2 - à aeronave de matricula brasileira, em sobrevôo de terrttoríc es·
trangeíro, resguardada a legislação
especifica do pais sobrevoado.
Art, 92. O Serviço de Proteção no
Vôo adotará, em principio, as normas e métodos recomendados pela
Organização de Aviação Civil Internacional, ressalvadas as restrições ou
modificações apresentadas pelo Governo Brasileiro.
Art. 93. A adoção das noz-mas e
métodos, de que trata oartigci ant-irior, decorrerá de ato do Ministro da.
Aeronáutrea.
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Art. 94.' A interdição de aeródromo
é assunto da competência:
1 - do Chefe do Bstado-Maíor da

I

Aeronáutica, Comandante de Zona
Aérea ou de Grande Unidade - da
FAB, quando ditada por mottvos de
caráter militar ou de Segurança Nacional;
2 - do Diretor Geral' de Rotas Aé~
reas, através dos órgãos de execução
do Serviço de Proteção ao Vü,o. em
virtude de condições meteorológicas
ou de tráfego aéreo desfavoráveia ou,
ainda, em virtude de ímpraticabtli..
ríade de áreas de manobra.
§, 1Q Na inexistência de órgãos de
execução do serviço de Proteção ao
Vôo, a competência de que trata o
número 2 dêste artigo recairá sôbre
o representante do Ministério da Aeronáutica, portador de credenciais
para aquêle fim.
§ 2Q A interdição de um aeródromo, escala de linha regular .de transporte aéreo, 'deve ser evitada. .
Art. 95. O estanelecímento de pro ..
cedímentos especiais para o vôo por
instrumentos. em condições reais ll~
simuladas, praticado em aeronaves
multares, é assunto da competêncía
do Chefe do Estado Maior da Aeronáutica.
Art. 96. A fixação dos mínimos
meteorológicos de aeródromos é assunto da competência da Diretoria do
Rotas Aéreas.
Art. 97. O Diretor Geral de Rotas
Aéreas baixará os atos que ocmplementem este Regulamento.
Art. 93. Os casos omissos serão
resolvidos pelo Ministro da Aeronáutica, ouvida a Diretoria de Retas AéTeas. - Eduardo Gomes - Míntstrc
da Aeronáutica.
DECRETO

N9 57.787 -

FEVEREIrIO DE

DE 11' DE

1966

Considera de alto interêsse nacional
um projeto de instalação de maquinaria destinada à ituiustriaõzacão
de sementes de milho híbrido e ~ de
sorgo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1Q Para efeito do que dispõem
o artigo 38 da Lei no 4.131, de 3 de

setembro de 1962 e o artigo 34 do
Decreto nv 55;762, de 17 de fevereiro
de 1965, é considerado de alto Interês..
se para a economia nacional o projeto de instalação de maquinaria destinada à industrialização de sementes de milho híbrido e de sorgo, de
responsabilidade de Cargill Agrtcola:

Limitada .

Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação revcgadas as disposições em contr'ário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1966; 1459
de. Independência e 78Q da República.
H. ~ CASTELLO BRANCO
Roberto Campos

DECRETO

NQ 57.788 -

FEVEREIRO

DE

DE 11· DE

1966

Altera a redação do art. 17 do Regulamento aprovado pelo Decreto
n9 2.089, de 18 de janeiro de 1963.
õo Conselho de Ministros.

O Prealdente da República, usando
as atrfbuíções que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constdtuíçâo, de-

ereta:

Art. 19 O art. 17 do Decreto número 2.0::19; de 18 de janeiro. de 1963.
do antigo Conselho de Ministros, aprovando o Regulamento de Segurança,
Tráfego e Policia das Estradas de
Ferro, passa a ter a seguinte redação':
"Art. 17. Todos os projetos de obras
de 'arte necessárias à transposição de
linhas férreas através de rios, braços
de mar ou canais navegáveis e de
quaisquer obras que devam ser executadas margeando estes acidentes
geográficos. modificando a situação
de seus cursos, serão submetidos à.
aprovação do Ministro da Viação - e
Obras Públicas, ouvidos os órgãos
componentes de outros Ministérios,
quando necessários".
Art. 29' O presente decreto entrará
em . vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1956;
1459 da Independência e 73° da República.
.;;H. CASTELLO BRANCO

Juarez Tdvora
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DECRETO N9 57.789 _/ DE 11

PODre ExEctrnvo

DE

FEVEREIRO DE 1966

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Bstrtuuis de Roda-

gem, área de terreno, situacta no
Estado de São Paulo,

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, mcíao I da Constituição, e nos
têrmcs do Decreto-lei n 93. 365, de 21
de .junho de 1941, modificado peja Lei
nv 2.786, de 21 de maio de 195-6, de-

creta:

Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação,

pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem a área de 25D.000 m2

de terras devolutas no Munícipto de
.Iacuplranga, Estado de São Paulo,
nas jeroxímídades' da rodovia BR-1l6,
conforme consta da planta elaborada
pelo DNER, devidamente a.utentica:da e
que fica depositada no arquivo tecmco da Divisão de Estudos e Projetos,
do referido Departamento para o fim
de serem concluídâs as obras de pavimentação da mencionada rodovia,
trecho São Paulc-Currtíba, alcançandoas jazidas de areia, cascalho, pedreiras é aguadas nela contidas que
possam ser utilizadas para a realização da obra.
Arf. 29 Nos têrmos do art. 15 éo
Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho
de 1941 modificado pela Lei número
2. '786, cÍe 21 de maio de 1955, poderá
o Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem alegar urgência. na desapreprtaçae, para efeito de requerer a
imissão provisória na posse do been.Inâícado no art. li? dêste Decreto.
Art. 39 ~ste Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
.
.
Brasília, 11 de fevereiro de IS66;
1459 da Independência e 789 " da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO

N9

57.790 ---c DE
1066

11 DE

FEVEREIRO DE

Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação pelo Departarnen. to Nacional de Estradas de Rodagem, área de terreno situada no Estado de Santa Catarina.

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

go 87, inciso I da Constituição, e" nos
termos do Decreto-Ieí 0 9 3.365, de 21
de junho de 1941, modtücarto pela Lei
nc 2.786, de 21 de maio de 1956, de;
ereta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Estra.,
das de Rodagem, a área de terreno
com IDO. 764,00 m2 (cem mil, setecen.,
tos e sessenta e quatro metros quadrados), situado no Muntcípro de São
João do Sul, Estado de Santa Catarina, de propriedade do Sr. Saturntno Fernandes de Oliveira, constante
da planta elaborada pelo Departa;
menta Nacional de Estradas de Rcdagem, devidamente autenticada e
"que fica depositada ne arquivo técnico da Divisão de Estudos e Projetes do referido Departamento, neceasárlo à construção da rodovia BR-59SC, trecho Manpituba~Al'arar.6uá.
Art. 29 Nos têrmos do Decreto-lei
nc 3.365, de 21 de junno de 1941, modificado pela Lei no 2. 'ia6, de 21 de
maio de 1956, poderá o Departamento
Nacional de Estradas de Rodagemalegar urgência na desapropriação,
para efeito de requerer a imissão
provisória na posse do bem indicado
no art. 19 dêste Decreto.
Art. 39 ~ste Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as dísposícões em csntráríc.
Brasília, 11 de fevereiro de 18$6;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 57.791 FEVEREntO

DE 11 DE
DE 1966

Autoriza o MinistéTio da Fazenclfl a
contratar em nome do GovernO
Brasileiro a operação de crédito
que menciona.

o

Presidente "da República, usan-

do da atribuição que lhe confere o

artigo 87, inciso I, da Constituição

Federal, decreta:
Art. 19 - Fica o Ministério da Fazenda autorizado a contratar, em
nome do Govêrno Brasileiro, empréstimo até o' montante de
.
US$ 150.000.000 (cento e cinqüenta
milhões de dólares) com a Agencia
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tígo 87, inciso r, da Conetituíçac Federal e de acôrdo com os arts. 1.165
e 1.180 do Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação que, de aoõrdo com a Lei
Municipal n963, de 16 de setembro
de ) 950, o Municipio de ouarenésia,
no Estado de Minas Gerais, quer fazer à União Federal, do terreno com
a área de 1.172,14. (um mil cento e
setenta e dois metros quadrados e
quatorze decímetros quadrados), localizado na Praça Rui Barbosa, limítando com as' Ruas Urlaa, Cardeal
Carmelo e Avenida Dr. Rebouças. naquele Município, de acôrdo com os
H. CASTELLO BRANCO
elementos constantes no processo -núOctávio Gouveia de Bulhões
mero 58.696, de 1964. do Ministério
da Fazenda.
DECRETO N9 57.792 - DE 11 DE
Art. 29 Destina-se o terreno a que
FEVEREIRO DE 1966
se refere o artigo anterior à instalação
da Agência postal-Telegráfica loInclui curso na letra e, do art. 19,
cal.
do Decreto n 9 57.624, de 13 de janeiro de 1966, que fixa ?J€tlores das
Brasília, 14 de fevereiro de 1966;
Gratificações da Cateçoria '/B" e
1459 da Independência e 789 daReda,"; Indenizações
de Representapública.
ção
estabelecidas no
CÓdigo de
Vencimentos dos Militares.
H. CASTELLO BRANCO.
o Presidente da República, usanOctaoio Gouveia de Bulhões.
mo da atribuição que lhe confere o
Art. 87, inciso I, da Constituição p.e.
deral, decreta:
DECRETO N9 57.794 - DE 14 DE
Art. 19 Fica incluído nos cursos
FEVEREIRO DE 1966
de que trata a letra e do art. 19 do
Decreto nv 57.624, de 13 de janerre
Autoriza Guil1),erme Luiz co Nascide 1966, o de "Chefia de Serviços",
mento, a comprar pedras preciosas.
da Escola de Gomando e nstecoMaior do Exército.
o Presidente da República, usando
Art. 29 O presente decreto terá VI- da atríbulçâo que lhe confere o Art.'
gência a partir de 1 de janeiro de
87, .íncíso I, da Constituição i"ederat
1966, revogadas as disposições em
e tendo em vista o Decreto-lei numecontrário.
ro 466, de 4 de junho .íc 1938, decreta:
Brasília. 11 de fevereiro .de 1966;
Artigo úrríco. Fica autorizado o cr1459 da Independência e 78'" da Redadào brasileiro Guilherme Luíz do
pública.
Nascimento, residente em DiamantiH. CASTELLO BRANCO
na, Estado de Minas Gerais, a comDécio de Escobar
prar pedras preciosas nos termos do
Decreto-lei ne li66, de 41 de [unho de
DECRETO NQ 57.793 - DE. 14 DE
1938, constituindo titulo desta autori.
FEVEREIRO DE 1966
zação uma via autêntica do presente
decreto.
Autoriza o Serviço do Patrimônio .ia
União a aceitar a doação do terreBrasília, 14 de fevereiro de 196e;
no que menciona, situado no Iâu-:
1459 da Independência e 789 da Repúnicipio de Guartmésia, Estado de
blica.
Minas Gerais.
H. CASTELLO BRANCO
O Presidente da República, usando
Octavio Gouveia de Bulhões
da atribuição que lhe confere o ar-

'para o DesBnvolvimento Internacíonal, do, oovõmo dos Estados Unidos
da América, a fim de complementar
recursos destinados a projetos e programas de desenvolvimento econômico e social, reformas e estabilização
l11onetária, previstos no Programa de
Ação do rjovêrno.
Art. 29
aste Decreto entrará
em vigor na data .de sua publicação,
revogadas as disposições em, contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 196$;
1459 da Independência e 78Q da República.
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DEpRE'J;O NO? 57.795 -

ExECUTIVO

DE

14

DE FEVEREIRO DE

19-66

Abre ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o credito esperial
Cr$, 68.000.000, para o fim que especifica.

dê

O Presidente da República, usando da atribuição contida no art.. 30? da
Lei no 4·.654, de 31 de maio de 1965, e tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública
decreta:
•
Art. 1.9 Fica aberto, ao Mmístéric da Justiça e Negócios Interiores o
crédito especial de crs 68 .unu. 000 (sessenta e oito milhões de cruzei.roS)
cesttneco ao custeio de despesas de qualquer natureza com a complementa~
ção da instalação e aparelhamen te do Ministério Público do Distrito Federal
e dos Territórios, inclusive pagamentos de aluguéis concernentes a exercícios anteriores.
Ál't. 29 O crédito especial em questão será registrado pelo I'rtbunal de
Contas e distribuído ao Tesouro Nacional.
'
Art. 39 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con"trârio.
Brasília, 14 de fevereiro de 1966; 1459 da Independência e 709 da, República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões '
lv!em de Sá

DECRETO N? 57.796 -

DE

14

'DE FEVEREIRO' DE

1966

Abre, pelo Ministério da Fazenda, -créauoe especiais no montante de Cr$
158-482.106, para atender às despesas que especifica.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o arinciso 1 da Constituição Federal e da autorização contida no artigo
19 da Lei no 4,848. de 19 de novembro de 1965 e tendo ouvido o 'I'rtbunal

tígo 87,

de Contas da União em cumprimento ao que determina o art. 93 do Regulamento Geral de Contabíüdade pública, decreta:
Art. 19 São abertos, ao Ministério da Fazenda, créditos especiais no
montante de CrS 158 '~82. 106 (cento e cinqüenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil. cento e seis cruzeiros), destinados a atender às despesas que especifica:
'

ors

'Pagamento à Administração do Pôrto do Roia de Janeiro, de
despesas provenientes das taxas, capatazias, armazenamento e outras, relativas a 14.304 lingotes de alumínio,
pesando 200.BOO kg., importados pela Casa da Moeda,
vindos pelo vapor "Kccnanowski". entrado no pôrto do
Rio de Janeiro em 31 de julho de 1964, o crédito especial de
,.........
1,764.106
A fim de atender, no exercício de 1955, às despesas com pagamento dos
mensageiros encarregados da entrega de notificações de lançamento do impôsto de renda, pelos seguintes órgãos do Departamento 10 Imposto de
Renda:
Delegacia Regional em São Paulo
Delegacia Regional na Guanabara
Delegacia Regional em Minas Gerais
Delegacia Regional em Brasília
Delegacia Seccional em Santos (SP)

.
.
.
.
.

crs

72.000.000
15.000.000
7.000.000
3.50ü.OQO
2.500.000

eis

100.000.000
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para atender, às despesas com 8.S obras de reparos da cornija
correspondente ao 139 andar de-prédio "Palácio da Fazenda", no Estado da Guanabara, o crédito especial de
53.718.000
Art. '2.'-' 1!:ste decreto entrara em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
'grasílta, 14 de fevereiro de 1966; 1459 da Independência e 789 daRepública.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões

DECRETO N9 57.%7

~.

DE 14 DE FEVEREIRO DE 1966

Fi.re o' núm.ero 'TUiuimo de vagas para a cota compulsória no Ministéri'o ãa

sumnna,

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
Inciso r. do art. 8.7, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto
no § 1º. do art. 16, da Lei nc 4.902, de 16 de dezembro de 1965, decreta:
. Art.' 19 Fica fixado para o ano de 19G5, na forma do disposto nas
alíneas à, e e I, do art. 16, da Lei nc 4.902, de 16 de dezembro de 1965, o
número mínimo de vagas abaixe discriminado para os diversos corpos e
quadros do Ministério da Marinha:
I

I
I

Corpo ou Quadrç.

Vagas

I excedente

I
I -

Corpo da Annada

Oapítàes-de-Mar-e-Guerra
Oapttâes-de-Pragata
Capitães-de-Corveta

\

I

.
,............. I

I
I
I
" I
liI _. corpo de Engenheiros e Tecnicbs Navais I
Capitães-de-Mar-e-Guerra
I
Oapttaes-de-Fragata ... "...............•.. I
II -

;. I

Oapttães-de-Corveta .. .
IV -

13
14
18

Corpo de FuzileirOJ N avais

Oapítães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

corro de Intenaentes da Marinha

1
1

Oapttães-de-Mar-e-Guerra

I

Oapttaes-de-Fragata
Capítaes-de-Corveta

\

V -,. Corpo d:. Saúde aa Marinha
a) Q1lactros de l\tJeàieos

I
I

I

Capháes-de-Fragata

Oapíta-a-de-Corveta '
b) Quadro de Farmaceuticos

1

2
2

1
2

3
2
3
4

\

Ce.pítaes-de-Mar-e-Guerra
,

" \

I

2
3
4

Oapítâes-de-Mar-e-Guerra
.
Oapítãea-de-Fragata
.'.. I
Oapitâes-de-Oorveta .. ,... . . . . . . . . . . .. I
c)

Quadro deL'irUTf1ióes-·Dentistas

I

Oapítães-de-Mar-e-Guerra
;
.
Capttâes-de-Fragata
"............ \
Capitães-de-Corveta
I

I

I
I Fração
I

1

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

0;75
0,66
0,87
0,33
0,50
0,75
0,53
0,62
0,33
0,50
0,62
0,33
0,25
0,33
0,40

0,50
0,66
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Art. 2° Es(;e Decreto entrara em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposíçêes em contrário..
Brasília,' 14 de fevereiro de 1966; 145º da Independência e 78Q da Repútinca..
H.

CA."5TELLO BRANCO

:L.ílmar de Araripe Macedo
---'-DECRETO NÇI 57.798 - DE 14 DE
go 87
FEVEREIRO DE 1966

Autoriza o Ministério da Fazenda a
dar a garantia do Tesouro Nacional
à operação de crédito que menciona.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso T. da Oonstituíçáo e nos
têrmos do art. 19 da Lei nv 1.518, de
24 de dezembro de 1951, do art. 22 da
Lei nc 1.628, de 20 de junno de 1952,

combinado com o art. 56 da Leí mú-

eiero 4.239, de 27 de junho de 19>63,

e tendo em vista o disposto no Deereto-no 55.788, de 23 de fevereiro de
1965, decreta:
Art. 19 ~ o Ministério da Fazenda
autorizado a dar a garantia do Tesouro Nacional à operação de crédito
no montante de US$ $.900.000 (oito
milhões e novecentos mil dólares), firmada entre a Agência para o Desenvolvlmento' Internacional, do Govêrnc
dos Estados Unidos da América e a
Companhia Hídroelétrtca da Boa Es-:
peranca - COHEBE, para aquisição
de equipamento, serviços de engenharia e treinamento de pessoal para implantação da Usina de Boa Esperança
que suprirá de energia os Estados do
Piauí e do Maranhão.
Art. 29 asse decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de fevereiro de 19ô6;
1459 da Independência c 789 da República.
.

nv I da Constituição Federal
da .autcrízação contida no art. 19 da
Lei ns 4.657, de 2 de junho de 1965
publicada no Diário O ticuü de 8 dó
mesmo mês, e tendo ouvido o Mínís.,
tério da Fazenda e o <t:'ribunal de
Contas, em cumprimento ao Que de_termina o art. 93,· do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, deereta:
Art. 19 Fica aberto, pelo Ministério
da, Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ 6.998.QOO.000, parte do crédito especial autorizado na
Lei no 4.657, de 2 de junho de 19"85,
para refôrço ao fundo de Marinha
Mercante, na construção de 5 unidades mercantes, num total de 36" 250
TDW, destinadas à amplíaçâo da frota brasileira e para exportação.
Art. 29 este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de ,. fevereiro de 1966;
145 9 da Independência e 789 da Re~
pública.
H. ÚASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões
Juarez Távora

DECRETO N9 57.800 - DE 14
FEVEREIRO DE 196ô

DE

Abre à Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia
o crédito especial de Cr$ '2,00.000.000,
para o fim que especijica.

H. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões
DECRETO N9 5'].799 - DE 14 DE
FEVEREIRO DE 1.966
Abre, pelo Ministério àa Viação e
Obras Públicas, o crédito 'especuü de
Org 6.99-8.000.000, para o tini que

esnecitica,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o erü-

O

presidente da República, usando

da autorização contida na Lei número
4" 792, de "20 de outubro de 1965, e nos
têrmos do art. 93, do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, de-

creta:
Art. 19 Fica aberto 3. Supertntendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, o crédito especial de 01'$200.000.000 tduzentos cníIhõea de. cruzeiros), para atender a
despesas com a elaboração, mediante
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contrato, de um plano de ação admínistrativa.
Art. 20? ~ste Decreto entrará em ví-gor na. data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de fevereiro de 1965;
1450? da Independência e 78Q da República.
li. CASTELLO BRANCO
, Octavio Gouveia de Buthôes
Osvaldo Cordeiro de Farias

18 de janeiro de 1962, o Município de
São Gonçalo do Sapueai.. Estado de
Minas Gerais, fêz a União Federal,
do terreno com a. área - de 278,10 m2
(duzentos e setenta e oito metros
quadrados e dez decímetros ouadrados), ° qual constituía a Praça Bárbara Helíodora, naquele Munícípío, °
que tudo consta do processo p.otocolizado no Ministério da Fazenda sob
o numero 152.913, de HJ64.
Art. 20? Destina-se '0 terreno a que
se refere o artigo anterior à instalação da Agência Postal-Telegráfica
local.

DECRETO

N\l

57.801 -

DE

14

DE

FEVEREIRO DE .1.966

Autoriza' a firma Nacur Gema Límstada, a comprar pedras preciosas.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Art.
87, inciso 1, da Constituição Federal e

tendo em vista o Decreto-lei número
466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizada a firma Nacur Gemas Limitada, estabelecida em Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos têrmos do oecreto-jej número 466, de 4 de junho de 19'38, conetítuíndo titulo desta autorízaçâc uma
via autêntica do presente decrete.
Brasília, 14 de' fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 780? da República.
H.

CASTELLO BRANCO

octoao

Bulhões

DECRETO NQ 57.802 - DE 14
FEVEREIRO DE 19-66

DE'

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menClOna situado no Município de São Gonçalo do Sapuca!,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e de acôrdo com os arts. 1.165
e 1.180, do Código Civil. decreta:
Art. 1Q Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar,
mediante retificação e ratificação da
respectiva escritura, a doação que,
em face da Lei Municipal no 428, de

Brasília, 14 de fevereiro de 1966;
1450? da Independência e 7SO? da República.
H. CASTELLO BRANCO.

Octannc Bulhões.
_ _ _'o

DECRETO NO? 57.803 - DE 14
FEVEREIRO DE 1966

DE

Autoriza José Pereira de Queiroz, a
comprar pedras preciosas

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe 'confere o artigo 87, no I, da Constituição Federal e tendo em vista o Decreto-lei
ns 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o ci~
dadáo brasileiro, José Pereira de
Queiroz, residente no Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara, a comprar pedras preciosas, nos têrmos do Decreto-lei n« 466, de 4 de junho de 1938,
constituindo titulo desta autorização
uma via autêntica -to presente deereto.
Brasília, 14 de fevereiro de 1966;
145Q da Independência e 780? da República.
.
H.

CASTELLO BRANCO.

Octavio Bulhões.

DECRETO NQ 57.804 - DE 14
FEVEREIRO DE 1966
Autoriza Arlindo GiovaneUa, a
prar peàra-spreciosas

DE

c01n:~

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição Fe~
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deral e tendo em vista o Decreto-lei
nv 466, de 4 de junho de 1938, de-

creta:
Artigo único. Fica autorizado o cidedão brasileiro Arlindo Gaovanella,
residente em Lajeado, Estado do Rio
Grande do Sul, a comprar pedras
preciosas, nos têrmos do Decreto-lei
nc 466, de 4 de junho de 1938 consti-

tuindo título desta autorizaçâo uma
via autêntica do presente decreto.
Brasília, 14 de fevereiro de 1966145:::> da Independência e 78Q da Re;
pública.
H.

CASTELLQ BRAN"CO.

Octauto Bulhões.

DECRETO NQ 57.805 -

DE

14

DE.

FEVEREIRO DE 1966

Declara de utilidade púb.lica a faixa
de terra destinada à passagem da
linha de transmissão entre - d Ueina Termoelétrica de Santa Cruz e
a subestação da Central Elétrtca ce
Furnas, no Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atrfbuiçâo que lhe confere- o arti,
go 87, inCISO I da Constituição e nos
têrmos 'Í,-' Decreto-lei nc 3.365- de 21
de junho de 1941, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública a faixa de terra destinada' à
passagem da linha de transmissão entre a Usina Termoelétrica de Santa
Cruz e a subestação da Oentrul Elétrica de Furnas, no Estado da Guanabara, constantes das plantas íntegrantes do processo da Divisão de
Aguaa nc 9.112-65, com o seguinte camtnhamentc:

Partindo da subestação da Usina
'I'ermcelétríca de Santa Cruz o eixo
da linha inicia o SçV cammhaçiento
com um. azimute de 66919. (sessenta
e seis graus e dezenove minutos) NE
(verdadeíro) . Com
esta orientação
percorre uma distância de 430 (quatrccentca e trinta) metros, rocal onde
se dá uma deflexâo de 35900 (trinta
e cinco graus). para a direita. Daí
por diante as distâncias percorridas
e as respectivas reflexões obedecem ~
seqüência abaixo:
depois de 1.050,00 metros vermcase uma conexão de 4091l'10"Ej

depois de 3"~12,70 metros verifica_
se uma deflexâo de 4909'30"D'
depois de 346,74 metros verÚica-se
uma deflexâo de 14955'15"D'
d-epois de 2._727,86 metros ~erifica_
se uma deflexâo de 5924'35"D'
depois de 5 .~86,5ü "metros ;e1'!fica_
se uma deflexâo de 11929'36"E'
depois de 1:473,07 metros v;rifica~
se uma deflexao de 2905'55"D"
depois .de 1._539,30 metros ~erjfica_
se uma deflexâo de 2ü914'21"Edepois de 3.179,32 metros verifica-se
uma deflexão de 29911'Oü"D.
Com esta última deflexâo está orte-tece para a chegada à suo-estaçao
de pedregoso, !las proximidades do
km 45 da Avemda das Bandeiras, Estado da Guanabara. Prosseguindo a
Imha parte da subestação de Pedregoso, com azimute de 65°50' (::;essen.;,
ta e cinco graus e cinqüenta miu'ltOS)
SE (verdadeiro). Com esta orientaçâo
percorre uma distância de 949,72 (noventos e quarenta e nove metros e
setenta e dois centímetros) , local onde se. dá uma deflexâo de 25911' tvínte e cinco graus e onze minutos) para a esquerda. Dai por diante as distâncias percorrtdas e as respectivas
deflexôes obedecem a seqüência abaixo:
depots de 599,11 metros verrnca-se
uma deflexâo de 30935'D;
depois de 760,32 metros verifica-se
uma deflexâo de 2ü900'D;
depois de 1. 586,39 metros verittoase uma deflexâo de 35922'E;
depois de 296,78 metros verifica-se
uma detlexão de 1930'D;
depois de 1.026,66 metros verificase uma deflexâc de 20955'D;
depois de 297,19 metros verifica-se
UlU::t, detíexão de 29918-E;
depois de 968,11 metros verifica-se
uma deflexâo de 2900'D;
(ínícro do trecho Lameírão-Jacarepaguá)

depois de 600,00 metros veríflca-se
uma deflexâo de 6930'D;
depois de 281,00 metros verifica-se
uma deflexão de 18920'D;
depois de 1.139,00 metros venrícase uma defkexâo de 18920'E;
depois de 463,20 metros verifica-se
uma deflexâo de i4900'E ;
depois de 196,80 metros verifica-se
uma deflexâo de 16920'E;
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depois
se uma
depots
se uma

de 1.007,00
deflexão de
de 2.542,60
deflexão de

metros verrüca990.o'D;,
,metros verífíca31930'D ;

depois de 1.630,40 metros verifica-se

uma deflexâo de 4940'E ;

depois de 1.624,00 metros verrnca-

se uma deflexão de 47940'D.
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2.786, de 21 de maio de 1956. a desapropriação é declarada de caráter ur-

gente.
Art. sq O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as ãrsposíções em centrário.
Brasília, 14 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Re-

por mais 1. 976 thum
pública.
mil novecentos e setenta, e seis)' meH. CASTELLO BRANCO
tros até chegar à subestação da Central Elétrica de Furnas em JacarepaMauro Thibau
guá, no Estado da Guanabara.
Art. 29 A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. nca .autórtzada a oremoDECRETO N9 57.806 - DE 14 ,DE
ver a desapropriação do domínio pleDO das terras abrangrdas pela faixa,
FEVEREIRO DE U}66
onde tal se fizer, necessário. uara 'a
passagem da linha de transmtssao
Regula o Reconhecimento de So•
referida no artIgO 10
aeaoaee Classificadoras de :oJavios
Art. ;1S' Quando náo ror necessarro
e dá outras providências.
proceder-se à desapropriação do domínío pleno, fica autorizada a constituição, em favor da Centrais Eléttío presidente da República, usando
cas Brasileiras S. A., e para o. fim inda atribuição que lhe confere, o artigo
dícadc. 'da servidão necessárra, a 1,.,al
87, inciso I, da, Constituição Federal,
compreende o direito atribuído à emdecreta:
prêsa concessionária. de praticar todosos atos de construçáo, ma~utenção e
- Art. 19 O Ministério da Marinha,
conservação da mencionada linha de
através a Diretoria de Portos e Gostransmissão ce energia. elétrica 2 de
tas, é o órgão Federal autorizado a
linhas telegráficas ou telefônicas aUreconhecer entidades, emprêsas, orgaxílíares. cem como suas possíveis alnismos ou inspetores como capazes e
terações e reconstruções.
em condições de representar o Gü§ 19 Os proprtetáríos das áreas de
vêrno Brasileiro nas vistorias, inspeterra atmgfdas pelo ônus limitarão o
ções e emissão de Certificados de SelISO e gôzo das mesmas ao que ro»
gurança, relativos às Convenções Macompatível com a existência' da servi- ,ritimas Internacionais, das quais o
dão, abstendo-se em -eonseqüêncía de
Brasil é sígnatáric.
praticar dentro das mesmas quaisquer
Art. 29 Dentro do .prazo de novenatos que embaracem ou lhe causem
ta (90) dias, a contar da data da
dano, íncíuídos entre êles os de erpublicação do presente Decreto, as
guer construções ou fazer plantações
entidades, empresas, organismos ou
de elevado porte.
inspetores já autorizados a exercer
§' 2'? A Centrais Elétricas Brasileraquela representação, deverão requerer
ra S.A. fica autorizada a promover,
ao Diretor-Geral de Portos' e Costas
no caso de embaraços opostos pelos
a ratificação do reconhecimento que
proprietários no exercício da servidão
lhes tenha sido anteriormente outora; medidas judrcíais vneeessártas .ao
gado.
seu reconhecimento, podendo uttltzarParágrafo único. Findo o prazo
se, inclusive do processo de desapropriação, nos têrmos do artigo 40 do
estabelecido neste artigo, ficam canDecreto-lei nv 3.365, de 21 de junho
celadas tôdas as representações conde 1941.
cedidas anteriormente a êste Decreto.
Art. 39 O Diretor-Geral de Portos
Art. 49 Nos têrmos do artigo 15 do
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho
e Costas apresentará ao Ministro da
de 1941, modificado pela Lei número
Marinha, para aprovação, no prazo de
estendendo~se
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sessenta (60) dias, a contar da publicação dêste Decreto, as Instruções
necessárias para o cumprimento do
disposto neste Decreto.

"DECRETO N.!? 57.808 FEVEREIRO D~

Concede à Emprêsa de
Navegaçãa
Vieira S. A. autorização para con;
tinuar a funcionar como emp1'êsu
de navegação de cabotagem sob a
nOva denominação de. Companhia
de Navegação e Comércio Talge'rnar.

Art. 4° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua' publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 .da República.

Q presidente da República usand'o
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso r, da Constituição Federal,
e nos térmoa do Decreto-lei nv 2.78'1
de 20 de novembro de 1940, decreta:'

H. CASTEI;LO BRANCO

Zilmar

de Araripe Macedo"

DECRETO N Q57. 807 -

DE

14

DE

FEVEREIRO DE 1966

Aprova alterações introduzidas nos
,Estatutos àa Companhia de Seguros PhóeniX Pernambucana, mctu-:
sree aumento do capital social.
o Presidente da' Repúnüca, usando
da atrtbutçao que lhe confere o ar-

tigo 87, meteo 1, da Consututçào, e

nos termos do Decreto-lei n.!:L063,
de 7 de março, de 1940, decreta:
Art. 15' Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos' Estatutos da
Companhia de Seguros Phoeníx Pernambucana, com sede na cidade do
Recife, Estado de Pernambuco, autorizada a funcionar
pelo Decreto
nc 4" 432, de 30 de outubro de, 1869
i.icíusive aumento do capital social de
crs 30. ooo. OCO (trinta milhões de
cruzeiros) para Cra 250.000.000 (duzentos e cinqüenta milhões de cruacirosr , conforme deliberação de seus
acíontstas em Assembléias Gerais Extracrdtnártas, realizadas em 23 de
março e 13 de outubro de 1964.
Art. 2.!? A Sociedade continuará ín[,e;?:~ almente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autor-ização a que alude aquele Decreto.
1

,

Brasília, 14 de
fevereiro de 1966;
145.9 da Independência e 78.9 da Re-

pública.'
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DE 14 DE"'

1966

.Artigo único. E' concedida à Emprêsa de Navegação Vieira S. A., Com
sede na cidade de Santos, Estado de
. São Paulo, autorizada a funcionar
através de Decretos Federais, o último dos quais sob o n.c 56.213, de
30 'de abril de 1965, autorização para
continuar a funcionar como emprêsa
de navegação de cabotagem, com as
alteraçõe~ estatutárias apresentadas,
que compreendem mudança da denominação social para Companhia oe
Navegação e Comércio' 'I'algemar:
transferência da .sede social para a
cidade de" Manaus, Estado do Amazonas: abertura de filial na cidade doRio de Janeiro, Estado da Guanabara;
bem como aumento do capital social
de Cr$ 8.000.000 (oito milhões de
cruzeiros) para crs 150. 700.000 (cento e cinqüenta milhões e setecentos
mil cruzeiros), "por meio da correção"
monetária dos valôres do Ativo imobilizado, nos têrmos da Lei n,c 4.357.
de 16 de julho de 1964, capital êsse
dividido em 150.700 (cento e cinqüenta
mil e setecentas) ações
ordlnárías,
nominativas, do valor unitário de
Cr$ 1.000 (hum mil cruzeiros), distribuidas com base ne Lei número
2.18!J, de 5 de Ievereírc de 1954,
consoante resoluções aprovadas em
Assembléias Extraordinárias, reauzadas a/16 de novembro de 19-64 e 22 de
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setembro de 1965, obrigando-se a mes'ma sociedade a cumprir integralmente
as leis e regulamentos em vígor.: ou
que venham a vigorar, sôbre o objeto
da presente autorizaçã-o.
Brasília, 14 de fevereiro de 1966;
145" da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO N9 57.809 ainda não foi
publicado no Diário O jicial.
DECRETO

N9 57.810 - DE
FEVEREIRO DE 1966

14

DE

Aprova o Regulamento do Ministério
das Minas e Energia

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, de,ereta:
.
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento do Mmisténo das Minas e
Energia, que com êste baixa, assinado
pelo Ministro de Estado das Minas e
Energia.

Art'. 29 nste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas, as disposições em contrário.
Brasília, 14 de fevereiro de 1966;
1450 da Independência e 789 da República.
H.

CASTEJ..LO BRANCO.

Ma.Uro Thibau.

REGULAMENTO DO MINISTÉRIO
DAS MINAS E ENERGIA
TÍTULO I

Do Ministério
CAPÍTULO

'467

solução dos problemas relativos à produção e comércio de mínértos e de
energia.
CAPiTULO

II

Da Competência.

Art. 2Q Compete ao Ministério das
Minas e Energia:
I - o estudo e 'a proposição da solução dos problemas minerais e energéticos;
II - a elaboração, direção, coor.denaçâo e contrâle dos programas do
Govêrno nos setores dos recursos minerais e energéticos;
III - o fomento, amparo, orientação e fiscalização da prospecção e
produção de minerais e minérios, de
seu beneficiamento e processamento
básico, bem como da produção, transmissão e distribuição de energia;
IV - o estudo da geologia do território nacional e de seus recursos
minerais e energéticos;
V
o estudo dos cursos dágua,
tendo em vista o aproveitamento da
sua energia e, em articulação com outros órgãos da administração, o seu
aproveitamento integral, bem como
o estudo e aproveitamento das águas
subterrâneas;
VI - o levantamento, processamen..
to de dados e análise da estatística
relacionada com o estudo e aproveitamento dos recursos hídrlcoa e mí..

nerais:

VII - o fomento, execução, coordenação e divulgação de pesquisas
científicas e tecnológicas relacionadas
com o aproveitamento dos recursos
hídricos, minerais e energéticos do
País;
VIII - a colaboração na formação
e aperfeiçoamento do pessoal necessário ao fomento da produção mlneTal e energética;
IX - a aplicação da legislação relativa aos recursos hídricos, minerais
e energéticos, bem .como. a, proposição oportuna de sua atualização.

I
TíTULO II

Da Finalidade
Do Ministro de Estaào

Art. 19 O Ministério das Minas e
Energia (MME); criado pelo artigo
59 da Lei no 3.782, de 22 de julho
de 1960, e organizado pela Lei. número 4.904, de 17 de dezembro de
1965, tem a seu cargo o estudo e a

Art. 39 O' Ministro de Estado das
Minas e Energia é o responsável pela
formulação, direção e execução da
pontíca nacional nos assuntos referentes a minas e energia.
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Art. 49 A competência do Ministro
de Estado, na formulação, direção e
execução do disposto no art. 3Q, exercítar-se-â:
I - com a colaboração dos órgâoe

consultivos
(Consultoria
Jurídica,
Conselho Nacional de Minas, Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrrca. e Conselho' Nacional do Petró-

teor ;

XVI - aprovar os orçamentos
analíticos dos órgãos do MInIstério·
XVII - avocar à sua deliberaçãd
em face de relevante ínterêsse públi~
co; assuntos em tramitação em quer,
quer dos órgãos de administração direta ou indireta no Ministério;
XVIII - autorizar a movimentação
do pessoal, na forma da lei;
XIX - designar os substitutos
eventuais dos Diretores-Gerais dos'
Departamentos do Ministério;
XX - dar posse às autoridades que
lhe forem diretamente subordinadas;
XXI. - arbitrar diárias e ajudas
de custo, nos casos de SUa competên.,
eia;
XXII - reconhecer dividas e autorizar a sua liquidação.

II - através dos órgãos de planejamento e coordenação e dos órgãos
executivos (Departamento Nacional
da Produção Mineral, Departamento
Nacional de .éguas e Energia e Departamento de Administração) e entidades jurisdicionadas.
Art. 59 Além das atribuições previstas nos artigos 54 e 91 da constttuição e em .leis especiais, cabe ao
Ministro de Estado:
TÍTULO m
I - despachar com o Presidente da
Da
Organização
República;
TI ~ propor ao Presidente da ReCAPíTULO I
pública as providências que coneídcrar necessárias à administração dos
. Dos órgãos Integrantes
negócios da Pasta;
III - fixar as diretrizes .das ati ~
Art.
69 O Ministério das Minas e
vidades do. Ministério, em todos os
Energia (MME) compreende:
seus sctores: .
IV - representar a União, pessoalI - Gabinete do Ministro (G. M.)
mente ou por meio de representante
II Consultoria. Jurídica (C.J.)
que credenciar, nas assembléias geIII - Seção de Segurança Naclorais das sociedades de economia mista
nal (S.S.N.)
sob a jurisdição do Ministério;
IV -'- Conselho Nacional de ésuea
V - designar os representantes de
e Energia Elétrica (CNAEE)
uns em outros órgãos integrantes do
V - Conselho Nacional de Minas
Ministério ou submetidos à sua juris(C.N.M.)
dição;
VI _. Conselho Nacional 'do PetróVI - promover entendimentos com
leo (C.N.P.)
as autoridades do mesmo nível, nos
VII - Departamento de Admínísassuntos de sua competência;
tração (D.A.)
VII - aprovar 'programas détraVIII - Departamento Nacional da
balho, planos de aplicação de verbas
Produção Mineral (D.N.P.M.)
ou financiamentos;
IX - Departamento Nacional de
VIn - assinar convênios, ajustes ou . Aguas e Energia (D.N.A.E.)
acôrdos;
IX - .batxar portarias, instruções e
CAPíTULO II
ordens de serviço;
.
X - aprovar e dispensar licitações,
Das- Entidades Juristiicicmaâas
nos casos de sua competência;
XI - propor ao Presidente da ReArt. 79 São jurisdici-onadas ao Mipública os atos relativos a provimennistério das Minas e Energia, as seto e vacância de C3 rgos e funções;
guintes entidades:
XII - delegar competência;
I - Comissão do Plano do Carvão
XIII - determinar inspeções e sínNacional (CPCN)
dícânclas .nas entidades sob sua ju~
IX - Companhia Vale do Rio. Doce
risdição;
S. A. e subsidiárias
XIV - designar comissões de inIII - Petróleo Brasileiro S. A. quérito administrativo;
.
Petrobrás e subsidiárias
XV· - homologar atos dos órgãos
IV - Centrais Elétricas Brasíleu-ae
sob sua jurisdição ou revê-los, na
S. A. - Eletrobrás e subsidiárias
forma da lei;
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v - As emprêsas públicas, sociedades de economia mista e autarquias
da União, constituídas e que vierem
a constituir-se. e tiverem por objetivo:
a) produção e comércio de energia;
b) produção e comércio de mínerafs
ou minérios.
TÍTULO IV

Da Finalidade, Estrutura e Competénciá dos órgãos'
CAPÍTULO I

Do Gabinete do Ministro

Art. 89 O Gabinete do Ministro
(G.M.) tem por. finalidade prestar
ao Ministro de Estado assistência técnica, política e .de representação social.
Art. 99 O Gabinete do Ministro
(G. M.) será dirigido por Um Chefe
de Gabinete, de livre escolha do Mínistro de Estado.
.
Art. 10. O Gabinete do Ministro
(G.M.) compreende:
I - Chefia
I! - Subchefias
III - Secretaria Particular do -Minístro
IV - Assessoria
V, - Secretaria.
Parágrafo único. O Regimento disporá sôbre , a competência e fixará
as atribuições dos serviços .do Gabinete do Ministro de Estado.
CAPíTULO

n

Da Consultoria Juridica

ArL 11.
A Consultoria Jurídica,
diretamente subordinada ao Ministro
de Estado, tem por finalidade:
I - emitir parecer sôbre questões
'submetidas a seu exame pelo Ministro .de Estada;
II -r- colaborar com o Ministro de
Estado, quando solicitada, na elaboração de anteprojetos- de leis, decretos e regulamentos;
/
lU - assessorar ° Ministro de Estado' em todos os assuntos de natureza
jurídica ligados às atividades do Ministério das Minas e Energia.
Art. 12. Alémjdas atribuições previstas no artigo anterior, compete à
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Consultoria Jurídica CC.J.) premover a necessária coordenação com os·
órgãos jurídicos do âmbito do Ministério das Minas e Energia, na estudo
e encaminhamento de matéria de sua
especialidade.
Art. 13. / A Consultoria
Jurídica
(C.J.) será chefiada por um Consultor Jurídico, nomeado em comtssão. por índícacãc do Ministro de
Estado.
Parágrafo único. A consultoria Jurídíca terá uma secretaria, COm as
atribuições que serão fixadas em instruções a serem baixadas pelo Consultor Jurídico.
C,4piTULO

DI

Da Seção de Segurança Nacional

Art. 14. A Seção de Segurança' Nacional <S.S.N.), diretamente subordinada ao Ministro de Estado, compete o desempenho das atividades
previstas na legislação em vigor, relativamente à segurança nacional, no
tocante aos assuntos do Ministério
das Minas e Energia.
Parágrafo único. A organização e
atribuições da. Seção de Segurança
Nacional serão-as fixadas no Decreto
nc 47.44'5, de 17 de dezembro de 1959
e em regimento.
. CAPíTULO'

IV:

Do Conselho Nacional de Açuas
e Energia Elétrtea

Art'. 15. O conselho Nacional de
Agua:s e Energia Elétrica. díretamente subordinado ao Ministro de Estado;
é órgão consultivo, orientador e controlador da utilização dos recursos hídráulicos e, da energta elétrica.
CAPÍTULO

V

Do Conselho Nacional de Minas

Art. 16. Ao conselho Nacional de
Minas, diretamente subordinado ao
Ministro de Estado, como órgão consultivo, ortentàdor e controlador da
política mineral do País, compete:
I - propor as medidas necessárias
à coordenação da política econômica.
do País no tocante às minas;
II - examinar e manter atualizados os Planos Diretores para a exploração, fomento da produção e ex-
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portaçâo de minérios, pedras preciosas e semipreciosas;
!lI - examinar as questões relativas à utilização nacional dos recursos minerais do País e propor as
respectivas soluções;
IV - propor as modificações necessárias nos tributos que incidam eôore
os recursos minerais;
V - opinar sôbre qualquer com-o
promisso internacional a ser assumido
pelo Govêrno e que se relacione com
as atividades minerais;
VI - propor a atualização e a consolidação. dos dispositivos legais sôbre minas;
VII - sugerir ao Govêmo as medidas que julgar necessárias para melhor solução dos problemas de garimpagem e mineração, bem. como a distribuição dos fundos especiais;

VIII - opinar em tôdas as matérias que lhe forem encaminhadas pelo
Ministro de Estado e nos assuntos
que digam respeito à fixação da política mineral do GovêrncrIX , - acompanhar e observar os
trabalhos das entidades jurisdicionadas no que concerne às suas atividades minerais, propondo as medidas
julgadas necessárias e convenientes;
X - elaborar seu Regimento, a, ser
aprovado pelo Ministro das Minas e
Energia.
Art. 17. O, .Conselho Nacional de
Minas compõe-se dos seguintes membros:
a) membros natos Consultor Jurídico do Ministério das Minas e
Energia, Diretor-Geral .do Departamento Nacional da Produção Mineral,
Presidente da Comissão do Plano do
Carvão Nacional, Presidente da Companhia Vale do Rio Doce e presidente da comissão Nacional de Energia Nuclear;
b) membros de representação com
mandato de. doas anos, indicados pelos
seguintes órgãos:
Estado-Maior das
Fôrças Armadas (1), Ministério da
Fazenda (1), representantes indicados
pelos órgãos sínôícaís ' máximos, das
classes patronal (1) e operária (1).
caIr! atividade no campo da mineraçao.
Parágrafo . único. O Ministro das
Minas e Energia poderá convidar a
participar de reuniões do- Conselho
Nacional de Minas, sem direito a voto,
a té duas pessoas de notável saber e
experiência.

°

Art. 18.
Conselho Nacional de
Minas elegerá anualmente o seu Pre.,
sídente, escolhido entre os membros
natos.
Art. 19. O Conselho Nacional de
Minas terá uma Secretaria, cujas atribuições e organização serão previstas·
no Regimento de que trata o inciso X
do art. 16.
Parágrafo único. O Presidente do
Conselho proporá ao Ministro de Estado a requisição do pessoal necessà;
rio aos seus serviços.
CAPÍTULO . VI

Do coneemo Nacional do Petróleo

Art. 20. O Conselho Nacional do
Petróleo, diretamente subordinado ao
Ministro de Estado, é . órgão consultivo, orientador e controlador da politíce nacional do petróleo e seus derivados.
Art. 21. Das decisões do Conselho
- Nacional do Petróleo (C. N. P.) caberá recurso para o Ministro das Minas e Energia, nos prazos fixados em
regimento.
Art. 22. Os. conflitos de atribuição
entre o Plenário e o Presidente do
Conselho serão. solucionados pelo Ministro de Estado.
CAPÍTULO

vn

Do Departamento de Administração
Art. 23. O Deparbamen to de Admínístraçâo, diretamente subordinado ao
Ministro de Estado, é órgão central
de administração geral do Ministério
das Minas e Energia, encarregado da
orientação, fiscalização e execução das
atividades relativas a pessoal, material, orçamento, obras, comunicações,
organizações e métodos, transportes e
administração de cdtríctoa.
Art. 24. O Departamento de Administração (D.A.) compreende:
I ------, Divisão do Pessoal (D.P.}
l i - Divisão do Material (D. M)
III - Divisão do orçamento (D.Q.)
IV
Serviço de Comunicações
(8. C.).

Parágrafo único. Na Diretoria-Getal do Departamento de Administra-
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çâc (D. A.), haverá, com a organiza-

ção e atrfbuíções que forem previstas
em Regimento:
I - seção de Organização (S. O.)
II - Serviço de Administração. de
'Edifícios (SAE).,
lI! - Serviço de Transportes ~S.T.)
Art. 25. Compete ao Departamento
de Administração (D.A.), através
dos seus órgãos:
I orientar, fiscalizar e executar
as atívtdades relativas a pessoal, materíal, orçamento, obras, comunicações
organização e métodos, transportes e
.adminíatraçâo de edifícios;
II - prestar assistência ao Ministro de Estado no estudo e solução de
assuntos relacionados com a administração geral do Ministério;
In - elaborar todos os' atos pertinentés à matéria de ~ua competência.
Art., 26. O Departamento de Adininístraçâc (D.A.), quando solicitado
ou por determinação do Ministro de
Estado, orientará as entidades autárquicas jurisdicionadas ao Ministério, no estudo e solução de assuntos
relativos às atividades do referido Departamento.
CAPITULO ViU.

Do Departamento Nacional da
Produção Mineral

Art. 27. O Deparbamento Nacional
da Produção Mineral, diretamente subordinado ao Ministro de Estado, é o
órgão incumbido de promover o fomento da exploração mineral e superintender as pesquisas geológicas, minerais e tecnológicas, bem como de assegurar a execução do Código de Minas e leis subseqüentes.
Art. 28. O Departamento Nacional
da Produção Mineral compreende:
I - Divisão de Geologia e Mineralogia (D.G.M.)
II - Divisão do Fomento e Pl'oduç â o Mineral
(D.F.P.M.)
TIl - . Laboratório da Produção' Mineral (L.P ,M.)
IV - Serviço de Estatística (S.E.)
Art. 29. Na Diretoria-Geral do Departamento Nacional da, Produção Míneraí (D.N.P.M.) haverá:
'a) Distritos
tn: Seção de Administração (S,A.)
.c) Biblioteca (B.)

Art. 30. Compete ao Departamento
Nacional da Produção Mineral
.
(D.N.P.M.), através das suas Dívísôes, Serviços e Distritos:
a) colaborar na formulação da política mineral "e metalúrgica e 'dos programas relacionados com o aproveitamento de recursos minerais'
b) executar a carta geclóglca do
País;
'c) estudar as rochas minerais e organizar e manter museu de minerais
e rochas;
â)
proceder à colete, e estudo de
fósseis e organizar e manter museu
de paleontologia'
.
e) realizar estudos e pesquisas sôbre minérios,' minerais, combustíveis e
água subterrânea;
f) realizar ensaios de laboratório;
g) estudar as fontes hídromineraía
e fornecer elementos pera a organização da carta das mesmas;
h) aplicar o código de Minas e legislação complementar;
i) realizar estudos para a solução
de problemas de aproveitamento de
depósitos minerais;
j) promover a. divulgação de processos econômicos de lavra;' e tratamento industrial de minérios;
l) emitir pareceres sôbre pedidos do
autorização para pesquisa e lavra de
minérios;
m) fiscalizar a pesquisa e lavra de
bens mínéraís e o aproveitamento de
águas subterrâneas;
n) controlar e fiscalizar a importação e· exportação de minerais;
o) realizar trabalhos especializados
para particulares, desde que não prejudiquem sua atividade normal e
apresentem ínterêsse geral, mediante,
o pagamento de taxas ou do preço de
custo;
p) fiscalizar a captação e utilização de águas minerais;
q) promover a coordenação e intercâmbio de experiências entre entidades estatais; paraestatais e partículares .dedicadas a atividades no setor de
minerais inclusive por meio 'de reuniões periódicas de-diretores e outros
servidores das mesmas entidades;
r) proceder a coleta, apuração, crí-,
tica, interpretação e divulgação de
dados estatísticos sôbre energia elétrica;
s) colaborar na formação e aperteiçoamento de oessoai para as atívidades de pesquisa geológica e produção
mineral.
<
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CAPITULO IX

Do Departamento Nacional de AguWJ
e Energia

Art. 31. O Departamento Nacional

de éguas e Energia, diretamente subordínado ao Ministro de Estado, é o
órgão incumbido de promover e desenvolver a produção de energía elétrica,

bem como de assegurar a execução do
Código de Águas e leis subseqüentes.

Art. 32. O Departamento Nacional
de Aguas e Energia e compreende:
I - Divisão de Águas (D.A.)
II _. Divisão de Energia Elétrica e
Concessões (D.E.E.G.)

VII . - fiscalizar a produção, 'a
transmissão, a transformação e a dístríbuíçâo de energia elétrica;
vrn -- fiscalizar a contabilidade
das emprêsas concessionárias de energia elétrica, determinando as medidas
necessárias à realização dessa rtscaIízaçâo, na forma das' leis e regulamentos;
IX - proceder a coleta, apuração,
critica, interpretação e divulgação de
dados estatísticos sôbre energia elétrica.
. TíTULO V

pas Entidades Jurisdicionadas

Art. 35. As entidades jurisdicionalIr - Divisão de Tarifas (D. T .)
das ao Ministério das Minas e EnerIV - Serviço de Estatística (S.E.)
gia, na forma dó disposto nas Leís.
TIS. 3.782, de 22 de julho de 1960, e
. Art. 33. Na Diretoria-Geral do Departamento Nacional. de AgwJ.s e 4.904, de 17 de dezembro de 1965, serão regidas pelos respectivos atos insgnergfa (D. N . A. E.), haverá:
titucionais, constitutivos, estatutáríos,
I - Distritos de águas e Energia
ou regulamentares, sob a supervisão
(D.A.E.);
do Mínístro de Estado.
II - Seção de Potogrametrta;
Art. 36. A supervisão das entidades
UI - Seção de Administração;
jurisdicionada-s, previstas no artigo
IV - Biblioteca;
anterior, visa a assegurar a reaüzaçáo
Art. 34. Compete ao Departamento
dos seus objetivos, coordená-las com
Nacional de Aguas.e Energia
.
as diretrizes e programas do Govêmo,
(D.N.A.E.), através de sues Divisem prejuízo da sua autonomia adrnisões é Serviços:
nístratíva; rínancetra' e operacional.
I ~ estudar -as águas' do País, sob
Art. 37-. As entidades jurisdicionao ponto de vista de sua utilização das e sujeitas ao contrôle do Tribunal
para o desenvolvimento da riqueza
de Contas da União prestarão as resnacional.
pectivas contas anuais por intermédio
II - :controlat, orientar, auxiliar e dos órgãos competentes do Ministério
físcalízar a utilização dos recursos de
das- Minas e Energia.
águas do Pais, organizando eman§ 19. Para melhor exame e conhetendo, para esse fim, os trabalhos de
cimento da matéria, a documentação
campo e de escritório necessários;
de que trata êste artigo deverá ser
III - . fazer contratos de execução acompannade. de relatório e outrosde trabalhos em cooperação para par- elementos que informem o rendimento
ticulares;
das atividades das entidades.
IV - realízar trabalhos para parti:"
§ 2Ç>. Os órgãos competentes do Micurares, desde que não prejudiquem
sua atividade normal e apresentem nistério, depois de examiná-las, farão
Interêsse geral, mediante adequada o encaminhamento das prestações de
retribuição, fixada em portaria minis- contas ao Tribunal de Contas, comterial;
petindo-lhes, ainda, quando couber,
sugerir ao Ministro de Estado províV - cumprir e fazer cumprir no
dências que considerarem adequadas,
território nacional o Código de Aguas
a respeito da matéria.
e legislação subseqüente;
VI -:- examinar e instruir, técnica
Art. 38. As entidades jurlsdícíonae administrativamente, os pedidos de- das. nâo sujeitas ao contrôle do Tribuautorização e concessão para a utili- nal de Contas apresentarão ao Miniszação da energia hidráulica, inclusive
tro, de Estado, até 15 de janeiro subprodução, trànsmissão,. transformação seqüente, cópias de seus balanços e
e distribuição de energia elétrica;
relatórios anuais de suas atividades.
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Art. 39. No prazo fixado no artigo
anteriOr, as entidades jurisdicionadas
apresentarão ao Ministro de Estado o
plano ou' programa de suas atividades,
para efeito da coordenação com o
plano. geral do Ministério das Minas
e Energb.'1.
Art. 40. Sem prejuízo' do disposto
nOS arts. 3'5 e 36, o Ministro de Estado poderá, a qualquer tempo, solicitar relatórios e informações, que
cons.iderar necessários, às entidades
jurisdicionadas .
Art. 41. O Gabinete do Ministro
.organizará e manterá, permanentementeatuali211do, completo documentário sôbre cada uma 'das entidades
jurísdícíonadas e. demais assuntos de
ínterêsse da Pasta,
TÍTULo VI

Disposições Especiais
Art. 42. Os órgãos de outros

1~~;'

nístérícs, ou diretamente subordinados
ao Presidente da República; e as entidades autárquicas aos quais as leis
orçamentárias da União atribuírem
dotações destinadas à execução de
serviços que se incluam nas atividades do Ministério das Minas e Energia, deverão coordenar com' este seus
planos de obras e de aplicação de recursos.
Parágrafo único. Os órgãos integrantes do Ministério das Minas e
Energia e as entidades ao mesmo jurisdicionados apresentarão sugestões
ao Ministro de Estado cara a coordenação prevista neste artigo.
Art. 43. O Ministro de Estade ou
seu delegado representará a União
nas Assembléias Gerais das sociedades
de economia mista sob a jurtsdtçáo
do Ministério das Minas e Energia.
parágrafo único. O Ministro de Estado será sempre informado, pràvíamente, do dia, hora e local da realização das Assembléias Gerais e respectivas pautas de tràualho; com antecedência mínima de oito dias.
Art. 44. Compete ao Ministre de
Estado a designação de representante
de uns em outros órgãos integrantes
do Ministério ou submetidos à sua jurisdição.
Art. 45. Os órgãos consultivos
(Conselho Nacional de .-Minas,-Cons-e-
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lho Nacional de Águas e Energia Elétrica e Conselho Nacional do Petróleo) , elaborarão os respectivos regí-.
mentes, tendo em vista:
I - a vinculação hierárquica, estabelecida na Lei nc 4.904, de 17 de dezembro de 1965:
II .:...... a finalidade de assessorar, emalto nivel, o Ministro de Estado, nos
assuntos relativos a minas e energia;
III - a necessidade de transferir,
tanto quanto possível e no menor prazo, para os Departamentos do Minis-tério, atuais atribuições executivas.
TÍTULO Vil

Disposições Gerais
Art. 46. As atívídades :1 cargo do'
Ministério das Minas e Energia serão realizadas diretamente ou mediante acôrdos. ajustes e convênios com
entidades públicas ou privadas. de
idoneidade e capacidade técnica comprovadas.
Parágrafo único. Os acôrdos. ajua-.
tes e convênios serão obrígatóriamente firmados pelo' Ministra de Estada
ou por delegação expressa oeste, para.
cada caso.
Art. 47. Os órgãos que possutrem
setores de trabalho em mais de uma
localidade poderão movimentar o' seu
pessoal, na forma do disposto .pelo
Decreto nv 1.98'7. de 10 de janeiro de'
1963, enviando cópia do ato de localização ao Departamento de' Admíms-.
tração, para contrôle e anotação.
Art. 48. A administração de re-·
cursos oriundos de fundos especiais.
pelos órgãos do Ministério das Minase Energia, dependerá de prévia anrovaçâo de planos ou programas, pelo
Presidente da República ou Ministro
de Estado, conforme a competênciaestabelecida em lei ou regulamente.
Parágrafo único. O Ministro de Estado será informado, através de relatório anual, das despesas realizadas
conta de recursos de que trata êste
artigo.
Art. 49. Os órgãos integrantes do
Ministério das Minas e Energia procederão ao inventário anual dos bens'
móveis e semoventes sob sua responsabilidade, enviando à Divisão de Material do Departamento de Administração os elementos necessários para.
a organização e atualízacâo do cadastro geral.
á
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Art. '50. Ressalvadas as hipóteses
previstas na - legislação em vigor, os
-érgãos do Ministério observarão o

prazo de 8 (oito) dias para a prestaçâo de informações ou atendimento de

.diligências, em processos que lhes to-

rem encaminhados.
Parágrafo único. 'O prazo fixado

nêste artigo poderá ser reduzido ou
dilatado, a critério da autoridade su'perior, de acôrdo com a convcníêncta
da administração.
Art. 51. Os Diretores-Gerais dos
Departamento terão Assessôres, "Secretários e Auxiliares, em número e
com atribuições que forem fixados nos
regimentos.
Parágrafo único. Os Diretores das
Divisões e Serviços terão Assistentes,
secretários e Auxiliares, na forma do
disposto neste artigo.
Art. 52. A designação para funções
gratificadas dos órgãos do Ministério
deverá observar, tanto quanto possível, a correlação prevista na legislação
-em vigor.

estritamente necessários e em carátetransitório, para atender aos servtõo.,
res lotados nas repartições cio Mírnstério que ainda não puderam ser
transferidas para o Distrito Federal.
Art. 57. O Departamento de Adrnt,
nistração (D.A.) proporá ao Mínís.,
tro de Estado, dentro de 6'0 (seesen;
ta) dias, após a aprovação do quadro
de pessoal, a expedição dos atos rela.,
tívos à lotação dos orgàoa do Ministério.
TÍTULO. IX

Disposições Gerais

Art. 58. Os casos omissos, bem como os que vierem a suscitar qualquer
dúvida na aplicação do presente Regulamento, serão resolvidos pelo Ministro de Estado, mediante proposta
dos dirigentes dos órgãos do Mlntstério.
Art. 59. í1:ste Regulamento entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário:
-

Mauro Thibau.

TíTULO VIU

Disposições Transitórias

DECRETO
Art. 53. Até que a lei disponha sõobre a matéria, o planejamento e coordenação das atividades do Ministérios das Minas e Energia ficará a cargo· do Gabinete do Ministro de Estado, com a colaboração dos órgãos integrantes desta Secretaria de Estado
e das entidades sob sua jurisdição.
Art. 54. A orgamzaçào e atribuições dos órgãos relacionados no artigo
39 da Lei no 4.904, de 17 de dezembro
de 19ô5, serão. definidas nos regimentos próprios aprovados pelo'· Poder
.Executívo .
Art. 55. Até a publicação. dos regimentos, os órgãos existentes continuarão com suas atuais atrfbuíçóes ,
Art. 5$. Enquanto nâo se efetivar
a transferência definitiva de todos os
órgãos integrantes do Ministério para
o Distrito Federal, haverá uma representação do Gabinete do Ministro
(G.M.) no Estado da Guanabara,
com a organização e pessoal necessários ao seu funcíonamento .
Parágrafo único. O Departamento
de Administração (D.A.) manterá,
.no Estado da Guanabara, os .setorea

N9 57.811 DE 15 DE
FEVEREIRO DE 1966

Revoga '0 Decreto n 9 34.943, de 18 de
janeiro de 1954, e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere ° artigo 87, inciso I, da Constituição, e
atendendo ao disposto nos artigos 71,
§ 39, 143 e
150, todos do Decreto
nO 24.643, de 10 de julho de 1954 (C6·
digo de Aguas) ;
Oonsíderanuo que o Conselho de SegurançavNacíonal na Exposição de
Motivos 119 476, de 28 de setembro de
1955, entendeu que nenhuma nova derlvaçâo de águas, inclusive a de Caraguatatubà, deveria ser realizada
antes que fossem feitos estudos mais
completos e precisos e executadas as
obras de regularização da descarga do
CUi"SO d'água paraíba;
Considerando que pela Exposição de
Motivos nv 235, de 28 de maio de 1957,
propôs o Conselho de Segurança Nacional, a revogação do decreto de coe-
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cessão ao Departamento de Aguas e
Energia Elétrica, do Estado de São
paulo, para derivar águas da Bacia
dos cursos d'água Paraibuna e Paraítínga, distrito e município de Paraíbuna para a vertente oceânica, no
distrito e município de Caraguatatuba,
naquele Estado;
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bacia dos cursos. d'água Paraíbuna e
Paraítínga, formadores do rio Paraiba, para a vertente oceânica, no dls-

trttc e munícípío de Caraguatatuba,
Estado de São Paulo.
Parágrafo único. Fica assegurada
ao Govêrno do Estado de São Paulo,
prioridade para a .realízaçâo do citado aproveitamento, se e quando fôr
julgado conveniente pelo Govêrno Federal, de acôrdotcom a legislação viConsiderando que o Conselho de
gente.
segurança Nacional, na Exposição de
Motivos nc 194-A, de 19 de abril de
. Art. 2~ O Ministro das Minas e
1958, aconselhou a imediata construEnergia definirá. as obras necessárias
ção das barragens de acumulação, vrà regularização do rio Paraíba do
sando a .regularízaçâo da descarga do
Sul, -determinando os responsáveis por
curso d'água Paraíba;
sua execução e fixando os respectivos
prazos.
Considerando que aquelas-Exposíções de Motivos, tôdas com aprovação
39 'astc frecreto entra em vipresidencial, ressaltaram que os estu- . gorArt.
na data de sua publicação, revodos apresentados por várias Entidades
gadas as disposições em contrário.
se atíveram, unicamente, ao aspecto
( produção de energia elétrica, não
Brasília, 15 de fevereiro de 1966';
se manifestando· sôbre os problemas
1459 da Independência e 789 da Reda irrigação, da poluição e do abastepública.
cimento, de água, quer potável, quer
H. CASTELLO BRAN!OO
para fills industriais, às
populações
situadas ao longo de todo o curso do
Mauro Thzõau
rio Paraíba do Sul;
Considerando o interesse primordial
de preservar, para a bacia do curso
DECRETO N~ 57.812 - DE 15 DE
d'água Paraíba, todos os seus recursos
FEVEREIRO DE 1966
hidráulicos, pois que são, em' si mesmos, condicionantes do desenvolvimenAprova o Regimento Interno da Coto da região;
missão Nacional
de Hemoterapia,
Considerando que a energia hidráucriada pelo Art. 59 da Lei n9 4.701.
lica pode ser totalmente aproveitada
ao longo do vale, sem prejuízo das
de 28 de junho de 1965.
outras utilizações da água;
o Presidente da RepúbLica, usando
Considerando a existência de mumeros outros potenciais hidráulicos' da atribuição que Ire confere o Artigo'
87, item I, da constituição e tendo em
na Região Centro-Sul, de maior exvista o disposto no Art. 12 da Lei I:Úpressão, e para cujo aproveitamento
mero 4.701, de 28 de junho de 1965,
não há contra-indicação;
decreta:
Considerando que o: Programa de'
Art. 19 Ficaaprovado ú Regimento
Expansão para o atendimento de deInterno da Comissão Nacional de
manda' de energia elétrica à Região
Hemoterapia
(CNH) , do Ministério
Centro-Sul, até 1970, aprovado .ior
da
Saúde,
que
com êste baixa.
despacho de 3 de junho de 1964, não
Art.
2~
-'.itste
decreto entrará em
incluiu a projetada treine de Caravigor na data, da sua pubucacào, reguatatuba, decreta:
vogadas as dísposíções em contrártc:
Art. 19 Fica revogado' o Decreto
Brasília, 15 de fevereiro de 1966;
nc 34.948, de 18 de janeiro de 1954,
.1459 da Independência e 789 da Reque outorgou ao Departamento de
pública.
Aguase Energta Elétrica do Estado
de São Paulo concessão para o aproH, CASTELLO BRANCO
veitamento de energia hidráulica proRaymundo de Britto
veniente da."' derivação de águas da
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8) o íncentívo à doação voluntária
de sangue considerada dever cívíco.,
social;
9) o incentivo e auxilio às orgaCAPÍTULO I
nizações que protnovam o aliciamento
e
a utilização de doadores voluntármg
Da Finalidade e Competência
e às que forneçam sangue para sransfusão gratuita;
Art. 19 A Comissão Nacional
de
Hemoterapía
(C.N.H.), criada no'
10) a promoção de medidas que
Ministério da Saúde pelo Art. 5° .da
assegurem a utilização de sangue por
Lei no 4..701, de 28 de junho de 1965,
doação voluntária nas organizações
é um órgâc permanente de, deliberaoficiais, paraestatais e beneficentes e
ção coletiva, diretamente sublJrdinado. estimulem a adoção do sistema de crá.,
ao Ministro de Estado, com a rmalídito em sangue nas organizações dedade 0.8 promover as- medidas neces- 'vidas à iniciativa particular;
sárias 3~ fiel cumprimento em todo o
11) 8. adoção de medidas de apoioterritório brasileiro, QOS postulados da
e proteção aos doadores não remunePohuca Nacional ri" Sangue.
rados; .
.
Art. 29 Compete a Comíssàc Na.
12)
á
adoção
de
medidas
que evrcional de Hemoterapía:
tem o abuso econômtco-fínanceíro doe
1) O díscíplínamento , da atrvidade
que se dispõem a doar sangue em
médica na utdlízacac -de doadores, na
troca de remuneração;
-coleta, classtfícaoao _ preservação. manípuração, estoeagem. dlstrtbuíçao, in13) a prescríçãc de medidas
de
dicação, seleção e aplicação de sangue
proteção social aos receptores de petotal em seus componentes;
quenos recursos financeiros;
I
2) afixação da responsabüldade
14) a concessão de
autorização
médica direta sõbre 3, Indicação e
para exportar derivados de sangue BOb'
execução da .transfusáo de sangue ou
a forma de produtos acabados, condide seus componentes:
cionada à existência de excedentes das
3) o díscíptinamento da atividade
necessidades nacíonaís:
médica na obtenção de matéria-prima
. 15) a fixação de normas para a
para processamento, preservação, eseventual importação de produtos hetocagem. produção e distribuição de
moterápicos:
derivados industriais do sangue; por
empresas estatais ou' de iniciativa
16) o patrocínio e estimulo 1(:1 terparticular, e da atividade farmacêutimação e aperfeícoamento de pessoal
ca de estocagem dêsses derivados;
especíalízado em nemoterapía:
. i 4)
o díscíptínamentn da Iocalízação
17) a promoção de medidas vtsaudas organizações .que operam com
do ao desenvolvimento da p~SqUIS90
sangue e derivados, evitando a solicicientífica sobre sangue e seus derivatação desordenada da doação;
nos.
5) a fixação dos requisitos mínimo:')
Art. 39 Cabe ainda a Cormssào
a que devem subordinar-se as InstalaNacional de Hemcterapta:
çoes dessas orgamaações e das exi1)
Propor à autortdade competentegências para seu funcionamento: no
projetos de
regulamentos e outros
que concerne a pessoal, equipamento
instrumentos de ação legal, cuja VIe qualidade dos produtos para consugência depende de aprovação supemo;
rror:
6) o estabelecimento das prioridades para a desttnacão do sangue co-.
2) fazer baixar <)1'; demais ato'? deletado e de seus derivados;
correntes de resoluções por ela aprovados;
7) o estabelecimento de normas e
3) opinar sôbre assuntos submetiadoção de medidas que asseguram ;'l,
constituição. e utilização de' reservas dos à sua apreciação, relacionados
hemoteráptoas, tendo em vista atencom sangue humano e seus componender situações de emergência e de 'intes e derivados;
4) emitir parecer sôbre novas tecterêsse nacional, inclusive pela mobimoas de trabalho' hemoterápíco:
lização de doadores voluntários;
REGIMENTO INTERNO DA
COMISSAO NACIONAL DE
HEMOTERAPIA
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5) celebrar ajustes com entidades
técniCas 'em 'assuntos de sua competêncIa.
.
Art. 49 São também atribuições da
c.N.H.:
.
1) Assessorar o Ministro da 'Saúde
em assuntos relacionados com -a h€::.,.
moterapIa;
2) manter colaboração com e Servíço Nacional de Fiscalização da Medícjna e Farmácia, mediante- acôrdos,
visando ao eficiente exercício da ação
fiscal em todo o território do Pais sôbre as organizações que .tesenvclvam
atividades nemoteránícas:
.3)
estabelecer a representação do
Ministério·da Saúde, com partdoípacào
de seus membros, nas reuniões 'cíenttficas nacionais sôbre temas de hemoterapia;
4)
sugerir e-opinar sôbre a representação do Brasil nas reuniões cientificas íntemacíonajs sôbre temas de
hemoterapla..
CAPíTULO

n

Da organização e 'compostçâo

Art. 5Q A Comissão Nacional de
Hemoterapia, nos têrmos dos artigos
59,'89 e 9 9 da Lei nv 4.701, de 28 de
. junho de 1965, é constituída de 5 (cinco) membros nomeados pelo Prestdente da República, mediante Indicação
do Ministro da Saúde, atendidos os
seguintes critérios:
1 (Um) Representante do Minístro
da Baúde:

1 (um) Representante do Servíço
Nacional de Físcalizaçâo da Medicina
e Farmácia;
1 (um) 'Representante do Instituto
Oswaldo Cruz:
1 (um) Representante -J..c!as Fôrças
Armadas, indicado. ao Ministro da
Saúde pelo Chefe do Estado-Maior
das Fôrças' Armadas;
1 (um) Representante da Sociedade
Brasileira de Hematologia e Hemoterapía, escolhido pelo Ministro da
Saúde dentre os nomes apresentados.
em lista tríplice, pela mesma Sociedade.
§ 19 Os membros da Oomíssâo Nacíonal de Hemoterapía exercerão

mandato por dois ~2) anos. podendo
ser reconduzidos.
S 2.9 O preenchimento de vaga-s
ocorridas no decurso do mandato de
qualquer dos membros rar-sc-é da
mesma forma e atendido o mesmo
ct-itérto representativo, pelo restante
do mandato.
§ a.o São considerados de relevante
ínterêsse público os serviços prestados pelos membros da .C.N .H. nessa
qualidade.
Art.6.Q A Presidência da C.N .H.
será exercida por um dos. seus membros, eleito pelos demais, em votação
secreta, pelo prazo de 2 (dois) anos,
podendo ser reeleito por igual período ,
§ 19 Juntamente com o Presidente
e pela mesma forma,' será eleito um
Vice-Presidente que o substituirá em
tõdas as suas atribuições nas ausências e nos impedimentos eventuaís ,
§ 2.Q Nas faltas e impedimentos simultâneos do Presidente e do VicePresidente, os trabalhos' do Plenário
da C.N.H. serão
conduzidos pelo
mais idoso dos membros presentes.
Art. 79 A C.N.H.podert, eventual-o
mente,constituir assessôres para o estudo de problemas específicos.
Art. 89 A C.N.H. .terá uma Secretaria dotada do pessoal necessário
para os trabalhos de administração,
nos têrmoa dos parágrafos 1.9 e 2.9 elo
Art. 11, da Lei. n.c 4.701, de 28 de
junho de 1965.
Art. 9.9 A Secretaria da Comissão
exercerá atividades relacionadas com:
a) administração de pessoal;
à) expediente e comunicações:
c) material;
. d) movimentação econômico-financeira;
e) documentação, arquivo, cadastro
e estatística especificamente referentes às suas atribuições.
Art. 10. A Secretaria da C.N.H.
será chefiada por um funcionário habtlítado do Quadro de Pessoal da
União, designado pelo Ministro da
Saúde para Secretário da Comtsaâc
rL1~diante Indicação do respectivo Prestdente.
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6) tomar iniciativas pela ComiRsão
em. casos de urgência, ad referendum
Da discriminação de atribuições
do Plenário, que as apreciará na ,sessão ordinária subseqüente ou em reu;
Art. 11. E' competência do Plenário "níâo extraordínàrfamente convocada;
da G.N.H.;
7) convocar reuniões extraordiná_
1) Expedir normas para o dlsciplírias, seja por iniciativa própria, seja
nementc da atividade hemoterápica;
por indicação da maioria dos membros
ou por ordem do Ministro da Saúdê;
2) Expedir normas para o discípllnamento da atividade industrial de
8) fixar a pauta dos assuntos nara
produção e distribuição de derivados
as reuniões, comunicando-a prévia~
do sangue;
mente, sempre que possível, aos membros da Comissão;
3) Expedir normas para a constituição e utilização de reservas hemo9) entender-se diretamente com as
terápicas ;
organizações governamentais ou não,
do País e do estrangeiro, nos assuntos
4) disciplinar a utilização de sande interêsse da Comissão, completan,
gue, seus componentes e derivados, em
do êsses entendimentos, quando fôr o
organizações ofícíaís;
caso, por outros da alçada dos órgãos
5) adotar medidas que promovam. o
competentes;
incremento da doação voluntária de
10) representar a Comissão nos atos
sangue e assegurem a proteção do
em que isso seja necessário, ou deledoador;
~
gar poderes a um de seus membros
6) julgar as solicitações emanadas
para fazê-lo;
dos órgãos executivos da hemoterapía ;
11) constituir grupos de trabalho ou
7) conceder autorização para fi exdesignar relatores para o exame de
portação de derivados do sangue. no~
assuntos da alçada da Comissão;
têrmoa da alínea 14 do Art. 6.Q da LeI
n.c 4.701, de 28 de junho de 1965;
12) resolver as questões de ordem
suscitadas nas reuniões, encaminhar
8) deliberar sôbre a eventual imas votações e proclamar os resultados;
portação .de sangue e seus. derivados
13) zelar para que .sejam observapera fins terapêuticos ou de pesquisa;
dos, por aquêles a quem forem distri9) estabelecer acôrdos fiscais com o buídos os processos, os prazos porvenórgão competente;
tura 'fixados para seu estudo e devolução;
10) propor ao Ministro da Saúde
alterações do Regimento Interno da
14) baixar as instruções necessárias
C.N.H., para aprovação pelo Presiao bom funcionamento da Secretaria
dente da República.
da Comissão;
Art. 12. Compete ao Presidente da
15) assinar todo o expediente da
C.N.H.:
Comissão, podendo, também, para isso,
delegar poderes ao Vice-Presidente;
1) presidir, orientar, coordenar e
controlar os trabalhos da, Comissão,
16) autenticar no corpo dos precesnos termos do presente Regimento;
sos. as decisões da Comissão;
2) solicitar ao Ministro da Saúde
17) submeter à aprovação do Pletôdas as providências necessárias ao
nário, para o devido encaminhamento,
perfeito funcionamento, da Comissão;
o relatório anual das atividades da C.
N.H.;
3)" orientar e coordenar a execução
das medidas conseqüentes das deter18) propor ao Ministro da Saúde as
minações do Ministro da Saúde em
qualificações do .pessoal vinculado à
relação à hemoterapia;
C.N.H.;
4) remeter ao Ministro da Saúde os
19) fazer cumprir as disposições leplanos e programas das atividades da
gais e regimentaís:
Ccmissâo;
.20) resolver os casos omissos de na5) encaminhar ao, Ministro da Saútureza administrativa.
de as decisões da Comissão que, na
Art. 13. 'Compete a cada um dos
forma da Lei, dependam de homologamembros da C.N.H.:
ção superior;
CAPITULO

m

1) partdcfpar das reuniões, dos grupos de trabalho e de outras atividades atribuídas à Comissão;
2) estudar e relatar individualmente. ou em grupo, os assuntos que lhe
'forem distribuídos;
3) solicitar ao Presidente diligências, informações e providências julgadas necessárias ao desempenho de
suas atribuições;
4) apresentar proposições;
5) requerer ao Presidente a convocação de reuníõesvextraordmárías ;
6) comunicar ao Presidente sua ausência eventual às reuniões plenárias;
7) requerer votação nominal nas deliberações da Comissão.
Art. 14. Incumbe ao Secretário ela
C.N.H.:
1) Chefiar a Secretaria da C.N.H.,
superintendendo tôdas as atividades
pela mesma executadas;
2) secretariar as reuniões do Plenário, redigindo as respectivas atas,
que assinará com o Presidente;
3) provídencíar a' convocação dos
membros da Comissão para as' sessões
do Plenário;
4) auxiliar os membros da Comíssão, fornecendo-lhes tôdas as informações e documentação 'subsidiárias
relacionadas com as atividades da
mesma;
5) responsabtlízar-se pelo correto
-processamento dos documentos examinados pela Comissão;
6) despachar com o Presidente. -da
Comíssao;
7) fornecer ao Presíôente, em tempo oportuno, os dados relacionados
com os trabalhos da Comissão,para
elaboração dos relatórios a serem submetidos ao Ministro da Saúde.
CApíTULO IV

Do funcionamento

Art. l~. A Comissão reunir-se-á
em sessões ordmártas e extraordinárias, que terão a duração máxima de
3 (três) horas.
Art , 16. As 'reuniões ordinárias, em
número máximo de 4 (quatro) por
mês, efetuar-se-áo em dia, hora e local fixados pelo Presidente da Comissão.

Art. l'j. As reuniões extraordinárias, salvo quando decididas 'no transcurso 'de outra sessão, serão precedidas .de convocação, com antecedência.
rmmma de 72 horas nas mesmas condíçôes do urtiga anterior;
Art. 18. 'I'ôda sessão da Comissão
sel'~ registrada em ata que será discutida e votada na reunião seguinte..
dela constando vuneatonamente:
1) Número
de ordem, natureza,
data, hora € local da reunião;
2) presidência da sessão e demais:
participantes;
3) súmula dos trabalhos.
Parágrafo único. As atas serão dactílografadas, ficando os originais colecionados em pasta e distribuindo-se'
uma cópia a cada membro.
Art. 19. Conforme a natureza dos'
assuntos a tratar, as reuniões e o expecíente da Comissão terão caráter
'ostensivo ou sigiloso, por deliberação
do Presidente ou do Plenário.
Art. 20. As reuniões da C. N. H.
obedecerão à seqüência abaixo:
1) leitura, discussão e votação da
ata da reunião anterior, podendo a
leitura ser dispensada por deliberação,
d-o . Plenário;
2) leitura do expediente, se fôr o
caso;
3) ordem do dia.
Art. 21. Os assuntos submetidos à
apreciação da Comissão, ou os de sueiniciativa, serão distribuídos pelo Presidente a um membro ou grupo de
trabalho para relatar.
Art. 22. O parecer apresentadopelo membro ou grupo relator deverá
ser encaminhado à Secretaria em
tempo 'útil, a fim de ser providenciada a rnstrfbuicão de cópias aosj demais membros antes de sua apreciação em Plenário.
Art. 23. E' permitido o pedido de
vista do processo pelo prazo- máximo'
de 8 coito) dias, observando-se, quando houver mais de um, a ordem das
solicitações encaminhadas ao Presidente.
Parágrafo único. Novamente íncluído o processo em ordem do dia,
prosseguirá a discussão, não sendo
concedidos novos pedidos de vista,
mesmo quando solicitado por membros ausentes na sessão anterior.
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Art. 24. Quando o Processo, por
deliberação da Comissão rõr baixado em diligência, 'o membro ou grupo relator terá prazos fixados pelo
Presidente para cumprfmento da mesma e apresentação do parecer.
Art. 25. A decisão tomada pela
Comissão, em seguida' ao parecer, será
transcrita no processo e autenticada
pelo Presidente.
Art. 26. As decisões da C.N.H.
serão tomadas por maioria de votos
.ôos membros presentes, salvo o disposto no art. 28.
Art. 27. Todos os membros terão
direito a voto nas reuniões plenárias
da Comissão, cabendo ao Presidente
ou ao seu substituto legal proferir o
'voto de qualidade, quando houver
empate.
§ 19 A votação poderá ser por escrutínío secreto, a juízo do Presidente ou mediante aprovação do Plená1'10.

§ 2Q . Poderão partic1par ces reuniões, sem direito a voto, pessoas especialmente convidadas.

Art. 28. O "quorum" mínimo para
-as reuniões será de 3 (três) membros,

caso em que as decisões deverão ser
tomadas por unanimidade, que será
prejudicada pela abstenção ou voto
em branco de qualquer dos membros.
parágrafo
TI i c o.
Decorridos 30
(trinta) minutos da hora marcada
para c inicio da sessão, não havendo
"quorum", será ela transferida pelo
Presidente em exercício, razcndo-sc
constar a ocorrência da respectiva
ata.
Art. 29. As conclusões apresentadas, pelo membro relator ou grupo de
trabalho serão discutidas pelo Plenário, que decidirá a respeito.

se..

..Art. ~2: As
r~.o .redIgIdas
p s:esldente, de

decisões da C.N.H.
p~lo
relator ou pelo
acordo COm o' que hou...
ve! sido deliberado, podendo constl...
tuír resoluções, autorizações, parece ...
res, recomendações, projetos e nor-

mas.

Art. 33. Quando a decísâc tomana
pela Comissão fôr julgada por dois de
seus membros capaz de afetar os in ...
terêsses nacionais, poderão êles re...
correr da mesma com efeito sueoen;
sívo, para o Ministro da Saúde. .
cAPíTULO V

Das disposições gerats

Art. 34. Os membros da C.N .H._
farão jus a gratifícaçâo por partácipação em órgão de deliberação coletiva.
Art. 35. Os casos omissos ou os
que dependam de interpretação dêste
Regimento serão resolvidos pelo Pre...
sídente, "ad referendum" do Plená...
rio.
Art. 36. âate Regimento entrará
em vigor juntamente com o Decreto
que o aprova.
Em 15 de fevereiro de 1966. - Rallmundo de Britto.

DECRETO N9 57.813 -

DE 15 DE

FEVEREIRO DE 1966

ú

Art. 30. Q.s pedidos de reconsíderação das decisões da Comissão serão
distribuídos a membro relator diverso
-do que houver funcionado na decisão
recorrida. No caso de grupo relator,
será participante do 'nõvo grupo pelo
menos um membro não integrante da
constituição original.
Art. 31. Por solicitação de um dos
membros da Comissão, os votos em
separado e suas justificativas serão
anexados à ata.

Altera a redaçâo do artigo 2Q do Decrera n9 54.999, de 13 de novembro
de 1964.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição, e
tendo. em vista- o disposto no artigo
93, § lQ da alínea C, da Lei no 4.024,
de 20 de dezembro de 1961, decreta:
Art. 19 O artigo 2Q do Decreto número 54.999, de 13 de novembro de
1964, alterado pelo Decreto nº 5'7.347,
de 25 de novembro de 1965, passa a
ter a seguinte redação:
"Art. 29 Constituirão a Conferência Nacional de Educação os membros
do Conselho Federal de Educação, os
Diretores Gerais dos Departamentos,
os Diretores das Diretorias de Ensino e do Instituto Nacional de "studos
pedagógicos do Ministério da Educa-
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e cultura, os Secretári~s ~e Educacão dos Estados e do Dístríto Federal, um representante de cada Conselho Estadual de Educação, um representante de cada Território Federal, um representante do Forum de
Reitores das Universidades, o Presíden te da Associação
Brasileira de
Educação, o Presidente da Federação
Nacional dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, ° Presidente da
Federação Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino.
° Presidente da Confederação dos Projessôres Primários do Brasil e o Presidente da União Nacional das Associações Famílíaís'".
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1'8vogacas as disposições em contrário.
çâo

Brasília, 15 de fevereiro de 1996;
da Independência e 78 9 da República.
1459

H.

CASTELLO BRAWCO

Pedro Aleixo

DECRETO N9 57.814 -

DE

15

DE

FEVEREIRO DE 1966

Fixa a composição da Deteçaçõo Brasileira na Comissão Mista Executora
do Acôrdo Brasil-Estados Unidos
sôbre Serviços cartográficos, define
SUa vinculaçã0 com crçaoe do csoiérno Brasileiro e dá outros provi·

aénctas.

o Presidente da República, usando
da ,atribuição que lhe confere o mctso
I do art. 87 da Constituição Federal,
e tendo em vista o Acôrdo .para o
estabelecimento de um programa de
colaboração para o preparo' de mapas
topográficos e cartas aeronautícas no
Brasil, concluído entre os Estados
Unidos do Brasil e os Estados Unidos
da América, por, troca de Notas' de
2 de junho de 1952 e aprovado pelo
Decret-o Legislativo n\l ss, de 14 de
julho de 1965, decreta:
Art. te A Delegação Brasileira na
Comissão Mista Executora, do Acôrdo
Brasil-Estados Unidos sobre Servi"
ços Cartográficos (CMEABEUSC) terá
a seguinte constituição:
a) C h e f e Oficial-General de
qualquer das três , ' Fôrças Armadas,
indicado pelo Chefe do Estado-Maior

ExECUTIVO
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das Fôrça-s Armadas; exercerá tam-

bém as funções de Presidente da Co~

missão Mista Executora do Acôrdo
Brasil-Estados Unidos sõbre Serviços
cartográficos;
b) Membros _ Engenheiros Civis
e Engenheiros Geógrafos Militares ou
equivalentes, Oficiais Superiores das
Fôrças Armadas, em número de dois
por organízaçáo. um como representante e outro como SUplente, mmcados como abaixo se segue:
I '-pelo Ministério .Extraordinario
de Coordenação dos. Ql'ganismos Regionais, como representantes do Conselho Nacional de Geografia;
II - pelo Ministério da Agricultura, como representantes do Observatório Nactonal;
H'I - pelo Ministério da Marmna,
como representantes da Diretoria de
Hidrografia e .Navegação;
IV - pelo Ministério da Guerra,
como representantes da Diretoria do
Serviço Geográfico;
V --,- pelo Ministério da Aeronàuüca, como representantes da Diretoria de Rotas Aéreas:
c) Assistentes Técnicos MilitaresEngenheiros Geógrafos Milítares . ou
equivalentes. Oficiais Superiores das
F ô t: ç a s Armadas, tndícados pelo
Chefe da Delegação Brasileira na
CMEABEUSC. em número variável de
acôrdo com as necessidades do serviço:
d) Secretário Oficial Superior
das Fôrças Armadas, indicado pelo.
C h e f e da Delegação Brasileira na
CMEABEUSC.
.§ 1Q OS integrantes da Detegaçác
Brasileira na CMEABEUSC serão designados por ato do Presidente da
República.
§ 29 Os serviços
admínístratívos
da . Delegação Brasileira e da
CMEABEUSC serão atendidos por
servidores civis e militares cedidos
pelo Estado-Maior das s'ôrcas Armadas, mediante sottcttacão do Presidente da Comissão.
Art. 29 A Delegação Brasileira na
C:iWEABEUSC fica vinculada ao Estado-Maíor das Fôrças. Armadas

Art. 3\1 Pica o Chefe do EstadoMaior das Fôrças Armadas autorrsadc
a aprovar as instruções que regularão o funcionamento da Delegação
Brasileira na CME~EUS{J.
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Art.. 4(1 nste decreto entrará em vigor na' data de sua pubücação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO NQ 57 816 -- DE 15 rlE

'Brasília, 15 de fevereiro de 196f3;
145V da Independência e 78" ce República.

,Aprova as alterações mtroduzidas nos
Estatutos da A Nacional Compa·nhia
Brasüeira de Seguros Gerais, inclu_
sine nuuiançá de denominação 'e aumento do capital social.

H. CA5TELLQ BRANCO

Zilmar de Araripe Macedo
D~cio

FE\Tli.:RElRO DE 1966

de Escobar

Ney Braga
Eduardo Gomes
Osvaldo Cordeiro de Farias

DECRETO N.0 57.815
FEVEREIRO DE

-DEIS DE

1966 ..

Aprova as alterações, introduzidas nos
Estatutos da "A Pifatininga" Companhia Nacional de Seguros
Gerais e Acidentes do. Trabalho: inclusive mudança de' denominaçãc e
aumento do capital social.

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo
87) inciso I, da' Constituíçâo, e nos
têrmos do Decreto-lei D.Q ,2.063, de 7

de março de 1940, decreta:
Art. 1.Q Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
A Píratinínga - Companhia Naciónal
de- Seguros Gerais e Acidentes do
Trabalho, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de vsão Paulo, autorizada a funcionar peleDecrete u.c 3.138,
de 8 de outubro de 1938, inclusive mudança de denominação da Sociedade.
passando a chamar-seCompánhta Píratininga de Seguros Gerais e aumento do capital social de crs 600.000.000
(seiscentos milhões de cruzeiros) para Cr$ 1.200.000.000 (hum bilhão e
duzentos milhões de crusetrosj , ccnforme deliberação de seus acionistas
em Assembléia Geral Extraordinária,
reallzada em 13 de setembro de 1965.
Art. 2.9' A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham a
vígorar.. sôbre o objeto da autoriza.ção a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 15 de fevereiro de 1966;
1455' da. Independência e -78.9 da República.
H. CASTELLOBRANCO
PauZo Egydío Martins

o Presidente da Repúnbca, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o art.ígo 87, inciso 1, da Constituição, e nos
têrmos de Decreto-lei nc 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:

Art. 1'" Picam aprovadas as atrerações introduzidas nos Estatutos da
A Nacional Companhia Brasileira de
Seguros Gerais, com sede na cidade
daRia de Janeiro, Estado da Guanabara, autorizada a funcionar pelo Decreto nv 22.360 de 27 1.fC dezembro ce
1946, inclusive mudança de denominaçáo da Sociedade, passando a chamar·se A Nacional Companhia de Seguros e aumento do caprtai sucíal de Cr$
3.000.000 (três milhões ele cruzeiros:
para Cr$ '15.000.000 <setenta e ctncc.
milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas em h··
sembléía Geral Extraordinária, realizada em 2 de julho de 1965, mediante
as seguintes condições:
1 - tncíusão, nos estatutos, de um
dispositivo tornando obrigatória a integralízação do capital social de-ia-o
de 12 (doze) meses, a oartir da data
da publicação do respectívc Decrat.r
II - A alteração consignada na
cláusula precedente deverá ser <l.-,~o,
vada em Assembléia Geral Extraordinária. dentro de 60 (sessenta) dias,
contados da data da publicação iêste
Decreto.
Art. 2Q A Sociedade ficará integralmente sujeita às leis f'. aos regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquele Decreto.
Brasília, 15 de fevereiro de 1956;
1459 da, Independência c 789 da Rc-

pública.
H.

CASTELLO

BRANCO

Paulo 1'Jgydio Martins

ATOS
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15

DE

FEVEREIRO DE 1966

Concede reconhecimento à Escola de
Estatistica da Bahia.

o Presidente da Repubüca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, I, da Oonstdtuíçâo, e tendo em
vista o disposto no Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Art. 1Q Fica concedido o reconheci- ,
mente à Escola de Estatística. da Bahía, mantida pela Fundação Visconde de Cairu ,
Art. 2Q ltsfe Decreto entrará em vígor na data da sua publicação.
Brasília, 1'5 de revererro de" Ü}66;
1459 da Independência e 789' da República.
.
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DECRETO NQ 57.819 - DE 15 DE
FEVEREIRO DE 1966
Altera a reâaçao de dispositivos do
Decreto n!J 55.841, de 15 de março
de 1965, que aprova Regulamento
para a Inspeção do Trabalho.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe. confere o artigo 87, item I, da constituição Federal,
decreta:
Art. 19 Acrescentem-se ao art. 3"
do Decreto número 55.841, de 15 de
março de 1965, os seguintes parágra-

fos:
\

"§ 19 Atendendo .às peculiaridades
ou circunstâncias locais poderá o Ministro. de Estado alterar êsse critério,
para estabelecer a ffscarizaçâo móvel,
independentemente de zoneamento.
H. CASTELLO BRANCO
§ 29 Quando fixadas clrcunscrfçoea,
Pedro Aleixo
a sede de cada uma delas recairá na
localidade OU" zona de maior desenvolvimento industrial ou densidade
comercial.
DECRETO N9 57.818 - DE 15 DE
S 3<? Quando move' a üscahaaçao,
FEVEREIRO DE 1966
compete ao Delegado Regional
do
Trabalho .fíxar-Ihe critérios e normas
Concede autort:ztu;ão para o funciopara sua reahzação, instituindo Turmas para maior segurança e eficiênnamento da Faculdade de Direito
cia de seus resultados".
Braz Cubas de Mogi das Cruzes,
Estado de" São Paulo.
Art. 29 Ao art. 4<? do mesmo decreto, acrescentem-Si? os seguintes pao Presidente da República, usando rágrafos:
da atribuição que lhe confere o aru§ "IQ A distríbuíçâc dos Agentes
tigo .87, . item I, da Constituição, nos
da
Inspeção do Trabalho pelas difetêrmos do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938, e' rentes zonas da mesma circunscrição,
ressalvado o disposto no § 39 do .artendo em vista o .que consta do Protígo 3"', obedecerá ao sistema de rocesso 4.910-64, do Ministério da Edudísto, "eretuad oem sorteio público, ve..
cação e Cultura, decreta:
dada a" recondução para a mesma zoArt. 19 li: concedida autorização para
na, no período seguinte.
funcionamento do curso de Bachare§ 29 A permanência dos Agentes
lado da Faculdade de Direito Braz
da Inspeção de Trabalho nas' diferenCubas, situada em Mogidas Cruzes,
Estado de São Paulo, e mantida pela, tes zonas de inspeção não poderá ultrapassar o prazo de três meses".
Sociedade Civil de Educação Braz
Cubas.
Art. 39 1tste Decreto entra em vi\
gor na data ua sua publícaçao, revoArt. 2Q nste Decreto entrará em
Vigor na data' de sua' publicação.
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de fevereiro de 1966;
Brasilia, 15 de fevereiro de 1966;
145Q da Independência e 78Q da Re1459 da Independência e 789 da Repúblíca..
pública.

H. CASTELLO BRANCO

H. CAsTELLO BRANlÇO

Pedro Aleixo

\Valter Peracchi Barcellos
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DECRETO NQ 57.820 -

DE

Lã

DF

FEVEREIRO DE 1966

Aprova as novas especüicacoes da padronização do Tabaco em rotn« ..
para cigarros e desfiados, visusuio '2sua cl,assijicação e' à fiscaliB~çiiú d.a
t;;.-r:portaçâo.

c- Presidente aa República, usando
da atribuição que lhe. confere o artigo 87, Inciso i, da Constituição e

tendo em vista o que dispõe o art. 6°
do Decrete-lar nv 334, de 15 de; março
de H.l38, f' o art. 94, do Regulamento
aprovado pero Decreto nv S.739, de
29 dt'. maio de 1940, decreta:

Art.. P Picam aprovadas as ~spe
ctncecões barxades por êste Decreto
t! expeóidas pelo Ministre de Estado
dos NegÓ,'j.os da Agricultura dispondo

sôore a padronízaeâc do tabaco em
fôlha

para cígarrus e desfiados

vi-

sando à sua classificação e à riscaüzaçác da exportarão.
AI':. ;'.0 Este decreto entrar» em
vigci na data da -ua publicação,
cando revogada., t.frias as drsposíçôea
em contrarie.
Brastlía, 15 de Jevereíro de 1966; 1459
da judependêncta e 78Q da Renriblloa.
ü-

H. CASTELLO r:::~ANCO

'MV -

FDA -

tôlhas destaladas arru-

madas

Ney Braga

VJ -

FSDS -

Vll -

F'SDA -

Iadas sôltas

Especificações da r e.dronízaçâo de. Tabaco t -n jeôtha /Nícotiana tabacnm
L. I. para cigarros e desfiados. vi..

'sendo à sua classificação e fiscalíaaçâo da exportação, aprovadas pelo
Decreto n9, .. nf

ficado em duas "a.eaorlas. ess-m denominadas:
. 1 ~- TG o~ Taba-c de Ga1p!1o ccns;
tituído de folhas submetidas a secagem natural, à somor a ou galpão.
1,1 ~ ·rE ó,: Tabaco de Estuta. vl'm~
t.ttuído de fôlbas suometídas u secunem artíriciat. 01.l.1 estufas.
§ iv O tabaco ~~é gaípao quando
suumetído 8 "crmautaçâo ou e3~e:·.li
secao será ctassttt-... do em duas subcategorias, assim denominadas
1 - TGF ou Tabaco de Galpão Fermentado, constituído de fôlhás devidamente fermentadas, após Sua vocagem natural ou em galpão,
II - TOE ou' Tabaco de Galpão Esterilizado" constituído de tôíhes de
tabaco submetidas a esterilização em
aparelhos adequados. após sua secagem natural ou. em galpão,
Art. 39 As fôlhas de tabaco de qualquer categoria, segundo. B. sua arrumacão ou apresentação, "lerão classtfreadas em sete (7) grupos. assim denominados:
1 ~ FM - rõrnas manocadaa
n - FS - fôlhas sôltas
In - FA - fôlhas arrumadas
rv - FDS - fôlhas destaladas 8õ1-

de .....

ji"

l:j6..

em virtude de dísposrçôes contadas
no Decreto-lei nc 334, de 16 de março de 1938 e do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 5.739, de 29 de
maio de 1940
Art. IV O tabaco em fôlha cara Ligarras e desfiados, será claestfícadc
em categorias, subcategorias, grupos,
sucgrupos. classes, subclasses e tipos,
segundo os processos de secagem, processos de fermentação e esterilização,
modo de arrumação ou apresentação,
comprimento, sua posição no pp da.
planta, córe quar.cade.
P~rt. 2'- C tabaco em rônie. segundo
os processos de secagem, será classi-

fôlhas semi-nestetôlhas semi-desta-

arrumadas,
§ 1'"' nnquadra-se no grupo F'M o
conjunto de 20 a :&5 fôlhas ucitormes,
amarradas. peras ,~x tremídadea dos ta,
los por IlIDa tôma, formando o q'l-::
se denomina de manoca.
~ 29 EnqUitCl'a- se no grupo F8. o
conjunto de tôlhas a granel ':' com
talo tnteu-o
§ :i(l Enquadra-se no grupo ["A, o
conjunto oe rôlnas a granel com o
talc inteire. CO)Dc3Cia~ umas sôbre as
outras, formandc maços unírormes ,
§ 4(' Enquadra-se no grupo FDS, o
conjunto df! tólnas a granel aas quars
foi retirada a nervura prínotpaí .
tadaa

§

5Ç1 Enquadra-se no grupo FUA

o

conjunto de rôlna, lO granel ríue quats
tal retírana a nervura prrnc.oaí e colocadas umas sõbr t as outras torman-:c maços .iruformes ,
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§ 60 gnqueura-se no grupo FDS o
cünJunco oe fôlhas H granel. das quais
fOl retnad::;, apenas parte da -ie.. ' vura
principal.
§ 79 Enquadra-se no grupo FSDA, o
conjunto oe fôlhas a granel. das quais
foi retrrada, apenas, parte da ~et:vura
principal f caloeadas. umas sôbre as
outras formando maços untrorc-es.

Art. 4 9 As fôlbas de tabaco, de galpão, segundo o seu comprímento, serão divididas em tres subgrupos, a
'Saber:
I ou Curto
II ou Médio
III ou Longo.
§ 19 Enquadra-se no subgrupo I ou
curto, o' conjunto de fô1has de comprfmento entre 25 a 35 centímetros.
§ 2(1 Enquadra-se no subgrupo Ir ou
Médio, o conjunto de fôlhas de comprimento acima de 35 a 55 centímetros.
§ 39 Enquadra-se no subgrupo III
ou Longo, o conjunto de fôlhaa de
comprimento acima de 55 centímetros.
Art. 59 As fôlhas de tabaco, de galpão, quanto à sua. posição na planta,
se dividem nas seguintes classes:
1 .,........ X ou Baixeiras
2 - C ou gemimeleiras
3 - CB ou Meleíras
4 - T ou Ponteiras
0 - G.

* 19

Enquadram-se na classe X ou
as b (CInCO) primeiras 1"6lhas, aproximadamente, da parte inferior da planta.
§ 29 Enquadram-se na classe C ou
Semímeíeíras, as fôlhas situadas no
meio da planta, de contextura mais
fina· do uu« as da classe GB.
s3° Enquadram-se na classe GB ou
meíeíras, as fôlhas situadas no meio
da planta. encorpadas, espessas e
e.ubstancíosas.
§ 4 9 Enquadram-se na classe T Oh
ponteiras as cinco últimas rôrnae,
aproxrmauamente, da parte superícr
da planta.
§ 59 Enquadram-se. na classe G, as
folhas de qualquer parte da planta,
que apresentem a cõr esverdeada.
Batxeíras
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Art. 69 As fôlhas de tabaco, de estufa, quanto a sua posição na planta.
se dividem nas seguintes classes:
1 -:- X ou Baixeiras
2 - C ou Meíeíras
3 -' T ou Ponteiras
§ 19 Enquadram-se na classe X ou
Baíxeíras, as seis (6) primeiras fôlhas,

aproximadamente, da parte inferior
da planta.
S 29 Enquadram-se na classe C ou
Meíeíras, as fôlhas existentes entre as
baixeíras e as ponteiras.
§ 3° Enquadram-se na classe T cu
r-enterras. as seis (6) últimas fôlhas
da parte superior da planta.
Art. 79 As fõlhas de tabaco, de
galpão, quanto à côr, dividem-se nas
seguinte subclasses:
l-LoUClaro,
2 - F ou Amarelo
3 - D ou Castanho
4 - M ou Misturado
§ lO? Enquadra-se na subclasse L ou
Claro, o conjunto de fôlhas que se
caracterizam por uma coloração acentuadamente clara, em ambas as faces;
§ 29 Enquadra-se na aubclasse F ou
Amarelo,
conjunto de fôlhas que se
caracteriza por castanho;
§ 39 Enquadra-se na subclasse D
ou Castanho, o conjunto de Iôlhas que
15e caracteriza por uma coloração escura;
. § 49 Enquadra-se na subclasse M
ou Misturada, o conjunto de fôlhas
que não foi separado pela coloração.
Art. 89 As fôlhas de tabaco, de estufa, quanto à côr, dividem-se nas
seguintes sub classes :

°

1- D

2-E
3 4 -

F
G

§ 1(1 Enquadra-se 'na subclasse D, o
conjunto de -fôlhas de côr amareloalaranjada claro, com leves manchas
nas bordas;
§ 29 Enquadra-se na subclasse E, o
conjunto de folhas de côr alaranjada,
amarela ou avermelhada, com levei;
manchas acastanhadas nas bordas:
§ 3° Enquadra-se na subclasse P, ·0
conjunto de folhas de côr castanhoclaro ou escuro, que não se enquadre
na subclasse anterior;
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§ 49 gnquadra-se na sub classe G, o
conjunto de fôlhas que apresentar a
cor esverdeada.
Art. 9Q As íôlhas de tabaco de
qualquer categoria, no ato da entrega
pelo produtor, quanto a qualidade,
será separado em dois tipos fundamentais assim discriminados:
1 - S ou Superior
2 - I ou Interior
§ 19 Tipo S ou Superior, será conetttuído por fêlhas maduras, bem ell~
-corpadas, lustrosas, na coloração caractertstíca da subclasse, macias ao
tato de aroma agradável. de boa conservaçâo e sanidade, isentas de qualquer impureza ou matérias estranhas
§ 29 Tipo I ou Inferior, será constítuído por fôlhas de aspecto esbranquiçado, ou acinzentado, duras ou Ienhosas com pouca elastícídade, variedades conhecidas vulgarmente como
"chileno" e "língua de vaca", quando
provententea do tabaco de galpão, e
Z, quando proveniente do tabaco de
estufa, isentas de 'impurezas de qualquer natureza, de fôlhas menores de
vinte e cinco (25) centímetros, mofadas, deterioradas. ou ardidas.
Art. 10. O tabaco em folha, que
pelos seus característicos não se enquadrar nas especificações ora estabelecidas ou cujos defeitos só permitam
o aproveitamento de, no mínimo, vinte
por cento (20%), será classificado sob
a denominação de "AP" Abai.xo dr)
Padrão ou "N" (Nondescrfpt) .

Art. 1,2. O tabaco em fôlha

dever~

se apresentar ~m bom estado de CQn~

servaçao, casotcontrãrro, deverá ser
submetido a uma segunda secagem. em
aparelhos de ressecagem (esteril1.za~
dor), sem o que não será permitida a
sua exportação.
'
Art. 13. Os fardos do tabaco eU1
fôlha terão dimensões. forma e densj~
dade que facilitem o seu transptlrte e
armazenagem e não prejudiquem as
suas características tecnológicas e comerciais.
§ 19 terão peso máxtrno de setenta
e oito (78) quilos, no ato do entartta-,
menta.
§ 29 serão envolvidos, em tôdas aa
suas faces, de aníagem de boa quan,
dade ou de material de outra natura,
ea, em perfeito estado -de conservacão
desde que ofereça .efícaa resistência ~
garanta perfeita proteção ao produto.
§ 39 serão marcados com tinta inrtcjévet.vem uma das cabeças, com as
segutntes indicações:
aJ
categcrra
b) subcategoría
c) grupo
â)
subgrupo
e)
classe
/) subclasse
gJ tipo
h) safra
i)pêso
j) no do fardo
§ 49 ,A outra cabeça e faces serão
destinadas às marcações exigidas por
lei e pelo importador.
Art. 11. Os fragmentos ou restos
Art. 14· Verificada qualquer irrede fôlhas, em. condições normais, segularidade contida no curso do enfarrão classlf'ícados: sob 'a denominação
damento ou, ainda, que atente contra
de "Resíduos" assim caracterizados:
os preoertos-estanetecreoa nas presenFSF - fragmentos de fôlhas soltas,
tes especificações, será todo 0 lote
constituído de fragmentos de fõlhas à
examinado, ficando o proprietário, 61..1
granel, com talo de tamanho não Insuas vêzcs fizer, sujeito ao paferior a três (3) centímetros quadra-. quem
gamento das despesas de inspeção e
dos;
,...reenfardamento correspondentes.
FDF -r- fragmentos de fôlhas soltas
Art. 15 Nos casos de fraudes e indestaladas ....:... constituído' de fragmenfrações, devidamente comprovadas, (J
tos de tôlhas à grener.vrtestalaces, de
Infrator. além das despesas decorrentamanho não inferior a três (3) centes da movimentação e, enfardanientc
~imetl'os quadrados: .
do produto, ficara sujeito, conforme o
se - aparas ou «scraps" - consti- caso, às penalidades Iegata.
tuído de fragmentos de fôlhas sem
Art. 16. Considera-se fraude:
talo, de tamanho inferior a três (3)
centímetros quadrados;
a ...:- adição de água e de matérias
estranhas;
ST - talos ou «stems" ---.:. . constab - mistura de categcrta
tuído de 'nervura principal das fôlhas
c - formação de lotes com folhas
despojadas totalmente dos respectivos
Jímboa.
infestadas e não expurgadas.
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ta por cento) das importâncias efetivamente. aplicadas na subscrição de
Obrlgaçôes do Tésouro Nacional Tipo Reajustável, criadas pela Lei nv
4.357, de 16 de julho de 1964, e regulamentada pelo Decreto nv 54.252,
de 3 de setembro de 1964.
Art. 29 A subscrição será feita ao
par, mediante preenchimento de Guia,
segundo modelo aprovado pelo Departamento do' Impôsto de Renda" que
será apresentada aos agentes emissores com OS quais o Tesouro Nacional
firmar os convênios, ajustes ou contratos previstos no parágrafo 19 do artigo 69 do referido Decreto nv 54.252.
Parágrafo único. Duas vias da Guia
de que trata este artigo serão restttuídas ao subscritor, devidamente autenticadas pelos agentes emissores,
destinando-se uma a posterior substituição pelas Obrigações e outra para
ser anexada à declaração de rendimentos em que rõr efetuado o abatimento da renda bruta, nos termos do
artigo 56 da Lei nc 4.728; de 14 de
julho de 1965.
Are. 39 As Obrigações a que se refere o artigo 19 serão da modalidade
intransferível a prazo de resgate de
2 (dois) anos, contados a partir do
mês da subscrição.
Art. 49 As Obrígações serão emitidas e entregues pelo agente emissor
que tiver efetuado o recebimento das
quantias da vaubscrtção, contra a devolução de uma das vias da Guia referida 'no parágrafo único do artigo, 29.
Art.' 5° Para a alienação das' ObriNê:y Braga
gações Reajustáveís, de que trata 'o
artigo Iv, antes de expirado o prazo
de 2 (dois) anos, contados do mês da
DECRE.-TO N9 57. 821 ~ DE 15 DZ
_subscrição, deverá o subscritor pro~'EVEREIRO DE 1966
ceder, junto ao Tesouro Nacional ou I
a seus agentes, à conversão da modalidade das Obrtgações de "intransfeRegulamenta os artiços 56 e 71 da Lei
rível" para "endossável" ou "ao por-ns 4.728, de 14 de julho de 1965, no
tador", mediante preenchimento da
que se retere a oorumçôes do TeGuia própria, em modele aprovado
souro Nacicmat - Lei 4.357-64.
pelo Departamento do Impôsto de
o Presidente da' República, usando Renda.
dos podêres que lhe confere o artigo
Parágrafo único As importâncias
87, inciso I,da Constituição Federal
abatidas, correspondentes à subscrição
e nos têrmos do arbígo 42 da Lei no
das Obrigações alienadas, deverão ser
Incluídas entre os rendimentos perce4.357, de 16 ge julho de 1964, decreta:
bidos no ano da alienação.
Art. 1Çl As pessoas físicas poderão
abater de sua renda bruta, para efeiArt. 69 Da Guia de conversão a que
to de determinar a renda liquida siise refere o artigo 5Q, uma via será enjeíta ao ímpôstc de renda, 30% (trt.itregue ao subscritor para juntada a

Art. 17. A retirada das amostras
devera . obedecer ~ que estabelece o
capitulo IV do Regulamento aprovado
pelo Decreto ne 5.739, de 29 de maio
de 1940, observados os seguintes parágrafqs:
§ 19 A retirada, acondtctonamento e
o transporte das amostras serão Ievadas a efeito mediante auxílio do proprietãrio ,da
mercadoria, ou quem
suas vêzes fizer.
§2° A amostra que se destinar aos
órgãos .classíflcador e de físcalízação
da exportação não poderá exceder a
um (1) quilo.
§ 31,! Serão observadas. na execuçao
de qualquer das tarefas a que se relerem as alíneas' anteriores, as exígencias constantes do Capítulo IV do RegUlamento aprovado pelo Decreto número 5.739, de 29 de maio de ltl40.
Art. 18. Para cada partida ou lote
de tabaco em fôlha examinado será
emitido um certificado de classmcacão
em modêlo oficial, e com us mdícacões indispensáveis
perfeita tdentíjicaçâo da mercadoria.
Art. Irl.· Os certificados de cíessi ..
rtcacão serão válidos pelo prazo de
180 dias, contados da data da emissão.
Art. 20. Os casos
omissos serão
resolvidos pelo Serviço de Padroníaaç â o e Classificação, coma aprovação
do Mímstro da Agricultura.
Art.. 21. Estas especificações entrarão em vigor a partir da data de
sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.
à
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sue .declaraçâo de rendimentos e outra será encaminhada, pelos agentes
emissores à repartdção do Jmpôsto de
Renda do domicílio fiscal do subscri-

tor.
Art. 79 Nos casos de extravio de certi-ficado endossável, caberá ao respectivo titular, ou aos seus sucessores,
ação de recuperação prevista nos artlgos 336 a 341 do Código de Processo

Civil, para obter a expedição de segunda via do certificado em substituição do extraviado.
§ 19 A emissão da segunda via do
certificado nominativo mtransfertvel,
li). caso de perda ou extravio do original, poderá -tar obtida, junto ao Te-

souro Nacional ou a seus agentes, mediante declaração de perda ou de extravio pelo respectivo titular.
§ ·2(1 Os juros só serão devidos, respectivamente, a part.lr do último vencimento anterior à decisão judicial, no
caso de Obrfgaçóes endossáveis, ou à
apresentação da declaração de que
trata o parágrafo 1°, no 'caso de Obrigações intransferíveis.
Art. 89 Ficam revogados os artigos
11 e 37, e seus parágrafos, do Deereto nc 54.252, de 3 de setembro de
1964.

Art. êv :f:ste Decreto .entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Re-

pública.
Octávio Gouveia de Bulhões

DE

I~

. Art. 1<'>, Fica aberto! pelo Ministé.,.
no das Minas e Energía, em favor da
Comissão Nacional de Energia NUR
clear (CNEN) , com vigência de dois
exercícios. o crédito especial de Cr$
?170. 703_.6~0 (três bilhões, cento 13 se.,
tenta milhões, setecentos e três mil
e seiscentos cruzerros) , para atender
ao pagamento das despesas com a desaprcprfação do acervo dos bens pertencentes à ORQUIMA - Indústrias
Químicas Reunidas S. P~., .:iituaaos
na Capital do Estado de São ?aulo
compreendendo terrenos, ecünctos ~
instalações e seus acessórios, destinados à industrialização da Monazíta,
Amblíogoníta e zircomta.
Art. 29 O crédtto especial ue que
trata o presente decreto será <lutomàtícamente registrado e distri,buído
ao Tesouro Nacional, pelo Trtbunal
de Contas.
Art. 39 ltste decreto entrara em vigor na data de sua publícacâo, revcgadas as disposições em contrário.
Braailía, 15 de fevereiro de 1966; 1459
da Independência e 789 da República,
H.

CAS'IELLO BRANCO

Octavio Bulhões
Mauro Thibau

DECRETO N9 57. ~23 -

DE

15

DE

FEVEREIRO DE 1966

Cria o Grupo de Trabalho Especial para elaborar o esquema de aplicação
de recszrsos externos destinados à
pecuá.ria nacional,

H. CASTELLO BRANCO

DECRETO NÇI 57.822 -

Geral de Contabl'1idade Pública, decreta:

DE

FEVEREIRO DE 1966

Abre, pelo Ministério das 1}I2nas e
Energia, o crédito especial de Cr$
3.170.703.600, pala o fim que espe'cijica.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, item r, da Constituição Federal, da autorização contida no artigo 1'\ da Lei no 4.857, de 25 de novembro de 1965, publicada no Diário

Oficíal: de I'? de dezembro de 1965 e
tendo ouvido o Tribunal de Contas
da União, em cumprimento ao que
determina o art. 93 do . Regulamento

o Presidente

da República, no

USO

da. atrfbuíçâo que lhe confere o ai-ti-

go 87, inciso I, da Constituiçào Federal, decreta:
Art. 19 Fica criado um GI'UpO de
Trabalho Especial para, no prazo de
90 (noventa) dias, elaborar normas,
planos e programas para aphcaçáo dos
empréstimos às atividades pecuárias
nacionais, oriundas do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento CEIRD).
Art . 2'? Far-se-âo representar
no
Grupo de Trabalho Especial os Mínls-

téríos da Agricultura e da Fazenda, o
Gabinete do Ministro Extraordínáríc
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para o Planejamento e Co?rdenaçao
Econômica e o Banco N aCIOnaI do
Desenvolvimento Econômico (BNDE),
na razão de um representante para
cada órgão.
parágrafo único-o A direção do Grupc caberá a um Coordenador, que é o
representante do Gabinete do Mlnts-.
tro Extraordinário para o Planejamento e Ooordenaçâc Econômica, substttuído em seus impedimentos pelo J:epresentante do -Mtnístérío da Agricultura.
Art. 39 Os órgãos componentes do
Grupo índícaráo seus representantes,
titular e suplente, ao Gabinete do Ministro Extraordinário para o Planejamento e Ooordenaçâo Econômica.

Art. 4° O .Grupo de Trabalho E3pecíal terá assessoria técnica e aunn-

nístratíva, formada por pessoal

dos
órgãos que o integram, podendo, ainda, para melhor estruturá-la, requisitar o Ministro Extraordinário para o
Planejamento e Coordenação Éconômíca servidores de órgãos federais e
autárquicos, na forma da legislação
em vigor.
DECRETO NQ 57.824 -

Art. 59 O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) ..;uprtrà os recursos necessários para
atender às despesas com o funcionamento do Grupo, os quais serão mantidos em conta especial naquele Banco,
movimentada pelo Coordenador, que
se responsabilizara por elas junto à
Diretoria e ao Conselho de Administração do estabelecimento.
Art. 6<'> Os Mímstros de Estado -ia
Agricultura e Extraordínárfc para o
Planejamento e Coordenação Econômica, atra vês de portarias conjuntas,
expedirão instruções complementares
que regulamentam os trabalhos do
Grupo ora criado.
Art. 79 zste Decreto entrará em
v :JDr na data de sua publicação, revogadas ~s disposições em contrário.
Brasilia, 15 de fevereiro de 1966;
145° da Independência e 78Q da. República.
H. CASTELLO

BRANcO

Octeuio Gouveia de Bulhões
Ney Braga
Roberto Campos
DE 16 DE FEVEREIRO DE 1966

Declara prioritaria ao tiesenooioimentc do Nordeste, para efeito de isenção
de quaisquer taxas e impostos federais, a importação de equipamentos
aoccs, sem similar nacional reçístriuio e consignados a emprêsa "FIAçÃO E ,TECELAGEM Jl/lOSSORó SI A" (F,ITEMA) , de Mossoró, Estado
do Rio Grande do Norte.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe contere o
Artigo 87, Item I, da Constituição Federal e nos têrmos do Artigo 18, da
Lei nc 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho Deliberativo da Supertntendéncia do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), através das Resoluções de ns. 637 e 1.074, de 6 de fevereiro de
1963 e 11 de Janeiro de 1965. 2..p rovou o parecer da Secretaria Executiva
daquele órgão, propondo fõsse reconhecida como prioritária para, o desenvolvimento da região, para efeito de, isenção de impostos e taxas federais, a
tmportação dos equipamentos novos, neste descritos e sem similar nacional
registrado, a serem importados pela empresa "FIAÇãO E TECELAGEM.
MOSSORó S/A" (FITEMA). de Mossoró (RN) e destinados ao reequípamenta de sua fábrica de fios e tecidos de algodão;
Considerando haver o Conselho de Política Aduaneira atestado não
terem ditos equipamentos similar registrado no pais;
/
Considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Supertntendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Delíberatívc do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica decíarada príorttarta para o desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de ísençào de quaisquer taxas e impostos federais, a importação
dós equipamentos novos, sem similar registrado no pais, a seguir descritos
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e consignados à emprêsa "FIAÇAO, E
(FlTEMA), de Mossoró (RN):

Item

1

I
I
IQuantidade
I
Específícação
I a ser
I
I importada
I
I
I
I
I Máqumas abridoras místuradoras de rar-]
I dos, de 30!' de' largura com esteira ali-I
J
mentadora de 8"0", dada; pelo pêso lí-l
quídc: 4.368kg

6
7

a

502 kg

10
Jl

1

I

1

I

I

I

1

I

2.

I
I
I
I

I

1

[

13.404 kg" . .
[
I Batedor acabador M.B.Z.3, de 46"; peso] .

I liquide. 2.573 kg
····· .. ····1
I Painel de contrôle para a sala de Bate-I

i

dor; pêso llquido: 500 kg . . ··.·······1
I Oardas de Flats de 45" completas; pêso]
I
liqUido: l1.2DO kg . .
1

[

1

1

I
I
I
I

1

J
J

1

4

1.952 kg . .Valor total

[

·1

de alto
rendimento, 'típo]
210 de 3 tambores. de fabricação el
marca Gebrüder sueeker, com quadro!

I
[

I
J

cedêncía -ínglêsa, produção e exporta-]
ção: Platt Bros (Sales) Limited Old-l
r
ham - Inglaterra.
Valor total doi
i equipamento..
.·· .. ·.···· ... · .... 1
I Máquinas DRONSFIELD. ns. 184, 241,1
I 159, 213 e 217 respectivamente, parai
! retificação de cüindro« de caretas, amo-]
I Iagem de guarnições de Flats de Car-]
I das e demais operações
específicas; r
j
ínclusíva motores e acessórios - fabri-l
1 cação de Dronsfield, de procedência ej
I exportação Terry Trevanock & Cia·1
I Limiteâ - Inglaterra; peso líquido: I
I

I
I
I
I

I

algodão.]
tipo M. B. R. 3 de 46" com caixa de!
alimentação e' reserva; pêso liquido: j

! Engomadeíru

I

!

I

1

I
I

13

US$

I

I Todos os equipamentos acima descritos I
I são de marca PLAT'I' BROS, de pro-]

12

J Valor. Total

I

I RodasBhu-Iey, tipo 48{), para carro deJü"l
I diâmetro,inclusive ventiladores e mo-I
I teres acoplados; peso Iíquído: 286 kgl
j Limpador Ultra. tipo 521 de 41", íncíu-]
t
síve motores acoplados; pêso liquido: I
I 1.750 kg
1
I LImpador por corrente de ar, tipo 540,1
I com ponte batedora, tipo 490" Inclusíve]
I motores
acoplados;
peso
liquido: I

I 2.700 kg . .
.
! Alímentador automático para

2

I
I
I F'QB
I
I
,
I
I

S/A~'

1
I!

I Limpador Ultra, tipo 520 de 41" de Iargu-]
Ira,' inclusive motor de 3 HP, 380 V,)
) acoplado; peso liquido: 1.270 kg
I

I

9

1 •••••••

I Ventilador de poeira, tipo Engart. nv 19,1
I inclusive motor de 2 HP. 380V, 3 fases, I
I 50 ciclos, acoplado; peso líquido: 92 kgl
1 Correia transportadora de alta velocidade]
I 12" de largura e 16'0" entre centro"
I completa, com coletor: pêso líquido: I
I

4

MOSSORó

J

I

2

TECELAGEM

I
I
f
[

54.231

f

I
I
1
I

I

I

I

I

5

I

1
I

I

8.940

ATOS DO PODER

I
!
Item I

I

I

I

1

I

I
I

I
I

I
I
t

de comando elétrico, aparelho texto-]
meter de raortcaoão: Dr , ING. H:l
MAHLO; inclusive instalação para]
f
preparar goma com. 5 motores elétricos!
I e válvulas de redução. Esse equtpa-]
1 mento é / de procedência alemã de G·I
1 SUEKER Schlíchtmaschinen und scnn-:
! chtekcchanlagen: pêso liquido: 9.423kg·1
I Valor total
1
I Atadores completos, marca "Adrian" qej
I procedência francesa, fabricação e!
I

i

15

1" .

13

exportação dt! ETS. VVE ARTHURI
BULTER. Valor total ..... ········ ... 1

I Maçaroqueíras de 90 fusos, com bobina I
I de 12" x 6", escartamento de 200, mm.]
I de procedência italiana. fabricação e]
I
exportação de A. Carniti & Co. Valor!
! total
r
I Passadores dê 4 testas, tipo G. 7, escer-]
i tamonto 457 mm, com aspiração pneu-I
[ mátíca, inclusive motores, fabricação el
I exportação ele: A. Carniti & Co. Itália I
I - Valor,total .,
,
\
I Instalação coletora de resíduos comple-]
I ta, .para 26· cardas, com bomba de ar e]
l acessórios de marca e fabricação: Más-l
I chínenfabrfk M. JUW[UCI.uet', Alemanha; 1
I"
peso líquido: .~75 kg Valor Total ... -.1
I Material para rerormr, de 7 (sete) fila- r \
I tortos, a ser efetuada pela SUSSENJ

I

(SPINDELFABRICK SUSSEN) abran-]

I

gendo: 1.(J44 anéis convencionais com]
63,5 mm de díámetro: 1.271 braços]
pendulares UI' 2/205-2; 1.271 rolos 'dei
pressão tipo DSN 9.01,8: 1.271 rolos dei
pressão tipo ASN 9.035 ,R; 1.271 gatclas]
tapo
STABILKAE!"IG: 2 díspoattívos]
para Jubrírtcaçêo. 7 contadores HAN-I
KS; 400 anéis convencíonaís flange de!
63,5 mm de diâmetro; dispositivo dei
attmentaçao sistema WELLER para]
4ü-O fusos; 2.542 porta maçaroca: NO-l

i

!
I
:

I

:
I

I
I

I

I

19

I

lQuantidade \ Valor Total
I a ser
I importada 1 F'ÚB US$

Especlricaçâo

1
!
I

H
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l

I

,t
,1
I

r

1

1 31J.222

!
.I
f

20

2

I
1

I
I
I
I
i
I
!
1

2.J

261-

24.3S-o

17.370

I
I
I

!
1

I
f
1

7.294

'II
f
I

I
'J

I

I

t
J

I

LIBRA para 7 tilatórtoa: 1.498 anéis]
1
I eüptícos. Acessórios de fabrtcação ale-I
I~
I mâ:
SUSSEN
SPINDELF1ABRICKI
)
! SCIj:URR. STAHl,ECKER & GRILL Y l l
BMH Valor total L
I 17.495
I Caixas de pente com contramancal : cem] ~
I

4 árvores de procedência alemã, fabri-l
cação e exportação de eRR. GAIERI
1 GMBH, Valor total
, 1
I Aparelhos para asplraçac de rüatoncs.]
! sistema AUGUSTA, raorícação e expor-]

f

I

!

I
I

taçác de ERNST JACOBI &

-

Alemanha. Valor total

co. K.G·I
,

J

22

I
I
I

3.1(M)

1

7

I
I

5.001
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I
Item

,

Quantidade 1 Valor Total
a ser
I
\

Bspeciflcaçâe

I importada I CIP " US$
l,~~_
I
I
Dispositivo para enfiletar arame dente I
I

I

21

de serra, modêlo AZ 5, fabricação e mar-I
ca: PETER "YVüLTE'RS - Alemanha.]
inclusive acessórios. Valor Total
!

1

1

Urdidetra tipo O.F.P. com flange 700 mm]

!

I

I

de diâmetro e largura útil de l.400mml

1

equipada com gaiola; marca e fabrt-]
cação TECCOMECANIOA LOMBARDAI
-~ Itália. Valor total
1

I

Tot,,[

"

1
I

,1

I

482

t

1

I

5.020

I
1

1'74.712

1

Parágrafo úmco . Com respeito aos motores elétricos que acompanham
a maqutnáría, fica sua similaridade. para efeito da isenção de. que trata o
presente decreto, para ser examiriada pela alfândega de destinei, quando de
desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime tarifarto próprio, 'observando-se o disposto na Circular nc 16, de 1958, do Senhor
Mmístro da Fazenda,
Art. 29 f:ste Decreto entrará em vigor na data .de sua publícaçáo,
revogadas as díspcsícões em contrário,
Brasília. 16 de fevereiro de 1966, 1459 da Independência e 789 da República.

.
H.

CASTELLO BRANCO

oaaoto Gouveia de Bulhôee
Osvaldo Cordeiro de Farias

DECRETO N9 5'7.825 -

DE

16

DE

FEVEREIRO DE 1966

Dispõe sôbre a prestação de serviços
na form-a prevista no parágrafo único do artigo 29 do Decreto número
35.956, de- 2 de agõsto de 1954, com
a redação dada pelo Decreto númeTO 36./179, de 19 de novembro
de
1954.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arttgo 37, item I, da Constituição, de-

creta:

Art. 1° Para os efeitos previstos no
parágrafo único do artigo 29 do neereto nv 35.956, de 2 de agosto de
1954, com a redação dada pelo Decreto nv 36.479, de 19 de novembro de
1954.'· não constitui acumulação a

prestação de serviços avulso.", ou atra-

vés da concessão de credencial, por
parte de profissionais, de nível universitário, mediante retribuição contra
recibo.
§ 19 Os serviços avulsos serão
executados em órgãos do serviço público, e a respectiva' retribuição será
rerta em bases proporcionais ao número de horas dedicadas à -execuçáo «os
serviços e ao vencimento-base do cargo de atribuições semelhantes ou equivalentes.
§ 29 - Os serviços avulsos poderao
também ser retribuídos por tarefa
cujo valor unitário será prêvtamente
indicado,
§ 39 Os serviços avulsos uoderâo
ser prestados no próprio órgão ern
que o profissional seja lotado ou tenha exercício em razão de cargo, tunçâo ou emprêgo de que seja ucupante.

ATOS DO PODER ExECUTIVO
<; 4? O desempenho das atívrdad~ dos profissionais, mediante concessão de credencial, far-sa-á em con-

49~

â 1° ~ Quando se tratar de ocupan,
te de cargo, função ou emprêgo de
nível universitário, integrante de órsultórios ou escritórios particulares,
gão da administração direta, de aucom retribuição à base das consultas,
tarquia, sociedade de. economía mtsserviços ou trabalhos realizados. meta, Fundação ou da Prefeitura do Drsdiante prévia fixação de valor unitátrito Federal, deverá ser considerado,
rio da tarefa.
para efeito do limite estabelecido neste artigo, o número de noras fixado no
~ 59 Observado o draposto no arartigo 39 dêste decreto.
tigo 47 da Lei nv 3.807, de 28 de
§ 29 Na hipótese prevista no paagôsto de 1960, a fixação do valor unirágrafo anterior, não poderá haver
tário das tarefas mencionadas nos
plantões de mais de 8 horas no deparágrafos anteriores constará de tasempenho dos serviços avulsos. _
bela aprovada pelo Departamento Administrativo do Serviço público que,
Art. 5q A compatibilidade de hcrápara êsse efeito, ouvirá os órgãos técrio será reconhecrda quando houver
nicos competentes.
possibilidade da prestação de serviços
.avulscs ou por credencial, na .Iorma
§ 6\1 Em qualquer .das hipóteses
prevista neste decreto, sem prejuízo
dos § 19 e 49 dêste artigo, rrca vedado número de horas de trabalho exida a fixação mensal de retribuição.
gido para o normal desempenho das
Art. 29 A prestação de serviços na
atribuições do cargo, função ou emforma prevista neste decreto não imprêgn, no horário 'estabelecido pelo
porta, em qualquer caso e para qualórgão competente.
quer efeito, no estabelecimento do vinArt. 69 A autorização para prestaculo empregatício.
ção de serviços avulsos" ou a concessão de credencial será processada de
Art. 39 O ocupante do cargo ou emacôrdo com as necessidades do serviprêgo de nível universitário fica suço e dentro dos recursos ünancerros
jeito à prestação mínima' de 30 horas
disponíveis. através de portaria do dtsemanais de trabalho, podendo ser
rigente do órgão interessado, devendo
incluídos neste limtte plantões e aticada caso. dentro de 30 dias, contavidades em sábados, domingos e feriados.
dos da expedição do ato, ser submetido ao exame posterior do Departa§ 19 O servídor que tiver planmenta Administrativo do Serviço PÚtão de 12 (doze) horas seguidas é
blico que poderá suspender sua exe..
obrigado a repouso nas 36 <trinta e
cuçâo e impugná-lo, quando contrário
seis) horas subseqüentes, não podenàs dtsposrçóes dêste decreto.
do prestar, nesse período, quaisquer
Art. 79 O servidor que prestar serserviços, mesmo de natureza partiviços avulsos é obrigado a apresentar
cular, salvo em caso de comprovada
declaração escrita ao Departamento
emergência.
Administrativo do Serviço Público, vi§ 29 - O servidor que tiver plantão
sada pelo chefe imediato no órgão em
que ocupar cargo, função' ou emprê ..
de 24 horas é obrigado a repouso de
72 horas subseqüentes, sujeito às mesgc e pelos dirigentes das instituições
mas restrrções de atividades nesse
em que trabalhar em caráter avulso,
indicando:
período.
a) o horário e o local do serviço
§ 39 A infração das restrições
correspondente ao cargo, emprêgo ou
dos parágrafos anteriores importa na
função;
automática inabilitação do servidor
para prestação de serviços avulsos ou
t» - o horário e o local dos serpor credencial a qualquer instituição
viços avulsos e as instituições nas
oficial.
quais tais serviços são prestados.
Parágrafo único. A falta de dectaArt. 4'? A prestação de serviços avulração sujeita o servidor à inabilitação
sos não poderá ultrapassar o período,
para prestar serviços avulsos ou por
consecutivo ou não, de 56 (cinqüenta
meio de 'credencial, a qualquer ínstte seis) horas semanais, podendo ser
.tuição
oficial ou paraestatal, além de
incluídos neste limitl1 os plantões e
constituir falta grave para fim dtsatividades nos sábados, domingos e
ciplinar:
feriados.

ATOS

no- PODER

Art. 8\1 Não será admitida a prestação de serviços avulsos por funcionáFio sujeito e regime de tempo íntegral ou que seja ocupante de d01s car8015, em regime de acumulação remunerada.
Art. 9Q serão responsabilizados soltdàrfamente os chefes de serviço que
derem lugar a irregularidade de qualquer natureza, no tocante - à execução
eêstc decreto.
Art. 10. zstc decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de fevereiro de 1966;
145""' da Independência e 78\1 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mem de Sá
Zümar
Campos
de
Màcedo
Decio de Escobar'
Juracy ]fagalháes
Octavio Bulhões
Juarez Tavora
Ney Braga
Pedro Aleixo
Eduardo Gomes
RaymuiUlo 'de Britto
Walter Peracchi Barcellos
Paulo Egydio Martins
Mauro Thibau
.Roberto Campos
O. coraesro de FaTias

~4raripe

DECRETO N.9 57.82'1 -

ExECUTIVO

DECRETO N\I 57.826 FEVEREIRO DE

DE

17

DE

1966

A utoriza a cessão, sob a forma de utilização gratuita, de imóvel que mencuma, sit.uado no Estado do Rio
Grande do Sul.

O Presidente da República, usandá
da atribuição que lhe confere o arLigo 87, inciso I, da Constituição Pederal e de acôrdc com os artigos 125
e 126, do Decreto-lei nv 9.760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Art. F' Fica autorizada a 'cessão, sob
a forma de utilização gratuita, à éssocíação dos Ex-Combatentes do Brasil, Secção do Rio Grande do Sul, do
imóvel (prédio e terreno) situado na
Avenida Silva Paes, número 1. 735, em
Põrto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul, com a área de 3.024 mz (três
mil e vinte e quatro metros quadrados), tudo de acôrdo com os elementos constantes do processo protccclado no Ministério da Fazenda sob o
número 139.114 de 1964.
Art. 2Q Destina-se o imóvel, a que
se refere o artigo anterior, a instalação da sede daquela Associação, tornando-se nula a cessão.. sem dírerto a
qualquer Indenízação, se ao imóvel fór
nada. no todo ou. em parte, utáhzação
diversa, ou ainda, se houver ínadimplemento de cláusula do contrato que
deverá ser lavrado em livro próprio elo
Serviço do patrimônio da União.
Brasília, 17 de fevereiro de 19€6;
1459 da Independência e 789 da, República.

H.

CASTELLO BRANcO

Otávio Gouveia de Bulhões
DE

17 DE FEVEREIRO DE 1966

Declara priorítórie ao cesenootoimento tia Nordeste, para efeito de isençtia de
quaisque1 imooetos e taxa;; federais, a importação dos equipamentos novos, sem similar nacional reinctraao, neste descritos e consignados à empresa "Sociedade A1lônima Braeileira de Indústria ótica SABIO"',
ào Reczfe (pe).

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, Item I', da Constítuíçác Federal e nos têrmos do art. 18, da Lei
.ri9 ·3.692, de -15 de dezembro de 1959. e; ainda, considerando que o Conselho
Denneratívo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENl!.:), através da Resolução numero, 1.539, de 3 de junho de 1965, aprovou
parecer da Secretaria Executiva daquele, órgão. propondo rôsse reconhecida como prioritária para o desenvolvimento da -reaíâo, para efeito de
ísençao de quaisquer Impostos e taxas federaés. a importação de equipa-
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mentes' novos, sem similar; nacional registrado neste descritos, a serem importados pela emprêsa "Bocíedade Anônima. Brasileira de Indústria oãce
"SABIO", do Recife (Pe.) e destinados ao seu empreendimento, cujas operações incluem a "abrtcaçào. neneftcíamento e montagem de-vidro ótico sob
a forma de lentes corretivas de vtsêo:
,
Considerando o atestado pelo .Conselho de Política Aduaneira·
,
considerando, enfim. o mais .quc consta da Exposição de Motivos em
que o Superíntendenre da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão decreta:
Art. Iv Fica declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de ísencao de quaisquer Impostos e taxas federais, a Importaçao de', equipamentos novos, sern similar nacional registrado, a seguir doscrrtos e consignados à emprêri "Sociedade Anônima Brasileira de Indústria OtiC9, - SABiO", do Recife (Pej :

ltem

1

!:Quanhdade
.
I
I Valor

!,

!
a ser
, Eopecrücaçâo
I
t importada
I
I
i
I
I
I Marca-dor Project O~Mal'ker, de cen-I
I tro ótic e eixo para Ientes. côncavas
( e convexas, utilizando tinta a prova I

I

dagua

220

I American
1 Pêso liquido

volts, fabricado
pela!
Optical Co.
- USA. I
8 übras ·.···.' ... ·.····1

I Bloqueadora de aruminíc Alloy-Blocker]

2

I

4

USA. Pêso liquido de 650 libras ... [

I Geradora de l'I11'V<;I.5 M-404-CR, parai
I lentes positiva; esféricas ou ctlín-]
1 dricas, sistema ISS 220 volts, 60 cí-]

5

I

I
1
I

j

2

I
I

4.079,70

I
I

I
!

I
I

I

l'

1

6.181,10

,

I
I
I
I
I
I

!

ctos, monofáeíca. equipada com li
I motor eiétrtco de 1/2 HP., 1 motor I
I de 1/5 HP e 1 motor de 1/4 de H?,]
1 especiais e acop.ador a máquina, fa-I
I brícaçào da Amerrcan Optical Co. -I
I
USA. PêS0 liquido de 650 libras ... l
I Serra para vidro ótico .WB-20, parai
! cortar blocos de vidro até 18~ mm.n
) por meio de uma serra de díaman-]
I tes acionada por motor elétrico es-!
pecial acoplado de 22(}-380 volts, trí- I
I ' rasíco. 60 ciclos. completa, int?lus~vel
! sistema de arrefecimento e dOIS dís-]
1 cos diamantados, com espessura. de]
1, de 1,0 e l l5 mm, respectivamente e]
I supor.tt para
blocos até. 180 mmz.!
\ fabricação de Wilhe1m Bothner &1
I Co, - Braunschweíg - Stockheím.]

I

1

I

3

para lentes concavas e convexas, I
I com ou .em prisma, 220 volts, ra-]
: brtcada pe.a Amertcan Optical Co. -I
! USA. Pêso ríquído de 140 libras ··1
I Geradora de curvas M. 404-A, parai
I lentes negativas, esféricas ou cílín-]
) drrcas sistema 1SS, 220 volts, 60 .cí-!
) elos, monofàsíca, equipada com mo-I
I tal' elétrico d", 1/::J HP., 1 motor dei
) 1/6 HP e 1 motor de 1/4 de HP.,l
I especiais e acoplado.' à máquina, ra-]
I m-icacãd da õmerican Optícal Co. - !

Total

I
I crr ':' US$
I
I
'
I

1

I

I' 6.181,10

I
\

I
I

1
I

I
I

A'l'OS

496

DO PODER EXECUTIVO

I
ESjy;cificBçao

Item

i'
ti

Alemanha Ocidental.

I
I

pIo,' esfero-cilínortco) , para traba-]
Inar lentes es..terícas ou cilíndricas, I
positivas ou negativas, em trabalho I
de correção de curvas ou polimento, I
220 volts, 60 ciclos monofáeica, comi
2 motores de li3 HP e 1 motor dei

I

I
i

I
I

de 305 libras

I

te, 220 volts fabricado pela Ame- \
rtcan Optícal Co. -- USA. Pêso Ií-]

-

I

1

I quído de 40 libras
J
I Máquina para prova de resistência I
I
(bolas), . fabricada pela Americanl
.l Optícal Co. __ USA Pêso liquido de
I
40·libras...... .
)
I Máquina para prova ce resistência e/'
I estrias rcolmascóptc) fabricada pela
I Amerícan Optícal Co . - USA. Pêso]
I liquido de 7 libras
,
I
I Lensômetro Powerrte, 220 volts, fabri-l
1 cad» pela Amencan "Optícal CO. -I
I aSA. Pêso hquído de 30 libras ·····1
.1 Retificadora de moldes (ferramentas) i
I Oldifield. 220 volts, 60 ciclos, comi
I um motor de :1/4 HP especial, aco-l
1
pIado à máquina, fabricado pelai
J
Shwron Optical Cc , - Rochester -I
I USA.....
I

10
11

12
13
14

. I Calibrado!' 'de espessura (especímetrc) '\
I fabricado pela Aznerícan Optícal Co.
I
USA. Pêso Iíquícc de 2 libras .. 1
I Canbrador para aere.ccr de curvas fa-!
I brtcado pela Amertcan Optícal Co. I
1 -.USA. Pêso liquido de 1 onça .'.. 1
1 Instrumentos para alinhamento do
I eixo do _ôlho, fabricado pela Amert-]
j

15

can Optícal Co. -

especial para catarata, fabricado i
pela American OpticaJ Co. - USA·I
! Pêsc líquido de 3 onças
I
I Barra de 2 lb de liga de alumínio para:
; bloqueador, fubrrcada pela Amenoan]
1 Optícal Co -- 118A:
I
i Bloco para Iísar moldes esféricos,' ra-r
I brtcaçâc da Amcrican· Optdcal Co, \
I
- USA; ns. 1 e 2, com pêso líquido I
I de 2 J 1,5 onças respectivamente .. j

1~

1

1. 914,40

\

I
1I

20,712,00.

123,90

I

I

1

I

96,90

1

I1

31,00

3

i
I
I
I

1. 382,90

í

I

1

I
li

2,594,80

I
2

i

90,50

I
I

2

I

. 4,70

I

1

I

6.00

\

1

17

I

I

J

16

'

I
i

USA. Pêso Iíquí-]

1 do de 8 onças
I
1 Bloco de terro rs.uporte para lente) I

US~

I

o

,9

CIF

J

I

I1

'I Tanque para descolagem do floco de)
[' alumínio por imersão em água quen- i
I

I

II

valor de]

1/10 I-IP., especiais, acoplados à maquina, fabricada pela AmeriCan-j
Optícat Co. - USA. Pêso líquido

1

8

no

a ser

importada

1

DM. 7.110. Peso 320 kg. ··,······1
I Máquina de superfície de mandril du-]

I

7

!
I

!
I

I

----I-.~

[Quantidade I Valor Total

35

50

4

I

I

\
I

II

42,0@
1. 292,40

9,00
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II QuantidadeI·
I valor 'I'otal

Item

E'specificação

.18

oef' arame
arame o
oe aço com cabo eS-11
! pecíal para gerador, fabricada pela
I American Optícal Co. - Pêso líquiI do de 2 onças
:,
.
I Caixa com 5 cabeças para as escôvas]
I acima, fabricada' pela Americanl
I Optícal Co. - USA. Pêso liquido
! de 6 onças por caixa
.
I Válvula para reduzir pressão nos com-]
I
pressores com calfbrador, fornecido
I pela Amerícan Optícel Co. - USA.
I .Pêso Iíquidr de 2 libras
_I
I FIltro de ar Koty, especial para limI peza de lentes, fabricado pela Ame-]

I

a ser
I
1 importada I CIF ' US$

\
19

20

21

I

I

22

\

II

·
1I E
scova

rtcan Optdcal Co. -

I

I
I

I

I
I
i

j
1

I

I

1

3

3

45

tes esfertcas posttívas e negativas, 1
composto de 3 unidades Independen-]
tes para 220/380 volts, 50 ciclos, tri-I
rásícos com 3 motores de 0,4 HP el
3 motores de 0,74 HP especiais, acopladcs à máquina completo, com]
sistema de ecrerecímento, 3 ferramentas cuamantadas de grão D-lOO
e a rerremcntas de grão D-150, com
3 suportes tipo A/25. para blocos até
65 mm de diâmetro, fabricado por
Wilhelm ~ Bcthnei & Co. Braunschweig-Stcckheím. Alemanha Ocidental,

I no l.2:J0~g. d~...~~. _~~:~~~: ...~...~~~:1
Total

1

I

3,00

I

USA. Pêso Ií-!

I
quido de 1/2 libra
1
I Gerador QB curvas '?lB 25/3 para Ien-]

I

3

I
I
I

I,

6,80

43,10

48,50

I

1

6.990,30

I

52.325,20

I
(*) Equivalente a 1,077 do preço FOB.
parágrafo único. Com respeite aos motores elétricos que acompanham
a maquinaria, fica sua similaridade, para efeito da isenção de que trata
o presente Decreto, para ser examinada pela Alfândega de destino, quando
do uesemuaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime tarifário próprio, observando-se o disposto na Circular nc 16, de 28 de agõsto
de 195B, do 81'. Ministro da Fazenda.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 17 de fevereíro. de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELJ.O BRANCO

ocuuno

Eulhijes

osuxuao Cordeiro ae Farias
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DECRETO NQ 57.828

-DE

17

DE

FEVEREIRO DE 1966

Abre ao Poder Judiciário Tribunal Superior Eleitoral, o crédito especial de Cr$ 519.550, para o fim
que especifica.

o Presidente da República. usando
da atrfbutçâo contida no artigo 3Q da
Lei nc

4.807, de. 21 de outubro de

1965 ;e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, nos têrmos do artigo 93 do
Regulamento Geral de Contabilidade
Pública. decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Poder Judiciário _ Tribunal Superior Eleitoral, o crédito -especíal de Cr$ 519.550

com sede em Estrêla, Estado do RlO
Grande do Sul.
Brasília, 17 de fevereiro de 1966' 14.5c
da Independência f; 78Q da Repúbl1c:.a:
"H. CASTELLO BRANCO

Mem de Sá

DECRETO NQ 57.830 ---:.. DE 17
FEVEREIRO DE'1966

DE

Declara da. utilidade pública,
para
fins de desapropriação pelo Departamento N açional de Estradas de
Rodagem, área de terreno situada
no Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, USando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nc 3.365, de 21
de junho de 1,941, modificado pela Lei
nc 2.786, de 21 de maio de 1956, decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
Brasília, 17 de fevereiro de 1966; pública. para fins de desapropríaçâo
pelo Departamento Nacional de Es145Q da Independência e 789 da Repútradas de Rodagem, a área de terreblica.
no entre as estacas 500 e 1.000, nu
H. CASTELLO BRANCO
Km. 72 + 124, da BR-I35 (antiga
BR-3), trecho Casca.tinha-Areal, de
Mem de Sá
propriedade do Sr. Mário dos Reis
Pereira, constante da planta elaboraoctaoto Gouveia de Bulhões
da pelo D.N.E.R., devidamente autenticada 'e que fica depositada no arquivo técnico da D.E.P., do referido
Departamento, a fim de ser promoviDECRETO N' 57.829 - DE 17 DE
do o àlinhamentc do eixo da referida
FEVEREIRO DE 1966
rodovia.
Art. 29 Nos têrmos do art. 15 do
Declara de utilidade pública a Sociedade .Evangélica Educacional de Es- .Decreto-Ieí nc 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei-h9 2.786,
trêla, com sede em Estrêla,· Estado
de 21 de maio de 1956, poderá o Departamento Nacional de Estradas de
do Rio Grande do Sul.
Rodagem alegar urgência na desapropriação, para o efeito de requerer a
o presidente da República, usando imissão
provisória na posse do bem
da atribuição que lhe confere o arindicado no art. 19, dêste Decreto.
tigo 87, ttem l, da Constituição Federal e atendendo 'ao que consta do
Art. 39 nste Decreto entrará em
processo M".J.N.I. nc 51.275, de 1965,
vigor a partir da "data de sua publicação, revogadas as disposições em
decreta:
contrário.
Artigo único. E' declarada õc utíhdade pública, nos têrmos do art. 19
Brasília, 17 de fevereiro de 1966;
da Lei nv 91, de 28 dSl agôsto de 1935, 145<:1 da Independência e 789 da Repúcombinado com o art. 19 do Regulablica.
mento aprovado pelo Decreto nc 50.517,
H. CASTELLQ BRANCO
de 2 de maio de 1961, Sociedade
Evangélica Educacional de Estrêla,
Juarez Távora

(quinhentos e, dezenove mtl e quinhentos e cinqüenta cruzeiros), para
atender a despesas efetuadas com a
realízação de eleições em 1963 e 1964.
Art. 29 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

I

a
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DECRETO N.... 57.831 - DE 17
FEVEREIRO DE 1966

DE:

Declara de utilidade pública, para
fins ce. âesapropriaçtio pelo Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem_ área de terreno situada
no Municfpio de Osório, Estado co
Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

r, da Constituição Federal,
e nos têrmos do Decreto-lei número
3.365, de 21 de junho de 1941, modi-'
ficado pela Lei- n.? 2.786, de 21 de
maio de 1956, decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
pübücà, para fins de desapropríaçâo
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a área de terreno situada à margem da rodovia -BR101/RS, trecho Oaôric-Tôrres, amarrada às estacas 1177 + 3,10 me'....
US8 ,4- 8,13 m COm uma superfície de
,115.267,86 ma, no Estado do Rio
. Grande,' do Sul representada na planta que com êste baixa, devidamente
autenticada pelo Serviço Técnico do
109 D.R.F. para o fim de serem concluídas as obras de conservação da
BR-101-RS, entre os Km O e 100.
Art. 29 De acôrdo com o que díspõe o art. 15 do Decreto-lei nc 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei nv 2.786, de 21 de maio de
1956, poderá' o referido' Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem
alegar urgência, na desapropriação,
para o efeito de requerer a imissão
provisória na posse do bem indicado
no art. 19 dêate Decreto.
Art. 3Q ~~te Decreto entrará. em
gor na, data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 'de fevereiro de 1966;
1451? da Independência e 78\1 da República.
87,. inciso

H. CASTELLO BRANCO.
Juarez Távora

DECRETO N9, 57.832 - DE 17
FEVEREIRO DE 1966

tigo 87, inciso I, ,aa Constituição pcderal, decreta:
Art. 19 O parágrafo único do artigo 47, do Regulamento da pagadoria de Inativos e pensionistas da Aeronáutica (PIPAR), aprovado pelo
Decreto n« 57.426, de 14 de dezembro
de 19,65, passa a ter a seguinte re-.
dação:
1<0 Chefe da Seçâo de contencioso será assessorado 'por um
Assistente Jurídico do Ministério
da Aeronáutica."
Art. 29 ~ste' decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em' contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H.

CA5TELLO BRANCO

Eduardo Gomes

DECRETO N9 57.833 - DE 17
, FEVEREIRO DE 1966

Retifica o Parágrafo único do art. 47,
do Decreto n 9 57.426, rle 14 de dezembro de 1965.

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

DE

,

Altera a atual denominação do Curso
de Proteção ao Vôo.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigd 87, item .I, da Constituição Fe~
deral, decreta:
Art. 11,) Fica 'alterada para Curso de
Comunicações e proteção ,ao Vôo
(CCPV) a atual denominação do
Curso de Proteção ao Vôo, fixada pelo
Decreto no 53.665. de 5 de março de

1964.

Art. 29 O presente decreto entra em
execução na data de' sua publicação,
revogadas têdas as disposições em
contrário.
Brasília, 17 de revererro de 19'66;
1459 da Independência, e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Eduardo Gomes

DECRETO N.9 57.834 - DE 17
FEVEREIRO DE 1966
DE

499

DE

Altera a Tabela Numérica Especial de
Bxtranumerârío-mensalista tio Quartel-General da 3!J.Região Militar do
Ministério da Guerra, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere oartigo 87, item I, da Constituição e nos

500
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têrmos do parágrafo único do art. 59
da Lei nv 1.765, de 18 de dezembro de
1952, decreta:

Art. 19 Fica transformada na de
Marinheiro. referência 18, uma função vaga de Servente, de igual referência, constante da Tabela Numérica Especial de Extranumeráriomensalista do Quartel General da 3~
Região Militar do Ministério da Guer-

ra, aprovada pelo Decreto no 33.781,
de B de setembro de 1953, e retificada
pelo de nc 37.192, de 18 de abril de
1955.

Parágrafo único - A transformação a que se refere êste artigo prevalece a partir de 18 de, dezembro de
1952. sendo a função

transformada

considerada, na, mesma data, ocupada pelo servidor Manoel Donato Nunes.
Art. 29 O órgão de pessoal respectivo expedirá, para o servidor atingido pelo presente decreto, portaria declaratória da nova situação, obedecido o modêlo aprovado pelo Departamento Administrativo do Serviço
Público.
Ai-t. 39 ltste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 7BÇl da República.
H. CASTELLO BRANCO
Decio de Esc.obar.

DECRETO N' 57.835 - DE 17
FEVEREIRO DE 1966

DE

Estabelece obrigatoriedade de utUizaçlto do transporte. ferroviário ou das
emprésas de navegação autárquicas,
àe economia mista ou administradas pela União, pelas repartições
pilbltcas, autarquias, órgãos da administração descentralizada e entiMetes de direito privado, benefícuidas pelo Gooémo,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição Federal e

considerando a necesssidade de COm
vista .~ .regularização ~ do trttnSpOrte
f~rrovlaZ:10 e. das empresas de navega~
çao autárquicas, de economia mista
ou administradas pela União, ser es~
tabelecída sua utilização por parte das
repartições públicas, autarquias órgãos da administração descentr~l1za._
da e entidades de direito privado
agraciadas pelo Govêrno com fav'lres cambiais tributários de financiamento e outros, decreta:
Art. 19 Fica determinado que os
transportes. das repartições públicas
das autarquias, dos órgãos de admi~
mstraçao descentralizada, notadamente do Instituto Brasileiro do Café do
Instituto do Açúcar e do AICGOI: do
Instituto Nacional do Pinho, da Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás, da
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
S.A. - Usuninas, da Companhia Siderúrgica Paulista - Coslpa. da Companhia Aoos Especiais Itabira S.A.
- Acesita e da Fábrica Nacional de
Motores S.A'. devem ser feitos obrtgatõrtamente por estradas de ferro
Ou através das emprêsas de navegação autárquicas. de economia mista
ou administradas pela União, mediante entendimentos diretos com a dírecão das ferrovias ou daquelas emprêsas de navegação para fixação da capacidade de transporte disponível.
§ lÇl
A inobservância do disposto
neste artigo representará responsabíIídade das autoridades competentes
pelo fiel cumprimento da determinação nêle contida:
§ 29 Em casos excepcionais, medíante decisão especifica do Mínístro. da
Viação e Obras Públicas, poderá ser
dispensada a obrigatoriedade estabelecida neste artigo.
Art. 29 üste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Repú~
blica.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N-9 5-7.836 ainda não foi.

publicado no Diana Oficial.
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DECRETO N9 57.837 FEVEREIRO DE

1966

DE

17

DE

,

. Retifica os Decretos ns. 54.015, de 13.
de julho àe 1964, e 55.004, de 13 de
novembro de 1964.
O Presidente da, República, usando
da atribuição que lhe conrere o arligo 87, item l, da Constituição, decreta:
Art. 19 'Fica incluída na relacâo
constante do item II do art. li? do Decreto nc 54.015,. de 13 de julho de
1964, a série de classes de Estatístico.
a qual fica excluída da relação constante do artigo li? do Decreto' número 55.004, de 13 de novembro de

1964.

501

go 87, item ,I, da Constituição, e nos

têrmca do art. 23, do Decreto-lei .nú. mero 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
.
Art. 19 É concedido reconhecimento
aos cursos de. Engenharta Elétrica e
Engenharia Industrial (modalidade
mecânica) da Escola Politécnica de
Pernambuco, agregada à Universidade Católica de Pernambuco.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em vigor na data da sua publícaçâo.
Brasília, 18 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Pedro Aleixo

, Art. 29 ,O disposto neste decreto
vigora a partir de 1i? de junho de
1964, revogadas as disposições em
contrário.
Brasilia, 17 de fevereiro de 1966;
145i? da Independência e 789 da República,

-

H. CASTELLO BRANCO

N9 57.839 -- DE 18 DE
FEVEREIRO DE ls6tl

Concede reconhecimento aos cursos de
Instrumento e de Canto do Instituto de Belas Artes de Passo Fundo,
Estado do Rio Granâe do Sul.
O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87; 1, da Constituição e tendo em
vista o disposto no Decreto-lei, número 421, de maio de 1938, decreta':
Art. 19 É concedido o reconhecimento aos cursos de Instrumento (piano) e de Canto do Instituto de Belas
Artes de Passo Fundo, no Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 29 :f:ste Decreto entrará em vi-'
gor na data da sua publicação.
Brasília, 18 de fevereiro de 1956;
1459 da Independência e 789 da República.

Mem de Sá
Zilmar de Araripe
Décio de Escobar
Juracy Magalháes
Octéuic Gouveia de Bulhões
Juarez Tâvora
Ney Braga
Pedro

DECRETO

.azeeec

Walter P. Barcellos
Eduardo Gomes'
Raymundo de Britto

H. CAS~LOBRANcO
Pedro Aleixo

Paulo Egyàio Martins
Mauro Thibau
Roberto de Olivetra Campos
Osva~ào

DECRETO N? 57. 84<J -

Cordeiro de Farias

DECRETO N9 57.838 -FEVEREIRO DE

DE

18

FEVEREIRO
DE

19'Ô6

Concede reconhecimento (1. cursos da
Escola Politécnica de Pernambuco,
agregada. à Universidade Católica de
Pernambuco.

o Presidente da República, usando
éa atribuição que lhe confere o arü-

DE

13

DE

DE 19·66

Concede autorização para funcionamento dos cursos àe Matemática e
Filosofia da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras "Santa Marcelina", de Muriaé, Estado {te Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87" I, da Constituição, e tendo em
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vista o disposto no Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938.
decreta:
Art. 11} lt concedida autorização
para o funcionamento dos cursos de
Matemática e Filosofia da .Paculdade
de Filosofia, Ciências e Letras "Santa Marcelína", de Muriaé, Estado de
Minàs Gerais.
Art. 29 âiste Decreto entrará em vigor na data da sua publtcaçâc..
Brasília, 18 de fevereiro de 196,6;
145-Q da Independência e 789 da Repúbllea ,
H. CASTELLO BRANCO

Pedro Aleixo

DECRETO N'57 .841 )

DE

18 DE

FEVEREIltp DE 1966

Declara de utilidade pública a Instituto de Reabilitação, com sede em
Salvador, Estado da Bahia.
o Presidente da Repúbuca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I. da oonsnnnção Federal, e atendendo ao que consta do
Processo M.J.N .I.-5tL279; de 1963, decreta:
Artigo únícc. ~ declarado de utilidade pública, nos têrmos do art. lI?
da Lei nc 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 19 do Decreto
n» 50.517, de 2 de maio de 1961, o
Instituto Bahiano de Reabilitação,
com sede em Salvador, Estado da
Bahia.
Brasília, 18 de fevereiro de 1966;
145l? da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mem de Sá

DECRETO NQ 57.842 FEVEREIRO

DE

DE

18

87, inciso I, da Constituição Federal
e nos têrmos do Decreto-lei núme,
ro 3.365, dr. 21 de junho de 1941
modificado pela Lei no 2.786, de 2i
de maio de 1956, decreta:
Art. iv Fica declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pela Dwísâo de Águas do Departa_
mento Nacional da Produção. Míne.,
rat, do Ministério das Minas e Energia, o terreno e benfeitorias de pro.pr'edade de Líno Mosquera Martinez,
situado na Avenida Heitor Dias, no
município de Salvador, Estado da
Bahia, com área de 3.202m2. cujas
dimensões e confrontações são as seguintes: frente com Avenida Heitor
Dias com 47Bm; fundo COm rua projetada com 40,60 m; lado direito
confrontando COm terrenos dauEx_
pansâc Mercantil Importação e Exportação S.A." com 73,80 m; fado
esquerdo com rua projetada ligando
a Avenida Heitor Dias ao baârro do
Cabula com '16,80 m.
Art. 2Çl A desapropriação a que se
refere o presente decreto é considerade urgência para os efeitos do
art. 15 do Decreto-lei uc 3.365, de

aa

21 de junho de 1941.

Art. 3Çl aste decreto entra em Vigor na data de sua publicação. revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1966;
145Çl da Independência e 78l? ia República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N' 57.843 - DE 18 DE
FEVEREmo I'E 1966
Institui a "hora âe verão"
o território nacional.

em todo

DE

1956

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, pela Divisão
de Aguas do .Departamento N acional da Produção Mineral do Ministériodas Minas e _Energia, terreno
situado no municfpio de Salvador,
Estada da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art:"

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o M'tigo 87, inciso I. da Constituição, e

Considerando o que consta de Exposição de Motivos nc 23-66-GB, de
14 de fevereiro de 1965, do Mínístro
das Minas e mnerara. decreta:
Art. 19 A partir de zero (O) hora
de 19 de novembro de cada ano até
zero (O) hora de 19 de março do ano
seguinte, fica em vigor em todo o
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território nacional, a «hora de verão",
. adiantada de sessenta (60) minutos
em relação à hora Iegal ,
Art. 29 O término da "hora de verão", fixado no Decreto nv 57.303, de
22 de novembro de ,1965, fica entoespado para o dia primeiro (l9) de
março, à urna hora, quando será restabelecida .a hora legal com o retardamento de sessenta (60) minutos.
Art. 3 9 O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de reveroíro de 1966;
1459 da Independência e 739 da República.
H.

CASTEI,LO

BRANCO

M au1'O Thibau

DECRl!:TO N9 57.844 - DE 18· DE
FEVEREIRO DE 1966
Regulamenta os Artigos 19, 29, 39 e .4,'
do Decreto-lei- n 9'2, de 14 de janeiro
de 1966" publicado no Diário Oftctal
da União em 17 de íaneiro de 19f)6.

O Presidente 'da República, us môo
das atribuições que Ihe confere o artigo 87, n 9 1, da Constituição Fe-·
deral, e
Considerando a necessidade de estabelecer o sentido e alcance dos nreceítos legais contidos no referido Decreto-lei em sua aplicação aos casos
ocorrentes, decreta:
nrs: 19 São autcrízauos a praticar
atos de requísíçâo tôdas as pessoas
que, por delegação do Buperíntendeme
da Superintendência Nacional do
Abastecimento. (SUNAB), na forma do
art. 29, alínea I, do Regulamento
aprovado pelo Decreto nv 51.620, de
13 de dezembro. de 1962, estejam investidas para tal fim.
Art. 29 A requisição de bens ou s~r~
viços de que trata o Decreto-Ieí número 2, de 14 de janeiro de 1966, processar-se-á mediante sõemo próprtc de
requtsíçâo, no mínimo em quatro víea,
lavrado na presença de duas teste-nunhaa, ficando a prfme-ra via em poder do requisitado ou seu representante,' que aporá o ciente numa das
demais.

Parágrafo único.

503
Havendo rectsa

oU: impossibilidade de ser RPPSto o
ciente, pelo requisitado ou seu rep . .e-

sentante, dar-se-á o súprtmento ppla
declaração do .requisitante, no verso
de uma das vias, mencionando as -azões da omissão.
Art. 39 A requisição poderá ser fel~
ta para entrega imediata ou parcelada.
Parágrafo único. 'Quando a entrega
fôr ,parcelada, o requisitado, ou "te"ceíro, ficará como fiel depositário dos
bens ou serviços requísítadca:
Art. 49 O pagamento em' .noeúa
corrente, a titulo de mcrenísação, dos
bens ou serviços requsitados, será eretuado de acôrdo com . os preços previamente fixados pela Superintendência Nacional
do
Abaatecímento
(SUNAB) .

Art. 59 O recurso previsto no § 2~
do Art. 19 do Decreto-lei n« 2, de 14
de janeiro de 1966, será interposto.
sem efeito suspensivo, diretamente à
Comissão de Ccordenaçao Executava
do Abastecimento ou através das Delegacias Regionais ou Agências da Superintendência Nacional do Abastecimento (SUNAB) nos seus respectivos
territórios.
Parágrafo único. O prazo ,de deo
(lO) dias previsto para o recurso, CoJU~
tar-se-á da data da ciência. da requísíçâo,

Art. 6Q A colaboraçáo a ser soücttada pelos representantes da Supermtendência Nacional do Abastecimento
(SUNAB) às autorrdades federais, estaduais e municipais, consistirá, na
prestação de auxílio, de qualquer natureza, pessoal e material.
Parágrafo único. A recusa ou•.rmíssão à colaboração prevista neste Artigo, bem como a oposição de :Iuaísquer dificuldades ou embaraços, ,5Ujeítara os responsáveis às sanções previstas no.Art. 13 da Lei nc 1.802, de
5 de taneíro de 1953.
Art. 79 As ínrrações aos dísposiuvos da LeI Delegada no 4, ae 26 .re setembro de 1962, sujeitarão os Infrator.es ou responsáveis as sanções" p-evistas, no Art. 13, da t.ei nc 1.802. de
5 de janeiro de 1953, epncáveís em
processo instaurado perante a .rusr.ce
Militar, nos têrmos do Art. 89, § 19,
do Ato Institucional nc 2, de 27 de outubro de 1965.
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Art. 89 As infrações previstas nas
alíneas C, D, E, G, H, J e K, do Artigo 11; da Lei Delegada no 4, de }6 de
setembro de 1962, somente sujeitarão'
os seus, infratores ou responsáveis às
sanções do Art. 13, da ........ei nc L ':-102,

de fi de janeiro de 1953, merüante re-

presentação das autoridades rede-ais,
estaduais e municipais, à Superintendência Nacional do Abastecimento
(SUNAB) ou às suas Delegacias Re-

gíonats.

§ 19 A representação será feita por
petição instruída com tirava documental.

29 A Superintendência Nacícnat
do Abastecimento (SUNAB) e "1.18.~
§

Delegacias Regionais, índependentemente da representação prevista nE'Ste Artigo, poderão promover as ctngêncías necessárias à aplicação das
.sançóes de que trata a Art.. 13 da Lei
nv 1.802, de 5 de janeiro de 1953.
Art. 99 O presente Decreto entrara
em vigor na data de sua publícaçác
revogadas as disposições em contràrro.
Braalía, 18 de fevereiro de '1966; 115:J
da Independência e 78Q da República.
H. CA8TELLO BRANCO

Mem de Sá

DECRETO N9 57.845 FEVEREIRO

DE

18

DE

DE 1966

MOdifica o Decreto n Q 57.823, de 15 de
fevereiro de '1966, que "Criou o
Grupo de Trabalho Especial para
elaborar o esquema de aplicação de
à
recursos
externos
destinados
pecuária nacional".

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19' O Art. 29.
do Decreto
no 57.823, de 15 de fevereiro de J.966,
passa a ter a seguinte redação:
"Ari. 29 Par-se-âo representar, no
Grupo de Trabalho Especial os Ministérios da Agricultura e da Fazenda,
o Gabinete do Ministro Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica, o Banco central da
República, o Banco Nacional do De-

senvolvímento Econômico (BNDE)
e a Carteira de Crédito Agrícola ~
l'ndystrial do Banco do Brasil, na
razao de um representante para cada
órgão" .
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1966'
145Q da Independência e 789 da Re:
pública.
H. CASTELLQ BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhões
Roberto de Oliveira Campos

DECRETO 'N() 57.846 FEVEREIRO DE

DE 18 DE

1966

Institui o Estoque de Reserva de
Borrachas Vegetais e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo
87, número l, da Constituição e, Conforme o disposto na Lei nc 1.506, de
19 de dezembro de 1951, com a nova
redação dada pela Lei Delegadan() 2,
de 26 de setembro de 1962, combinado
corri o Decreto nc 57.391, de 7 de
dezembro de 1965,
considerando a necessidade de manter o equilibrto estatístico do mercado
de borrachas vegetais e dos demais
elaàtômeroa:
Considerando que para alcançar
êsse objetivo é indispensável a formação de um Estoque de Reserva de
borrachas vegetais por conta da
União para ocorrer a quaisquer eventualidades;
considerando que a formação dêsse
Estoque regulador contribuirá, também, para o amparo aos produtores de
borrachas vegetais, acrescendo os
meios financeiros destinados ao financiamento das safras;
Considerando finalmente que, de
acôrdo com a legislação vigente,
incluem-se entre as atribuições da
Comissão de Financiamento da Produção a compra e o financiamento de
produtos provenientes das atividades
agrícolas, pecuárias e extrativas, para
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a formação de estoques de reserva
com o fim de regular o mercado,
decreta:
Art. 19 É instituido um Estoque de
Reserva de Borracha, que se constituirá de borrachas vegetais brutas e
beneficiadas, equivalente a 12.500
(doze mil e quinhentas) toneladas de
borracha pêso-bruto,
Art. 29 Fica a. Comissão de Financiamento da Produção autorizada
a adquirir do Banco de Crédito da
Amazônia S. A., as quantidades daquelas matérias-primas que' comporão
o Estoque previsto no artigo anterior,
em conformidade com o orçamento
monetário que lhe é destinado.
§ 11,1 A. compra de borrachas, com
as finalidades estipuladas neste Decreto, será efetuada com base nos
preços de custo calculados pela Comissão Executiva de Defesa da
Borracha, no exercício de suas atribuíções legais.
§ 29 O Banco Central da República do Brasil baixará ,as instruções
que se fizerem necessárias às operações financeiras de aquisição do Estoque de que trata o presente Decreto.
§ 39 O Estoque adquirid§ pela Comissão de Financiamento da Produção, na forma regulada por êste
Decreto, será mantido nos entrepostos
do Banc~ de Crédito da Amazônia
S.A., situados nas regiões -produtoras,
por cuja guarda e. conservação será
a mesmo responsável.
Art. 39 A Comissão de Financiamento da Produção efetuará a movimentação do Estoque em causa, através do Banco de Crédito da Amazônia
S.A., que ficará incumbido de proceder a operações de .venda de
borrachas pertencentes áo mesmo,
bem como realizar, por conta "da referida Comissão, compras das quantidades e dos tipos correspondentes aos
que forem vendidos.
§ 1l? As transações 'de que trata
êete artigo serão realizadas pelo Baneo de Crédito da Amazônia S.A., mediante instruções baixadas pela Comtssâo Executiva de Defesa da
Borracha, das quais dará esta imediato
conhecimento à Comissão de Financiamento da Produção.
§ 2~ O Banco de Crédito da Amazônia S.A. comunicará mensalmente
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à Comissão de Financiamento da
produção e à Comissão Executiva de
Defesa da Borracha até o dia lO
(de~) _ do mês seguinte ao vencido, a
posiçao estatística do Estoque de Res~rva.de B.orracha de que é depositárlO, ínclusíve - das compras e vendas
por êle efetuadas.
§ 39 Para cumprimento do disposto
neste artigo, a Comissão de Financiamento da Produção firmará COm a
Comissão Executiva de Defesa da
Borracha e o Banco de Crédito da
Amazônia S.A., os convênios que
forem necessários, sendo nestes últimos assegurado o ressarcimento das
despesas em que incorrer o citado
Banco; assim como fixada a remuneração dos serviços porêste prestados.
Art. 4Q mste D~creto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío .
Brasília, 18 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 78Q da Re~
pública.
H. CASTELLO BRANco

Octávio Gouveia de Bulhões
Roberto de Oliveira Campos

DECRETO NQ· 57.847 -

DE

23 oa

FEVEREIRO DE 1966

Declara de utilidade pública a Fundação Ateneu Cachoeirense,. com sede
em Cachoeira de Itaaemirim, Estado do Espírito Santo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal e atendendo ao que consta do
Processo M. J . N . I. -'53.194, de 1964,
decreta:
Artigo único. f:: declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei no 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com O art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, a Fundação Ateneu Oachceirense. com se~
de em Cachoeira de Itapemírim, Estado do Espírito Santo.
Brasília, 23 de fevereiro de 19,66;
145-Q da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mem de Sá
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DECRETO NQ 57.848 -

DE

23

DECRETO N9 57.850 - DE 24 DE
FEVEREIRO ,DE 1966

DE

FEVEREIRO DE 1966

Retificá o enquadramento do cessocr
àa Superintendéncia do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia, beneficiado pelas Leis' números
3.967, de 5 de outubro de 1961, e
4.069, de 11 de junho de 1962, corovado pelo Decreto' n 9 54.040, de 23
de julho de 1964.

Declara de utilidade pública o Asilo
São Vicente de Paulo, com sede em
paranaguá, Estado· do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I. da Constituição Federal
e atendendo ao que consta do Processo M.J.N.I.-51.2'78, de 1964, de-

O' Presidente da República, usando
da atribUição que lhe confere (I. artdgo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma
dos anexos, o enquadramento dos cacgos, funções e empregos da Superintendência do Plano de Valorizaçâo
Econômica da Amazônia, aprovado
pelo Decreto no 54.040, de 23 de julho
de 1964, e retificado pelo Decreto número 56.265, de 6 de maio de 1965, na
parte referente ao pessoal amparado
pelo artigo 23, parágrafo único, da
Lei n Q 4.069, de 11 de junho de 1002,
bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes, a saber:
Pessoal amparado pela Lei número
4.069, de 11-6-62:

ereta:
Artigo único. 1'1: declarado ne utili ~

.dade pública, nos têrmos do art. 111
da Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,

combinado com o art. P do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, o Asilo.

São Vicente de Paulo, com sede em
Paranaguá, Estado do Paraná.
Brasília, 23 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mem de Sá

... 'sé;,i~ -[~. Cià;s·e's·:·· Tes·ÓÜ;~i:;O····
DECRETO NQ 57.849 - ' DE 23
FEvEREIRo DE 1966

DE

Concede autorização para funcionamento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras da Fundação Santo André, Estado de São PauZo.

o presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 87, I, da Constituição e tendo em
vista o disposto no art. 23 do Decreto-lei nc 421, de 11 de maio de 1938,
decreta:
Art. 19 ~ concedida autorização para
o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo André, no Estado de São Paulo.
Al't. 2Q zste Decreto entrará em
vigor na data de sua punlícação.
Brasília, 23 de fevereiro de 1966;
145Q da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Peâro Aleixo

Código: AF-701.17.A
1 Cargo

\

1 -

Referência-base:

1. Nelson de Magalhães SELbrosa.
Art. 2Q A retificação a que se refe-

re o artigo anterior prevalecerá a
partir de 15 de junho de 1962.
Art. gc O órgão de pessoal competente apostílará o titulo do servidor
atingido pelo presente decreto.
Art. 49 As despesas com a execução
dõstc decreto correrão à conta das
dotações próprias da Supenntendência do Plano de valorizacão nconomica da' Amazônia.
~
Art. 5l? O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de fevereiro de 196?;
1459 da Independência e 78'! da Republ1ca.
H. CA5TELLO BRANCO
Oswaldo cordeiro de Farias
O anexo a que se refere o texto
foi publicado no D.O. de 4-3-66.
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Lei no 3.780, de 12 de julho de 1960,
o art. 29 da Lei nc 3.967, de 5 de outubro de 1961, e o Decreto nv 52.144,
Retifica o enquadramento dos cargos, ,de 25 de junho de 1963, decreta:
junções e empregos do Ministério
Art. 1.9 Fica retificado, na forma dos
da Eclucação e Cultura.
anexos; o enquadramento das funções
Escritório Técnico da universidade
o Presidente da República, usando do
do Brasil, aprovado pelo Decreto nú, das atribuições que lhe confere o armero
49.343, de 25 de novembro de
tigo. 87, item 1, da Constituição, e
1960, e alterado pelos Decretos númetendo em vista·o disposto no parágrafo' único do art. 19 do Decreto ros 51.536, de 21 de' agâsto de 1962.
52.211, de 2 de julho de 1963. e 54.935-,
nv 52.794, de 31 de outubro de 1963,
de 4 de novembro de ,1964, na parte
decreta:
referente às séries de classes de AlmoArt. r? Fica retificado, na. forma
xarâfe, Armaaenísta, Zelador, Porteiro,
dos anexos, o enquadramento dos carLaboratarista e Contador, da Parte
gos, funções e empregos do Ministé~. Permanente (Lei nc 3.780, de 1960).
1'10 da Educação e Cultura, aprovado
e Marceneiro, Mecânico de Motores a
pelo Decreto nv 52.794, de 31 de outuCombustão, Sondador, Motorista, Aubro de 19'63, com o fim de serem inxiliar de Engenheiro, Laboratarista,
cluidos nas séries de classes de eco- Arquiteto e Engenheiro, da Parte Especial (Lei ne 3.967, de 1961), bem'
nomista, Médico e' Cirurgião Dentista. cargos cujos ocupantes dependiam
como as relações nominais dos resde comprovação de habilitação propectivos ocupantes.
nsstonar;' na conformidade do paráArt. 29. O órgão de pessoal compegrafo único do art. 19 do decreto citente apostdlará os títulos dos servitado.
dores abrangidos pelo disposto neste
Art. 2Q A presente rettncaeão videcreto.
'gora a ,partir de 19 de julho de 1960.
Art. 39. A retificação a que se reArt. 39 As despesas com a execução fere êste decreto prevalecerá a pardêste decreto serão atendidas pelas
tir de 1 de julho de 1960, para as sédotações orçamentárias próprias.
ries de classes da Parte permanente,
e a partir de 6 de outubro de 1961,
Art. 49 O presente decreto entrará
para as da Parte Especial, correndo
em vigor na data de sua publicação,
as despesas decorrentes, à conta da
revogadas as disposições em contrádotação orçamentária própria.
rio.
Art. 49. O presente decreto entrará
Brasília, 24 de fevereiro de 1966;
em vigor na data de sua publicação,
1459 da Independência e 7W! da Repúrevogadas as disposições em contrário.
blíca,
Brasília, 24 de fevereiro ue 1900; 1459
H. CA:$TELLo BRANCO
da Independência e 789 da República.
DE 24 DE

FEVEREIRO DE 1966

Pedro Aleixo

H.

CASTELLO

BRANCO

Pedro Aleixo

o anexo que se refere o texto foi

-publícadc no D.O. de 4-3-66.

Os anexos a que se refere o artigo

1º foram publicados no D.O. de 8

retificado no de 14-3-66.
DECRETO N9 57.852 -

DE

24

I

DE

FEyEREIRO DE 1966

Retifica o enquadramento das tunçóes do Bscritórío Técnico da Uni. uereid-uíe do Bro,sii,.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, e' tendo
em vista o que dispõem o art. 48, da

DECRETO N9 57.853 - DE 24.
FEVEREIRO DE 1966

DE

Altera o Quadro de Pessoal - eart«
Permanente - da Universtdade do
Paraná, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição, e tendo
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em vista o art. 11 da Le1 nQ 3.780,
de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 19 Fica criada, no Quadro de
da
Pessoal - Parte Permanente Universidade do Paraná, uma (1) função gratificada de Chefe de Secretaria, classificada, provisoriamente.

no

símbolo 2-F, para atender à Esco~a
de Agronomia e Veterinária..
Àrt. 29 A despesa com a execução
dêste decreto será atendida com os
recursos financeiros concedidos
à
trnrversioade do Paraná.
Art. 39 ~te decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de fevereiro de 1966;
145Q da Independência e 78l? da República.
H. CASTELLa BRANCO

Pedro Aleixo

DECRETO N9 57.854 FEVEREIRO DE

DE

24 DE

1966

Retifica o Decreto n/) 52.794, de 31 de
outubro àe 1963, que aprovou o esquadramento definitivo ào Ministe-'
rio da Educação e Cultura.

O presidente da Repúblfea, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e tendo em vista o que consta
do processo nv 386-65, da Comissão de
Classificação de Cargos, decreta:
Art. 19 Fica retificado o Decreto ..
nv 52 _794, de 31 de outubro de 1963,
que aprovou o enquadramento 'dos
cargos, funções e empregos do Ministério da Educação e Cultura, na parte referente à Classe de Professor Catedrático, código EC-501 tartrgo 75 da
Lei nc 3,780, de 12 de julho de 1960),
da Universidade Minas Gerais, Escola de Arquitetura, a saber:
998 999 -

.

Francisco de Assis da Sill'a
Brandão (interino)
1.000 -

.......•..•...............

Art. 29 A retificação, a que se refere o artrgc anterior, prevalecerá a
partir de 19 de julho de 1960.

Art. 3Q aste decreto entrará em -'figor na data de sua publicação resogadas as disposições em contrãl;,o.
Brasília, 24 de fevereiro de 1966'
1~59 da Independência e 789 da Re:
pública.
H. CASTELLO BRANCO

Pedro Aleixo

DECRETO N9 57,855 - DE 24
FEVEREIRO DE 19&6

Di;

Declara de utilidade pública o "Instituto São Pedro de Educação e Assistência", com sede em ncae, Estado do Rio Grande d.o Sul.
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal e atendendo ao que consta do
processo MJNI-53.234, de 1964, deereta:
Artigo único. É declarado de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei nc 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 1'} do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, o "Instituto São Pedro de Educação e Assistência", coro sede em Bage, Estado do Rio Grande do Sul.
Brasília, 24 de fevereiro de 1006;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTFLLOBRANCO

Mem de Sá

DECRETO N9 57 . 856 FEVEREIRO DE

DE

25

DE

1966

Autoriza a 'centrais Elétrica.'! ãe Santa Catarina S. A. a ccnetruir linha
de transmissão.

o Presidente da República, usands
das atríbutções. que lhe confere o artigo 87, inciso' I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 59 do Decreto-Iei
nc 852, de 11 de novembro de 1~33,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a õcntraís
Elétricas de santa Catarina S. A. a
construir a linha de transmissão 611tre as cidades de .Iaraguá do SUl. e
Joinville, no Estado de Santa catartna.
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§ 19 Em portaria do Ministro das
).[illas e Energia, após a - aprovação
10s proj etos, serão fixadas as característloas técnicas da linha de toansmissáo.
§ 29 A referida linha se destina ao
fornecimento de energia elétrica ao
Município de Joinville.
Art. 2Q A concessionária deverá
cumprir as seguintes exigências:
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas
e Energia, em três (3) vias. dentro do
prazo de trezentos e sessenta (360)
dias, a contar da data da publicação
dêste Decreto, os estudos, projetos .e
orçamentos relativos à linha de transmissão.
-11 - Iniciar' e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetes aprovados ou as modificações Que forem
autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos a que se
refere este artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 O presente Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1966;
1459 -da Independência e '18Q da República.
<

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 57.857 - DE 25 DE
FEVEREIRO DE 1966
Renova o Decreto n Q 53.459, de 20 de
janeiro de 1964.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nc I, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei no 1.985, de 29
de janeiro de 1940' (Código de Minas),
decreta:
Art. 1Q Fica renovada pelo prazo
improrrogável -de um (1) ano nos 001'mos da letra "b", do art. 1Q do Deereto-lei no 9.605, de 19 de agõsto
Ide 1946, a autorização conferida ao
cidadão brasileiro Francisco' de Paula
Cavalcanti de Albuquerque t.acerde

.09

pelo decreto número cinqüenta e três
mil quatrocentos cinqüenta e nove ...
(53.459), de vinte. (20) de janeiro de
mil novecentos e sessenta e quatro
(1964), para pesquisar oaulím no município de Matriz de Oamaragíbe, EsH
tado de Alagoas.
Art. 2Q A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de quatro mil seiscentos e sessenta cruzeiros (4.66Q) e' será
transcrita no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1966;
14.5Q da Independência e 739 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.Q 57.358 - DE 25 DE
FEVEREIRO DE 1966
outorga à Sociedade
Anônima
de
Eletrificação da Paraiba coscessõc .
para distribuir energia elétrica.

O Presidente' da República. usando
da atribuição que lhe confere o' artigo 87, inciso I 'da Oonstdttnçào, e' nos
têrmos do art. 59 do Decreto-Ieí número 852, de 11 de uiovembro de 1938
e do art. 89 do Decreto-lei nc 3.763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 1.9 E' outorgada, à Sociedade
Anônima de Eletrificação da Paraíba, concessão para rhstrtburr energia
elétrtca nos municípios de Gurínhem,
Cabaceíras, Cruz do Esp1rito Santo, Nova Floresta,
.água Branca,
Cubatí, Soledade, Destêrro e Bayeux,
no Estado da Paraíba, ficando autorizada a construir os sistemas de transmissão e de díatrtbuiçào que se fizerem necessárias.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão fixadas as caractenstícae técnicas das instalações.
§ 2.9 A energia c ser dtstrtbuída
será suprida pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco.
Art. 2.Q A concessionária deverá
satisfazer às seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Mi~
nistro das Minas e Energia, em três
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(3) vias, dentro do prazo de trezen.tos e sessenta (360) dias, a contar
da data da publicação désre decreto,
os estudos, projetos e orçamentos relativos aos aístemas de transmíssão
e dístrtbutçâo ,
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publi-

DECRETO

N9 srt. 859 - DE 25 DE
FEVEREIRO DE 1966

Autoriza a Companhia Paulista de:
Fôrça e Luz a construir linha de
~ transmi$são e da outras prOViàén~

cscs.

o Presidente da República, usando
da atrtouícãc que lhe confere o arncação do despacho da aprovação da go 87, inciso 1, da Constituição, e nos
têrmoa do Decreto-Ieí nc 2.059, de 5
respectiva minuta pelo Ministro das
de março de 1940, 59 do Decreto-lei
Minas e Energia.
no 852, de 11 de novembro de 1938
II! - Iniciar e concluir as obras
decreta:
'
nos prazos que forem aprovados pelo
Art.
19
Fica
a
Companhia
Paulista
Ministro das Mínas e Energia, exede Fôrça e Luz autorizada a:
cutando-as de acôrdocom os projea) Construir uma linha de transtos aprovados e as nodífícaçôes que
missão Iígandc o tronco de "Campíforem autorizadas.
.
naa-Vadínhos" ~ cidade de ltatiba
Parágrafo único. Os prazos rerertEstado de São Paulo.
'
dos neste artigo pcderào ser prorb) Construir uma subestação anaírogados por ato do Ministro das Mi- xadora na cidade de Itatiba.
nas e Energia.
.
§ 19 As instalações ora autorizadas
Art. 3Q As 'canres ce tornecimen- se destinam a prover rerôrco ao f 01'-'
to de energia; elétrica serão nxadas necimento de energia elétrica ao mue revistas trienalmente, pela Divisão nicípíc de Itatiba e adjacências.
§ 29 Por ocasião da aprovação dos
de Aguas do Departamento Nacional
projetos serão fixadas as caracteris-'
(da 'Produção Mineral, com aprovação
tacas técnicas da Iínha.. de transmisdo Ministro. das Minas e8nergia.
são e da subestação.
Art. 4.9 A presente concessão viArt. 29 A concessionária deverá sagorará pelo prazo de
trinta (30)
tisfazer às seguintes exigências:
anos.
I - Apresentar à Divisão de Águas,
Art. 5.Q Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que, do Departamento Nacional da ProduMineral do Ministério das Minas
no momento, existirem em função eçãoEnergia,·
em três (3) vias, dentro
exclusiva e permanente dos serviços do prazo de cento e oitenta \180) dias,
concedidos reverterão à União.
a contar da data da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e -orArt. 6.9 A concessionária deverá
requerer que a concessão sej a reno-. çamentos relativos à linha de transmissão e subestação.
" vada mediante as condições que vie11 - Iniciar e concluir as obras nos
rem a ser estipuladas.
prazos que foram fixados pelo MimaParágrafo úníco. A concessionária
tro das Minas e Energia, executandodeverá entrar com o pedido a que se' as de acôrdc com os projetos aprovarefere este artigo até seis (6) meses
dos e as modificações ,que forem auantes de findar o prazo de vigência
torizadas.
da concessão, entendendo-se, se não o
Parágrafo único. Os prazos a que
se referem êste artigo potíerâo ser
. fizer, que não pretende a renovação.
prorrogados por ato do Ministro das
Art. 7.r~ll::ste decreto entra em
Minas e Energia,
vigor na data de sua publicação, reArt. 39 ltste Decreto entra em vigor
vogadas as disposições em contrário.
na data' dé sua publicação, revogadas
Brasília, 25 de fevereiro de 1966, as disposições em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da. Re1459 da Independência e 789 da
pública.
República.
H.

CASTELLO

Mauro

BRANCO

Th~õau

H.

CA8TELLO BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO. N9 57.860 -

DE

25

DE

FEVEREIRO DE lSS6

Transfere eonoeoeõo.

o Presidente do República usando
da atribuição que .Ihe contere o artigo 87, inciso I, da .Constttuição, e
nas têrmos dos artigos 10 do Decreto-lei 05' :L 2181, de 6-- de junho de
1940, e 89 do Decreto-lei nc 3.703, de
25 de 'outubro de 1941, decreta:
Art. 19 Píca transferida a Centrais
Elétricas do Piauí S.A. concessão
IJ"'Lra produzir e distribuir energia
elétrica nos municípios' píauienses de
Teresina, Demerval Lobão e Monsennor Gil, de que é titular o Instdtato de Aguas e Energia' Blétrrca'' em
virtude do Decreto nc 39.945, de 6 de
setembro de 1956.
parágrafo único. centrais Elétricas
do Piam s.A. deverá assinar o contrato disciplinar da concessão dentro
dos trinta (30) cías seguintes à publicação do despacho de aprovação
da respectiva minuta pelo Ministro
das Minas e êmergta.
Art. 29 As tarifas de fornecimento de, energia elétrica serão fixadas
e trienalmente revistas pela Divisão
de Aguas, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, com aprovação
do. Ministro das Minas e Energia,
Art. 39 aste decreto entra em vl~
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

de janeiro de 194(1 <Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro JOsé Francioni de Freitas
a pesquisar diatomita, em terrenos de
propriedade de Belarmino Jerônimo
da Silva e outros, no lugar denominado Arroio, distrito e município de Imbituba, no Estado de Santa 'Catarina,
numa área de cento e setenta c sete
hectares (177' ha) , delimitada por um
retângulo que tem um vértdce a trezentos e setenta e um metros (371m),
no rumo magnético .setenta graus trinta minutos sudoeste (709 30' SW) da
casa de residência de Pranceüno Manoel Rosa e os lados, divergentes desse
Vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: mil setecentos e
setenta metros (1.770m), cinqüenta e
oito graus dez minutos nordeste (589
10' NE); mil metros (1.000ID), trinta
e um graus cinqüenta minutos sudoeste (319 50' SE).
Parágrafo único. A execução da
presente. autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decrete nc 51.726, de 19 de
~ fevereiro de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q\ O trtuio da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
setecentos e setenta cruzeiros ('':'~l'S ,.
1. 770,00) e será válido por dois anos
a contar da data da trenscrtção no
livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Arb, 39 Revogam-se as üíspostções
em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro ae 1966;
145Q da Independência e 789 da República.
I

H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau.

DECRETO NQ 57.861 -:....DE 25
FEVEREIRO DE

DE

1966

Autoriza o cidadão
orasileiro Jose
Francioni de Freitae 'J, pesquisar
diatomita, no município de lmoitüba, no Estado de Santa Catarina.
,

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constatuíçào e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29

DECRETO N.o 57.862 FEVEREIRO DE

DE

z5

DE

19ô6

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Vieira de Barros a pesqUisar
mármore, dolomita e minério de
manganês no Municipio de Piedaae,
Estado de São Paulo,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o. art.
87,. n.» I, da Constdtuíçáo e nos ter-
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mos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 19<6!0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado O cidadão
brasileiro Francisco Vieira de Barros
a pesquisar mármore, dolomita " minério de manganês em terrenos de
sua propriedade no lugar denominado
Bairro -Iurupará, Distrito e Muntcrpto
de P~edade, Estado de São Paulo, numa area de quatro ncctares e setenta e cinco centíares (4,0075 haj , dehmítada por um colígono irregular, que
tem um vértice a oitenta e um metros e oitenta e cinco centímetros
(81,85 m) , no rumo magnético ce quarenta graus e quarenta e um minutas
noroeste (40 0 41' NW) do canso noroeste (NW) da case de Erpirüc Vieira dos Santos e os lados a oarctr eesse vértice, os seguintes ccmprunentos
e rumos magnéticos: oitenta e sete
metros e' cinqüenta centímetros <8750
m) , oitenta e nove graus e um D11n'Uto sudoeste (89° 01' SW): rreaentcs
metros trinta e o i t o centímetros
(3,00,38 mj , nove graus 'sudoeste <9°
SW); duzentos e quarenta metros
(240 m) , oitenta e quatro graus e oito
minutos .nordeste (84° 08' NE); duzentos trinta c aetc nctros e d-zessete
centímetros (237,17 zm , trinta e dois
graus e dezessete minutos noroeste
(32° 17' NW). O quinto (5.0) e úrtdmo Jade é o segmento retilíneo que
partindo da extremidade do quarto
(4.°) lado descrito 'vai ao vértice de
partida.
Parágrafo unico. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípuíações do Regulamento' aprovado pe~o Decreto nv 51. '726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução numero 3, de 30 de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nucíeár ,
Art: 2.0 O titulo da autorízação de
pesquisa, que será uma via autentica
deste decreto, pagará a taxa. de trez.entos cruzeiros (Cr$ ;iOO) e será "'á~
Iído por dois (2) anos a contar da da:'
ta da transcrição no livro' próprio de
Registre das Autorizações. de Pesquisa.
Art. 3.° Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1966'
1459 da Independência e 789 da Repil~
blica.
H.

CASTELLO 'BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N." 57.863 - DE 25
FEVEREIRO DE 1966

DE

Autoriza o cidadão brasirezTO LUiz
Gonzaga Chaves a pesquisar ca8,~i_
t~rita, no Município de COTOne~ x«:
vz~r Chaves, Estado de Minas Ge~
ra'lS.
:-P

da

o Presidente
República, nsanne
da atríbuíçâo que lhe confere o art
87, n.c I, da Constítuíçáo e nos ter:'
~os .do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas)
decreta:
•
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Lutz Gonzaga Chaves a pes-"
quisar cassiterita em terrenos de JOSé
Rodrigues ,'::haves, lVIaria Trindade
Rodrigues Chaves, Luiz Gonzaga Cha.,
ves, Silvio Rodrigues Chaves, Tarcíso
Rodrigues Chaves, 'I'ereztnha de Jesus
Chaves, aosenne de Jesus Chaves. no
lugar denominado Roçadínho do ivIato
Virgem, no imóvel Fazenda da Boa
Vista, distrito e município de .Coronet
Xavier Chaves, Estado de Minas Gerais, numa área de vinte e nave nectar~s ~ quarenta e dois ares <29,,*2 na) ,
detímitada por um polígono místuíneo
que tem um vértice na margem direita do córrego do Mato Virgem, a
.ottenta e cinco metros (85 mj no rumo magnético de trinta e nove graus
noroeste (NW) da barra 10 córrego do
Café, e os lados são assim detínídos:
O primeiro lado e um segmento rettlineo, com seiscentos e dBZ metros
(610 m) , que parte do vértice iniciai
com rumo magnético de cinqüenta e
sete graus quarenta e cinco minutos
sudoeste (57.0 45' SW);. a segundo Iado é um segmento retilineo, com qutnhentos e sessenta metros. 1,560 fi),
que parte da extremidade do primeiro lado, com rumo magnético de quarenta e oito graus noroeste (48° !JW);
O terceiro lado é o segmento retilíneo que partindo da extremidade do
segundo lado, com rumo .magneuco de
sessenta e sete graus nordeste (67 0
NE), alcança a margem direita do córrego Mato Virgem; O quarto e ultimo lado é o trecho da margem díreita do córrego Mato Virgem compreendido entre o vértice íntctal e "t. extremidade do terceiro lado aescnto.
Parágrafo único. A execução da.
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprova-
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do pelo Decreto nc 51.126, de_19 ~e revereiro de 1953, e da Resoluçao nurue1'0 3, de 30 de abril de ~965, da Comiasão Nacional de Energia NUCJ('<1l'.

.Art. 2l? O título da autortzacão de
pe::;quisa, que será uma via 'cutenttca
éêste decreto, iagará a taxa de ta-ezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será \
válido por dois ,2) anos a contar da
data da transcrição no dvro próprio de
Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam -Se as disposições
em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de ll;l{j5;
1459 da Independência e 789 da RepublÍca.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 57.864 -

DE

25 DE.

FEVEREIRO DE 1966

Aut'orif::;a o
tião Vitor
e quartzo
Estado de

o

cidadão brasileiro SebasAddário a pesquisar mica
no mun icípio de Gatüeia,
Minas Gerais.

Presidente da República, usando

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

o

termos do Decreto-lei n 9 1. dB5, de 29
de janeiro de 1940, (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Sebastião Vitor Addár!o a
pesquisar mica e quartzo em terrenos
davolutos de sua ocupação no lugar
denomínado Córrego Jaboti, distrito
de São Geraldo do Baixo, município
de Gatüéa Estado ce Minas Gerais
numa área de dois hectares e setenta
e dois ares (2,72 ha) , delimitada por
um pcltgono irregular, que tem um
vértice a cento e treze metros (113
m) no rumo magnético de cinqüenta
e dois graus sudeste (529 SE) do canto sudeste (SE) da casa de Manuel
Ribeiro, sita a quase um quilômetro
(1 Km) , à montante do córrego Funelo a partir da barra do córrego Turmalina e os lados a partir dêssa vértice, Os seguintes comprimentos e rumos magnetdcos:
cinqüenta e oito
metros (58 m) , sessenta graus e dez
minutos sudoeste (609 10' SW); noventa e oito metros (98 rrn sete graus
e dez minutos sudeste (79 lO' SE)
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duzentos e dez metros (21G m) , quarenta e nove graus e quarenta minutos noroeste (499 40' NW); cento e
sessenta e seis metros (166 m) , cinqüenta e um graus e trinta minutos
nordeste (519 3'0' NE); cento e dez
metros (110 m) , setenta e nove graus
e quarenta e cinco minutos nordeste
(79 0 45' NE) o sexto (6 9 ) lado é O
segmento retüinec que une a extremidade do quinto (59) lado descr-ito ao
vértice de partida.
Parágrafo úmco , A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações da Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução núme1'0 3 de 30 de abril de 1955 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29· O titulo da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Crg 3QO) e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Au tortzações de Pesquisa .
Art., 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 19-66;
1459 da Independência e 780 da Repúbica.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

NQ

57.865 - DE 25
1966

DE

FEVEREIRO DE

Autoriza a Minetação ccete S. A. a
pesquisar minério de ferro, no município de Santa Bárbara, Estaào de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1'? Fica autorizada a Mineração Caeté S. A. a pesquisar minério
de ferro em terrenos de propriedade
da Cia. Ferro Brasileira S.: A., nos
imóveis Marimbá, Mina dos Homens
e Almeidas, distrito de Conceíçãc do
Rio Acima, município de Santa Bárbara, Estado de Minas Gerais, numa
área de duzentos e quarenta e oito
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hectares (248 ha) , delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a noventa metros (90 m) , no rumo verdadeiro de trinta e seis graus

sudoeste (369 SW), da confluência dos
córregos Martmbá e Mata do Marim-

bá e os lados a partir dêsse vértice 08
seguintes comprimentos e rumos verdadetros : duzentos e -trinta e 'dois
metros e oitenta centímetros (232,80
m) , sessenta e oito graus sudoeste (689
SW); duzentos e quarenta e três metros (243m), oitenta graus sudoeste
(89 9 SW); cento e sessenta e quatro
metros e cinqüenta centímetros (164,50
m) , sessenta e dois graus sudoeste
(62'? SW); trezentos e _quatro metros
(304 m) , oitenta e sete graus trinta
minutos sudoeste (879 30' SW); du-

zentos metros ·(200 m) , sessenta e cinco graus cinqüenta e seis mir..utos noroeste (659 56' NW); duzentos metros
(200 m) , setenta e quatro graus quatro minutos sudoeste (749 04' SW-):
quinhentos e noventa metros (590 m) ,
quarenta e seis graus sudeste (46(1
SE); setecentos e quarenta e dois
metros (742 m) , setenta graus sudoeste (70 9 SW);' setecentos e sessenta
e cinco metros (765 m) , dezessete
graus trinta minutos sudoeste (179
30' SW); .quatrocentos -e noventa metros (490 m) , sessenta e quatro graus
quarenta e cinco minutos sudeste (649
45' SE); mil quatrocentos metros
(1.400 m'i r setenta e três graus sudoeste (739 SW); duzentos e oitenta
metros (280 m) , quarenta e sete gl'8.US
noroeste (470 NW): mil trezentos e
noventa metros (1. 390m), vinte graus
nordeste (209 NE): oitocentos e
vinte metros (820 mj , cinqüenta e
quatro graus nordeste (549 NE); oitocentos e trinta e sete metros (837 m) ,
quarenta e nove graus nordeste (49(1
NE); o décimo sexto lado é o segmento retilíneo que une a extremidade do
décimo quinto lado descrito ao ponto
de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de fevereiro de 19G3, e da Resolução CNEN
nc 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será 'uma VÜI, autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois
mil quatrocentos e oitenta cruzeiros
(Cr$ 2.480,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da. data da trans-

crição no livro próprio "de Reztstro
das Autorizações de Pesquísa..
Ct

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1966'
145 9 da Independência e 789 da Re:
pública.
H.

CASTELLQ

BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N9 57.866 FEVEREIRO DE

DE 25 DE

1966

Concede . ã Benefíciaâora de. Caulim
Brancor Ltda. autorização para
funcionar como emprêsa de mineração.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 nc X, ma Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 933, de S
de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida à Beneficiadora de Caulím Brancor Ltda.,
constituída por contrato arquivado
sob nv 371.161 e alteração sob número 377.164, na Junta Comercial do
Estado de São Paulo, com sede na
cidade de São Caetano do Sul, autorização para funcionar como emprêsa
de mineração, ficando obrigada a
cumprir integralmente as' leis e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 25 de fevereiro de 1966;
145 9 da Independência e 78 9 da República.
H. CASTELLQ BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N9 57.867 -

DE 25 DE

FEVEREIRO DE 1966

Autoriza Apolônio Bcuret de Mello, a
comprar pedras preciosas

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição
Federal e tendo em vista o Decretolei nv 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Apolônio Bouret de
Mello, residente em Cuiabá, Estado
de Mato Grosso, a comprar pedras
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preciosas nos têrmos do Decreto-lei
nv 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desâa autorização uma
via autêntiea do presente decreto.
Brasília, 25 de fevereir-o de 1966;
1459 da Independência e 789 da República .
. H.

Art. 29 ,- O disposto neste decreto
vigora a partir de 19 de junho de
1964, revogadas as disposições
em
contrário.
Brasilia, 25 de fevereiro de 1966;
145 9 da Independência e 789 da República.

CASTELLO BRANCO.

H. CASTELLO BRANCO

ootaoío Bulhões.

DECRETO N9 57.868 -

515

Pedro Aleixo

DECRETO N9 57.870 -·DE 25 DE
DE 25 DE

FEVEREIRO DE 1966

FEVEREIRO DE 1966

Autoriza Mineraçã0 Tejucana S. A.
a' comprar pedlras preciosas

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o--~}
tígo 87, íncíso I, ma Constituição
Federal e tendo em vista o Decretolei no 466, de 4 de [unho de 1938, decreta:
Artigo úníco. Fica autorizada a frrma Mineração 'I'ejucana S .. A., estabelecida em Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei rrumereéôe, de 4 de junho de 1938, constituindo título Gesta autorização uma
via autêntica do presente decreto.
Brasília, 25 de fevereiro de 1966;
145Q da, Independência e 78Q da República.
H. CAsTELLQ BRANCO.

Octavio Bulhõés.

DECRETO N9 57.869 ...,.. DE 25 DE
FEVEREmo DE 1966
Retifica os Decretos ns. 54.015, de 13
de julheJ de 1964, e 55';204, de 11 de
iiezembrc de 1964.

0- Presidente da República usando
da atributção que !J.>1e c-onfere o artigo
87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 -'- Fica ínclurda na relação
constante do item. II do artigo 19 do
Decreto nc 54.015, de 13 de julho de
1964, a série de elasses de Inspetor _de
Ensino, a qual fica excluída da relação constante d-o artigo 19 do Decreto
nS' 55.204, me .n de dezembro de 1964.

Institui o Programa Especial de Bôlsoe de Estudo para irolxútuuioree
sindicalizados c seus dependentes.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confene 0 artdgo 87, item I, -da Comstituíçâo, decreta:
Art. 19 Fica ínstítuído o Programa
Especial de Bôlsaa de Estudo - •...
P .E.B.E. - destinado a assegurar ensino -médio através de bôlsas de eatudo a estudantes carentes de recur50S.

Art. 29 A distribuição das bôlsas de
estudo decorrentes do Programa mstituído neste Decreto rar-se-a através
dos sindicatos, e' a elas somente terão direito os-trabalhadores sindicalizados, seus filhos e dependentes.
Art. 39 As bôlsas de estudo suprirào o custeio das despesas essenciais
à educação de nível médio (secundá. rio, industrial, comercial, agrícola e
normal) inclusive gastos de alimentação,
material escolar, vesbuárto,
transporte, assistência médica e odontológica.
Art. 49 O P.E.B.E., sem prejuízo 'das
subvenções e auxilias admitidos em
Lei, será custeado pelos .seguíntes recursos:
a) dotações específicas incluídas no
Orçamento da União;
b) rendas de tributos federais
que
para esse fim forem criados;
c) contrrouicões, donativos e legados de entidades públicas e privadas;
d) recursos previstos em. acordos internacíonaís:
e) rendas eventuais do patrimônio
e serviços do Programa.
Art. 59 O P.E.B.B. será administrade por um Conselho Administrativo
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constítutdo de cinco membros e, além
de Mintstro do Trabalho e Previdên-

cia Social, que presidirá, será Integrade, por;
a) um representante do Ministério
da Educação e Cultura;
b)

um representante do Mfnistérío

(lo Trabalho e previdência Social;

c) dois representantes das Confederações Nacionais de Trabalhadores.
§ 19 Será de 3 <três) anos o mandato dos membros do Conselho Admmrstrativo ·enumerados nas alíneas
a e b e de um ano o dOE enumerados na alínea c, não podendo êstes
últimos serem reconduzidos.
29 Os representantes do Míníatério da Educação e Cultura e do Miê

nistério do

Trabalho e Previdência

Social serão designados por ato dos
respectivos Ministros.
§ 3\1 As Confederações Nacionais de
Trabalhadores, com direito a um vote: cada uma,' elegerão seus representantes e respectivos suplentes junto
ao Conselho
Administrativo, e suas
Ir. vestiduras serão feitas por ato
do
Ministro do Trabalho e Previdência
.
Social.
§ 4 9 Em seus impedimentos eventuais, o Ministro do Trabalho e "revidência Social designará seu substttuto na presidência do Conselho, resguardando a composição do órgão por
cinco membros.
§ 59 O poder de representação do
órgão caberá ao Presidente nato, do
Conselho Administrativo. ou ao substituto por êle designado, inclusive para a movímei.tação dos recursos que
será feita conjuntamente com um dos
membros do Conselho.
Art. 69 O Conselho Administrativo
será assessorado por uma Secretaria
Bxecutrva, junto à Divisão de, Atividades Cul turais e Assistenciais do Departamento Nacional do Trabalho, à
qual competirá apreciar. preümínarmente, todos os assuntos e documentos que forem submetidos à decisão
do tY:csmo.
.
Parágrafo único. Ficam criadas, na
Secretaria do Conselho Administrativo. as seguintes funções gratrftcadae:
2
F. Chefe de Secretaria
4
F. Chefe da Seção de Expediente

4 - F. Chefe da Seção de
são de Bôlsas .

4 -

C'J~ces_

F. Chefe da Seção de Con-

blüdade.

Art. 79 Compete ao Conselho Administrativo:
a)
estabelecer normas e critérios
para aplicação dos recursos destinados ao, P.E.B.E.;
b) organizar o plano anual de aplicação de recursos e aprová-lo;
c) fixar, anualmente, as quotas des.,
tinadas às bôlsas de estudo a serem
distribuídas por intermédio dos sindicatos;
d)entrar em contate com os órgâos
sindicais, divulgar as oportunidades
oferecidas pelo P.E.B.E. e coletar os
questionários para a concessão das
bõlsas:
e) decidir sôbre o montante da bôlsa a ser concedida a cada. candidato,
tendo em vista as suas necessidades
e os enterros estabelecidos, solucionando os casos controvertidos;
1) acompanhar e fiscalizar a execução do P.KB.E., coletando roda a
documentação que serviu de base à
concessão das bôlsas;
g) providenciar para que os bolsistas recebam conveniente assistência
educacional, designando, sempre que
possível, um educador ou orientador
educacional para assisti-los na solução dos problemas relacionados com
seus estudos, em harmonia com a ramíha e a escola;
h) verrítcar os casos de Insattstatório aproveitamento escolar de bolsistas, tomando as providências adequadas;
i)
apreciar e aprovar relatórios
apresentados pelos órgãos incumbidos
da execução do P .E.B.E. e da aplicacão dos recursos;
~ 1> receber, estudar, examinar e encaminhar aos órgãos próprios as prestações de contas relativas às aplicações de recursos e pagamentos feitos
à conta do P .E.B.E.;
l) apresentar, anualmente, ao Preardente da República, relatório geral
das atividades do. P .E,B.E., enviando
cópias ao Ministério da Educação e
cultura, ao Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica e às
Confederações Nacionais de Trabalhadores;
m) elaborar e aprovar o seu Regimento interno;
n) decidir sôbre os casos omissos.
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parágrafo único. O Conselho Adml"nistrativo poderá delegar atribuições aos órgãos regionais dos MinisCultura e do
térios da Educação
Trabalho e previdência Social.
Art. 89 Compete aos sindicatos:
a) divulgar entre seus filiados
as
oportunidades oferecidas pelo programa instituído neste decreto;
b) receber os pedidos de bôlsas de
estudo';
c)
informar-se sôbre a srtuaçâo
econômica dos candidatos e sindical
de seus responsáveis, efetuando
as
inscrições em conformidade com 9,S
normas e critérios fixados pelo Conselho Administrativo;
a) conceder
as' bõlsas de estudo
e opinar sôbre o montante para cada candidato, obedecidas as quotas e
limites fixados pelo Conselho Admtnrstraüvo:
e) encaminhar ao Conselho Administrativo, logo depois de concedidas
as bôlsas de estudo, todos os pedidos
recebidos, devidamente informados, de
modo a possibilitar a decisão sôbre o
montante e a expedição dos documentos necessários ao
pagamento das
referidas bôlsas;
j) assinar documentos que visem II
habilitação de bolsistas ou seus responsáveis perante as agências nagaderas das bôlsas de estudo, ou delegar poderes para êsse fim, na forma
de instruções expedidas pelo Conselho
Administrativo;
g) sugerir e propor planos especíats
dt trabalho ou de atuação que visem
ao aperfeiçoamento e difusão dos objetivos colímados neste decreto.
Art. 99 O Ministério da Educação e
Cultura e o Mmíatérío do Trabalho e
Previdência Social prestarão ao ....
P.E.B.E. tôda a colaboração de que
necessitar, inclusive no que se refere
a pessoal.
§ 19 Os servidores públicos, ue
autarquias ou de sociedade de economia mista que forem designados rara
servir ou prestar colaboração ao
P.E.B.K terão aseguradoa todos os direitos e vantagens dos cargos que
ocuparem em seus setôres de origem.
§ 29 Para a execução de serviços de natureza intermitente, o Conselho Administrativo poderá contratar pessoal para pagamento por tarefa, sem vínculo empregatício, utilizada a figura da locação de serviços.
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Art. 10. O Banco do Brasil S.A.,
mediante convênio com a União, exe ..
cutará através de sua rêde de agências, plano que assegure o cumpri..
menta, quando apresentadas, das autorizações de pagamento das bôlsas
previstas neste Decreto, a débito da
conta referida no artrgn 12.
Paragrato único. Na mencionada
conta serão debitadas também
as
despesas bancárias decorrentes da
execução dos serviços objeto do convênio de que trata êate artigo.
Art. 11. A concessão das bôleaa de
estudo decorrente do sistema instituído por êste Decreto implicará na
entrega, aos responsáveis dos bolsístas, pelos órgãos próprios da administração do P .E.B.E., de autorizações
de pagamento a serem cumpridas pelas
agências do Banco do Brasil,
quando apresentadas dentro das épocas e condtcões fixadas pelo Conselho
Administrativo e pelo convênio aludido no artigo anterior.
'
Art. 12. Os recursos destinados ao
Programa Especial de Bôlaas de Es-.
tudos serão depositados no Banco do
Brasil S.A., em conta própria sob o:
titulo "Depósitos de Poderes Públicos à vista ~ 10 Govêrno Federal Outras Contas - Programa Iâspecral
de Bôlsasde Estudo - P.E.RK" e;
sua movímentaçâo ficará" sob. a responsabilidade do Conselho Administrativo do mencionado programa, o
qual baixará normas e delegará podêres para a execução do plano de pagamentos referido nos artigos IOe 11
dêste Decreto.
Art. 13. Ã comprovação .dos pagamentos efetuados na forma dos artigo 10 e 11 dêste Decreto será feita
através de extratos de conta fornecidos pelo Banco do Brasil S.A. ao conselho Administrativo do ·P.E.B.E., nos
quais constarão os elementos essencrais à identificação dos referidos pagamentos.
Art. 14. O Conselho Administrativo
poderá reservar,
anualmente, uma
percentagem dos recursos não superior a 10% (dez por cento) para fins
de assegurar o funcionamento do
P .E.B.E. no inicio do exercicio seguinte,
Art. 15. Os saldos de recursos não
utilizados no próprio exercício constituirão um fundo especial de natureza
bancária e poderão ser aplicados no
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custeio de atividades dos exercícios
seguintes.
Art. 16. No plano anual de trabalho o Conselho Administrativo reservará. quota dos recursos destinados
ao custeio das a ti vídades-meíc necessárias ao funcionamento do siste-

ma do pagamento-e contrôle dasbôl-

ses de estudo referidas Deste - Decre-

to.

Art. 17. O Conselho Administrativo
terá como sede provisória a cidade' do
Rro de Janeiro, Estado da Guanaba-

ra.

Art. 18. O exercício .das funçõ-es de
membros do Conselho Administrativo
será considerado. como serviço rele-

vante.
Art. 19. Os recursos destinados

ao

P .E,E.E. para o exercício de 1966 se-

rão depositados na conta referida no
artigo 12.
Art. 20. O Conselho Admirrístratívo do P.E.B.E. expedirá os atos necessários à execução dêste Decreto e
à fiel observância de seus preceitos.
Art. 21. O presente decreto entrará
em vrgcr na data de sua publicação,
revogadas as disposições em con trário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H.

C::::ASTELLO BRANCO

Pedro Aleixo
Walter Peracchi Barcellos
Roberto Campos

DECRETO N9 57.871 - DE 25 DE
FEVEREIRO DE 1966
Autoriza o cidaàão oraetieíro Henrique
Silva Leão a pesquisar minério de
mançanee no municipio de Anãpou« Estado, de Goias.

e oítc hectares (138 na) , delimitada
por um polígono irregular, que tem
um vértice na barra do Córrego
da Formiga, afluente .da margem
direita do Ríbeírão uas Antas e os lados a partir desse vértice, os seguin_
tos comprimentos e rumos mag·n'~f;j.
ccs: novecentos e quarenta metros .
1940 fi), quarenta e oito graus e trmta minutos nordeste (48930' NE); qua..
trocentos e cinqüenta metros (450 m)
quatro. graus nordeste (4 9 NE):
mil cento e dez metros (L 110 rm, 01•.'
tenta e dois graus sudeste (829 SE)'
trezentos e vinte metros (320 mi • trin~
ta e quatro graus sudeste l34Q Sl!,);
duzentos metros {ZOO !in), trinta e cinco graus sudoeste (35 9 SW); duzentos
e oitenta metros (280 mo , dez graus
sudoeste (10 9 SW); trezentos metros (300 m) , quarenta graus sudoeste (409 1::5W); o oitavo (8 Q) e 111ttmo .adc é (j segmento retilíneo que
une a extremidade 10 sétimo (79) In-.
do descrito q, 'Jarra do Córrego For-

um

rmga..

Parágrafo único. 'A execução na
presente autorização fica sujeita às
estiputaçoes do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução -número ~ de :10 de aorn de 1965 da Comissão Nacional de Bnergta Nuctear,
Art. 29• O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autênctca
dêste Decrete pagara a taxa de um
mil trezentos e oitenta cruzeiros
cors 1.380) ~ será váhao por dots (2)
anos: a contar da aata da transcnçàc
no livro próprio de Registro das Autorízações de Pesquisa.
Art. 3Q • Revogam-se as disposícões
em contrario.
Brasília, 25 de fevereiro de 19bb;
1459 da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCU

a

Presidente da República, u~ando
da atribuíçào que lhe confere o arttgc
87, nc I, da Conatttuíçào e nos têrmoe
do Decreto-Ief no 1.985, de 29 de janeíro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Henrique: Silva Leão a peso
quisar mmérto de -nanganêg em ter"
renas de sua propriedade no lugar üünommado Fazenda Boa 'vrsta, fístrrtc
e muníctpío de Anápclís, Estado c"
Goiás, numa área de cento e trmta

Mauro Thibau

DECRETO NQ 57.8"72 - DE 25
FEVEREIRO DE 1966

DE

.

Companhia 'ParanaenSe de
Blétricá concessão para
aproveitamento de energia hidráulica.

Outorga

(1,

Enerqta

o Presidente da República, usando
da atrtbuu.ác que lhe comere o a-r-
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tigo 87; tnvísc I, da Constituição, e
nOS têrmoe dos artdg-rs 14\J. 15lJ ~ 161
do Código de águas (Decreto número 24.643, de 10 de julho de 1934);

considerando que o Conselho de
segurança Nacional, ouvido nos têrmos do artigo 6Q, § 2Q, da Lei número 2.59'1, de 12 de setembro de
1955, cptnou pela outorga da concessM;

considerando que mdíspensâvel se
torna evitar que a construção de
usinas hídroelétricae nos attuentes
venham condícionar o aproveitamento do rio Iguaçu antes que tenha etdo completado o. estudo global de
seus aproveítamentcs, decreta:
Art. 19 E' outorgada à Companhia
paranaense de Energia Elétrica" concessão para Q aproveitamento progressivo da energia hídrá.üica de um
trecho do ria Chopin, situado no 'Iímite dos munícípíos de Dois Vizinhos
e São Jorge o-oeste. no Estado do
paranà .
§ 19.0 aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e distribuiçâo de energia etétríca para serviços
públicos e de utilidade. pÚbl~c,,: e pa~
ra comércio de energia elétrtca aos
municípios situados detnro do raio
de ação de transporte econômico da
energia. elétrica, do referido aproveitemente. bem como ao suprrmento
M concess.onárías jocats .10s serviços
de energia. eíetrtca,
§ 29 Em portaria do .Míntstro das
Minas e energta, após a aprovação
etapa inicial,
dos projetos rétattvoa
serão determmadas a. altura da queda a aproveitar. a descarga de derfvaçâc e a potência, para as etapas
subseqüentes os mesmos elementos
serão determmedos 'quando da. aprovação dos projetos reapectívcs ,
Art. 29 a concesslcnárra deverá satisfazer às aeguin tes exigências:
I - SUbmeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias; centre do prazo de trezentos e sessenta (3fi.!)l 'üas a contar
da data da pubüoacãc dêste Decreto, os estudes projetos e o.çamentos
relativos a tmmeíra etapa de aproveitamento.
II - assinar .o contrato dtscípltnar
da concessac dentro de trinta (30)
dias, contados da publicação do despacho da aprovação da respectiva roi..
ú
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nata pelo Ministro das Minas e Er.erg.a.
TIl - Iniciar e concluir as obras
nos prazos cue forem marcados- pelo
Ministério das Minas e Energia, executando-as de aoôrdo com os projetos aprovados e com as modtücações que forem autorizadas, se necessárias.
IV - Apresentar ao Departamento
de Águas e Energia do Ministério das
Minas e Energia estudo global dos
aproveitamentos da bacia do río Iguaçu, dentro do prazo de dois (2) anos.
Parágrafo único. Os presos referidos neste artfgc poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Mi
nas e Energia.
Art: 39 As tarifas do fornecimento
.-de energia elétrica serão fixadas e
revistas r.rreualmente pele Departamento Nacícnal de Aguas e Energia,
com aprovacâo do Ministro das Minas e Energia.
, Art. 49 iL'>l,e Decreto entre em vigor na data da sua punlicrc-âo, revogadas as disposições em contrúcto.
Brasília. 25 de fevereiro de 1956:
1459 da Inrtependêncía e 75)9 da Re
pública.
R

R

H.

CASTELLO BRANCO

Mauro núbau

DECRETO N9 57.873 FEVEREIRO

DE 25

DE

DE 1966

Outorga à Centrais Elétricas de Minas Gerais ,S. A. concessão para
distribuir energia elétrica.

O Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o .ertigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 59 do Decreto-lei
nc 852, de 11 de novembro de 1938, e
do art. 8C} do Decreto-lei nc 3.763, de
25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19 E' outorgada, à Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A.,
concessão para distribuir energia elétrica no muníctpío de- Ipatínga, Estado de Minas Gerais, ficando autorlzada a construir os sistemas- de
transmissão e de distribuição que se
fizerem necessários.
Parágrafo único. Em portaria do
Mírristrc: das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas
das' instalações.
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Art. 29 A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de trezentos
e sessenta (360) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e distribuição.
II -~ Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação

do despacho da aprovação da respec-

tiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
In - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
águas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art.. 49 A presente concessão vígorará pelo prazo de trinta (30) ?,nos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem aser estipuladas.
Parágrafo único.' A eoncesstonárta
deverá entrar com o pedido. a que
se refere êste artigo até seis (6) meses antes de findar
prazo de vigência da concessão, entendendo-se, se
não o fizer, que não pretende a renovação.
ArL 79 ~ste decreto entra em vigor
na data de sua pubúoaçâo, revogadas
as disposições em contrárió.
Brasília, 25 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.

°

R.

CA8TÉLLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N9 57.874 - DE 25 DE
FEVEREIRO DE 1966

,

Outorga à Companhia de Eletricidade do Cariri concessão' para distribuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da ctrfbuíçâo que lhe· confere o
art. 87, inciso I, da Constttuicãr, e
nos têrmos do art. 59 do Decreto-lei
nc 852, de 11 de novembro de 1938,
e do art. 8Q do Decreto-Ieí nv 3.763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art'. 19 :t outorgada à Companhia
de Eletricidade do Cariri concessão
para distribuir energia elétrica no
Município de Acopiara, Estado do
Ceará, ficando para isso autorizada a
construir os sistemas de transmissão
e distribuição que se fizerem necessários.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
caracterfstdcaa técnicas doa ínstalaçâo.
§ 29 A energia será suprida pela
Companhia Hidrelétrica do São Francisco.
Art. 29 A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento
e oitenta (80) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos.
11 - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contado da publícação do despacho de aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro das
Minas .e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro d2,S Minas e Energia, executando-as de acôrdc com os projetos aprovados e as modlfrcaçôes autorizadas. '
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
ArL 39 As tarifas do fornecimento
de energia elétríca serão fixadas e
trienalmente revistas pela Divisão de
Aguaa, do Departamento Nacional da
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Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vlgorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que no
momento existirem, em função exclusiva é permanente dos serviçosconcedidos, reverterão à União.
Art. 6Q A concessionária poderá
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que víerem a ser estipuladas.
parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere este artigo- até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 nste decreto entra em vigor
na data de sua publícacâo.. revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1966;
145<;1 da Independência e 78Q da
República.
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Art. 29 A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta pelo. Ministro das
Minas e Energia.
lU - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, exeeutando-as de acôrdo com os, projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos refertdos. neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das
Minas e Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
H. CASTEI,LO BRANCO
de energia elétrica serão fixadas e
Mauro Thibau
revistas trienalmente pela Divisão
de Aguas do Departamento Nacional
da Produção Mineral, com aprovação
DECRETO N9 57.875 - DE 25 DE
do Ministro das Minas e Energia.
FEVEREIRO DE 1966
Art. 4° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Outorga à Sociedade Anônima de
Eletrificação da Paraíba concessão
Art. 5<;1 Findo o prazo da concessão,
para distribuir enerçuu elétrica.
todos os bens e instalações que, no
,.
momento, existirem em função exclu·0 Presidente da República, usando siva
e permanente dos serviços conda, atribuição que- lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, e cedidos reverterão à União.
nos têrmos do art. 59 do Decreto-lei
Art. 6° A concessionária poderá
nv 852, de 11 de novembro de 1938, requerer que a concessão seja renoe do art. 8<;1 do Decreto-lei no 3.763,
vada mediante as condições que viede 25 de outubro de 1941, decreta:
rem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
Art. 19 li: outorgada à Sociedade
deverá entrar com o pedido a que se
Anônima de Eletrificação da Paraíba
refere este artigo até seis (6) meses
concessão para distribuir energia eléantes de findar o -prazo de vigência
trica nos Municípios de São Sebasda concessão, entendendo-se, se não
tião do Umbuzeiro, Puxinanã, Pocío fizer, qUE' não pretende a renovanhos, Barra de Santa Rosa, São Mação.
mede, Taperoá e Pedra Lavrada, Estado da paraíba, ficando autorizada
Art. 7Q ~,.ste decreto entra em vigor
a construir os sistemas de transmisna data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrárlo.
são e de distribuição que forem necessários.
Brasília, 25 de fevereiro de 1966;
Parágrafo único. Em portaria do
1459 da Independência e 78<;1 da
Ministro das Minas e Energia, após
República.
a aprovação dos projetos, serão deH. CASTELLO BRANCO
terminadas as caracteristicas técniMauro Thibau
cas das instalações.
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DECRETO NQ 57.,876 -

DE

25 DE

FEVEREmo DE 1966

Altera a redação do art. 3 9 do .Decreto n9 54.999, de 13 de novembro de

1964.
o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 3'7, inciso I da Constituição e,
tendo em vista' o disposto no art. 93,
.{ 1.9, .alínea "c", da Lei J1.9 4.024, de

2úde dezembro de 1961, decreta:
Art. 1Q • O artigo 39 do Decreto
número 54.999, de 13 de novembro
de 1984, passa a ter a seguinte reda'Ç30:

/

"A' Conferência Nacional de Educa.çâo reunir-se-á entre 19 de março e
,30 de abril de cada ano, rotativamente, Das capitais dos Estados".
Art. 29 gste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1986;
145'" da Independência e 78Q da Re-

pública.:

H. CASTELLO BRANCO

Pedro Aleixo

DECRETO N.Q 57.877 -

DE

28

DE

FEVEREIRO DE 1966

Regulamenta aplicação do regime de
remuneração aos funcionários do
Grupo Ocupacional AF-300-Fisco.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
.87, n.c X, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no artigo 24 da Lei
n.c 4.863, de 29 de novembro de 1965,
decreta:
Art. 1.9 O regime de remuneração
previsto no artigo 120 da Lei n.c 1. 711,
de 28 de outubro de 1952, se aplica
.eos funcionários do Grupo Ocupacional AF-300-Fisco, de que trata o Anexo I da Lei ne 3.780,' de 12 de julho
de 1960, com as modificações introduzidas pela Lei n.c 4.503, de 30 de novembro de 1964, observadas as normas do presente decreto.
Art. 2.9 Os funcionários a que -se
'refere o artigo anterior perceberão

2/3 (deis terços) do. respectivo nívej
do vencimento, acrescidos da parte variável da remuneração.
Art. 35' A parte variável da remun«;
ração dos funcionários do Grupo Ocupacional AF-300-Fisco será determinada, anualmente" pela aplicação dás
razões percentuais estabelecidas sõbre
a arrecadação do mesmo ano, dividindo-se o montante apurado, após a dedução da percentagem de que trata o
artigo 11, pelo número de cargos de
cada uma das classes integrantes do
referido Grupo, considerado o disposto
nos artigos 4.9 e 5.9.
Art. 4.9 Para os efeitos do disposto
no artigo anterior, as cla-sses integran_
tes do Grupo Ocupacional AF-3GOFtsco constituirão dois subgrupos:
a) de Piscalízaçâo, que
compreenderá os cargos de Agente Fiscal de
Rendas Internas, Agente Fiscal do
Impôsto de Renda, Agente Fiscal cio
Jmpôsto Aduaneiro, Fiscal Auxiliar de
Impostos Internos e Guarda Aduaneiro;
b) de Arrecadação, que compreenderá os cargos de Exator Federal, Fiel
do Tesouro e Auxiliar de Exatoria.
§ 1.9 Os funcionárias do subgrupo de
Fiscalização terão a parte variável de
sua remuneração calculada:
a) os Agentes Fiscais de Rendas Internas e Fiscais Auxiliares de Impostos Internos, sôbre a arrecadação do
ímpôsto de consumo;
b) os Agentes Fiscais do Impôstode
Renda, sôbre a arrecadação dêsse tributo;
~) os > Agentes Fiscais
do Impõsto
Aduaneiro e Guardas Aduaneiros, eôbre a arrecadação dos tributos aduaneiros, compreendendo o ímpõsto de
importação, a taxa de despacho aduaneiro e -o ímpôsto único sôbre Iubrificantes e combustíveis líquidos Importados.
§ 2.9 A parte variável da remuneração dos funcionários do subgrupo de
Arrecadação será calculada sôbre o
total da receita tributária.
§ 3.9 Os cargos do subgrupo de Fiscalização ficam distribuídos pelas seguintes categorias:
l.~ categoria níveís 18, 17 e 16;
2.~ categoria nível 15;
3.~ categoria - nível 14;
4.l!- categoria - nivel 13;
5.1). categoria - nível 11;
6.~ categoria nível 9.
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§ 4.Q OS cargos do subgrupo de Ar.recadaçâo ficam dietríbuídoa pelas seguintes categorias:
1.!.'- categoria - nível 18;
2.a categoria -'- níveis 17 e 16;
3.l!- categoria - níveis 15 e 14;
4.~ categoria níveis 13 e 12;
5.~ categoria nível 11;
6.1.\- categoria - níveis 9 e 8.
§ 5.9 Será atribuída ao funcionário
de cada classe a parte variável da categoria correspondente ao respectivo
mvei, ainda que nâo existam ou estejam vagos os cargos correspondentes
à categoria imediatamente superior,
do mesmo subgrupo.
Art. 5.9 Na hierarquização da remuneração dos funcionários do Grupo
-Ocupacional AF-300··Fisco será observado o seguinte:
a) a parte variável da remuneração
de uma categcrta não poderá ser sujrertor a 90% (noventa por cento) da
parte variável que deva ser paga à
.categorta imediatamente superior, do
mesmo subgrupo;
b)
Exator e o Fiel do Tesouro de
1.~ categoria não poderão perceber re.muneraçêo superior Q 60% (sessenta
l:Jor cento) da média das remunerações
.que devam ser pagas aos Agentes ,1<'J8'cais de Rendas Internas e Agentes
Fiscais do Impôsto de Renda, do nível mais elevado.
Art. 6.9 No período compreendido
entre o início da vigência dêste decreto e 31 de dezembro de 1966, serão
aplicadas, no cálculo da parte var-iável da remuneração, as seguintes ra-zões percentuais:
0,498% para as classes indicadas no
§ 15\ a, do artigo 4.9;
.
1,215%, para as classes indicadas no
9
§ 1.9, b, do artigo 4. ;
2,929%, para as classes indicadas no
.§ 1.9, c, do artigo 4.Q ;
0,554%, para as classes indicadas no
2.Q do artigo 4.Q
Art. "7,9 Mediante proposta do Departamento de Rendas Internas, do
Departamento do Impôstc de Ren-da,
da Diretoria das Rendas Aduaneiras e
do Departamento de Arrecadação, cada qual em relação aos respectivos
funcionários, o Ministro da Fazenda
procederá, no mês de janeiro de cada
ano, à revisão das razões percentuais
vigentes do ano anterior, de modo a
'ajustá-Ias ao comportamento da arrecadação.
ó
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§ 1.9 As novas razões percentuais
serão estabelecidas dividindo-se a arrecadaçêo, apurada em têrmos reais
do primeiro ano do biênio . anterior
pela do segundo ano' do mesmo biênio e multiplicando-se o resultado assim obtido pela razão percentual correspondente, em vigor no últ-imo ano.
§ 2.9 A redução, das percentagens
será feita, em função do aumento da
arrecadação, quando houver conveniência, a critério do Ministro da Fazenda, observado, sempre, o disposto
neste artigo e no parágrafo anterior.
Art. 8.9 Os Diretores do Departamento de Rendas Internas, do Departamento do Impôsto de Renda. da Diretona das Rendas Aduaneiras e do
Departamento de Arrecadação areitrarão a parte variável da remuneração a ser paga mensalmente, com base na previsão orçamentária, sem prejuizo da liquidação da diferença que
venha a ser apurada, de acôrdo com
a arrecadação efetiva durante o a:no.
§ 19 As autoridades administrativas
referidas neste artigo promoverão Os
cálculos da parte variável da remuneração dos funcionários que lhes são
subordinados, segundo os elementos
de contrôle da respectiva arrecadação.
§ 29 Os cálculos da parte variável
da remuneração paga em cada exercicio serâo cconrendos, no exercício
seguinte, com os registros da Contadoria Geral da República.
§ 3Q No exerctclo de 1966, não serão
computados, na arrecadação, para
efeito de cálculo e pagamento da parte variável, os aumentos decorrentes
da cobrança dos adicionais previstos
nos artigos 26, 27 e 28 da Lei número
4.863. de 29 de novembro de 1955.
Art. 99 Sempre que Iôr alterado o
número de cargos de qualquer das
classes integrantes do Grupo. Ocupacional AF-300-Fisco, as respectivas
razões percentuais serão aumentadas
ou reduzidas na mesma proporção do
aumento ou diminuição de cargos.
Art. 10. Enquanto não forem suprimidas as vantagens abaixo enumeradas. os tuncíonáríos ,abr3,ngidos
par êste Decreto, que as perceberam,
terão deduzido o respectivo valor, da
parte variável de sua remuneração:
a) diferença de retribuição assegurada pela alínea "b': do artigo 29 da
Lei nc 488, de 15 de novembro de 1948;
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b) auxilio para. diferença de caixa,
de que trata o artigo 137 da Lei nú-mero 1.711. de 28 de outubro de 1952,
combinado com os artigos 29 da Lei
número 4.061, de 8 de maio de 1962,
e 10 da Lei no 4.863, de 29 de novembro de -1965:

c) as vantagens previstas no De-

creto-lei nc 8.663. de 14 de janeiro de
1946, nS,Q compreendidas a retribui-

ção pelo serviço extraordinário a que
se refere o artigo 29 e a parttcípação
nas multas por íntraçãc de leis e re-

gulamentos de Que trata o final do
artigo 4'? do mesmo Decreto-lei.
§

19 O disposto neste artigo não se

aplicará à partícípação de 10 % (dez

por cento) no ímpõsto aduaneiro, nos
processos de- revisão de despachos de
importação, de que trata o artigo 49
do Decreto-lei nv 8.663, citado. ins-

taur-ados até a data da publicação
déste oecreto .
§ 29
Para os efeitos do disposto
neste artigo, as repartições que autorizarem o pagamento das vantagens
mencionadas comunicarão" mensalmente, ao órgão incumbido do pagamento do pessoal as quantias respectivas.
Art. 11. Do montante apurado pela
aplicação das razões percentuais sôbre a arrecadação, na forma do artigo 29, será-o deduzidos 2 % (dois por
cento), para a constituição de 11m
fundo destinado a incentivos financeiros para o exercício de funções de
chefia e assessoramento e para. o 'Ciesempenho de trabalho de natureza especial inclusive quanto ao horário,
local zona ou regi-ão em que é realizado pelos funcionários das classes
Integrantes do Grupo Ocupacional AF-300-Fisco.
§ 19 Metade do valor do fundo previsto neste artigo será aplicada pelo
Diretor-Geral da Fazenda Nacional,
cabendo a utilização do restante, diretamente. aos Diretores do Departamento de Rendas Internas, 'Cio Departamento do Impôsto de Renda, da
Diretoria das Rendas Aduaneiras e
do Departamento de Arrecadação, na
proporção das respectivas contribuições, para Incentivo aos funcionários
que lhes sejam subordinados.
§ 2° A retribuição especial pre vista neste artigo será concedida pela
autoridade que designar o runcíonário para o serviço. mediante portaria, a qual indicará o motivo da concessão.
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§ 3q Não será concedida a retribuI_
ção -especial de que trata este artigo

nos casos. d~ serviço ou trabalho para,
o qual esteja prevíata retnbuição específica.
§ 49 O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, dentro de 30 días
da vigência dêste decreto, díscíplína.,
ra a constituição, contabilização e
aplicação do fundo, respeitado o dísposto neste artigo.
Art. 12. Na forma do art. 24 da
Lei no 4.863, de 29 de novembro de
1965, os servidores integrantes do subgrupo de as-recadaçâo a que se refere o artigo 49 dêste Decreto passam,
como decorrência do regime de remuneração o..ue lhes éatribuido, a
paxtícipar também dos trabalhos 111ternos necessários ao preparo, julgamento dos processos e cobrança dos
. tributos.
Parágrafo único. Enquanto nâ..o fôJ.'
fixada no Departamento das Rendas
Internas, a lotação de servidores deque trata o presente artigo, o DiretorGeral da Fazenda Nacional poderá
movimentá-los, mandando-os servir
J:KtS Delegacias Regionais e Inspetorias daquele Departamento.
Art. 13.
nete decreto entrará em
vigor em 1(' de junho de 1966, revogando as disposições em contrário.
Brasília, -28 de fevereiro de 1956;
145° da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octaoic Gouaieui

ae

Bulhões

DECRETO N9

57.878 - DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1966

Altera a taxa de conversão para as
operações de receita e despesa reaueaaoe no Exterior e dá outras
-pronídênctae •

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1Q A partir de 1 de janeiro
de 1966, a escrtturaçãc das operações
de receita e de despesa realizadas
pela Delegacia do Tesouro Brasileiro
no Exterior ter-se-á. em moeda nacional, à taxa fixada pelo Conselho
Monetário Nacional para o dólar
americano ou seu equivalente.
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§ 1° Durante o primeiro semestre
do exercício de 1966, vigorará a taxa
de Cr$ 2.200 (dois mil e duzentos
cruzeiros) por dólar americano ou
seu equivalente e a partir de 1 de
julho subseqüente a de Cr$ 2.220
(dois mil e duzentos e vinte cruzeiros). até nova alteração determinada
pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 29 'I'ôda vez que o Conselho Monetário Nacional alterar a taxa para o
dólar americano ou seu equivalente,
a Carteira de Câmbio comunicará,
imediatamente, o ato à Delegacia do
Tesouro Brasileiro no Exterior para
-que esta providencie o que fôr de sua
alçada.
§ 39 A nova taxa estabelecida pelo
Conselho Monetário Nacional será
aplicada pela Delegacia do Tesouro
Brasileiro no Exterior a partir do dia
primeiro do terceiro mês subseqüente,
contado a partir do dia em que a referida taxa tiver vigência no territó'rio nacional.
Art. 29 O registro das operações de
ordem patrimonial, da escrituração da
Delegacia do Tesouro Brasileiro no
Exterior, será. feito à taxa a que se
refere o art. 19 dêste Decreto,
Art. 39 O pagamento de pessoal
'civil ou militar em missão do Govêrno Brasileiro no Exterior não sofrerá
qualquer acréscimo pela aplicação das
Leis nvs 4.069, de 11 de junho de
1962, 4.242, de 17 de julho de 1963,
4.328, de 30 de abril de 1964, 4.345,
de 26 de junho de 1964 e 4.863, de
'29 de novembro de 1965, em moeda
estrangeira, mantidos as quantítatd.vos vigentes em 31 de dezembro de
1965.
§ 19 Aplicada a taxa de conversão
fixada no art. 19 dêste Decreto, [arse-á, à conta das dotações de representação de cada Ministério, a complementação necessária à manutenção
'dos quantitativos a que se refere êste
artigo.
,
§ 29 Na hipótese de ocorrer ínsurí-cíêncía das dotações de representação,
a Delegacia do Tesouro Brasileiro no
Exterior dará conhecimento aos Ministérios para que 'os respectivos Ministros, na forma do § 19 do artigo
240 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública da União, autorizem
a despesa excedente.
§ 39 Serão também escriturados em
"Restos a. pagar" na forma do artigo
99 do Decreto-lei no 9.697, de,2 de
setembro de 1946, os saldos das autorizações concedidas na forma do
parágrafo anterior.

525

Art. 49 Nos pagamentos à conta
de "Restos a Pagar" c de outros "Depósitos" escriturados até 1965, de
acôrdo com o art. 99 do Decreto-lei
n9 9.697, de setembro de 1946, a diferença resultante da aplicação do
divisor de conversão fixado no artigo 19 dêste Decreto, será transferida
pela Delegacia do Tesouro Brasileiro
no Exterior, à conta de "Movimento
de Fundos", com os respectivos Ministérios, para a necessária regularização
Parágrafo único. 'Quando se tratar.
de pagamento referente ao exercício
de 1965, será transferida, também, a
diferença entre' os divisores de conversão fixados no Decreto nv 55.098,
de 19 de dezembro de 1964, e os que
vigorarem até a expedição do citado
Decreto.
Art.' 59 A contabilização das despesas de material, serviços de tercei1'0s e encargos diversos por conta de
dotações orçamentárias de 1966, em
diante, será feita pela taxa de conversão fixada no art. 19 dêste Decreto, sem qualquer reajustamento.
Art. 69 As contribuições ao Instituto de Previdência e Assistência aos
Servidores do Estado (IPASE), devidas pelos servidores no desempenho
de missões no exterior serão calculadas de acôrdo com o divisor de conversão estabelecido neste decreto e
'descontadas, mensalmente, em dólares, por ocasião do pagamento dos referidos servidores.
Parágrafo único. As contribuições
serão, direta e mensalmente, recolhidas pela Delegacia do Tesouro Braeíleiro no Exterior, em cruzeiros, ao
mencionado Instituto, à taxa de conversão fixada no art. 19 dêste Deereto.
Art. 79 Os auxiliares da Delegacia
do Tesouro Brasileiro no Exterior e
os funcionários designados para alí
servirem quando no Brusíl não terão
os seus vencimentos e vantagens pagos em moeda estrangeira, salvo nos
casos de gôzo de férias e a chamado
a serviço.
Art. 89 As disposições dêste Decreto
têm aplicação a parth de 19 d~ janeírc dêste ano, revogadas as dISPOsíções em contrár-io.
Brasília, 28 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRAJ."fCO.
Octavio 'Gouveia de Bulhões.
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DECRETO NQ 57.879 - DE 28
FEVEREIRO DE 1966

DE

Outorga à Companhia de Eletrijicc:.çdo Rural do Nordeste, coacessec
para distribuir energia elétrica.

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

de. atribuição

nos têrmos dos arts. 10 do Decreto..
lei nc 2.281, de 5 de junho de 1940,
e 89 do Decreto-lei nc 3.763, de 25

de outubro de 1941, decreta: .
Art. 1('1 :Ê: outorgada à Companhia
de Eletrificação Rural do Nardeste
concessão para distribuir energia elétrica no Município de Axíxá, Estado
do Maranhão, ficando para isso autorizada a -ínstalar usina termelétrica
e construir os sistemas de distribuição que se fizerem necessários.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas da instalação.
Art. 29 A concessionária' deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I Submeter à aprovação do
Ministro das Minas e Energia em
três (3) vias, dentro do prazo de
cento e oitenta (180) dias, a contar
da data da 'publicação dêste decret<?,
os estudos, projetos e orçamentos.
II - Assinar O contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contado da publicação
do despacho de aprovação da respectiva minuta pêlo Ministro das Minas e Energia.
IIr - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministério _das Minas e Energia,
executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações
autorizadas.
Parágrafo .único . Os prazos refertdos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 3Q As tarifas de fornecimento
de- energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.

Art. 59 Findo o prazo da concessão
todos os bens e instalações que, n~.
momento, existirem, em funçãoexclu_
siva e permanente dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 69 A concessionária, POderá
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que víe,
rem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com Q. pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
- da concessão, entendendo-se, se nãoo fizer, que não pretende a~eno
vação.
Art. 79 este decreto -entra em Vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1966:
1459 da Independência e 789 da
República.
H. CASTELLO BRANCO
M auTO Thibau

DECRETO N9 57.880 - DE 28
FEVEREIRO DE 1966

DE

Autoriza a Companhia paulista - de
Fôrça e Luz a ampliar seu sistema
de distribuição de energia elétrica..
no Município de 19araçu do Tietê,
Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso r, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nc 2.059"
de 5 de março de 1940, decreta:
Art. I\' Fica, a Companhia Paulista
de Fôrça e Luz, autorizada a ampliar
seu sistema de distribuição de energia elétrica mediante a- instalação de
uma subestação transrormadore, no
Município de Igaraçu do Tietê, Estado de São Paulo e que será alimentada pela linha de transmissão compreendida entre as usinas de Bana
Bonita e Lençóis.
§ 10 A finalidade dessa subestaçãoé melhorar as condícões do fornecimento de energia elétrica às cidades
de Igaraçu do Tietê, Barra Bonita e
área adjacente.
§ 29 Por ocasião da aprovação dos
projetos serão fixadas as características técnicas da nova subestação.
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Art. 29 A concessionária deverá satisfazer as' seguintes exigências:
I - Apresentar à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Mímstério das Minas e Energia, em três (3) vias, dentro do prazo de cento e oitenta (180)
dias, a contar da data da publicação
dêste decreto, os estudos, projetos e
orçamentos relativos à subestação.
II Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
'Ministro das Minas e Energia, executandQ:-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 39 nsteüecrcto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposíçõea em contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da
República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

ÇÕ2S.

Art. 3.9 As' tarifas de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de Aguas, do'
Departamento Nacional da Produção
Mineral, com aprovação do Ministro
das Minas e Energia.
Art. 4.9 ::t;:ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1966;
145Q da Independência e 78Q da República.
H;

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.? 57.881 FEVEREIRO

§ 2.0 Após a aprovação dos projetos,
serão determinadas em portaria do
Mínístro das Minas e Energia, a altura da queda, a descarga da derivação e a potência a aproveitar.
Art. 2,9 O Departamcntc Nacional
de Obras Contra as secas deverá. submeter à aprovação do Ministro das
Minas e Energia, em- três (3) vias,
dentro do prazo de cento e oitenta
(180) dias, a contar da data da publicação dêste Decreto" os estudos;
projetos e orcamentcs relativos ao
aproveitamento e respectivas instala-

DE 28 DE
DE 196B

Autoriza o Departamento
Nacional
de Obras Contra as Sêcae a instalar usina
hidrelétrica' no
açude
Faço da Cruz, município de Inajá,
Estado de Pernambuco.
'O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o Departamento Nacional de Obras Contra as
eêees a instalar usina hídrelétnica BO
açude público Poço da Cruz, município de Inajá, Estado de Pernambuco.
§ 1.9 O aproveitamento da energia
hidráulica destina-se à eletrificação
rural na bacia de irrigação do referido açude e a suprimento em alta
tensão dos concessionários locais, dentro do raio de ação do transporte
econômico da energia elétrica.

DECRETO N9 57.882 -

DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1966

Outorga ao Município de Peri-Mírím;
Estado do Maranhão, concessão
par:a distribuir energia elétrica.
O Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos.
têrmos dos arts. 10 do Decreto-lei número 2.281, de 5 de junho de 1940, e
89 do Decreto-lei nv 3.763, de 25 de
outubro de 1941, decreta:
Art. 1Q f: outorgada ao Município
de Perf-Mírtm, Estado do Maranhão,
concessão para distribuir energia elêtrfca em seu território, ficando autorizado a montar a usina termelétrrca e
a construir os sistemas de dtstribuíção,
que se fizerem necessários.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após a
aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas.
das instalações. '
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Art. 2\1 O concessionário deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de um

(1)

ano, a contar da data da publicação
dêste Decreto, os estudos, projetos e
orçamentos relativos à usina termelétrica e ao sistema de díatrlbuícâo.
II - Assinar o contrato díscíplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publícaçao

do despacho da aprovação da ?espectiva minuta pelo Ministro das Minas

e Energia.
- lU Iníclar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministério das Minas e Energia,
executando-as de acôrdc com os projetas aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e
Energia.
Art. sv As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral; com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 4i? A presente concessão vrgorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. -f.il? Findo o prazo da concessão,
todos os bens e ínstalacões que, no
momento, existirem em tuncâó exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à -untão.
Art. 6l? O concessionário poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. O concessionário
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar
prazo de vigência
na concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 7l? êste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, -revogadas as dísposlções em contrário.
Brasília, :28 de fevereiro de 1966;
145° da Independência e 78Q da República.

°

H'.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO Nl? 57.883 -

DE

28

DE

FEVEREIRO DE 196&

Declara a cessação dos serviços de
energl'a elétrica no
Municipio de
Coxim, Estado de Mato Grosso, pelos
seus antigos detentores e outorga
nova concessão àquela municipali_

aaae.
o P:esi.d~nte

da República, usanor,

da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
87, inciso I, da
Constituição, e nos
têrmos do art. 5Q do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938

decretar.

'

Art. iv ~ declarada a cessação,
para os efeitos do art. 139, § 19, do
Código de Águas (Decreto nv '24.643,
de 10 de julho de 1934), da exploração dos serviços de energia elétrica
no Munícipio de Coxim, Estado de
Mato Grosso, de que eram titulares
João Hvala e Flávio Garcia Silveira
por fôrça de declaração de usina tér~
mica. apresentada à D~visão de Aguaa,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, no Processo D. Ag . número 396-1941, de acôrdo com o artigo
11 do Decreto-lei nv 2.281, de 5 de junho de 1940.
Art._ zc É outorgada ao" Munícípto
da Coxim a concessão para produzir e
distribuir energia elétrica em seu território, ficando para- isso autorizado a
instalar usina termelétrica e construir
os sistemas de dístrfbuíçâo que se fizerem necessários.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após a
aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas da
instalação.
Art. 39 A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovacâo do Mínístro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta OBO} dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contado da publicação do
despacho de aprovação da respectiva
minuta pelo Ministro das Minas e
Energia.

ATOS DO PODER

III - Iniciar e concluir as obras
prazos que forem estabelecidos
pelo Ministério das Minas e Energia,
executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações
a-utorizad'3s.
parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorroe·ados por ato do Ministro das Minas
~ Energia.
Art. 49 .As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pela Divisão de
Aguas, elo Departamento Nacional da
próduçáo Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 59 A presente concessão vígorará pelo prazo, de trinta (30) <U10S.
Art. 69 Findo o prazo ·da concessão,
todos os bens e instalações que : no
momento ,existirem,' em função exclusíva e. permanente dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 79 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere ôste artigo até seis (6) meses
'antes de findar o prazo de vigência
\ da concessão, entendendo-se, se não o
üaer, que não pretende a renovação.
Art, 89 Jâ:ste decreto entra em vigor
na data de sua publteaeâo, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência. e 789 da República.
'10S

H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 57.884 -

DE 28 OE

FEVEREIRO DE 1966

Dutorga ao Município de João Lisboa
concessão para distribuir energia

elétrica,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos têrmos dos arts. 10 do Decrete-lei número 2.281, de 5 de junho de 1940, e

ExECUTIVO
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89 do Decreto-lei no 3.763, de 25 de
outubro de 1941, decreta:
Art: 19. 1t outorgada ao Mtmíctpio
de João Lisboa, Estado do Maranhão,
concessão para distribuir energia elétrica. em seu território, ficando para
isso autorizado a montar usina termelétrãca e construir o sistema de
distribuição que. se fizer necessário.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas da
instalação.
Art. 29 O concessionário deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do MiM
nístro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo .de cento t:
oitenta (80) dias, a contar' da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos relattvos
à usina termelétrica e ao sistema de
distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta
(30) fias, contados da publicação do
despacho da aprovação da reapecnva
minuta pelo Ministro das Minas e
Energia,
ITI - Iniciar e concluir as obras 110S
prazos - que forem estabelecidos pelo
Mlnistérío das Minas e 'Energia. executando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e as modificações que forem
autorizadas,
Parágrafo único, Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados, por ato do .Mínistro das Minas e
Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de enetrgía elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pela Divisão de
Águas, . do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro, das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vígorará pelo prazo de trinta (30) anos,
Art. 59. Findo o prazo da concessão, todos Os bens e instalações que no
momento existirem, em função exclusiva e permanente dos serviços concedídos, reverterão à União.
Art. {)9. O concessionário poderá
requerer que a concessão seja' renovada mediante as condições que víerem a ser estipuladas,
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parágrafo _único - O concessionário
deverá entrar com o pedido a, que se
refere êste artigo até seis (6). ~es~s
antes de findar o prazo de vigencra
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renov-ação.

Art. 79. :f:ste decreto entra em vigor na data de sua publícaçao, revogadas as disposições em, contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 19~6;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CA5l'ELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 57.885 -

DE
FEVEREIRO DE 1966

28

DE

Transfere da Emprêsa ourobranquense de Eletricidade- e Transformação de Produtos S. A. para centriue Elétricas de Minas Gerais Sociedade Anônima concessão para
distribuir energia elétrica.

o _Presidente da República, usando
do. atribuição que lhe confere o artigo
87, 'inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 19 do Decreto-lei número 7.602, de 22 de novembro de
1944, decreta:
Art. 19. Fica transferida para õentrais Elétricas de Minas Gerais S. A.
a ,concessão para distribuir energia
elétrica no Município de Ouro Branco
Estado de Minas Gerais, de que é titular a Emprêsa ourobranquense de
Eletricidade e Transformação de produtos S; A.(em virtude do Decreto
ne 36.536, de 3 de dezembro de 1954).
Art. 29. A concessionário. deverá
satisfazer
seguintes exigências:
I - Submeter à aprcvaçâo .do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias dentro do prazo de um (1)
ano, a contar 'de data da publicação
dêste decreto. os estudos, projetos' e
orçamentos relativos às novas instalações.

as

II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro de trinta (30 I
dias contados da, publicação do despacho de aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas e -gncegia.

lU - Iniciar, e concluir as, obras
nos prazos que 'forem ma~cados pelo
Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e com as modificações' cue
forem autorizadas, se necessárias ."
parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prcrrogados por ato do Ministro das ML'1as
e Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com, a aprovação
do Ministro das Minas e Energia.
Art. 4 9• nste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário. '
BráSilia, 28 de fevereiro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANcO

Mauro Thibau

DECREI'O N9 57.886 - DE 28 llF,
FEVEREmo DE 1966
Autoriza a Companhia Brasileira de
Energia
Elétrica a ampliar
seu
sistema de transmissão.

o Presidente da República, usando da atríbuíçâo que lhe contere o
artigo 87, inciso I, da Oonstítutçào, e
nos têrmos do artigo 59 do Decretolei nv 852 de 11 de novembro ele
1938, combinado com, o
Decreto-lei
nv 2.059, de 5 de março de '1940, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a companhia Brasileira de mergia Elétrica a
ampliar o seu sistema de transmíssâc.
no Estado do Rio de Janeiro, mediante as seguintes obras:
a)
ínstetaeão -de 'dois uutotransformadores na Subestação de Entroncamento em Rio da Cidade;
b) construção de
uma linha de
transmissão, entre a Subestação de
Rio da Cidade e a de .rtamaratr;
c) instalação do sistema ele proteção e controle em ambas as subestaçêes;

d) instalação no sistema da CUl~
cessionária de condensadores estáticos para compensação de fator de potência.

ATOS DO PODER
§ 10 Em portaria do Ministro das
MInas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão fixadas as caracteríSticas técnicas das instalações O1'a
autorizadas.
'
§ 29 Essas Instalações se destinam
a ampliar a capacídade de transporte de energia da concessíonana, em
conseqüência do suprimento autorrza-

do.

Art. 29 A concessionária deverá
.eumprfr as seguintes exígêncías:
1 - Apresentar à DiVIsa0 de éguas
do Departamento Nacional da Produçãc Mineral do Ministério' das .Minas
e Energia, em três (3) vias, dentro do
prazo de trezentos e sessenta <360)
dias, a contar da data da publicação
dêste decreto, os estudos, projetos e
orçamentos relativos à linha de transmissão.
n - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Mínís-:
térío das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados ou as modtrícecões que forem
autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos a que se
refere êste artigo poderão set ororrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 O presente decreto entra
em vigor na data. de sua publicação,
revogadas' as disposições em contrario.
Brasília, 28 de fevereiro de i966;
1459 da Independência e 78'" da República.
.
H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 57.887 - DE 28
FEVEREIRO DE 1966

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Vieira de Barros a pesquisar
feldspato, quartzito e r:alCarto, no
municipio de Piedade, Estado
de
São Paulo.

O presidente da República., usando
da atribuição que lhe confere o nrtígo 87, nc I, da Constituição e nos têrmos do Decreta-lei uo< L985, de ~9. de

I
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janeiro de 1940 (Código de Mínasj .
decreta:
Art'. 19 Fica autorizado o cídadâo
brasileiro Francisco Vieira de Barros
a pesquisar feldspato, quartzito e. calcaria em terrenos de sua propriedade,
no lugar denominado Bairro Jurupará, distrito e mumcípío de Piedade,
Estado de Sâo Paulo, numa área de
dezoito hectares e "reze ares 08,13
ha) , delimitada por ,um polígono írregular, que tem um vértice a cento e
quatro metros e oitenta cennmetecs
004,80m), no rumo magnético
de
sessenta graus e dez minutos noroeste (609 10' NW); do canto noroeste
(NW) da casa de Antônio José dos
Santos e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e setenta . e
três
metros e quinze centímetros
U73,15m), oitenta e três graus trinta e um minutos nordeste (83931'
NE); cinqüenta e seis metros e oito
centímetros (56,08mJ, quarenta e sete graus e vinte e oito minutos' SU~
deste (47928' SE); cento e setenta e
cinco metros e sete centímetros 075,07
m) , oitenta e quatro graus e .vínte .e
oito minutos nordeste ~84928' 'NEJ ; noventa e sete metros e quarenta e OIto
centímetros (97,48m), sessenta e sete
graus e oito minutos sudeste (67908'
SE) ; duzentos e dez metros e quarenta e dois centímetros (210,42m), um
grau e seis minutos nordeste (190;:"
NE); cento e sessenta e cinco metros
e oitenta centímetros 065,SOlTI). setenta e dois graus e trinta e dois minutos noroeste (72932' NW); trinta
e oito metros (38m), dezesseis mínutos nordeste (0 916'NE) ; cento e vmte e nove metros (l29m) , cítenra e
três graus é três minutos notceste
(83903' NW); .cento e sessenta e quatro metros e setenta e três centímeta-os 064,73m) 1 oitenta e um graus fi'
dezenove minutos noroeste (81919'
NW); cento e oitenta e seis metros
(l86m) , oitenta e um graus e vinte e
cinco minutos sudoeste (81925'SW);
duzentos e oitenta e três metros
(283m), vinte e quatro graus e vinte
e sete minutos sudoeste (24927' SW);
o décimo segundo e último la,do é o
segmento retilíneo que partindo da
extremidade do décimo primeiro Jado
descrito ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução
presente autorização fica sujeita

da
às
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estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de 19. de

revareírc de 1963, e da Resolução no 3,
de 30 de abril de 1965, da Oomissâo

Nacional de Energra Nuclear.
.AJ:t. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica.
deste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzemos (Cr8 aOO) e será vá-

lido por dois (2) anos a contar ua
data da .transcrtçãc no livro próprio
de Registro das Autorízeções de pes";"
quísa.

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 28 de revereíro. de -1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.'? 57.888 -

DE

28

DE

FEVEREIRO' DE 1966
AutoriZ~

o cidadão arasüeirc nermx-

lia Vieira da Silva a pesquisar minério de ouro, no município de Minas Novas, Estado de Minas GeraiS.

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

tigo 87, n.v I •. da Oonstítuíçào e nos
termos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de. janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. V;Jo Fica autorizado o cidadão
brasileiro Hermilío Vieira da Silva a
pesquisar minerío de ouro em terrenos devoíutos, no lugar denominado
. Maíaír ou Lagoa, distrito de Chapada,
munícipto de Minas Novas, Estado
de Minas Gerais, numa área ee cento e noventa hectares e trinta ares
(190,30 ha), delimitada por
nexàgano irregular, que tem um, vértice
a quinhentos e dezessete menos
(517 m) , no rumo magnético de oitenta e quatro graus sudeste (849 SE),
do canto sudeste (SE) da casa de
'rneotonto -da Costa Pires e os senos
a partir desse vértice, os segumtes
comprimentos e turnos magnéticos:
quatrocentos e cinqüenta e oito meo

um

tros (458 m) , dez graus SUdeste
(109 SE); mil metros (1.000 fi). OlM

tenta graus ~udoeste 1800 SWl ,: autecentos e trinta . u etros {'730m), uez
graus noroeste (l09 NW); mil quatrocentos e quarenta "11e1;r08 L. <MO
m) , vinte graus nordeste (200 NE)'
mil metros (1.000 11.1), setenta gra~s
sudeste (709 SE); míl cento e setenta.
e cinco metros (1.175 fi), vinte graus
sudoeste (209 SW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autortzaçâo fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo, Decreto u.c 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e ca ReSO I :.IÇ~A: numero 3,. de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autoriza.;ao ue
pesquisa, que 'Será uma via autêntica
deste. decreto, pagará, a caxa de mu
novecentos e dez cruzeiros (Cr$ ....
1.910) e será válido por dois (2) anos
a. contar da data da vtranscríçâo no
livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa. '
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brastlía, 28 de fevereiro de 1966;
145.9 da Independência e 78.9 da República.

R.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau,

DECRETO N5' 57.889 - DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1966
Autoriza o Govêrno do Estado de Minas Gerais a pesquisar cianita no
muntcípio de Sao Sebastião do Ma~
romruio, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Conatdtuiçào e nos
termos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940
(Código de
~inas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o Governo
do Estado de Minas Gerais a pesquisar cíanita em terrenos de sua propriedade no .Iugar denominado Intendência, distrito e mtmtcíprc at
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São Sebastião do Maranhão, Estado

de Minas Gerais, numa área de cente e dois hectares e trinta ares (102,30
ha), delimitada por um paralelogra- ~
IDO, que tem um vértice na barre do
córrego Lagrunaí da Intendência na
inargem direita do Córrego', da Intendência e os lados divergentes dés~
se vertace, os segumces -omp-rmeruos
'e rumos magnéticos: hum mil metros (1. 000 mj , oitenta e quatro
graus sudeste (84<> SE),; hum mil e
quinhentos metros :1.500 nu quarenta e um graus nordeste (419 NE),

Parágrafo único, A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n,c 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resoíuçao. numero 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de
Energia Nu-

clear.
Art. 25' O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, não rica sujeito .1 pagamento da taxa prevista pelo art.. 17
do § .l,!?do. Código de Minas, ex vi
da' Lei n.v 31.519, de 30 de dezembro
. 'de 1958 (Lei do Sêlo)
será válido
por dois (2) anos a contar da data
da

transcrição no livro próprio de

Registro

das

Autortzaçoes

de

pes-

quisa.

Art. 3.9 Revogam-se as disposições
contrário.

em'

Brasília, 28 de fevereiro de 1966;
145.9 da Independência e 78.9 da Republica.
R.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

n9 2,627, de 26 de setembro de 194.0,

decreta:
Artigo único. Ficam revogados os
Decretos números 34.939, de 14 de
janeiro de, 1954, e 43.034, de 15 de
janeiro de 1958, que concederam, à sociedade anônima The 'J. B. Williams
Export Company, com sede na cidade
de Glastonbury, Estado deConnectiout, Estados Unidos da América, autonzaçâo para funcionar na República, e, cassadas as respectivas Cartas,
atendendo ao que foi requerido e ao
que consta da resolução adotad~ por
sua Diretoria, em reunião realizada a
23 de dezembro de 1963.
Brasília,' 28 de fevereiro de' 1966;
1.459 da Independência e 73Q da República.
li. CASTELLO BRANCO.

Paulo Egydio lIfal'tins.

DECRETO N.9 57.891 FEVEREInO DE

DE

Revoga os Decretos que concederam
à sociedade anônima The J. B,
Williams Export Company autorização pore funcionar na República.

23

DE

Concede autOnZaçáo para o funcionamento da Faculdade de recnoiogia de Barretos, Estado de
Sao
Paulo.

o Presidente da. Repúbltca, mando
da atríbuíçãc que lhe contere o artigo 87, I, da Constituição, e teoco em
vista o disposto no art. 23 do Decreto-lei numero 421, de 11 de ml1tcde
1938, decreta:
Art. 19 E'

DECRETO N9 57. VOO - DE 28
:FEVEREIRO DE 1966

DE

1966

concedida

autoozacao

para tuncíonamen to da Faculdade ue
Tecnologia, de Barretos,
São Paulo,

Es~,ado

de

Art. 2Q :t;;ste Decreto entrará
vigor na data de sua publícaçào.

em

Brasilia, 28 de Ievereíro de

';966;

1459 da Independência e 739 da Re-

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, .da Constituição Federal, e nos têrmcs do Decreto-Ieí

pública.
H.

CASTELLQ BRANCO

Pedro Aletxo
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DECRETO NQ 57.892 -

DE

28

DE

FEVEREIRO DE 1966

Declara de utilidade pública a "So-

ciedade Uoeraoense de proteção e
Amparo :L08 Menores",:::om
::;ede
em uoeraoa, Estado de Minas Ge-

rats.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe' confere o artigo 87. item 1 da Constituteao Federa!
e atendendo ao que consta do Processo MJNJ 51.717, de 1965, decreta'.

Artigo único. E' declarada de uti-

lidade pública, nos têrmos do art. l Q

ração de seus acionistas em Assem.,
bléias Gerais Extraordínártag reau,
zadas em 12 de outubro de 19Ü4 e 26
de abril de 1965.
Art. 29 A Sociedade contmuarn
integralmente sujeita às Ieís e aos
regulamentos' vigentes, ou que VE:'nham a vigorar, sõbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decre-

to.

Brasília, 28 de fevereiro de 1966:
145Q da Independência e 78Q da Repüblica.
H. CA5TELLO BRANCO

Paulo Egyàio Martins

da Lei 91. de 28 de agôsto .te 1935,

combinado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo. Decreto numero
50.517, de 2 de maio de 1961, a "So-

ciedade Uberabenae de Protecao e
Amparo aos Menores", com sede em
Uberaba, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 28 de fevereiro de 1966;
145.Q da Independência e 78.9 , da Re-

pública.

DE

28 DE

Dispõe sôbre as ativiàade~ de cooeeração e assistência educacionais do
Departamento Nacional de sauoc-:
çõo, tendo em vista a execução do
Plano Nacional ,de Educação, e dá

outras providências.

H. CASTELLQ BRANCO

lJfem de Sã

DECRETO N' 57.893 - DE 28
FEVEREIRO DE 1966

DECRETO N9 57.894 FEVEREIRO DE 1966

DE

Aprova a alteração introdu.ztda nos
Estatutos da Companhia ~ome? ciaZ
de Seguros Gerais, relativa ao q.1t~
mento do 'capital social.

o Presidente da República, usanao
da atrfbuíçâo que lhe confere o arttgc
87, inciso l, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nv 2.063, de 7
de março' de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da ComORnhía - Comercial de Seguros Gerais,
com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, autorizada a tuncionar pelo Decreto nc 44.026; de 8 de
julho de 1958, relativa ao aumento
do capital social de Cr$ 40,000.000
<quarenta milhões de cruzetrcsj para
Cr$ 160.000.000 <cento e sessenta milhões de cruzeiros), conforme deítue-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo' 87. item r, da' Constituição, decreta:
Art. 19 Ao Departamento Nacional
de Educação competem, além de suas
atuais atribuições,
distribuídas por
divisões. setores e campanhas, as atívídades. ora' instituídas, de articulação. assistência técnica e cooperação
com os Estados. Territórios. Distrito
Federal e órgãos do Govêrno Federal
e Congresso Nacional,
§ 1Q Tais atividades. reunidas sco
a designação de Serviço de cooperação e Assistência Educacionais, equiparada ao nível de divisão, serâo CG~
ordenadas por runcíonéno especializado, mediante designação. do Ministro de Estado.
§ 2lJ O Serviço de Cooperação e Assistência Educacionais abrangerá os
seguintes setores:
a) Setor de Relações com os Estados, Territórios e Distrito Federal,
que se encarregará das medidas necessárias à execução, contrôle técnico e financeiro, convênios eassistênaia, relativos às recomendações do
Plano Nacional de Educação;
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z» Setor de Relações com autarquias
e Sociedades de Economia Mista, que
se encarregará da cooperação e assistência que se façam possíveis e necessárias ao planejamento de instituíeões educacionais e de projetos espeeíncos de organização escolar.
c) Setor de Relações com os Mínístértos, que considerará a contribuição
educativa dêsses. Ministérios em suas
vinculações com o Ministério da Educação e Cultura.
d) Setor de Relações com Organismos Internacionais de Assistência técnica e cooperação, multilaterais e bilaterais, que terá o objetivo de alcançar para as divisões. serviços, campanhas e setores, do Departamento Nacional de Educação, a assistência técnica e a cooperação que taia Organísmos lhes possam assegurar.
e) Setor de Relações com a Assessoria Parlamentar do Gabinete do Mínístro, estendendo suas atribuições às
Comissões técnicas e às Mesas das
duas Câmaras do Congresso, quando
autorizado pelo Ministro.
',
Art. 29 As atividades' relacionadas
com a aplicação dos recursos dos Fundos Nacionais dos Ensinos Primário
e Médio e do Salárío-Bduoaçâc '(na
»arte arttudicada ao primeiro daqueles Fundos) serão supervisionadas pela
Comissão Coordenadora da Execução
do Plano- Nacional de Educação, constituída por:
a)
O Diretor-Geral do Departamento Nacional de Educação;
b) O Diretor-Geral do Departamento de Administração do Ministério aa
Educação e Cultura;
c) O Diretor do Instituto Nacional
de Estudos Pedagógicos;
d) O Diretor do Ensino Superior;
e) O Diretor do Ensino Secundário;
j) O Diretor do Ensino Industrial;
g) O Diretor do Ensino Comercial.
§ 19 O Presidente do Conselho Federal de Educação indicará um representante ligado aos assuntos de. planejamento, para integrar a Comissão
Coordenadora, a que se refere êste artigo.
§ 29 Cada Diretor acima meneionado designará um subs,tituto even-
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tual para as reuniões da comissão,
devendo a escolha recair sôbre um
técnico de. educaçân ou funcionário
especializado de nivel eqüivalente ,
§ 39 P_ Comissão Coordenadora da
Execução 'do Plano Nacional de Educação reunir-se-á, pelo menos, uma
vez por mês, em Brasília. ou na Guanabara, conforme a conveniência do
serviço.
§ 49 Continuará a
funcionar em
Brasília o Serviço Auxiliar, da Comissão Coordenadora.
Art. 39 Serão instaladas, nos Estados, Subcomissões, diretamente articuladas com a
Comissão de que
trata o artigo antertor, para o acompanhamento técnico da execução setorial e regional do Plano f'tT·acional de
Educação tendo em vista a verificacão do cumprimento das cláusulas dos
convênios assinados entre a união e
os Estados, Municipios e entidades
privadas do- ensino, e bem assim da
exata aultcacâo dos recursos dos Fundos Nacionais dos Ensinos Primário e
Médio. e do rendimento técníco das
aplicações feitas.
§ 19 Cada Subcomísaâo será- constituída de no mínimo três representantes do 'Ministério, da Educação e
Cultura, um representante da Secretaria de Educação do Estado em que
ela funcionàr, um representante do
Conselho, Estadual de Educação e,
auando tôr o caso. um representante
da Universidade Federal que esteja
localizada no Estado.
.
~ 29 O pessoal técnico e admlnistratívo que seja necessário às secretarias das- Subcomissões serão orererentemente recrutado entre os runcíonártos do Ministério da Eduoaçâ o
e Cultura, em exercício no Estado.
§ 39 Tendo em vista a aplicação dos
recursos federais oriundos .de convênios decorrentes do Plano Nacional de
Educaçao, as Subcomissões emitirão
parecer sôbre as contas que deverão
ser enviadas ao Departamento Nacíonal de Educação para. posterior enceminhamento; com base nos pareceres
das Subcomissões, a Comissão Bxecutiva do Plano Nacional de Educação
providenciará, ou não, o pagamento
das quotas postertores de recursos,
conforme haja sido estabelecido nos.
convênios.
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Art. 49 A Comissão Ccordenadora .
da Execução do Plano Nacional de
Educação enviará semestralmente, relatório sôbre a execução regional e
sectorial do referido Plano à Câmara
de Planejamento do Conselho Federal
de Educação, com os pareceres e 5U·
gestões que terem adequados.
Art. 5º Nos contatos e relações com
03 demais Mmístérfcs, o Serviço de
Cooperação e Assistência Educacionais
procurará tomar conhecimento das atí.,
vidades educacionais relacionadas COm
os ensinos primário e médio e com
a educação de adultos. inteirando-se
das experiências realizadas e dos pro-

cessos e métodos utilizados, com. vistas à melhoria da própria atdvidace
do Serviço e de outros Órgãos subordínados ao Departamento Nacional de
Educação.
§ 19 De igua-l rorma o Serviço colocará à disposição dos órgãos ínteressados dos demais Minístértostaa tnformações relativas às experiências e
atividades do Departamento Nacional
de Educação.
§2 9 Sempre que possível, procurarse-á, com espírito de cooperação, a
coordenação de atividades afins com
vista ao seu maior rendimento técnico;
Art. 69 As relações com Organismos
Internacionais de Assistência- técnica
e cooperação, bilaterais e. multilaterais. oficiais e privadas, terão, em vtsta assegurar ao Departamento Naciona l de Educação a obtenção de d.$,statêncía técnica para 'projetos-pnôto
ou experimentais, bem como os equipamentos e recursos outras que tais
Organismos possam oferecer às suas
iniciativas,
Parágrafo único. Tais entendimen-.
tos serão res,lizados coma assistência
do Departamento Cultural e de tnrcrmações. do Ministério das Relações
Exteriores.
Art. 79 Em entendimento' com as
Administrações dos Territórios Federa.ís. procurará o Serviço de Ccoperação e Assíatêncla Educacionais, deaenvorver projetoa-pilôtc que, em caráter experimental. darão margem ao
desenvolvimento de instituições. e sistema de ensino .:que sirvam de modê10 para as á r e a s econômico-sociais
semelhantes,

ExECUTIVO

Art. 89 A cooperação e assistência
que o Serviço oferecerá às c:mtarqUlas
da União e às sociedades de econo,
mia mista, terão em vista sobretuâo
aproveitar a contrfbuiçâo que êsses organismos já proporcionam à educaçâo do povo brasileiro com o objetivo
de alcançar coerência de meios e fins
educaclonaís, na medida em que éles
assim o desejem.
Art. 9(1 O Ministro de Estado da
Educação e Cultura poderá dar atrrbuíçõea de contrôle às Subcomissões
de que trata o artigo 3(1 relativamente
à aplicação nos Estados de outros recursos federais oriundos de dotações
consignadas no subanexo orçamento
'do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 10, O Ministro de Estado da
Educação e cultura baixará as tnstruções necessárias ao cumprimento
dêste Decreto.
Art. 11. nste Decreto entrará em
vígcr na data de sua publicação, revegadas as disposições em contrário.
Brasília. 28 de fevereiro de 1966;
. 145Q da Independência e 789 da República,
H.

CASTELLQ

BRANCO

Pedro Aleixo

DECRETO N957 895
FEVEREIRO DE

~ de 28 de
1966

Dispõe sôbre os saldos não aplicados
dos Fundos Nacionius de Ensine
Primário e Médio, a inteneíiicacão
do ensino fundamental a pessoas
analfabetas, de mais de 10 anos de
idade, e dá outras providências.

o

Presidente da República, no uso

da atribuição que lhe confere o artigo-E?, inciso 1, da Constituição, de-

<:reta:
Art. 19 As parcelas dos Funüos dê
Ensino Prímárto e Médio que n300 ferem entregues a uma ou mais unidades da Federação, seja em conseqüencía do disposta no § 39 do Art. 92, da
Lei n? 4.024 .de 20 de dezembro de
1%1, seja por não se haverem habilitado os Estados, por meio de convêníos e segundo as normas estaoeiecíãas no Plano Nacional de Educa-
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-ção, até o dia 30 de novembro do cno "plemento do Plano Nacional de Eduseguinte ao do exercido a que elas
caçao, poderão ser imediatamente
'se referirem, serão Utilizadas, pelo
postos em execução, IndependenteMinistério da Educação e Cultura,
mente de outras exigências.
dentro do quantitativo previsto pelo
§ 59 Os programas Intensivos tePlano Nacional de Educação destinarão seu instrumento legal de execução
dos a cado Estado, Território ou Disem convênios flrmadoa entre o Mítrito Federal:
ntstérto da Educação e Cultura, os.
a;) no atendimento "do ensino runEstados, os Municípios ou ínstítuícôes
damental às pessoas analfabetas de
particulares de ensino, que não temais de 10 (dez) anos de idade;
nham fins lucrátlvos ede reconhecida:
b) na disseminação de ginásios orridoneidade educacional.
entados para o trabalho;
Art. 2\> Na elaboração dos Prograc} na instalação e manutenção ao;
mas Intensivos de Erradicaçâo docursos destinados a exame de maduAnalfabetismo, serão observadas as
reza.
seguintes normas prerereneíers:
S iv Essa deétínacão se fará em
a) atendimento prrorrtárto de áreas
caráter de emergência, transferidos às
em que haja maior número de analUnidades Federadas os auxtlíos profabetos com mais de 10 anos de
gramaàos,mediante convênios. para idade:
os fins expressos"
b) combinaçâc prcporcíonal do ,l'e§ 29 ·As parcelas não utilizadas 0.0
comandado na alínea anterior com o
Fundo de Ensino primário, e, .maís,
número total, de alunos regularmente
os recursos orçameritértos que, de fumatriculados nas 3(). e 4~' séries prtturo, forem consignados para o t.m
máríaa, de modo a garantir progres-:
especifico dêste decreto, serão' aplicasívamente a extensão da escolaridade
dosem Programas Intensivos de Erprimária a' 6 (seis) séries ou anos.
radicação do Analfabetismo, 'os quais
tanto nas áreas urbanas como nas
devem perdurar até que a taxa eos
rurais:
que nâo sabem ler e escrever se reduza
c) atendimento. prtontártc dos que'
amenos de' 15% (quinze por cento)
tenham
mais de 10 anos e menos de
da. populaçâc de 10 a mais anos .de
30 anos de idade;
ídcde.
§ 39: Por analfabetos se entendem
todos quantos não saibam. ler e escrever por falta de escclarfzaçâo e, bem
assim Os que, embora tenham tido um
ou mais anos de freqüência sscolar ,
hão dominem elementarmente a leitura e a escrita e delas nâo possam
fazer Uso prático e, cotidiano"
§ 49 Até o dia 31 de março de cada
ano o Departamento Nacional de
Educação elaborará os projetos de
Programas intensivos de que trata o
§ 29, os" quais, submetidos ao aonselho Federal de Educação, como su-

d) ensino que, sem deixar de lado
as matérias comuns da escola .prfmária reforce a pàrtdcípaçâo ~os maiores de 10 anos na vida da comunidade por meio de educação cívico-democrátaca, ao mesmo tempo que os .íniele em atividades relacionadas com otrabalho econômicamente produtivo;
e) aproveitamento de unidades es··
colares' que possam servir para a intensificação do ensino fundamental,
definido na alínea anterior, .de modo
a que sirvam, durante o dia, ao ensino, de menores de 15 anos, .ev um
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horas vespertinas e noturnas,
analfabetos de idade superior;
j)

a05

preferência por munícípíos cuja

situação geográfica e cuja influência

sócio-cultural e econômica sôbre as
comunidades vizinhas possam transformá-los em centros naturais do desenvolvimento intensivo objetivado
neste decreto;
g) esfôrço planejado
para conseguir, em r a v o r dos Programas Intensivos, o apoio das autoridades públicas e religiosas, da imprensa, do
rádio, da televisão, do cinema e de
tôda a iniciativa privada, bem corno
de organísmos internacionais, bi~ etcrads e multilaterais;
lÚ treinamento, em caráter de
emergência, de proressôres, instrutores, orientadores e supervisores de ensino fundamental.
Art. 39 Aplicam-se a êssés Programas as disposições do Decreto número 57.894, de 1966, no que concerne ao
execução e ao contrôle.
Art. 49 O Ministro de Estado da
Educação e Cultura baixará as Instruçôes necessárias a execução do
presente decreto.
Art. 59 ltste decreto entrará em vigor na data' de sua publícaçâo, revog-adas as uísposícões em contrário.
Brasília, .28 de fevereiro de 1966;
1459 da Jntíependêncía e 789 da República.

H. CASTELLO BRANCO
Pedrp Aletxo

DECRETO N' 57.896 FE\'EREIRODE

DE 28 DF!

1966

EXECUTIVO

go 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1'? Os artigos 3 9 , 4'? e 59 do negímento do Departamento Econc,mlco
elo Mtntstérío da. Agricultura aprovado pelo Decreto nc 52.1363, de 11 de
outubro de 1963, passam a vigorar
com a seguinte, redação:
" Art. 39 O D.E. será dírtgtao por
um Diretor-Geral, nomeado pelo Pre..
sídente da República, na forma da
Iegúslaçao em vigor, dentre pessoas de
notória competência.
Parágrafo única'. O Diretor-Geral
do D.E. terá 4 (quatro) assessôres,
sendo 3 (três) para assuntos técnícoa
e 1 (um) para assuntos admíntatraüvos; 1 (um) secretário e 2 (dOis)
auxiliares, todos de sua livre escolha.
dentre funcionários públicos.
Art. 49 A Divisaó'de Levantamen..
Econômica, 9 Serviço
de Previsão de Safras e o Servíco de
Estatistica da Produção terão -üretores, nomeados pelo presidente da República, na forma da iegtslaçâo V1~
gente, dentre runcíonénos que tenham
dado prova de sua eficiência e capacidade.

to e Análise

Art. 59 Os diretores a que se refere
o artigo anterior terão, respecttvnmente, 2 (dois) assessóres, 1 (um) secretário e 2 (dois) auxiliares, todos
de sua livre escolha,. dentre runctonáríos públícos'".
Art. 2Q :tJ:ste decreto entrará em vJ·
,gOl' na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contràrlo.

Altera os artigos 39, 49 e :)9 ao I{,eqt~
menta do Departamento Econômico
Brasília, ,,28 de revereíro de 1966;
do Ministério da Agricul'tuTa, coro- 145Q da Independência e 789 da Revarlo pelo Decreto n'? '52.603, rle 11
._ pública.
de outubro de 1963.

o Presidente da Repübllca, usanco
da atribuição que lhe confere o artt-

H.

OASTELLO BRANco

Ney Braga

ATOS DO BODER

DECRETO NQ 5'7.897 - DE 28
FEVEREIRO DE 1966

DE

.-Classifica as junções gratificadas do
Serviço Social Rural e dá outras
providências.

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

.87, item I, da Conatituíçao Federal, e
tendo em vista o disposto no Capitulo
II da Lei n~ 3.780, de 12 de julho de
1960, decreta:

Art. to Fica aprovada, na forma do
anexo, que é parte integrante dêste
decreto, a classificação das funções
'gratlfícadas, elaborada .com base no
'sistema previsto na Lei no 3.780, de
12 de julho de 1980,' do Serviço Secíal Rural, hoje incorporado ao Instituto Nacional do Desenvolvimento
Agrário (INDA).

Art, 29 Ficam transformados em
funções gratificadas; de conformidade
com a tabela anexa, e de acõroo com
o disposto no Decreto nv 50.749, de 8
de junho de 1961, os cargos em comissão abaixo:
1 Assessor do Presidente. símbolo
OC;

1 secretário do Presidente, símbolo
CC-7;
1 Secretário do Conselho Nacional,
símbolo OC-7;
1, Encarregado de Relações Públicas,
símbolo 00-7;
2 Assessôres do Departamento Técnico Administrativo, símbolo CO-7;
1 Secretário do Departamento Téc.níco Administrativo, símbolo NO;
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1 Assessor 'da Divisão Administrativa, símbolo OC-7;
1 Assessor da Divisão Financeira,
símbolo 00-7;
1 Assessor da Divisão Técnica, símbolo 00-7.

Art. 3Q A classificação das funções
gratfícadas de que trataeste decreto,
aprovada em caráter provísórro, será
revista, mediante decreto a fim de se
ajustar à estrutura dos órgãos, criados pela Lei nc 4.504, de 3ú de novembro de 1964, aos quais foram
transferidas a-s atividades do Serviço
Social Rural.
Parágrafo único. O Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário submeterá, em prazo não superior a30
(trinta) dias, ao Departamento Administrativo do Serviço Público os elementos necessários à revisão determinada neste artigo.
Art. 49 As vantagens financeiras
dêste decreto são devidas a partir de
19 de julho de 1960, salvo quanto aos
p:'eenchimentos feitos l1pÔS essa data.
Art. 5Q As despesas resultantes da
execução dêste decreto serão atendl-.
das pelos recursos orçamentários próprios.
Art. 6Q astc decreto entrara em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em contrário.
, .

Brasília, 28 de fevereiro de 1966;
145Q da Independência e 78Q da República.

H.

OASTELLO

Ney Braga

BRANco
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DECRETO Nº 57.898 - DE 28
FEVEREIRo DE 1966

PODER

DE

ExEcuTIvo

290. Heloisa Augusta Bastos Miguez.
Código: AF ........'1.8.A
291 Cargos (84 vagós)

Retifica o enquadramento dos cargos,
junções e empregos do Quadro 1 do
Ministério da Viação e Obras P'Ü,blicas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artagc 87, nc 1, da Constituição, decreta:

Art. 19 Fica retificado o enquadramento dos cargos, funções e empregos, do Quadro 1 do

vteçao e Obras

Ministério da

Públicas, aprovado

pelo Decreto no 54 ..135, de 17 de agõa,
to de 1964, na parte referente àõéfie de Classes de Escriturário, Código AF .202, com a inclusão de uma
O) função de referência 22 e uma
(1) de referência 21, da Série Fun-

cional de Escrevente-dactilógrafo, da
Tabela única de "ExtranumeráriosMensalistas - Parte Permanente, do
mesmo Ministério, na forma abaixo
discriminada:
Série de Classes: Escriturário
Código: AF .202.10.B
290 Cargos
200 - Referência-base:

4 -

203 -

Referência I:
Referência-base:

203. Delile 'xroscoso Vieira de ·Az~~~·~

do Coutinho.
Parágrafo úmco.. A retificação a
que se refere êste artigo prevalecerá
a ps..r tir de 19 de julho de 1960 até a
vigência dos Decretos ns. 48. 914, de
19 de setembro de 1960 e 48.947 de
15 de setembro de 1960, datas em' cue
os cargos e respectivos ocupantes ioram transferidos para o Quadro de
pessoal do Ministério da Fazenda, "ex
vi" do Decreto no 50.873, de 28 de
junho de 1961.
Art. 2'?ltste decreto entrará em vigor na data -de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1966'
1459 da Independência e 78 da Re~
pública.
.
H. CASTELLO BRAN(;Q

Juarez Távora

DECR.ETO N9 57.899 ~

DE

19

DE :MARÇO DE

Hl66

Retifica os Decretos us. 54.015, de 13 de julho àe 1964 e 55.004, de 13 de
, novembro de 1964.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art.l'? Fica incluída na relação constante do item II do artigo 19 do
Decreto nv 54.015, de 13 de julho de 1964, a série de classes de Geógrafo, a
qual fica excluida da relação constante do artigo 19 do Decreto ns 55.004, de
13 de novembro de 1964.
Art. 29 O disposto neste decreto vigora a partir de 19 de junho de
.
1964, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.
H •. CASTELLO BRANCO

Mem de sa
/
Ztlmar de Araripe Macedo
Artnur da Vasta e Silva
Juracy Magalhães
ootaoto Gouveia de Bulhões
Juarez TáVOra
Ney· Braga
rearo Aleixo
Walter Peracchi Barcellos
Eduardo GOmes
Raymundo de Britto
Paulo Egyàio Martins
Mauro Thibau
Roberto Campos
Osvaldo Cordeiro de Farias

ATOS DO P-oDER ExECUTIVO
D~CRETO

Nº 57.900 -

MARÇO

DE

2

DE

DE 1966

140difica a tabela de eatàrio-mínimo
aprovada pelo Decreto nº 55.803, de
26 d~ fevereiro de 1965, e dá outras
providências.
O Presidente da: República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição, e tendoem vista o disposto no art. 11.6, § 2'\
da Consolidação das Leis do T1'ab<.1,lho, aprovada pelo Decreto-lei núme1'0 5.452, de 1 de maio de 1943, assim
como o disposto no art. 2º, alínea õ,
da Lei nv 4.725, de 13 de jurno de
1965, com a redação que lhe foi dada

545

rio-real médio da categoria nos Últimos 24 (vinte e quatro) meses, adtcíonado ao índice respectivo, por fôrça do Decreto no 57.627, fie 13 de janeiro de 1966, metade do resíduo ínflacionárío previsto para os 12 (doze)
meses subseqüentes;

Considerando que por torça do dísposto no art. 29, alínea "b", da Lei
uc 4.725" de 13 de julho de 1965, com
a redação que lhe foi dada pela Lei
nv 4.903, de 16 de dezembro de 1965,
os reajustes dos. valõres salariais devem ser adequados às necessidades
mínimas de sobrevivência do assalariado e de sua família;
Considerando .me o Conselho Napela Lei ns 4.003, de 16 de dezembro
cional de Política Salarial recomendou
de 18135; e
na sua Resolução de 1 de março de
1966, a necessidade de um reajuste
Considerando que, tendo sido fixados em 1005, por fôrça do Decreto nú- dos valôres de salário-mínimo, de
mero 55.803, de 26 de fevereiro de modo a restabelecer o poder aquisiti1965, os novos níveis do ;;alário-mi-' vo de todos aquêles que nã-o foram
beneficiados por dissídios, aeôrdos,
ntmo, somente em 1968, findo' o prazo
de três anos a que se refere o § 1° do convenções, dentro do espírttc da Lei
art. 116 da Consolídaçâo aas Leis do nv 4.725;
Trabalho, seria obrigatória sua modíConsiderando .jue aquela resolução
fícaçâo ou confírmaçáo:
adota a excepcionalidade, não para
Considerando que o § 2Q do referido revisão .do salárlo-minímo, mas apeart. 116 da Consolidação elas Leis do nas para efeito de reajustamento de
Trabalho, permite todavia que, excep- valôres, com base nos .êrmos da refecionalmente, sejam os valõres do sarida Lei n.'~ 4,725-65~ decreta:
lário-mínimo modificados antes de
decorridos três anos de sua vigencía,
Art. 1º Ficam reajustados os valõuma vez verificado que fatores de or- res do salárío-mínímo aprovados pel6
dem econômica tenham alterado de Decreto' no. 55.803, de 26 de .everejro
maneira profunda a -atuação econémí- de 1965, de acôrdo com a tabela
ca e financeira da região, zona ou sub- anexa,
zona interessada;
Art. 2.9 As regiões e sub-regiões não
constantes das tabelas anexas ficam
Considerando que entre esses raeõrevogadáa.
res não se pode deixar de levar em
conta as normas de polttlca salarial
Art. 39 àste decreto entrará em viconstantes da Lei nc 4.725, de 13 de gor no dia 1 de março de.. 1966, 'revojulho, de 1965, com a redação que lhe
gadas as disposições em contrário,
foi dada pela Lei nO~.903, de If de
Brasília, 2 de março de 1966;
dezembro de 1965;
Considerando que entre' essas nor- 14:59 da Independência e 789 da Repúmas de política salarial é de salien- blica.
tar a que estabelece o espaçamento
H. CASTELLO BRANcO
mínimo de um ano para 00 reajustes
Walter Peracctü .scrcezzos
de valôres e a reconstituição do sala-

TABELA A QUE SE

~EFERE O

ART.
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/_'=05 DO PODER

DECRETO N° 57.901 MARÇO DE 1966

DE

2

DE

Aprova Normas para a rutminietração

ExECUTlYO

nos termos do art. 59 e seus parágra_
ros, da Lei n? 4.118, de 27 de agõst
de 1962.
o

e ütineação industrial do acervo de
bens da ORQUIMA
Indústrias
Quimicas Reunidas S. A. e dá ou-

tras moviaencias.

9 Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso 1, da constituição Federal,
decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as Normas,
que com êste baixam, assinadas pelo
Presidente da Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN), para a administração e utilização industrial do

acervo de bens da ORQUlMA - In-dústrias QUímicas Reunidas S. A., ex-

propriado pelo Decreto nv 57.304, de
22 de novembro de 1965, e dos equi-

pamentos

anteriormente adquiridos
pela Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 29 :t1:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação e terá
vigência até a organízaçâo, constituição e "implantação da sociedade anônima subsidiária da Comissão Nacional de Energia Nuclear, nos termos do
art. 59 e seus parágrafos, da Lei ne
4.118, de 27 de agosto de 1962.
Art. 39 Revogam-se as dísposlções
em contrário.
Brasília, 2 de março de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

NORMAS PARA A ADMINISTRAI çÃO E UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL

DO ACERVO DE BENS DA ORQUIl\1A - ' INDúSTRIAS QUíMI-

CAS REUNIDAS S. A.
I -

FINALWADES

"
As presentes Normas,
estabelecíuas
na conformidade do art. 49 do Decreto nv 57.304, de 22 de novembro de
1965, tem por finalidade possibilitar
condições peculiares, em caráter excepcional, à administração e utilização industrial do acervo da ORQUIMA
- Indústrias Químicas Reunidas S.A.,
exprcprtado pelo Decreto nc 57.304, e
dos equipamentos anteriormente adquiridos pela Comissão Nacional de
Energia Nuclear, até la. organização,
constituição e ímplantacâo da socíeda?e anônima subsidiária da CNEN,

II -

OBJETIVOS

1. Para atender às finalidades acim~ . expressas, fica. ínstdtuída a Ad-

mtmstração da Produção da Monazita
(AP!\'!). diretamente subordinada ao
Presírtente da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
2. A Usina de Tratamento Hidro_
metalúrgico da Monazíta, bem COmo
as instalações destinadas à produção
do lítio e do zírcônic, passam a integrar a Administração Instituída na
forma do item anterior.
IH -

DA COMPETÊNCIA DA APM

3. A Admínístraçâo da 'Produçâo da

Mcnaaíta, como órgão de execução da
CNEN, compete:
a) gerir a Usina de que trata o item
2, tendo em. vista as necessidades industriais da CNEN;
b) adquirir as matérias-primas necessárias ao funcionamento da Usina
e suas dependências;
c) alienar produtos industrializados,
no mercado Interno e externo;
a> 'admitir e dispensar pessoal, de
aeôrdo com as instruções que receber,
observada a Iegrelaçáo trabalhista;
e) pagar em caráter de emergência
os salários do mercado regional de trabalho, até a constituíçâo da nova sociedade anônima subsidiária;
f) emitir quaisquer títulos de crédito que se fizerem necessários ao funcionamento e desenvolvimento de suas
atividades comerciais e industriais;
g) praticar todos os atos ncccssàrios ao funcionamento regular das instalações industriais e comerciais que
lhe forem subordinadas, observadas as
instruções baixadas pela CNEN.
4. O Administrador, que exercerá a
função em confiança, será designado
pelo Presidente da Ch"'EN, depois de
aprovada a sua indicação pela CNEN
e fixadas pela mesma as vantagens
que perceberá.
IV -

DISPOSIÇÕES GERAIS

5. O Presidente 'da CNEN, baixará
instruções sôbre o regime administrativo e financeiro da Administração
para a fiel execução destas Normas,
decretos, leis e regulamentos aplicáveis.

"XTOS
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6. AS instruções a que se refere o
item anterior disporão sôore a infraestrutura, receita e despesa da Administra.çao, seu regime _orçamentário,
contabilidade e prestação de contas,
com onserváncías das normas estacajcoídas na Lei, Regulamento e demais
atos normativos baixados pela CNEN.
7. A CNEN fornecerá, de acôrdo '
com as previsões orçamentárras, os recurses necessários à operação da Usina, destacando, se tôr .de sua conveniência, parcelas do Fundo Nacional
de Energia Nuclear.
8. A A:dministraçao da Produçao
da Mcnazita ficará automàtícamente
extinta com a implantação da sociedade anônima subsidiária da CNEN.
Fausto Walter de Lima, Presidente
em exercícto da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
DECRETO N9 57.8G-; MARÇO DE

DE

2

DE

1966

Regulamenta o artigo ~5 da Lei n 9
4.863, de 29 de nooembt o de 19-65,
que disciplina a arrecudaçâo pelos
I APs das contribuições que lhes são
devidas e das destinada;,; a outras
entidades ou nmaoe, meâuinte uma
taxa única.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, 'item I, da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no
artigo 35 da Lei número 4.853, de 29
de novembro de 1965; decreta:

551

EXECUTIVO

Art. 19 A partir de lO;; de janeiro
ele 19613 as' contríbuicões arrecadadas
pelos Institutos de "Aposentadorta e
Pensões das emprêsas que lhes são
vinculadas e destinadas a outras entidades ou Fundos, serão calculadas
sôbre a mesma base utilizada para o
cálculo das contrtbuíçôes de previdêncía, estarão sujeitas aos mesmos
limites, prazos. condições {; sanções e
gozarão dos mesmos privilégios a éles
atribuídos, inclusive no tocante à ccbranca judicial, a cargo do respectivo
Instituto.
Art. 29 A contribuição ínstdtuída
pelo artigo 3Q da Lei número 4.281,
de 8 de novembro de 196~~, COm a alteração determinada pelo artigo 49 da
Lei número 4.749, de 12 de agôsto de
1955, passará a ser recolhida, mensalmente. pelas emprêsas, na base d'2:
1,2cf" (um e dois décimos por cento)
sõbre o salário de contribuição dos
segurados, compreendendo sua própria
contribuição e a dos segurados.
parágrafo único. A empresa será
indenizada por seus empregados, mediante desconto de 7,2% (sete E dois
décimos por cento) sôbre o valer total do "139 salário", quando do pagamento da segunda parcela dêste, no
mês de dezembro, ou no mês em que
houver o pagamento.
Art. 3Q As contribuições a que se
referem os artigos anteriores integrarão. com as contribuições de previdência, uma taxa única de 28% (vinte e oito por cento) incidente, mensalmente, sôbre o "salário ~éfe~ contribuição" definido na legislação da previdência social e assim distribuída:

TABELA I

I

1 Geral de Previdência
lI- 139 salário .

[

IDos Se- iDas Em-

I gurados ! presas
I
I

Contrfbuições

1

.

8,0%

8,0%
1,2%
4,3%

1

IH Salário-família. . .
. .. I
IV Salário educação .. ..
...
. .. i
V Legião Brasileira de Assistência (LBA)
1
VI Serviço Nacional
de Aprendizagem Industl'iall
(SENAI) ou Comercial (SENAC)
,
.
VII Serviço socier 19, Indústria (SESI) ou do Comércio I
(SESC)
.. ..
[
VIII Instituto Nacional do
Desenvolvimento Agrário I
mUJA)
1
IX Banco Nacional de Habitação (BNH) .:
!
TOTAL

1 8,0%

1,4%

0;5%;

2,lJ%

0.4%

1,2%

....... [ - _ .
1

[ 20,0%

28%
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único. A

referência ao

INDA, no. item VIII, da tabela (1)

anexa a êste artigo, nâo prejudica o
disposto no item II do artigo 117(1 da
Lei número 4.504, de 30 de novembro
de 1964.

Art. 49 Constituem exceção do
critério estabelecido no artigo anterior Os recolhimentos referentes às seguintes situações:
I - Em relação às contrtbuicões
destinadas ao custeio da previdência
social:
a) a
contribuição dos segurados
servidores de autarquias federais, inclusive os das instituições de prevf-.
dêncía social, que será a prevista TIO
item II do artigo 226 do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 43.959-A,
de 19 de setembro de 19-60 (RGPS);

.0) a contribuição das autarquias
federais! cujo recolhimento obedecerá
ao disposto no item V elo artigo 226
do citado Regulamento;
c), a
contribuição dos segurados
trabalhadores autônomos, que será de
8% (oito por cento) sôbre o salário
base, fixado de acôrdo com o artigo
241 do mesmo regulamento;
d) a contribuição das entidades de
fins filantrópicos, amparadas pela Lei
número 3.57'7, de 4 de julho de :959,
que ficarão obrigadas a recolher aoa
Institutos a que estiverem vinculadas
tâo-sómente as contribuições descontadas de seus funcionários, inclusive
as incidentes sôbre \0 "139 salário:', as
quais, neste caso, serão recolhidas de
uma só vez, por ocesíão do respectivo
desconto.
I! - Em relação às contríbuíções
destinadas a outras entidades ou fundes, quando não serão devidas quaisquer das contribuições cdscrrmínadas
nos itens II a IX, da tabela do artigo
30, nas seguintes hipóteses:
a) das autarquias federais, sujeitas
a contribuir para a prevldôncía social
na forma da Lei número 1.162, de 22
de junho de 1950;
o) dos segurados contribuinte.:;, em
dôbro, por se encontrarem na situação de desempregados, suspensos ou
licenciados sem vencimentos; dos domésticos, dos motoristas profissionais
de automóveis de passeio particular,
devidamente registrados nas reparblções de trânsito;
c) dos titulares de firma índívídual
e diretores, sócios gerentes, sócios solidários, sócios quotistas, sócios de indústria de qualquer emprêsa..

UI - em relação ao pagamento de
contribuições destinadas a outros fun_
dos, quapd? se tratar, _de órgao's do
Poder PublIco. ,(~a Umao, Territórios,
Estados, Munícípíos e respecti.vas eutarquia~) _vir:-culad.os ao regime geral
de prevídêncía social (LeI no 3.807 de
2'7 de agôsto de 19(0), quando será 'devido apenas o recolhimenta da contribuição prevista no item IV da Tabela r, e mais o referente às contrj.,
buíções previstas nos item; Ir e nr da
mesma Tabela, se pagarem aos \'€spectivos empregados o "139 salário"
e as "quotas de satano-ramüía»
§ 1" As contribuições das em.pré:sa,:;
vinculadas ao IAPB serão c8.lculadas
na base de 25% (vinte e cinco po~~'
cento), em face de estarem isentas das
taxas referentes aos itens VI e VII da
Tabela do artigo 39 •
§ 29 A atividade preponderante da
empresa determinará o destino das
contribuições arrecadadas para o
SENAI e SESI ou para o SENAC e

SESO.
§ 39 constituirão também exci:"Óção
do critério estabelecido no artfgc 39
os recolhimentos de empresas ou se-

gurados, referentes a períodos anteriores, em que não eram devidas Ul11a
ou mais das contribuições ali discriminadas.
§ 49 As pessoas naturais ou Jurídicas que exerçam as atividades industriais de que trata o artigo 69 da Lei
número 2.613, de 23 de setembro de
1955, estão isentas das contribuíçôes
previstas nos itens VI e VII da Tabela r dêste artigo.
Art. 5" Os empregados dos Estados e Municípios, bem cerne de suas
autarquias, regidos pela Legíslaçáo
Trabalhista e não abrangidos por regimes próprios de previdência, são seguradoa do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviarios e Empregados em Serviços públicos, salvo
se, pela. atividade exercida, devam ser
vínculados . a outro Instituto de Aposentadoria/e Pensões (artigo 331 do
Regulamento Geral da Previdência
Social) .
Art., 69 O recolhimento das contribuições previstas neste Decreto,
bem como a cobrança de juros moratórios, multas e correção monetaria Instituída pela Lei número 4.357,
de 17 de julho de 1964, serão feitos
através da rêde arrecadadora d03
rAPs, própria ou contratada, ou pela
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rêde bancária por êles credenciada,
observadas as normas "baixadas pelo
Banco Central da República do Bra-

Art. 7Q OS créditos a cada uma das
entidades ou fundos mencionados no
artigo 3Q (Tabela D serão efetuados
mensalmente, pelos estabetecímentos
bancários, de acôrdo com as percentagens estabelecidas neste artigo (Tabela lI), as quais incidirão sôbre o
valor total arrecadado, ou depositado
pela rêde arrecadadora própria, in. clusíve juros moratórios e correção
monetária:

Silpàrágrafo único. o »rmtsténo do
'Trabalho e Previdência Social disciplinará, no pra:zo de. 120_ (cento _e vinte) dias, a uniformização do sistema
de recolhimento e arrecadação, ressalvadas as peculíarídades de cada
IAP.

TABELA II

I
I
ENTIDADES

I

I

II

OU FUNDOS
~---------.---

IAP
IAP
IAP
IAP

-

Contribuições
1~9

salárto

I
I

·1

.... i

Salário-família . I
A d ministração I
de Terceiros .. I
Salário Educa-I
çâo

.. ····;1

I.:BA .. . . . . . . . . I
SENAI/'SENAe .1

I
I
SESI/SEe . . .. I
INDA
BNH
SAPS

I

.. ....I

. . . . . . . 1

. . . . . .I

I

I

Taxa de
desconto
sôbre
salário
de Contríbutçâo

Taxa
efetiva
devida a
1
1
cada
I
I
previstas
entidade
I
1
ou
fundo
1
I
I
1
I

16,0
'1,2
4,3
1,4
0,5
1,0

I

1
1

0,5

1
I
I
1

0,043

I
I

1

0,005
0,010
0,020

I
I
SOMA . . . . . . . I
I

I
I
I
I
I

I

I

I

0,495
0,990

I

1
1

1

1,76
3,53

I
I
1,930

I
0,004
0,012

75,26
'4,95

I

I

0,396
1,188
0,500

I
I

1 A (5,66
I B'(1.41

I
I
I
i

1,41
4,24
1,78

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

I

(;,) Percentagem. correspondente ao disposto
mero 4.380 de 21-8-1964.
§ 1Q A Tabela II, integrante dêste artigo, tendo em vista o disposto
no parágrafo 19 do artigo 49, não se
aplica ao lAPE,a cujo cargo ficará
o estabelecimento das percentagens
de rateio aplicáveis aos recolhimentos que lhe forem devidos.
§ 2 9 As' importâncias correspondentes à percentagem referente ao SESI
e ao SESC, indicada na letra "b" da
Tabela I'I, serão transferidas. mensalmente, pelos estabelecimentos bancários referidos neste artigo. diretamente para o Banco do nrcsn-e. A., onde

1
1,386

I

I

I

1

I
I

I
0,4
1,2

15,500
1,200
4,257

I 0,106=21,0651
0,014

I
1

I
I
I

I
2,0

Percentagem de
crédito às
entidades
ou
fundos

I
I
I Deduções 1

I

I

I

I
11')

100,00

art. 21 da ,Lei nú-

ficarão" depositadas, em nome, daquelas .entídadea, em contas bloqueadas,
à ordem do Ministro. da Fazenda.. para oportuna aplicação em Letras Imobiliárias de emissão do Banco Nacional de Habitação.
Art. 8Q Sempre que houver alguma dedução ou isenção a ser compensada por ocasião do recolhimento,
nos têrmca do parágrafo. 59 do artigo
35 da Lei número 4.863, de 29 de novembro de 1965. deverá a emprêsa
preencher a guia de recolhimento como se não houvesse qualquer dedu-
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ção e apresentá-Ia, no ato do pagamento, juntamente com uma ou mais
"notas de crédito", ou documento equivalente, correspondente, especificadamente, a cada dedução ou isenção.
§ 19 Nos casos de arrecadação efetuada através da rêde bancária, simultâneamente com o crédito do valor global da guia de recolhimento
na "conta de urrecadacâc" aberta em
nome do lAP respectivo, nos têrmoa
da Resolução número 4, do Banco
Central da República do Brasil, fica
o Banco arrecadador autorizado a
efetuar o débito dos valores consignados nas "notas de crédito", na
conta das entidades ou IAP respectivo.
~ 29 Tais débitos, sôcre os quais
não incidirão juros bancários ou
quaisquer outros encargos, serão compensados com os créditos resultantes
do rateio a que se refere o artigo 79
dêste Decreto (Tabela H) , fazendo-se,
pelo líquido, a transteréncía mensal
para o Banco do Brasil S. A., conforme determina a Resolução número 4, do Banco Central da República
do Brasil.
.
~ 3 9 A legitimidade das deduções
ou isenções constantes das "notas de
crédito" será objeto de verrfíoaçâo por
parte da fiscalização do IAP. ficando
os autores de falsas declarações sujeitos às penas do artigo 299 do Código Penal.
Art. 99 O recolhimento de contrabuiçõesde competência anterior à vigência da Lei número 4.863. de 29 de
novembro de 1965, será efetuado com
base na taxa única ínstítmda no ~ 29
do artigo 35 do referido diploma. deduzidas através das "notas de crédito". as contribuições relativas às entidades ou fundos não existentes à
época e observado, para o rateio dos
créditos, o critério estabelecido no artigo anterior.
Art. 10. A aplícaçâo das multas,
na forma prevista na legislação em
vigor, terá por base o montante de
débito julgado procedente, considerados, englobadamente, o das instituições de previdência, das entidades ou
fundos.
§ 19 A partir da vigência dêste Decreto, será classificada come primária. para efeito de aplicação de multas, a primeira infração verificada no
sistema unificado de contribuições

Instituído no artigo 35 da Lei número
<1.863, de 29 de novembro de 1965.
§, 2? 0, débito julgado precedente
sera ínscrtto na Dívida Atava do res.,
p,ectivo ~.A:P, cuja certidão servirá de
título hábil para ingresso em nnzo, a
fim de promover sua cobrança pelo
mesmo processo e com as mesmas
prerrogativas e privilégios da Fazenda
Nacional.
§ 39 O valor das multas não será
objeto de rateio previsto neste Decreto, servindo, quando arrecadadas
para compensar as despesas que tive~
rem de ser realizadas com a eobran.,
ça judicial dos débitos.
Art. 11. Nas cobranças judiciais,
inclusive nas habilitações em concurso de credores, e em casos de falência, o rateio de que tratam Os arüeos zv e 99. dêste decreto somente será feito após assegurado o crédito, ao
IAP respectivo, da quota-parte proveniente do desconto dos segurados.
Art. 12. E' facultado ao IAP operar a consclidaçâo dos débitos atuais
da Emprêsa, exclusíve as multas, fazendo a correção monetária e mantendo em parcelas distintas o principal e os juros, de modo que, ao desenvolvimento posterior do débito
consolidada, se dê registro nos moldes de conta corrente oancárta, seja
para acréscimo dos gravames legais,
seja para crédito de pagamentos efetuados parceladamente pela empresa
devedora, sem prejuízo do pagamento
em dia das contribuições vincendas.
Parágrafo único. Ficará revogado
o convênio de consolidação dos débítos atuais, procedendo-se à cobrança judicial 'da divida, se 8., empresa
interromper por mais de três (3) meses o recolhimento, nos prazos legais,
das contribuições vincendas.
Art. 13. As, empresas deverão fazer figurar em suas fôlhas de pagamento uma coluna especial destinada
a consignar o "salário de contribuição".
§ 19 Será, também,
obrigatório,
concomitantemente com a contabilização da respectiva fôlhà de pagamento, o registro contábil do crédito dos
lAPs, referente às contríbuícões descontadas dos empregados e às devidas pela emprêsa, nos têrmos do artigo 39 dêste Decreto (artigo 141 da
Lei número 3.807, de 26.8.1960).
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§ 29 Os salários constantes da coluna especial mencionada neste artigo servirão de base para o cálculo dos
beneficios devidos aos segurados.
Art. 14. São declarados ínsubsis:tentes os débitos dos IAPs para com
o Serviço de Alimentação da Pre,!idêncía social (SAPS), provenientes
da contribuição prevista no Decreto
Lei número 7.719, de 9 de Julho de
1945 e na Lei número 2.158, de 2 de
janeiro de 1964, apurados até 31 de
. dezembro de UHi5.
Parágrafo único. Os valores correspondentes aos débitos ora cancelados
serão aplicados, respectivamente, em
cada Instituto, no aparelhamento dos
serviços de assistência médica.
Art. 15. A taxa adicional de 20%
(vinte por cento) devida ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI) pelos estabelecimentos que
tiverem mais de 500 (quinhentos) empregados. conrorme: dispõe o artigo 69
do Decreto-Lei número '1.043,· de 22
de janeiro de 1942 e o artigo 39 do
Decreto-Lei número 6.246. de 5 de fevereiro de 1944, será recolhida dlretamente ao SENAI, a quem incumbirá sua fiscalização.
Art. 16. Os IAPs, nas localidades
em que não tenham órgãos próprios,
passarão a ser .repreaentados, mediante convênios especificas pelo que os
tiver ou, na sua falta. pelo que apresentar maior número de segurados
na respectiva localidade.
Art. 17. No prazo de 120 (cento
'e vinte) dias, contados da vigência
dêste Decreto, o Ministério do Trabalho e Previdência Social. por intermédio do Departamento Nacional da
Previdência Social, disciplinará a instituição da comunidade de serviços de
fiscalização das contribuições de previdência social.
Art. 18. caberá a cada entidade
ou órgão titular dos créditos a que
se r~fere o rateio previsto no artigo
79,deste Decreto (Tabela TI), entender-se com o Banco do Brasil S. A.
para disciplinar a movimentação das
contas supridas pelos referidos créditos ou por depósitos diretos dos IAPs.
Art. 19., As dúvidas sôbre aplicação dêste decreto serão resolvidas pelo Departamento Nacional da Previdência Social.
Art. 20. O presente Decreto entrará' em vigor na data da sua pu-

555

ExECUTIVO

blícaçâo, revogadas as disposições em

contrário.
Brasília. 2 de março de 1966; 145'?
da Independência e 739 da República.
li. CASTELLO BRANCO

Walter Peracchi Bturcellos
Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO

N9 57.903
MARÇO DE 1966

DE 3

DE

Declara de utilidade pública o Centro Social -" Sagrada Família", com
sede em Campinas, Estado de Sáo
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 87, item I. da Constituição Federal, e atendendo ao que consta do
Processo M.J.N.I. 61.077, de 1964,
decreta:
Artigo único. E' declarado de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei 91 de 28 de agôato de 1935,
combinado com o art. 19 do Regulamenta aprovado pelo Decreto' número 50.517, de 2 de maio de 1961. o
Centro Social "Sagrada Família",
com sede em Campinas, Estado de
São Paulo.
Brasília, 3 de março de 1966; 145'?
da Independência e 78'? da República.
H'.

CASTELLü BRANCO

Mem de Sá

DECRETO I'IW 57.904
MARÇO DE 1966

DE

3

DE

Declara de utilidade pública a "Associaçáo Civil das Servas de Maria,
do Brasil". com sede no Estado da
Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal e atendendo ao que consta do
processo nv 26.126, de 1965, do Ministério da Jus,tiça e Negócios Interiores, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmcs do arb.. 1'?
da Lei nc 91, de 28 de agôsto de 1935,
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combinado com () a~·t. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
"Associação Civil das Servas de Maria, do Brasil", com sede no Estado
.da Guanabara.
Brasília, 3 de março de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mem de Sá

DECRETO

N9 57.905
MARÇO DE 1966.

DE 3

DE

Declara de utilidade pública a Associação das Damas de Caridade, com
sede em Passo Fundo, Estado co
Rio Grande .do Sul.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artdgo 87. item I, da Constituição Federal e; acendendo ao que consta do
processo M.J.N.!. 30.059, de 1965,
decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei nc 91. de 28 de agôsto de 1935.
'combinado com o art. 19 do Regulamente aprovado pelo Decreto número 50.517. de 2 de maio de 1961', a
Associação das Damas de caridade.
com sede em Passo Fundo, Estado do
Rio Grande do Sul.
Brasília, 3 de março de 1966;' 1459
da Independência e 789 da República.

glaterra, autorizada a ·f:.J.ncimur no
Pais, pelo Decreto no 14.548, de 16 de
dezembro de 1~20, a~lton7,açao para
aumentar o capital destínadn às suas
operações de seguros no Brasil, de ...
Cl~$ 5.000.000 (ClI~CO milhões de cruZelL'OS)" para Cr$ 15.000.000 tqumae
mílbões de cruzeiros), por fôrça da
Lei nv 4.~.357. de 16 de Julho de 1964.
Art. 2°. A Sociedade continuará integralmente sujeita ás leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorjzacão a que alude aquele Decreto.
. Brasília, 3 de março de 19G6~ 1450
da Independência e 789 da Repúbltea.
H.

CASTELLO BRANCO

Pauto Egyf.tio Martins

DECRETO N9 57.'907 -I\-!AHÇO DE _96ô

DE

3

DE

Autoriza o Serviço do Patrvmõnso da
União a aceitar a 2oação 'ao terreno que menciona, situado no Estado
de Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
37, inciso I, da Constdtuíçâo Federal
e de acõrdo com os «rts , ns. 1.165 e
1.180 do Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação que o Departamento Nacional
de Portos e Vias Navegáveis (Autarquia) quer fazer à União Federal, do
terreno com a área 'de 945 ma Inovecentos e quarenta e cinco metros quaH. CASTELLQ BR!}.NCO
drados), situado na Rua Coronel EuMem de Sá
gênio Müller, zona portuárra da Cidade de rtajaí, tudo de acórdo com
os elementos constantes do processo
DECRETO N9 57.905
DF. 3 DJ>
protocolizado no Ministério' da- FuaenMARÇO DE HHí6
da sob o no 28.352-64.
Art. 2 9 . Destina-se o terreno a que
Concerte à 'I'he Lonàon AS81Fance autorização parei aumentar o capital' se refere o artigo anterior à ccnstruçâo da' Delegacia da Capítarna dos
destinado às suas operações de se-o
Portos, em Itajaí.
guros no Brasil.
Brasília, 3 de março de 190-6; 1459
o Presidente da República, ucando
da atribuição que lhe confere o arti- da Independência e ?8~ da Repúgo 87, inciso 1, da Constttuíçâo, e nos blica.
têrmos do Decreto-lei nc 2.063. de 7
H. CASTELLO BRANCO
de março de 1940, decreta:
Octavio Gouveia de Bulhões
Art. 19. E' concedida à The London
Juarez Távora
Assurance, com sede em Londres, In-
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DECRE.'J;O N9 57.908 - DE 3 DE
MARÇO DE 1966
Altera os artigos 99 e 15 e seu
Regulamento para a Ordem
rito Naval, aprovado pelo
nO 7.553, de 18 de julho de

§ 29

DECRETO
do

do MéDecreto
1941.

O Presidente da República, usando
da atribuição que .lhe contere o art.
87, inciso I, da- Constdtuíçâc Pederal,
decreta:
Art. rc Ficam alterados os artigos
üo. 15 e seu parágrafo 29 do Regulamento para a Ordem do Mérito Naval, aprovado pêlo Decrete nv 0-,.553.
de 18 de julho de 1941, que passam a
vigorar com a scgutnre redação:
"Art. 9° O Conselho âa Ordem do
!...Iértto Naval, cuja sede será no Mínistérfo da Marinha, reunir-se-á normalmente em dia da primeira s~'_na
na de outubro de cada ano e extraordínàríamcnte quando, a enterro do
Presidente do Conselho, for julgado
necessário.
Art. 15. Tanto as propostas de promocâo como as de admtssao na Ordem serão apresentadas ao Conselho
por intermédio nas .regumtcs autorfciades :
a)

Membros do Conselho;

b)

Oftctaís-Genersüs no t-xer-ncto de

cargo ou função.
§ 2(' As propostas de promocâo x de
admissão deverão ser. enviadas l10 mês
de agôsto , Salvo em casos excepcionais, a critério do Presidente da Ordem, serão apreciadas propostas r .emetidas fora dêste período, devendo nesse caso ser circunstanciadamente justícadas , "

Art.. 29 aste decreto entrará em vigor na data de sua publícaçáo, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 3 de março de 19'6'6; 145('
da Independência e 789 da Republíca .
H.

CASTELLO BRANCO

Zilmar de Araripe Macedo

w:

57.9D9 -

DE 3 DE

MARÇO DE 1966

Transfere
imóneis
e benfeitorias
pertencentes à Comissão Executiva
dos Produtos da Mandioca, em liquidação, Ministério da Aancuuura
para a Companhia Brasileira de Armazenamento - CIBRAZEJl e dá
outras providências.
O Presidente da República, no uso
de suas atribuições constitucionais e

em atendimento ao que preceitua o
art.. 6.<'\, da Lei Delegada n.o 7, de 26
de' setembro de 1962, decreta:
AI't. 19 Considerar-se-á extinta, a
partir de 30 de janeiro de 1966, tôda
a jurisdição que tinha a Comissão
Executiva dos Produtos da Mandioca,
do Ministério da Agricultura, sôbre os
imóveis localizados nas cidades. de
Itaperuna, São Fidélis, Macaé; Pórto
das Caixas e Itapicuru-Mirim, nos Es.!
tados do Rio de Janeiro e do Maranhão e bem assim tôdas as benfeitorias e acessórios.
Parágrafo único, O patrímónío de
cada um dos referidos imóveis, nêle
compreendidos os bens móveis e ímóvete, valôres e documentação técnica,
será entregue pelos respectivos admínístradores, dentro de 30 dias: à Companhia Brasileira de Armazenamento
- CIBRAZEM, como prestação-de' capital subscrito pela Uniãc. mediante
têrmo do qual constarão a descrição
e avaliação, pelo custo histórico, daqueles .bens, após o que a SU;.JAB providenciará a efetivação da transferência, atendidas as formalidades aplicáveis.
Art. 29 Revogadas as disposições em
contrário, entrará êste Decreto em 'vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 1966: 145':>
da Independência e 78° da Repúblíca.
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N(} 57.910
MARÇO DE 1966

DE

3

DE

Suspende, provisoriamente, em retação às Autarquias vinculadas ao
Minístérío da Viação e Obras Públicas, as restrições do artigo '69 do
Decreto nO 44.767. de 30 de outUM
bro de 1958, combinado com o artigo 179, parágrajo 39, do Decreto
nO 807,
30 de março de 1962.
o

ae

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
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artigo 87, item I, da Conatituição Federal, e tendo em vista as ponderações apresentadas pelo Ministro de
Estado dos Negócios da Viação e
Obras públicas, decreta:
. Art. 1q Ficam suspensas, provlsõríamente, em relação às Autarquíaa
vinculadas ao Ministério da Víaçâo
e Obras públicas, as restrições do artigo 6" do Decreto nv 44.767, de 30
de outubro de 1958, combinado com
o artigo 179 , parágrafo 3Q, do Decreto nc 807, de 30 de março de 1962.
Art. 29 A transferência para Brasília, dos primeiros escalões das Autarquias, a que se refere o presente
Decreto, a serem constituídos pelos
Díretores-Geraís e Gabinetes respectivos, será custeada pelo Grupo de
Trabalho de Brasília, inclusive no
que tange ao pagamento de ajudasde-custo e demais vantagens devidas
ao pessoal a ser deslocado.
Art. 3 9 As Autarquias beneficiadas
por êste Decreto preverão, para os
exercícios seguintes, os recursos financeiros índíspensáveís à sua mais
rápida consolidação na Capital ua
República, especialmente os relativos
à construção de sedes no Plano Pllôto.
Art. 49 O Ministério da Viação e
Obras públicas, por intermédio do
Grupo de Trabalho incumbido de planejar a sua mudança, cuidará. junto
ao Grupo de Trabalho de Brasília,
das medidas complementares à execução do presen te Decreto.
Art. 59 Jâ:ste Decreto entrará em vrgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, ::; de março de 1965; 145~'
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

torjzadas ,

parágrafo único, Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorregado!' por ato de Ministro das Minas e Energia.
Art . g.o As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
trfenalmeni.e revistas tA:;la Divísâo de

Juarez Távora

Aguan, do Depart amento Nacional da

DECRETO N.9 57.911
MARÇO DE

lei n.c 852, de 11 de novembro de
1938, e do artigo 8,9 do Decreto-lei
n.c 3.763, de 25 de outubro de 1941,
decreta:
Art. 1.9 E' outorgada à Emprêsa
Distribuidora de Energia em Sergipe
S. A. concessão para distribuir energia elétrica no Município de Pinhão,
Estado de Sergipe, ficando para iSSO
autorizada a construir os sistemas de
transmissão e de distribuição que se
fizerem necessários. .
§ 1,9 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
caracterfstícar técnicas da instalação.
~ 2.Q A energia será suprida pela
Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco,
Art. 2.~ A concessionária deverá
satisfazer às seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos.
Ir - Assinar o contrato díscipünar
da concessão dentro do prazo d~
trinta (30) dias, contados da publicação ào despacho da aprovação
da respectiva minuta pelo Ministro
das Mír.as e Energia.
TIl - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modífícacões aU-

DE

4

DE

1966

Outorga à Enipréea Distribuidora de
Energia em Sergipe S. A. ccaces,são para distribuir energia elétrica.
C Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos -do artigo 5.9 do Decreto-

Producâo Mineral, com aprovacao do
Mmistro das Minas e Energta.»
Art. 4,9 A oressnte concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) ancs ,
Art. 5.° Findo o prazo da concessão, todos os bens e ínstalaçõea
que no momento existirem, em junção
exclusiva e permanente dos serviç0s
concedidos, reverterão à União.
Art, 69 A concessionária poderá
requerer que a concessão seja reno-

ATOS DO PODER

veda mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (.6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 7,Q ~ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 4 de março de 19ii6.; 1459
da Independência e 7'89 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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projetos e orçamentos relativos à
linha de transsníssâo e subestação.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministro das Mtn. e gnergía, executando-as de acôrdo com os
projetos
aprovados e' as modificações que fo~'en" autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos a que
se referem êste artigo poderão ser
prorrogados por ato do Ministro das
Minas e Energia.
Art. 3.\' Dste Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de março de 1966; 145Q
ds, Independência' e 789 da Repúbhca.
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N.9 57.912 MARÇO DE 1966

DE

4

DE

Autoriza a Companhia Paulista
de
Fôrça e Luz a construir linha de
transmissão e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando

Mauro Thibau

DECRETO N'? 57.913
MARÇO DE 1966

DE

4

DE

Outorga

à Sociedade Anônima de
Bletrifícação da Paraiba concessâo

para distribuir energia elétrica ,

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87. inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei D.Q 2.059,
de 5 de março de 1940, decreta:
Art. V? Fica a Companhia Paulista
de Fôrça e Luz autorizada a:
a) Construir uma linha de transmissão ligando o tronco CartobaTaubaté à cidade de Americana, Estado de São Paula;
b) Construir uma Subestação abaixedora na cidade de Americana.
s IoQ As instalações ma autorizadas se destinam a prover rerõrco
ao fornecimento de energia elétrica t
cidade de Americana e adjacências.
'§ 2.° Por ocasião da aprovação dos
projetos serão fixadas as característícas técnicas. da Iínha de transmissão e da subestação.
Art. 2.° A concessionária deverá
satisfazer às seguintes exigências:
I Apresentar à
Divisão de
Aguas, (10 Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério das
Minas e Energia, em três (3) vias,
dentro do prazo de cento e oitenta
(80) dias. a contar da data da publicação dêste Decreto, os estudos,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo' 87, inciso I, da Constltuiçac e
nos têrmos do art. 59 do Decreto-lei
nc 852, de 11 de novembro de 1933
e do art 8Q do Decreto-ré: no J '.63
de 25 de outubro de 1941 decr eca.:
Art. 19 E' outorgada à Sociedade
Anônima de Eletrificacão da Par-aíba
concessão para distribuir energte elé
tnoa nos Municípios de Rv.cho dos
Cavalos, Antenor Navarro e Cajazeíras. Estado da Paraíba, fic'.mo.o autorizada a construir os sistemas de
transmissão e de distribuição oue se
fizerem necessários.
~ 1Q Em portaria do Mmtstro da">
Minas e Energia, após a .aprovaçâc
dos projetos, serão determinadas as
c-cracterfsticas técndcas das instalações.
~ 2° A encrgía a ser: dísrrtbuída
será fornecida pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco.
Art. 2° A concessionária deverá satisfazer às seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia. em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
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oitenta (180) dias, a contar
da publicação dêste decreto,
dos.' projetos. e orçamentos
aos sistemas de transmissão

da data
os esturelativos
e distri-

buição.

Ir Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas

e Energia.

IH - ' Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executendo-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas .do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e Instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços
concedidos reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único; A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vígência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer. que não pretende a renovacão
.
~ A~t _ 79 aste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
.
Brasília, 4 de março de 1966;
145'1 da Independêncía:e 789 da República.
H.

CASTELLO /BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N9 57.914 -

DE

4

DE

MARÇO DE 1966

Renova o Decreto n Q 52.241, de 9 de
julho de 1963

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

ExECU'l'IVO

tígc 87, nc I, da Constítuíçãn e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi~
nas), decreta:
Art. 1'1 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um <l) ano nos
têrmos da letra b, do art. 19 do
Decreto-lei nv 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, a autortzaçâo conferida à
Companhia Paulista de Mineracão
pelo decreto número cinqüenta e dois
mil duzentos
e
quarenta e um
(52.241), de nove (9) de julho de mil
novecentos e sessenta e três <l9G3)
para pesquisar argila.' caulím e quart~
zo no município de Tapíraí, Estado
de São Paulo.
Art. 2'? A presente renovação. que
será uma, via autêntica dêste decreto
pagará a taxa de seiscentos e vin::.e
cruzeiros (Cr$ 620,00) é será trans-,
crlto no livro próprio de Registro das
Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 4 de março de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H.

CA5TELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N'I 57.915 -

DE 4 DE

MARÇO DE 1966

Autoriza. o cidadão brasileiro José
Ignacio de Mesquita Sampaio a lavrar apatita, magnetita e calcário
no municipio de Jacupiranga, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
37, nc I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei' nc 1. 985 de 29 de janeíro de 1940 (Código de Minas), deereta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Ignacío de Mesquita,
Sampaio a lavrar apatita, magnetita
c calcário em terrenos de propriedade de José Vitor Pereira, Belarminc
de Souza e outros, no lugar denominado Areia Preta, distrito de cajau,
rnunicípío de .Jacuplranga, no Estado de São Paulo, numa área de duzentos e cinqüenta e cinco hectares
(255 ha) delimitada por um polígono
irregular que tem um vértice no mar.co número cinqüenta (Km 50) do de-
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ereto de lavra número doze mil e
Art. 4" As propriedades vizinhas
quatrocentos. e dois (12,402), de doze
estão sujeitas às servidões de solo' e
(12) de maio de mil novecentos e quasubsolo para. fins de lavra, na forma
renta e três (1943), outorgado a fados artigos 39 e 40 do Código de Mínas.
vor do Govêrno do Estado de São
Paulo e os lados, a partir dêsse vérti'Art. 5Q O concessionário da. autoce, os seguintes comprimentos e rurização será fiscalizado pelo Departamento Nacional de Produção MimOS verdadeiros: mil metros
.
neral e gozará dos favores díscrhni(1.00Dm) , setenta e nove graus, cinnados no art. 71 do mesmo Código.
qüenta e quatro minutos nordeste
(799 54' NE) ; setecentos e cinqüenta
Art. W? A autorização de lavra terá
metros (750m), dez graus e seis mipor título êste. Decreto, que será
nutos noroeste 00° (}5' NW); mil e
transcrito no -Iivro próprio de Regísquinhentos metros (1. 500m) , setenta , tro das Autorizações de Lavra, após o
e nove graus cinqüenta e quatro mipagamento da taxa de cinco mil e
nutos sudoeste (79<:1· 54' 8\\/"); cento e cem cruzeiros (Crê 5.100) .
cinqüenta metros (l50m) , dez graus
Art. 79 Revogam-se as disposições
e seis minutos noroeste Clüv 06' NW);
em contrário.
trezentos metros (300 m) , setenta e
Brasília, 4 de março de 1966' 1450
nove graus cinqüenta e quatro minuda Independência e 789 da RepÚblica.
tos sudoeste (799 54' SW); duzentos
metros (200m), dez graus e seis minuH. CASTELLO BRANCO
tos sudeste .00 9 06' SE); mil trezenMauro Thibau
tos e cinqüenta metros (1. 350m) , setenta e nove graus cinqüenta e quaDECRETO N<:I 57.916 - na 4 DE
tro minutos sudoeste .(799 54' SW);
MARÇO DE 1966
novecentos e vinte e cinco metros ..
(925m), trinta e nove graus e cinAutoriza o cidadão brasileiro Divino
qüenta e quatro minutos sudoeste (399
Esteves de Faria a lavra?' minério
54' SW); dois mil setecentos e cinde ferro no município de Mateus
qüenta metros (2.750 m) , setenta e
Leme, no Estado de Minas Gerais.
nove graus e cinqüenta e quatro minutos nordeste (79c 54' NE).
O Presidente da República, usando
Esta autoi-izaçãa é outorgada meda atribuição que lhe confere o artdgo
diante as condições constantes' do pa- 8"1, nv r, da Constituição e nos têrmos
rágrafo único do art. 28 do Código,.de
do Decreto-lei nc 1.985 de 29 de jaMinas e dos artigos 32, 33, 34' e suas neiro de 194.0 (Código de Minas), dealíneas, além das seguintes e de ouereta:
tras constantes do mesmo Código, não
Art. 19 Fica autorfzado o cídadao
expressamente mencionadas neste D(L
brasileiro Divino Esteves de Faria, na
ereto.
qualidade de cessionário dos direitos
Parágrafo únrco. A execuçao da
de Mário Alves da Cunha, a lavrar
presente autorização fica sujeita às
minério de ferro, no iugar denomiestipulações do Regulamento aprova- nado Santo Antônio, distrito de Serra
do pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
Azul, município de Mateus Leme, no
fevereiro de 1963 e da Resolucâo nú- Estado de Minas Gerais, numa área
mero 3, de 30 de abril de 1965"da. CG'~
de dezesseis hectares (16 ha) delimimissão Nacional de Energia jcucjcar ,
tada por Um retângulo, cujo primeiro
(lÇl) vértice fica situado a oitocentos
Art. 29 O concessionário da autoe setenta metros (870 m) no rumo
rtzaçâo fica obrigadà· a recolher aos
setenta e scís graus quacofres públicos.. na forma da lei, os verdadeiro,
tributos. que forem devidos à União, renta minutos nordeste (76<:1 40' NE)
da confluência dos córregos Santo
ao Estado e ao Municipio, emcume Santo' Antônio Pequeno e
prrmentocdo disposto no art. 68 do Antônio
os
lados, divergentes, que partem dêsCódigo de Minas.
se vértice, os seguintes comprimentos
Art. 39 Se o concessionário da au- e rumos verdadeiros: mil metros ., ...
forízação não cumprir qualquer das
(1.000m), nove graus, quarenta miobrigações que lhe incumbem, a aunutos sudoeste (99 40' SW); trezentorízaçâo de lavra será declarada ca- jos e vinte metros (320 m) , oitenta
duca ou nula, na forma dos ai-tégos graus e vinte minutos sudeste (809 20'
37 e 38 do Código de Minas.
SE) •
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Est.a autorização é outorgada me. diante as-condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas

alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto
fevereiro de 1963
mero 3, de 30 de
missão Nacional

nc 51. 72í3, -de 19 de
e da Resolução núabril de 1965 da Code Energia Nuclear.

Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cum.ptimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3Ç1 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autortzaçâo de lavra será, declarada caduca, ou nula, na forma dos artígos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4Q As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos ::19, e 40 do Código de Minas.
Art. bv O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional de Prcôucâo Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de Lavra, após o
pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600) .
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrario.
Brasília, 4 de março de 1966: 1459
da Independência e 789 da República.
H. CA,STELW BRANCO

Mauro Thibau
DECRETO NQ 57.917 MARÇO DE

DE

4

DE

1966

Autoriza o cidadão brasileiro Beníamim Carmo Ribeiro a pesquisar
calcária, no
município de Pedro
Leopoldo, Estado de Minas Gerais.

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

87, .nc I, da Constituição e nos termo
do. Decreto-lei n~ 1. 985 de 29 de ja~
neiro de 1940 (Código de Minas) 0"'_
ereta:
' ~
Art. 19 Fica autorizado o cidadâ
brasileiro Benjamim Carmo Ribeiro o
pesquisar c9...Ic?-ri~ em terrenos de su:
propn.edade, Iímitrofes . da Fazenda
Campínho, de Agenor Tetxetra da Costa, SItuados à margem direita da est~a~a de q~em de Pedro Leopoldo se
dírtge a Pídalgc e a Sumidouro no
lugar deI?o~inado Lagoa dos Coichog
nas p~oxlmlda~es. da Lagôa Santo
Antõmo, no ,d1stl'lto e município de
Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, numa área de oito hectares e
vinte e oito ares (8,28 ha) . delimitada por um polígono irregular ouc
tem um vértice a seiscentos e s'etên ta metros I"G70m), no rumo magnético de sessenta e oito graus nordeste (689 NE) do centro da soleira do
portal da Capela de Arraial dos Cotchos e os lados a partir dêsse vértice
os seguintes comprimentos e rumo~
magnéticos: duzentos e quarenta. e
oito metros (248 m) , oitenta graus
nordeste (809 NE); sessenta metros
(GOm) , norte (N); trezentos e vinte
metros (320m), cinqüenta graus nordeste (50Q NE); cento e vinte e seis
metros (l26m) , vinte e quatro graus
noroeste (24" NW): sessenta metros
(BOm), oeste (W); quinhentos metros
(500ml, cinqüenta graus sudoeste
(50<:> SW); o sétimo e último lado é
o segmento retilíneo que une a eJ:tremldade do sexto lado, descrito, ao
vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorizaçâo ftca sujeita às
estípulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolucão número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Crg 300) e será válido por dois (2) anos, a contar da
data da transcrição no livro oróm-io
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário,
Brasília, 4 de março de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
o

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N9 57.918
MARÇO DE

DE.

4

DE

1966

Autoriza a cidadã
brasileira Dulce
Valadares Vasconcelos Abreu a pesquisar talco no município de Pitangui, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
87, nv I, da Constituiçâo e nos" têrmos
do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Arü. 19 Fica autorizada a cidadã
brasileira Dulce Valadares Vasconcelos Abreu a pesquisar talco em terrenos de propriedade de Antônto Ferreira de Abreu e sua mulher no lugar
denominado Ponte Alta, distrito e município de Pítangut, Estado de Minas
Gerais, numa área de doís hectares
oitenta e cinco' ares e .trínte e dois
centíares (2,8532 haj . delimitada por
um paralelogramo, que tem um vértice a quinhentos e vinte metros ...
(520m), no rumo verdadeiro cinqüenta
graus sudeste (509 SE), da confluência dos córregos Grata da Ponte Velha
e Grata do Fidelis Viana e os lados
divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeíross:
cento ~ cinqüenta metros (Ififlm) , vinte e OIto graus sudeste (289 SE); duzentos metros (200m), quarenta e quatro graus nordeste (449 NE).
Parágrafo único'.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo -Decreto nc 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 3i) de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois anos (2) a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.

Art. 3Ç1 Revogam-se as disposições
em contrário,
Brasília, 4 de março de 1966; 1459
da Independência e 78Q da República.
H. CASTF;LLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N9 57,919 MARÇO DE 1966

DE

4

DE

Autoriza o cidadão
brasileiro José
Paulo a pesquisar feldspato tio -nu,
nicípio de Rio Bonito, Estado 40
Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nv I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro de 194{} (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Paulo a pesquisar feldspato em terrenos de proprfedade de
Efigênia Lucínda Soares. Félix Honorato Soares, Vanda Jâflgênta Soares,
Nestor Soares Quintanilha Filho, Cínéa Efigênia Soares Pereira, no lugar
denominado Catímbáo Grande, distrito de Boa Esperança município de Rio
Bonito, Estado do Rio de Janeiro,
numa área de vinte e cinco hectares e
sessenta ares (25,60 ha) , delimitada
por um polígono irregular que tem Um'
vértice a cento e treze metros (Ll Sm) ,
no rumo magnético de oitenta e três
graus e trinta minutos sudeste (839 30'
SE); do centro da soleira. do portal
da casa de residência de Félix Honorato Soares e os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: trezentos e cinqüenta metros (350m), norte (N): trezentos e vinte metros (320m). quarenta e sete graus e quinze m1nutos nordeste (479 15' NE); seiscentos trrnta
e nove metros (639m). vinte e nove
graus e quinze minutos sudeste (299
15' SE): cento e sessenta e três metros (163m), cinqüenta e um graus e
quinze minutos sudoeste (519 15' SW);
quatrocentos e vinte e oito metros
(428m), oitenta e três graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (839
45' SW); o sexto (6Q) lado é o segmento retilíneo' que une a extremidade
do quinto (59) lado descrito ao vértice
de partida.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução nv 3
de 30 de abril de 1965 da comissão
Nacional de Energia Nuclear,
Art. 29 O título da autorízacâo de
pesquisa, que será uma VIa autêntica
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dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros- (Cr$ 300) e será vá-

lido por dois anos a contar da data
da transcrição no livro próprio de Re-

gistro das Autorizaçbes de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições

em contrário.
Braeflía, 4 de março de 1966; 1459
da Independência e 78? da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibçtu

DECRETO N'? 57.920
:r.1ARÇO DE 1966

DE

4:

DF.

Autoriza o cidadão brasileiro CosemiTO Costa a pesquisar"mármOTe e
calcário no município de Cachoeira
do ltapemirim, Estado ,do Espírito

Santo.

o Presidente da República, usando

da atrtbuíçáo que lhe confere o art.

87, nv 1, da Conetítuíçãc e nos termos
do Decreto-lei nv 1..·985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Mi:1a.,s), de-

creta:
Art. -lQ Fica autorizado o cidadão
brasileiro Cesemlro Costa a pesquisar mármore e calcário em terrenos
de sua propriedade no. lugar denominado Alto Gironda ou Serra de Gironda, distrito de Vargem Grande de
Soturno, munícípíc de Cachoeira do
Itapemerím, Estado do Espírito Santo, numa área de dezesseis hectares
e noventa e quatro ares (15;94 na) ,
delimitada por um pçligonc irregular,
que tem um vértice a mil duzentos e
cinqüenta metros (1. 250m) , no rumo
magnético de doze graus qumze minutos noroeste (129 15, NW); da barra do córrego da Cachoetrmha na
margem esquerda .do Ribhrão Salgado
e os lados a partir desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos .nag-.
néticoa: cento e quarenta e cinco metros (145m) , quarenta e três graus
noroeste (439 NW); setenta e oito
metros (78m) , trinta e um graus nordeste (319 NE); oitenta e sete 11i.etros (87m) , vinte e cinco graus trinta minutos noroeste (25Q30' l~E); oitenta e cinco metros (35m) quatorze graus trinta minutos nordeste ...
(149 30' NE); quatrocentos e oitenta
metros (430m). oitenta e sete graus
noroeste (879 NW); duzentos e oitenta metros (280m), sessenta e três

graus sudoeste (639 SW); duzentos e
cínoüenta met:'os (250~), .sessen~a e
um g~'aus tnnt!l mlll~tos SUdeste
(61930, SE); O Ol~~VO e ultimo lado é
o seguimento retilíneo que partindo
da extremidade do sétimo lado desc"ito vai ao vértice de partida.
.
Parágrafo único; A. execução da
presente. autonzaçao rica ~;uje!ta as
estípulaçôes do Reguíamento êl.1)rOva_
do pelo Decreto 51. 726. de 1.9 de fevereiro de 1965 e da ReS01Uç8-o numero 3 de 30 de abril de 1985' da Co..
mtssáo Nacional de Energia NUclear.
Art. 2<1 O titulo da I autonzaçao oe
pesquisa, que será uma via Hut~ntl{'.a,
dêste Decreto, pagara a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro propno
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art , 3° Revogam-se as dlS:pQSlçOeS
em contrárto»
Brasília, 4 de março de 1966; 'l459 da
Independéncía €. 789 da República,
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 57.921
:r.IARÇO DE 1966

DE

4

DE

Concede à "COSTALUQ" - Mineração, lndusiria e Comércio Lida. autorização para funcionar como emprêsa de mineração.

O Presidente da Repúbuca. usando
da atrtbuíçâc que lhe confere o art.
87, no I, da Constituição e nos têrmos do Oecreto-Iei nc 938, de 8 de
dezembro de ,1938, decreta:
Artigo único: É concedida 'à "COSTALCO" - Mmeracâo. Indústria e
Comercio Ltda., constttutda por COIltrato arquivado sob número 69.8'73, na
Junta Comercial do Estado do Parana, com sede em Abapa. mumctuío
de Castro, Estado do Paraná, autortzação para funcionar como errrorêsa
de míneração, trcanco obrigada '"
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vennam
a VIgorar sobre o objeto desta autorlzaçâo ,
Brasüía, 4 de março de 1966; 1450 da
Independência e 78Q da Republtca .
H,

CASTELLO BRANCO

Mauro Tftibau
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DECHETO NQ 57.922 Wu\RÇO DE

DE 4 DE

1966

Autortza a Comaannui nrasuara do
Cobre a pesquisar minério de cobre, no tnunzeipio ae caçapava do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando

da atríbuíçàc que lhe contere o art.
87 nv I, da Constituição e nos têrmos
dó Decreto-lei no 1.985, de 29 de janelro de 1940 (Código de Mmas) , deereta:
Art. 19 Pica autorizaaa 3., Companhia Brasileira do Cobre a pesquisar
minério de cobre, em terrenos de sua
propriedade e de outros, no lugar (I'enominado Cerro do Martin, distrito
e munícipío de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, muna.
área de quinhentos "hectares ~500 ha)
delimitada por um retângulo. que tem
um vértice a novecentos e oitenta e
nove metros e noventa e cinco centímetros (989,95 m) , no rumo vertiadeiro de quarenta e cinco graus sudoeste (459 8W), 'da contluêncía do
Galho do Arroio Irapua e do Sanga
dos Martins e os lados divergentes
desse vértice, os seguintes oomprtmentos e rumos verdadeiros: dOIS mil metros (2.000 m) , norte (N); dois mil e
quinhentos metros (2.500 mj , este
(E) .

Parágrafo único. A execução 'da.presente autortzaçac Yíca sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
-pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução nc 3,
de 30 de abril' de 1965, da Comissão
Nacional' de Energia Nuclear.
Art. 29 O trtuío da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste 'Decreto, pagará a taxa de cínCo .mil cruaeí-os (Cr$ 5.000) e será
válido -por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprto
DECRETO Nv b7.924 -

de Registro das Autorizações de Pesquísa . .

Art. 39 Revogam-se as arscosíções
em Contrário.
-~ Brasma, 4 de março de 1966; 1459 da
Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

M aura

:rhibau

DECRETO

N.9 57.923 MARÇO DE 1966

DE 4 DE

Concede à The Home Insurance Company autorização para aumentar o
capital àestinadoàs suas ooeraçoes
ce seguros no Brasil.

o. Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o artigo 87, inciso I, 'da Constituição e
nos "têrmos do Decreto-Ieí 1.1." 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 1.9 E' concedida a The Home
Insurance Oompany, com sede em Nova York, Estados Unidos da América
do' Norte, autorizada a tuncionar no
Brasil pelo Decreto n.c 14.549, de 16
de dezembro de 1920, autorização para
aumentar o capital destinado às SUf:.$
operações de seguros no Brasil, de
Crg 5.000.000 .cmcc milhões de cruzeiros) para Cr$ 59.00....000, tcmqüenta e nove milhões de cruzeiros) ,conforme decisào da Junta de Diretores
em reunião realizada em 14. de novembro de 1964.
Art. 2.9 A- Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autonaacêo
a que alude aquêle decreto.
Brasília, 4 de março de 1966; 145.9
da Independência e 78.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Paulo Egydio Martins.

DE 4 DE

MARÇO DE

1965

Conceàe à Great American lneursmce Company autorização para cumeruur
o capital destinado às suas operações de seguros no Bmsil

O Presidente da República, usando da atríbuiçâo 'que lhe confere o art.
87, inciso 1, da Oonstàtuiçâo e nos tõrmos do Decreto-lei nc 2.063, de 7 de
março de 1940, decreta:
Art . F ,f: concedida à Great Anierican Insurance Company, com sede
em Nova York, Estados unidos .da América do Norte, autorizada a funcionar
no Brasil pelo Decreto nc 15,690, de 21 de setembro de 1922, autorização para
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aumentar o capital destinado às suas operações de Seguros no Brasil, de
crs 5.00Q.Qün (cinco milhões de cI';1z_eiros) para crs 4.0.000.,000 (quarenta

milhões de cruzeiros). conforme decisão da Junta de DIretores em reulllào
realizada em 4 de novembro de 1964.

'

Art. 29 A Sociedade contínuará integralmente sujeita às leís e aos regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da autOrlzação
a que alude aquêle decreto.
Brasília. 4 de março de 1966; 1459 da Independência e 789 da República..
H.

CASTELLa BRANCO

Paulo l!:gyaio Martins

DECRETO NI) 57.925 MARÇO DE 1966

DE

4

DE

Declara de utilidade pública a "Socíedàde Paulista para o Desenooloimenta da Medicina", com sede em
São Paulo, Estado. de São Paulo,
O

presidente da República, usando

doa atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição Federal e

atendendo ao que consta do processo
M. J. N. L 40.309, de 1964, decreta:
Artigo único. f: declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. \9
da Lei 91,' de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de ma-io de 1961, a "Soci~
dade paulista para o Desenvolvimento
da Medicina", com sede em São Paulo,
Estado de São Paulo.
Brasília, 4 de março de J.966; 145<;>
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Mem de Sá

DECRETO N9 57.2,2'6 MARÇO DE

DE

i DE

).966

Dispõe sôbre as Delegações do Brasil
às Sessões da Assembléia Geral da
Organização das Nações Uniitas,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o art.
87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. F' As Delegações do Brasü as
Sessões da Assembléia Geral da Organização das Nações .rnídes são designadas pelo Presidente da Repúbüca
e compõem-se dos seguintes membros:
I - Chefe da Delegação;
II - Delegados, em número de q
(quatro); "

In - Delegados-Suplentes, em nu.
mero de 5 (cinco);
IV - Observadores-Parlamentares'
V - Assessôres.
'
§ 19 A chefia caberá ao Ministl'o de
Estado das Relações ulxterrores, sempre que fôr designado oaru íntcgrnja Delegação.
§ 2Q O Representante Permanenu,
do Brasil junto às Nações Unidas,
membro "ex orrícto'' da Deíegacao Da
categoria de Delegado, exercera ~ rnnção de Subchefe, sempre que lhe não
fór confiada a chefia.
§ 39 O Representante Permanente
Substituto do Brasil tunto as Nações
Unidas integrará, "ex offtcio'' :1 Delegação, na categoria ue Delegado ou
de Delegada-Suplente.
§ 49 Os Delegados e D'etegedos-Suplentes serão escolhidos, em sua
maioria, dentre os YIinisl;ro3 de Prtmetra e de Segunda Classe da catre»ra de Diplomata.
Art; 2° Ao Chefe da Deleguçao compete, além das demais -ctr.íbuíçõea mereli tes à sua tunçâo:
a) interpretar, executar '.õ .azcr e:ú,,~
cutar as instruções da Secretaria de
Estado das Relações exterior-e:
b) pronunciar, no debate geral em
Plenário, discurso no qual rixa e posicao geral do Governo orasneíro ern
relação á conjuntura .nternacionat e
aos ítens principais da àgend 'l.-.
C) determinar a posição do Brasil
Em relação aos projetos a emer.oas
apresentados )01' outras Deiegaçõss,
em consonância com as matruçoes da
Secretaria de Estado das Retacôes Exterrores;
à) deaígnar Detegancs, jjetegaoosSuplentes e Asscssôrcs 'para ter assoato em cada Comissão e'armanen te e no
Plenário;

ATOS
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e) coordenar a atuaçao de tr"l'"JS 'J5
Representantes do .drasil nas Comiasôes Permanentes e ~1.0 Plenarro,
Art. 30 Ao Subchefe da Detegaçao
compete, alem de suas mcurn'iéncias
como Delegado, auxtlíar J Cnete da
Delegaçao no exercício das atrrtnnçoes
estabelecidas no artigo anterior :", em
especial, na coordenação dos contaotos com as Delegações dos demais Estados-Membros, cem o csecretario-cseral e o Secretariado jaül'ganÍzaçao
das Nações Unidas, hem come assegurar o perfeito entrosamento da Deíegaçao com a Missão Permanente do
Brasil junto às Nações umcas.
Art. 49 Dentre os tunctouános ela
carreira de Diplomata lotados na Míssão, o Representante Permanente do
Brasil junto às Nações Unidas designará o gecretérío-Gerai da Deiegaçáo,
que será o responsável cor ~Uj0S os
seus trabalhos admintstraravcs .
Art. 59 Aos Delegados e DelegadosSuplentes compete, observada () disposto no art. 2°, representar c Brasil
nas diversas Comissões Permanentes e
no Plenário da Assembléia Geral, cabendo-lhes:
a) pronunciar discursos, etetuar intervenções, dar explicações de voto,
apresentar e Justificar prot.eros de
emendas, mediante aprovacão previa
do Chefe da Delegação;
õ) solicitar ao Chefe "ia Detegaçao
ínstruçôes suplementares ")U mtecpre-

tatívas

c) transmitir 8,0 cneíe da Oelegaçào
sua opinião sobre cada projeto e emenda e dêle solicitar, em Jacta caso, mstruções sôbre o voto:
a) informar-se junto as demais Delegações sobre as oossíbutdades de
aprovação de cada projeto e emenda,
bem como sõbre a posição dos diterentes blocos de Estados celatrvamante
a tais projetos e emendas;
e)
observar rigorosamente as mstruÇÕ(13 sôbre cada item da. Agenda.
Art. 6° Aos Oosarvadorea-partamenteres, designados dentre os Memurus
do Congresso Nacíonat para acompanhar 08 trabalhos das "omíssóes Permanentes e do Píenàrto, u onere da
Delegação prestará tôda a colaboraçào
que se fizer necessária, «n-nec endolhes, a seu pedido, a aocumentação
díetrtbuída pelo Secretartado das Na-
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çôes Unidas e ãando-Ihes acesse as
instruções recebidas peta Delegação.
Art. 79 Aos Assessõres compete auxiliar os Delegados e .jeiegados-Suplentes nas diversas comissões e no
Plenário da Assembléia Jeral, f; excepcionalmente, representar o Brasil
nos referidos órgãos, cabendc-thes:
a) substituir o Delegado ou Delegado-Suplente em suas faltas e Impedímentos ;
b) preparar, a pedido .ío Delegado
ou do Delegado-Suplente, dJ3C.1rsOS,
intervenções, explicações de voto, 9".'0tetos e emendas;
c) assessorar o Delegado ou Delegado-Suplente em seus contactoa com as
demais Delegações e com o Secretariado da respectiva Comissão ou do Plenário;
d) estudar, à luz das Instrnçôes, 0S
projetos e emendas das -utras Delegacôes e transmitir sua opinião ao Delegado ou Delegado-Suplente;
e) ter sempre em vista 1.-8 instruções sôbre o item em díscusaao, r, '3Studo preparatório, os projetos e emendas, os documentos básicos pe-ttnentes, a Carta das Nações Unidas e o
Regimento Interno da Assemhleta Geral;
1) manter em dia a -íocumentacão
publicada a respeite do item em discussão;
9) preparar o expediente reratívo a
remessa à Secretaria de E;,ll,3.do das
Relações Exteriores de qualquer projeto ou emenda, no dia fe sua distribuição;
!t) redigir informações parcíats c11jO
envio à secretaria de Estado das aeIações Exteriores seja ctetermmsoo pelo Delegado ou Delegado-Suplente:
i) preparar informações sobre cada
item cuja discussão se encerre. para
imediata remessa à secretana de Estado das Relações gxteríores: e
j) redigir o relatório final score a
respectiva Comissão e -umneté-Io a
aprovação do Delegado ou DelegadoSuplente,
~ 10 Os Assessôres serão escolhidos
dentre funcionários .ía carreira de Diplomata.
, ~ 2(,1 Excepcionalmente ooaerao ser
designadas Assessôres »essons nâo pertencentes
carreira de 'Diptomata,
com expertêncía em conterênctas in.à
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temacíonais e reconhecida competêncta nos assuntos constantes lia Agenda de cada Sessão 'ia Assemoléia Geral.
Al't. 39 A atuação 'ia Delegação é
rigorosamente pautada ;,)e1lõl,S mstruçóes
da Secretaria de Estado das Itelaçôes
Exteriores.
§ 1ç Em cada caso de omissão ou de
dúvida, o Chefe da Oelegaçào deve
pedir à\ Secretaria de Sstado mstru-

ções suplementares ou .nterjiretanvas.
§ 29 Nos casos urgentes ou imprevistos, em que não naja -nstruçôes e nos
quais seja Impossível a, consulta a Secretaria de Estado, ,,)5 Delegados do
Brasil pedem instrução <:\0 Chefe da

Delegação, cuja decisão é r-omumeada
à secretaria de Estado.

Art. 99 A apresentação, isolada ou
em conjunto com outros países, de
projeto de resolução e, nas mesmas
condições, a de emenda substantiva
sôbre -matéria política relevante, dependem de prévia aprovaçao da Secretaria de Estado.
Parágrafo único. A apresentação,
isolada ou em conjunto com outros
países, de emenda que não verse matéria política relevante depende de
aprovação prévia do Chefe da. Delegação.
Art. 10. Nenhum Delegado cu Delegado-Suplente pode 'lotar 9, cesperto
de qualquer projeto de rascíuçao ou
de emenda, ou sôbre matérta. precessual passível de significação pontíca,
sem autorização prévia do Chefe da
Delegação.
,.
Parágrafo único. Em caso de voto."
sôbre projeto .de resolucão cu emenda de alta relevância pcltttca, o Chefe da Delegação transmite u vexto em
votação e as emendas -especfvas à
Secretaria de Estado e .roücíta mstruçôes específicas.
Art. 11. O voto proferido em Comissão deve ser obrigatoriamente repetido em Plenário, salvo o caso de mudança previamente .rutorízada pela
Secretaria de Estado.
Art. 12. Cabe ao Chefe da. Delegação assinar as mformaçôas e relatorios das diversas comissões, o relatório geral da Delegação e demais comunícacôea à Secretaria de Estado
das Relações Exteriores,

Pará.grafo único. Antes de sere
encamm1?ados St? Chefe da ne\e~~V'a~
os exp~dlentes.::.e que .rata o ,1Jl'es~n~
te artago devem ser suom~tidos
~epreser:ta!1te _ Permanente t'iUbstitu~~
ao Brasil Junto às Nações Unidas n
sua qualidade de SecretárJo-Gera: da
Delegação.
<
a
Art. 13: O presente decreto aplica-

se, no que couber, às demais O'2..1,ega_
çôes do Brasil a Congressos e Conte"'f
rêncías Internacionais.
Art. 14~ O Ministro )e K'itado tias
Relações Exteriores baixara jnst.l'uçoes
complementares para a »erreua coservãncía do disposto neste decreto.
Art. 15, íi:ste tecreto entrará em
vigor na data de sua JU::lll r :açào revogadas as disposições em ccntrano.
Brasília, 4 de março de 19136: 1450
da Independência e 780, da Renu.
blica.
H.

ClI.STELLO BRANCO

Juracy Magalhães

DECRETO N0 57.927 MARÇO DE 1966

DE

4

DE

lcetitica o Decreto nÇ> 54·.261, de 4 àe
setembro de 1964, do Ministério da
Aeronáutica.

6 President-e da República, usando
das atribuições que lhe confere o artígo 87, item I, da Oonstitulçâo Federal, decreta:
Art. 19 Fica retificado o Decreto
nv 54.261, de 4 de setembro de 19tH,
publicado no Diário Oficial de 10 de

setembro do mesmo ano, do Ministério da Aeronáutica a saber:
Série de Classes de Mecánico de
Motores à Combusuio :

Código A-130S.B.A
146 cargos (19 vagos)
127 -

Referência-base

• • • l • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -

81 -

Hélio Batista Marques

Série de Classes Auiiliar df.':
Portaria

Código G L-303. 8. A
260 cargos
260 -

Rererêncía-base
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Roberto Ferreira
Clementdno Viana

114 -

Código G L-303. 7 . A
261 cargos (2 vagos)

259 178 -

Referência-base
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Art. 2° A retrrícaçào a que se retere
a partir de 19 de julho de 1960.
Al't. 39 í!:ste Decreto entrara em V1gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

o artigo anterior prevalecerá

Brasília, 4 de março de '1966; 145<;)
da Independência e 739 da República,

Maria José Ramalho Maga-

H. CASTELLO BRANCO

lhães

Eduardo Gomes
DECRETO N9 57.928 -

DE

8 DE MARÇO DE 1966

Aprova o orçamento da Superintendênciá Nacional do Abastecimento

O Presidente da República, usando da atrtbuicâo que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, nos têrmcs do arb. .107 da Lei nc 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto ns 54.397.
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535. d-e 11 de
janeiro de 1965, decreta:
Art. 1Q Fica aprovado, conforme, o Quadro anexo, o orçamento, para o
exercicio de 1966, da Superintendência Nacional do Abastecimento, autarquia federal vinculada à Presidência da República.
Art. 29 nste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1966; 145.Çl da Jndependêncta e 73Çl da República.
H. CASTELLo BRANCO

Os anexos a que se refere o texto foram publicados no Diário Oficial
de 14 de março de 1966.

gramas especiais de energia nos diversos Estados e Territórios da
Unido.

e 43 da Lei nc 4.320, de 17 de março
de 1964, decreta:
Art. 19 .rice aberto ao Ministério
das Minas e Energia J crédito suplementar de' Cr~ 22.172.000.000 vvune
e dois bilhões, cento e setenta e dois
milhões .decruZeirOS), para reforço
da dotaçao orçamentária consrgnana
na Lei nc '4.900, de 10 de dezembro
de 1965, subanexo 4.. tz , 00 - Muusterio das Minas e Energia - Unidade

o Presidente da República, no uso
das atrmuiçoes que lhe confere o item
1 do artigo 87 da Constituição Federal, e usando a autorização contida
no artdgo 13 da Lei nv 4.900, de lO
de dezembro de 19G5, combinada com
o disposto nos artigos 7Q" item I, 42

Orçamentàrta "'.14.06 - Departamento jqaoionaí da Prortuçào Mineral, com
a seguinte clasaíncaçâo:
4.0.0.0 ~ Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.2.0 - Serviços em Regime de
Progr amaçao Especial

"Republícado por íncorrecôes na
publicação constante do Diário OJieuú de 14.3.66".

Programas especiais nos diversos Estados e .rerrttórtos da União

DECRETO NQ 57.929 ..;..... DE 8 DE
MARÇO DE 1965

Abre ao Mimsterio das Minas e Bner-

o credito suplementar de Cr$
ctmue e dois bilhões
cento e setenta e dois milhões de
cruaesrcs) , para atender aos pro-

gia

22.1'12. UOO. OOU

B)

Energia

1)

c-s

,8.200.000.000.
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O crédito suplementar de

que trata o artigo 19 será automàtdcamente cregrstrado peloI'ribunal de
Contas da Uníáo e cnsmnurco ao Tesouro Nacionaa, por torce ao cnsposto
no parágrafo único do artigo 24,
Lei nv 4.904, de 17 de
-eemoro
1965, combinado com o artigo 19
LeI nv 1.489, de 10 de dezembro

da.
de
da
de

1951.

Art. ilQ zste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de março de 1966;
1459 da Independência ~ IB" da k,t-' ..
pública.
'",

CASTELLO BRANCO

Octávio Bulhões
Mauro Tnibau
Roberto de üllveira Campos

DECRETO N9 57.930 -

DE

8 DE

MARÇO DE 1966

Retifica o enquadramento dos corçoe,
junções e empregos do Ministério
da Educação e Cultura.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição Federal,
. e tendo em vista o que consta do erocesso número 1.080-05, da Comissão
de Classificação de Cargos, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma
dos anexos, o enquadramento dos
cargos, funções e empregos do Ministério da Educação e Cultura, aprova-

DECRETO N9 57. 931

do pelo Decreto nv 52.794, de 31 de
outu.bro de 1963," be~ como a relação
ncmmal dos respectivos ocupantes, a
saber:

..A~'t: .·2\; .Fi~~,~' .~~~i~íd~s·: 'ci~ . ·r·e·ÚI,~
nominal que se refere o parágrafo único do art. 19 do Decreto
nc 52.794, de 31 de outubro de 1963 os cargos integrantes da série d~
classes de Técnico de Contabilidade
código P-701, cujos ocupantes têm
sua situação regularizada com as
providências previstas no artigo anterior.
Art, "39 O órgão de pessoal COmpetente apostilará os titules dos servidores abrangidos por este decreto
Art. 49 As vantagens financeiras
resultantes dêste decreto vigoram a
partir de 19 de julho de 1960.
Art. -5º A despesa Com a execucão
do disposto neste decreto será atendida com os recursos próprios.
Art. 6º O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1966; 1459
da Independência e 789 da Rcpú ~
blíca.
çâo

H.

CASTELLQ

BRANCO

Pedro Aleixo

Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a relação nominal do artigo ,1 0 ,foram publicados no D, O,
de 15-3-66 e retificados no de 21 de
março de 1966.
~ DE

9

DE

MARÇO

DE

1966·

Aprova o orçamento da Comissão Nacional de Energia Nuclear

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 1G7 da Lei n» 4.'320,
de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto nv 54. 3Ç,7
de9 de outubro de 1964, alterado pelos de na. 55.534 e 55.535 de 11 de
janeiro de 19G5, decreta:
Art. 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento para o
exercício de 1966, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, autarquia federal vinculada ao Ministério das Minas e Energia.
Art. 2(l ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições .em contrário.
Brasília, 9 de maJ.'ço de 1966; 145º da Independência e 789 da República,
H. CA8TELLO BRANCO

Os anexos a que se refere o "texto foram publicados no D. O. de 14
de março de ,1966.
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DECRETO N9 57.932 -

DE '9 DE

MARÇO DE 1966

Concede autorização para o funcionamento da Faculdade de Direito
de voromnu, Estado de Minas Ge-

.ross,

o Presidente da República, no uso
da 'atribuição Que Lhe confere o artigo 87, I, da Constituição e tendo em
vista o disposto no art. 23 do Decreto-lei nÇl 421, de 11 de maio de 1938,
decreta:
Art. 1° E' concedida autorização
para o funcionamento da Faculdade
de Direito de Varginha, Estado de
Minas Gerais.
Art. 29 ~ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Brasília, 9 de março de 1966; J459
da Independência e 789 da Repúblíca.

a vigorar. sõbre o objeto
zaçác a áue alude aquele
Brasílía 9 de março de
da Indepeudêncía e 789 da
H. CA:O;T'EJ r.o BRANCO

da autortDecreto.
1965; 145"

República

Paulo Egydio Martins

DECRETO N." 57.934
MARÇO

DE 9 DE

DE 196ô

Autoriza a Sociedade São Paulo de
Mineração Ltda. a lavrar minério
de ferro, no município de romoue.
Estado de Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição qU3 lhe confere o ar-tec 87 n.o I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
2~ de janeiro de 1940
(Código de
\l i nas) . decreta:
Art. rc Fica autorizada a Sociedade
Sâo Paulo de Mineração Ltda. a
li. CASTELLO BRANCO
lavrar minério de ferro, em terrenos
de propriedade da Companhia BraPedro Aleixo
sileira de Aços Finos, no lugar denominado Domínio Dona
Francisca,
dístrlto e município de .romvne, EsDECRETO W? 57. 933
D~ 9 DE
tado de Santa Catarina, numa área
MARÇO DE 19-86
de quatrocentos e sessenta e nove
hectares (459 ha) , delimitada por um
Concede a The Yasuda Píre and Mapolígono irregular que tem um vértice
rine lnsurance Company Lirnited
situado no eixo da linha de São
autorização para aumentar o' capiFrancisco, da Estrada de Ferro São
tal tiezruuuto às suas operações 1e
Paulo
~ Rio Grande, à distância de
secao-os no Drasil.
trezentos e cinqüenta metro... (350 m) ,
no rumo verdadeiro trinta e quatro
o Presidente da República, usangraus nordeste (349 NE). do marco
do da atrtbuícào que lhe contere o
quilométrico número cinqüenta e seis
arttao 8'1 Ü1C)SO I,' da Oonstátuteao.
\Km 56) da referida linha e os lados
e ,1LS têrr-os doi Decreto-lei nc ·d_(16;~:
2 partir dêsse vértice, os seguintes
de ~. de marco de 1940, decreta:
comprimentos e rumos verdadeiros:
mil duzentos e .quarenta metros'
Art . 19 E' concedida à The \>.1_
(1.240 m) , -cínqüenta e otto graus nosuda Fire and Martne Insuranoe
roeste Ui89 , NW); 'doís mil seiscentos
kio. Japao, autorizada a funcionar
e noventa metros (2.600 m) , treze
Con.pany t.ím.teo, com sede em ('0graus noroeste 03° NW); oitocentos
nc País pelo Decreto no 46.257, re
e quarenta metros (840 m) ,oitenta e
::!~ oe junuo c.f: 1959, autorízaçao 0::1.ta-ês graus noroeste (839 NW); mil
re aumentar :J capital destinado '.1,08
duzentos e cinqüenta metros (1.250 m)
suas operacôes de seguros no Br .....
seis graus sudoeste (6° SW); mil
:;;H de Cr' 2D.{JOO. 000 (vinte milhões
seiscentos e vinte metros (1.620 m) ,
rte cruzeiros)
para Cr$ 36.00V. JQU
u:r, grau sudeste (19 S'E); seiscentos
r trmta e seis milhões de cruzeiros;
e dez metros (610 m) , oitenta e um
conforme óecisêo da Diretoria em
reunião rea'Izada em 21 de dezembro 'graus sudeste (819 SE); mil oitocentos e oitenta metros (1.880 m) , cinde 1964.
qüenta e cinco graus sudeste (559 SE) ;
Art. 29 ,A Sociedade continuara maté o eIXO da linha férrea, pela qual
tegralmente sujeita às leis e aos resegue até o ponto de partida. Esta
gulamentcs vigentes, ou que venham
autorização é outorgada mediante as
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o
parágrafo

único do art. 28 do Código de- Minas

e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste ~ecrel;o.
Parágrato único. A execuçao ia
presente autorização fica sujeita as
-s-uoutações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 51. '726, de ~9
de fevereiro de H!63, e da jcesolucão
0NEN n.c -1-63, de 9 de janeiro víe
! 903, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

art. J.'? O concessionário da autoobrigado a recolher aos
con-es oúblteos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimente do disposto no art. 68 do

'·;'l,RÇ.ã(l _fica

C"odigo de Minas.
Art. ;~ 9 Se o concessíonárto da aut-n-ízaçâc não cumprir qualquer das,
obrigações que lhe incumbem, a autorizacâr de lavra será declarada caduca ~OD nula, na forma dos artigos
37 e 33 do Código de Minas ...
..l.lrt. 451 As proprtedadee vízánbas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra" na forma, dos artigos 39 e 40 do Codigo de

Minas,
f';rt. 6 9 O concessíonárfo da autorízação será físcalízado pelo rreoartamente Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados 00
art:. 71 do mesmo Código.
Art. 6.9 A autorização de lavra
terá Dor titulo êste Decreto, que será
transcrtto no livro próprio de Registro das Autorizações de
Lavra,
após J pagamento da taxa de n?ve
mil trezentos e oitenta
oruzeircs
(CJ'$ ;;: ?80,OO) .
Art. '1.9 Revogam-se

as disposições
em contrário.
Brasília 9 de março de 1966; ~,459
da Indeuendêncía e 789. da Repú-

»uca.

H.

.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N,9 57.935 _. »» 9
MARÇO

DE

DE

1ZÕÔ

Autoriza Andrade & Filhos Luia, a'
íuoror bauxita, no -mumicipic
de
Poços de Caldas, Estado de J1!linas

Gerais
O Presidente da República, usando'

du atríbuíçàc que lhe confere o ar-

tigc 87, n

9 I, da C-8nstituição e nos
têrmos do Decreto-lei n,v 1.985, de

29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1,.Q Fica autorizada Andrade &
Filhos, Ltda. a lavrar bauxita, no lugar denominado Campo Alegre, dís..
trtto e município de Poços de Caldas,
!1O Estado de Minas Gerais, numa.
área de duzentos e quarenta e sete
hectares e noventa ares (247,90 ha)
delimitada por um polígono místflineo que tem um vértice 113, confluência dos córregos Cocais e Amoras.
Segue pela margem esquerda do cór ..
rego das Amoras, para montante, até
sua confluência no córrego Tapicn:
dm, os seguintes ccmprtmcntos e ru1.,OS verdadeiros: setecentos e noventa e seis metros (795 mr , oitenta e
deis graus doze minutos
sudoeste
(32 0 12' SW); quatrocentos e quarenta metros (440 m) , setenta e oito
graU5~uarenta e oito minutos uoroeste ('189 43' NVI!): cento e vinte e
J

quatro metros ü24 m) , sessenta e oito
:·\TaUS quarenta e' oito minutos noro-

este (68° 48' l'TV{), até a margem
direita do córrego cocais, POT onde
segue, para Jusante. até (I ponto de
oartída. \ Esta autorização é outorgada mediante as condioôes constan-

tes do parágrafo único do art.. 28 do
Código de Minas e dos artigos 3~,
33, 34 .;.. suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não
expressamente

enenciouadàs neste Decreto.
Parágrafo único,

A execução

.da

presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.c 51.726, de UI de
reveren-o de 1963 e da RC301ucf..o n." 3
de 30 de' abril de 19-65 da Oomissâo
Nacional de Energia Nuclear.
lJ..rt. a,« O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
con-es públicos, na forma da lei, ._os
tributos que forem devidos à tjmao,
::J.~,' Estado e ao Município. em cumprimentc do disposto no art. 63 de
Código de Minas.
i\rt. J.9 Se c concessionário da eutorlzacâo não cumprir qualquer "1::',3
obrigações que lhe Incumbem, a uutorízacac de lavra será declarada. caduca "ou nula, na forma dos artigas
37 e d8 do Código de Minas.
Art. 4.9 As propriedades vízinbas
estão sujeitas às servidões de solo f'

ATOS DO PODER

subsolo para fins de lavra. na forma
dos aruígos 39 e 40 do -códtao de
Minas.
arü. 5 o O concessionário, da autorízaçâo será fiscalizado pelo Departamentc Nacional da Produção Mineral
gozarâ dos ravores díscrtmínados 0.0 art. 71 do mesmo Código.
Art. 8_'1 A autorização de lavr$,
reta ,)')1 título: 'êste Decreto,
que
será transcrito no livro próprio de
R"gistr,- das Autorizações de Lavru,
após o pagamento, da taxa de seiscentos 'cruzeiros (Cr$ 600).
Art. 7'! Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, » de março de 1966; 145~)
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO D~ANCO

li!aUTO Thibau

DECRETO N° 57.936
l\'!JI.RÇO DE 1966

m: 10

DE

Auwriza o Serviço ao Património da
Unido a aceitar aoaçao de imóveis,
em João Pessoa - PB, destinados
ao Ministério da Guerra,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 87, mcíso .s, da Constituição Federai, e de acôrdo com os artigos 1.136
e 1.180, do Código Civil, decreta:
Art. 19 Ftoa o Serviço do e'atrrmônío
da União autorizado a aceitai a doaçâc que taz o Estado da Pararba, de
acorde com ,:1, Lei Estadual D5' :L074.
de 18· de setembro de 1963, .tos teres
de terrenos números 1 a 15 :3 30 a 4.6,
da quadra númerc 42, rocaltzados no
Campo Imbírfbeíra, Jardim 'I'amoaúzínhc, no Município de Joio Pt';330a
-

eB.

An. 2" Os imóveis em aprêço caracterizados no Processo número 1.778.
, de 1966-GAB MG, destinam-se ao Mi~
nístérfo da Guerra.
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DECRETO N9 57. !::l~n MARÇO DE 1966

DE

10

DE

Declara de utilidade püblica, para fins
de desapropTiação, os imã?!!?!.' que
menciona, necessários ao Mimstério
da Guerra.

o Presidente da República, usando
das atrtbuiçôes que lhe confere o artigo 87, melao 1,. da Constituição F~'
deral, decreta:
Art. 19 São oeclarados de 'utíhdaue
púbüca, para fins de desapropriação.
de acôrdo com o art. 69, r-ombmado
com o Art. se, alínea a, do Decretolei ne 8.365, de 21 de junho de 1941.,
os rotas de terrenos números /;, :~, 4,
6, 7, 8, 10 e 11 da QU8,dra 11; 10t.8 EÚmero li da Quadra 14; e ;1. Quadl a
12, do loteamento "Vila Paratso' . coetíguoa ao quartel do 29 Batalhàn Fet':·
rovíarío, no Município de aio t-egrc
- PR, cujos proprtetáríos uao João
Maria TÔlTe~, Affonso Patzscn, ,J08.0
Palamcheskí, Francisco ~Walter Kírcrmer e Emurêsa Urbanista de Rio
Negro Ltda ...
Art. 29 Os imóveis a que se refere
o artigo ente-ror destinam-se ao Mimstertc na Guerra.
Art. ;3'1 Fica;) Ministério da Guerra
nu torizado a promover a desapropriação em. apreço, correndo as despesas
respectivas a conta dos recursos do
refertcto Ministério.
Art. 49 O oresente decreto entrara
em vígo, na "Gata de sua uuoücaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, lU de março de Hlõ6: ':45 0
da Independência e 78t? da República.
H. C1I.STELLO BHANCO

Artnur da Costa e Silva

DECRETO Nv 57.933 MARÇt\ DE 1966

DE

10

Cria a Policlinica de Guorraçao

DE

da

Vila Militar e dá ouiras pr01Jiâdn-

ctas.

Art.. 39 O presente decreto entrará

em vigor na data de sua publicacàc,
revegacías as disposições em contrário.
Brastna, 10 de março de 196$; 1459
da Independência e 7S9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Artnur da Costa e Silva

o

Presidente da República, usanco

oe atribuição que lhe COnfere .0 artago

87. inciso I, da Constittnçào, e de acôrdo com o artigo ,19 da Lei 11',) 2.851,
(te .25 de agosto de 1956, decretaArt. 19 Fica criada a Poltcíníca de
Guarmçac da Vila Militar, corri sede

574

ATOS

na Vila Militar -

DO PODERE"XECUTIVO

Rio de .Jancirc -

Gh.

Art. 2º ') Ministro da Guerva :J8.lxara os atos complementares decorrentes deste Decreto.
Art. 39 O presente Decreto terá vigência a partir de F' de tanerrc de
lU6b, revogando-se as cüsposiçôes em
centrado.
.erasnta, 10 de março de 19ôü: l459
da .mctependêncra e. '189 da República.
H,

CA5TELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva

aprovado com o Decreto nc 18, 7~~2 de
28 de maio de 1945, bem como tudo"
os atos que posteriormente o mOdifi:
caram .
Art. 29 O Ministro da Guerra carxará, a parti! desta .data, os atos necessarias a aprovação do nôvo ~'egula_
mente da Escola Preparatória c e Campinas.
Al'L 39 O presente decreto entrara
em vigor nc data de sua ::>'lbj~caçàt-.
revogadas as díspostçôes em contrario.
Brasllia, 10 de março de 19%: 145')
da Independência e 780 da ttepublíca.

a.
DECRETO N9 57.939

DE

10

DE

(:ASTELLO BRANCO

Arthur eta Cosia e Silva

MARÇO DE 1966

Cria a Polictinica Militar na Praia
Vermelha e dá outras oromaencun,

o Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo
87,.inciso L da Conatatutçâo e de acôrdo com o art. 19, da Lei nc '2..351, de
;.,,, de agôstc de 1955, decreta:
Art. 19 FIca criada a Pollcttntc-a Militar da Praia Vermelha, com sede no
Rio de Janeiro, Estado da Guan coara
Art. 2'? o L\1"inistro da Guerra baíxará os atos complementares decoro
1" -r: tcs deste decreto,
Art. 39 O presente decreto tere vigêncta a partir de te de taneiro de
1966, revogando-se as díspostçôes em
contrario.
Brasília, 10 de março de 19136; 1450;>
da Independência. e 78'? da Repubüca..
H,

CASTELLO BRANCO

Arttiur da Costa e Silva

DECRETO N9 57, !:l40
MARÇO DE 1966

DECRETO NÇI 57.941
MARÇO DE

DE

10

DE

1966

Regula a aplicação da Lei n'? 4.838,
de 10 de novembro de 1965,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, Inciso 1, da Constdtuição Federal, e, na forma do disposto nos
artigos 59, 79 e [l9 da Lei 4,8:)8, de 10
de novembro de 19-65, decreta:
Art. lv Pica criado ~"10 Ministério
da Aeronautrce, o Curso de Formação
de Oficiais Aviadores da Reserva de
217- Classe (CFOAR/2), destinados à
formação de Oficiais Avtadores da
Reserva da Fôrça Aérea Brasileira.
Art. ..29 O Curso de Formação de
Oficiais Aviadores da Reserva de 2'!Classe funcionará em local a ser determinado pelo Ministro da Aeronáutica e sob regime de internato e ütscíplínarmüítar .

OE

10

DE

Revoga o Regulamento das Escolas
'reparatórias
(R-U4),
aproí 1ado
pelo Decreto n9 18.732 de 4~ àe mato
,de 1945 e dá outras providencias.

o Presidente da Repúbtíca, usando
das atribuições que lhe confere o Artlgc 87, nem 1, da Constdtuiçào Federal decreta:
Art. 10;> Fica revogado o Re~ula"
mento para as Escolas Preparatortas,

Art. 39 O Curso de Fctmaçâc de
Oficiais Aviadores da Reserva de 2~
Classe é subordinado disciplinar e
administrativamente ao Comando da
Organízaçâo Militar em que estiver
localizado e, tecnicamente, à Diretoria
do Ensino, obedecidos os Padrões de
Eficiência estabelecidos pelo BatadoMaior da Aeronáutica,
Art. 4º As funções de Chefe do
Curso de Formação de Oficiais Aviadores da Reserva de 2lJ. Classe serão
exercidas por Ofícral-Supertor do
Quadro de Oficiais-Aviadores,
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Art. 5Q Para a matricula no Curso
de Formação de Oficiais .l\vtadores da
Reserva de 2?- Classe, o candidato deverá satisfazer as seguintes condições:
a) ser brasileiro' nato;
/)) ser solteiro e não ser arrimo de
família;
C) ter bons antecedentes, comprovados mediante atestado ou folha COrrida fornecida por autoridade competente;
d) contar, no
ano da matrícula,
mais de 17 (dezessete) e menos de
28 (vinte e seis) anos de idade;
e) haver conclutõc.. com aproveitamento, o último ano do Curso Ginasial;
j) ter sido aprovado em exame de
seleção intelectual;
(J) ter sido considerado
apto em
inspeção de saúde.
Parágrafo único. A matrtoula farse-á dentro do número de vagas fi~
xadas, obedecida à seguinte príortdade:

1 - ordem de ciasstncação intelectual a partir do maior grau obt-ido
no exame de seleção;
2 - entre candidatos com o mesmo
grau de aprovação, ús de maíor idade.
Art. 6\'1, O aluno matriculado no
Curso de Formação, de que trata a
Lei nc 4.838-65, quando sujeito ao regime de internato, será equípàrado ao
Cadete da Escola de Aeronáutica,
para efeitos de aplicação do Código
de Vencimentos dos Militares, Lei
4.863-65 ou a legislação que o substituir.
§ 1º Os Uniformes para os anmos
do Curso de Formação de Oficiais
Aviadores da Reserva de 2\1- Classe serão estabelecidos peíc Ministro da
Aeronáutica.
§ 2º O aluno do Curso de Formação de Oficiais Aviadores da Reserva
de 2l). Classe, é equiparado para fins
de hierarquia ao aluno de centro de
Preparação de Oficiais da Reserva, na
forma do Estatuto dos Militares e demais legislações específicas.
Art. 79 O desligamento -to aluno de
CUrso de Formação de Otíciaís Avia-
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dores da Reserva de 2?- Classe, se
dará:
a) ao terminar o curso. na mesma
data da publicação do ato de declaração de Aspirante-a-Oficial Aviador
da Reserva de 2lJ. Classe;
b)a pedido, ao ser âetertdc o seu
requerimento ;
C) quando julgado detfmttvamente
incapaz para o serviço militar, por
Junta de Saúde;
d) quando julgado 'incapaz para o
vôo, por Juntá Especial de Saúde;
e). quando cometer qualquer ato que
o torne indigno de permanecer no
Curso de Formação de Oficiais Aviadores da Reserva de 2.f!. Classe, ou Ingressar no mau comportamento, na'
forma do Regulamento Disciplihar da.
Aeronáutica;
1) quando ror julgado tnaprc para
o oficialato;
g) quando 01' julgado inapto para
a pilotagem militar;
n) por mdiscípnna oe '100.
§ 19 O aluno desligado, exceto pelos
motivos das letras (a) e (c I> durante o Curso, e que nào seja ainda reservista, será rncruído em corpo de
tropa como Baldado de 2'~ Classe da
Aercnautíca. até completar o oertooo
previsto pela ....ei, do ser-viço Militar,
quando, ser-lhe-á ronterido o certificado de reservista a .rue nver dtterto .
S 2Q O Ministro da Aeronauttca estabelecerá a autcrídarte competente
para efeito de desligamento de aluno
do Curso de eormaçâo de Ofíciaís
Aviadores da eêeserva de 21» Classe.
Art. 8Q Compete ao Mímstro da A.eronáutica baixar as Inan-uçóes para
a Organízaçãc e o .euncionamento do
Curso de Pormaçào de Oficiais Aviadores da Reserva de 2l). Classe, ouedecíd as as condições bàstcas dispostas
na Lei nc 4.838-65.
Art. 99 A partir de 19 de Janeiro
de 1969. ficará extinta -jualquer .3Ubvenceo do Míntsterto da Aercnautíca
às escolas de "ormaçáo de nnotoa
mantidas .pelas Companmas de Aviaçâo Comercial.
Art. 10. Os casos omíssos, ou de
Interpretação, serão r-esolvidos pelo
Ministro da Aeronáutica.
Art. 11. O presente Decreto entrará
em vigor na data de ma pubücaçao,
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revogadas as disposições em contrá-

rio.

'

Brasüía, 10 de março de 19'56; 14.5'"
da Independência :o lSÇ da República.
H.

CAS'J:ELLO

BRANCO

J!,'etuardo Gomes

DECRETO Nº 57.942

DE

10

DE

MARÇO DE 1965

Pronuüça o Acôrdo sôbre privilégios e
Imuniàades da Organização dos Estados Americanos.

o Presidente da República
Havendo o Congresso Nacional
aprovado pelo Decreto Legislativo número '99, de H.l84, o Acõrdo sôbre Privilégios e Imunidades da Organízaçâo
dos Estados Americanos, aberto a assinatura na União Pan-amertcana, a
1[) de maio de 1949, e assinado pelo

Brasil, a 22 de setembro de 1949;
E havendo eído depositado o ínstmmenta brasileiro de ratificação junto
à União Pari-americana, a 22 de outubro de 19ôõ, decreta:

Que o, mesmo, apenso por cópia ao
presente decreto,
seja executado e
. cumprido tão inteiramente como nêle
se contém.
Brasília, 10 de março de 1966; 1459
da Independência e 789 da Repúbltca..
H. CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhães
ACÔj'do sôbre Privilégios e Imunidades

da Organização dos Estados Americanos.

Considerando:
Que o art. 103 da Carta da Organização dos Estados Americanos, firmada em :30 de abril de 1943 1l<J. Nona
conferência Internacional Amerícana, dispõe que «a Organização dos
Estados Americanos gozará no território de cada um de seus membros
da capacidade jurídica, prlvflégios e
imunidades que sejam necessários
para 0- exercício de suas funções e a
realização de seus propósitos";
Que o art. 104 da Carta dispõe que
"os representantes dos governos no

Conselho de Organização, os representantes nos órgãos do Conselho o
pessoal que integre as representaçÕes
assim como o Secretário-Geral Adjun~
to da Organização, gozarão dos privilégios e imunidades necessários para
desempenhar com independência as
suas funções";
Que o art. 105 da Carta estabelece
que "a situação jurídica dos Organismos Especializados Interamericanos
e os privilégios e imunidades que devem ser concedidos aos ditos órgãos e
ao respectivo pessoal, bem como eos
funcionários da união Pan-Amertcana,
serão determinados em cada caso por
l":.1:o10 de entendimentos entre os organismos correspondentes e os governos interessados".
Os Governos dos Estados lIfe1nbros da
Organização dos Estados Americanos

Autorizam os seus
representantes
no Conselho da Organização a firmar
o presente aoôrdo
concernente aos
prívilégíos e imunidades de que gozará
a Organização dos Estados América110.8, os quais são fundamentalmente
idênticos aos outorgados às Nações
Unidas.
CAPÍTULO I

Orçanizaçtio dos Estados Americctnos

Art. 19 Os 'privilégios e imunidades
da Organização ·dosEstados Americanos serão aquêles que se outorguem
a seus órgãos e ao pessoal dos mesmos.
Para os efeitos previstos neste Acôrdo, nêle não se incluem as Conferências Especializadas, nem os Organismos Especializados.
Art. 29 A Organização e seus órgãos,
assim como os seus bens e haveres,
em qualquer parte e em poder de
qualquer pessoa. gozarão de imunidade
contra todo processo judicial, Com exceção dos casos particulares em que
• S2 renuncie expressamente essa ímunidade. Subentende-se, entretanto,
que essa renúncia de imunidade não
terá o efeito de sujeitar os citados
bens e haveres a nenhuma medida
de execução.
Art. 3Ç1 As sedes da organização e
de seus órgãos serão invioláveis. Seus
haveres e bens, em qualquer parte e
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em poder de qualquer pessoa, gozarão
de imunidade contra buscas a domtcílio, requisição, confisco, expropriação e contra qualquer outra forma de
intervenção, seja -de caráter executivo,
administrativo, judicial ou legislativC?
i
Art. 49 Os arquivos da Organização e seus órgãos e todos os documentos que lhes pertençam ou que se
achem em seu poder, serão Invioláveis,
onde quer que estejam.
Art. 5('1 A Organização e seus órgãos,
assim como os seus haveres, rendas e
outros bens estarão:
a) isentos de tôda contribuição díreta, subentendendo-se, todavia, que
não poderão reclamar isenção alguma
no que se refere a contribuições que
de fato constituam uma remuneração
por serviços públicos;
b) Isentos. de direitos
aduaneiros,
proibições e restrições, com relação aos
artigos que importem ou exportem
para uso oficial. Subentende-se, porém, que os artigos que se importem
livres de direitos não serão vendidos
no P8.íS em que os mesmos tenham
entrado, senão de conformidade com
as condições que se estabeleçam com
o govêrno dêsse país;
c) "Isentos de direitos aduaneiros,
proibições e restrições, com relação à
importação e exportação de suas publicações.
Art. 69 Sem ser atingidos por determinações fiscais, regulamentos. ou
moratórias de espécie alguma:
a) A Organização e seus órgãos pcderâo ter fundos, ouro ou divisa corrente de qualquer classe e movlmental' suas contas em qualquer divisa;
b) A Organização e seus órgãos terão a liberdade de transferir os ~eU6
fundes, ouro ou divisa, de um país
para outro, ou 'dentro de qualquer
país, bem como a de converter, em
qualquer outra divisa, a divisa corrente que tenham em depósito.
No exercicio dêsses direitos, dar-se-á
a devida atençâo às observações que
porventura faca qualquer govêrno de
Éstado-Membro até onde se -considere
que as citadas observações possam ser
levadas em conta sem prejudicar os
íntérêsses da Organização.

CAPÍTULO II

Representa'htes dos Estados Membros

Art. 79 Os representantes dos Estados-Membros nos órgãos da Organização, assim como o pessoal que integre
as suas representações, gozarão, durante o período em que exerçam as
suas funções e durante a sua viagem
"de ida e regresso ao lugar da reunião,
dos privilégios e imunidades seguíntes:
.
a) Imunidade contra detenção ou
prisão pessoal ou embargo de sua bagagem pes~oal;' e imunidade contra
qualquer processo judicial com relaçãoa todos os seus atos executados
ou expressões emitidas, sejam orais
ou escritas, no desempenho de suas
funções;
b)' Inviolabilidade de todos os papéis e documentos;
c) O direito de usar códigos e receber documentos e corresuondêncía
por mensageiros ou em malas postais
lacradas;
d) Isenção, com relação a si e a
suas espôsas, de tôdas as restrições de
imigração e registro de estrangeiros,
e de todos os serviços de caráter nacional nos países que visitem e pelos
quais passem no desempenho de suas
funções.
No caso de representações
permanentes, esta isenção se estenderá aos membros da família;
e)- As mesmas franquias concedidas
aos representantes de governos estrangeiros em missão oficial temporária,
no que se refere às restrições sôbre
.
divisas estrangeiras;
f) As mesmas imunidades e franquias concedidas aos enviados diplomáticos, com relação a suas bagagens
pessoais; e, também,
g) Todos os demais privilégios, irnunídàdes e facilidades compatíveis com
o disposto nos parágrafos precedentes,
dos quais gozam os enviados diplomáticos, com a exceção de que não
poderão reclamar isenção de direitos
aduaneiros sôbre mercadorias Importadas (que não sejam parte de sua
bagagem pessoal), ou de impostos de
venda e taxas de consumo.
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CAPÍTULO UI

Secretário-Geral e Secretário-Geral
Adjunto

Art. 89 Serão concedidos ao Secretário-Geral e ao Secretário-Geral Ad-

junto da Organização, a suas esposas
e filhos menores de idade, os privilé-

gios e imunidades, isenções e franquias concedidos aos enviados diplomáticos.
CAPíTULO "Dl

união Ean-Americana

Art. 99 A União Pau-Americana
terá autoridade, no exercício de suas
funções de Secretaria-Geral da Organização dos Estados
Americanos,
para:
a)
b)

contratar'

Adquirir bens móveis e imóveis

e dêles dispor;

c) Instaurar processos judiciais.
CAPÍTULO V

Pessoal da União Pan-Americana

rios de categoria equivalente, que in ..
tegrem as missões diplomáticas ante o
respectivo govêrno;
j) Dar-se-ao a êles, a suas espôsas
e demais membros da família, as mesmas facilidades de repatriação em
época de crise internacional de que
gozam os agentes diplomáticos;
.
g) Poderão importar, livres de direitos, seus móveis e utensílios, depois
de haverem tomado posse de seus cargos nos respectivos países.
Art. 11. A União Pan-Amerícana
cooperará com as autoridades competentes do respectivo Estado para tacíütar a administração adequada da
justiça, velar pelo cumprimento das
determinações da política e evitar que
se verifiquem abusos com relação aos
privilégios e imunidades mencionados
neste capítulo.
Art. 12. A União Pari-Americana
tomará as medidas que sejam necessárias para a solução adequada do seguinte:
a) Das disputas que se originem em
contratos ou outras questões de direito
privado em que a União Pan-Amertcana seja parte;
b) Das disputas em que seja parte
qualquer funcionário ou membro do
quadro do pessoal da união Pari-Americana, com referência às quais -goze
de imunidades no caso de o Secretário-Geral não haver renunciado a tais
imunidades de acôrdo com o artigo 14.

Art. 10. Os funcionários e demais
membros do. quadro do pessoal da
União" Pau-Americana:
a) Gozarão de imunidade contra
todo processo judicial relativo a palavras escritas ou faladas e a todos os
atos executados em caráter oficial;
b) Estarão isentos de impostos sôbrc
CAPÍTULO VI
os ordenados e vencimentos que lhes....
Natureza
dos
privilégios e Imunidades
pague a união Pan-Amertcana, nas
mesmas condições em que os runcíoArt. 13. Os privilégios e imunidanários das Nações Unidas gozem- ce
des são concedidos à representaçâo
tais isenções com relação a cada Esdos Estados-membros para salvaguartado-membro;
dar a sua independência no exercício
c) Gozarão de imunidades contra
de suas funções relativas à organizatodo serviço de caráter nacional, salvo
quando os Estados dos quais sejam ção. Por conseguinte, os' Estadosnacionais requeiram tal serviço. .Nes- membros deverão renunciar a tais privilégios e imunidades em todos os cate caso, recomenda-se aos Estados tosos em que, segundo seu próprio crimarem em consideração as necessitério, o exercício dos mesmos acarrete
dades da União Pan-Amertcana no
embaraços ao livre curso da justiça e
que se refere ao pessoal técnico;
quando a citada renúncia não venha
d) Gozarão de imunidade, tanto êles
prejudicar os fins para os quais foram
como suas espôsas e outros membros
outorgados,
da família, contra as restrições de
imigração e de registro de estrangeíArt. 14. Os privilégios e imunidades
1'OS;
.
são concedidos aos
funcionários e
e) Ber-Ihes-âo concedidas, no que se
membros do quadro do pessoal da
refere ao regime de câmbio, 'franquias
União Pan-Amerfcana exclusívnmente
Por
no ínterêsse da Organização.
iguais às que desfrutam os funcionár
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conseguinte, "o Secret.á~i?-0eral. poderá renunciar aos privilégios e Imunidades de qualquer funcionário ou
membro do quadro do pessoal em
aualauer caso em que, segundo o critétio do secretário-Geral, o seu exercício venha impedir o curso da justdca e quando a citada renúncia possa
fizer-se sem que se prejudiquem os
ínterêsses da organização. No caso do
secretário-Geral e do Secretário-Geral Adjunto, caberá ao Conselho da
Organização o direito de renunciar à
imunidade.
Art. 15. O presente acõrdo ficará
sujeito à aprovação das autoridades
correspondentes, nos respectivos países.
Em fé do que, os representantes
abaixo firmam-o presente Acôrdo, em
português, espanhol, inglês e francês,
na sede da União Pan-Amerícana,
Washington, D, C" em nome dos respectivos governos, nas datas que. aparecem ao lado das assinaturas.
DECRETO N9 57,943 MARÇO DE

Acôrdo sôbre Garantia de Investimentos entre os Estados Unidos do Brasi! e os Estados unidos da Amé~
rica.

DE 10 lfE

19661

promulga o Acôrdo de Garantia de
Investimentos com os Estados Unidos da América.

O Preeídente da República,
Havendo o Congresso Nacional, pelo
Decreto Legislativo no 69, de 1965,
aprovado, com reserva, o Acôrdo sôbre
garantia de investimentos, assinado
entre o Brasil e os Estados Unidos
da América, em Washington, a 6 de
fevereiro de 1965;
E havendo o Govêrno brasileiro comunicado ao Govêrno dos Estados
Unidos da América a aprovação do
Acôrdo pelo Congresso Nacional, bem
como o texto da referida reserva;
E havendo o referido Acôrdc entrado em vigor, de conformidade com seu
art. 79, a 17 de setembro de 1965, consoante nota recebida da Embaixada
dos Estados Unidos da América;
Decreta que o referido Acôrdo, apenso por cópia ao
presente Decreto,
seja executado e cumprido tão inteiramente como nêle se contém.
Brasília, 10 de março de 19-36; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

JuraC1j Magalháes
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e-

o Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil e o Govêrno dos Edados Unidos da América,
Tendo presente o quarto objetivo
fundamental da Aliança para o Progresso, enunciado na carta de Punta
deI Este:
"Acelerar o processo de uma industrialização racional para aumentar a
produtividade global da economia, utilizando plenamente a capacidade e
os serviços, tanto do setor privado
como do público, aproveitando os recursos naturais da área, proporcionando ocupação produtiva e bem remunerada aos trabalhadores total ou
parcialmente desempregados" e
Tendo em mente que os Programas
de Desenvolvimento Nacional, recomendados na referida Carta, incluem:
"Promover condições que estimulem
o fluxo de inversões estrangeiras que
contribuam para o aumento dos recursos de capital dos países participantes, que o requeiram, através de"
medidas adequadas ... "
considerando que ambos os Governos julgam que a consecução dêstes
objetivos seria facilitada através do
estabelecimento, entre os países membrcs da Aliança, de um sistema uniforme de garantias de investimentos.
Desejando encorajar a participação
privada no desenvolvimento de recursos econômicos e capacidade produtiva através de garantias de investime'ntos concedidas pelo país do ínvestidor. e ensejar condições .para o
estabelecimento de. mecanismos multilaterais sôbre a matéria,
Concordam no seguinte:
Art. 19 Quando os nacionais de um
Govêrno Signatário se propuserem a
efetuar investimentos,
cobertos por
garantia em conformidade com o presente Acôrdo, num projeto ou atividade dentro da jurisdição territorial
do outro Govêmo signatário, ?s dois
Governos, a pedido de qualquer um
dêles consujtar-sc-âo com relação ao
proj~to ou atividade e sua contribuiçào ao desenvolvimento econômico e
social.
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Art. 29 As dísposícões do presente
Acordo somente serao aplicáveis a
investimentos, cobertos por garantia,
em projetos ou atividades aprovados
para fins de garantia pelo Govêrno
em cujo território o projeto ou atividade se realizar (doravante denominado "o Govêmo do País Recipiente")"
O Govêrno que emite garantias em
conformidade com o presente Acôrdo
(doravante denominado "o Govêrno
Garantidor") manterá o Govêrno do
Pais Recipiente constantemente informado quanto aos tipos de garantias
de investimento que se dispõe a conceder, quanto aos critérios utilizados
para decidirsôbre a concessão de garantdas, bem como quanto aos üpos
de montantes de garantias concedidas
relativamente a projetos ou atividades
aprovados pelo Govêrno do Pais Recipiente.
Art. 39 Se o Governo Garantidor
efetuar um pagamento em SUa moeda
nacional a determinado investidor, om
decorrência de uma garantia concedida em conformidade com o presente
Acôrdo, o Govêrno do Pais Recípíente, observada a restrição do parágrafo seguinte, reconhecerá a sub-rogação operada em favor do Govêrno
Garantidor, em dinheiro, créditos,
haveres ou investimentos, por conta
dos quais tenha sido efetuado aquêle
pagacnento, bem como em qualquer
direito, título, reivindicação, privilégio ou direito a ação, existente ou
que possa surgir aos mesmos referentes.
Na medida em que as leis do País
Recipiente impedirem no todo ou em
parte, a aquisição pelo Govêrno Ga-·
rantidor de bens imóveis situados no
território do pais Recipiente, permiti.rá o Govêrnc do País Recíplente que
o investidor e o Govêrno Garantidor
tomem as medidas legais apropriadas para que tais bens sejam trans-.
feridos a uma entidade capaz de adquiri-los, segundo as leis do País Recipiente.
Art. ~8 ÀS importâncias em moeda
-Iegal do País Recipiente e aos créditos na mesma expressos, adquiridos
Garantidor, em sua
pelo Oovõmo
qualidade de sub-rogado nca termos
do artigo anterior, será dispensado
tratamento nem menos nem mais favorável do que o concedido aos tundos dos nacionais do Govêrno Garan-

tídor, oriundos de investimentos s
melha;ntes .àqueles do investidor su~=
rogante, Íl?an.do es~as importâncias
e créditos a l~~re díaposição do Governe Garantidor, para atender às
suas despesas no País Recipiente.
Q u a n d o circunstâncias econômi_
cas aconselharem a manutenção do
e~cedenAte de tais importâncias e cré~
ditos sobre as despesas referidas no
parágrafo anterior. numa instituição
fiD:anceira mutuamente acordada, os
dOIS Governos consultar-se-âo I::iôbre
as medidas apropriadas a serem adotadas.
Art. 5Ç1 Nada no presente Acôrdo
outorgará ao Govêrno G&rantidor
quaisquer outros direitos além daqueles que caberiam ao investidor sub-rogante com respeito a qualquer petlcão
reivindicação ou direito em que o Go~
vêrno Garantidor possa sei' subrogado.
Art 6Ç1 Divergências entre os dois
Governos
relativas à Interpretação
das . disposições
dêste Acôrdo serão
resolvidas, na medida do possível, por
meio de negociações entre os mesmos.
Se determinada divergência não puder
ser resolvida dentro de um perfcdr, de
seis meses subseqüente à solicitacão
de tais negociações, a mesma poderá
ser submetida, a pedido de qualquer
um dos Governos, a arbitramento de
acôrdo com o § 49 dêste Artigo.
Qualquer reívíndícação concernente
a um investimento garantido de conformidade com o, presente
Acôrdo,
contra qualquer dos Governos, nue
possa constituir matéria de Dire-ito
Internacional Público, será, a pedido
do' Govêrno que formule a reivindicação, submetida a .negocíações , Se, ao
fim de seis meses subseqüentes ao pedido de negociações, os dois Governos
não resolverem a reivindicação por
acôrdo mútuo, a mesma, inclusive se
a questão constitui ou não matéria de
Direito Internacional Público, será
submetida a arbitramento de acôrdo
com o § 4Q dêste artigo.
Serão excluídas das negociações e
do procedimento arbitral aqui contemplados, os assuntos que permaneçam
exclusivamente dentro da jurrsdícâo
interna de um Estado Soberano. Ém
conseqüência, fica entendido que reivindicações decorrentes de desapropriação de bens, de .ínvestldores priva-
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dos estrangeiros I não
apresentam
questões de' Direito Internacional Público a não ser e até que o processo
judicial do País Recipiente tenha sido
exaurido e se configure uma denegação de justiça, na forma em que
tais têrmos são definidos no Direito
Internacional Público.
O valor em
dinheiro de qualquer
reivindicação
subrnetida para negociação ou arbitramenta nos têrmos dêste Acôrdo, não
deverá exceder à importância da compensação paga por fôrça de garantias
concedidas, em- conformidade com
êste Acôrdo, com relação ao investimento objeto da reivindicação.
Questões surgidas nos têrmos dos
parágrafos 19, 2'? e 39 dêste Artigo serão submetidas,' a pedido de qualquer
dos Governos, a um tribunal arbitral
que se pautará pelos princípios do Direito Internacional Público, reconhe-.
cídos nos artigos 19 e 29 do Tratado
Geral Interamericano de Arbitramenta, assinado em Washington, em
de janeiro de 1829'. Somente os
respectivos Governos podem requerer
o processo arbitral e do mesmo participar. A escolha de árbitros G o método de eeu procedimento obedecerão
ao disposto nos arts. 3 D , 409, 5° e G'? do
Tratado Geral de Arbitramento de
1929. O caráter final das decisões do
Tribunal Arhttral e o método para a
sua interpretação deverão obedecer às
disposições do Artigo 79 daquele Tratado.
Art. 79 O presente Acôrdo entrará
em vigor na data do recebimento da
nota pela qual o Govérno dos Estados
Unidos do Brasil comunicar ao 00vêrno dos. Estados Unidos da América aue o mesmo foi aprovado, segundo as disposições constitucionais
do Brasil.
Al't. 89 Se qualquer dos Governos
Signatários considerar que um ajuste
multilateral, em que possam vir a
participar ambos os Governos, dispõe
sôbre um mecanismo para operação
de um programa de garantias de investimento semelhante ao previsto no
presente Aoôrdo, poderá solicitar a
concordância do outro Govêrrio para
pôr têrmc ao presente Acôrdo. Neste
caso, a vigência dêste Acõrdo cessará
na data do recebimento da nota que
expresse aquela concordância, a menos que se concorde em outro procedimento.
õ
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.Art. 99 A não ser que sua vigência
cesse nos têrmos do Artigo VIII, o
presente Acôrrío continuará em vigor
ate SB1S meses a partir da data do
receuímento da nota pela qual um
Govêrno informe o outro de sua dntençâo de n8,0 mais
participar do
mesmo. Neste caso.. as disposições do
presente Acordo, com respeito a garantias concedidas durante sua vigência, permanecerão em vigor pelo período de duração dessas garantias, .o
que, em nenhuma hipótese, deverá ultrapassar, em 20 anos, a denúncia. do
Acôrdo.
Em fé do que, os Plenipotenciários
infra-assinados firmaram o presente
Acôrdo e nêle apuseram seus respectivos selos.
Feito na cidade de Washington, em
dois exemplares, nas línguas porbuguêsa e ínglêsa, ambos igualmente autênticos, aos seis dias do mês de fevereiro
de 1965.
Pelo Govêrno dos Estados Unidos
do Brasil: JUl'acy Magalhães. - Pelo
Govêrno dos Estados Unidos ela América: David BeU.
Embassy or. the United States of
America. "
Rio de Janeiro, February 8, 1965.
N9 554:

Excellency:
I have the honour to refer to the
Investment Guaranty Agreement bet:ween our two Govérnmentssigned in
Washington February 6, 1965, and to
connrm the Icllowíng understandíngs
reached as a result of consultatdone
in accordance with Artícle IV, Paragraph 2 of the Agreement:
(A) As used in the said Artdcle IV,
Paragraph 2, surplus shall be ôeemed
to be that amount in excess of twíce
the total cruzeiro expenditures in
Braaíl of agencies- of the Government
of the United states duríng the procedíng three-month period. .
(B) Such surplus amounts shall be
deposited for the account of the Government of the Untted stetee or
America in the Banco do Brasil S.A.
cr such other otflcíal financíal ínstítution as may be mutually agreed.
(C) Such deposita may be withdraccn by the Government or the
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Uníted states or Ameríca within three
days arter a request for wíthdrawal .
(D) The Government of the United
States of América wíll requestsuch
wíthdrawala only (I) to meet its expenditures in Braztl, 01' (H) to present
such cruzeiros for transfer íntc dollars
in accordance with the first sentence

IV, Paragraph 1 or the
Agreement..
I shall apprectate recelvíng Your
Iâxcellency's confírmatdon that the
foregcing a180 representa the understandíng of the Government of

of Artícle

Brazil.

Accept, Excellency, the renewed
assurance of my highest consideratíon.
-

Lincoln Gordon.

Em 8 de fevereiro de 1965.
DPF/DAI/DAS/34/550.31 (22).

Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da nota de Vossa Excelência
n9 554, datada de 8 de fevereiro de
1965, -do teor seguinte:

"Excelência:
Tenho a honra de referir-me ao
Acôrdo de Garantia de Investimentos
concluído entre nossos dois Governos
e assinado em Washington a 6 de fevereiro de 1965, a fim de confirmar
os seguintes entendimentos, resultantes das consultas efetuadas de conformidade com o Artigo IV, parágrafo 2 do Acõrdo: .
(A) Tal como empregado no referido parágrafo 2 do Artigo IV, será
considerado saldo aquela quantia que
exceder o dôbro do total dos gastos
em cruzeiros no Brasil das agências
do Govêrno dos Estados Unidos da
América durante o período de três
meses precedente.
(B) Tais saldos serão depositados à
conta do Govêrnn dos Estados Unidos da América no Banco do Brasil
ou outra instituição financeira que
possa vir a ser mutuamente acordada.
(C) Tais depósitos podem ser sacados pelo Govêmo dos Estados Unidos
da América dentro em três dias após
solicitação de retirada.
(D) O Govêrnc dos Estados Unidos
da América solicitará tais retiradas
apenas: (1) a fim de cobrir seus gastos no Brasil, ou (2) a fim de apre-

sentar tais quantias em cruzeiros para
sua conversão em dólares, de acôl'do
com a prímeíra frase do parágrafo 1
do Artigo IV do Acôrdo.
Muito agradeceria receber a Confirmação de Vossa Excelência de - que
o acima exposto representa igualmen_
te o entendimento do Govêrnn do
Brasil.
Queira aceitar, Excelência, os reiterados protestos de minha mais alta
consideração.
Lincoln Gorium,
Embaixador dos Estados Unidos da
América.
Em resposta, apraz-me informar
Vossa Excelência de que o Govêrno
dos Estados Unidos do Brasil concorda com os têrmós indicados, e consrdera que a presente nota e a de Vossa Excelência, acima transcrita, COnstituem ajuste entre os nossos dois
Governos, o qual entrará em vigor na
data em que passar a vigorar o Acõrdo de Garantia de Investimentos.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos
da minha mais alta consideração. Vasco T. Leitão da cunha.
Nota da Embaixada dos Estados Uniaos da América ao ltamaraty sôbre
Garantia de Riscos Comerciais

N9 586:

The Embassy of the United States
of Amertca presente its compliments
to the Ministry of Foreign Affairs of
Brazil and has the honor to refer to
the Investment Guaranty Agreement
between the Governments or Brazil
and the United states signed in
Washington, February 6, 1965,
The Embassy Informa the Ministry
that no extended risk guaranties authorized by Section 221 (b) (2) of the
Poreígn assístance Act or 1961, ar
sucessor Iegíslatdon, will be issued
under the Agreement referred to
above, without the prior approval of
the Government of Brazil.
For the ínformation of the Ministry, it ís noted that authority for the
íssuance of guaranbíes against specific non-busínes rtsks (ínability to
convert currencíes lnto dollars, expreprfatíon, and lesses due to war, revoIutíon ar ínsurr ectlon) is ccntalned
in Sectíon 221 (b) (1) of the Foreign
Assista-nce Act or 1961. aect.ou 221
n» (2) or the Act provides for tha
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íssuance or guarantíes against other
rrska. It authorfzes the Presídent of
the tjntted States to issue guarantdes
«assurmg agafnst loss or any loan investment ror houslng prcjects wíth
approprrate partácípatíon by the prfvate ínvestor in the Ioan rtsk and In
aocordence with the foreígn and financiai policies of the United Statcs,
01' assurtng agadnst loss of not to
exceed 75 per centum 6j any other
tnvestment due to such rtsks as the
president may oetermine.. ."
Embassy cf the United states of
Amertca
Rio de Janeiro, February 24, 1965
Nota da Embaixada dos Estados Unidos da América ao ltamaraty sõbre
Garantia de Riscos Cemercíais
NQ 586

The Embassy of the United States
of Amertca presents its complíments
to the Minístry of Foregin Aífairs of
Brazil and nas the honor to rerer to
tne Investment Guaranty Agreement
between the Governments of Brazil
and the rrmted states signed in
Washington, Pebruary 6, 1965.
The Embassy .ínrorms the Ministry
that no extended risk guaranties authorízed by Section 221 o» (2) of the
Foreígn Assístance Act of 1961, ar
sucessor legtslation, will be íssued
under the Agreement referred to
above, without the prior approval of
the Government or Bra-zil.
For the ínformatdon oí the Ministry, It is noted that authority for the
tssuance of guarantíes agaínst. apeeifie nonbusiness risksOnability to
convert currencíes ínto dollars, exproprtatícn, and lesses due to war, revolution 01' ínssurrection) Is contained in Section 221 (b) (1) or the
Foreign Assistance Act of 1961.
Section 221 o» (2) of the Act provides for the Issuance of guarantdes
agaínst other risks. It authorízes the
Presídent of the United states to
íssue guarantáes "assurtng against
tosa or any Ioan investment for housing projects with appropriate par ~
ticipatíon bY the prtvate investor in
the loan rfak and in accordance with
the foreígri and flnanclal policies of
the trmtcc States, ar aseuríng agaínst
tosse of not to exceed 75 per oantum
or any other ínvestment due to surh
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rísks as the President may determine ... "
Embassy of the United States or
.amenca
Rio de Janeiro, jeebruary 24, 1965
Em 2

de setembro de 1965.

DPFjDAljDASj219j550.31 (22).

Senhor Embaixador,
Tenho a honra de informar vossa
Excelência de que o Congresso Nacional aprovou o Acórdo sôbre Garantía de Investimentos, firmado entre nossos dois Governos em 6 de fevereiro de 1965, pelo Decreto Legislativo nv 69, de 15 de julho de 1965, publicado no Diário Oficial de 19 do
mesmo mês, nos seguintes têrmos:
Decreto Legislativo n Q 69,
de 1965

Aprova o Acôrdo de Garantias de
Investimentos entre os Estados Unidos do Brasil e os Estados Unidos
da América, assinado em Washington
em 6 de fevereiro de 1965.
Art. 1Q Fica 'aprovado o Acôrdo de
Garantia de Investimentos entre os
Estados Unidos do Brasil e os Estados unidos da América, assinado em
Washington em 6 de fevereiro de 1965.
Art. 29 Ressalva-se que por denegação de -justiça, nos têrmos do, ertigo VI, § 3Q , se entende: a inexistência de tribunais regulares, ou de
vias normais de acesso a justiça; a
recusa de julgar, de parte da autoridade competente; o retardamento
injustificável da decisão judicial, com
violação da lei processual interna.
Art. 3Q :Ítste Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições
em contrário.
2. Por conseguinte, foram- satisfeitas as formalidades constitucionais
no Brasil, nos têrmos do art. VII do
referido Acõrdo .
Aproveito a oportunidade pura renovar a Vossa Excelência os protestos da minha mais alta consideração.
__ Vasco T. Leitão da Cunha.

A Sua. Excelência o Senhor Líncoln
Gordon. Embaixador dos Estados Unidos da América.
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Em 16 de setembro de 1965
DPF/DAI/DAS/234/550. 81 (22)

Senhor Embaixador,

Tenho a honra de levar ao confiecimento ele Vossa Excelência que o
Governo brasüeírc registrou com
eatísfação a conclusão do _processo
legislativo que conduziu à aprovação
do Acôrdo de

Garantia de Investi-

mentos entre os Estados Unidos da
América e os Estados Unidos do
Brasil de 6 de fevereiro de 1965, cuja

ratificação tive a oportunidade de
comunicar pela nota
.
nc DPF/DAI/DAS/219/550.31(22), de

2 de setembro do corrente ano.
A propósito, informo Vossa, mxcelência de que a Câmara dos Deputados anrovou o referido Acôrdo com
uma ressalva ao art. 69 , § 39, nos
seguintes têrmos ;
Decreto Legislativo nc 69, de 1965.
Art. 29 Ressalva-se que por denegação de justiça, nos têrmos do
art . 69, § 39" se entende: a inexistência de tríbunaís regulares, ou de vias
.norma.ís de acesso à justiça; a recusa de julgar, de parte da autoridade competente; o retardamento Injustífícável da decisão judicial, com
violação da lei processual interna,
O Senado aprovou a ressalva' da
Câmara com a seguinte emenda
abaixo assinalada:
Ressalva-se que, para fins de arbitramento, por denegação de justiça
entende-se, nos têrmos do artdgc vôv,
§ 39: a inexistência de tribunais regulares, ou de vias normais de acesso à
justiça; a recusa de julgar, de 'parte
da autortdade competente; ° retardamento injustificável da decisão
judicial, com violação da lei precesSUGl interna.
A Câmara dos Deputados, ao apreciar o aditivo do Senado, rejeitou-o,
tendo os pronunciamentos feitos em
Plenáriosôbre' aquêle aditivo acentuado que o mesmo era ocioso e redundante, uma vez que a ressalva
. originária da Câmara se referia - sõmente a arbitramento.
Nessas condições o Govêrno brasileiro entende que a reserva se restringe 3.0 processo de arbitramento
preoisto no ar t. 61l do Acôrdo. ficando tal procesro sujeito às limitações

na .mesma contidas. A referida reserva não afeta o processo ôa »eeccíaçôes sôbre que dispõe o Acõrôo~
Aproveito a oportunidade p a r arenovar a Vossa Excelência os protestos da minha mais alta consideração, - Vasco T, Leitão da Cunha,
Rio de Janeiro, September 17, 1965
No, 258
Excellency:
I have the honor to acknowledge
receipt of Your Excellency's Notes
N° 219, dated September 2, 1965, anü
No, 234, dcted September 16, 1965,
and to inform Your Excellency that

in accordance with Paragraph

5

or

the second of the Notes referred to
above, the Covernment of the Unlted
States accepts the reservatdon ali the
understandíng 'that is ís restricted to
the scope or the arbítratdon provísíons
of the Agr eemenb, and does not aífect
the scope or the negotiatíons provided
for in the Agreement , This acceptance ís without prejudica to the
ncsrtíon of the Urütcd States 00vernment with respect to the interpretation or the term "dental aí justlce"

2.S

a prmcíple of internat.ional

Iaw. As v/,a$ notnted out by representatáves of the United States 00vemment in the course of the negottat.ons leading to the conclusion of
the Agreement, the Government of
the United States holds to the position that this term has a broader
scope than the definltion set forth
ín vthe reservatdon made by the Brazilian Congress ,
Accept, Excellency, / the renewed
assurarices of my hlghest considera ~
tíon . - Lincoln aoraon,
Ris Excellency Vasco T, Leitão da
Curüui, Minister of Foreign Affairs,
Rio de .Ianeíro .
(TRADUÇAO) N° 258

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1965
, Excelência:
Tenho a honra de acusar recebi ~
menta das notas de Vossa Excelência
de nv 219, de 2 de setembro de 1965
e nv 23'.1: de 16 de setembro de 19("i5,
e de informar vossa Excelência de
que, de conformidade com o § 59 da
segunda das notas acima referidas o
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Govêrno dos EStados Unidos aceita a
reserva no entendimento que a mesma se restringe ao objetivo das dísposiçôesdo Acôrdo relativas à arbitragem e não afeta o objetivo das
negociações ~ previstas no Acôrdo,
Esta aceitação é feita sem prejuízo
da posição do Govêrno dos Estados
Unidos em relação à interpretação,
da Expressão "denegação de justiça"
como princípio de direito internacional. Como foi assinalado pelos representantes do Govêrno dos Estados
Unidos no decorrer das negociações
que precederam a assinatura do
Acordo. o Govêrno dos Estados Unidos atem-se ao ponto de vista de que
esta expressão tem maior alcance que
a definição contida na reserva feita
pelo Congresso Brasileiro.
Queira aceitar, Excelência, os protestos renovados da minha -mals alta
consideração. - Lincoln Gordon.
DECRETO 1\[9 57.844
MAUÇO DE

DE

10

DE

19G6

Autoriza a Ituiustrias Brasileiras de
Artigos Refratários S, A. - IBAR
a lavrar nuumeeita, no município de lçuatu, Estado do Ceará.

-

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituiçáo e nos
termos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 .
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.9 Fica autortzada- a Indústrias Brasileiras de Artigos Refratários S. A. - IBAR - a lavrar magnesíta, em terrenos de propriedade deOarleones Pelix Terceiro, no lugar
denominado Gangorra, distrito de
Alencar, mumcípío de Iguatu, Estado
do Ceara, numa área de treze hectares e noventa ares (13,90ha) delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice li vinte e quatro metros e trinta centímetros (24,30m), no
rumo 'verdadeiro sessenta e três graus
e trinta e oito minutos sudoeste. (639 .
38' SW) do centro da ponte do ramal
de Orós da Estrada de Ferro Batul'lté e
rados, a partir dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: quatrocentos e treze metros e oitenta 'centímetros ({13,SOm),
dezenove graus VÜ:.;;:, e três minutos

ü;
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sudoeste (19923'SW); dezesseis metros
e sessenta centímetros ü6,GOm), cínqüenta e seis graus e um minuto sudeste (55\l01'SE); sete, metros e dez
C7,10m).
cinqüenta e
centímetros
cinco graus e três mlnutor sudeste
(559 03' SE); quinhentos e quarenta
metros c: oitenta centímetros (540,80
m) , setenta e um graus e vinte e oito
minutos nordeste (719 2B'NE); cem
metros e vinte centrmetros (lOO,20m).
vinte e oito graus e cinqüenta e seis
minutos noroeste (289 56' NW); trinta e quatro metros e noventa centrmetros (34,9:)m), vinte, e um graus e
cinqüenta e um minutos noroeste (21Ç>
51' NW); cento e setenta e um metros e setenta centímetros ü71,70m),
dezesseis -graus e vinte e seis mlnutos noroeste (l69 26' NW); duzentos
e oitenta e nove metros e oitenta
centímetros (289,BOm), setenta e. nove
graus e vinte e sete minutos sudoeste
(799 27' -SW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.c 51. 726, de 19 de reveretro de 1963 e da. Resolução no 3,
ele 30 de abril de" 19-65, da Comissão
'
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2,9 O concessionário da autorízaçáo tica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos- que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.9 Se' o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lav-ra será declarada caduca ou' nula, na rorma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4,9 As propriedades vizinhasestão sujeitas às servidões de solo
e subsolo para fins de lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.9 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departa-"
menta Nacional da Produção Mineral e gozará dos faV0I'0S díscrlminados no s.rt. 71 do mesmo Código.

Att 6°, p." autorização de lavra terá por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de, Registro das Autorizações de Lavra, após
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o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros «irs 600).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 10 de março de 1966; 145.9
da Independência e

7Slf

da Repú-

blica.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

D,ECRETO W' 57.945 MARÇO DE 1966

DE

10

DE

Autoriza o cidadão
brasileiro Paulo
Mendes Marques a lavrar calcário
no .municipio de Itararé, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
dê janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. '1.9 Fica 'autorizado o cidadão
brasileiro Paulo Mendes Marques a
lavrar calcário em -orrenos de sua
proprtedade no lugar denominado
Bairro do Itambé, drstnto e mumcípio de Itararé, Estado de São Paulo,
numa área de um hectare, quarenta
e três ares e sessenta centiares
<1,4360 ha) , delimitada por um poligano irregular, que tem um, vértice a
cento e sessenta e dois metros (l;-r-::m),
no rumo verdadeiro de vinte e quatro graus e vinte minutos noroeste
(249 20' NW) da confluência do córrego Capelinha, no rio Pírttuba e os
lados a partir dêsse Vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e doze metros (112m),
trinta e um graus e vinte minutos noroeste (31920' NW) ; setenta e um metros (71m) , sete graus e cinqüenta
minutos noroeste (79 50' NW); setenta e 11m metros (71m) , quarenta e
quatro graus e quarenta minutos
nordeste (449 40' :NE): cento e sessenta e seis metros (l66m) , vinte e
dois graus e vinte minutos sudeste
(229 20' SE). O quinto (5.9) e último,
lado é o segmento retilíneo que partindo da extremidade do quarto (4.9)
iado descrito vai ao vértice de partida. Esta autorização é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único do art.' 28 do Código
de Minas e dos arts. 3~, 33, 34 e suas

alíneas, além das seguintes e de OUt~a..,; constantes do' mesmo CÓdigo
nao expressamente mencionadas nes'~
l.e decreto.
Parágrafo úni?O- ': execl:ç~o da pl'esente autorrzaçac fica sujeita às estiputações do Regulamento aprovado
pe)(; Decreto n- 51. 726 de 19 de fe-vereiro de 19?3 e da Resolução n.c 3,
de 30 de abril de 1965 ela Comissio
Nacional de Energia Nuclear.
'
Art. 29 O concessionário da autorfzaçào rica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Munícípío, em CUlUprrmento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.9 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autcrízaçào de lavra será declarada caduca (;1J nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4':" As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.9 O concesstonárfo da autorização será fiscalizado pelo Departamenta Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.9 A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será transcrito no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra,' apos o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600).
Art. ·7 Q Revogam-se as disposições

em contrário.
Brasilia, 10 de março de 1966; 145.9
da Independência e '18.9 da República. ,
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.9 57.946 MARÇO DE 1966

DE

10

DE

Outorga à ltabira Açro-Iruiustríat S.
A. concessáo para aproveitamento
hidráulico, para uso exclusivo.

O Presidente da República, US8.r.d.O
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Conatnulção, e
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nos têrmos do art. 140 do Código de ou de dispor livremente dos terrenos
onde serão executadas as obras.
Aguas (Decreto n.v 24.643, de 10 de
juuio de j 934), decreta:
Parágrafo único. Os prazos referidos
Art. 15' E' outorgada à Itabíra neste artigo poderão ser prorrogados
por ato do Ministro das Minas e
Agro-Industrial S.A. concessão para
Energia.
o aproveitamento hidráulico progressivo do trecho do rio B2nev~nte,li
Art. 4.9 As tarifas de fornecimento
mttado a montante pela localidade de
de
energia elétrica serão fixadas e
Fazenda. Carolina e a jusante pela
revistas trienalmente pelo Departacidade de Alfredo Chaves, Estado do mento Nacional de Aguas e Energia,
Esptrí ti) San to.
.
. com aprovação do Ministro das Minas e Energia.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após
Art. 5.9 A presente concessão vigoa aprovação dos projetos relativos à
rará pelo prazo de trinta (30) anos.
etapa Inícíal, serão determinadas a
Art. 69 Findo o prazo da concessão,
altura da queda a aproveitar, a destodos os bens e instalações que, no
carga da derivação e 9. potência; para
momento, existirem em função excluas etapas subseqüentes os mesmos
elementos serão determinados quando siva e permanente dos serviços concedidos na forma da lei, reverterão
da aprovação dos projetos respecao Estado do Espírito Santo.
tivos.
'
Art. 7.9 A concessionária poderá reArt. 29 'o aproveitamento destinaquerer que seja renovada a concessão,
, se à produção de energia elétrica pamediante as condições que vierem a
ra uso exclusivo da concessionária,
ser estipuladas.
que não poderá fazer cessão aterceiros. mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
Parágrafo único. Não se compreretere este artigo até seis (6) meses
ende na proibição dêste artigo o forantes de findar o prazo de vigência
necimento de energia às vilas operáda concessão, entendendo-se, se não
rias da concessionária.
o fizer, que não pretende a renoArt. 3.9 Caducará o presente tituvação.
lo independentemente de ato declaArt. 8.9 àéte decreto entra em víratório, se a concessionária não satisgor na data de sua publicação, revofizer as seguintes condições:
gadas as disposições _em contrário.
I - Submeter à aprovação doMiBrasília, 10 de março de 1966; 145.9
nistro das Minas e Energia, em três
da Independência e 78.9 da Repú(3) vias, dentro do prazo de um (1)
ano, a contar da data. da publicação blica.
dêste decreto; os estudos, projetos e
H. CASTELLO BRANco
orçamentos relativos à primeira etaMauro Thibau
pa do aproveitamento.
II - Assinar o contrato discipliDECRETO N9 57.947 - DE 10 DE
nar da concessão dentro de trinta
MARÇO DE 1966
(30) dias, contados da publicação do
despacho da -aprovação da respectiva Autoriza o cidadâo brasileiro Silvio
minuta pelo Ministro das Minas e
Beneáuzzi a lavrar feldspato e
Energia.
quartzo no município de Monte Sião
IH - Iniciar e concluir as obras
no Estado de Minas Gerais.
nos prazos que forem marcados pelo
Ministério das Minas e Energia, exeO Presidente da República, usando
cutando-as de acõrdo com os proje- da atribuição que lhe confere o artigo
tos aprovados e com as mocnrtcações 87, nv I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de jaque forem autorizadas.
IV - Apresentar dentro do prazo neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
de cento e oitenta OBO} dias, a contar da data da publicação dêsse deArt. 19 Fica autorizado o cidadão
creto, prova de direito de ríbeírtnídade
brasíleíro Silvio Beneduaaí a lavrar
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feldspato e quartzo, em terrenos de
SU9. propriedade e outros, no lugar
denominado Bairro dos Ferreiras,
distrito e municípín de Monte Sião,
no EstS.Ó:) de Minas Gerais, numa
área de dez hectares oitenta e um
ares e quarenta e Cinco centrares ....
(10,8145 ha) delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a
seiscentos' e dezesseis metros .(616m)
no rumo verdadeiro um grau e um
minuto sudeste (19 01' SE) do marco
colocado na nascente do córrego Mon-

Iolinho e os lados, a, partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: cento e treze metros (113m), três graus e quarenta e
um minutos sudeste (3941' SE) du-

sentes e sessenta e sete metros- (287
mj , quinze graus .clnqüenta e nove
minutos sudoeste (159 59' SW); cento
t; vinte metros 020m) I vinte e now
graus e cinqüenta e nove minutos
sudoeste (299 59' SW); sessenta e um
metros (61m), quarenta e um graus
cinqüenta ·e nove minutos sudoeste
(419 59' SW); duzentos e oitenta e
três metros (283m), cinqüenta e oito
graus e onze minutos noroeste (581~
11' NW); cento e vinte e um metros
(l21m), vinte e nove graus e vinte e
. nove minutos nordeste (29,? 29' NE);
cento e seis metros (106 fi, setenta
graus' e vinte nove minutos nordeste
(709 29' NE); cento e oitenta e seis
metros C186m) , quarenta .graus e vinte ·e nove minutos nordeste (409 29'
NE). O último lado da, poligonal é o
alinhamento retilíneo compreendido
entre a extremidade do último lado
acima descrito e o vértice de partida.
Esta autorização é outorgada' medíanre as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e dos artig-os 32, 33, 34 e
SU3..s alíneas, além
das seguintes de
outras constantes 00 mesmo Código,
não expressamente mencionadas nes->
te Decreto
Parágrafo único. A execução da
presente autortzação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução no -3
dê 30 de abril de 1965 da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autorízação fica obrfgadr, a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumpri-

!ExEcunvo

menta do -disposto no art. 63 do Códígo de Minas.
A;rt. _3Q S~ o conceesionár-ír, da autOl'l,zaç:::.o nao cumprir qualquer das
obrrgaçôes que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 48 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O eonoesstonárfo da autorização será ftsealizado pelo Depar~
tamento Nacional de Produção Mineral e gozará dos favores díscrímína;
dos no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de Lavra, após
o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros «irs 600).
Art. 7Q Revogam-se as disposições

em contrárío ,

Brasília, 10 de .mereo de 1966; 145qda Independência e 78t:l da República .
H. CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 57.948 - DE 10 DE
MARÇO DE 1966

Transtere da

Companhia ltuiuetriat
- Ouropretana para Centrais Elét.riccs de Minas Gerais S.A. «cacessão para distribuir energia elétrica,

O Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos dos artigos 5Q C.8 Decreto-lei
n« 852, de 11 de novembro de 1933 e
89 do Decreto-lei' no 3.763, de 21 de
outubro de 1941, decreta:
Art, 19 Fica transferida para Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.
a concessão para distrfbtnr ' energia
elétrica no Município de Ponte Nova,
Estado de Minas Gerais, de que é titular a Companhia Industrial Ouropretana pelo Manifesto S.A. 893-35.
Art. 2° A concessionária deverá satdsfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro doas Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de um (1)

ATOS DO PODER ExECUTIVO

ano, a contar da data da publicação
dêste Decreto, os estudos, projetos e
orçamentos relativos às novas instalaçôes ,
"
II "-- Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro de trinta (30)
dias, contados da publicação do, despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das' Minas e Energia.
IH ,- Iniciar e concluir as obras
nas prazos que forem marcados pelo
Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdo COm Os projetos aprovados e com as modificações
que forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo pcderâo ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 astc Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de março de 1936; 1459
da Independência e 78 9 da República.
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.
dois mil e quatrocentos metros
2. 400m) , de
comprimento contada
para jusante, a partir da entrada do
canal Praquequarmha e quinhentos
metros (500m) de largura, .sendo duzentos e cinqüenta metros (250 m)
para cada lado do eixo médio do feferido canal.
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código \
de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e
suas alíneas, além das seguintes de
outras constantes do mesmo código,
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
1/63, de 9 de janeiro de 1963, da Comtssâo de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autortzaçâo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento co disposto no art. ,68 do Código de Minas.
.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
.cbrigaçôes que lhe incumbem, a autoH ICASTELLQ BRANCO
rização de lavra será declarada caMauro Thibau
duca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas,
Art. 49 As propriedades vizinhas
DECRETO N9 57.949
DE 10 DE
estão sujeitas às servidões de solo e
MARÇO DE 1966
subsolo para fina-de lavra, na forma
dos artigos 39, e 40 do Código de MlAutoriza o cidadão brasileiro David
Paulo Dana a lavrar diamante e nas.
amo, no município de Itu/píromça,
Art. 59 O concesstonãrro da autoEstado do Porá,
rização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineo Presidente da República, usando ral e gozará dos favores discriminada atríbuíçâo que lhe confere o artigo dos no art. 71 do mesmo Código.
87, nc I, da Constituição e nos têrmoa
Art. 69 A autorização de lavra terá
do 'Decrete-lei nc 1.985, de 29 de japor título êste Decreto, que será
neiro de 1940 (Código de Minas), detranscrito no livro próprio de Regtscreta:
tro elas Autorizações de Lavra, após
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
o pagamento da taxa de dois mil e
brasileiro David Paulo Dana a lavrar quatrocentos cruzeiros (Cr$ 2.400,00).
diamante e ouro, no leito e terrenos
Art. 79 Revogam -se as disposições
reservados nas margens do canal
Praquequartnhas, na- margem esquer- em contrário.
da. do rio Tocantins, no trecho dêsse
Brasília, 10 de março de 19B6; 2459
mesmo canal, distrito e munlcíuio de da Independência e 739 da República.
Itupíranga, Estado do Pará, -numa
H. CASTELLO BRANCO
área de cento e vinte hectares (120
haj , delimitada por uma faixa de
Mauro Thibau
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DECRETO NQ 57.950 -

DE

10

DE

MARÇO DE 1966

Autoriza o cidadão brasileiro Wilson
Félix Soares a lavrar minérios de
terro e manganés no município de
COlumba. Estado de Mato Grosso.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, no 1, da Constituição e nos termos
do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (código de Minas), de-

, ereta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Wílson Félix Soares a lavrar minérios de ferro e manganês
em terrenos de sua propriedade, no
lugar denominado Ffgueirtnha, distrito de Albuquerque, município de Corumbá, no Estado de Mato Grosso,

numa área de trezentos e setenta e

quatro hectares cinco ares e noventa
e doís centiares (374,0592 ha) delímí-

taôa por um poligono irregular que
tem um vértice a mil setecentos e
noventa metros (1790m) no rumo verdadeiro quatorze graus e cinco mtnutos sudoeste (149 05' SW) do marco divisório dos lotes Santana, São
Francisco e Santa Luzia, .e os lados,
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
seiscentos setenta e um metros
.
(671m) , quatorze graus e cinco minutos sudoeste (149 05' SW); dois mil
novecentos e oitenta e um metros
(2.981m), sessenta e um graus e vinte e cinco minutos noroeste (619 25'
NW); mil e cinqüenta e oito metros
(1. 058m), doze graus e cinco minutos
noroeste (129 05' NW); oitocentos e
vinte metros (820 m) , trinta e seis
graus quarenta e um minutos nordeste (369 41' NE); três mil e quinhentos
metros (3.500 m) , quarenta e cinco
graus e cinco minutos sudeste (451;> 05'
SE) •

Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e dos artigos 32, 33" 34 e
suas alíneas, além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado' pelo Decreto nc 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Art. 29 O concessionário da auto.,
rízaçâo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma ela lei os
tributos que forem devidos à União
ao Estado e ao Município, em CumDrí~
menta do disposto no art. 68 do C6digo de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsc-Io para fins .de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40' do Código de Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção MineTal e gozará dos favores díscrtrrrinaôos no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorizacâo de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Regtstro das Autorizações de Lavra, 3.pÓS
o pagamento da taxa de sete mil e
quinhentos cruzeiros (Cr$ 7.500).
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 10 de março de 196G; 145g
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau
DECRETO N9 57.951
MARÇO DE

DE 1{) DE

19G6

Concede à Sociedade Mineira de Exportação Ltda. autorização p a r a
funcionar como emqirésà de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n» I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida à gociedade Mineira de Exportação Ltda.,
constituída por 'contrato arquivado
sob nv 158.070 e alteração sob núme1'0 161. 752, na Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais, com sede na
Cidade de Governador- Valadares, autorização para funcionar como em-
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prêsa de mineração, ficando obrigada
a cumprtr integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a
vigorar sôbre o objetivo desta autorfzaçâo .
Brasília, 10 de março de 1966; 14b Y
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9

57.952
1966

DE

10

DF.:

MARÇO DE

Concede a A. Millah & Teixeira Limitada autorização para tuncumar
como emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arugo 87, no I, da Constituição e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
n« 938, de 8 de dezembro de 1938. decreta:
Artigo único. E' concedida a A.
Millah- & Teixeira Limitada, constítuida por contrato arquivado sob número cento e vinte mil quinhentos e
quarenta e dois (120.542), na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais,
alterado pelo instrumento particular
de 16 de agõsto de 1965, arquivado
sob número cento e sessenta e quatro mil quinhentos e oitenta e· dois
(164.582), na referida Junta, com sede na Cidade de Belo Horizonte, autortaação para funcionar como empresa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e
regulamentos em vigor ou que vierem
a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 10 de março de 1966; 1459
da Independência e 78 9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9 57.953 DE 10 DE
MARÇO DE 1966

Concetie à Pedreira São Pedro Ltda.
autorização p a r a funcionar como
emprêsa de mmemçao.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arti-

go 87, nc r,

da

Constítuiçâo e nos

têrmos do Decreto-lei nv 938, de 8 de
dezembro de 193.8, decreta:
Artigo único. E' concedida à Pedreira São Pedro Ltda., constituída
por contrato arquivado sob número
'10.212 e alterações sob ns. 105" 550,
184, 5.894, 22".669 e 22.670, no DNRC,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, autorização para funcionar como emprêsa de
mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis" e regulamentos em vigor ou que venham a
vigorar sôbre o objeto desta' autorização.
Brasília, 10 de março de 1966; 1459
da Independência e 789 da 'República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mamo Thibau

DECRETO

N9 57.954 DE 10 DE
MARÇO DE 1986

Concede à Pedreira Esteves Ltda. 'autorização pura funcionar como emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição" que lhe confere o artigo'
87, nc r, óa Constttuiçâo e nos têrmos
do Decreto-lei nc 938, de 8 de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único.
E' concedida à Pedreira Esteves Ltda., constituída por
contrato arquivado sob nv 11.124, e
alterações sob ns. 41.2813, 85.283, 93.73'7.
119.784,29,5.159 fi 17.941, no Departamento Nacional do Registro de Comércio, alterado ainda pelos instrumentos particulares de 10-11-1964,30
de abril de 1965 e 1-9-1965, com sede
na cidade do Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara, autorização para funcionar' como emprêsa de mtneraeãc,
ficando obrigada a cumprir Integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham, a vigorar sôbre o
objeto desta autorização.
Brasília, 10 de março de 19ti6; 1459
da Independência e 789 da Repúbhca,
Mauro Thibau

H. CASTELLQ BRANCO

·i>.,"r~~
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Dutos noroeste (73Q 22' NW); O décimo e último lado é o seguimento
retilíneo que partindo da extremj ,
dade do nono lado descrito vai 'ao
Autoriza o cidadão brasileiro Fmnvértice de partida.
cisco Vieira de Barros a pesquisar
xisto argiloso no município de PieParágrafo único. A execuoão da
dade, Estado de São Paulo
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento -aproo Presidente da República, usando . vado pelo - Decreto nv 51.726, de 19
da atribuição que lhe confere o arde fevereiro de 1963, e da Resoluçar,
tigo 87, n.c I, da Constituição e nos
nc _3, de 30 de abril de 1965, da Co.
missão Nacional de Energia Nuclear.
têrmoa do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Art. 2.9 O título da autorização de
Minas), decreta:
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
Art. 1.9 .Fica autorizado o cidadão
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
brasileiro Francisco Vieira de' Barros
válido por dois (2) anos a contar
a pesquisar xisto argiloso em terrenos
da data da transcrição no livro próde sua' propriedade no lugar denoprio de Registro das Autorizações de
minado Bairro do Barreiro, distrito
pesquisa.
e município de Piedade, Estado de
São Paulo, numa área de seis hecArt. 3.9 Revogam-se as disposições
tares e trinta e dois ares (6,32 ha) ,
em contrário.
delimitada por Um, polígono irregular
Brasília, 10 de março de 1966; 1459
que tem um vértice a cento e dezesda Independência e 789 da Repuseis metros e quarenta e três veentíblica.
metros 016,43m), no rumo magnético de setenta e seis graus trinta
H. CASTELLO BRANCO
minutos noroeste (769 30' NW), do
Mauro Thibau
canto noroeste (NW) da casa de joao
Domingos da Silva é os lados a parDECRETO N9 57.956 - DE 10 DE
trr dêsse vértice, os seguintes comMARÇO DE 1966
primentos e rumos magnéticos: cento
e oitenta metros e sete centínietroc '
Concede
a
Comércio, Iruiústriae Icuquarenta e oito graus
(180,07m) ,
rais F; Bezerra B. A., autorização
vinte e dois minutos nordeste ....
para funcionar como emprêsa de
_(489 22' NE); setenta e seis metros e
mineração.
trinta e oito centímetros (76,38m),
quarenta graus dezessete minutos suO Presidente da República, usando
deste (409 17' SE); cinqüenta é três
da atribuição que lhe confere o artigo
metros e cinqüenta e seis centíme87, nv I, da Constituição e nos têrmos
tros .(53,5:6 m) , cinqüenta e quatro
do Decreto-lei nv 938, de 8 de dezemgraus dezenove
minutos sudeste
bro de 1938, decreta:
(549 19' SE); quarenta metros e trtnta e oito centímetros (40,38 m) , doze
Artigo único. .J;' concedida a Cograus cinqüenta e três minutos sudo- mércio, Indústrias Rurais F. Bezerra S.A., constituída por escritura de
este (129 53; SW); duzentos e ses5 do uovembro de 1961, arquivada sob
senta e um metros e vinte e oito centdmetros (261,28m), cinqüenta e cinco nc 1.927, na Junta. Comercial do Estado de Pernambuco em sessão de 14
graus,
quinze
minutos
sudoeste
de dezembro de 1961, com sede na ci(55-9 15' SW); auarenta e oito metros
dade de Ourícuri, .Pernambuco, autoe setenta e quatro centímetros
rtzaçâo para funcionar COmo emnrêsa
(48,74m), cinco graus treze minutos
sudeste (59 13' SE); cento e trinta e de mineração) ficando obrigada a
cumprtr integralmente as leis.8 regunove metros e oito centímetros ....
039,08 m) , quarenta e quatro graus lamentos em vigor ou que venham a
vigora!' sôbre o objeto da referida auquatro minutos sudoeste (440 4.0' SWl ;
setenta e cinco metros e trinta e seis
torização.
centímetros (75,36m), quarenta e -um
Brasília, -10 de março de 1866; 14:5"
graus trinta e dois minutos noroeste
(419 32' NW); cento e oito metros- 8 da Independência e 789 da República.
.cínqüenta e um centímetros (108,51 nu
H. CASTELLO BRANCO
setenta e três graus vinte e dois miMauro Thibau
DECRETO N.9 57.955

MARÇO DE 1966

DE 10 DE
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DECRETO NI? 57.957 ...,....
MARÇO DE 1966

DE

10

DE

concede a Macedo & cia. Ltda. autorização para funcionar como emprêsa de minerqçao.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo
87, n Q r, da Constdtuíçâo e nos" têrmos .
do Decreto-lei nc 938" de 8 de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida a Macedo & Cia. Ltda., constituída por contrato arquivado sob no 26.646 e a1terações sob ns. 33.928, 46.233 e 58.384
na Junta Comercial do Estado do
paraná, com sede na cidade de Curitiba, autorização para funcionar como
emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sôbre o objeto desta
autorização.
Brasília, 10 de março de 1966;,1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 57.958 MARÇO DE, 1966

DE

10

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Silvana
Biondi a pesquisa?' bauxita no mu?HC'~pio de Ltumnhae, Bstaâo de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nc T, da .Constítuíçâo e nos têrmos
do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Silvano Biondi a pesquisar

â:~it~oe~g~rrr~~~~~i~;X~ ~~~~~~~

Mato Quieto, distrito de Pinheiros,
município de Lavrlnhas, Estado de
SâoPaulo, numa área de cinco hectares noventa e dois ares e sessenta
e nove centrares (5,9269 ha) , delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a cinqüenta e quatro
metros e quarenta centímetros
.
(54,40m), no rumo magnético de vínte e cinco graus e cinqüenta minutos
sudeste (259 50' SE), do canto sudeste (SE) da sede da Fazenda e os lados

a partir .dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
quarenta e seis metros e vinte e novecentímetros (46,29m). cinqüenta e
sete graus e quarenta minutos 'nordeste (570 40' NE); oitenta e um metros e trinta centímetros (81,30)).1),
quarenta e oito graus e trinta mínu-.;
tos nordeste (489 30' NE); quarenta
e nove metros onze centímetros
.
l49,llm), dezenove graus e' trinta miQ
nutos nordeste (l9 30' NE); cinqüenta e quatro metros e noventa e- seis
centímetros (54,96'm) , vinte -e nove
graus e cinqüenta e cinco minutos
centímetros l46,29 m) , cinqüenta e
nove metros quatorze centímetros.
(59,14m), vinte e nove .graus trinta
minutos nordeste (29930' NE); quarenta e oito metros setenta. e quatro
centímetros (48,74m), oitenta e dois
graus e vinte minutos sudeste
.
(82Q 20' SE); oitenta e oito metros e
oitenta e -sete centímetros (88,87m),
sessenta e sete graus e vinte minutos
sudeste (67Q 20' SE); cento trinta e
seis metroa.e noventa e quatro cen-.
tímetros <136,94 m) , .vinte e quatro
. graus e trinta e cinco minutos sudeste
(24Q 35' SE); setenta metros, setenta
e três centímetros (70,73nü, sessenta
e quatro graus cinqüenta e cinco mtnutos sudoeste (649 55' SW): setenta
e cinco metros noventa e um centímetros (75,91 mj , vinte e nove graus e
cinqüenta e cinco minutos sudoeste
(299 55' SW); setenta e cinco metros
cinqüenta e dois, centímetros (75,52m),
trinta e cinco graus vinte e cinco minutos sudoeste (359 25' SW); oitenta
e seis metros ..e dois centímetros ....
(36' 02 m) . cinqüenta e nove graus
vinte minutos noroeste (599 20' NW);
quarenta e cinco metros (4:5m) , setenta e quatro graus e vinte mínutos noroeste (749 20' NW); o décimo
quarto <l4Q) e último lado é osegmenta retilíneo que partindo da extremidade do décimo terceiro <13 Q)
lado descrito, vai ao vértice de partida.

'

Parágrafo único , A' execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução nv 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional' de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização dê
-pesquísa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00). será válido por dois (2) anos .a contar da
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data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 10 de março de 1966; 145{1
da Independência e 78Q da República.

H.

CASTELLo BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 57.959 -"-

DE

10

DE

MARÇO DE 1966

Autoriza o cidadão" brasileiro João
Sattim a pesquisar feldspato, quartzo e caulim, no município deMonte Sião, Estado de Minas Gerais,'

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nc 1, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei no 1.985; de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). de-

ereta:
Art. Ú Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Sattlm a pesquisar
feldspato, quartzo e cauum, em terrenos de propriedade de .Iuvenal Pires
do Couto, no lugar denominado Baírro do Bamburral, distrito e municipío
de Monte Sião, Estado de Minas Gerais, numa_área de um hectare oitenta e cinco ares e, quarenta e cinco
centíares (1.8545' ha), delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a mil seiscentos e vinte e cinco metros (1. 625m), no rumo' magnético de quarenta e dois graus noroeste (429 NW), da porta da Capela
Nossa Senhora Aparecida e os lados
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
dezenove metros e oitenta centímetros (19,BOm), trinta e um graus cinqüenta e quatro minutos sudoeste (319
54, SW); setenta e seis metros e setenta centímetros (76,70m), setenta e
oito graus, quarenta e oito minutos
noroeste (789 48' NW); trinta e oíto
metros (38 m) , cinqüenta e oito graus
doze minutos noroeste (589 12' NW);
sessenta e .quatro metros trinta centímetros (64,30m), dezessete graus trinta minutos noroeste (179 30' Nw); sessenta e cinco metros vinte centímetros
"(65,20m), vinte e oito graus treze mlnutos nordeste (289 13' NE); sessenta e
quatro metros e vinte centímetros
(64,20m), oitenta e oito graus trinta
minutos sudeste (88Q 30' SE); setenta.

e oitometr~s ~ seténta centfmetros
(78,70 m) , cinqüenta e cinco graus
trinta e nove minutos sudeste
(55939'SE); sessenta e dois metl'·os·· ~
trinta centímetros (62,30 m)
dois
graus trinta e cinco minutos s~doeste
Q35'SW).
(2
O último lado da poligo~
nal, é o alinhamento retilíneo compreendido entre a extremidade do penúltimo lado acima descrito e o véru.
ce de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução nc 3'
de 30 c1e abril" de 1965 da Comis:::âo
Especial de Energia Nuclear.
Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no uvro próprio
de Registro das Autorizações de Peaquísa ,
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
'
Braeíba, lO de março de 1966; 145Q
da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 57.960 MARÇO DE 1966

DE

10

DE

Autoriza a cidadã brasileira Maria da
Conceição a pesquisar feldspato,
quartzito e âolcmiui, no municilJio
de Piedade, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando
da' atribuição que lhe confere Q artigo
87, nc I; da Constituição e nos têrmos
do Decrete-lei nc 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1Q Fica autorizada a cidadã
brasileira Maria da Conceição a pesquisar feldspato, quartzito e dolomita
em terrenos de sua propriedade no
lugar denominado Bairro Jurupurá,
distrito e município de piedade, Estado de São Paulo, numa área de
quatro hectares oitenta e sete ares c
sessenta e quatro centiarea
.
(4,8764 ha) , delimitada por um poligono irregular, que tem um vértice a
trezentos e quarenta e cinco metros
e setenta, e dois centímetros
,.
(345,72m), no rumo verdadeiro de
trtnta e nove graus e vinte e um m l-

ATOS DO PoDER 'EXECUTIVO

nutos nordeste (39921'NE), do canto
noroeste (NW) da casa do Sr. Wilson
de Oliveira e os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros; cento e sessenta e
um metros e sessenta e dois' centdmetros (161,62m), setenta é cinco graus
e vinte minutos noroeste (759 20'
NW); cento e um metros e treze centímetros 001,13. m) , sessenta e cinco
graus e cinqüenta e sete minutos sudoeste (659' 57' SW); cento e noventa
e quatro metros e oitenta e três centimetros (194,83 m) , um grau e oinqúenta e sete minutos sudoeste
.
(1l~ 57' SW); noventa e três metros
e setenta centímetros (93,70 m) , .oinqüenta graus e cinqüenta e oito minutos sudeste (50,? 58' SE); cento e
trinta metros e setenta e cinco centímetrcs (130,75m), cinqüenta e quatro graus e treze minutos nordeste
(549 13' NE); o sexto (6'? e último
lado é o segmento retilíneo que: une
a extremidade do quinto (59) lado
descrito ao vértice de partida.
Parágrafo único. 'A execução da
presente autorização fica. sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução nc 3,
de 30 de abril de 1965 da Comissão
Especial 'de Energia Nuclear.
Art, 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto pagará a taxa de trezentoscruzeiros rcrs 300,00) será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa,
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 10 de março de 1966; 145(1
da Independência e 789 da República,
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 57.961 MARÇO DE 1966

DE

10

DE

Autoriza Indústria e Comércio de Mine1'ação Brasil Central
"Incomibrac S. A.", a pesquisar talco no
município de Mairipotaba, Estado de
Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei nv 1.985, de
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29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada a Indústria e Comércio de Mineração Brasil
Central - "Incomíbrac S.A.", a pesquisar talco em terrenos de propriedade de JOSé de Souza Machado no
lugar denominado Fazenda da Agua.
Pé, distrito A município de Mairipotaba, Estado de Goiás, numa área de
sessenta hectares ~ oitenta ares (60,80
ha) . deltmítada por um polígono írregular, que tem um vértice j, dez
metros ClOm), no rumo magnético de
sessenta e sete graus e onze minutos
nordeste (679 11' NE). de um marco
próximo ao poste telegráfico número
dois mil setecentos evoítente (2.780)
da linha telegráfica que liga os mumcípíos de Crom1nia z: Morrtnhos e
os lados a partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento = lrint~. metros e quarenta e' cinco centímetros n30,45m),
trinta graus quarenta minutos sudeste (30,? 40', SE) ; cento e cinqüenta
metros e noventa centímetros (150,90
cinco minutos sudoeste (799 45' SW);
oitocentos e quarenta metros (340m).
sessenta e sete graus cinqüenta e um
minutos sudoeste (670< 51' SW); cento
e cinqüenta e sete metros e vinte centrmetros U57,2úm), vinte graus onze
minutos sudoeste (209 11' SW); noventa e um metros e vinte centímetros (91,20 m) , trinta e sete graus vinte e dois minutos sudoeste (379 22'
SW) ; quarenta e sete metros quarenta
e um centímetros (47,41 m) , cinqüenta
e quatro graus três minutos sudoeste
(549 03' SW); duzentos e treze metros
~ e trinta centímetros (213,30m), trinta
e um graus cinqüenta e um minutos
sudoeste (319 51' SW); trinta e clnco metros três centímetros (35,03 mj ,
sessenta e um graus oito minutos noroeste (619 08' NW); duzentos e cinqüenta e um metros quarenta' e um
centícetros (251,41 ui). sessenta .e quatro graus cinqüenta e três minutos noroeste (649 53' NW); trezentos metros
e sessenta centímetros (300,60m), vínte e cinco graus seis minutos nordeste
(259 06' NE)' trezentos e vinte e três
metros e oi'tenta centímetros (323,80
m) , trinta e quatro graus trinta e seis
minutos nordeste (349 36' NE); cento
e trinta e cinco metros e oitenta . e
seis centímetros (135,86 m) , quarenta
e 'seis graus trinta e seis minutos
nordeste (<W9 36' NE); oitocentos c
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cinqüenta e sete -metros e dez centímetros (857,10m). cinqüenta e cinco
graus vinte e um minutos. nordeste
(55 Q 21' NE). O décimo quarto
e
último lado é o segmento retilíneo

que partindo da extremidade do dé-

cimo terceiro lado descrito vai
ao
vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações' do Regulamento aprova-

DECRETO

N9 57.963 DE
MARÇO DE 1966

10

DE

Autoriza o cida.dão brasileiro Antonio
Pereira de: Aimeuia a pesquisar arçiia, no tnurdcipio - de Campina
Grande, Estado. da _Paraíba.

o Presidente da República, Usando da atríbuicão que lhe confere o
ai t , 87, nv. I, da Constituição e nos
do pelo Decreto n.« 51.726, de 19. de
têrmos do oecreto-teí no 1.985, de
fevereiro de 1965 da Comissão Nacio29 de janeiro de 1940 (Código de
nal de Energia Nuclear.
Minas), decreta:
Art. 2.9 O titulo da autorização de
Art. 19 Píca autorizado o cidadão
pesquisa, que será uma via autêntica
orasileíro Antonio Pereira de Ahneidêste decreto, pagará a taxa de seisU9. a, pesquisar argila em terrenos de
centos e dez cruzeiros (Cr$ 610) e sesua propriedade no lugar denominado
rá válido por dois (2) anos u contar
Lages, díscíto de Bôa Vista, muntcí.,
da, data da" n-anscnçàc no livro própio de .õamptns Grande! -Estadc da
prio do Registro d3S Autorizações ce
paraíba, 11Umb. área de trezentos ':
Pesquisa.
_,e:;,':'enta ~ nove hectares e cinqüenta
Art. 3.9 Revógam-se' as disposições
ares (369,5U ua) , delimitada por um
em contrário. '
polígono. írrcpuiar, que tem um vê- •
oce a setecentos e sessenta metros
Brasília, 10 de- março de 1966; 145Cl
(76(lm), no cume magnético de oitenda Independência e 78,I? da- Repúta e um graus trinta minutos norblica.
deste (81Y 30' NE), da confluência
'dos riachos do Tauá e da Estrada e
H, CASTELLO BRANCO
os Jados a partir dêsse: vértice, ('S
Mauro Thibau
.egumtes . comprtmentos .e rumos magnétdcos: mil cento e quarenta metros
DECRETO NQ 57.962
DE 10 DE
(1. 140m) , trinta minutos noroeste
MARÇO DE 1966
(00 30' NW): três mil metros .. '
(3:GüOm), ottenta e três graus suôesCc,ncede it "SONGEL" - Sondagens
te (839 SE) mil cento e oitenta me ..
Geológica::; -Irtàa. autorização para
tros (1.180n1), onze graus trinta mttumcicnar. como emprêsa de minenutos sudoeste (119 30' SW); mil
ração.
quatrocentos e cinqüenta metros ...
O Presmente 'da República, usando
(1. 450m) , oitenta e cinco graus noroeste (85Q NW): quatrocentos metros
da atrtbutcão que lhe confere o art.
87, no I, da Constdtuíçâo e nos têr(40'.)m), sete graus noroeste (7° NW) ;
mos do Decreto-lei nv 93,3, de 8 de
0, sexto e último lado é o segmento
retdlíneo que une a extremidade do
desembrc de i.938,. decreta:
quinto lado descrito ao vértrce de
Artigo único. E' concedida à "SONpat tida.
GEL" - Sondagens Geológicas Ltda",
Parágrafo único. A execução na
constituída por contrato arquivado
presente autorização fica sujeita às
sob ris 151J:.697, na Junta Comercial
estipulações do Regulamento aprodo Estado de Minas Gerais, com sévado pelo Decreto nc 51. 7206, de 19
de na cidade de Belo Horizonte" n,ude fevereiro de' 1963 e da Resoíuçào
torízaçâo para funcionar como ~m
nv 3 de 30 de abril de 1985 da Copresa de míneraçâo, ficando obrigam.ssão Nacional de Energia Nuclear.
da a cumprir integralmente as leis
e 'regulamentos em vtgor ou que Veart. 29 O titulo da autorização de
nham a vigorar sôbre o objeto desta
pesquisa, que será uma via autêntica
?..utorfzaçao.
deste Decreto, pagará a taxa de três
Brasília, 10 de março de H166; 1459, mil e setecentos cruzeiros (Crg ....
;;'.'l(JüPO) e será válido por dois (2)
da f.ndepencl.êl~cia e 789 da República.
anos a contar da data da transcrtH. CASTELIO BRANCO
çãono livre próprio de Registro das
Mauro Tnibau
Autortsaço-s de pesquisa.

KTOS DO PODER

Art. 3Q Revogam-se as dísposíções
em contrárro ,

Brasília, 10 de março de 1966; 145'"
da Independencía e 789 da Repúbli-

ca.

H.

CAS~LLn

EXECUTIVO

data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pes.

cc.ea.

art. 39 Rçvogam-se as disposições
em contrário.
arasnta,

BRANCO

10 de março' de 19-66;' 145Q

d€, Independennm e 7-89 da República.

Mauro Thibau

H.

DECRETO N' 57.964
MARÇO DE 1966

597

DE

io

Ctl.~'l'ELL(

BRANCO

Mauro 7'hil.)au
DE

Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo
-ae Castro .t1íata a pesquisar quartzo
no município dc : Mariana, Estado
de Minas Gerais.

o ercsicente oa República, usando
da atríbuíçâc que lhe confere o art.
'87, no I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de M1, nas)" ' decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadan
brasileiro Geraldo de Castro Maia, a
pesquisar quartzo em terrenos de pràprtedade de Ardelino Ribeiro Maia
no rugar denounnado Gleba Pasto' da
pedra, na Fazenda Vargem, distrrtu
de Padre vteges, municípío de Marrana, Estado de Minas Gerais, numa
una de dezenove hectares sessenta e
oito ares e trinta centiares (19,683,0
ha) , delimitada por um retângulo,
que tem um. vértice a noventa me-"
toros rsonu no rumo magnético norte
(J.\T) da ccntluéncla dos córregos da
Pedra e do Bananal e os lados di ~
vergentes dêese vértice, os seguintes
comprrmentos e rumos magnéticos':
duzentos e setenta metros (270m) ,
cíncüen "a e..nove graus sudoeste (599
svn; setecentos e, vinte e nove metros (729m l, trinta e um graus noroeste (31Q NW).
Parágrafo único. A execução da
presente antorfzaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto 51.726, de 19 .de fevereiro de 1963 e da Resolução número 3 -íe 30 de abril de 19$5 d':t
Comissão Nacional de Energia NU7
ciear .
Art. 2Çl O titulo da autorização de
pesquisa, que será, uma via autêntica
c.êete Decreto pagará a taxa trezentos cruzeiros (Cr$ 3-00) e será válido por dois (2) anos a contar da

DECRETO N9 57.965 MARÇO DE 1966

DE

10

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Alcides
Jose Marian o a pesquisar tiolomita> mármore e caulim no município
de Paraíba do Sul, Estado do Rio
de Janeiro.

o Presidente da República usando
d.a atrfbutçâo que lhe confeI:e .0 art~go 87, n? 1, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mí-nas) , decreta:
Art. 19 Fioa autorízadc o cidadão
brasileiro' Alcides':' José Mariano a
pesquisar dolomita, mármore .e cauhm. em terrenos de propriedade de
Manoel Srmões Louro no lugar denominado Sossego, distrito- e município de Paraíba do Sul, Estado do Rio
de Janeiro, numa área de vinte e
cinco hectares (25 ha) .. delimitada
por um quadrado, que tem um vértice a seiscentos metros, nó rumo magnético de vinte e cinco graus no':'
roeste (259 NWY. do canto oeste (W),
da casa de proprledáde da Fazenda
Sossêgo e moradia de Sebastião Ramos e- os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos; quinhentos metros
(500m), vinte e cinco graus sudoeste
(259 SW); quinhentos metros (500
mj . sessenta e cinco graus noroeste
(650 NW).
Parágrafo único,
A execução da
presente autorização' fica- sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decrete nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril, de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O titulo da autonaacão.ue
pesquisa, que será uma via autêntica
õesta necreto. pagará a taxa de trezentos cruzetros . (Cr$ 300,00) e sera
válido por dois (2) anos a contar da
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data da transcrição no livro próprio'
de Registro das Autorizações de Pes-

quísa,

Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Braatlía, 10 de março de 1966; 145Q
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLQ BRANco.

Mauro' Thibau.

DECRETO N' 57.966 -

DE

10

DE

MARÇO DE 1966

Concede à Hévea da Bahia S. A. Agricultura, IndÚstria e Comércio

autorização

para

funcionar

emméea de mtneraçõo :

comó

nl? 938, de 8 de dezembro de 1938,

decreta: .
Artigo único. E' concedida à Hévea
da Bahia S. A.-:f) Agricultura,' In-

dústria e Comércio, constituída por

escritura pública de 20.10.1960, la-

vrada no cartório do 59 Ofício de Notas da cidade de Salvador. arquivada
sob o nc 31. 073, alterada pela assembléia extraordínáría realizada em 29
de março de 1965, arquivada sob o
n 9 51.141, na Junta Comercial do Esfade da Bahia com sede na cidade
de Salvador. autorização para funcionar como emprêsa de mineração.
ficando obrigada a cumprir integralmente as 'leis e regulamentos em v1R
gor ou que venham a vigorar sõbre o
objeto desta autortaação.
Brasília, 10 de março de 1966;' 145Ç1
da Independência e 78Ç1 da Republica.
CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N° 37.967 MARÇO DE 1966

em vista o que dispõe o Decreto-lei
nc 938, de 8 de dezembro de 1938,
decreta:
Artigo único. E' concedida à tndústrías de Madeiras e Minérios do
Tapajós LImitada, constituida por
contrato arquivado sob nv 1.557-65
I;: alter8:çâo sob nv 1.641-65, na Junta
Comercíal .do .Estado do Pará, com
sede na CIdade de Belém do Pará
autorização para funcionar como em~
prêsa de mineração, ficando obrigada
a cumprir integralmente as leis e re~
gulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto desta. autorização.
Brasília, 10 de março de 1966; 145Ç1
da Independência e 78l? da República.
H.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n 9 I, da Constituição' e nos
têrmoa do que díspõe o Decreto-lei

H.

EXECUTIVO

DE

10

DE

coneeãe à lndús.irias de Madeiras e
Minérios do Tapajós Limitada autorização para funcionar como empresa ile mineração.

, O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc 1, da Constituição e tendo

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N' 57.968 ,
MARÇO DE 19-66

DE

10 DE

Autoriza o cidadão braeüeiro Renato
Rodrigues do Ca1"mo. a· pesquisar
míCa e quartzo no Município de Ma~
lacacheta, Estado de Minas Gerais.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, nc I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 <Código de Minas),
decreta:
Art. te Fica autortzado o cidadão
brasileiro Renato Rodrigues ao Carmo a pesquisar mica e quartzo em
terrenos' de sua propriedade no lugar
denominado Córrego São José do Norete, distrito de Francíscópolís, Município de Malacacheta, Estado de Minas Gerais, numa área de duzentos e
quinze hectares (215 hai , delimitada
por um retângulo, que tem um vern-'
ce a quatrocentos e oitenta e sete metros e cinqüenta centímetros
.
(487,BOm) , no rumo magnético de
quarenta e sete graus e dez minutos
sudoeste (47l?1Q' SW), da confluência
dos córregos Sâo José do Norete e Renascêncía e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes compnmentos
e rumos magnéticos: mil metros ...
(l,OOOm), um grau trinta minutos sudeste (ll? 30' SE); dois mil cento e
cinqüenta metros (2. 150m) , oitenta e
oito graus e trinta minutos nordeste
(86' 30' NE) .

ATOS DO. PODER

parágrafo umco. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da ReS01uç·ão nc 3,
de 30 de abril de 1965, da comissão
Nacional de Energia NUclear.
Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de dois
mil cento e cinqüenta cruzeiros .....
cors 2.150) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
do livro próprio de Registro das Autorizações de pesquisa.
~t. 39 Revogam-se as disposições
em contráríc.
Brasília, 10 de março de 1965; 1459
da Independência e 78Q da Repúblíca.
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pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de te ...
vereiro de 19'63 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, 'da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorízação de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa. de quinhentos e vinte cruzeiros (Cr$ 520,00)
e será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrtção . no Hvro
próprio de Registro das Autorizações
de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 10 de março de 1966; 145Q
da Independência e 78Q~ da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

H .. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N9 57.970 -

DE 11 DE

MARÇO DE 1966

DECR,ETO N.o 57.969
DE 10 DE
],'IARÇ? DE 1966
Autoi·iza o cidadão brasileiro leão
Paulo de Almeida a pe3quisar argila, no Municipio de Campina Grande, Estado da Paraiba.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.c I, da Constituição e nos termos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 <Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 jrtoa . autorizado o cidadão
brasileiro João Paulo de Almeida a
pesquisar argila em .terrenos de sua
propriedade no lugar denominado Bravo, distrito de BOa Vista, Municipio
de Campina Grande, Estado da Paraíba, numa área de cinqüenta e um
hectares e setenta ares (51,70 ha) , delimitada por um paralelogramo, que
tem um vértice na confluência dos
riachos do Tauá e da Estrada e Os lados divergentes dêsse Vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos metros (700 m) ,
dezessete graus noroeste U7') NW);
setecentos e cinqüenta metros <750
m) , oitenta e crês graus nordeste (830
NE).

Parágrafo único. A execução da
presente autorlzaçâo fica sujeita àa estipulações do Regulamento aprovado

Concede à sociedade SIt.FRAN - Comércio e Navegação Ltâa, autorização para continuar a funcionar como emprésa de navegaçãfJ de cnõo.,
tagem.
O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere 0, artigo 87, inciso l, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei número 2.784, de 20 de novembro de
1940, decreta:
Artigo único. ~ concedida à sociedade SILFRAN - Comércio e Navegaçâo Ltda., com sede na cidade de
Santos, Estado de Sâo Paulo, autorizada a funcionar através de Decretos Federais, o último dos quais sob
o nv 43.8:9, de 4 de junho de 1958,
autorização para continuar a funcional' como empresa de navegação, de
cabotagem, com as alterações contratuais apresentadas, que compreendem
entrada e saída de sócios cotistas, bem
como aumento de capital social de Cr$
2.000.000 (dois milhões de cruzeiros)
para crs ';)O.OOO.OOD (cinqüenta rmlhões
de cruzeiros), dividido em 1.000 (mil)
cotas, do valor unitário de Ors 50.000
(cinqüenta mil cruzeiros! distribuídas
com base na Lei no 2.180. de 5 de fevereiro de 1954, consoante Instrumento particular de alteração contratual,
firmado a 2 de fevereiro de 1965,
obrigando-se a mesma sociedade a
cumprir integralmente as-leis e regulamentos em, vigor, ou que venb.am
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a vigorar, sôbre-o objeto da presente
autorização.
Brasília, 11 de março de -1966: 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Pauló Egydio Martins
DECRETO N9 57.971 MARÇO

i>E

DE

11

DE

1966

Abre, à Presidência da República; o
crédito especial de Cr$ 200.000.000,
para O· fim que especifica.

EXECUTIVO

de cruzeiros), para regularizar despesas, realizadas pelo Grupo de 'I'rabalho de Brasília, no exercicio de
1962.
'Art. 29 ~te decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 11 de março de 1966'
1459 da Independência e 789
República.

da

H.

DECRETO

H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões

DECRETO N9 57.972 MARÇO DE 1966
.Abre, ao
tivo do'
especial
fim que

DE 11 DE

Departamento AdministraServiço Público, o crédito
de Cr$- 500.000.000, para o
especifica.

O Presidente da República, usando
da autorização contida - na Lei número 4.849, de 19 de novembro de
1965 é tendo ouvido o Tribunal de
Contas da União, nos _ têrmos do
art. 93, do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Deparbamenta Administrativo do Serviço PÚ~
blico, o crédito especial de
.
Cr$ 500.000,000 (quínhentos milhões

NQ

57.973 -

DE

11

DE

MARÇO DE VTFF

o Presidente da República, usando

da autorização contida na Lei número 4.849, de 19 de novembro de
1965 e tendo ouvido o Tribunal de
Contas da União, nos têrmos . do
art. 93, do Regulamento Geral de
Contabilidade pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto à Presidência
doa República, o crédito especial de
Crg 200.000.000 (duzentos milhões de
cruzeiros), para regularização de des-:
pesas com a construção de __110 (cento
e dez) casas no Bairro do Cruzeiro,
em Brasília, a cargo do Grupo de
Trabalho de Brasilta.
Art. 29 ~te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de março de 1966;
1459 da· Independência _ e 789 da
República.

CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões

Renova a declaração de utilidade PÚM
blica a que se refere o Decreto número 41.584, de 29 de maio de 1957
para fins de desapropriação pelo
Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, da área de terreno necessária à ccnstrucõo do açude público "Glória", no Estado de
Sergipe.

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

go 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei no 3.365, de'
21 de junho de 1941, modíflcadc pela
t.et nc 2.786, de 21 de maio de 1956,
decr-eta:
Art. 19 Fica renovada a declaração
de utilidade pública, a. que se refere
o Decreto no 41.584, de 29 de maio
de 1957, para fins de desapropriação,
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Bêcas, da área de terreno
com 971.000 m2 (novecentos e seten~
ta e um mil metros' quadrados), 1'epresentada na planta que com êste
ba'xa, devidamente rubricada pelo
Diretor da Divisão do Material- do
Departamento de Administração do
Minfstérto da Viação e ooras Públicas, necessária à construção do açude
público "Glória.", no mutücípic de
Nossa Senhora da Glória, Estado de
Sergipe, cujos projetos e orçamentos
foram aprovados pela Portaria MiM
nisterial nc 471, de 23 de agôsto de
1956.
Art. 2Q .aste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de: março de 1966; 145Q
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

. Juarez Távora,
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DECRETO NQ 57.974

DE 11 DE

DECRETO N.0 57.975

Renova a declaração de utilidade pública a que se refere o Decreto nú~
mero 45.097, de zade dezembro de
1958, para fins de d.esapropriação
pelo Departamento Nacional de
Obras Contra às -Sécae, tic área de
terreno necessária à c,onstrução do
açude, público "Cruz de ?ocinhos",
Estado da Paraíba.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do Decrete-lei nc 3,365, de,
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei n9 2.78.6, de 21 de maio de 1956,
decreta:
.
Art. 19 Fica renovada a declaração,
de utilidade pública, a que se retere
o Decreto n 9 45.097, de 22 de dezembro
de 1958 para fins de desapropriação,
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcaa, da área de terreno
com 1.573.000 m2 (hum milhão, quinhentos e setenta e três mil metros
quadrados), representada na 'planta
que com êste baixa, devidamente rublicada pelo Diretor da Divisão do
Material do Departamento de Administração do Ministério da Viação e,
Obras Públicas, necessária à construção do açude público "Cruz' de Pocínhos", no município de Pocinhos, Estado, da Paraíba cujos projetos e orçamento foram aprovados pela Portaria Ministerial n Q 439, de 15 de
julho de 1958.
Art. 29 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de março de 1966 ;145 9
da Independência e 78(1 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DE 11 DE

MARÇO DE 1966

MARÇO DE 1966

Renova a declaração de utilidade pública a. que se refere o Decreto nú~
mero 45.663, de 30 de março de 1959,
para fins de desapropriação pelo
Departamento Nacional de, Obras
Contra as' sécae, da área de terreno
necessária à construção do açude
público "Sotien" no Estado daBa-

ruo.

o. Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o-artigo 87, item 'I, da Constituição, e nos
têrmos do Decrete-lei n.q 3.365, de
21 de junho de 1941,' modtricadc pela
Lei n.c 2.786, de 21 de maio de 195~,
d,ecreta:
Art.1.0 Fica renovada a declaração
de utilidade pública, a que se refere
o Decreto 45.663, de 30 de março de
1959, para fins de .deaapropríaçâo, pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, da área de terreno
com 5.913.750 m2 (cinco milhões, novecentos e treze mil, setecentos e cinqüenta metros quadrados), representada na planta que com êste baíxa, devidamente rubricada pelo Diretor da
Divisão do Material do .Departamento
de Administração do 'Ministério da
Viação e Obras Públicas, necessária
à
construção do, açude público
"Sohen", no munícípío de Senhor do
Bonfim, Estado da Bahia, cujos projeto e orçamento
foram aprovados
pela Portaria Ministerial n.s 722, de 8
de agosto de 1950.
Art. 2.9 aste decreto entrará em viA
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 11 de março de 1966; 145.9
da Independência e 78.Q da República,
H. CASTELLO BRANCO
Juarez Távora

"DECRETO N.9 57.976 -

DE 11 DE

MARÇO DE 1966

Renova a declaração de uuuaaae pú,~
blica a que se refere o Decreto numero 29.089, âe
âeianeuo de 1951,
para fins de desapropriação pelo
Departamento Nacional de Obras
Contra as sêeae, da. área de terreno
necessária à construção do' açude
público Espinho Branco, Estado de
Paraíba.
õ

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere O arti-
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go 87 item I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 3.365, de

21 de junho de 1941, modificado pela
Lei n.c 2.786, de 21 de maio de 1956,

decreta:
Art. 1.9 Fica renovada a declaração
de utilidade pública, a que se refere o
Decreto n.v 29.089, de 5 de janeiro de
1951 para fins de desapropriação, pe10 Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, da área. de terreno
com 1.241 ha (um mil, duzentos e
quarenta e um hectares), representada na planta que com êste baixa, devidamente rubricada pelo Diretor da
Divisão do Material do Departamento de Administração do Ministério da
Viação e Obras públicas, necessária à
construção do açude público "Espinho
Branco", no município de ~a.tos. Estado da Paraíba, cujos projeto e orçamento foram aprovados pela Portaria Ministerial n.o 864, de 11 de setembro de 1950.
Art. 2.9 ãste decreto entrará em vi~
gor na data. de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de março de 1966; 14~.Q
da Independência e 78.9 da Repu-.
blíca.
H.

CASTELLO \ BRANCO

Juarez Távora

DECRETO

N.Q 57.977 MARÇO DE 1966

DE

11

DF.

Declará de utilidade pública, -para
fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra
as Sécae, área de terreno situada no
município de Mata Grande, Estado
de Alagoas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 3.365. de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei n.e 2.786, de 21 de maio de 1956,
decreta:
Art. t.o Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêeas, a área de terreno
de 3:841.500 m2 (três milhões, oitocentos e' quarenta e um mil e qutnhentos metros quadrados) representada na planta que com êste baixa,
devidamente rubricada pelo Diretor
da Divisão do Material do Departa-

menta de Administração do Ministé_
río da Viação e Obras Públicas necessária à construção do açude público "Gravata", no município de Mata
Grande, Estado de Alagoas, cujos projeto e orçamento foram aprovados
pela Portaria n.c B-11, de 10 de maio
de 1960.

Art. 2.9 :f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de marco de 1966; 145.0
da Independência e 78.9 da República.
H.

CASTELLÓ BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N.9 57.978 MARÇO DE 1966

DE

11

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de O bras Contra
as Sécos, 'área de terreno necessária à construção do Reservatório
Elevado e as Casas de Bombas do
sistema de abastecimento dágua da
cidade de Riachão do Dantas, no
Estado de Sergipe.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.c '3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei n.c 2.786, de 21 de maio de. 1956,
decreta:
Art. l.Q Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, a área de terreno
com 2.117 ha (dois mil, cento e dezessete hectares), representada na
planta que com êste baixa, devidamente rubricada pelo Diretor da Divisão do Material do Departamento
de Administração do Ministério da
Viação e Obras Públicas, necessária
à construção do Reservatório Elevado
e as Casas das Bombas do Sistema de
abastecimento dágua da cidade de
Ríàchão do Dantas, no Estado de
Sergipe.
Art. 2.Q f::ste decreto entrará em vi~
gor na data, de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de março de 1966; 1455'
da Independência e 78.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Juarez. Távora

ATOS

DECRETO N.'? 57,979 ~
MARÇO DE 1966

DE

EXECUTIVO

11

dotações destinadas à concessao de
bôlsas gratuitas, para custeio total ou
parcial de estudo a alunos do ensino
médio carentes de recursos.
'
.
Art. 29 As bôlsas de que trata êste
Decreto serão:
,
a)
totais, quando custeadas integralmente pelo Poder Público;
b) parciais, quando custeadas, excepcionalmente" pelo Poder Público
como complementação de recursos destinados ao mesmo fim por Fundações
ou outras entidades de direito privado.
Art, 3'? As bôlsas de estudo a que
se refere a alínea a do artigo 29 C01'responderão à anuidade fixada pelo
estabelecimento escolhido pelo candidato ou seu representante legal.
desde que não exceda o valor médio
das anuidades cobradas no muníctpto.
Se o estabelecimento escolhido adotar
anuidade superior a êsse valor médio,
não lhe será permitido, em nenhuma
hipótese, cobrar a diferença, do aluno
ou de seu responsável, mesmo que um
ou outro concorde em pagar tal diferença,
Parágrafo único, Somente serão
concedidas bôisas para estudo em estabelecimentos legalmente reconhecidos (§ 19 do art. 94 da Lei de mretrizes e Bases da Educação Nacional).
Art. 4Q Considera-se aluno carente
de recursos, para efeito de concessão
de bôlsa de estudo, nos têrmos dêate
Decreto, aquêle cujo pai ou responsável 'comprove renda não superior à
soma do aluguel de casa com o produto do salário mínimo regional pelo
número de dependentes,
Art. 59 Feita a comprovação de que
trata o arb. 4Q e bem assim a de
aptidão intelectual, mediante certificado de aprovação em exame, de
admissão ou de promoção à série seguinte, terão prioridade, para obtenção de bôlsas, independentemente de
qualquer seleção:
a)
os ex-combatentes, como tal legalmente considerados, e seus dependentes;
b)
os órfãos a que se refere a -Let
no 3,663, de 16 de novembro de 1959,
e o Decreto nc 50.368, de 21 de março de 1961.
.
Parágrafo único. satísrertas as prtoridades de que trataêste artigo, e
sendo o número de candidatos, 'no munícípío, superior ao número de nôlsas

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação pelo' Deportamento Nacional de Obras Contra
as sécae, área de terreno necessária
li construção de um poço profundo
no Distrito de Messejana, município de Fortaleza, Estado do Ceará
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da, Constituição, e nos
termos do Decrete-lei n.c 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei n.c 2,786, de 21 de maio de 1956,
decreta:
Art. 1.9 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, a área de terreno
com 3.736 m2 (três mil, setecentos e
trinta e seis metros quadrados), representada. na planta que com êste
baixa, devidamente rubricada pelo
Diretor da Divisão do Material do
Departamento de Administração do
Ministério da Viação e Obras Públicas, necessária à construção de um
poço profundo no Distrito de Messejana, município de Fortaleza, Estado
do Ceará.
I
Art. 2,9 :il:ste decreto entrará em vi~
gor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário,

Brasília, 11 de março de 1966; 145.9
da Independência e 78,9 da Repú·
bllca.
H,

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECHETO N9 57.980 MARÇO DE 1966

DE
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11

DE

Regulamenta o art. 94 da Lei uv 4.024,
de 20 de dezembro de 19$1 (Lei que
fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional) na parte referente a
bôlsas de estudo do ensino médio.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição li'ederal, decreta:
Art. 19 O orçamento da União, -de
ecôrdo com os quantitativos globais
estabelecidos pelo Conselho Federal
de Educação, consignará, anualmente,

vv":t
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fixado, far-sa-á a prova a que se tefere a almea b do § 39 do art. 94 da
Lei de Diretrizes e Bases da. Educação
Nacional, para o fim de atendimento
dos candidatos melhor classificados.
Art . 69 As bôlsas de estudo, que
terão a duração de um. ano letivo, serão renovadas sempre que atendidas
as condições estabelecidas pelosiConselhos Estaduais de Educação . .
Parágrafo único. Só terão .líreíto
à renovação os alunos que, comprovadamente, continuarem carentes de recursos e que não tenham sido reprovados' pela segunda vez na mesma série.
/ ,
Art. 79 Os Conselhos Estaôuats de
Educação, tendo -em vista o disposto
neste Decreto e os recursos federais e
estaduais destinados a bôlsas de es.,.
tudo, estabelecerão, no início de cada
ano letivo:
a)
os valores e o número das bôlsas, de acôrdo com o custo médio do
ensino nos municípios e com o grau
de escassez de ensino oficial em -rctação à população em Idade escolar;
z» a forma e demais condições de
inscrição para a obtenção de oôlsas:
!
c)
o conteúdo, a extensão e as condições das provas a que se refere o
Parágrafo único do art. 59 dêste 'fleereto nas quais as exigências de oojetdvídade prática deverão ter prevalência sôbre as de ordem técnícc-íntelectua1;
d)
as condições para renovação
anual das bôlsas, observado o disposto
no parágrafo único do -art. 69 dêste
Decreto.
'
Art. SI? O estabelecimento' de ensino que receber aluno bolsista submeter-se-á, tàcitamente,às seguintes
obrigações:
a)
cumprir rigorosamente o disposto no art. 3Q , segunda parte, dêste
Decreto;
t» dar aos bolsistas tratamento
igual ao dispensado aos demais alunos'
O)' não exigir ou receber 'dos 1)01"
sistas, ou de seus, responsáveis, pagamento antecipado, total ou parcial, das
anuidades, para devolução posterior,
quando do' recebimento dos recursos
éfíciaís, ou para crédito no ano letivo
seguinte;
d)
prestar tôdas as informações
que, sôbre bôlsas e bolsistas, lhe fo~·
rem solicitadas pelos órgãos competentes.

EXECUTIVO

Parágrafo único. O estabelecimento
que infringir o disposto em qualquér
das alíneas dêste artigo ficará impe-,
dido de receber quaisquer bolsistas no
ano letivo seguinte, sem prejuízo de
outras sanções a que estiver le~'al
mente sujeito.
Art. 9Q Não terá dírelto à renovação de sua bôlaa o aluno cujo processo tenha apresentado qualquer
fraude ou informação falsa no ano
anterior.
Art. 10. E' vedado, sob qualquer
pretexto, obter bôlsas de estudo, concomitantemente, de mais de um órgâo do poder Público.
Art. 11. A concessão, nos tênnos
dêste Decreto. de auxílios federais
para bôlsas de estudo, nos' Estados,
'r'errttôrtos e Distrito Federal, será
objeto de acõrdo especial entre o Ministério da Educacão e Cultura e os
respectivos· governos, o qual deverá
ser firmado até 31 de março de cada
mo.
.
Parágrafo único. O Ministério da
Educação e, Cultura não firmara acôrdo, no ano seguinte, com a unidade
da Federação que, na concessão de
bôlsas de estudo à conta de seus próprios recursos, não haja observado DS
critérios gerais estabelecidos neste Deereto.
Art. 12. A coordenação Nacional
de Bôlsas de Estudo (CÓNABE) ínstituída no Ministério da Educação e
Cultura, continuará exercendo tôdaa
as atribuições a' ela cometidas pelo
Decreto nc 53.952, de 8 de junho de
1964,. e terá como órgãos auxiliares,
nos Estados, além das Inspetorias Seccionais da Diretoria do Ensino Secundárfo, as Sub-Comissões gxecutlvas do Plano Nacional de Educaç.ão,
criadas pelo 'Decreto nv 57.S84, de 28
de fevereiro de 1966.
Parágrafo único. Os Conselhos Bstaduaís de Educação deverão remeter
à Coordenação Nacional de Bôlsas de
Estudo (CONABE) , diretamente ou
por intermédio das Sub-Comissões
mencionadas neste artigo, tõdas as
suas Resoluções atinentes a bôlsas de
estudo.
Art. 13. A concessão de bôlsas do
ensino médio, em 1966, obedecerá ao
disposto neste Decreto; com as adaptações que as circunstâncias de tempo exígírem; a critério do Ministério
da Educação e Cultura ou dos Con-
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selhos Estaduais de Educação, conforme o caso. Em nenhuma 'hi-pót-ese,
entretanto, poderão deixar de ser
observadas' as exigências previstas no
art. 39 e seu parágrafo, no art. 49 ,
no art , 69 e seu' parágrafo, no artigo 8° e seu parágrafo e no art. 10
-dêste Decreto.
Art. 14. O Ministro de Estado da
Educação e cultura baixará as Instruções necessárias ao cumprnnento dêste
. Decreto.
Art. 15. zste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con trário.
Brasília, 11 de -março de 1966;145(1
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

N9 57.981
MARÇO DE 1966

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Th'ibau

DE:CRETO N() 5'1. 982
MARÇO DE 19-66

Pedro Aleixo

DECRETO

mortal, os projetos e os orçamentos
das obras a 'realizar.
II -IriIciare concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministro das Minas e Energias, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que forem
autorizadas.
Art 39 .âste Decreto entra em vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.'
Brasilia, 11 de março de 1966; 1459
da Independência e 78° da República.

DE 11 DE

DE

11

DE

outorga à Companhia de Eletrificação Rural do Nordeste concessão para distribUir' energia elétrica.,

Autoriea a Rio Lighth S. A. --.J ser.mços de Eletricidade a construir ramal de linha de transmissão no Estado der- Guanabara.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos dos arts. 10 do Decreto-lei número 2.281, de 5 de junho de 1940 e 89
O Presidente da' República, usando
'do Decreto-lei no 3.763, de 25 de ouda atribuição que lhe confere o artubro de ~941, decreta:
tigo 87, tnotso -I, 'da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nv 2 059,
Art. 19 :Ê: outorgada à Companhía
de 5 de março de 1940, decreta:
de Eletrificação Rural do Nordeste
Art. 1(,. Fica, a Rio Llght S.A. concessão para distribuir energia eléServiços de Eletricidade, autorizada a
trica nos Municípios de 88,0 Bernarampliar seu sistema de- transmissão
do, Morros e Vitória do Mearim, no
de energia elétrica no Estado da
Estado do Maranhão, ficando autoriGuanabara, mediante a construção de
zada a mental' usinas termelétrícas E':
um ramal entre a tôrre nv 26 da fua construir os sistemas de utstrrouttura linha de transmissão' Guanduçâo que se fizerem necessários.
,
campo Grande e a Estacâo de BomParágrafo único.
portaria do
beamento do Lameirâo da Companhia
Estadual Distribuidora de Aguas da' Ministro das Minas e Energia, ilpósa
Guanabara.
aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas
§ 1c A finalidade dêsse ramal de
das instalações.
linha de transmissão é permitir ú
abastecimento de energia elétrica à,
Art. 29 A concessionária deverá sareferida Estação de Bombeamento do
tisfazer as seguintes exigências:
Lameirâo.
.
I - Submeter à aprovação do: Mi§ 29 As, características 'técnicas da
nistro das Minas e Energia, em três
linha de transmissão serão fixadas
(3) vias, dentro do prazo de trezentos
por ocasião da aprovação dos projee sessenta (360) dias, a contar da datos:
ta da publicação dêste decreto, os esArt. 29 A concessuonárla deverá
tudos, projetos e orçamentos relativos ~
cumprir as seguintes' exigências:
às usinas termelétrtcas e aos sistemas
de dístríbuiçâo,
I -- Apresentar; dentro do prazo de
I! - Assinar o contrato disciplinar
noventa (90) dias, ao Departamento
da concessão dentro do prazo de- trinNacional de Aguas e 'Energia, do Mita (30) dias,' contados' da publícaçâo
nistério das Minas" e Energia; o me-
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do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministradas Minas
e Energia.
!II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos -pe-

lo Ministério das Minas e Energia,
executando-as de' acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que
foram autorizadas. /
Parágrafo único-o Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas do fornecimento

de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Míntatro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta' (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo ela concessão,
todos os bens e instalações que no
momento existirem em função exclusivae permanente- dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 6Q A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A ccneessionana
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se uâo
o fizer, que não pretende a renovação.
'
Art. 79 astc decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 11 de março de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELto BRANCo
Mauro Thibau

DECRETO

N9 57.983 MARço DE 1966

DE

11

DE

Transfere concessão paro distribUi)·
energia elétrica.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe. confer~ o artã-

g?87, inciso I, da Constituição, e nos
termos dos- artigos 10 do Decreto-lei
n 9 2:,281, de 5 de Junho de 1940 e 69

EXECUTIVO

do Decreto-lei nc 3.763, de 25 de ou.
tubro de 1941, decreta:
Art. 19 Fica transferida, para a
Companhia de Eletrff'ícação Rural do
Nordeste, a .concessao· para distribUir
energia elétrica no Município de Ruasas, Estado do Ceará, de que é titular. a Companhia de Eletrificação
Centro-Norte do Ceará em virtude do
Decreto nv 52.596, de 19 de outubro
de. 1963, ficando autorizada a montar
u?]~a termoelétrica no referido muniCrplO. e_a construir os sistemas de dístribuição que se fizerem necessários.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro .das Minas e Energia. após
a aprovação dos projetos, serão determinadas as
características técnicas
das instalações.
Art. 29 A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de um (1)
ano, a contar da data da publicacâo
dêste decreto, os estudos, projetos e
orçamentos relativos às novas instalações.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro de trinta (30)
dias, contados da publicação da respectiva minuta pelo Minísfro das Minas e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
no,s prazos que forem marcados pelo
Ministro das Minas e Energia, exe~
cutando-as de acôrdr, com os projetos
aprovados e com as modificações que
forem autorizadas, se necessários.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 3Q As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
é.guas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com a aprovaçâc
do Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 1l:ste decreto entra em vieor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
_ Brasília, 11 de março de 1966; 1459
da .Independêncla e 789 da República.
H.

CAS'I'ELLO BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO

~T,Q

57.984 -

DE 11 DE

DECRETO NQ 57.985 --' DE 11 na

MARÇO DE 1966

Transfere concessão

o Presidente da República, usando
da 'atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos dos artigos 150 do Código de
Aguas e 59 do Decreto-lei nv 852, de
11 de novembro de 1938, decreta:
Art. 19 Píca transferida a Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A. ccn .
cessão para produzir e distribuir energia elétrica no município mineiro de
Nepomuceno, de que é titular a Companhia Sul Mineira de Eletricidade,
em virtude do Decreto no 24.515, de
12 de fevereiro de 1948.
Art. 29 Centrais Elétricas de Minas Gerais S .. A. deverá satisfazer
as seguintes exigências:
1 - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vtas, dentro do prazo de- cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estuaos, projetos e orçamentos relativos
às novas ínstalações ,
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro dos trinta (30)
dias seguintes à publicação do despecho de aprovação da respectiva nu.nuta .
In - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos,
executando-as de acôrdo com. os projetos aprovados e as modificações autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 3\1 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia
com aprovação do Ministro.
Art. 49 aste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 11 de março de 1966; 145 0
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

MARÇO DE 1966

outoroa à soaeaoae AnÔ"nima te· Ele·
trificação da Paraiba conces:~..io paTl
distribuir energia elétrica.
.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, inciso I, da Constituição, e noi
têrmos do artigo 59 do Decrete-ler
no 852, de 11 de novembro de 1938, e
do artigo 89 do Decreto-leí nc 3.763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:'
Art. 19 E' outorgada à Socíedacte
Anônima de Eletrificação da Paraíba
concessão para distribuir energia elétrica no Município de Patos, Estado
da Paraíba, ficando autorizada a conetruir os sistemas de transmissão e de
distribuição que se fizerem necessários.
§ 19 Em portaria do .lv!inistro das
Minas e Energia, após a. aprovação
dos projetos, serão determinadas as
características técnicas das instalações.
§ 29 A energia ~. ser dístrlbuída será
suprida pelo Departamento Nacional
de Obras Contra as secas, através da
usina de Coremaa.
Art. 29" A concessionária deverá setlsfazer as seguintes exigências:
I - Submeter ~. aprovação do Ministro das Minas e' Energta, em três
(3) vias, _dentro do prazo de cento
e oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos projetos, e orçamentos relativos
aos sistemas de transmlssào e distribuíçâo .

II - Assinar o contrato díscíplínar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da pubhcaçao
do- despacho da aprovação da respecUva mtnuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
III - Iniciar e concnnr as obJ:as
nos prazos que terem aprovados pelo
Ministro das Minas e .snergtu. executando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e as modífícacôes que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo' poderão ser prorro-gados por ato do Ministro das Minas
e Energ1a.
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Art. 39 As tarifas de fornecimento
setecentos e oitenta .netros (780m)
no rumo magnetíco de cínqúenta .
de' energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Dívísão de
alto graus quarenta minutos sUdoeste
Aguas do Departamento Nacional da
(53940' SW), da tôrre lateral direita
Produção Mineral, com aprovação do
da !?ap~la de Santana e (18 l~dos a
Ministro das Minas e Energta .
partir desse vértice, os seguintes come rumos magnéticos: noveArt. 49 A presente concessão vígo- .primentos
centos e trinta e quatro metros .(934
rará pelo prazo de trinta (30) anos.
m) , dezessete graus dez minutos noArt. 59 Findo o prazo ca cónceosac,
roeste (l7Q 10' NW); qU'1trocentos e
trinta e cinco metros '43'5m, setentodos os bens c Instalações que, no
ta e oito graus quinze mínutox sumomento, existirem em função exclusíva e permanente, dos serviços rondoeste (789 15' .SW); cento e vinte
e um metros 021m), três graus cín.,
cedidos reverterão à União.
qüenta minutos sudeste (3Q 50' SE)'
Art. 69 A concessionária poderá resessenta e cinco metros ~65m), VlQt~
querer que a concessão aeja renovada
graus trinta e cinco' minutos Sudfste
mediante as condições que vierem a
(209 35' SE); duzentos e cinqüenta c
ser estipuladas.
seis metros (256m), vinte e quatro
graus vinte e cinco minutos sUd~te
Parágrafo único. A concessionária
(24925'SE); cento e setenta e cinco
deverá entrar com o pedido a que se
metros (l75ni) , vinte e nove graus
refere êste artigo' até seis lô) meses
cinqüenta minutos sudoeste 1,29 9 50'
antes. de findar o prazo de vígencía
SW); seiscentos e noventa e trõs meda concessão, entendendo-se se não
tros (693m), setenta graus quarenta
o fizer, que não pretende a renovae cinco minutos sudeste (709 .q5· SE).
çilo.
Parágrafo. único.'
A execução da
Art. 7Q este Decreto entra em vigor
presente autorização fica sujeita às
na data ue sua publicação, revogadas
estipulações do' Regulamento aprovaas' disposições em- contrário.
do pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
Brasília, 11 de março de 1966; 1459
fevereiro de 1~63 e da Resoluçào nv 3,
da Independência e 789 da ::tepüblica.
de 30 de abril de 1965 .ía Comtasâo
Nacional de Energia Nuclear.
H. CASTELLO BRANCO
Art. 2Q O título da artorízaçao de
Mauro J.:hibau
pesquisa, que será uma via autentica
dêste Decreto, pagará a .axa de trezentos e sessenta cruzeiros «(:1'$ 3õo)
DECRETO N9 57.986.
'DE 11 DE
e será válido por dois (2) a-ios a.. conMARÇO DE 1966
tar da data da transcrtçao no livro
próprio de Registro das tutonaeções
Autoriza o cidadão brasileiro Bernarde Pesquisa.
dino Aitoe a pesquisar mármore, no
município de Cachoeira de llape1J~i
Art. 3Q Revogam-se as aísposícóe s
rtm, Estado do Espírito .santo.
em contrário.

e

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe 'confere o artigo
87, nv I, da Constituição c nos termos
üo Decreto-lei nv 1.985, dê 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1? Fica autorizado o' cidadão
brasileiro Bernardino Altoé a pesquisar mármore em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Santana, distrito - de 'ãactgua, muntctpfo
de Cachoeira do Itapemírl n. ns-aoo
do Espirito santo, numa área de trmta e cinco hectares oitenta 'ares ,-(35,80 ha) , delimitada por um polígono irregular, que tem um vérrtoe a.

Brasília, 11 de março de 1966; 1459
da. Independência e 789 da rtepuoãca.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
DECRETO NIl 57.98'7 MARÇO DE

DE

14

DE

1966

Retifica o art. Iv do Decreto n Q 56.063,
de 26 de abril de 1965.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, no I, da Constdtuíção e nos têr-
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mos do Decreto-lei n? 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica retificado o artigo primeiro (19) do Decreto número cínquenta e seis mil e sessenta e três
(56.063), de vinte e seis (26) de abril
de mil novecentos e sessenta e cinco
(965), que passa a ter a seguinte
redação: Fica autorizada a Minera':'
çãc Jundu S. A., na qualidade de
cessionária dos direitos de João Paulo
Evangelista, a lavrar feldspato e mica
no lugar denominado Cabeceira do
Córrego São Domingos, distrito e município de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, numa área de
trinta hectares (3Q haj delimitada
por um polígono irregular que tem
um vértice a sessenta e três metros
C63m) no rumo verdadeiro de quarenta e dois graus e quarenta minutos sudoeste (429 40' SW) da cachoeira de uma queda só da Cachoeira
do Córrego São' Domingos e os lados,
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
trezentos metros (300m). quinze graus
e cínquenta minutos sudeste .... _, , .
(159 50'SE); setecentos metros ....
(700m), setenta e oito graus vinte
minutos sudeste (789 20' SE); duzentos quarenta e sete metros (247m).
três graus e quarenta minutos nordeste (39 40' NE); quatrocentos cínquenta e sete metros (457m). sessenta e
três graus e vinte minutos noroeste
(639 20' NW); quatrocentos metros
(400m), trinta e quatro graus e vinte
minutos noroeste (349 20.' NW); duzentos e 'oítenta metros (280m), trinta e dois graus e quarenta minutos
sudoeste (329 40' SW). O sétimo (79)
e último lado é o segmento retilineo
que partindo da extremidade do sexto
(69) lado descrito vai ao vértice de
partida.
Art. 29 A presente retificação que
será uma via autêntica dêste Decreto. pagará a taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600) e será transcrita, no
livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 14 de março de 1966; ':'459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 57.988 MARÇO DE 1966

609
·DE 14 DE

Anula o Decreto n9 42.242, de 5 de se-

,temere de 1957.

O Presidente? da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nc I, da Constituição e nos têr-.
mos do Decreto-lei nv 1.985, de 29' de
janeiro' de 1940 (Código de Minas). e
bem assim o que consta dos p:r;OCBSSQS
DNPM-1.450-61 e 1.023-55, decreta:
Artigo único Fica declarada a nulidade da autorizaçâo conferida pelo
Decreto nv quarepta e dois mn duzentos e quarenta e dois <42.242) de
cinco;;-~S) de setembro de mil novecentos e cinqüenta e sete (1957), que autorizou a Siderúrgica Barra Mansa
S. A. a pesquisar minério de 'feno no
imóvel Fazenda da Vigia, situado no
distrito de Miguel Burnier, município
de Ouro Preto, Estado de Minas Ge-

rats.

Brasília, 14 de março de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 57.989 MARÇO DE 1966

DE

14 n'F;

Autoríeà a Siderurgica Barra Mansa

S. A. a pesquisar minério de ferro
no município de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87. nv I. da Constituição e nos têrmos do Decreto-leítnv 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 <Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada. a Siderúrgica Barra Mansa S. A .• a pesquisar
minério de ferro, em terrenos de sua
propriedade, no imóvel denominado
Fazenda da Vigia,· distrito de Mtguel
Burníer, munícípío de Ouro Preto, Estado de Minas, Gerais, numa área de
vinte e oito hectares quarenta e otto
ares e vinte centiares (28.4820 r.".)
delimitada. por um polígono irregular
que tem um vértice a mil quinhentos
c dezoito metros ecinquenta cenümetros 0.518,50m) no rumo ver-tadeiro trinta e um graus e cínquenta
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e oito minutos nordeste (319 58' :'-lE)

da confluência dos córregos Bocatna
e Anu e os .tados, a partir. desse vér-

tice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil duzentos sessenta e cinco metros (1.265mJ. 'sessenta
e um graus e cínquenta e um minutos
sudeste (61951' SE); seiscentos e qua-

torze metros e sessenta centímetros
(614,60m), um grau e trinta e oito
minutos sudoeste (19 38' SW): ,-:etenta e três' metros e quarenta cenrtãmetros (73,40m), setenta e nove
graus sudeste (799 SE); setecentos e
dois metros (702m), um grau cmquenta e quatro minutos nordeste
.
(l9 54' NE); quatrocentos e noventa e
um metros (491m), oitenta e oito
graus e cinco minutos sudeste '
'.
(88 9 05' SE); seiscentos e dez metros
e trinta centímetros (610,30m). sessenta e seis graus e trinta e três minutos noroeste (669 33' NW); _. mil
cento sessenta e dois metros e cínquenta centímetros (1. 162,50m) . setenta e cinco graus e doze minutos
noroeste (759 12' NW).
Parágrafo único. A execução da
presente" autorização fica sujeita às
estipulações do : Regulamento aprovado pelo Decreto 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução nv 3
de 30 de abril de 1965 da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorízação de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro prõprío
de Registro das Autortzàções de Pesquísa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 14 de março de 1966; 145~
ua Independência e 789 da República.
H,. CASTELLo BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 57.990
MARÇO' DE 1966

DE

14

DE

Anula o Decreto n» 42.245, de 5 de
setembro de 1957.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, nc I, da Constituição e nos

têrmos do Decreto-lei no 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas)
e bem assim o que consta dos proces:
sos DNPM-1.450-61 e 1.023-5'5, decreta:
Artigo único. Fica declarada a nulidade da autorização conferida pelo
Decreto nv quarenta e dois mil duzen,
tos e quarenta 'e cinco (42.'245), de
cinco (5) de setembro de mil novecentos e cinqüenta e sete (1957) que
autorizou a Siderúrgica Barra Mansa
S. A.• a pesquisar minério de ferro
no imóvel Fazenda da Vigia, situado
no distrito de Miguel Burrrier, municípto de Ouro Ptêto, Estado de Minas
Gerais.
Brasüía, 14 de março de 1966;
1459 da Independência e 78Q da
Repúbl1ca~

H.

CASTELLO BRANCO

M aUTo Thibau

DECRETOS Ns.

57.991

a

57.998

ainda não foram publicados no Diário O jicial.

DECRETO N.9 57.999 -::MARÇO DE 1966

DE

14

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Pedro
Maria de Oliveira a pesquisar feldspato, quartzo e caulim no muniCípio.
de Socorro, Estado de, São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere. o artigo 87, n,c I, da Constdtutçâc e nos
têrmos do Decreto-lei n.s 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
. Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
_ brasileiro Pedro Maria de Oliveira a
pesquisar feldspato" quartzc e caujím
em terrenos de -sua propriedade e de
outros no lugar denominado Bairro de
Camanducaía, distrito e município de
Socorro, Estado de São Paulo, numa
área de seis hectares e cinco ares
(6,5ha), delímítada por um poügono
místdlíneo, que tem Um_ vértice no
alinhamento, lado direito' rlo caminho
velho de Bragança para Visconde, a
duzentos e oitenta e cinco metros
(285 m) no rumo magnéttcc dezenove graus e cinqüenta e cinco minutos
sudeste U9Q 55' SE) da cruz da ca-

ATOS
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Pousa

pela de Nossa Senhora de Monserat
e os lados a partir dêsse vértice os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e dezessete metros e
sessenta centímetros (117,60m), trinta e nove graus e trinta e três minutos nordeste (399 33' NE); duzentos e
onze metros e vinte centímetros
(211,20rn), vinte e cinco graus e quarenta e um mràutos sudeste (25l) 41'
SE); duzentos e dois metros e setenta centímetros (202,70m), cinqüenta e
um graus e dois minutos sudeste (51(,0
2' SE); quarenta ': seis metros e oitenta centímetros (4{i,80 m) , quareta
minutos sudeste (09 40' SE); cento e
dois metros e quarenta centímetros
(102,40m), trinta graus e trinta minutos sudoeste (309 30' SW); cento e
trinta metros e setenta centímetros
(l30,70m), nove graus e trinta e sete
minutos sudeste (99 37' SE)_. O sétimo lado é o segmento retilíneo que
partindo da extremidade do sexto -lado, com rumo magnético de trinta e
cinco graus e cinqüenta e nove minutos sudoeste (359 59' SW), alcança a
margem direta do caminho velho de
Bragança para visconde: o oitavo e
último lado é o trecho do alinham-ento, lado direito, do logradouro citado,
compreendido entre a extremidade do
sétimo lado e aponto início do primeiro lado descrito.
Parágrafo' único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução. número 3, de 30 de abril de 1965 da Oomissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O titulo da autorízaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros «rrs 300) e será válido por dois' (2) anos a contar da
data 'da transcrição no livro próprio
de -Registro doas Autorizações de Pesquísa..
Art. 3.? Revogam-se as disposições
em contrárto.
Brasília, 14 de março de 1966;
145.9 da Independência e 78.º da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro ThibçLU
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iDECRE'I'OS Ns.

'58.000 a

58.00S

ainda não foram publicados no Díürio Oficial.

DECRETO NQ 58.006 MARÇO DE 1966

DE

15

DE

Autonza o Ministério da Eazetuia a
dar a garantia do Tesouro Nactonal à' operação de crédito qUe especifica.
.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição ft'ederaJ e nos termos do art. 29 da Lel
nc 1.518, de 24 de dezembro de 1951,
do art. 22 da Lei nv 1. 628, de 20 da
junho de 1952, combinado com J ar..
tígo 2Q da Lei nv 4.457, de6 de no ...
vembro de 1964 e tendo em Vista o
disposto no Decreto no 55.788, de 23
de tcvcrcrro de 1965, decreta:
Art. 19 E' o Ministério da Fazenda
autorizado a dar a garantia do 'I'esouro Nacional à operação de oredítc
de USS 96,315,787,00 (noventa e seis
milhões, trezentos e quinze mil, setecentos e OItenta e sete dólares) 21
ser contratada entre a Brazilían 't'rac-.
tton, Light and Power Company Limited e a .Emprêsa Brasílerra de' Telecomunicações - EMBRATEt, rejativa à aquisição da Companhia Telefônica Brasileira.
Art. 2Q :f:ste Decreto entrará em
vigor na data. de sua .publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de .marco de 1966· 14'5Çc
da Independência e 7~9 da RepÚ-bltca.
H.

CA5TELLO BRANCO

Oetavio, Bulhões

DECREI'O N9 58.007
MARÇO DE, 1966

DE 15 DE

Cria departamentos de ensino na Escola Nacional de saúde Pública do
Ministério da Saúde.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r. da Constdturçâc Federal, decreta:
Art. 19 Além dos órgãos a que se
refere o art. 3Q do Regimento da Escola Nacional de saúde pública, aprc-
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vado pelo Decreto nc 45.259, de 23
de junho de 1959, alterado pelos De- .
eretos ns. 47.308, de" 2 de dezembro
de 1959 e '1.205, de 20 de junho de
19'62, ficam criados, na referida Bs-

cola, os seguintes departamentos de
Ensino:
1 - departamento de Ciências Bíológicas

II -

ciaíe

departamento de Ciências 50-

IH -' departamento de Eprdemlologia

IV - departamento de Ciências
Estatistdcas
V - departamento de Admlnlstração de Saúde Pública

VI - departamento de Saneamento.
Art. 2Q Aos departamentos compete:
a) orientar; coordenar e fazer executar, nos respectivos âmbitos de especialização, as atividades relacionadas com a ministração do ensino e
pesquisa;
b) propor

ao Diretor aquisição de

material destinado às atividades sob
sua orientação e contrôle:
c) participar dos contactos com orgâos públicos e entidades privadas,
nacionais e estrangeiras, assim como
estabelecimentos de ensino superior>

DECRETO N9 5ê.003 -

EXECUTIVO

no que se relacione com as atiVida_
des de ensino, estudo e pesquisas
que estiverem em sua atribuição;
,
d) prestar a colaboração que ine
fôr solicitada, aos estudos e pesquísas que, a juízo do Conselho Consultivo devam ser realizados .pela 8NSP:
e) cooperar na administração e -xecução de atividades de Saúde Pública
executadas pela ENSP diretamente
ou em regime de cooperação.
j) oprnar sôbre livros, folhetos, periódicos e demais publicações, a serem adquiridos para a Biblioteca.
Art. 39 O Chefe do setor de gn,
sino, os Chefes dos departamentos de
Ensino e o Chefe da Secretaria serão designados pelo Ministro de Estado, mediante proposta do Diretor
da ENSP.

Parágrafo único. Os demais órgã03
terão - chefes designados pela aú'eçãc
da ENSP.
Art. 4° O presente decreto entrara

em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Ray.mundo de Britto

DE 17 DE MARÇO DE 1966

Aprova a alteração introduzzdu nos Estatutos da Companhia Paulista
de Seçuros, relati''&a do aumento do capital social

O presidente da República, usando da átribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei no 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta;
Art. 19 Píca aprovada a alteração introduzida nos Estatutos da Companhia Paulista de Seguros, com sede na cidade de São Paulo, .Estado
de São Paulo. autorizada a funcionar pelo Decreto uo 6.054, de 30 de maio
de 1906, relativa ao aumento da capital social, 'de Cr$ 1.200.000.000 (um
bilháo e duzentos milhões de cruzeiros) para Crg 3.000.000.000 (três bilhões de cruzeiros) conformo deliberação de seus acionistas em Assembléia Geral' Extraordrnárta realizada em 10 de setembro de 1965.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis é aos regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da autortaacãoa que alude aquêle Decreto.
Brasília 17 de março de 1966; 145Q da Independência e 789 da República.
H.

C~TELLO

BRANCO

Paulo Egydio Martins

ATOS

DECRETO N9 58.009 MARÇO

no

P.ODER ExECUTIVO

DE 17 DE

DE 1005

conceüe autorização a Produtos Químicos C(t'I');a~ Limitada, para trabalho continuo, na forma estabelecida'
neste Decreto (MTPS-225.987-63).

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da. Constituição, e de acôrdo com o art. '79, § 29 do Regulamento
aprovada pelo Decreto nv 27.M8, de
12 de agôsto de 1949, decreta:
Art. 19 Fica a Produtos Químícos
Canas Límttaca, com sede no Esta.
do di Guanabara, autorizada a runDECRETO

NQ

53.010 --

613

cíonar aos domingos e feriados civis e
religiosos, excetuados os demais serviços, no setor de formas para concentração de soluções, da fábrica de
propriedade da referida empresa, sita
à Rua Paulo Viana nv 25, nu mencíonado Estado e observadas as disposições legais vigentes.
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de março de 1966; 1459
da Independência e .78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Walter Peracchi Barcellos
DE

17 DE

MARÇO DE

1966

A,prova o orçamento da, Universidade Federal de Santa Maria.

O Presidente da República, usando da atribuição, que lhe confere o
art. 87, item I, da constituição, nos têrmoa do art. 107 da Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto nv 54.397, de
9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de janeiro
de 1965, decreta,
Art. to Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento para o
exercício de 1966, da Universidade Federal de Santa Maria, autarquia vinculada ao Mlnistértc da Educação e Cultura.
PA"t._2Q aste decreto entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 17 dI' março de 1966: 1459 da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Pedro Aleixo

--Os anexos a. que se retere o texto foram publicados no
DEORETOS Ns.

58.011 e 58.012

ainda não foram publicados no Diário Oficial.

DECRETO

NQ

58.013
1966

DE 17 DE

MARÇO DE

Revoga o Decreto n9 52.443, de 3 ae
setembro de 1963, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
:las atribuições que lhe confere o inaiso 1 do artdgo 87 da Constituição
[i'ederal,
Considerando que por riecretc de 3
de setembro de 1963, foram declara-

D.V.

de

:U-3-ti6.

das de ínterêsse social para fins de
desapropriação as áreas de terras denominadas Concelcâo. Campclma,
Campo. Grande e Jibóia, situadas no
Município de Imperatrrz, Estado do
Maranhão;
Considerando, entretanto, que. com
o advento da Lei n« 4.504, de 30 'de
novem oro de 1964 (Estatuto da 'I'erTa), foi totalmente alterada la polítíc. administrativa da Reforma Agi'ária,
Considerando que o lBRA, face aos
novos estudos realizados nas áreas
acima mencionadas, concluiu que a
desapropriação de tais imóveis não se
enquadra dentro das normas constttucíonaís, legais e regulamentares em
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Art. 29 Í<~.~te Decreto entrará em
vigor (incisoIII, do ert. 18 do Decreto n? 55.891, de 31.3.65), decreta:
vigor na data de sua publicação
vogadas as disposições em contrário.
Art. 19 Fica revogado o Decreto
Brasüía, 17 de março de 1966'
nc 52.443, de- 3 de setembro de 1963
que declarou de Interêsse social para. . 145~ da Independência e 189 da Re~
nns de desapropriação as á~as1e
pública.
terras denominadas Conceição, CamH. CASTELLO BRANCO
polína, Campo Grande e Jibóia,l3ituadas à margem da Rodovia BR-14,
octávio Gouveia de Bulhões

re-

J

Belém-Brasília, no Município de Im-

peratriz, Estado do Maranhão.
Art. 29 O IBRA - Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.

deverá

promover a execução. das medidas necessárias à salvaguarda dos interêsses da União Federal.

Art. 3Q O presente Decreto entrará

em vigor na data de sua puhlicaçâo,
revogadas as disposições em contrário .Ó:
Brasília, 17
março de 1966; '145Q
da Independência e 7.89 da República.

de

H.

CASTELLQ BRANCO

DECRETO N9 58.014

DE 17 DE

MARÇO DE 1966

Retijica dispOSitivo .ào Decreto número 57.770, de 9 de fevereiro de

1966.

o Presidente r,a República usando
da atrtbuíção que lhe confere o artigo
87, ite~ I, da Constituição Federal,
Decreta:
Art. 19 Fica retificado o art. 19
do Decreto nc 57.770, de 9 de tevereiro oe 1!J66, que passa a ter a. segumte reuaçáo:

DECRETO·

DE 18 DE

Altera o Regulamento do Serviço Geral de Expediente e Arq:uivo da Aeronáutica, aprovado pelo Decreto"
nO 1.976, de 2 ~e janeiro de 1963.

O Presidente da República, usando
das atnbuíçõea que lhe confere o 3,1'trgo 87, inciso I, da Constituição Fe
deral, decreta:
Art. 19 O titulo da Seção 4, Capitulo In e os artigos 49, 89, 10, l4 e
16 do Regulamento aprovado pelo. Oe~
creto nc 1.976, de 2 de janeiro de 1963,
passam a vigorar com a seguinte redação:
l'Art. 49 O Serviço Geral de Exp-ediente e Arquivo da Aeronáutica
(SGEAAer) compreende:
1 - Chefia do serviço, com:
a) Chefe Geral;
to Secretário.
2 - Seção de Recebimento e Expedlção (l-SGEAAer) com:
a) Chefia da Seção;
q) Turma de Recebimento e 'Jonferêncía (l-SGEA-l);
c) Turma de Preparo e Dístrtnutw

çâo

"Art. l~ E' o Mtnisterio da
j'azenda áutorizado a dar a garantia ao Tesouro "Nacwnal a operaçtxo de credzto no montante 'de
US$ 1.100.0UO crumi -munão e cem
mil dólares) , tvmuuia entre a
Agencw para o Desenoonnmenic
lnteTnaclonat, do Governo dos Estados Unutos da ..1.merica, e a
L'ompanhw' M etatúrgwa Earoara,
para amptlaçtio se sua fábrica no
Estado do Rio ete Janeiro, meetiante garantia ele penhor a ser
concediãa ao avalista."
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(l-SGEA-2J;

d) Turma de Protocolo Ostensivo
(l-SGEA-3J;
e)

Turma

()-SGEA-4J;
f)

Turma

de

Expedição

Externa

de

Protocolo

Sig1l0:50

(l-SGEA-5) .

3 - Seção de Contrôle e Informações (2-SGEAAer) com:
a)

Chefia da Seção;

bl Turma de Contrôle (2-SGEA-l);

. c) Turma
(2-SGEA-2;
d)

Turma

(2-SGEA-3J .

de

. de

MecanografIlt
t n

r o r m a.c e s
õ

ATOS DO PoDER ExECUTIVO

4 - Seção de Arquivo (3-SGEAAer)
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Ies e Informações. de Arquivo, Auxtllar
e de Microfilmes serão substrtuidos
nos seus impedimentos legais por um
a) Chefia da Seção;
t» Turma de Arquivo de nocumen- dos Encarregados de Turma, pràvtamente designado por ato do Diretortos (3-SGEA-l);
Geral do pessoal da Aeronáutica.
c) Turma de Certidões e Legts.açâc (3-SGEA-2);
Art. 16. Os Encarregados de Turd) TUrma de Conferência e Fichamas serão substituídos nos seus rmpemente (3-SGEA-3);
dlmentos regais por um funcionário
e) Turma de Arquivo de PUOUcada respectiva Turma, previamente deções- (3-SGEA-4),.
signado pelo Chefe do eervrço".
'5 - Seção Auxiliar (4-SGEAAer)
Art. 29 As atuais tünções gratrttcacom:
- das de Chefe da Seção de Arquivo,
a) Chefra da Seção;
classificadas no slmbolo7-F' Chefes,
b) Turma de Expediente (4-J:::>GE/l..das seções Auxiliar. de Pesscaí Civil
1) ;
e de Mícrótílme. classificadas no símc) Turma Administrativa .,. ~" ..• ~
bolo 8-F. ficam mantidas nas suas
(4-SGEA-2) ;
denomínações e cíassífrcaçôes.
d) Turma de Conservação e Limpe·
Art. 39 As' atuais funções previstas
za (4-SGEA-3).
no Regulamento do Serviço, Chefes
6 - Seção do Pessoal Civll
das Turmas de Recebimento de oís(5-SGEAAer) com:
tribuíçáo, de Mecanogratía. de, Informações. de Protocolo Sigiloso. de 000a) Chefia da Seção;
trôle e preparo, de Expediçal' Local,
z» Auxiliares.
de Expedição Externa, de Bxpedtente
e Certidões. de Classíftcaçáo e "tonfe7 - .secêo de Microfilmes
réncía, de Ccntrôle e Arquivamento,
(6-SGEAAer) com:
de Publicações' e Documentação, C1e
a) Ohefía da Seção;
Expediente e protocolo, êdmíriístrat» Turma de Microfllmagem
tíva ,e" de .Materíaí e Carga. passam a
(6-SGEA-l) ;
denominar-se; respectivamente, de
c) Turma de Laboratório
,•.•
Encarregados das Turmas de Recebi(6-SGEA-2) .
mento e Conferência. de Preparo lo:
Distribuição, de Mecanografia, de, InSEÇAO 4
formações, de Protocolo Sigiloso, de
oontrôíe.> de Protocolo Ostensivo, -de
Do Encarregado de :l'urma'
Expedição Externa, de certidões e Legislação, de Conferencia _e FtchamenArt. 89 O Encarregado de Turma
to. de Arquivo de Documentos. de Aré o responsável. perante o Chefe ~tl.
quivo de PUblicações, de Expediente,.
Seção, pela fiel execução dos tranatuog
Administrativa, e de conservação e
afetos ao seu setor, e compete-lhe, no
Limpeza, mantidas as classificações
âmbito de suas atrfburçôes:
das respectivas funções gratificadas no
símbolo 16-F.
a) 'cumprir e fazer cumprir o disArt. 49 As atuais funções ptevrstae
posto neste Regulamento e nas demais disposições legais;
. no Regulamento do Serviço, de Chefes das Turmas de Microfilmagem e
b) coordenar e orientar os tranainos
de Laboratório Técnico, passam a dede Turma'
nominar-se, respectivamente de- gnc) executar e fiscalizar Os trauaínos
carregados das Turmas de . Microfíldos demais componentes da 'Turma.
macem e de Laboratório, mantidas as
Art. 10. As Seções de Recebtmem.o
classificações das respectivas funções
e Expedição, de Contrõle e Informagratificadas no simbolo L'l-F",
ções, de Arquivo, Auxiliar, do 1?essoi::tl
Art. 5Q sste decreto entrará em viCívrl e' de Microfilmes, serão chefiados
gor na data de' sua publicação, revopor ato do Diretor-Geral dopesosal
gadas as drsposiçôeg em contrário.
Ministério da Aeronáutica, designado
por ato' do Diretor-Geral do Pessoal
Brasília, 18 de março de 1966; 1459
da Aeronáutica.
da Independêncíà e 789 da República.
Art. 14. Os Chefes das Seções ue
H. CASTELLO BRANCo
Recebimento e Expedição, de ContrôEduardo Gomes
com;
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DECRETO NO? 58.016 -

DE

18

DE

MARÇO DE 1966

Regulamenta o disposto na Lei n'Ú:rne~
ro 4.797, de 20 de outubro de 1965,
e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição cue lhe confere o art.
87, item I, da Constdtuícâo Federal.
decreta:
Disposições Preliminares

Art. 19 Passa a ser de uso obrigatório, em todo o território nacional, em

serviços de utilidade pública explorados- por -emprêeas estatais, paraesta-

tais e privadas, destinados aos transportes ferroviário e rodoviário serviço."
telegráficos, telefônicos e de fornecimento de eletricidade, o ~mp~'êgo C!2
madeiras preservadas, especialmente
. preparadas' e trabalhadas par::!. ésse
fim.
Parágrafo único A obrigatoriedade

a que se retere o presente' artigo será
observada exclusivamente com reíacão
às essências florestais passíveis de
tratamento.
Art. 29 Sào passíveis de cratãmento preservativo tôdas as madeiras portadoras de alburno ou as que, sendo
de puro cerne, apresentem alguma
permeabilidade à penetração de soluções preservativas em seus tecidos,
vedada a eliminação doalburno.
§ 19 O órgão competente orgatuaará
e manteràvatualízada relação das madeiras cujos cernes nao sejam P~51
veís de impregnação.
§ 29 .Aa emprêsas obrígatõrtamente consumidoras de madeiras preservadas, deverão apresentar ao órgão
competente e nas concncoea por este
exigidas, relação das essências florestais de seu uso, bem como as amostras que forem julgadas necessárias
à determinação das condições .de sua
tratabílídade.

Art. 39 Estão íncrutdas na otmgatortedatte do tratamento' preservativo
as peças e estruturas de madeira, tais
como uormentes, estacas,' vigas, V1gotas, pontes. pontilhões, postes, cruzetas, tõrres. mourões de cerca. eSC'Jraa de minas e de talude, e tôdas as
demais que, sejam usadas -m conta LO
direto com o solo ou sob condições
que contribuam para a dímmuíçâo de
sua vida útil.

Art. 4.9 Os preservativos deverão
ser de fabrtcação nacional, sendo que
'somente na sua falta, serão admitidoS
produtos importados.
Art. 59 Apl1cam-se à importação
de matérias-primas ou preparados de
emprego especrnco na preservação das
madeiras, os dispositivos do art. 49
e seus parágrafos, da Lei nv 3.244, de
14 de agôsto de 1957.
§ 19 O Departamento de Recursos
Naturais Renováveis do Mímstérto (la
Agr-icultura, indicara os produtos preparados, de uso essencial na preservação de madeiras, que devem g.czar
dos beneficios do artigo 4"', da citada
Lei nc 13.244.
§ 29 A ímportaçao dos produtos de
que trata este artigo far-se-à na forma das instruções baixadas pelo Conselho de Política Aduaneira
Art. 69 Para os efeitos dêste Decreto, considera-se:
a) madeira preservada, aquela Que
foi submetida a um tratamento preservativo adequado, com o propôsíte
de aumentar a sua vida útil;
b) tratamento preservativo. o processo através do qual se reattza a impregnação dos tecidos lenhosos com
substâncias letais aos organismos uestruídores da madeira;
c) processo de preservação, aquêIe que, comprovadamente, resulte numa impregnação adequada dos tecidos. Ienhosos das peças com soluções
preservatívas, sem ocasionar lesões
prejudiciais na estrutura das mesmas
ou alterações sensíveis em suas CR.racterfstícas físíco-mecânícas:
d) preservativo de madeira, a substância química, 01e03a, hídrossolúvel
ou oleossolúvel que apresente as seguintes caracterfstícas:
I - alta toxidez aos organismos xiIófagos:
II - alto grau de retençãopos tecidos Ienhosos;
lU alta difusibilidade através
dos tecidos lenhosos:
IV - estabilidade;
V - seja incorrosivel para os metaís e para a própria madeira:
VI - ofereça segurança acs mantpuladores.
, Art. 79 Fica Instituído o Departamento de Recursos Naturaís Renováveis (DRNR), do Mínístérin da Agricultura, como órgão encarregado oe
promover, orientar e coordenar a
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aplicação dos dísposttívos do presente decreto, competindo-lhe especial..
mente:
a) registrar as empresas, métodos
e- produtos, emitindo os certificados
correspondentes;
b) verificar a eficácia dos diferentes processos de preservação exigidos
para cada tipo de peças de madeíra:
c) _ fiscalizar as atividades relacionadas com a preservação e comércio
de preservativos em todo o Pais;
d) demonstrar processos de preservaçâo de madeiras;
e) divulgar conhecimentos e· especificações técnicas relativos apreseI'·
vação de madeiras;
j)
manter entendimentos diretos
com as entidades federais, estaduais
e municipais, repartições, autarquias
sociedades de economia mista, institutos técnicos-científicos e órgãos
consultivos com o objetivo de dar
cumprímento às atribuições que lhe
são cometidas;
c: estimular a instalação e runcíonamento das índústrtas de fabricação de equipamentos e de produtos
para a preservação de madeiras;
h) promover cursos para preparação profissional de pessoal subalterno e instituir bôlsas de estudos para
aperfeiçoamento de técnicos .especíalizados;
i) baixar normas e instruções especiais.
Parágrafo Omco. O DRNR poderá
celebrar convênios com órgãos onctate
especialízados, rederars e estaduais
bem como com entidades prtvadaa nutortzadas a executar serviços previstos na Lei nc 4.797, de 20-10-65, delegando-lhes poderes para, no âmbito
das respectivas jurisdições, executar
ou fiscalizar a execução de qualquer
das atribuições a que se refere o presente decreto.
Art. 89 Ao Mmístéríc da Agrtcultura cabe dotar o D.R,N .R, de recursos e meios para o cumprimento do
disposto no artigo anterior.

Do Tratamento Preservatwo
Art. 99 O tratamento preservativo
consiste na proteção das camadas externas das peças contra a ação dos
organismos xilófagos, de modo a im»edtr a sua penetração e posterior inrestaçac dos tecidos Iennosos das camadas internas.
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§ 19 As camadas protetoras deverão
ser formadas em tôdas as superfícies,
expostas das peças, apresentando-se
homogêneas, sem solução de continuidade e com espessura mínima determinada para cada caso.
§ 29 Para que as camadas protetoras apresentem condições de prorundídade, homogeneidade e tntesrt.tace
exigidas, todos' os beneficiamentos das
peças que Importem em desbaste superficial. corte ou perfuração de teerdos, deverão preceder o tratamentopreservativo.
Art. 10. O tratamento preservativo
das madeiras é processado em unidades industriais especializadas, denominadas, genericamente, "Usinas de
Preservação" .
Parágrafo único. As unidades destinadas especialmente à pesquisa e
aperfeiçoamento dos processos de tratamento são denominadas "Usinas
Pilôto" e, como taís, registradas no
órgão competente.
Art. 11. As usinas de preservaçãodevem registrar_em fichas especiais,
todos os tratamentos feitos, com inuícaçâo dos dados técnicos essenciais
da operação efetuada, fichas essas que
serão arquivadas, ficando 'permanentemente à dtsposíçâo do órgão fiscaüzador
§ 19 Cada peça possuirá u-na chapa,
de identificação. fi';{ada de forma índelével e duradoura, contendo a sigla da usina de procedência. e o número da ficha de tratamento.
§ 2Q Excetuam-se dessa .exigêncía
apenas os mourões, esteios, cruzetas e
escoras de minas e de taludes.

Do Registro das Bnvpréeas, Métodos
e Produtos
.art. 12. As empresas estatais, paraestatais e privadas, que se dediquem
a indústria e comércio de eqtupamentos e instalações de tratamento; de
preservativos e preservação de maüeí.ras, são obrigadas ao registro no órgão competente, que expedirá o u-espectrvo "Certificado de Registro".
Art. 13. O registro a que se refere
o artigo anterior será. feito mediante
requerimento do interessado, índícando a denominação da empresa, sua
sigla e endereço, caracterlstícae de
ínstalaçào e de funcionamento, capaCIdade de produção e tnzormacõos.
complementares.
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Parágrafo único. Qualquer alteração das condições iniciais deverá ser

obrigatoriamente comunicada à autoridade competente, dentro do prazo
de 30 dias, para efeito de averbação
no registro competente.
Art. 14. Os métodos e produtos
químicos 'utilizados ou destinados à
preservação das madeiras serão l'e~
gfstrados e licenciados pelo órgão
competente, que expedira Os Certificados correspondentes.
§ 19 O registro e licenciamento será
feito depois do exame tecnológico do
método ou produto e verificação expertmental de seu grau de eficiência.
§ 29 Poderá ser concedido o registro provisório, mediante apreeentaçâo
de atestados passados por Institutos
estrangeiros ou entidades ne comprovada e reconhecida ídoneídaue a critério do órgão competente, sempre
que- tratar-se de produto de importa-çâo cuja efíélêncía, dependendo de
verífíeaçãc experimental demande um
período prolongado, de observação.
Da Fiscalização

Art. 15. A fiscalização abrangerá os
fabricantes de preservativos de madetra e as emprêsas que os utilizam.
S 19 A fiscalização será feita nas
tndustrtas de preservativos, nas usinas de tratamento e, ainda, meclian":
te provas diretas com as madeiras
já tratadas e em uso ou em vias de
utilização.
§ 29 A Iíscalízaçâo vertrícará, amda,

se os métodos de preservação correspendem aos regtetrados e Se a introdução do preservativo de madeira COT4
responde as quantidades nuntmas exigidas, bem como se a fixação do produto no 'corpo da madeira efetivouse em índices admítddosrpela técníca,
§ 39 A

fiscalização abrangera não

.sc o produto e estocado, como tam-

bém aquêle já em apncaçao
Art. 16. A físcalízaçâo das atívidades relacionadas com a preservacao
e o comércio de preservativos será
exercida por funcionários devidamente credenciados, os quais, no exercicio dessa função são equiparados aos
agentes de segurança pública nos
têrmos do art. 24 da Lei no. 4.7'(1,
de 15 de setembro de ·1965.

Das In/rações e das Penas

Art. 17. A infração de qualquer dos
dispositivos do presente decreto, sujeitara o íntrator a penalIdades que
poderão ir da simples advertência até
~ .cassação do seu registro, sem preJUIZO da multa prevista no parágrafo
único do art. 59 da Lei nc 4.797 de
20-10-65 e de outras sanções, de natureza civil e penal, a que poderá ficar igualmente sujeito, pelos illcitcs
porventura praticados, no exerCÍCIO de
suas atividades.
Art.. 18. As empresas de preservaçãc, os fabricantes e fornecedores de
produtos preservativos que incorre_
rem .em irregularidades, seja quanto
a exatidão das fórmulas ou quanto
ao metido de sua apucaçâo, ncarn sujeitos ainda a pena de reposíçác total
do material porventura ímprõprtn,
mente tratacc e já entregue ao ccnsumo público.
Parágrafo trníco. Na remcrdénota
além da reposíçâo, terão cancelados
os seus registros.
Art. _19. 'A autoridade competente
aplicara as multas, graduando-as conforme a gravidade de que se revestirem.
Parágraro trnico. As multas sento
impostas por despacho em processo
admímstratívo
Art. 20. Os funcionários responsavcís pela fiscalização, verificada a inJraçâo, Iavrarâo o respectivo auto, em
três vias, o qual será assinado pelo
autuado e por duas testemunhas>
Art. 21. Aos infratores será concedido. para defesa inicial. prazo de
15 dias, a contar da data da autuação,
sob pena de revelia, cabendo à autoridade julgadora prazo ídêntícc para
decidir .
Art. 22. Decorrido o prazo previsto
no artigo anterior, e não sendo paga
a multa, a dívida será msccita e a
certidão remetida ao Juizo competente para cobrança executiva.
Art. 23. As rendas das multas serão recolhidas ao Banco do Brasil SA
à ordem do Fundo Federal Agropecuário.
Disposições Transitórias e Finais

Art. 24. As emprêsas r efertõae no
art. 1'" respeitados os atuais índices
de tratamento deverão atender ao seguinte escalonamento percentual mi-
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nimo das suas aplicações com madeiras preservadas:
a) 1U%, em 1966;
b) 20%, em 1967;
c) 50%, em 1968 e 1969;
d) 100 %, a partir de 1970.
Art. 25. As emprêsas de que trata.
o art. 12, já existentes na data da publicação deste decreto, terão o prazo, de 90 dias para promover o seu
registro.
.
Art. 26. O Departamento Nacional
de Estradas' de Ferro (DNEli') adota';'
rá as medidas que se fizerem neceasárías, visando à obtenção de recursos que lhe permitam estimula! o tra-tamento mínimo de 10.000.000 ae dormentes anualmente, podendo ínclusíve. .complementar as despesas impostas às ferrovias oficiais .e particulares
com o emprego de dormentes - tratados.

o

Art. 27. O DRNR, no exercício ôas
atribuições- que lhe são conrenoas pela
Lei 4.797-65 e pelo presente decret-o
adotará, sempre que possível, a termínologta constante de gtosárto 'do
Comité Panamerrcano de Normas Técnicas.
Art. 28; Será 'transfertdo ao Dapartamento de Recursos Naturais Renováveis _o acervo do registro e licenciamento de preservativos de madeira
existente no Serviço de Defesa Sanitária Vegetal' do Ministério da Agricultura.
'
Art. 29. 11:ste decreto, entrará em
vigor na data de sua publicação, 1'€vogados o Decreto nc 52.636, de 8 de
outubro de 1963 e .demaís disposições
em contrário.
Brasília, 18 de março de 1966; 145.9
da Independência e 78Çl da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

H.

Ney Braga

DECRETO

N.9

MARÇO

nos têrmos dos artigos 140 e 150 do
Código de Aguas (Decreto n.c 24.643,
de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. l,Çl Fica autorizado' o Departamento Nacional de Obras contra as
Sêcas, a instalar uma usina htdreIétrica no açude público Estreito, no
rio Verde Pequeno, n() município de
Espínosa, Estado de Minas Gerais.
§ 1.9 O aproveitamento da energia
hidráulica destina-se à eletrificação
rural' na bacia de irrigação do referido açude e ao suprimento, em alta
tensão, de -concessionários locais. dentro do raio de ação do transporte
econômico de energia elétrica.
§ 2.9 Após a aprovação dos jrrojetos, serão determinadas em portaria
do Ministro das Minas e Energia, a
altura da queda, a descarga de dert-.
vação e a potência a aproveitar.
Art. 2.9 O Departamento Nacional
de Obras contra as Sêcas deverá submeter à aprovação do Ministro das
Minas e Energia, em três (3) vias,
dentro do prazo de cento e oitenta
·,180) dias, a contar da data da publicação dêste Decreto; os estudos,
projetos e orçamentos relativos ao
aproveitamento e respectivas instalações.
Art. 3.9 As tarifas de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de Aguas, do
Departamento· Nacional da Produção
l\..I ineral, com a aprovação do Ministro
das Minas e Energia.
Art. 4.Q aste Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 'contráno..
Brasilia, 18 de março de 1966; 1459
da Independência e 789 da República..
CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

58.017 s.:
DE

DE

18

DE

·19{i6

Autoriza o Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas, a instalar
uma usina hidrelétrica, no açude
público Estreito, no municipio de
Espinosa, Estado de Minas Gerais.

O presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e

DECRETO N9 58.018
MARÇO

DE

~ DE

'H

DE

1966

Dispõe sôbre a responsoonsaoae dos
chefes imediatos na ain ecusçãc das
aptidões e habilitação dos [uncíoné-:
rios readaptados e da outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tígo 87, item l, da Constituição, de-

creta:
Art. 19 O Chefe imediato do fun-

cionário que tenha sido readaptado. e
demonstre não possuir as necessárias
aptidões e habilitação para o. bom
exercício do nôvo cargo fica obrigado
a; expressamente, dar ciência da irregularidade à autoridade superior, sob
pena de responder solidariamente nos
processos admínístratívo. civil e penal
cabíveis.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo aplica-se também aos Chefes
imediatos dos servidores enquadrados
por amparo das Leis ns. 3.483, de 8

EXECUTIVO

Art. 3Q OS Chefes de Serviço e os
funcionários que tenham iJrOmovido
processos de readaptação com infringêncía dos requisitos estabelecido.:; no
art. 44 da Lei nv 3,780, ue 12 de junho de 1960, poderão ~xclnir-se da
responsabilidade, desistindo das respectivas propostas ou requerimento
por escrito e através da autoridade à
quem forem diretamente .suborrünados,
no prazo de 60 (sessenta) .rlas contados da publicação dêste decreto.
Brasília, 21 de março de 1%6; 145Q
da Independência e 789 da Repúbltca.
H. CASTELL() BRANCO

Mem de Sá
Zilmar de Araripe lkfacedo
Arthur da Costa e Silva
Juracy Magalhâes
Octávio Bulhões
Juarez Távora
Ney Braga
Pedro Aleixo
Walter Peracchi Barcellos
Eduardo Gomes
Raymundo de. Britto
Paulo Egydio Martins
Mauro Thibau
Roberto de Oliveira Campos
Oswaldo Cordeiro de Farias

de dezembro de 1958, 3.772, de 13 de
junho de 1960, 3.967, de 5 de outubro
de 1961, e 4.069, de 11 de junho de
1962 <Parágrafo único do art. 23).

Art, 29 A autoridade que tomar ~i
êncía da irregularidade providenciará
imediatamente à apuração sumária
dos fatos e encaminhará círcunstariciado relatório, instruido com os elementos necessários, à Comíssâo de
Classífícação de Cargos, para os fins
de revisão da readaptaçào ou enquadramento, sem prejuízo da instauração dos processos admímstratívo e penal, quando couber.

DECR.ETO

NQ

58.019 -

DE

21

DE MARÇO DE

1966

Declara prioritária ao âesenrotuímento do Nordeste, para efeito de ~"encão
de quaisquer "axas e impostos federais, a importação de equipamentos
novos, sem similar nacional registrado e consignados à empresa "Seciétê Cotcmniére Belçe-Bréeiíienne", de Moreno, Estado de Pernambuco.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Art. 87, Item I, da Constttuícâo Federal e nos termos do Art. 18, da Lei
nc 3,692, de 15 de dezembro de 1259, e, ainda considerando que :o Conselho
Del i b e r a t i v G da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), através da Resoluçâc nv 1,585, de 8 de julho de 1965, aprovou
o parecer da Secretaria-Executiva daquele órgão, propondo tôsse reconhecida
como prioritária para o desenvolvimento da região, para efeito de Isenção
de impostos e taxas federais, a importação dos equipamentos novos, neste
descritos, a ser efetuada pela cmprêsa "Société Cotonntêre Belge-Brésilíenne", de Moreno (PE) e destinados à modernização de sua indústria textn:
considerando haver o Conselho de Política Aduaneira atestado não terem
ditos equipamentos similar registrado no Pais;
considerando, enfim o mais que consta da Exposição de Motivos com
que o Superintendente da ["'UDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Pica declarada ortorâtárta ao desenvolvimento do Nordeste, para
efeito de isenção de quaisquer impostos e taxas federais, a importação de
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equipamentos novos,' sem similar nacional registrado, a seguir descritos e
consignados à emprêsa "Société Octonníêre Belge-Brésüíerme", de Moreno,
Estado de Pernambuco.

ITEM -

ESPECIFICAÇãO

I
1
1 Quantidade I Valor total
a ser
I
I
importada

I

_ _ _ _~

792

198

4

4

2
2

2

1

I

Fusos sem gancho, extra reforçados parai
bobinas pesadas, completos, com rolamen-]
t.osSKF, modelo HP-2A.
I
Polias de tensão, com rolamentos parai
acionamento por fita de 4 fusos cada.
I
Conjuntos de 14 trilhos de suportes des-]
montados, completos em várias secções com I
guías-ríos móveis, com barras suportes, I
guias para parafusos e demais peças parai
montagem imediata para 198 fusos cada. I
Conjuntos desmontados completos de 131
trühos porta-anétr em várias secções, comi
os respectivos anéis de têmpera especial I
para alta -otacão, inclusive guias e supor-I
I
tes para 198 fusos cada.
Conjuntos de 28 peças para elevação pro-I
gressíva de banco de anéis.
I
Dispositivos a retôrno dos bancos dei
I
anéis.
Conjuntos de lubrttícaçâo central, com-I
pÓHO de: 2 bombas de óleo; 15 metros dei
tubulação; 12 cüatrfbuídores; 200 luvas e]
arruelas; 2 conjuntos completos desmon-]
tados de 2 trens de alta estír agem cada]
um, para um teta, de 792 tusos. constantes!
de suportes, cilindros, caneladas, braços]
pendurar. rorínhos de pi essàc supertores.]
machões estrcadores com 40 engrenagens I
helicoidais. relógios Hanks, varas de su-]
portes e suspensão, 60 m de trilhos de vá-!
rias secções, 800 guíaa mechas vaí-vem.j
tudo com os respectivos parafusos, arrue- [
las, para serem montados; 14 mancais 1
providos de rolamentos SKF completos, I
.
Total
,
1
Todo equipamento supra é de fabricação e]
exportação de Spíntex - ' Spínnerei Mas-I
chínen Bau Stdehl, Eromm & CCo Murrhardt]
Wurtt - República Federal da Alemanha. I

I

CIF US$

1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I

1.004

I
I
I
I
I
I
I
I
I

33 .s49

Art. 2Q üete uecreto errtrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de março de 1966; 1459 da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANco

Octavto Biunôee
Oswaldo coracírc de Farias
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DECRETO NQ 5!L020 -.DE 21

DE MARÇO DE

1966

Declara príoritaríc ao tiescnooluincento do Nordeste, para efeito de isenção
de quaisquer taxas e lmpostos federais, a importação de equipamentos
novos, sem similar tuicícauü registrado e consignados à emprêsa "Companhia Valença Industrial' , de Valença, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Art. 87, Item I, da Ccnetitulçâo Federal e nos têrmos do Art. 18, da Lei
nc 3.692, de 15 de dezembro de-1959, e, ainda, considerando que o. Conselho

Deliberativo da Superintendência ,do Desenvolvimento do Nordeste _
SUDENE, através da Resolução nc ,1.114, de 5 de fevereiro de 1965, aprovou
o parecer da Secretaria-Executiva daquêle órgão, propondo tôsse reconhecida
como prioritária para o desenvotvimento da região,. para efeito de isenção
de Impostos e taxas federais. a importação de equipamentos novos, neste
descritos e a ser efetuada pela emprêsa "Companhia valença Industrial",
de Valença, Estado da Bahia e destina~os à modernização de sua indústria;
consíderando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em que
o Bupermtendente da BUDENE- encaminhou a proposta do Conselho Dehberatívo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a Importação
dos equipamentos novos, sem similar registrado no país, a seguir descritos
e consignados à emprêsa "Companhia valénça Industrial", de Valença, Estado da Bahia:

I
II Quantidade
a ser
1I

ITEM -

ESPECIFICAÇãO

I importada 1
I
I
I
I

Valor total
CIF US$

1 .Iogos de tubos de sucção especial sistema I

"Augusta" para suspensão central de perfil!
aerodinâmico, de secção oval, de material I
de liga de alumínio e polido com luvas ne-]
xíveís e dispositivo de suspensão central, dei
fabricação e procedência alemã e exporta-I

çãc de Sussen Spindelf'abrílr
I
2 Anéis Rieter para fila tório flange 2"
1
3 Anéis Rieter para Retorcedeíra 2 3/4
1
4 viajantes Rieter para ruatorto (milheiro) I

5 Alicate para colocação de .viajantes
I
Total
t
Todos os anéis, viajantes e alicates são dei
fabricação e procedência suíça de A. G. I
Joh. Jacob Rieter & Cia., importação de]
Brackner S.A. Pfafiron -- Suíça,
\

----~_._-----

11
4.380
3qJ
. 1. 260
4

4.138
4.033
505
914
230

9.875

I

Art. 2i? ll.:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de março de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLQ BRANco
Octavio Bulhões

oeuxuao cordeiro de Farias
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DECRETO N9 58.021 -

PODER

DE 21 DE

MARÇO DE 196€

Retifica a Tabela Numérica Especial
de Mensalistas do Mini.strerio
da
Saúde, aprovada pelo Oecreto número 49.346, de 26 de novembro de
1960.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituicâo, e em

0

~u~;lá~eE~f ;9 3~~~~Sà~ ~1~ da:t~b~.fi

de 1960, decreta:
Art. 19 Fica retificada a Tabela Especial de Mensalistas do Ministério
da Saúde, criada pelo Decreto número
49.346, de 26 de novemoro de 1960,
na parte relativa à, série funcional de
Médico, para efeito de mciusão de
uma função de Médico, referência 27.
Art. 29 A função de Medico, referência 27, a que se refere o artigo
.anterfor destina-se ao aproveitamento de Humberto Carlos Guimarães Pereira, servidor -do antigo serviço Especial de Saúde Pública. néneücíado
pelo disposto no art. 12, alínea a, da
Lei nv 3. 750~ de 11 de abril de 1960.
parágrafo único. Os efeitos do aproveitamento de que trata este artigo
prevalecerão a 'partir de 12 de abril
de 1960, data da publicação da Lei
no 3. 75Q, de 1960.
Art. 39 aste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de março de 1966; 1459
da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Raymundo de Britto

DECRETO NÇI 58.022 MARÇO

DE 21 DE

DE 1966

Altera o Regimento do Museu
lmperial

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1Q O Regimento do Museu
Imperial, do Ministério da Educação
e Cultura, aprovado pelo Decreto
nc 21. 008, de 22 de abril de 1946, com
as modificações que lhe trouxe o Decreto no 25.797, de 10 de novembro de,
1948, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

ExECUTIVO

I - A Administração do Museu será assistida por um Conselho composto de dez membros, designados pelo
Ministro da Educação e Cultura, dentre cidadãos que revelem notório intcrêsse pela cidade de Petrópolis ou
pelo valor cultural e artístico do Museu Imperial.
n - Os membros do Conselho nào
receberão qualquer remuneração, a.
êsse título, sendo considerado serviço público relevante a sua participação no mesmo.
IrI - O Conselho reunir-se-á trimestralmente, por convocação do Di-retor que presidirá aos trabalhos, e
com a presença do Secretário do Museu.
IV - O Conselho será ouvido em
\tôdas as decisões que interessem ao
Museu. sem prejuízo das funções administrativas, que continuam da atrt-.
buíção do seu Diretor.
V-- As proposições aprovadas pelo
voto da maioria nas reuniões -, do,
Conselho serão 'encaminhadas ao Ministro da Educação e Cultura, peloDiretor do Museu, que as fará acompanhar de memorial justifícativo,
quando iôr o caso.
VI -Além de comparecerem às.
reuniões, os membros do Conselho serão convocados para participarem das,
solenidades e comemorações realizadas, no Museu.
VII - Os Membros do Conselho serão designados pelo prazo de três.
anos.
VIII - Em caso de vaga o substituto que tôr designado completará o
tempo de mandato do substituído.
Art. 2Q O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publíeaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de março de 1966; 1459'
da Independência e 789 da Repúbli-

ca.
H. CASTELLO BRANCO

Pedro Aleixo

DECRETO N9 58.023 -

DE 21 DE

MARÇO DE 1966

Dispõe sôbre a educação' cívica
em·
todo o país e dá outras providências.

O Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o aru-
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go 87, item l, da Constituição, decreia:
Art. 19 O Departamento Nacional
de Educação, órgão do Ministério da
Educação e Cultura, tomará a si esti-

mular em todo o pais a educação cívica,para o que promovera iniciativas Oll levara a sua cooperação à iniciativa de outras esferas do poder PÚblico ou a iniciativas privadas, usando
de processos capazes de incentivar a
consciência cívica de cada comunida.de.
Art. 29 A educação cívica visa

a
formar nos educandos e no povo em
geral o sentimento de aprêçc à Pátria, de respeito .às instituições, de
rortalecímento da família, de obedlencia à Lei, de fidelidade no trabalho t: de integração na comunidade,
de tal forma que todos se tornem,
em clima de liberdade e responsabilidade' de cooperação e solidariedade
humanas, cidadãos sinceros. convictos e fiéis no cumprimento' de -SélUS;
deveres.
Art. 39 A formação cívica processa-se obrigatoriamente na escola, como prática educativa, mediante atitude freqüentes que lhe assegurem a
continuidade e contribuam para a
consolidação dos hábitos e ideais que
ela oolíma. Deve ser praticada em
todos os' graus de ensino e ser preocupação dos professôres em geral e,
especíalmente, daqueles que, em virtude de suas áreas de ensino, tenham
cem ela conexão, como linguagem,
geografia, história, música, -ertucaçâo
física e desportos, artes plásticas,
artes industriais, teatro escolar, recreaçâo.
Parágrafo único. O Diretor da escolli, ou 11m coordenador, especialmente designado, responderá pelas iniciativas e oportunidades que assegurem
a prática da educação crvtça.
Art. 19 Contribuí igualmente para
a formação cívica o uso de todos os
veículos de difusão cultural, como os
jornais e as revistas, o cinema e o
teatro, o rádio e a televisão, os clubes
de esportes e de recreação, e quaisquer acontecimentos que, em contato
com a opinião, possam despertar os
ideais e hábitos preconizados. O DNE
solicitará a cooperação dêsses instrumentos de comunicação coletiva, e
propcreíonar-Ihes-á material áudiovisual especializado, capaz de enrí.quecer os recursos de que dispõem.

Art. 59 E' instituído, na
de

~ducaQ.âo

Divisa0

Extr-a-Escolar, o Setor

ne Educação Clv}ca, ao qual compettra, en: co_~,peraçao ?om ° Serviço de
Organtzaçao e Onentação, com a
Ua~panha Nacional de Material de
ãnsmo e com outras entidades do
DNE:
a) promover e estimular a comemoração das grandes datas nacionais e
dos centenários de brasileiros ilustres
bem como prestigiar as festas popula~
res, de .caráter tradicional, e as manifestações folclóricas;
b) promover a elaboração de monogratras sôbre, dentre outros asauntos: IJ conceituação de Estudos B1'Ueueircs nos três graus de ensino; Ir)
participação de todos os professôrea
na formação do educando, em particular na formação cívica; 1II) caracterização da educação cívica como
wática educativa e orientação a ser
dada aos seus coordenadores; IV)
j-rauca de regime representativo na'
Escola; V) organização de excursões
orientadas a mstdtuíções culturais como muse t rs. bibliotecas, monumentos histórtccn -.,.. e órgãos do Poder
Legislativo, .rudtcíárlo e de serviços
públicos; VI) significaçáo especial da
língua nacional, sua literatura, e da
Hísl.órica do Brasil;
c) organizar concursos em tõmo de
livros e temas fundamentais, destinados a edições de livre iniciativa do
autor, dentre outros: 1) originais para
compêndio de "Organização Social e
Política Brasileira", com três prêmios
iguais em dinheiro; II) originais para
compêndio de "Estudos Brasileiros",
com três prêmios iguais, em dinheiro
do autor.
d) cooperar na execução das providências e iniciativas que o DNE 1:0mar por qualquer de seus órgãos, dentro do espírito do presente decreto.
Art. 69 O DNE promoverá, nas capitais dos Estados e Territórios, bem
como no Distrito Federal, seminários
destinados a despertar no professorado local e na opinião pública Interêsse pela educação cívica e pelos problemas pedagógicos dessa prática educativa.
Parágrafo único.
O Serviço de
Assistência e Cooperação Educacionais
do DNE e a Divisão de Educação Extra-Escolar elaborarão os programas
cesses seminários e terão a seu cargo
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a realização, com o concurso dos Con- subordinado ao Ministério da Educaselhos .e Secretarias Estaduais de
ção e Cultura, tem por finalidade fi,
de formular recomendações de incentiEducaçâo.
vo à indústria, comercialização e exArt. 7Q O atual Setor de Estudos
pansão do livro.
Técnicos passará a constituir o Serviço de Organização e Orientação, mCAPÍTULO II
tegrante do DNE, como órgão geral
dr consulta e estudos de todos os
Da organização
órgãos do Departamento.
Art. 89 Os atuais Setores de .ádmiArt. 29 O GEIL compreende:
mstração, Pessoal e Expediente e conPlenário (P)
tábil passarão a constituir o Serviço
de Adminístraçac, integrante do DNE.
ôecretarra-Geral (SG)
Art. 9'1 As despesas, com a
exeArt. 3'1 O GEIL será presidido peto
euçao das medidas previstas neste deMinistro da mducação e Cultura, que
creto correrão por conta das respectipoderá delegar suas funções ao Divas verbas orçamentárias.
retor do Instituto Nacional do Livro.
, , Art: 10. O Ministro da Educação e
Art. 49 São integrantes natos do
Cultura baixará as instruções necessá-, GEIL:
'
rias á execução do presente decreto.
I
O
Diretor
do
Instituto NacioBrasília, 21 de março de 1966; 1459 nal do Livro;
.
,da Independência e 78Q da RepúblíII
O
Presidente
do
Banco
NacioCf!;.
nal do Desenvolvimento Econômico;
H. CASTELI.O - BRANCO
III :-- O Diretor do Departamento
dos Corretos e Telégrafos;
Pedro Aleixo
IV - O Presidente da Academia
Brasileira de Letras;
DECRETO N'1 58.024 - DE 21 DE
V - O Diretor da Carteira de CâmMARçO DE 1986
bio' de Banco Central;
YI - O Diretor da Carreira de CréAprova o Regimento do Grupo Exedito Geral do Banco do Brasil S.A.;
cutivo da Indústria do Livro.
VII - O Presidente da Câmara Brado Livro;
o Presidente da República, usando sileira
VIII ..:.- O .Preaídente do Sindicato
da atribuição que lhe confere o artiNacional dos Editôres de Livros;
go 87, item I. da oonstdtuiçâo, .Iecrna .
Art. 19 Fica aprovado o Regimento
IX - O Presidente do Sindicato das
do Grupo Executivo da Indústria do
Indústrias Gráficas da Guanabara, e
Livro; do Ministério da' Educação e
X - O Presidente do Sindicato Ias
Cultura, que, assinado pelo respectivo
Indústrias Gráficas de São Paulo.
Ministro, com êste baixa.
Parágrafo único. OJ' integrantes na:Art. 21? ~s~e decreto entrará em v!tos do GEIL poderão designar, com
gor na dnra de sua publicação, revotodos os poderes,. seus' representantes
gadas as disposições em contrário.
autorizados às reuniões do GEIL, meBrasília, ~1 de março de 100'6; 145Çl· diante comunicação à sua Secretaria
da Independência e 78Çl da República.
Geral.
H. CASTELLO BRANCO
Art. 59 O Ministro de Estado da
Educacão e Cultura designará o SePedro Aleixo
cretárto-Geral do GEIL, dentre os
servidores do 'Quadro de Pessoal do
REGIMENTO DO GRUPO EXECUTImesmo Ministério.
VO DA INDÚSTRIA DO LIVRO
Art. 81? O Presidente do GEIL designará os Chefes de Seção por proCAPÍTULO I
posta do Secretário-Geral, dentre servidores, cujos cargos sejam compatíDa finalidade
veis com as Chefias, do Quadl'o de
, Art. í~ O Grupo Executivo da InPessoal do Ministério da Educação e
dústria do Livro (GEIL), diretamente
Cultura.
.
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CAPÍTULOIll

!la comieténcía
SEÇÃo I

Do Plenárlo

Art. 7º Ao GEIL compete:
elaborar planos, e submetê-los

a)

à apreciação .do Ministro da Edvca-

cão e Cultura, .tue os encaminhará ao
Presidente da República, de incentivo
à indústria do livro e sua comercialização, inclusive estímulos à negociação de direitos' autorais nacionais e
estrangeiros;
b)
examinar" mediante mantres.eção opinativa, projetos de desenvolvimenta da indústria nacional do livro,
sua expansão, e pop-üarfzação do mercado de leitura;
c)
propor medidas de natureza finánceira 131.1 fiscal de apoio à indústria do livre: e à sua comercialização,
qualquer que seja a sua nrncedên-ra.
à)
recomendar, à entidades oficiais de crédito e financiamento, medidas de apoio à indústria rracíonat do
livro, . em especial seu reequípamento
e aperfeícoarnento tecnológico;
e)
promover estudos conclusivos. e
recomendá-los às autoridades competentes, sôbre tarifas aduaneiras, câmbio, preparo de mão-de-obra especializada, suprimento de matértas-prtmas medidas tributárias e legislativas
que' estimulem a produção do líyro e
sua comercialização e a expansao do
mercado de leitura, e outras ínícíatdvas de Interêsse cultura, técnico, financeíro ou econômico da indústria
do livro;
f)
acompanhar com poderes de supervisão, junto a Órgãos do govêrno,
a execucêc de quaisquer medidas, ou
iniciativas, . que, direta ou indiretamente, se relacionem COm a índústrla
do livro;
g) representar, perante órgãos do ~
Govêrno com recurso ao Presidente
ãe República,· por intermédio do Mimetro da Educação e cultura, contra medidas, de qualquer natureza,
que a juizo do plenário do GEIL,
sejam lesivas à indústria nacional do
livro ou à sua comercialização.
Art. 89 As decisões do GEIL 'serão
tomadas por maioria devotos com o
"quorum" mínimo de presença de seu
presidente ou seu representante, e
mais 4 (quatro) de seus integrantes,
reunindo-se, ordlnàríamente, uma vez
por semana.

Art. 99 Das decisões do GEIL, cabe
no prazo de 15 (quinze) dias, recurso
ao Presidente da República.
Art. 10. Interposto o recurso, no
caso do artigo.99 , após o reexame pelo
plenário do GEIL, o Ministro de Estado, antes de submetê-lo ao Sr. Presidente da República, o encaminhará
à audiência da Consultoria Jurídica
do Ministério.
SEÇÃO

n

Da Secretaria-Geral (SG)

Art. 11. A Secretaria-Geral (SG)
compreende:
I - Seção de Administração (SAJ;
TI - Seção de Estudos e Pesquisas
(SEP), e
ITI ~ Assessoria Técnica (AT).
§ 1Q A Seção de Administração
(SA) compete:
a)
expedir aos integrantes do GEIL
a convocação para as seus reuntôes:
b)
acompanhar, preparar e dar
assistência às reuniões do Plenário,
providenciando e preparando todo o
expediente relativo aos trabalhos;
c) processar, distribuir e acompanhar o expediente que der entrada na
secretaria, informando o público sôo-e
o 3~U andamento;
d)
fichar os requerimentos e pedtdos que derem entrada na Secretarta,
coordenando seu trabalho COm a SEP;
e)
manter o cadastro e arquivar
pareceres, decisões e a legislação relacionada com a indústria do livra,
o direito autoral e editorial. bem como
a jurisprudência a respeito;
t) arquivar os levantamentos realízados pela Seção de Estudos e Pesquisas (SEP).
§ 29 A Seção de Estudos e Pesqutsas (SEP) compete:
a)
colhêr dados estatísticos sôbre
u movimento editorial brasileiro, para
cujo trabalho pedirá a colaboração co
Serviço de Contribuição Legal da Biblioteca Nacional e de outros Órg5C3
do Govêrno;
b) recolher elementos. junto à indústria gráfica, à indústria do papel.
à índúetrta e ao comércio do livro;
c) levantar dados junto ao mercado
üvrelro e editorial, bem como ínformacôes sobre câmbio e tarifas adua. nelras, r-ara fins previstos nas letras
a. b, c, d e e do art. 16 da Lei número 4.750, de 12 de agôsto de 1965;
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d) solicitar à AT parecer sôbre
matéria que exija estudo especializado'
e) organizar a biblioteca do GEIL
coon obras especializadas sôbre o
assunto, cuja consulta será, preferencialmente, privativa dos membros do
GEIL e funcionários da Secretaria-

oerar.

§ 39 A Assessoria Técnica (ATJ
compete:
a) quando solicitado pelo GEIL.
qualquer de seus membros ou pela.
SEP, opinar e dar parecer nos processos, cujo assunta deva ser encaminhado 'à decisão do plenário.
CAPÍTULO IV

Das atribuições do Pessoal
Art. 12. Ao Presidente doGErr..
compete:
I - Superintender. e dirigir os trabalhos do GEIL e representá-lo oficialmente;
TI - sortear relator para os casos
submetidos a plenário;
..
m - convocar, extraordínàrtamente.
o plenário, tôdas as vêzes que isso se
naer necessário.
Art: 13. Ao Secretário-Geral do
GEIL compete:
I - redigir as atas das sessões do

GEIL;
II - orientar, promover, coordenar

as atividades relativas a pessoal, material e orçamento;
. lU - despachar com o Presíden t.'"
do GEIL, e
IV· - convocar, de' ordem do presidente, os integrantes do GEIL para as
sessões plenárias.
Art. 14. Aos Chefes das Seções
componentes
da
Secretaria-Geral
compete administrar as chefias 'iOO
sua díreçâo, submetendo os assuntes
à consideração do secretário-Geral.
CAPÍTULO V

Das disposições finais

Art. 15. Os integrantes do GEIL,
'com "quorum" de 2/3 (dois têrços:
elegeráoo vice-sresmente do Grupo,
para substituir o Presidente nos seus
impedimentos eventuais.
Art. 16. O Secretário-Geral mometerá, diretamente, ao Presidente do

GEIL, com parecer opinativo pelo arquivamento, dos assuntos que nao forem pertinentes com as finalidades do
GEIL.

ArL 17. O Presidente do GEIL
submeterá a plenário a proposta orçamentária para o Grupo, à época
própria, conforme as normas vlgentes,
a fim de encaminhá-la às autoridades
do Ministério da Educação e cultura.
Art. 18. O· Pessoal burocrático e
técnico do GEIL será regido pela L~·
gfslaçâo Trabalhista.
Art. 19. O GEIL poderá dividir-se
em Câmara para decisões untronnes
de seus assuntos pertinentes.
Art. 20. Os casos omissos, ouvido
o plenário, serão decididos pelo Mintstrc de Estado da Educação e· cultura.
Brasiha, 21 de março de '1006. Pedro Alezxo.

DECRETO Nl,l 58.025

DE 21 DE

MARÇO DE 1966
oeciara przoritaria ao ctesenvolvlmen~
to do Nordeste, para eleito de isençao ete quaisquer impostos e taxas
teaerms, a importação dos equipamentos novos, sem stmíuir nacional
reçnstraao, neste aeecrttos e consignados
emprêsa "COSTA, HERCULANO S/A ....,. INDUSTRIA E
COMÊRCID". de Garanhams, estaelo de Pernambuco".
à

o Presidente da República, usando
aas atribuições que' .he confere o Arngo ~7, item 1, da Constituição F€~
dera! e nos termos do Artagc 18,' da
Lei numero 3.69~. de 15 de dezembro
de H/59. e, ainda, considerando que o
Conselho Deliberativo da Superlntenuencra do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), através da Resolução nv 1.564, de 8 de julho de 1965,
aprovou parecer da Secretaria Executiva daquele orgãc, propondo fôsse
reconhecida como prforttárra para o
desenvolvimento da região, para efeito
de isenção de quaisquer impostos e
taxas federais, a ímportaçâc de equipamentos novos. sem similar nacional
registrado neste descritos, a serem
importados pela emprêsa "COSTA.
HERCULANO S. A. - INDúSTRIA
E COMl'!:RCIO", de, Garanhuns, Es-
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tado de Pernambuco e destmados ao

Art. lQ Fica declarada prioritárIa ao
nesenovlvtmentc do _ Nordeste, para
~felto .de ~ua1squer _impostos e caxaa
Iederaís, a importação de equipamen.:..
tos novos, sem símílar nacional restatreco, a seguir descritos e Consigna_

encaminhou a proposta do Conselho

S/A -

reaparelhamentc e sua fábrica têxtil;
Considerando o atestado pelo coaselbo de Política Aduaneira;
considerando, enfim, o mais que
consta la EXPOSIÇáo de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE
Deliberativo do
creta:

mesmo órgão;

de-

dos a emprêsa "COSTAl, HERCULANO

INDUSTRIA E COMERCIO"

da oarannuns, Estado de
buco:

Quantidade

Item Especificação

a ser
importada

Pernam~

Valor Total
CIF US$

453 (quatrocentos e cinqüenta e três)

tubos e acessórios de sucção do coletor de resíduo, sistema Augusta.
pesando 172 quilos. com a seguinte
cnscrtmínacão: 150 (cento e cínqüenta) tubos de secção éspecíal à
puas; 150 (Cento e cinqüenta> luvas
nexrvets: 1'50 (cento e cinqüenta>
uísposíttvos de suspensão central;
3 <três) reparos para montagem

453

1. 321,60

Art. 2Q Este decreto entrará em vi gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. .c v t
Brasília, 21 de março de 1966; 1451,1 da Independência e 78Q da
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Bulhões
Oswaldo Cort:leiro de Farias

DECRETO N958. 02f) -

DE 21 DE MARÇO DE 1966

Declara prioritãria ao aeeencoiovmevto do Nortieste, para efeito de isenção de quaisquer taxas e im1Jostos federais, a importação de equipamentos novos" sem 'similar, naciotuü registrado e consignados à emprêsa
"Companhia Industrial do Bisal ---:" CIBAL", de Bayeux (Pb).

O Presidente da República, usàndo das atribuições que lhe confere o
Pst. 87, Item I, da Constituição Federal e nos têrmos do Art. 18, da Lei
ns 3.692, de 15 de dezembro ds 1959. e, ainda, considerando que o Conselho
Delíberatívo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste SUDENE, através da Resolução nv 1.854, de 7-10-1965, aprovou o parecer
da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo fôsse reconhecida como
pr-iorltárla para o desenvolvimento da região, para efeito da isenção de
impostos e taxas federais, a ímoortaçâo dos equipamentos novos. neste
descritos e a ser efetuada pela emprêsa "Companhia Industrial do Bísal
- cIS~\L". do Município de Bayeux (Pb) e destinados à industrialização
di: sisaí e fibra de "côco da Bahía'";
Considerando haver o Conselho de .Polltdca. Aduaneira atestado não
terem ditos equipamentos similar registrado no paíaj .
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Considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos com
que o Superintendente da r,UDFJ'l"}I~ encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada príorrtárfa para o desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a importação
dos equipamentos novos, sem similar registrado no país, a seguir descritos
e consignados à emprêsa "Companhia Industrial do Sisal - CISAL':, de
Bayeux (Pb):

-Valor
Total

Quantidade

a ser

ESPECIFICAÇAO

Item

I

1
I

I

I,

,

I

I

, do, 5.750 Kg

2

1

.

Fiadeira com descarga automátíea]
I patenteada, tendo 5 cabeças, 6 fu-I
I sos por cabeça, número total de I
fusos: 30; bobinas: 11 1/4" de cur-]
so x 6" de diâmetro; distância
j
entre os cilindros de 48" com exI
tensão até 76"· velocidade dos I
I voadores de 2.3(10 rpm. Prevista]
1 de montantes trasE'iros. especíaís]
para vasos de 20" de diâmetro; \
\ movimento de descarga acionado I
I nela ar e com equipamento dei
I acionamento acessório incorpora-I
I

3

I

I

I

Pêso liquido 11. 700 Kg. ...,

I Fiadeira com descarga automática I
I patenteada. tendo 5 cabeças, 6

II

I
1
I
I
j

i
i líquido 16.450 Kg
"
! Retorcedelra com voadores

1

I,
I

"

1

II

22.475

I
I

"r
I

1

Mack~1

. haul. tendo 4 cabeças. 3 fusos por!
cabeça; número total de fusos: 12; I
bobinas: 13" de curso x 9 3/4" dei
diâmetro: velocidade dos voadores I
de 1.600 rpm; completa com dta-]
positivo de tosquia. a cada fuso. I
O preço inclui o -motcr e o equí-]
pamento de acionamento. Movi-!
·1
mentI? de de~carg:\ acíonado pelol
"i ar: Peso líquido 9.250 Kg
f

11.473

"I

fU-1

soe por cabeça; número total de
fusos 30; bobínan: 11 1/4" de cur-I
so x 7 1/2" de diâmetro; distância
entre os, cilindros de 48", com ex-]
tensão até 76";
velocidade dos]
voadores de 2.000 rpm.; moví-]
menta de descarga acionado pelo]
ar e com equipamento de acíona-!
mente acessório incorporado; Pêso]

I

I

I

do

US$

I

Passador horizontal de quarta paasagem, distância entre os ctlíndros]
de 54", tendo 1 cabeça, 8 fitas por]
cabeça, 8 entregas por cabeça, I
completo com cilindros de enro-]
lamento à alimentação, movtmen-t
to de vasos giratórios à entrega el
com equipamento de acionamento
acessõno incorporado. Pêso Iíquí""

1

crp

importada

I,,
I

24.409

I
I,

I
I
I
I

1

I

I

19.961
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I

Item

I

ESPECIFICAÇAO

II

I

Quantidade
a .ser
importada

Máquina de fazer cordões de alta)
velocidade com fuso dobre, 'adapI tada para convir às bobinas de 12"
1 de diâmetro x 14' de curso, com~1
1 ple ta com dispositivos de tosquiar
I
e movimento de acionamento elé! tncc incorporado; PêsQ .líQuidOI

J

Valor
Total
CIF US$

I!
i

,

6

~ã~~~n~gde . Cocil~:r' '~m' i~~' "dõ:

1

] bre, de alta velocidade para 3 e 41
J
cordões, combinada, adaptada para
l!1 bobinas de 13" x 9 3/4 num lado]
de 12" x 14' no outro - lado. [
Apta a produzir cordas na gama]
'I de 5/16" até 5/6' de diâmetro

mm até 16 mm) com 3

I,

(81
cordões e

até 3/4" de diâmetro (19 mm)
4 cordões, completa com equipamento de acionamento elétrico
incorporado. Pêso liquido
.

I com

II

5.280 Kg.

.

\
1

.

I Máquina de cochar com lado dobre
i de alta velocidade para 3 & 4 corl dões, adaptada para bobinas dei
13'" x 9 3/4" para produzir cordas
de 3116" até 3/8" de diâmetro (4.5
1 mm até 9,5mm) com 3 cordões el
até 7/16" de diâmetro (11 mm)
com 4 cordões, completa com equí! pamento de acionamento elétrico
incorporado. Pêso líquido······1

I

8

I
5.130 Kg .....•.........•••...... !
II 'Máquina
de fazer
os spools dei

1·

"Bainder Twine" apostas a conbobinas com]
! precisão de 6" de diâmetro e até]
I 6" de comprimento; Equipamento I
I acionamento acessório incorpora-I
1

I ~~68~ 'k;a má:~~~~~: ..~~~~. ~~:~~~~1

I
1I Apetrechos ôe fabricação
e peças \
I
sobressalentes adicionais:
I
I
I
f a) Apetrechos de Pôbrica: 55 vãos]
r de fibra vermelha para a fita no!

39: passador. 26" de diâmetro x 40"1
de altura, . desarmados: 100 vasos!
I de fibra vermelha para a fita no]
I 39 passador: 20" de diâmetro x]
i 40" de altura, desarmados: 501
vãos de fibra vermelha para a fitaI
no 4l.l passador, 16" de diâmetro x]
40" de altura,
desarmados; 2501
bobinas Stelkord de 11. 1/4" x 6"1
com extremidades de aço e tubos]
de madeira de faia; 250' bobinas]

II
!I

10.857

10.718

I
I

I feccíonar os rolos

I

10.018

I

I

II
8

I
I
i

I

I
I

,
I

:'I
I

I

6.080
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Item

!

I

ESPECIFICAÇAO

I

i31

I

Quantidade II
a ser
II
I importada

Stelkord de 11. li4" x 7. li2" comi
extremidade de aço e tubos dei
I madeira de faia; 120 bobinas StelI kord de 13" x 9. 3/4" com extre~l
I mídades de aço e tubos de, madcíra de faia; 36 bobinas Stelkord

I

! ~esl~~ ~ç~' e 3f~~9sCO: ~~d~r;~dd~
I faia; 24 bobinas compostas de 12"1

I,
I

I
,

li:

1 x 14"; 8 jogos de polias de tra-I
I çâo, matrizes de fio e rodas de,
mudança de torçãc para as ne- I
deíras "Mackbaul" (4 jogos para]

I
I

j

,'li

p:rJOg;S

'I' "Mackhaul"

~~to~c~~~~: I

'
··.1
b) Instrumentos de Prova: fmá-]
i quma de provar a resistência doa]
I
fio.:; (Dinamômetro), para fias dei
uma ou de diversas pernas, com
I
I garras do tipo "E" e estacas dei
1 1/2" de diâmetro. Movimento
de apêrto na garr~, superior para
à direita ns garra interior para]
á esquerda. 30" de distância entrei
os centros das garras, para permítil certo alongamento Máquina]
do tipo 26 para montagem num I
pedestal Dial de 14. 3(4" dei
diâmetro, calibrado dE'" O, - SOOI
libras. Motor de 1/2 CF acoplado I
cdretamente por engrenagem de]
. redução de barreta direitos parai
corrente lenta; 6 cães de. barretaj
esquerdos paracarrentf lenta; 6
eros interiores para corrente len. ta; 6 elos' exteriores para. corrente
! lenta; 150 agulhas ele seção ráI pida: 50 agulhas de corrente lenI ta: 72 pinos "~o cônicos, 2 1/2" dei
comprimento x 3/S" de diâmetro;
1 par de pinhões de acoplamento
de cilindro UI x 3,2 x 1/2 x 2. Pinos!
I segurança' 1 grosa
de 10
'I para o acionamento do empilhápor: 1 grosa de '1.'32" para o acío-]
namento do cilindro estirador; 11
grosa de 114" para a roda den-]
tada: 1 grosa de 1/4" para o I
acionamento do eixo transversal
" da corrente tenta. Para a 3l'!- e
11 4~ máquina Gocds jlMacking" I
I
combinada: 3 barretes direitas !
I,
de seção rápida com cotovelos. el
agulhas; 3 barretas esquerdas
! de seção rápida com cotovelos e I
I agulhas; 3 cotovetos direitos I

I
,
I

I
I

Total

CIF US$

I

I1

I ~~%Y~i;;)I;

vetor

WGI

I

7.789

I
'
,I

I

I

"

I
I
I
I

:,'
I
,I

I
I
I

I'

II
I
,I

I

I,

I
I

I
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I

,I

I

II

ESPECIFICAÇAO '

II

I'
1

I

II
I

I
iI
I
I

I
I
I
I
I

I
j

!
11

I'

I
I
!

!
J
1
1,

~

I
I

1
1
I
I
I

I

li

'I
I

,
I
I

f
1

s~mentf' para as barretes de se-I!
çao rápida: 3 cotovelos es-]
querdos somente para as barretas I
de seção rápida; 2 jogos de pernas, cursores' e sapatas para 00bnr 2 barretas da seção rápida;
1'2 jogos de, circlips para as excremidades das 'barretes de seção
rápida: 3 barretes de corrente
lenta COIJl cães, agulhas e buchas I
6 cães de barrete direitos para
corrente lenta; 6 cães de barrem
esquerdos paravcorrente lenta; 61
elos interiores para corrente lenta;

Quantidade

Valor

a ser

Total
CIF US$

ímportaaa

II
I

I
II
I

I

6 elos exteriores para corrente I

lenta; 2 elos de combinação parai
corrente lenta; 150 agulhas dei
seção rápida; ~O agulhas de cor-]

rente

lenta; 72 pinos cônicos; 1\

par de pínhões de acoplamento]

de cilindro, 18 v 3,2 x 1 1/2 x 2, Pi-j
nos de segurança: 1 grosa de 10WG I
para o acionamento do empilha-]
dor; 1 grosa de 7/32" para o acío-]
namento com alímentaçâc sem-]
fim. dando uma velocidade cur-]
50 de 12" p/mlnuto ; 1 dObra-I
dora de provas' nv SB com suporte para uma bobina com ali~1
mentação pela parte de cima, com
barra de arrasto suspensa. Nenhum movimento de tensão. Des-l
!o,;:amento do fio no parafuso per]
meio de uma roda dentada para I
dar um passo de 5/32". Pa-]
ratuso e colunas 'mais compridos [
para convir. Volante de um metro]
de circunferência, indicador de
- 100 metros, braços de aço de
5/8" de largura, convenientemente I
reforçados. Um braço telescópio]
para facilitar a remoção das mea-]
das. Tubo montado numa base de]
metal usinada antes de ficar es- 1
malta da. Adaptada para um tun-I
ctonameuto manual. Braços de 17.
112" de largura desde a parte!
trazeira até a parte rrontaf 1 bto-]
co contador de fita N? 1. 1/2" dei
largura, sem gaiola. Com funcio
namento manual para medir ai
fita e com roda de 60 dentes.l]
calibrado O - 60 metros; 1 dís-]
ooettívo para provar a torção-Nú-l
mero 1: mas com garras pesadas I

OI

H

'

1 para conv- as amostras .do cü-]
I ente garras do tipo a parafusar.]

1I
I
I

\

I\

I
II

II
I

1I

II

II
\
I
I

!,
I
,I
I

I
I

!
I

II
I

I

I

63.3
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Item

\

I

ESPECIFICAÇAO

Quantidade

I

a ser

importada

I

I'

Valor
Total

II

CIF US$

I

1.968

I
I

I

I
I
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I
I

Quantidade I
.Item

a ser

ESPECIFICAÇAO

importada

i

Valor
Total
CIF {'S$

I completos; 2 cosposítívos de ar-I
I
I

1 asto

do tipo suomergtdc no óleo, I
2 bases de friçâo oomMI
I pJ.~tas com placas de arrasto; 6

\

! O·S rolos de pressão; 12 narretas]
1 completas com agulhas; 12 cor-I

I

"::0.mptetos;

I arcos recobertos de borracha parai

' retas V para o acionamento do I
I voador (B210); 72 peças de frfçâo]

I

I Fe.'oldo,20.000 agulhas de pente.]
J 12 WG x.z 5/16" de comprimento;

I 4 rolamentos de esferas para car-

I caças de voador, MS 12; 4 rola-]
, mentes de rolos pala carcaças de]
'I voador; RMS 12, pmhôes do eixo I
I dà cremalheira (fendidos) ; 3 bo-]
é

li

binas de altmrínío . Par", 8 máquí-]

nas de fazer spooís de' "baler I'
twine"; 8 carnes de curso; 8 ala-]
vancas de curso; 8 suportes de eur-]
! so; 8 barras de curso completas]
I com extremidades; a pernas para I
I. cursores de curso; 2'.! cursores de I
] curso (nylon);. 4 dúzias de
! de compressão; 4 dúzias de molas
i de compressão: 4 guias-fios. Para
I fidodeira de 11 1/4" x 6": 2 carca-]
de voador completas; 4 voadO-I
, ças
res completos; 4 placas de trilho
para bobina completas com fusos
I mortos. 4 bases de rríção oompleI tas; 12 arcos recobertos de
borracha para .rolos de pressão;
24 barretas completas; 288 pentes
completos; 12 correias V de acíor comento de voador (i60A); 12 cor1 re..as V de acionamento de voador;
j 12 peças de frição Perodo; 24 por1 ta- Ferodos com carneiras a molas
completos; 20,000· agulhas de pen-]
te; 4 punhões do eixo da crema-I
lheira.., Para a ffadeíra de 11 1/4"
x 7 . 112": 2 carcaças de voador
! completas; 4 voadores completos; J
4
placas de
trilho de
bo-I
bína completas com fusos mor-I
I tos; 4 bases de friçã'J completas;
I 12 arcos recobertos de borracha
; para rolos
de
pressão;
12J
I carretas completas; 1~ correias v:
I de acionamento de voadorj]
{12
correias
V
de
aciona- [
1 menta de voacior; 2,1 porta-Fe-I
I -oacs com chameíras a molasl
I completas: 144 Pf,ÇM de frição FeI rodo. 4 pinhões do eíxc da crema- I
! Iheíra (fendidos); 20.000 agulhas I
! de pente; Para retorcedeíra "Mà-]

,
I

mOlasl

I

.
1

I
I

I

II
I

II

I
I

I
II

I
I
I

I

I

I

I

!

I
I

II

I
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Valor
Total

Quantidade

a ser

i\
,

I' mportada

I

I

CIF US$

I ckhaul' de 13" x 9 3/4": 2 carl. caças de voador completas; 2 voadores completos; .2 bases de rnçá') completas; 72 peças de frição
I Ferodo; 2 dispositivos de arrasto
1 ia tipo submergido nc óleo, com-]
I pletos, 10 pés de correias V Bram-]
I tne, Neoprene; 4 rolamentos de]
1 esferas para carcaças de voador,
I MS 14; 4 rolamento" de rolos paraI
I carcaças de voador RMS 12; 4 '
I pinhões do eíxc da cremalheira
j (fendícc.sj ; 1 CLlIlJU.uW cortador dei
tosqtnar . Para maquina de fazer
cordões, 12" x té'". 2 guias direi\ tas' de latão com pohae e pernas; \
I '2 g aias esquerdas de latão com
1 polias a pemcs: a arcos de bronze
j rosrõríco fendidos para anéis dei
! ;JUlio de mna: J anéis de' polia de
I auía de aço doce 1- õtscos de fríçá-, de couro; :2 pinhões de bronze
rcstonco. 24 dentes 3/8" de passo;
I 'J rodas sem-tnn J9 dentes, 3/8"
1 de passo: 2 parafusos de curso de]
I l% níquel cromo, 4 alavancas arti-I

I

1

1

I

I

1

I

I

I
I
I
,
I

1

I
i

I

I

I

1

I
!
I

1

!

I
1
I

I

1
I

I

!
I

I
I
I

curadas ele aço doce-para pararu-]
de curso; 4 polia,,, de guia de]
doce e pernos, 4 pernas de
actonamento de aço doce para booinas,4 correias "Powergrfp" 7501
ti 20i). 4 correias "Powergrip" 510
a ?OO, i correias "Powergríp" 4201
H 2l)Q; F ara a máquina de cochar
le 13" :lf 9 3;'1 X 1~" x 14": 6 pIacas de rrtção de ferro fundído.]
peça sôlta: 6 discos de couro; 31
chaves de vedacà-, do fuso da boblna; :> rolamentos para pivô da
placa de arrasto, 4 pernas
de
aclona.nento ae aço para bobinas;
6 fusos de bobina; 4 cursores para]
peruas de voador
(simples); 41
pernos para cursores (simples);
4, c-u-seres para pernas de VOadOrj
(dobrea) : 4 uemos para cursores
(dobres) , Para a máquina de ccchar]
de lT' x 9 3/4"; 6 placas de fri-I
ção de ferro fundido (peça sôlta) ;
6 díscos de couro, 3 chaves de vedação de fuso de bobina; 3 rola-]
mentes para
pivô dai placa dei
arrasto; 4 pernas de acíonamentol
de 3ÇO para bcbtnas: 6 fusos de]
bobina: 4 eu-seres para pernas]
de voador (simr,Ies); 4 pernas para]
cursores (Simples); 4 cursores]
';03
d,.C v

I

I

I
I
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Item

I
1

I
I

I
I

Quantidade

______
, --I

1

___ I

II nos
pernas de
(dobres); per-li
pata cursores (dobres) ..Para
voador

\ 8 máquinas de fazer spcols de

I

I portes de curso; 8 barras de cur-

I

! molas de ccmpressãc : 4 guias ... '/

I

I 80 compreta, com extremidades;
I 8 pemos par- cursores de curso;
I 8 cursor es de curso; 4 dúzias de

i Prímeírt, e segunda máquina Gccds-

I dor com empacador cônico paten\ teado e mesa de alimentação _esJ
pecíal cem transportador sem fim I
I acionado e guias laterais para con.-j
l vil' até 8 pilhas. Movimento de
I ejeção da pilha à entrega acionado!
pelo ar e equipamento de aCiona-I
mente acessório; pêso líquido
I

10

9.300B.,;

.··

; .....•..... 1

I Terceira. e quarta máquina GObdSI
I Mackhingh combinada, 3 11/16"

6.348

I[

I Mackhiugh combinada,
4/2" de I
! passo, completa, com dispositivo I
I de engraxar, movimento emPilha-1

I

Valor
TotaJ.
cn- 'QS$

I

4

I "bínder twíne"; 8 carnes de cur-]
I 50; J aiavancas de curso; a eu-

9

1

I
a ser
I
I ímportada I

ESPECIFICAÇAO

I
1

15.277

1

15.015

I

de passo, completa, com cilindros
de enrolamento de fita positivamente acionados a alimentação e!
I movimento empilhador com em-I
I pacador cônico patenteado à saída. Movimento de ejeção' da pilha,
à entrega acionado pelo ar e com j
equipamento de actonamento aoes-]
sorio incorporado; pêso liquido I

I
I

I 8.750Kg
I

11

1

I Primeiro e segundo passador inc11-1
I nadorcombínndo, 63" de escerta.

I mente, tendo 1 cabeça, 4 fitas,2!

II

)

I

I
I
(

I

saídas em pilhas de 30" de diâme-I

tro, completo, com cilindros de
enrolamento acionados à alímen-]
taçâo, movimento empilhador com!
empacador cônico patenteado 1.ai
saidae movimento de recepção]
das barre tas. Movimento de eíe- I
ção para 2 pilhas à entrega, acío-]
nado pelo ar e equipamento aces-!

~~~~~~n~~~p~~~~~.;: ..~:~~ .. ~~~~i.~~\
Terceiro passador inclinado, 63" dei
1 escartamentu, tendo 1 cabeça, 6 fi-I
! tas, 3 ou 6 saídas por cabeça. em 1
I vasos 26'· cu 2(1" de diâmetro, com!
pleto, com cilindro de enrola, ,_
mento acionados à alimentação,
movimento de vasos giratórios ã]
saída e movimento de recepção das]
1
r

1

I
!

1

II
I1

I
11

15.862

ATOS

I

Item

I

I

I
I

I 'Quantidade I
I
a ser
I
importada

E&EillTIC~AO

I

i

'I

~
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Total
CIF US~

I~--

barretes acompanhado de equi-l

I
I

I pamento de acionamento acesse- I
I fio; peso liquido 10. 450Kg
I

13

Valor

I Ftadeíras Mackhaul com descarga I
I

automática patenteada,

J

um

tendo 41

I cabeças 3 fusos por cabeça, com I

J

\1

I
12";. nobínas 13" de' curso x 3 3/4"
~Utl

15.862

I

de fusos por máquina de

l de dtâmetru. Escartamento de 48"

I com extensão até 88"; 'velocidade I
! dos voadores 1.600 rpm ; movimento I

, de descarga acionado pelo ar para]
nacern,s e equipamento
!I acionan.ento acessório in.corpora-

2

14

det

do u. cada máquina; pêso líquido
•
.
de "baler twíne"

27.200&.g.
Il Bobínadeíras

2

1 apropriadas para bobinas, o bar-

I

45.738

I bavte diretamente do trilho' des-

I carregado das fiadeiras pré-citadas
I e capas de conreccrceer espuías]

.1 bobmadas com precisão 10" dei
I curso e até 10" de diâmetro, con-

16

I tendo um pêso de 20 libras; pêso I
I liquido 2.160 Kg .•••••.•••.•...• ·1
Para a l~, e a 21~ máquína "Goods]
I Mackhrng" combinada; mOVimen
to de ejeção da pilha à entrega,
, acionado pelo ar e equtpamento dei
acionamento acessório; para a 3~1
e a 4 a máquina "Gocda Mackhing"
combinada' movimento de ejeção
da pilha à entrega, acionado pelai
ar e equípamentn de acionamento I
acessõrtc, Para o 19 e o 29· pas-]
sador inclinado combinado: moví- I
menta de ejeção para 2 pilhas
entrega, acionado pelo ar e equipamentc de acionamento aceasorte; Para o 39 passador ínclí-]
nado: equípamento de aciona-I
mente acessórto ; Para 2 üadeíras]
para o "baler twíne: movimento dei
descarga acionado pelo ar para 2
fiadeíraa
equipamento de acionamento acessório para 2 fiadeiras
'......•.............
Máquinas de tosquiar e enrolar 1
combinadas para os fios entre 600
. e '750 metros por quilo, apropriadas para confecclonar os -spoois'' I
bobínados em cruzado, com preci-I
são de t' de curso e até W' de
diâmetro, Dísposítdvo especial parai
dar uma velocidade constante de]
375 pés por minuto. apropriadas I
para 08 nos com uma' torção a I

3

7.269

I

I

H /

àl

1,

4.939

GllS
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I

:Item

I
I

1I Quantidade I
I

ESPECIFICAÇAO

a ser
I
I
I importada I

11

1
1

I

I

1

I

\

I

defletorea de nós patenteados, fu-]
I aos de alimentação de desenrola-]
para convir às bobinas
i menta
11 1/4" x 6". Cada màcuina com\ pleta com o equipamento elétriCO!
incorporado consistindo' em um
motor de 2 CF para o acionamento
principal e um motor de 1 CF parai
\[ os cortadores de tosquíadura- pêso]

deI

I

I

I
I

,/

Iíqutdo 5 .100Kg ~

Tota·!
CIl" UB~

I

I direita ou a esquerda, movimentos I

1 de parada automáticos que param
a máquina quando um fio quebrar,

Valor

I

................ [

I.

6

1

TOTAL .... 0·············1

1

\1
1

20.513

II
I

272.578

Parágrafo único. Com 'respeito aos motores elétricos que" acompanhara
a maqumarra. fica sua similaridade, para efeito de isenção de que. trata
e presente decreto, para ser examinada pela alfândega de. destdno, Quando
do desembaraço aduaneíro na hipótese de os mesmos seguirem regime tarifário próprio, observando-se o disposto na Circular nc 16, de 26 de agôsts
de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda. ,
Art. 29 ~~te Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçâe
revogadas as disposíçôes em contrário.
Brasília, 21 de março de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.
H. CA~TELLO BRANCO

Octoo.c Bulhões
Oswaldo Cordeiro de Farias

DECRETO N9 58.027 -

DE

21

DE MARÇO DE

1966

I

Declata príoritóría ao âesenóotoimento do Nordeste, para efeito de isenção
de quaisquer taxas e t'J'l1postos federais, a importação de equipamentos
novos, sem similar nacional registrado, e consignados à ernprêsQ.
"ACUMULADORES ].JCURA S.A.", de BeZo Jardim, Estado de Pernamõuco.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, Item I, da Constituíçâc. Federal e nos têrmos do Artfgo 18,
ele. Lei ns 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda considerando que o
Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) ,atr8.VeS das Resoluções ns. 1.012 e 1.586, de 6 de novembro
de 1964 e 8 de julho de 1965, aprovou o parecer da Secretaria Executiva
daquele órgão, propondo fôsse reconhecida como prtontárta para u desenvolvimento da região, para efeito de isenção de impostos e taxas federais, a
importação dos equipamentos novos, neste descritos, a ser efetuada pela
emprêsa "ACUMULADORES MOUHA S.A. ", de Belo Jardim (Pe) e destinados à modernização e ampliação de sua indústria;
considerando haver o Conselho de Pol1tica Aduaneira atestado nâe
terem ditos equipamentos similar registrado ao Pais;
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considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos com
que " Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada priorttárfa ao desenvolvimento do Nordeste, para
efeito de ísénção de quaisquer ímpostos e taxas federais, a importação ce
equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir descritos e
censígnados à emprêsa "ACUMULADORES MOURA S.A. ", de Belo Jardhl1,
gstado de Pernambuco.

I

I

:item

i
I

I

::

I

1

Quantidade 1\
a ser
importada 1I

ESPECIFICAÇÃO

Valor
Total
ClF USS

•
I
1 Máquinas de fundir e cortar grades!

I
I
I

marca WIRTZ, mcdêlo CTACI
237E, eletrícamente aquecida, com]
capacidade de produção de 1.000 I

grades/hora, complete, com bom-I
ba para alimentação -oe chumbo, \
.
pirômetros do molce e da enche, j
deira, aquecedor elétrico do mol-]
de, válvula sclenóíde para água, I
guarnições de mangueíra, con-]
I junto Iubrtfícador e medidor de
pressão. Supcrte especial para
facilitar o manuseio do molde
durante a passagem da cortíca.!
Dísposrtívo interno para recam-]
bíar a retração do chumbo para
o cadinho, acompanhada de um
I motor elêtríco de 3í4HP e outro
I de 1/3HP, ambos acoplados .....
I Molde para grades, com superfície I
I rresada. para tirar grades duplas, I
j
marca WIRTZ, modelo 137 SF,I
resfriado a água, ejetares, pinos
\ de guia e buchas endurecidas e
cimentadas, ,d i sp o s 1 ti v o para

I

I

1

I

I

2

2

11.108.

10

3,422

1

156

1

17

I

2

512

Ford ,,,,,,,,,,,,,, .. """""" I

2

5511

I

~~~fou~i~~.. ~...~~~~. ~ ~.e...r.e.s:~~:~
I Penetrômetro,
modélo H-1.250 comi
agulha especial para medir con-I
II sístência
da pasta úmida
.
Copo calibrado para determinação I
pêsc cúbico em gramas por!
I, dopolegadas
cúbicas
]
1\

4
5

6

I

Um conjunto suporte para funtii-l
çâo de postes e conectores, marca
I WIRTZ, modêlo PCF 150A, com-I
! pletamente fechado, com resfria-I
I
menta a água, operando com um]
I pedal
mecanismo de ejeção I
! M,)lde para fundíçâc de postes,
I marca WIRTZ, moô . 132-12P,
1 com 12 cavidades pa:~ postes dei
I 1/2" e' 2 para postes. terminais I
. de 3/8". Um dos moldes para ai
linha GM e outro para linha \

°
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I
I

J.

"
Item ,
I

I

I
I

8

9

lO

J

1

I Molde
para
marco
I

I

I
aser
I
I importada I

ESPECIFICAÇAO

I
7

.

Quantldade

~gg~~~ .~~oVo~~~'.o.~ ...~~o~;.~

Molde para fundição de conectores,
marca. WIRTZ, modêlc 132-6C,
com 6 cavidades para baterias de
1:J'· volts ............•.... oo. o... _
Misturador pesado, marca. WffiTZ,
modê'o M-600-2 com capacidade
para 270kg de cada ve},l,. resfriado'

CIFUS$

I

fundição de postes. \
WIRTZ modêlo 132_6P,1
com 6 cavidades para baterias de]

6 volts
\ Molde para Iundíção de conectares,
I marca WIRTZ, modêlc 132-6C,
[ com 6 cavidades para baterias
grandes e de 6 volts, em Cada\

Valor
Total

I

I

I

195

4

J51

3

537

1

4.687 '

1

0.313

à ar, com mecantsma para. aU-l

mental' e baixar (I tópc do me ... !
chedor; 2 vasos de mistura, equt-]
pado com os seg:-ulnteb nlotóres I
acoplados: 1 de trêe HP e outro!
de 1/2 HP.
Máquina de empastez grades, mar-I
ca WffiTZ, medeio P-1.300-D70
para grades COJ11UnS e do tipo
Ford.. Alímentaçâc automática e]
produção de 70 grades duplas po.r]
minuto, incluindo um motor eiétrico acoplado de 3 HP ...
Câmaras de secagem automática,
marca WIRTZ, modélo 00-70
aquecida a gás, com. contrôle au,
tomático de temperatura, podendo variar a espessura e velocidades das placas, com um motor\
elétrico acoplado de 1/2HP .....
Equipamentos para soldar grupos]
.de placas de baterias, marca]
WIRTZ. modêlo612-E, totalmen-]
te fechado, com coletor de retra-I
cos e provido de conexões para 1
-Iigar o exaustor; dispositivo parai
ejeção dos grupos
1
Ferramentas pcra uisar com os]
equipamentos do item anterior]
constantes de 1 par de pentes I
(um positivo outro negativo), 8]
pares de grupos reprezadores ... 1
Acessórios. e partes sobressalentes!
para as máquinas de fundir gra-]
des e cortar, incluindo o seguinte: I
a.) especial cortador para grades-de!
I 4 e 1/4" de largura
1
I t» 45,~ekg de mistura especial de!
I pó de cortiça
1
'.0.

11

•

••••••

o

0'0

••••

o •••• o

12

13

I
1

15

0

••••

II

1.380

I
J

J

1
I

o o • • "• • • •

14

I

2.458

J
I

I

4

I

2.200

J

1

I
J

II

676
1M
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Item

1
I
I

Quantidade
a ser
importada

I<1spec1ficação

I

I
I
I

I

I
:1

I

c)

Acessórios tipo SGBK~20 ínclu-]
indo jato de ar,regulador
pressão e 6,5 metros de mangueira para espargir pó nos mOldeS\

dei

d)d:a::::e:a~r~'e~'
'i~C~~;~~~ ·~~1~".1
correias, transportadoras, rola-

1

i crr

US$

I

150

I
I

I
I

mentos,água de cortiça, etc ..... 1

.contrõje referência 5.182 comi
contactos magnéticos e aquecedo-]
res de imersao para 600lba
1
1 j) contrôles referência 5.182 I
I
ccntactoa mas-nétíoos e aqueeedo-]
\ res de Imersão para 1, OOOlbs .... I

I

Eq,U1Pamento complete, aquecido a~
óleo para produzir óxido de
chumbo para grades de baterias
com capacidade para 1.0001bs/hora, incluindo um cadinho para]
fusão do chumbo, um cadinho
para processar a oxidação, ciclones e sacolas para captação do
pó mais fino; inclui também um
(1) medidor Scott. Acoplado ao
sistema acima. estão incluídos 1
motor elétrico de 25HP e outro
de 10HP com os pairíéía de conde contrôle
1

I
2
2

I

11

II

300

I
I

I
I
1

I
TOTAl, ••••••.•••.•. '" ... 1

235

i

e)

I

I

Valor total

I

I

16

,II

\

22.642

I
42

58.571

I
Parágrafo umco. Com respeito aos motores elétricos que acompanham
a maquinaria, fica sua similaridade, para efeito de isenção de que trata
I:) presente decreto. para sei examinada pela Alfândega de destino; quando
do desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime
tarifário próprio observando-se o disposto na Circular nc 16, de 26 de
agôsto de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.
Art. 29 1:!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua pubuca.çà:o,
revogadas as disposições em contrário.
nrasiua, 21 de março de 1966; 1459 da Independência e 789 da Repúnltca.
H.

CASTELLO BRANCO

ootooto Bulhões
Oswaldo Cordeiro de Farias
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DECRETO Nl? 58.028

DE

DO POD~R iEX'ECU"rIVO

21

DE

MARÇO DE 1966

Declara prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para ·ejeito -âe isenção de quaisquer impostos e taxas
federais, a importação de equipamento nôvo sem similar nacional

registrado, neste descrito e consignado à emarésa "Microlite do Nordeste S. A. - Indústria e Comércio", de Jaboatão (Pe.).

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 87. item I, da Constituição Federal e nos têrmos do Artigo 18, da
Lei nc 3.692, de 15 de dezembro de

1959, e. ainda, considerando que o
Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

(SUDENE), através da Reso-

lução ns 1. 602, de 8 de julho de 1965.

aprovou parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo rõsse reconhecida como prrorttáría para

o deaenvolvímento da regrao, para
efeito de isençao de quaisquer impostos e taxas federais a importaçáo
de equipamento nôvo, sem similar nacional registrado, neste descrito, a serem importados pela emprêsa "Mí.,
crolite do Nordeste S. A. - Indústria e Comércio", de Jaboatâo (Pe.)
para a Implantação de suas instala~
cões industriais destinadas a fabricação de 'pilhas sêcas:
considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
considerando, enfim, o mais que
consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE
encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. lO? Fica declarada prioritária
ao desenvolvimento do Nordeste, para
efeito de isenção de quaisquer ímpostos e taxas federais, a importação de
equipamento nôvo, sem similar nacional registrado, a seguir descrito e
consignado à emprêsa "Microlite do
Nordeste S. A. - Indústria e Co-mércio", de Jaboatão (Pe.) :

.

Item

1

cuentiõaõe
a ser
importada

Especificação

Misturador Lancaster com equiPamen·1
to especial para mistura de produtos químicos para pilhas sêcas,
fabricado por "The Electric atora- I
ge Battery Company Philadelphia,
EUA". Tambor de mistura com 59"
de diâmetro, palhetas misturadoras
em Stellite, válvula de descarga
com material capaz de resistir à
ação corrosiva, ãncluíndo motor eléí
trico de 15 H? com 1.200 r.p.m.
I
trifásico e. correia em "V" para
! acionamento
do místurador
.

I

Parágrafo umco. Com respeito ao
motor elétrico que acompanha a
maqtítnarta fica sua similaridade
para efeito da Isenção de que trata -o
presente decreto" para ser examinada
pela alfândega de destino, quando do
desembaraço aduaneiro, na hipótese
de os mesmos seguirem regime tartfárío próprio, observando-se o disposto na Circular nv 16, de 28 de

I
I

Valor Total
CIF US$

I
II
1

I

I1

13.636

agôsto de 1958, do Ministro da Fazenda.
Art. 2º itste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 21 de março de 1966; 1450
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO· BRANCO

OctaVio Bulhões
Oswaldo Cordeiro de Farias
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DECRETOS Ns.

58.02~

DECRETO N'? 58.032 -

e 58.030

rio Oficial.

')E

Concede reconhecimento à Faculdade
de odontoloqia do Piauí

DECRETO

58.031
DE 1966

N9

DE

-22

DE

MARÇO

conceâe reconhecimento ao curso de
Nutricionista
Recife

da

Universidade

do

O presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo nc 21.984-64, do Ministério da
Educação e cultura, decreta:
Artigo único. E' concedido o reconhecimento ao Curso de Nutricionista
da Universidade do Recife, sediado no
Recife, Estado de Pernambuco.
Brasília, 22 de março de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.

H.

DE 22

MARÇO DE 1966

ainda não foram publicados no lJiá-

CASTELLQ

BRANCO

Pedro Aleixo

DEGRETON' 58.037 -

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o arbígo 87, I, da Constituição e tendo em
vista o dísposto- no art. 23 do necreto-lei nc 421, de 11 de maio de 1938,
decreta:
Art. 19 E' concedido reconhecimento à Faculdade de Odontologia do
Piauí.
Art. 29 :f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de março de 1006;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CA5TELLO BRANCO

Pedro Aleixo

DEGRETOS Ns.

58.033 a

58.036

ainda não foram publicados no Viãrio Oficial.

DE

22

DE .MARÇO DE

1966

Retifica o Decreto n 9 56.316. de 21-5-,55, -que declarou prioritária co desenvol'/jimento do Nordeste, pata efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a importação dos equipamentos novos, sezn similar nacional reçatraão, néte descritos e consignados à emprêsa "Fábrica de
Sacos Montanha t.tüa,", de Recife (Pej .

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere O
art. 18, da Lei nc 3.892, de 15 de dezembro de 1.'959, e, ainda, considerando

que o Conselho Dellberabivo da Superintendência do Desenvolvimento de
Nordeste (SUDENE), através da Resolução nc 1. 766, de 2-9-65, aprovou pa-:
recer da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo fôsse rebíficado o
Decreto número 56.316. de 21 oe. maio de 1965, na parte que diz respeito a
um motor elétrico que acompanha o equipamento descrito no Item 2 da
relação do art. 19 do mencionado Decreto, a ser importado pera emprêsa
"Fábrica de Sacos Montanha Ltda , ", de Recife (Pe) e destinado ao reaparelhamento de sua indústria;
considerando o atestado pelo Conselho de 'Política Aduaneira:
considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de xrotavos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Dellberatdvo cdo mesmo órgão, decreta:
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Art. 19 Fica retificada, nas suas específícações, a descrição do motor
elétrico citado no item 2 do art. 1Ç do Decreto número 56.316, de 21 de maio
de 1965, cujas características e valor são os seguintes:

ITEM -

Quantida.de

Valor Total

importada

CIF' US$

I

940

a ser

ESPECIFICAÇãO

I

Motor elétrico, devidamente acoplado, tri-j
rasíco regulável. de 220/380 volts, comi

60 ciclos e 3,35 Kw, de 300 a 2.300 rpm.]
Fabricação SIEMENS SCHUCKERT-!
WERKE .... ".. . . .""". "',, " " I

I
I

Art. 29 Prevalecem, pata efeito da isenção de quaisquer taxas e impostos federais concedida à emprêsa "Fábrica de Sacos Montanha Ltda. ",
todas as demais condições do Decreto nc 5-6.316, de 21-5-65.
Ar-t. 39 áste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contráno.
Brasília, 22 de março de 196ô; 1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões
Osvaldo Cordeiro de Farias

DECRETOS Ns.

'58.038 a

58,053

ainda não foram publicados no Diário D ticiiü.

DECRETO N9 58.054 - DE 23 DE
. . .JvrARço DE 1006
Promulga a Convenção ncra a proteção âa: flora, fauna e das bele~as
cênicas dospaises da América.

o

Presidente da República
Havendo o Congresso Nacional
aprovado pelo Decreto Legislativo nv 3,
de- 1948, a Convenção para a proteção
da flora, da fauna e das belezas cênicas dos países da América;
E havendo a referida Convenção entrado em vigor, para o Brasil, a 26 de
novembro. de 1965, isto é, três meses
depois do depósito do instrumento brasileiro de ratificação, junto àUniâo
Pan-americana, efetuado a 26 de
agôsto de 1965, decreta:

Que ° mesmo, apenso P01' cópia ao
presente decreto, seja executado e
cumprido tão inteiramente como nele
se contém.
Brasília, 23 de março de 1966; 1459
da Independência e 789 da !:{epública.
H. CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhães
Convenção para a proteçõo da flora,
da fauna e das belezas cénícas :r.a~
turais dos países da América.

Os Governos Americanos, desejosos
de proteger e conservar no seu ambiente natural exemplares uc tôdaa as
espécies e gêneros da flora e fauna
indígenas, íncluindo aves migratórias,
em número suficiente e em locais que
sejam bastante extensos para que se
evite, por todos os meios humanos, a
sua extinção; e
Desejosos de proteger e conservar a..'$
paisagens de grande beleza, as formações geológicas extraordinárias, as regiões e os objetos naturais de interesse estético ou valor _histórico ou ctcn-
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tífico, e os lugares caractarlzados por
condições prfmitívas dentro dos casos
aos quais esta Convenção se refere; e
Desejosos de formular 'IJm~ convenção para a proteção da flora, da raulia e .das belezas cênicas naturais dentro dos propósitos acima enunciados,
convieram nos seguintes Artigos:
Artiço I
Definição dos termos e das expressões, empregados nesta convenção:
1. Ehtender-se-á por Parques Nacionais:
'
As regiões estabelecidas' para a proteção e conservação das neíezas cênicas naturais e da flora e tauna de importância nacional das quais o público pode aproveitar-se melhor ao serem
postas sob a superintendência oficial.
2. Entender-se-á por Reservas Nacionais:
As regiões estabelecidas para a conservação e utilização, sob a vigilância oficial, das riquezas naturais, nas
quais se protegerá a -,flora e a fauna
tanto quanto compatível com os fins
para os quais estas reservas são Z'r13.dás.
3. Entender-se-á por Monumentos
Naturais:
As regiões, os objetos, ou as' espécies vivas de animais ou plantas, de
ínterêsse estético ou valor histórico ou
científico, aos quais é dada proteção
absoluta, com o fim de conservar um
objeto específico ou uma espécie determinada de flora ou fauna. declarando uma região, um objeto, ou uma
espécie isolada, monumento natural
inviolável, exceto para a realização de
, investigações científicas devídarnente
autorizadas, ou inspeções oficiais.
4. Entender-se-á por Reservas de
Regiões Virgens:
Umâ região administrada pelos podêres públicos, onde existem condições primitivas. naturais de flora, fauna, habitação e transporte, com ausência' de caminhos para o tráfico de
veículos e onde é proibida tôda exploração comercial.
c
5. Entender-se-á por Aves Migratórias:
As aves. pertencentes a· determinadas espécies, cujos índívíduos. ou alguns dêles, atravessam, em qualquer
estação do ano,' as fronteiras dos uarees da América. Algumas espécies das
seguintes famílias podem ser .cítadas

como exemplos de aves migratórias:
Charadrüdae, Scolopacidae, Caprlmulgtdae, Hírundinídae.
Artigo Ir

1. Os Governos Contratantes estu-

darão imediatamente a possibilidade
de criar, dentro do território f1e seus
respectivos países, os parques nacionais, as reservas nacíonaís. .os monumentos naturais, e as reservas de regiões virgens definidos no artigo precedente. Em todos os casos em que·
esta criação seja exeqüível, será promovida logo que conveniente depois de
entrar em vigor a presente Convenção.
2, Se em algum paía-n criação de
parques ou reservas nacionais, monumentos naturais, ou reservas de regiões virgens não fôr exeqüível na
atualidade, escolher-ae-âc tãouepressa quanto possível os sitias, objetos ou
espécies vivas de animais ou plantas,
segundo o caso, que serão transformados em parques ou reservas nacionais,
monumentos naturais ou reservas de
regiões virgens logo que, na opinião
"das autoridades' do pais, as circunstâncias o permitam.
3. Os Governos Contratantes notificarão à União pan-amerícana a
criação de parques e reservas nacionais, monumentos naturais, e reservas
de regiões ..virgens, e a legislação e
sistemas administrativos adotados a
este respeito.
Artigo 111

Os Governos Contratantes acordam
em que os limites dos parques naoíonaía não serão alterados nem alienada parte alguma-dêles a não ser pela
ação de autoridade legislativa competente, e que .as riquezas neles existentes não serão exploradas para fins comerciais.
Os Governos Contratantes resolvem
proibir ~a caça, a matança e a captura de espécimes da fauna e a destruição e coleção de exemplares da: flora
nos parques nacionais, a' não ser pelas autoridades do parque, ou por ordem ou sob a vigilância das mesmas,
ou para investigações cientificas devidamente autorizadas,
'
Os Governos Contratantes ccncordam ainda mais em prover os parques
nacionais das facilidades necessárias
para o divertimento e_ a educação do
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público, de acôrdo com os fins visados
por esta Convenção.

mentes científicos obtidos· por meío
dêsté trabalho de cooperação.

Artigo IV

Artigo VII

Os Governos contratantes resolvem
manter invioláveis as reservas de regíões virgens, até o ponto em que seja exeqüível, exceto para investigações
científicas devidamente autorizadas, e
para inspeção oficial, ou para outros
fins que estejam de acôrdo com os
propósitos para os quais a reserva foi
- criada.
Artigo V

1. Os Governos Contratantes resolvem adotar ou recomendar aos seus
respectivos corpos legislativos competentes, a adoção de leis e regulamentos que assegurem a proteção e con-.
eervação da flora e . fauna dentro de
seus respectivos territórios, e fora dos
parques e reservas nacionais, monumentos naturais, e reservas de regfôes
virgens mencionados no Art. n. Tais
regulamentos conterão dísposícôes que
permitam a caça ou coleção de exemplares de fauna e flora para estudos
e investigações cíentírícoa por índívíduas e organismos devidamente autorizados.
2. Os Governos contratantes acordam em adotar ou em recomendar
aos seus respectivos corpos legislativos a adoção de leis que assegurem a
proteção e conservação das paisagens,
das formações geológicas extraordínárias, das regiões e dos objetos naturais de ínterêsse estético ou valor histórico ou cientifico.
Artiço VI

Os Governos Contratantes resolvem
cooperar uns com os outros para promover os propósitos desta Convenção.
vísendo êste fim, prestarão o auxílio
necessário, que seja compatível com
a sua legislação nacionais, aos homens
de ciência das repúblicas americanas
que se dedicam às investigações e explorações; poderão, quando as circunstâncias o justifiquem, celebrar convê'níos uns com os outros ou com instituições cientificas das Américas que
tendam a aumentar a eficácia de sua
colaboração; e porão ao dispor de tõdas as Repúblicas, igualmente, 'seja
por. meio de sua publícaçâo ou de
qualquer outra maneira, os conheci-

Os Governos Contratantes adotarão
medidas apropriadas para a proteção
das aves migratórias de valoreéo~
nômíco ou de íntcrêsse estético ou para evitar a extinção que ameace fi uma
espécie determinada.
Adotar-se-&.o
medidas que permitam, até o ponto em
que os respectivos governos achem
conveniente, a utilização raeíonaí das
aves migratórias, tanto no desporto
como na alimentação, no comércio, na
indústria e pata estudos e investigações científicas.
Artigo VIII
, A proteção das espécies mencionadas no Anexo a esta Convenção é de
urgência e "importância especial. As
espécies ai incluídas serão prctegtdas
tanto quanto possível e somente as
autoridades competentes do pais poderão autorizar .a caça, matança, captura ou colecâo de exemplares de tais
espécies. A "permíssãc para Isso será
concedida somente em circunstâncias
especiais quando necessária para a
realização de estudos cientificas ou
quando indispensável na admínístraçâo da região em que se encontra tal
planta ou animal.
Artigo IX

Cada Um dos Governos Contratantes tomará as medidas necessárlas para a superintendência e regulamentação das importações, exportações e
trânsito de espécies protegidas de flora e fauna, e de seus produtos pelos
seguintes meios:
1. Concessão de certificados que
autorizem a exportação ou trânsito de
espécies protegidas de flora ou fauna
ou de seus produtos.
2. Proibição da importação de
quaisquer exemplares de fauna ou
nora protegidos pelo .pars de origem,
e de seus produtos, se cates não estão
acompanhados de um certificado expedido de. acôrdo com as disposições
do § 19 dêste Artigo, autorizando sua
exportação.
Artigo X
1. As disposições da presente Convenção não .substituem de maneira

nenhuma

os acôrdos
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previamente celebrados per um ou
mais dos Governos Contratantes.
2. A União Pan-amerícana submjmstrara aos Governos Contratantes
tôda informação pertinente aos rins
da presente Convenção que lhe seja
comunicada por qualquer museu nacional ou organismo nacional ou internacional, criado dentro de suas jurisdições e interessado nos fins visados pela Convenção.
Artigo xt

647

4. Se a Convenção deixar de ter vigência de acôrdo com as estipulações
contidas no segundo parágrafo do presente Artigo, a União Pan-ameríoana
notificará a todos os Governos Americanos a data em que a mesma cessar de ter efeito.
Em fé do que, os infra-escritos Ple·~
nipotenciários, depois de ter depositado os seus plenos poderes, que foram
encontrados em boa e devida. forma,
assinam e selam esta Convenção na
União Pan-amertcana, Washington,
D. C., em nome dos seus respectivos
Governos, nas datas indicadas junto
às suas assinaturas.
Pela Bolívia: (a.) Luis F. Gua-

1. O original da presente Convenção em português, espanhol inglês e
francês será depositado na União
Pan-amerícana e aberto à assinatura
dos Governos Americanos em 12 de
cnaua - Outubro 12 1940 (SELO). outubro de 1940.
Por Cuba: (a ..) Pedro Martmez Fraga
2. A presente Convenção "permane- Outubro 12, 1940 (SELO). - Pelo
cerá aberta para a assinatura dos GoSalvador: (a.) - ttéctor David Castro
vernos Americanos. Os instrumentos - outubro 12, 1940 (SELO). -Pela
de ratificação serão depositados na Nicarágua: (a.) Léon De Hayle _
Uníâo Pan-amerícana, a qual ncun,
Outubro 12, 1940 (SELO). - Pelo Peru: (a.) M. de Freyre S. - Outubro
cará o depósito e a data dos mesmos
12,
1940 (SELO). - Pela República
assím como o texto de qualquer decíaração ou reserva que os acompanhe, a , Dominicana: (a.) Julio Vega Batlle
- Outubro 12, 1940 (SELO). - pelos
todos os Governos Americanos.
3. A presente Convenção entrará em Estados Unidos da América: (a.) cordell
Hull - Outubro 12, 1940 (SELO).
vigor três meses depois que l-e hajam
- Pela venezuela: (a.) Diógenes Esdepositado na União Pan-amerícana
calante - Outubro 12, 1940 (SELO),;
não menos que cinco ratificações.
Pelo Equador: (a.) C. E. Attaro
4. Qualquer ratificação que se receba depois que a presente Convenção - Outubro 12, 1940 (SEI"O).
entre em vigor terá efeito três meses
depois da data do depósito de tal raDECR:EI'O NQ 58.055, ainda' não foi
tificação na Urílão Pan-amertcana,
publicado no Diário otícuü.
Artigo XII
1. Qualquer dos Governos Contratantes poderá denunciar a nresente
. DECRETO N9 58.056 - DE 23 DE
Convenção quando queira, por meio de
MARço DE 1966
um aviso por escrito à União Panamericana. A denúncia entrará em viDâ nova redação a dispositivos do
gor um ano depois do recebimento da
Decreto n9 50.640, dezü de maio de
respectiva- notificação pela União
para transferir competência
1961,
Pan-americana. Nenhuma denúncia,
sõbre fiscalização do uso de carros
no entanto, terá efeito antes de cinco
ottcuue ao Departamento Federal de
anos contados da vigência' da prcsenSegurança Pública.
te Convenção.
2. se, como resultado de denúncias
O Presidente' da República, usando
simultâneas ou sucessivas, o número
de Governos Contratantes se reduzir da atribuição que lhe confere o artigo
a menos de três, a Convenção deixará 87, inciso I, da Constituição, decreta:
de funcionar na data em que, de ecôrArt. 19 O § 4Q do art. 49 e os artido com as disposições do parágrafo gos 69 e 79 do Decreto nc 50.IHO, de
precedente, a última destas denúncíaa 20 de maio de 1961, passam a vigorar
entrar em vigor.
com a seguinte redação:
3. A União Pan-amerícana notificará a todos Os Governos Americanos as
"Art. 49 .••..•.....•.......•..•
denúncias e as datas em que começarão a 'ter efeito.
§ 49
Os órgãos sediados em
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veís, com o respectivo número de
licença, que forem encontrados
junto a casas de diversões, mercados e feiras públicas ou -de estabelecimentos comerciais, em excursões ou passeios aos domingos e
feriados, ou ainda, após o encerramento do expediente das diversas repartições, sem ordem de serviço especial, e que conduzam pessoas estranhas, embora acompanhadas de servidores _do Estado.
~ parágrafo único. _ Nos Estados
essa comunícaçáo será feita pelas
Delegacias Regionais do Departamento Federal de Segurança PÚblica aos dirigentes dos órgãos a
que pertencer o automóvel. Em
caso de reincidência, as Delegacías comunicarão essa cocorrênoía
ao Diretor-Geral, para as providêncías cabiveis."

Brasilia que ainda não disponham
de garagem comunicarão ao Pe~
partamento Federal de Segurança
Pública o local em que os carros
deverão permanecer.
Art.

6º No Distrito Federal, o

Diretor-Geral do

Departamento

Federal de Segurança Pública po-

derá, tendo em vista a natureza
das funções dos titulares de veiculas de serviço público e comprovada a necessidade, permitira
circulação dos mesmos durante 05
períodos de proibição, mediante

ordem especial que será afixada
no pára-brísa dos carros.
Parágrafo único. Para as repartições federais
sediadas nos
Estados a ordem especial de circulação será expedida 'pelas Dele-

gacias Regionais do Departamento
Federal de Segurança Pública, e

para as sediadas nos Territórios
pelos respectivos Governadores.
'Art. 79- Os Serviços competentes do Departamento Federal de
Segurança Pública comunicarão,
por intermédio da, sua Direção
Geral, aos Ministros de Estado e
aos dirigentes de órgãos subordinados à Presidência da República,
como infração -grave, os automó-

DECRETO NO 58.05'1 Aprcn;a

Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrá1'10.

Brasília, 23 de março de 1966; 1459
da Independência -e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mem de Sá

DE

23

DE MARÇO DE

1966

o orçemento da Caixa -economsca Federal de- São Pauto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o 2.1'trgu 87, item I, da Constituição. nos termos do art. 107 da Lei número
4.320, de 17 de março de lt~ll4_ € de acôrdc com o disposto no Decreto número 54.397, de 9 de outubro de 19,64, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535,
de 11 de janeiro de 1965, decreta:
Art. 1Q Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento' para
1~~6, da Caíxa Econômica Federal de São Paulo, autarquia vinculada ao
Ministério da Fazenda.
Art. 2~ Este decreto entrará em vigor lia data de sua publicação, revogacas as disposições em contrário.
rsrastüa, 23 de março de 1966; 1450 da Independência e 78° da Repúbüca.
H.

CASTELLO IlBANCO

.ocuuno

Gouveia de Bulhões

Os anexo? a que' se refere o texto foram punncados no D.a. de

:W-3-ij-O.
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DECRETO NQ 58.058
DE 23 DE
MARÇO DE 1966

CASTELLO BRANCO
Mem de Sá
Octávio Gouveia de Bulhões

H.

o Presidente' da República, usando
Cl.a atribuição contida no artigo 13 da
Lei nc 4.851, de 24 de novembro de
1965, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, nos termos do artigo 93 do
Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Artigo único. Fica aberto ao Poder
Judiciário - Justiça do Trabalho ~
o crédito especial' de Cr$ 13.580.000
(treze" mílnóes e quinhentos e oitenta
mil cruzeiros), destinado à execução
da Lei acima citada, que altera o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tri ~
bunat Superior do Trabalho e dá ou-tras providencias.
Brasilia, 23 de março de 1966;
145 Q da Independência e 789 da
República.
H. CASTELLD BRANCO
Octeuio Gouveia de Bulhõee

DE

649

Art. 39 asse decreto entrara em VIgor nã data de sua publicação,revogadas as disposições em contràrto.
Brasíüa, 23 de março de 1966;
145Q da Independência e 78Q da
República.

Abre ao Potier Liuucuuío -t- Justiça do
Trabalho ~ Tribunal Superior .do
Trabalho, o crédito especial de ....
crs 13.580.000, para o fim que esp"eciflca.

DECRETO NQ 58.059 -

~CUTIVO

23 DE

MARÇO DE 1966

Abre ao Poder Judiciárto
Justtça
do Trabalho .- Tribunal Regional
ào Trabalho da Terceira Regtão, o
crédito esuecuü de crs 6.000.000,
para o fim que especifica.

O Presidente da Repúottca, usarmo
ela autorfzaçao contida na Lei ..... '
nv 4.816, de 26 de outubro de 1965 e
tendo ouvido o Tribunal de Contas e
o Ministério da Fazenda, nos têrmos
do artigo 93, do Regulamento Geral
de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Poder .Iudiciárío ..:...- Justiça do Trabalho - 'I'rIbunal Regional do Trabalhe da 3l). Região, o crédito especial de .'
Cr$ 6.000.000 (seis 'milhões de cruzeiros), destinado a atender às despesas
decorrentes da referida Iet.
Art. 2Q O crédito especial de que
trata o artigo anterior será registrado pelo Tribunal de Contas e dístrítiuido ao Tesouro Nacional.
A

DECRETO NQ 58.060 - DE 23 DE
MARÇO DE 1966
Abre ao Poder Juàicidrio - Justiça
do Trabalho Tribunal Regional
ào Trabalho da 4ª' Região, o crédito especial de crs 35.000.000, para
o fim que especifica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 79 da Lei nv 4.537, de 9-12-64, e
tendo "ouvido o Tribunal 'de contas,
nos têrmos do artigo 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Poder Judiciário - Justiça do Trabalho - Tribunal Regional do Trabalho da 4l). Região, :} crédito especial de
.
Cr$ 35.000.000 <trinta e Ci11CO milhões
de cruzeiros), para atender às despesas decorrentes da aplicação da referida :t..eL
Art. 29 aste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 23 de março de 1966;
145Q da Independência e 78Q da

Repúblíca..

n.

CASTELLO BRANCO
Octávio Gouveia de Bulhões

DECRETOS Ns.

58.061

a 58.070

ainda não foram publicados no Diá·rio Oficial.
___ o

DECRETO NQ 58.071

DE 24 DE

MARÇO DE 1966

Dá nova redaçáo à letra d, do art. 71,
co Regulamento para a Escola ce
Comando e Estado-Mator do Exérclto, aprovado pelo Decreto .......•
n(} 36.955, ç,e 25 de fevereiro de 1955.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
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art. 87, inciso 1, da Constituição Federal, decreta:
Art. te A letra d, do art. 71, do
Regulamento para a Escola de Co'mando e Estado-Maior do Exército,
aprovado pelo Decreto nc 36.955, de
25 de fevereiro de 1955 e alterado
pelos Decretos TIS. 423, de 27 de dezembro de '1961, e 50.657, de 24 de

maio de 1961, passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 71

Art. 29 âate decreto entrará em vi~
gor na data de. sua publicação, revo.,
gadas as dísposíçõea em contrário.
Brastlía, 2~ d~ março de 1966; 1459
da Independência e \789 da República.
H.

CASTELLD BRANCO

Mauro Thibau
REGIMENTO DO GABINETE DO
MINISTRO DAS MINAS E
ENERGIA

.
CAPÍTULO

a)

.. ," ••......• , •••..••..•••••••.•..

b)

..............•.....•••..••.....•

c)

.•••••....•.•.•••••.••••••.•.••••

d) Possuir, após o CUrsO da Escola
de Aperfeiçoamento de Oficiais:
- Oficiais das armas - 1 (um) ano
de serviço arregimentado em corpo de
tropa ou 1 (um) ano em função de
mstrutor nos Estabelecimentos de Ensino do Exército.
- Oficiais dos serviços - - 1 (um)
ano de serviço no exercício de suas
respectivas funções em organizações
do Exército".
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadàa as disposições em contrário.
Brasília, - 24 de março de 1966;
1459 da Independência e 789 da
República.
H. CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva
DECRETO N9 58.072 ainda não foi
-publícado no Didría Oficial.

DECRETO N9 58.073 -

DE 24 DE

MARÇO DE 1966

Aprova o Regimento dô Gabinete
do Ministro das Minas e Enz"'yia.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e de
acordo com o disposto no artigo 28
da Lei nv 4.904, de 17 de dezembro
de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regimento
do Gabinete do Ministro das Minas
e Energia, que com êste baixa, asaínado pelo respectivo Ministro de' Estado.

I

Da- Finalidade

Art. 19 O Gabinete do Ministro
(G. M.) tem por finalidade prestar ao
Ministro de Estado assistência tecmca, politica e de representação social.
CAPÍTULO II

Da Organização

Art. 29 O Gabinete do Minjstro
(G. M.) compreende:
I -Chefe do Gabinete
II - Secretaria
III - Portaria.
Parágrafo único. A Secretarta do
Gabinete compreende:
a) Turma de Mecanografia
b) Turma de Expediente
c) -runne de Comunicações.
Art. 39 O G.M. será dirigido por
UIn Chefe de Gabinete de livre escolha do Ministro de Estado.
Art. 49 Os órgãos do G.M. funcionarão em regime de mútua cooperação sob a supervisão do Chete do
Gabinete.
Art. 59 O G.M. poderá dispor de
Subchefes, Secretários particulares,
Assessôres .récnícos, Assessor de Imprensa, Assessor' Parlamentar, Assistentes, Secretários, Ortciaís e Auxiüares de Gabinete, designados pelo Ministro de Estado.
Art. 69 A Secretaria do G. M. será
chefiada por um runcíonárío; d ssfgnado pelo Chefe do Gabinete.
Parágrafo único. As Turmas da Secretaria serão chefiadas por Encarregados designados pelo Chefe do Gabinete, mediante indicação do unere
da Secretaria.
ArL 79 A PortarIa será; aheftada
por um ocupante de cargo de Chefe
de Portama.
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CAPÍTULO III

Da Competência dos órgãos

Art. 89 Compete Secretaria do Ga~
btnete:
I - Através da Turma de Mecanografia:
a) dacttlografar e conferir o expe
díente a ser submetido, após exame
do Chefe de Gabinete, à assinatura
deliberação do Ministro de Estado;
b) executar outros serviços que lhes
forem atribuídos pelo Chefe de Gabinete ou pelo Chefe da Secretaria.
II - Através da Turma de Expediente:
a) redigir o expediente a ser submetido, após exame do Chefe de 'Gabinete, a assinatura e deliberação do
Ministro de Estado;
b) organizar a; pasta de desmchos
do Ministro com o Presidente da República;
c} relacionar os processos e -íemate
expedientes a serem submetidos ao
.Mínístro pelo Chefe de Gabinete;
d) organizar a escala de férias do
pessoal em exercício no Gabinete;
e) organizar e conferir o resumo do
ponto dos servidores do' .G.M. e promover as comunicações de freqüência:
j) preparar a requisição do mate.rial de consumo do Gabinete;
g) preparar pastas para arquivamento de cópias do expediente do
Gabinete;
h) organizar, e manter, permauentemente atualizado, completo documentário sôbre cada uma das entidades jurisdicionadas e demais aSsuntos de interêsse da Pasta;
i) manter arquivo especial atualizado da súmula de despachos, -tectsões
e atos do Ministro de Estado;
j) executar outros serviços que lhe
forem atribuídos pelo Chefe de Oa...
binete ou pelo Chefe da Secretaría.,
III - Através da Turma de Comunicações :
a) -receber, protocolízar, registrar,
distribuir, expedir e arquivar a correspondência oficial, petições, processos,
documentos e quaisquer papéis relacionados com as atividades do Gabí
nete do Ministro;
b) enviar ao S.C. os processos ou
demais documentos despachados pelo
Ministro ou pelo Chefe do Gabinete;
c) prestar informações côbre assuntos em tramitação pela Secretaria
exceto sôbre aquêles cujo sigilo seja
exigido pelo interêsse de serviço Público;
á

651

ExEÇUTIVO

d) controlar e expedir a correspondência postal-telegráfica do Ministro
de Estado e do Chefe do Gabinete, remetendo cópia ao S. C., para efeito
de arquivamento;
.
e) executar outros serviços que lhe
forem atribuídos pelo Chefe do Gabinete ou pelo Chefe da Secretaria.
Art. 9 9 Compete à Portaria do Gabinete:
a) receber e anunciar as pessoas
que tiverem assuntos a tratar no Gabinete;
b) exercer permanente vígtlâncía
nas dependências -do Gabinete;
c) zelar pelo perfeito funcionamento das instalações elétricas, nídráultcas e sanitárias do Gabinete;
d) zelar pelo bom estado de conservação, limpeza e higiene do Gebinete;
e) receber - e fazer entre do expediente e correspondência;
j) executar outros serviços congêneres que lhe forem atribuídos pelo
Chefe do Gabinete.
CAPiTULO IV

Das Atribuições do Pessoal

Art. 10: Ao Chefe do Gabinete Incumbe:
a) assessorar o Ministro de Estado
na. coordenação das atividades do Ministério e entidades ao mesmo jurtsütctonades:
b) manter o Ministro de Estado informado sôbre o andamento dos pro..
gramas de trabalho e das providências
determinadas relativamente aos as
suntos da Pasta; .
,
c) promover a divulgação dos atos
e atívídades do Ministro de Estado;
d) coordenar e elaborar o relatôrlo
anual das' atividades do Ministério;
e) distribuir, orientar, coordenar e
superintender os serviços do Gabinete do Ministro;
f) baixar portarias, ordens e ínstrucões üe serviço;
g) assinar a correspondência oficiai
do Gabinete;
h) transmitir aos órgãos do- Ministério as ordens do Ministro de Estado;
i) propor o provimento de funções
do Gabinete do Ministro;
j) comunicar-se com os órgãos da
admfínstraçãc e entidades prtvedas,
sôbre assuntos de sua competência;
O desíncumbír-sc da representação
social do Ministro;
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m) propor a requisição do nessoal
do Gabmete:
I
n) aprovar e-alterar a escale de férias do pessoal do Gabinete;
o) delegar competência;
p) despachar com o Ministro de Estado;
q) proferir despachos interlocutórios e decisórios;
r) emitir parecer sôbre assuntos que
lhe forem submetidos pelo Miníetro
de Estado;
si determinar horário especial de
trabalho para o pessoal do Gabinete,
obedecidas as normas legais e regulamentos vigentes;
t) elogiar e aplicar pena de' suapensão -até 30 días aos servidores do
G.M. e representar ao Ministro, quando a penalidade exceder de sua alçada;
u) resolver os assuntos relativos as
atividades do Gabinete e opinar sôbre os que dependerem de decisão
do Ministro de Estado;
v) propor ao Ministro de Estado
providências necessárias ao andamento dos trabalhos; quando não forem
de sua' competência;
w) expedir boletins de merecimento
dos servidores do Gabinete;
x) requisitar passagens e transporte de pessoal;
y) autorizar a aquísíçâo do matertal
permanente ,e de consumo necessário
aos serviços do Gabinete;
z) executar outros serviços ce crdem do Ministro de Estado,
Art. 11. Aos Subchefes incumbe:
.;)a) estudar e encaminhar .expe-tíentes, bem como emitir pareceres aôbre
assuntos submetidos ao seu exame;
b) prestar e solicitar
Intormaçõea
relativamente a assuntos de sua al.çada;
c) auxiliar o Chefe do Gabinete na
supervisão dos órgãos do Gabinete do
Ministro;
d) assessorar o Chefe do Gabinete
do Ministro em matéria de sua competência;
e) substituir o Chefe do G. M, em
suas faltas ou impedimentos eventuais;
f) representar o Ministro de Estado
ou o Chefe de Gabinete, quando por
êles designados;
g) emitir, quando solícrtaoos, pareceres sobre assuntos encaminha-tos ao
seu exame;
h) solicitar de ordem do Chefe de
Gabinete aos órgãos do Ministério in ~

formações sõbre assuntos relacionadfJs
com os mesmos;
i) dirigir-se, em objeto ae 'servíco
às autoridades do mesmo nível.
.,
j) desincu~bir.-se dos trabalhos que
lhes forem distribuídos pelo Mlmstro
de Estado ou pelo Chefe do Gabmete.
Art. 12. Aos Secretários Parttcuía.,
res incumbe:
a)
organizar e manter o arquivo
pessoal do _Ministro de Estado;
b) organizar a correspondência particular do Mtnístro de Estado p 01'0vídencíar sua -expedíçâo;
.
c) representar o Ministro de Estado
quando por êle designados;
à)
encaminhar a correspcnrtênnj-,
perjdnente a assuntos administrativos
ou - técnicos:
e) executar outras tarefas específícas determinadas pelo Ministro de Estado.
Are. 13. Aos assessores incumbe:
a)
prorertr parecer sôbre matéria
encaminhada
sua aprecíaçâo;
z» elaborar estudos, fazer nesqut..
sas e coletar dados e informações que
permitam manter o MInistro de Estado informado do andamento aos programas do Ministério;
c) colaborar no preparo do expediente que envolva assunto de caráter
técnico:
.
d) manter contato com Os órgãos
do Ministério nos assuntos de :3U'.i alçada;
e) desempenhar, de acôrdo com as
instruções do Ministro de Estado ou
do Chefe do Gabinete, as atívrdades
relacionadas com assuntos de Interêsse do Ministério junto ao Congres50 Nacional, à Imprensa e outros órgâos de divulgação;
f) distribuir aos Assistentes os assuntos que devam ser por êles examinados;
g) representar o Ministro de Estado
ou o Chefe do Gabinete, quando por
êles designados;
h) desempenhar outras atribuições
que lhes forem determinadas pelo Ministro de Estado ou pelo Chefe do Gabinete.
Art. 14. Ao Chefe de Secretarta do
Gabinete incumbe:
a) dirigir e orientar a execução dos
serviços, visando à eficiência dos trabalhos a cargo da Secretaria;
b) expedir Boletins de Merecrmen ~
to dos funcionários que lhe forem
diretamente subordinados;
c) organizar e submeter à apreciação do Chefe do Gabinete a escala de
á
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férias dos servidores lotados 110 Gabinete;
d) executar outros serviços que lhe
terem atribuídos pelo Chefe do Gabinete.
Art. 15, Aos Assistentes, Secreta1'10S, Oficiais e Auxiliares de Gabinete
Incumbe executar as atríbuicõas inerentes às respectivas runçôes. bem
como as que, lhes forem determinadas
pelos seus chefes 'imediatos.
CAPíTULO V

Das Substituições

Art., 16. Serão substítutdoe, automàtícamente, em suas faltas ou impedimentos eventuais:
r - o Chefe do Gabinete por um
dos Subchefes;
Il - Os Subchefes por um Assessor;
III - O Chefe da Secretaria do
Gabinete por um Encarregado de

'rurma:

IV -.0 Onere de Portaria PQr um
Auxiliar de Portaria.
Parágrafo Uníco. Haverá sempre
runctonertos previamente' 'designados
para as substituições de que trata este
artigo.

DECRETO N9 58.074
MARÇO DE

DE 24 DE

1966

Aprova o Regimento da ConsuttcriaJurídica do Ministério das lI!inas e
Energia.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere r, art.
87, item r, da Constituição e nos termos do art. 28 da Lei nc 4.904, de
17 de dezembro de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regimento
da Consultoria-Jurídica (C.J.) do
Ministério das Mtriae e Energia, que
com este baixa, assinado pelo wrrmstro de Estado das Minas e Energia.
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na datá de sua punlícacâo,
revogadas as dísposíções em. contrário.
Brasília, 2'1 de março de 19'66; .1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

REGIMENTO DA CONSULTORIA·
JURíDICA DO MINIST.ilRIO DAS
MINAS E ENERGIA
CAPÍTULO I

CAPíTULO VI

Do HOrário

Art. 17. O horário normal de trabalho' do Gabinete do Ministro de Es~
tado será o nxado para o serviço público federal, respeitados os -egímes
especiais estabelecidos na legislação
vigente.
CAPÍTULO VII

Das Disposições' Gerais e Transitórias

Art. 18. Enquanto não se efetivar
a transferência de todos os orgâos do
Ministério das Minas e Energia para
o Distrito Federal, haverá uma Representação do Gabinete no Estado
da Guanabara, com a organtzaçâo . e
pessoal necessáríos ao seu funcionamento, obedecidas as dísposrçôes dêste
Regimento.
Art. 19. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Ministro
de Estado, nos têrmos da legislação
vigente.
Brasília, 24 de março de 1966. Mauro Thibau.

Da finalidade

Art.

A
Consultoria-Jurídica
(C.J.), diretamente subordinada ac
Ministro de Estado, tem por Jínalí19

dade:
a) estudar as questões submetidas
a seu exame pelo Ministro de Estalo;
b) colaborar com o Ministro de Estado quando solicitada na elanoraçâo
de anteprojetos de lei, decretos e regulamentos;
.
C) assessorar o MinIstro de Estado
em todos os assuntos de 'natureza juridicaligados às atividades do Ministério das Minas e Energia;
d) promover a coordenação das atividades dos órgã-os juridicos do ãmbtto do Ministério das Minas e Energia.

CAPíTULO II

Da organização

Art. 29 A Consultorta-Jur.ídtca (C.J.)
terá uma Secretaria.
Art 39 A Consultorta-Jurtdíca
(C.J.) será chefiada por um Consul ~
tor-Juridico nomeado, em comissão,
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pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado.
.
Parágrafo único. O Consuttor-ãurídica será auxiliado por 2 (dois) Assistentes de sua livre escolha.
Art. 4º A secretaria da C.J. será
chefiada por um funcionário, -Iesígnado pelo Consultor-Jurídico.
CAPÍTULO

m

Da eompetencía da Secretaria da
, Consultoria-Jurídica

Art. ,5-9 Compete à Secretaria da
Consultorta-Jurfdica:
a) receber, protocolízar, registrar e
expedir processos, documentos, petições e quaisquer papéis relacionados
com as atividades da Consultoria-Jurídica;
b) dactdlografar e conferir o expediente da Consultoria, inclusive aquele que deva ser submetido apqs exame do Consultor-Jurídico, à assínatura do Ministro de Estado;
. c) organizar e manter permanentemente atualizado arquivo sôbre a legislação pertinente às atividades do
Ministério e sôbre assuntos .iurtõtcos
em geral;
d) enviar ao Gabinete do Ministro
os processos ou demais documentos estudados pela Consultorta-Jurtdíca;
e) executar outros serviços que lhe
forem atribuídos pelo Consultor-..r urtdica.
CAPÍTULO IV

Das atribuições do pessoal

Art. 69 Ao Consultor-Jurídico íncumbe:
a) dirigir os serviços da Consultoria;
b) baixar em diligência processos.
submetidos ao seu exame;
c) sugerir ao Ministro de Estado as
providências necessárias ao aperteiçoamentc, melhoria ou críaçâc de serviços [urtdicos:
d) designar o Chefe .da Secretaria
e propor.u requisição de funcionários
necessários ao desempenho das attvjdades da Consultoria;
e) expedir boletins de merecímento, bem 'como elogiar e aplicar penas
disciplinares aos seus subordinados;
t) aprovar a escala de férias do
pessoal lotado na conauitone-aundica;

g) baixar instruções que se nzerem
necessárias à execução das atividades
da Consultoria-Jurídica.
Art. 79 Ao Chefe da ôecretarta da
Consultoria-Jurídica, incumbe:
a) dirigir e oriental' a execução dos
trabalhos da competência da Secretaria'
b) , preparar a correspondência do
Consultor-Juridico e executar os trabalhos que lhe sejam' especiatl"aente
atribuídos;
c) executar outras tarefas, inolusj.,
ve as relativas à administração do pessoal subordinado, de acôrdc com as
ordens que forem expedidas pelo Cüllsultor-jurícíco.
Art. 8º Aos Assistentes do Consultor-Jurídico incumbe executar as atividades inerentes às respectivas tUD, ções, bem como as que lhes forem determinadas pelo Oonsultor-Jurfdíco.
CAPíTULO v

Das; substituições

Art. 99 O Consultor-Jurídico será
substituído em suas faltas e ímpedímentes eventuais, por funcionário designado pelo Ministro de Estado na
forma da legislação em vigor.
Art. 10. O Chefe da Secretaria será substituído por funcionário designado pelo Consultor-Jurídíco .
CAPÍTULO VI

Do horário

Art. 11. O horário normal de trabalho da Oonsultorta-Jurídíca será o
. fixado para o serviço público federal,
respeitados os limites eatabatecidos na
legislação vigente.
CAPíTULO

vrr

Das disposições gemis

Art. 12. Os casos omissos rtêste
Regimento serão resolvidos pelo Ministro de Estado, nos têrmos da legislação em vigor.
Brasilia.. 2·1 de março de 1966. Mauro Thibpu.

DECRETO N9 58.075 MARÇO DE

DE

24

DE

1966

Aprova o Regimento do Departamento
de Administração do Ministério das
Minas e Energia.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o art.
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87, item I, da Constituição, e nos têrmos do art. 28 da Lei nc 4.904, de 17
de dezembro de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regimento
do Departamento de Admtníatração
(D.A.) do Ministério das Minas e
Energia, que com êste baixa, assinado
pelo Ministro de Estado das Minas e
Energia.
Art. 29 O presente decreto \entrarã
em vigor na data de sua puohcação
revogadas as disposições em. contrã~
rio.
Brasília, 24 de março de 1966; :459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO· BRANCO

Mauro Thibau

REGIMENTO DO DEPARTAMrnTO
DE ADMINISTRAÇAO DO MINIS, TI'RIO DAS MINAS E ENERGIA
CAPÍTULO I

Da finalidade

ArL 19 O Departamento de Administração (D. A. ) do Ministério das
Minas e Energia, criado pela Leí nú..
mero 4.904, de 17 de dezembro de
19659 diretamente subordinado ao Ministro de Estado, é o órgão central
de administração-geral do Ministério
e tem por "finalidade orientar, premover, superintender e fiscalizar a execução das atividades relativas a pessoal, material, orçamento, obras, co.munícações, organização e .métodos,
transportes e administração do edifício-sede do Ministério.
CAPÍTULO 11

Da organização

Art. 2Q O Departamento de Admí..
nistração (D.A~) é constttutdo dos seguintes órgãos:
I - Divisão do Pessoal (D. P.) ;
II - Divisão do Material (D.M.);
IH - Divisão. do orçamento (D.a.);
IV
Serviço de Comunicações

(S,O,) ;
V
Serviço de Documentação
(S.D.) ;
VI - Serviço de Obras (S.Ob.)·
VII Serviço de Transportes
(S.T,);
.
VIII - Administração do Bdtfícío-'
Sede (A,E,);

IX -

Seção de Organização (S.O.).
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Art. 39 A Dívísâo do Pessoal (D,P ,)
compreende:
I _
Seção de Direitos e ocvcrca
(D,P.-l) ;

Seção

II

de

Movimentação

(D.P,-2) ;

DI IV -

Seção Financeira (D.P.-:S);
Seção de Cadastro e Acesso

(D,P.-4) ;

V - Seção de Classificação de Cargos (D.P. ~5);
VI - Seção de Assistência MédicoSocial (D.P.-6).
"Parágrafo único, Integrarão, ainda.
a estrutura da Divisão do Pessoal a
Turma de pagamento (G. B.) e a Seç o de Assistência Médícc-Socíal.
(G. B. i. a primeira subordinada à Seção Financeira e, a segunda, articulada com a Seção de Assistência Médico-Social (D.P.-6).
Art. 49 A Divisão do Materíal
(Do. M. ) compreende:
I - Seção Administrativa (D.M.-I);
II - Seção de Requisições e Ocntrôle (D.M.-2);
HI - Seção de Fiscalização. e Tombamento (D.M.-3).
§ 19 Haverá
um Almoxarifado
(T.Al) subordinado à D.M.-2.
§ 29 A D.M. poderá propor a criação dos Almoxarifados e Depósitos que
se tornarem necessários.
Art. 59 A Divisão do Orçamento
cn.o.: compreende:
I - Seção de Planejamento e Elaboração Orçamentária (D.O.-l) ;
TI - Seção de Execução Orçamentária (D.0,-2);
nI - Seção de Contrôle e Tomada
â

de contas (D.O,-3);
IV - Seção de Investimentos, Au-,
xilíos e Subvenções (D. O. ~4) •

Art. 69 O Serviço de Comunicações
(S. C.) compreende:
I - Seção de Recebimento e Distribuição (S.C.-l);
I I - Seção de Expedição e Publicações (8.0.-2);
lU
Seção de Arqutvamento
(S,0,-3) ;

IV

Turma

de

Admínístraçào

(S,0.-4) ,

Art. 7Q O Serviço de Dccumentaçâo
compreende:
I
8 e ç ã o de Documentação

(8. D. )

(S.D,-l) ;

rr -

Biblioteca (S.D.-2Y.
Art. 89 O Serviço de Obras (S.Gb.)
compreende:
I - Seção de Estudos e Projetos

cs.cs.,» ;
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II _ Seção de Execução e Fiscalização <S'.Ob.-2);
III

Turma

de

Admmtstraçâo

(S.Ob.-3) .

Art , 99 O Serviço de Transportes
(S.T.) compreende:
Turma de Administração
I
(S.T .-1);

II
r li r m a de Manutenção
(S.T.-2) ;
III - Garagem (S.T.-3).

Art. 10. A Admimstraçào de Edificio-Sede (A. E.) compreende:
I
Turma de Admtnístração
(A.E.-!) ;

II - Turma de Conservação e Limpeza (A.E.~2);
UI - Turma de Oficinas {A.E.-3);
IV - Turma de Vigilância (A.E.-4);
V - Portaria (A.E.-5).
Art. 11. A Seção de Organização

aprovado pelo Decreto nc 36.757. de
7 de janeiro de 1955.
.
Art. 16-. Os órgãos que integram 'J
D.A. funcionarão perfertamenta coordenados, em, regime de mútua colabo.,
ração, sob a supervisão do Díretor.,
Geral.
,Ar~. 17. A d::limitação das compe.,
tencías das seçoes e turmas não impedirá a redistribuição temporária do
trabalho de forma diversa daestabe_
lecida neste regimento, quando se fi.
ser necessário.
. CAPÍTuLo m

Da competência d9s órgãos

SEÇÃo

I

Da Divisão do Pessoal

Art. 18. A Divisão do Pessoal CD.P;)
compete executar as seguintes ativiI - Turma de Organização (T.O') ;
dades relacionadas com a coordenação
II - Turma de Métodos e Trabalho
e a fiscalização das medidas de natu(T.M.).
.
reza administrativa, econômica, financeira e médico-social referentes'
Art. 12. O D.A. será dirigido por
aos funcionários do M.M.E.:
um Diretor-Geral nomeado, em coA) através da Seção de Direitos e
missão, pelo Presidente da República,
Deveres (D.P.-l):
por indicação do Ministro de Estado .
I - Aplicar e, conforme o caso, oriparágrafo único. O Diretor-Geral
entar e fiscalizar a aplicação da ledo D.A. terá dois (2) Assessõres, dois
(2) Auxiliares e um Secretário, todos gislação de pessoal referente a díreítos, vantagens, deveres, responaabíhde sua livre escolha.
Art. 13. As Divisões e o Serviço de dades e ação disciplinar;
n - Coordenar os elementos que
Comunicações serão dirigidos por Diretores nomeados, em comissão, pela devam ser fornecidos aos órgãos do
Presidente da República, por indica- Poder Legislativo e do Poder Judiciáção do Ministro de Estado e medían- rio, para efeito de instrução de ação
te proposta ao Diretor-Geral do nA. civil ou criminal proposta contra. funparágrafo único. Os. Diretores terão cionário do Ministério, ou que envolcada um, um Assistente, dois Auxilia- vam questões de administração e te·
res e um Secretáfío, escolhidos dentre gíslaçâo de pessoal;
UI - .©nitir parecer sôbre solicitaservidores públicos federais.
ção em. pedidos de reconsideração e
Art. 141. Os Chefes dos Berviços de em recursos, referentes a atos que verDocumentação, de Obras, de Trans- sem assuntos de sua competência:
portes e o Administrador do EdificioIV - Instruir os processos de conSede, serão designados pelo Diretor- cessão de licença especial, auxilioGeral do D.A. e escolhidos dentre doença e pensões, com os elementos
servidores públicos federais.
que lhe rorcm fornecidos pela DP-4,
Art. 15. As Seções e a Biblioteca
V - Examinar processos relativos a
terão Chefes, a Garagem e as Turmas, inquéritos administrativos submetidos
Encarregados .
à sua apreciação e opinar sôbre as
penalidades e providências propostas
§ 19 O Chefe da Seção de Organização será designado pelo Diretor-Geral, nos pareceres e relatórios respectivos:
VI' - Organizar e manter atualizana forma do art. 39 do Regimentopadrão aprovado pelo Decreto número do o fichário de legislação e jurisprudência da Divisão sôbre administra36.757, de 7 de janeiro de 1955.
ção de pessoal;
§ 29 Os Chefes das 'r'urmas da S.O.
. vn - Instruir processos de reinteserão designados pelo Chefe da mengração, administrativa ou judiciária, e
cionada Seção de acôrdo com o art.
9,
8
item 11, do Regimento-padrão de readmissão quando o afastamento
(8.0.) compreende:
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do ex-funcionário houver resultado de
demissão;
VIII - Estudar e dar parecer em
processos relativos à prestação de fiança e seguro-fidelidade de funcionários sujeitos a essa obrigação;
IX - Emitir parecer sôbre elogias
que devam ser ou não registrados no
assentamento individual do funcion~o;
•
X - Fornecer elementos para o. relatórk. anual do Diretor da D. P.
B) através da Seção de Movimentação (D.P.-2):
I - Elaborar o expediente e respectivas «poetnas, referentes a nomeá;
ção,. readmrssâo, reversão, aproveitamento, reintegração, designação para
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X - Fornecer elementos para a
eraboraçâo das tabelas de distribuição.
e redrstrttnnçan dos crérnr.os rtestmados a despesas de pessoal a serem 'submetidas ao Tribunal de Contas;
XL ...:...- Administrar e escritura!' os
créditos e despesas de pessoal consrgnados à Divisão de Pessoal preparando, mensalmente, o respectivo balan~ete de movimentação;
.
XII - Elaborar o expedíente reIatívo à req . n siçao de acnantamcntc
à conta de créditos desttnacos a pessoal, controlados pela Divisão;
XIll Estudar e emitir parecernas propostas orçamentárias parr-íars
procedentes dos órgãos do Ministério,
na parte referente a pessoal;
funçao
gratancada,
r.ra.isferencta,
XIV - Orgamzar a proposta orçasubstituição, posse; exercício, remomentária da Divisão do pessoal, com
ção. permuta, exoneração, dispensa, . os elementos fornecidos pelas demais
Seções;
disponibilidade, aposentadoria,. requisição prorrogação de prazo, localizaXV - EXpedir certidões para- efeito
de empréstímov medíante consignação
çáo afastamento do Pais, lotação, estágio probatório e montepro;
em fôlha;
XVI -,- Fornecer elementos vara o
II - Fornecer elementos para o rerelatório anual do Diretor da D.?
Iatórtc anual do Diretor da D.P.
XVII - Compete, ainda à Seção
CJ através da seção Financeira
(D.P.-:-H:
Financeira relativamente ao pessoal
do Ministério em exercício no Estado
1 _. organizar e manter atualizadas
da Guanabara e através da\Turma de
as fichas financeiras individuais dos
Pagamento (GB):
funcionários;
a)
processar rolhas dê pagamento,
n - Controlar a remessa dos coelaborar relações de descontos abri..
ietins de freqüência, processar fôlhas
gatôríoa e autorizados, bem como emt ..
de pagamento, elaborar relações' de
tir cheques com o extrato dos lançadescontos obr1gatórios e autorizados,
mentos feitos em fôlha;
bem- como emitir cheque com o exb) remeter à repartição pagadora
trato ucs Lançamentos feitos em rôcompetente os cheques e fôlhas de paIha:
riJ - Remeter à repartiçâo paga- gamento de vencimentos, salários, saIárto-ramüíe, vantagens e .índenraadora competente os cheques e Iôlhas
çôes;
dp, pagamento de vencimentos, salários, salário-familia, vantagens e inc) elaborar e- expedir guias de crédemzações;
díto .correspondentes aos descontos au,
IV - organizar e manter em ãia
torizados;
as contas-correntes. por órgão;
.
d> elaborar e expedir guias finanV - Proceder à averbação e etassíceiras dos funcionários transferidos ou
ficação dos descontos obrigatórios e
removidos com mudança de sede;
autorizados;
e) executar outros serviços relativos
VI - EXercer fiscalização permaa sua competência que lhe sejam denente sôbre a distribuição e aptíceção
terminados.
das verbas de neeeoet:
D) através da Seção de Cadastro e
Vi I - Elaborar e expedir guias de
Acesso (D.P.-4):
créditos correspondentes aos deseon1 ~ organizar e manter atualizados,
tos autorizados:
com elementos coligidos em seus prôVIII - Elaborar e expedir guias fipríos fichários e dados fornecidos penanceiras dos funcionários transferilos demais órgãos do Ministério, redos ou removidos com mudança de
gtetros referentes a:
sede;
a) funcionários;
IX - Enviar ao Serviço de Comumb) pessoal em disponibilidade;
cacôes, para arquivamento. as fôlhaa
c) pessoal integrante dOs órgãos de
de pagamento e fichas financetras
pertinentes a exercícíos anteriores;
deliberação coretrve,
I
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XXI - Manter atualizado o registro nomi.nal e numérico do pessoal
temporário:
t» pessoal requisitado;
XXII - Fornecer elementos para o
Il - organizar e manter -uuanaado, relatório anual do Diretor da D P
de acôrdo com os modelos oficialmenE) através da Seçâo de élassifi~a
ção de Cargos (D.P .5) :
te adotados, o registro individual dos
funcionários do Mmístérío ;
I - Realizar pesquisas sôbre atriTH - Promover o expediente para buições e responsabilidades dos". carpreenchimento de cargos e runçôes: • gos e funções gratificadas Integrantes
IV - Organizar e manter em dia as
do Ministério, a fim de prop~r sua
contas-correntes do quadro de pessoal:
classificação ou reclassificação à DiV - Providenciar as apostilas de
visão de Classificação de Cargos do
Departamento
Administra-tivo do Serpromoção, acesso e concessão de vanviço Público;
tagens;
VI - Organizar as relações nomíII Promover, em colaboração
nais de funcionários, em tace das locom o DASP e outras entidades estações numéricas estabelecidas para pecializadas, o treinamento dos servidores do Ministério;
as repartições do Ministério;
III - Proceder à análise e a estuVII - Organizar' € manter rigorodos para criação, alteração, extinção
samente em dia os elementos necessanes ao processamento de promoção supressão ou transferência de cargoS
e acesso dos funcionários, propondo a. ou funções gratificadas;
IV - Preparar especificações prepublicação das respectivas listas de
liminares de classes para cargos novos
antiguidade e merecímentc;
vrn - Fiscalizar os prazos de afas- ou transformados do Ministério, a.
fim de serem submetidos à Divisão de
tamento dos funcionários do MmístéClassificação de Cargos do Departa;
rto, cu requisitados;
IX ..,... Processar o expediente rela-' menta Administrativo do Serviço PÚblico;
tivo a promoção, lotação e relotacão:
V - Instruir os processos de reaX - elaborar certidões de atos que
daptaçâo e de tempo integral;
constem dos registros existentes na
VI - Colaborar no estudo da lotasecao:
ção e relotaçâo das repartições do MiXl - Instruir os recursos que vernistério, propondo, quando necessário,
de merecimento, ou processamento de
a redistribuição do pessoal;
sem sôbre classificação, boletim e Esta
VII - Auxiliar na elaboração da
promoção e, acesso;
proposta orçamentária COm relação às
despesas de custeio do pessoal das
XII - providenciar a matrícula ao
repartições, integrantes do Quadro do
pessoal do Mínrstérlo nos, órgãos da
Ministério:
Previdência Social;
VIII - Colaborar nos estudos (10
XIII - providenciar a ídentífícaçáo mercado
de trabalho com o objetivo
dos funcionários;
de fixar salários para o pessoal temXIV - Iniciar o processo de apo- porárto e de obras, de que trata o pasentadoria compulsória e instruir os rágrafo 19 do ar-t. 24 da Lei nc 3.780,
de saieno-remüsa e de gratl'ficaçãu
de 12 de julho de 1960;
quínquenal por tempo de' serviço;
IX - Instruir os processos relatiXV - Organizar e fazer publicar (, vos aos programas de aplicação de re~
Boletim do pessoal;
cursos destinados ao pagamento de
XVI - Preparar a matéria a ser
pessoal temporário e de obras, exapublicada no Diário Oficial, relativa minando a respectiva escala de saláa pessoal;
rio;
XVII - Expedir comunicações sôX - Fornecer elementos para o rebre lotação e posse;
latõrlo anual do Diretor da D. P.
XVIII -Manter registros rererenF) através da Seção de Assistência
tes a concursos e provas de habilita- Médico-Social (D. P. 6) :
ção;
I - Promover medidas que visem à
XIX - Manter regrstro das fianças melhoria do ambiente de trabalho e
a
um mais alto nível de vida, confôre seguro-fidelidade prestados .por fun ..
to e bem-estar dos funcionários do
cíonártos sujeitos a essa obrigação;
Ministério, zelando, inclusive, pela hiXX -r- organizar e publicar anualgfene dos locais de trabalho, em permente o "Almanaque do Pessoal".

gratificadas;
e) lotação dos órgãos do Ministério;
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feito entrosamento com a Seção de
Organízaçâc;

II Promover, diretamente ou
através de orientação normativa, exames períódícos de saúde dos funcionários do Ministério;
lU - Promover exames periciais e
perícias médico-legais nos funcionários do Ministério e proceder à revísão, para- os fins previstos no Estatuto
d-os Funcionários Públicos Civis da
União e homologação, pelo Diretor da
D. P., de laudos periciais subscritos
por outros médicos oficiais ou particulares, ou, ainda, decorrentes de
exames por instituições públicas em
acôrdo especial' COm o Ministério;
IV - Propor o encaminhamento dos
funcionários do Ministério ao Serviço
de Biometria Médica, do D.N.S., nas
casos que comportem exames médicos
para verificação de invalidez, com
Vistas à aposentadoria;
V - Realizar exames médicos QO~
mtctlíares, para efeito de contrôle de
faltas ao servíço ;
VI - Colaborar, com os órgãos
competentes, na pesquisa e identificação de causas determinantes da dímmuíção do rendimento do trabalho:
VII - Examinar locais, máquinas,
aparelhos e instrumentos de trabalho,
a fim de prevenir acidentes e doenças profissionais;
VIII - Fiscalizar permanentemente
as condições de Higiene dos bares "e
restaurantes do Minístértc:
IX -Prestar socorros médicos de
urgência aos funcionários do Ministério;
X - Atender, dentro das' possíbilidades, pessoas da família do funcionário, cujos nomes constem dos assentamentos individuais, prescrevendo-lhes tratamento e assegurandolhes meles de assistência social;
XI - Organizar a "ficha de saúde" dos funclonártos do Ministério;
XII- Manter atualizado o fichário
dos funcionários assistidos;
XIII - Fornecer elementos para o
relatório anual do' Diretor da D. P. ;
XIV - Compete, ainda, à Seção de
Assistência Médico-Social (D. P. - 6),
relativamente ao pessoal do Ministério em exercício no Estado da Guanabara e através da Seção de Assistência Médico-S0cial (GB):
a) promover, diretamente ou através de orientação normativa, exa!r1-es
periódicos de saúde dos funcíonáríos
do Ministério;
b) realizar exames periciais e pe..
ríctas médico-legais nos funcionários

do Ministério e proceder à revisão
para os fins previstos no Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União
e homologação, pelo Diretor da D. P .,
de laudos periciais subscritos por outros médicos aliciais ou particulares,
ou, ainda, decorrentes de exames por
instituições públicas em acôrdo especial com o Ministério;
c) propor o encaminhamento dos
funcionários do Ministério ao Serviço
de Biometria Médica, do D. N . S., nos
casos que comportem exames médicos
para verificação de invalidez, com vistas à aposentadoria;
à) realizar exames médicos domíciliares, 'para efeito de contrôle de
faltas ao serviço;
e) examinar locais, máquinas, aparelhos e instrumentos de trabalho, a
-fim de prevenir acidentes e doenças
profissionais;
1) fiscalizar, permanentemente, as
condições de higiene dos bares e restaurantes do Ministério;
g) prestar socorros médicos de urgência aos funcionários do Ministério'
h) atender, dentro das possibilidades, pessoas da família do funcionário, cujos nomes constem dos assentamentos individuais, prescrevendolhes tratamento e assegurandc-Ihes
meios de assistência social;
i) fornecer elementos para organização da "ficha de saúde" dos funcionários assistidos;
j) executar outros serviços relatrvos a sua competência que lhe sejam
determinados.
SEÇÃo 11
Da Divisão do Material

Art. 19. A Divisão dó Material
(D. M.) competem os seguintes encargos relacionados com a coordenação e
a fiscalização das .medídas de caráter administrativa, econômica e financeira, relativas a material no
M.M.E.:

A) através da Seção Administrativa

(D.M.-l) :

I - Propor a expedição deinstrucões e outros atos relativos à coordenação e execução de medidas de
Administração de Material e fiscalizar a sua aplicação;
II - Realizar concorrências e coletas de preços para aquisição ou
alienação de material e para execução
de serviços, inclusive obras e reparos
em bens imóveis, em proveito das de-
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pendências do Ministério, em estreita
ligação com o serviço de Obras, quando fôr o caso;
In - Lavrar têrmos de ajuste,
acõrdos, contratos e quaisquer outros
atos relativos à admínístraçâo 'de material compreendidos na finali<iade da
Divisão;

IV - Fornecer elementos para Ol'~
ganízação das tabelas de distribuição
e rerãatrtbuíçâo doa créditos destinados a despesas de material;
V - Administrar e escriturar os
créditos orçamentários -8 adicionais
'sob seu contrôle; .
VI --,- Organizar e manter atualizado o registro de fornecedores do Ministério e- propor a aplicação de pe~
nalídades aos que hajam incorrido em
:faltas;.
VII Processar requisrçoes de
adiantamento à conta dos créditos orçamentários e adicionais sob seu oontrôíe e examinar as respectivas comprovações, de. acõrdo com as disposições em vigor;
VIII - Extrair guias de recolhimento de cauções- e providenciar o expediente relativo ao levantamento das
mesmas;
IX - Examinar os processos de
concorrência para obras e 'serviços,
oriundos das várias repartições do
Ministério, elaborando os expedientes
adequados e ouvindo, quando cabível,
o Serviço de Obras;
X - ' Organizar a proposta orçamentária da Divisão com os elementos fornecidos pelas demais seções;
XI - Rever as propostas orçamentárias das unidades administrativas
do Ministério _na parte referente a
material;
XII - Organizar o balancete mensal de movlmentaçâo dos créditos
controlados pela Divisão; .
XIII - Empenhar, examinar e processar as contas dos exercícios correntes e findos, os adiantamentos necessários e levantar os balanços anuais
das dotações movimentadas pela Divisão;
XIV - Elaborar o expediente da
Divisão em assuntos atinentes ao
pessoal -subcrdinado, como boletim de
merecimento, freqüência, férias, para
encaminhamento à D. P. ;
_XV - Receber, distribuir e expedir
processos e documentos, anotando a
respectiva, movimentação na D. M. ;
XVI - Manter atualizado o fichário de leis, decretos, portarias, ordens
de serviços; circulares e instruções
que digam respeito a -material;

XVII - Preparar o' relatório anual
das atividades da Divisão, levando em
'conta os elementos apresentados pelas
várias seções da D.M.
E) através da Seção de Requisições
e Contrôle (D.M.-2):
I - Encaminhar ao D. F . C. as requisições de material neceeeano às
repartições do Ministério, à conta ôe
dotações movimentadas pela Divisão'
II - Distribuir o material em es~
toque, de acôrdo com as solicitações
das demais repartições;
III - Receber o material adquirido
ou requisitado, verificando, prêvíament-e, se corresponde às eapacífioações do pedido;
IV - Fazer o contrôle diário das
entradas e saídas de material e organizar o mapa de movimento mensal do que rõr adquirido diretamente
pela D. M., com, a discriminação do
custo, procedência, destino e estoque
existente;
V - Providenciar para que as repartições do M.M.E. organizem mapas mensais idênticos ao referido no
item anterior e dêles remetam cópia
à D. M., para o necessário registro;
VI - Orientar e rtscenaar a çrganízação de almoxarifados E depósitos
de materfaí
nas repartições do
M.M.E.;
VII -'- Fornecer à D.M.-I, elementos para a organização do balancete
mensal de movimentação dos créditos
controlados pela D.M.;
VIII - Comunicar à D.M.-l qualquer infração em que hajam incorrido os· fornecedores inscritos na Divisão;
IX - Apresentar, nas épocas determinadas pelo Diretor, a estímatíva
do material de uso corrente que deva
ser adquirtdc;
X -'- Providenciar no sentido de
que naja sempre estoque suficiente
dos materiais de maior consumo;
XI - Colaborar na organização da
nomenclatura e padronização do material, de acôrdo com as normas expedidas pelos órgãos competentes;
XII - Fornecer à D.M .-1 as espectfícacôes e dados necessários à realização' de concorrências e coletas de
preços;
XIII - Fornecer à D.M.-S, dados
para a organização do inventário e
contabilização da despesa de material;
XIV - Propor ao Diretor da Divisão a troca, cessão ou venda do material em desuso;

ATos

xv -

Superintender os trabalhos

de administração de material da DiViSa0;
XVI -
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compete, ainda, à Seção de
Requisições e Contrõle (D.M.-2),
através do almoxarifado:
a)
Recebei', guardar e conservar o
material que lhe fôr entregue para
estoque;
_
b) Zelar pela economia na aplicação do material de consumo, estabelecendo contrôle comparativo de gastos para ciência do Chefe da Seçâo;
C) Manter em depósito os materiais
e equipamentos cresetncanuo-os- conveníentemente, de forma a disciplinar os suprimentos e racintar a organização de inventários de verificação;
d) manter regtstro de entradas e
saídas, de preços e de quantidades. em
estoque'
e) atender aos pedidos de suprimento encaminhados ao Almoxarifado, ôe acôrdo comas ordens ou ínstruçôes em vigor ~
f) fornecer à Seção cópias das guias
de suprimentos aos setores requisitantes'
y) fazer o confronto cas taturas
pera venttcar se o material, realmente recebido confere com os pedidos,
fornecendo à Seção competente os esciarecrmentos indispensáveis à lavratura do certificado de exação;
h) recusar ou receber, sob reserva,
os materiais adquiridos que não correspondam as especttícacôes e normas técnicas ou .a.presente ímperfeíções, mediante entendimento com a
Chefia da D.M.-2;
ü exercer outras atividades pertinentes à administração do Almoxarifado.
C) através da Seção de Píscaüzaçao
e Tombamento (D.M.-3):
L - Organizar o registro dos bens
móveis, imóveis e semoventes da
União, sob a admmístraçâo das. repartições do Ministério, e manter
atualizadas as -contas patrlmonaís de
cada uma' evidenciando a responsabilidade dos respectivos consignatários
e depositários;
II - examinar os têrmoa de permuta e cessão de bens, extravio e
ínutífízaçâo de material, lavrados
pelas dependências do Ministério;
UI - Registrar as variações que se
operem no valor e consistência dos
imóveis .sobta administração do Ministérto de acôrdo com os elementos
que lhe forem fornecidos;

IV - Examinar os processos relativos a material fora de uso ou Inservtveí, existentes nas repartições do
Ministério, propondo ao Diretor da
Divisão seu recolhimento, recuperação
e redistribuição;
V - Propor ao Diretor da Divisão
a permuta, cessão ou alienação 60
material, de acôrdo com a legislação
em vigor;
VI - Organizar, em articulação
com Q Serviço de Transportes do
D ',A., o cadastro dos veiculas de pro-o
prfedade do Minístérto:
VII - Examinar os processos- referentes à venda de produtos ede material inutilizados, fora de' uso ou inservivets reanzada
pelas. teparttcões
do Ministério, mediante hasta pública ou concorrência;
VIII - Propor ao. Diretor da D.M.
a realização de inspeções - periódicas
às dependências do M.M.E., com o
Objetivo de fiscalizar os serviços. concernentes aos bens móveis -e semoventes e efetuar a verlficaçâo da gestão dos resuonsáveís ;
IX _ Examinar os relatórios das
inspeções a que se refere o item anterior e propor ao Diretor da D.M.
a adoção das medidas julgadas necessárias em face do que fôr -apurado;
X- Processar, em- ar-tículaeâo com
o Servíco do Patrimônio da União, a
aqulslcào, ôesanronrracão, doação e
permuta de imóveis destinados aos
serviços do Ministério, em perfeita
entrosamento com o Servíoo-de Obras
e com a Administração do EdifícioSede.
SEÇÃO

m

Da Divisão do Orçamento

Art. 20.

A Divisão do Orçamento

(D. O.) competem os seguintes encar-

gos relacionadas com a elaboração 01'camentárla do Ministério, com a concessão de créditos. aplicação de· tundos e oom. a fiscalização das atividades pertinentes à execução do orçamento do Ministério:
A) através da Seção de Planejamento e Elaboraçâo orçamentária
<D.O.-ll :

I - Coligir dados relativos à receita da União, e fim de localizar adequadamente o montante de recursos
que poderão ser destinados ao Ministério nas propostas gerais;
TI - Coligir dados sôbre as receitas
próprias do Ministério;
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III - Propor ao órgão incumbido
de elaborar a proposta orçamentária
da união alterações na classificação
da receita;
IV - preparar a proposta orçamentária da Divisão, com os elementos
que lhe forem fornecidos pelas Seções;
V - Rever as propostas orçamentárias das unidades administrativas do
Ministério, verificando se os servtcos
e atividades previstos nos pedidos de
dotações se incluem, de fato, no programa governamental de prestaçác de
serviços públicos da competência do
Ministério,
bem como se guardam
conformidade com a capactdade executiva e os objetivos das repartições:
VI - preparar e justificar a proposta orçamentária geral do Mínístário, dentro dos programas de trabalho
aprovados pelo Ministro de Estado e
em' perfeita harmonia com as normas
e instruções expedidas' pelo órgão .mcumbido de elaborar a proposta orçamentária da Uniâo ou pelo órgão 'Central de planejamento da União;
VII - Promover a coordenação de
todos os elementos estatísticos das atividades do Ministério relacionados
com o custo dos trabalhos realizados;
VIn - Promover estudos sistematicos, do ponto de vista. do custo dos
serviços estabelecendo comparações e
observações sôbre trabalhos análogos
realizados em outros orgàos com a rínalidade de determinar coeficientes
médios de .custo específico que possam
servir de base ao estudo orcamentàrio;
.
IX' - Orientar os órgãos do Minístérto no preparo das respectivas propostas orçamentárias;
X -. Propor ao órgão encarregado
da etanoraçao da proposta orçamentária da União, nas condições e casos
estabelecidos na legislação, modifica:",
cões nos quadros de discriminação da
despesa;
XI - organizar o cadastro das unidades orçamentárias do Ministério;
XIl - Opinar sobre .1 ooortunldade da aplicação de dotações
face
co qesenvoivrmento da arrecadação, e
quando se tornar necessário, sôbre
qualquer alteração da política orçamentária do Ministério;
XIII ~ Apreciar os pedidos de créditos adicionais e alterações da Lei
de Meios, formulados pelos órgãos do
Ministério e preparar o expecnente
para a abertura e registro dêsaes cré-

em

ditos, e o referente às r~tificações a
lei orçamentária;
XIV - Opinar sôbre proposições re- .
Iacionadas com altenações dos respectivos orçamentos analíticos;
XV - Preparar eremet.er ao Diretor-Geral. as tabelas de dístribuição e
redístrtbuíçâo de créditos destinados
ao Tribunal de CORtas, ouvidas as
unidades orçamentárias tnteressaãag
ressalvadas. as disposições de rcg1str~
e dtatrtbutção automatíca, a que SE: refere a legislação em vigor;
XVI --Elaborar pr.vjetos de cronograma de desembolso para os recursos
orçamentários e adicionais consignados ao Ministério;
B) através da Seção de Execução
Orçamentaría (D.O.-2);
I Administrar e escriturar, de
acõrdo com a ortentaçâo ~ as instruções da. Contadoria Geral da Republíca, os créditos orçamentários, adicionais e outros controlados pela Divisão;
II - Requisitar aéíantamentos, nos
têrmos da legislação em vigor;
lI! - Preparar os balancetes mensais e o anual dos créditos controlados pela Divisão;
IV - Opinar a respeito da aplicação de dotações;
V - Acompanhar a execução do orçamento do Ministério, na parte referente a despesa;
VI - Organizar, mensan e anualmente, demonstrações da situação orçamentária das repartições do Ministério;
.
VII - Processar o expediente de
pagamento das dotações referentes às
Despesas Correntes e de Capital, exceto as classificadas em «aervíçea em
Regime de programação Especial'
quando movímentadas pela Dívísâo:
C) através da Seção de Contrôle e
Tomada de Contas (13.0. -3):
I - Examinar, tendo em vista a
respectiva finalidade, as prestações de
contas resultantes da aplicação dos
créditos, que' devam ser suumetídas à
apreciação do Ministro de Estado,
promovendo as diligências que se fi··
zerem necessárias;
l i - Examinar o emprego de recursos de qualquer natureza concedidos ou aplicados pelo Ministério e JQb
o contrôle da Divisa0, promovendo,
para esse fim, as diligências e inspeções que se tornarem necessárias e
ouvindo, quando julgar de bom alvitre,
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outros órgãos, por intermédio do Díretor da Divisão;
III ~ Examinar as comprovações de
adiantamentos concedidos à conta dos
créditos controlados pela Divisão;
IV - Elaborar normas que vdíscípltnem a comprovação das despesas
executadas pelo Ministério;
V - Manter registro dos responsáveis pela aplicação de recursos consignados ac Ministério, e movimentados pela Divisão;
VI - preparar, anualmente, os elementos relativos às variações ativas e
passivas ocorridas no exercício, a Ee·
rem fornecidos à Contadorta Geral Ja
República para inclusão no Balanço
Geral da União;
VII - Sugerir ao Diretor da Divisão
a criação de comissão de ínquértto.
quando, do exame- das prestações de
contas, sejam observadas írregulartdactes:
D) através da Seção -de Investimentos, Auxílios e Subvenções eD.O.-4):
I - Opinar sôbre os planos de aplícação de créditos destinados a contratos, convênios, termos, acôrnos e
ajustes, a serem celebrados entre o
Ministério e entidades públicas ou
particulares, no que disser respeito à
execução orçamentária, relativamente
a recursos controlados pela Divisão;
II - Lavrar os atos referidos na
item anterior e elaborar os expedientes necessários a sua execução;
rn - Processar a expediente de pagamento das dotações movimentadas
pela Dlvisão~ classificadas em ~Servi
ços em Reglll1e de Programação Especial" e fazer a respectiva escrituração;
,
IV - Processar o pagamento de auxilias, subvenções ou contribuições que
devam correr à '. conta de dotações
controladas pela Divisão, mantendo o
cadastro das entidades beneficiadas;
V - Propor a adoção de medidas
que disciplinem a elaboração dos' atos
referidos no item 1.
SEÇÃo

IV

Do Serviço de Comunicações

Art. 21. Ao Serviço de Oomunícacompete exercer as seguintes atividades relacionadas com o recebimento registro, classificação,. dístrtbuição: contrôle, expedição e guarda
da correspondência oficial do Ministério:

ções

A)

através
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da secao de

Recebi:"

mente e Distribuição (S.C.-I):

1 Receber, numerar, classificar,
organizar, autuar, registrar e distribuir processos e outros documentos;
Il Controlar o andamento dos
processos, prestando informações sôbre a respectiva localização;
!II - Orientar o público quanto ao
modo de apresentar requerímentos.>
sugestões e reclamações;
IV - Dar aos. interessados conhecimento de decisões proferida-s em Ol'Ucessos:
V "'- Apresen tar ao Diretor do Serviço o relatório anual das atividades
da Seção.
.
B) através da Seção de Expedição
e Publicações (S. C. -:;n :
I - Numerar e expedir a correspondência dos órgãos do D. A.;
Ir ~ Expedir' a correspondência do
Gabinete do Ministro, nos casos de sua
competência;
.
III - Providenciar no sentido de
que a entregá da correspondência se
processe com rapidez e segurança;
IV ~ Providenciar a publicação, no
Duirw Oficial, do expediente que para
êsse fim lhe fôr encaminhado.
V - Manter cópia dos atos expedidos pelo D. A. e pelo Gabinete do
Ministro:
VI ~ Apresentar ao Diretor do ~e!'
viço o relatório anual das ativIdades
da Seção.
"C) através da seção
de Arquivamento (S .C. - 3) ~
I - Guardar e conservar em ordem
os processos, livros e demais papéía
que lhe forem entregues para arquivamento;
II -. Classificar e registrar. os processos e documentos confiados à sua
guarda, 'restaurando-os quando necessário;
III - "Lavrar, ouvida a autoridade
competente, certidões de documentos
arquivados;
IV - dar, no recinto da Seção, vista
de pareceres e despachos exarados em
processos arquivados, mediante ordem
por escrito da autoridade competente:
V - Providenciar, oportunamente,
a remessa ao Arquivo Nacional dos ü~
vros, processos e demais documentos
que devam ser arquivados naquele órgão;
VI - Promover, pertódícamente .a
designação de .comíssões para determi-
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nações dos processos e documentos a
serem incinerados;
VII - Apresentar ao Diretor do
serviço o relatório anual das atdvrda-

des da Seção.
D) através da Turma de Admtnístração (S. C. - 4):

I - Fazer o expediente, a escrrturação e os registros de Interêsse do
S .C., relativamente a pessoal;
II - Elaborar a proposta orçamentária do Serviço, com elementos que
lhe forem fornecidos pelas demais seções;
TI!

~

Fazer a apuração de dados e

elaborar quadros estatísticos das atividades do S. C.;

IV - Manter cadastro de enderêços de instituições e pessoas que mantenham
correspondência com
o
M. M. E.;

V - Manter sob sua guarda e distribuir o material de trabalho do S.C.;

VIII

~

Confeccionar e organizar fi-

chártcs dos órgãos e pessoas

intere~sa_

das nas publicações; e
IX - Expedir as publicações bem
como distribuí-las internamente;
B) através da Bíblíoteca (S.D. -2)
I - Adquirir, registrar, classificar,
catalogar, conservar e permutar obras
obras nacionais e estrangeiras de interêsae para o. serviço. público;
II - Organizar e manter mapoteca
discoteca e filmoteca;
In - Organizar e montar arquivo e
serviço de microfotografia; e
IV .s: Promover através do serviço
de referência e empréstimo, a utilização das coleções.
§ 1Q A Biblioteca será franqueada a
tôda e qualquer pessoa, independente
de formalidades, sendo livre o acesso
às estantes de livros e revistas.
§ 2'? O empréstimo de publicação
obedecerá a "Instruções de serviço".
SE)ÇÃO VI

'SEÇÃO

v

Do Serviço de Documentação

Art. 22. Ao Serviço de Documentação compete exercer as seguintes atividades relacionadas com a. .classífícação, guarda, conservação e divulgação de documentos, publíoaçôes e
obras técnicas:
A) através da Seção de Documentaçãc (8. D. -lJ:
I - Coligir, classificar e conservar
a documentação referente ao Ministério e a necessária ao estudo e orientaçâo _dos problemas técnicos 'e de administração geral;
TI ~ Organizar e manter atualizados fichários de legislação geral e de
jurisprudência firmada em despachos
do Presidente da República e do Mínístro.do M. M. E.;

III ~ Organizar documentação de
tramitação no Congresso Nacional de
projetos cujo conhecimento possa' interessar aos diversos setores de trabalho do Ministério;
IV - Coligir e coordenar os dados
necessários à elaboração do relatório
anual do Ministério;
V - Elaborar originais destinados
a publícaçâo ;

VI ~ promover .a Impressão das publicações que devam ser divulgadas;
VII - . Manter sob sua guarda e
ccntrôle, tôdas as publicações a. serem
distribuídas pelo- S. D.;

Do Serviço de Obras

Art. 23. Ao Serviço de Obras (S.
Ob.) compete executar as seguintes
atividade§,A,el.acionadas com a coordenaçâo, orfentação, execução e nscalízaçâo das medidas de ordem econíca, administrativa e econômica: relativas a imóveis, obras instalações e
equipamentos 'sob a jurisdição do
M. M. E.:
A) através da Seção de Estudos e
Projetos (8. Ob-I):
1'- Estudar, projetar, especificar e
orçar as obras de construção ou de
reforma, relativas a edificios destinados a unidades do Ministério ou por
êle administrados, bem como, a instalação reforma dos respectivos eqlHpamentos em colaboração com os órgãos interessados;
TI - Desenvolver os projetos referidos no item -anteríor e fazer os cálculos correspondentes;
orientar e dar assistência
ITI técnica, quando solicitada, a entidade
públicas e particulares,. quanto a projetos relacionados com as atividades
do Ministério;
IV, - Cooperar com os órgãos do
Ministério que disponham de secoes
de engenharia, na elaboração de projetos, especíncaçôes e orçamentos de
obras;
V - Estabelecer, em cooperaçao
com os demais órgãos do Mínístét'ío,
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padrões para o planejamento e construçâo de edificações;
VI - Pronunciar-se sôbre desenhos e detalhes de serviços em execução, apresentados pelos. construtores no decurso das obras contratadas,
quando solicitada pelo S, Ob. 2;
VII - Manter catálogos de materiais de construção civil, aparelhamentos e equipamentos e organizar
cadastro de preços dos materiais de
construção;
VIII - Manter estatística dos preços de materiais de construção civil e
de custo de mão-de-obra nas diversas
zonas do pais;
IX - opinar sôbre pedidos de reajustamento de preços de materiais e
bâo-de-obra estabelecidos em contrato; \
X - Opinar em processos relativos
a acôrdos ou convênios 110 que se refere fi projetos. especificações e orçamentos de obras;
XI - Fornecer à S.Ob-3 os elementos técnicos necessários à preparação
de concorrências e coletas de preços;
XII - Fazer o planejamento geral
das obras a cargo do Ministério e os
respectivos programas de execução;
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66&

VI _ Comunicar ao Chefe do Serviço, qualquer infração de aj te por
parte de firmas construtoras, tnetala-.
doras ou fornecedoras e, ainda, qualquer irregula.ridade funcional dos fiscais de obrasVII - N,lanter demonstração gráfica
e documentação fotográfica 'do desenvolvimento das obras e instalações a
cargo do Serviço, fazendo mensarmente, medição das obras em ~xe
cução e relatório circunstanciado do
andamento dos trabalhos;
VIII - Informal' o serviço sôbre o
término de obras para efeito das providências necessárias à
respectiva
aceitação;
IX - Opinar sôbre o levantamento
das cauções prestadas para garantia,
do cumprtmento dos contratos de
obras e. instalações.
C)
através da Turma de Administração (8. Ob . -3) :.
I - Escriturar e controlar os créditos orçamentários e adicionais consignados ao S.Ob.
II - Elaborar o expediente' de requisição de adiantamentos, e suprimentos à conta dos créditos destinados a atender a despesas compreendim;~~~ ;ro~:f~:~n:~~t~~o~ersr~~~~ ~ das-nas finalidades da 8.0b. e-organizar os processos de comprovação
edífícíos que interessem ao Mírrístérto:
relativos' às dotações do Serviço;
XlV - Comunicar ao Chefe do Serviço qualquer Infração de contrato ou
III - Preparar as tabelas de dístríde ajuste relativo a projetos encobulção e redistribuição de créditos
destinados a despesas com' obras, insmendados pelo Serviço,
talações, equipamentos e aquisições de
B) através da Seção de Execuçâo e
Flscalíaação (8, Ob-2):
imóveis;
I - proceder à execução ou à tíscaIV - Manter os 'serviços de protoIízação das obras novas, as de modícolo, arquivo, mecanografia e do-.
flcaçãc e acréscimos em edifícios do
cumentaçâo administrativa do S. Ob . ;
Ministério, ou por êle administrados,
V - Extrair guias de recolhimento
assegurando o cumprimento dos prode .cauçâo para garantia de propostas
jetos, detalhes e especificações aproe execução de obras.c.bem como provivados;
denciar o expediente relativo ao levantamento das mesmas;
II - propor o programa de tranaVI - Lavrar contratos, ajustes c delho, necessário a conservação' dos Imóveis utilizados pelo Ministério;
mais atos para execução de obras,
instalações. reformas, reneros, estulI! - Inspecionar as obras e instalações em execução;
,
dos e projetos;
IV - Conferir e atestar as faturas
VII - Organizar e manter atuaüde obras e serviços' feitos nos Imóveis
zado o registro e a escrituração dos
e equipamentos destinados aos 91'0bens imóveis a cargo do Ministério,
bem como as variações que se operapríos do Ministério ou por êle admirem
no valor dos mesmos;
nistrados;
V - Proceder às vistorias necessáVIII - Processar, em articulação
rias ao recebimento de obras e equicom o Serviço do Patrimônio da
pamentos e quando solicitada, a quaisUnião, aquisição, desapropriação, doaquer vistorias em próprios sob a jução e permuta de imóveis destinados
risdição, do Ministério.
aos serviços do Ministério.
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S~ÃO vrr
Do serviço de Transportes

Art. 24. Ao Serviço de Transpor~
tes (8. T.) compete exercer as seguintes atividades relacionadas com a administração dos meios de transporte
do Ministério:
A)
através da Turma de Adminisção

(S.T.-I):

I - Executar os serviços de admtnlstraçâo geral "afetos ao S. T.;
II - Promover a aquisição de material por intermédio de. D.M.;. .
III - Receber, guardar e dístrfbuír
internamente o material destinado
aos trabalhos do B.T. controlando a
respectiva aplicação;
IV - Executar serviços de pretocolo, arquivo e mecanografia do 8.'1'.;
v - movimentar. o pessoal lotado
noS.T., na conformidade das .ínstruções do respectivo Chefe;
VI - Escriturar os créditos que lhe
digam respeito, para o necessário COntrôle, apresentando à D. O. elementos
para a proposta orçamentária do Ministérlo quanto aos assuntos de sua
atribuição;
VII -- Coligir dados para o relatõrio anual do 8.T.;
VIII - Promover o expediente necessárfo à realização de reparos nos
veículos sob a responsabilidade do
S. T., quando os mesmos não puderem ser executados na Turma de Manutenção;
IX - Controlar os serviços executados pela Turma de Manutenção, contabilizando as respectivas despesas de
material e mão-de-obra:
X - Organizar e manter atualízadn
um registro dos veiculas utilizados por
todos os órgãos do Ministério. ben,
como de dados de operação e manutençâc dos .meemõã;
,XI - provi-denciar sôbre o Iícencíamenta e emplacamento dos veículos
de - Ministério, utilizados no Distrito
Federal;
XII - Controlar a escrita de entrada e saída de material na S. T .·2 e
na 8.T.~3;
XIII - Organizar a escala de férias
dos motoristas e dos demais servidores em exercício no S. T. e os respectivos boletins de freqüência mensal e
de merecimento;
XIV - Controlar a circulação dos
veículos sob sua guarda, expedindo - as
guias correspondentes;

XV- Preparar e apresentar ao
Chefe do S.-T., para encaminhamento
ao Diretor-Geral do D.A .. o quadro
estatístico mensal dos serviços realizados, com indicação do consumo de
combustivel, de pneus, acessórios e
lubrificantes por veiculo, e da quilometragem percorrida.
B)
através da Turma de Manutenção (S.T.-2J:
I - Executar reparos nas viaturas
do Ministério;
II - Manter pequeno estoque de
peças para socorro urgente dos veículos sob seu contrôre:
111 - Providenciar a Iubrrfícaçào
periódica dos veículos, observando o
intervalo mínimo exigido para cada
caso;
IV - Requisitar da S.T.·! as fer~
r . . . m antas e utensílios necessários ao
serviço;
V c--- Controlar o recolhimento diário dos resíduos de óleo e graxa, bem
como das ferramentas e utensílios
empregados no serviço.
C) através da Garagem (8. T. -3) :
I Efetuar a guarda, .ímpeza e
abastecimento dos veículos, vcnrtcando as condições dos carros em serviço:
II - Controlar a entrada, a salda
e a movimentação dos veículos e dos
respectivos motoristas;
111 - Receber as partes diárias dos
motoristas, a fim de controlar a distância percorrida, o consumo ~e
pneus, acessórios, combustível e lubrrfícante. os acidentes ocorri-íos, as providências tomadas, as irregularidades
e defeitos notados nos veículos:
IV - Apresentar mensalmente ao
Chefe do S. T. uma relação dos pedídos de saída de veículos, com indicação do consumo e dos serviços executados;
V - Apresentar díàriamente à Turma de Administração (S.T.-I) o boletim de abastecimento referente" a
cada carro em serviço;
VI - Executar a limpeza geral das
dependências ocupadas pela garagem.
SEÇÃO VIII

Da Administração do Edifício-Sede

Art. 25. A Administração do Edifícío-Sede (A. E.) compete exercer as

seguintes atividades relacionadas com
a manutenção, conservação. limpeza e
vigilância do Edifício-Sede:
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A)
através da Turma de Administração (A.E.-l):
I - Controlar o movimento dos papéis em trânsito na A.E.;
II - Fiscalizar o ponto dos servidores da A.E.;
IH - Exercer as atividades relacionadas com a administração do .pessoal da A.E., tendo em vista as normas fixadas pela. Divisão do Pessoal'
IV - Requisitar, controlar e 'distrl~
buír o material necessário ao serviço
da A.E., de acôrdo com as instruções
do' Administrador;
V - Coligir elementos para o relatório da A.E.;
VI - Elaborar expedientes e executar outros serviços que lhe forem
determinados pelo' Administrador.
B) através da Turma de Conservação e Limpeza CA.E.-2):
I - Promover a limpeza' interna e
externa do edifício e de seus pertences:
ri - Promover a coleta de lixo de
tôdas as dependências do EdifícioSede do M.M.E.;
TIl - Zelar pelo estado de conservação e funcionamento das rêdes de
.ínstalaçôes elétricas, hidráulicas, telefônicas e outras, promovenuc a correção dos defeitos que observar:
IV - Cooperar com outros setores
da A.E. para evitar o gasto excessivo
de energia elétrica;
V - Propor ao 'Chefe da A.E. a
adoção de medidas para execução de
.servtços por terceiros, quando, per sua
natureza, escapem às suas atribuições;
C)
através da Turma de Oficinas

(A.E.-3) :

-I - executar os trabalhos de carpintaria e serralheria que se fizerem
necessários;
II - Efetuar reparos ou substituições de fechaduras e dobradiças e
providenciar a confecção de chaves;
III - Manter em. perfeito funcionament-, as instalações elétricas, hidráulicas e de gás;
IV - Zelar pela limpeza e conservação de máquinas de escrever, calcular, ventiladores, relógios e demais
aparelhos em utilização no EdifícioSede;
V - Executar os serviços concernentes à pitura e reparos em ímóveis;
VI - Executar outros serviços que
forem determinados pelo Administrador.
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D)
através aa Turma de Vigilância (A.E.-4):
I - Exercer a vigilância interna e
externa do Edifício-Sede;
II - Manter a ordem e a disciplina
nos corredores, saguões e demais dependências;
III - orientar o público sôbre a
localização das repartições do M.M.E.;
IV - Executar ativa vlgtlâncía sôbre a entrada e saída de veículos e
pessoas;
V - Guardar e dístrtouír as chaves das salas;
VI - Manter serviço de guarda de
volumes;
VII - Manter vigilância constante
sôbre 'a rêde de instalações elétricas,
evitando desperdício de energia elétrica;
VIII - Controlar o funcionamento
das bombas de água;
IX - Tomar as devidas providências nos casos de acidente.
.
E) Através da Portaria (A.E.-5):
I - Abrir e fechar as portas do
edifício-sede do Ministério, de aeôrdo com as ordens recebidas;
II - Executar .oe serviços de elevadores, observando, na distribuição dos
ascensoristas, critério rotativo e fiscalizando o movimento dos elevadores,
de acôrdo com as instruções estabelecidas;
III - Realizar a estattstíca de tráfego dos elevadores, com vistas à racionalização do seu uso;
IV
Providenciar, através da
A.E.~l, correção de qualquervdefetto
de natureza técnica que se verificar
no serviço de elevadores;
V - Providenciar o hasteamento do
pavilhão nacional nos dias em que
fôr oficialmente determinado;
VI - Prestar ínrormações de. natureza geral ao público, encaminhandoo aos órgãos competentes em cada
caso especifico;
. .
VII - Executar serviços de reeebímento e entrega de correspondência,
quando tal lhe competir;
VIII - Impedir, salvo casos especiais autorizados, o acesso -de vendedores, cobradores e' jornaleiros e de
outras pessoas estranhas, às dependências do Ministério;
IX - Impedir a saída de volumes
ou de materiais, a não ser com a imprescindível autorização; expedida por
chefe de repartição ou serviço:
X - Manter rigorosamente em dia
o "Iívro de ocorrências", nem- como
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exigir a assinatura, no livro próprio,
tanto na entrada como. na saída, fora
das horas normais de expediente. dos
funcionários ou de estranhos com in..
gresso devidamente autorizado;
XI - Manter ffchárto atualizado
das autoridades do Ministério, com
indicação dos locais de trabalhe e te-

lefone, para orientação do' públícc ,
XII - Providenciar a ligação, transferência ou retirada de aparelhos telefônicos e a atualização permanente
das 'tstas telefônicas, zelando pelo
funcionamento dos aparelhos:
_
XIII - Realizar ínspeçôes ' e tomar
as medidas necessárias quando apurar irregularidades.
SEÇÃO IX

Da Seção de .organização

A Seção de Organízaçáo
compete proceder ao, estudo
da. organização, condíçôes normas e
métodos de trabalho das unldades administrativas de Minístérto. sugerindo
as medidas que julgar necessártas à
sua ractonaítzaçêo e aperfeiçoamento.
Parágrafo único. A S O. _ subordinada administrativamente ao D. A.
e tecnicamente ao D.A. S. P. por intermédio do Serviço de Orguntzação .e
Métodos da Divisão de Orçamento e
Organização, reger-se-a pelo Regimento-padrão aprovado pelo Decreto
nc 36.7'57, de 7 de janeiro de 1955.
Art. 26.

(8.0.)

CAPíTULO IV

Das Atribuições do Pessoal

Art. 27. Ao Diretor-Geral OQ D.A.
incumbe: J
I - Buperíntender; de acõrdo com
a legislação, normas' e instruções' vigentes, as atiVidades de administração
geral do Ministério;
II - Despachar com o Ministro de
Estado;
III - Baixar portarias, instruções,
ordens de serviço e .normas de trabalho para os órgãos de aãmíntstracão
geral do Ministério;
IV - Resolver os assuntos relativos
às atividades do Departamento e opinar sôbre os que dependerem de' decisão superior, avocando, quando julgar conveniente,' a decisão de assuntos da competência das autoridades
que lhe forem imediatamente subordí"nadas';

v - Assinar o expediente próprio<
do Departamento e o que lhe rôr -atrí-,
buido por delegação de competência.
VI :- Des~gnar servidores do D.
para mspeçao dos serviços de adrni~
nístraçâc geral das repartições do
M.M.E. e para a execução de trabalhos de natureza especiaL. fora da"
sede;
VII -.,. Aprovar coletas e ccncorrén.,
elas administrativas realizadas pelos
órgãos do D.A.
VIII - Autorizar o levantamento
de cauções;
IX - Solicitar regIstro, distribuição
e transferência de créditos orçamentários e adícionara.
X - Autorizar despesas e requisítar pagamentos e' adiantamentos à
conta dos créditos referidos no item
anterior;
XI - Encamínnar ao Tribunal de"
Contas cópia dos contratos. acôrcloa e
ajustes entre o Ministério e .oa Esta...
dos, Municípios e partacuiares:
Xli - Interpor pedidos de reconsideração e recursos ao 'I'rtbunal de
Contas;
XIII - Propor ao i\iInHstl'o de Estado a nomeação dos Diretores de Divisão e do Serviço de comunicações,
do D.A.;
XIV - Propor ao Ministro de Estado a designação do seu substituto
eventual;
XV - Reunir pertomcamente as
autoridades que lhe forem subordina':
das, a fim de assentar provldêncías ou
discutir assuntos de Interêsse do serviço;
XVI - Remover os servidores do
M.M.E., respeitada a rotação de cada repartição;
XVII - Distribuir e movimentar o
pessoal do D.A.," de acorde com as
necessidades das Dívisôea, Serviços e
Seção, respeitada a lotação de cada
órgão:
XVIII - Elogtar os aervtdores lotados no D.A. e ..aplicar-Hies penas
disciplinares, tnclusíve a de suspensão
até 30 dias. propondo ao Ministro deEstado a aplicação das que excedam
de sua alçada;
XIX - Determinar a abertura de
processos administrativos;
XX - Decidir. em grau de recurso;
sôbre atos e.despachos das autoridades que lhe forem diretamente subordinadas;
XXI - Expedir boletins de merecimento dos servidores .J.Uf lhe forem
ímedíatamente subordinados;
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XXII -

Aprovar e alterar a escala

-de férias dos servidores de sua imediata subordinação;

XXIII - Reconhecer e autortzar o
relacionamento de dívidas de exercício encerrado;
XXIV - Aprovar minutas de têrmos de contratos para fornecimentos,
prestação de serviços e execução de
obras por conta de créditos movímentaaos pelos órgãos, do D, A. :
XXV Autorízar . pagamentos à
conta de créditos distribuídos ao Departamento para despesas do M.M.E.;
XXVI - Requisitar passagens e
transportes de pessoal e material, sob
qualquer modalidade;, para atender
aos serviços do Departamento;
XXVII - Requisitar, à .autondade competente o desembaraço, livre
de direitos, de mercadoria e materiais
'importados pelo Ministério;
. XXVIII - Autorizar o afastamento
dos Diretores, Chefes de serviços, de
seções e Turmas e de funcionários
lotados no D.A., em objeto de serviço;
XXIX - Conceder licença 'ao Diretor da Divisão do Pessoal; ,
XXX - Designar, de acôrdo com
proposta do S. C., comissão para pro"vídenciar a incineração dos papéis
arquivados. reconhecidamente sem valor e examinar e aprovar as normas
que pela mesma forem elaboradas para êsse fim, observada a legislação especifica;
XXXI - ' Designar os substitutos
.eventuais dos dirigentes dos órgãos
que lhes forem diretamente subordínados;
XXXI! - Antecipar ou prorrogar o
período normal de trabalho dos runcionários em exercício nos órgãos do
D.A.;
XXXIII -

.

Apresentar, anualmente,
'ao Ministro de Estado, o relatório das
atividades do D.A.;
)(XXIV - Promover o estágio de
'Servidores do Ministério nos órgãos do
·D. A. e vice-versa, em proveito da uniformidade dos serviços do M.M.E.;
XXXV - Comunicar-se diretamente
'com as autoridades públicas sempre
que o íriterêsse do serviço o exigir, exceto com os Ministros de Estado;
XXXVI - Promover a organização
do inventário anual dos bens móveis
.e Imóveis da administração central do
Ministério;
XXXVII - Designar e dispensar seu
'assessor. assistentes, 'auxiliares e secretário;
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XXXVIII - .Autorfzar a publicação
de trabalhos elaborados pelos órgãosdo D.A.;
XXXIX Dirimir, em primeira
instância, dúvidas surgidas quanto ao
trabalho e às incumbências específicas dos vários órgãos componentes do
D.A.

Art. 28. Aos Diretores, aos Chefes
de Serviço, Chefes da "Seçâo de Organização e ao Administrador do Edifício-Sede incumbe:
I - Orientar, coordenar e controlar a execução dos trabalhos do órgão sob sua' direçã-o ou chefia;
II - Despachar com o Diretor-Geral do D.A.;
,
III - Propor a prorrogação do pertodo normal de expediente dos funcionários que lhe forem subordinados,
ou a -antecípaçâo:
IV - Designar e dispensar os Chefes de Seção e Encarregados de Turmas, que integrarem os órgãos sob
sua direção. bem corno seu secretário,
Assistentes e' Auxiliares;
V - Designar e dispensar, pai' proposta, dos "Chefes de Seção, ou respectivos substitutos eventuais;
VI Distribuir pelas respectivas
dependências o pessoal lotado no órgão sob sua direção;
- VII - Elogiar ·e aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão
até 15 (quinze) dias, aos funcionários
em exercício na Divisão ou Serviço;
representando ao Diretor-Geral do
D.A. no caso de aplicação de penalidade maior:
VIU o - Aprovar a escala de férias
dos funcionários em exercício no. órgão sob sua direção;
IX - Expedir boletins de merecimento dos servidores que 'lhe forem
diretamente subordinados;
X - Baixar portarias, instruções e
ordens de, serviços nos assuntos de
sua estrita: competência;
XI - Manter a Diretor-Geral do
D. A. permanentemente informado
quanto ao andamento' dos trabalhos
no órgão sob sua direção ou chefia;
XII - Organizar, conforme as ne-.
cessídades do serviço, -turnes de trabalho com horário .especíal ;
XIII_ - dirigir-se aos chefes ou díreteres de repartições públicas em
objeto de sua competência;
XIV - Orientar, em assuntos de sua
competência, os demais órgãos do Mlnistério;
XV - Indicar o seu substituto eventual, na forma dêste Regimento;
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XVI - Resolver os assuntos da
competência do órgão sob sua direção e opinar sõbre .os que dependerem de decisão superior;
XVII - Aprovar e encaminhar a
proposta orçamsntárta do órgão sob
sua direção ou chefia;
XVIII - Autorizar despesas e requisitar pagamentos e adiantamentos à
conta dos créditos orçamentários e
adicionais movimentados pelo órgão
sob sua direção, ou propor tal medida ao Diretor-Geral do D.A., quan-

a autoridades imediatamente superior
as que não forem de- sua alçada;
IV - Cumprir e fazer cumprir pelos
servidores subordinados as instruçÕes
normas de serviço e outros atos admi~
nístrativos baixados por autoridad(;.~
competente;
V - distribuir, para efeito de execução, os serviços atribuídos às unidades subordinadas;
VI - Expedir boletins de merecimento e controlar a freqüência do
pessoal lotado nos setores sob sua"
chefia.
Art. 30. Ao Diretor da D.P. incumbe ainda:
I Assinar cartões de identidade
dos funcionários em exercício no

do fôr o caso;
XIX - Encaminhar comprovações

de adiantamentos concedidos à conta
dos créditos a que se,' refere o item
anterior;
XX - Autorizar a expedição de certidões;
XXI -

propor as alterações. de 10
taçâo que julgar necessárias ao órgão sob sua direção ou Chefia.
XXII - Designar funcionário para
a realização de inspeções periódicas
às unidades do Ministério, com o objetivo de orientar e fiscalizar a aplicação da legislação referente à matéria de competência do órgão sob
sua direção ou chefia;
XXIII - Apresentar anualmente ao
Diretor-Geral do D.A. -relatórto circunstanciado das atividades do órgão
sob sua direção ou chefia; >XXIv - reunir-se, quando julgar
necessário, com seus auxiliares diretos, para tratar de assuntos de Interêsse do serviço;
~XV Cumprir e fazer cumprir as
deliberações das autoridades superiores.
parágrafo umco. Os Diretores poderão, ainda, mediante portaria, delegar competência aos Chefes de SeR
ç â o para encaminhamento, de ordem
do Diretor, aos órgãos do Ministério
dos processos que dependam exclusivamente de medidas que não impl1
quem, direta ou indiretamente, em
determinações ou na solução final dos
assuntos.
Art. 29. Aos Chefes de Seção, aos
Encarregados de Turma e da Garagem,' aos Almoxarifes e ao' Chefe da
Portaria incumbe:
I - Dirigir, oriental' e controlar a
execução dos serviços da competência das unidades subordinadas;
II - Manter a ordem nos setores
de trabalho;
III - Tomar decisões sôbre assuntos de sua responsabilidade e propor

M.M.E.,;

M

A

'

II - Conceder salário-tamtlía.;
III - Conceder licença aos funcionários do Ministério, ressalvadas as
dísposíções em contrário;
IV - Emitir parecer sôbre o merecimento do funcionário sujeito a estágío probatório;
V - dar posse aos nomeados para
cargos dos quadros sob contrôle da
D. P., exceto aos diretores das repartições diretamente subordinadas 3.0
Ministro de Estado, e outros com ressalva em lei;
VI - Decidir as retificações de nomes de funcionários nos atos e registro aos mesmos referentes;
VII - Assinar apostilas em decretos e portarias;
VIII - Autorizar a averbação de
tempo de serviço nos assentamentos
individuais;
IX - Coordenar os serviços da D. P.
COm as Divisão do Departamento Administrativo do Serviço Público, nos
assuntos em 'que ambos interferirem;
X - autorizar o empenho de despesas e requisitar adiantamentos à
conta de créditos cuja movíment-çâo
seja atribuída à D.P.
XI - Ordenar e requisitar pagamento de despesas à conta das dotações destinadas a pessoal, inclusive por exercícios findos;
XTI - Comparecer às reuniões do
Conselho de Administração de Pessoal;
Art. 31. Ao Diretor da D. M. incumbe ainda:
I - Decidir sôbre as aquisições ..te
material atribuídos à D.M.;
II - Autorizar a realização de concorrências, coletas de preços, ajustes
e ncôrdos:
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lU - Designar os membros de comissões destinadas ao julgamento de
concorrências;
IV - Presidir às sessões públicas
destinadas à realização de concorrêncías, ou delegar essa atribuição a um
dos chefes de Seção;
V - Propor ao Diretor-Geral o Ievantamentc de cauções feitas para
garantir a perfeita execução oc ncordos, ajustes ou contratos;
VI - Autorizar fornecimentos, des-pesas, emissão de empenhus e paga..
mentes à conta dos créditos sob movímentação do órgão sob sua díreção ;
VII ---:.. Autorizar a venda, cessão,
troca e redistribuição .do material Em
estoque nas repartições do Minístá1'10 e aprovar os termos de baixa;
VIII - Decidir sôbre o d sstínc do
material em desuso, ínservtvel ou em
estoque excessivo nas repartições do
Ministério;
IX - Autorizar o atendimento ues
requisições do material eolícitado pelas repartições do Ministério, com ee
ressalvas que julgar convententea;
X - Baixar normas gerais de trabalho para os órgãos de material do
Ministério;
XI - Aplicar penalidades a tornecedores faltosos;
XII - Comparecer às reuniões ao
Conselho de Administração de Material;
Art. 32. Ao Diretor da D. O. Incumbe ainda:
I - Superintender a elaboracâo ua
proposta orçamentária geral do Ministério;
II .- Assinar requtsíções ae paga..
mentes, inclusive por exercícios rm,
dos'
IÍl "- Aprovar comprovações de suovenções e auxílios, inclusive resultantes de contratos;
IV Submeter ao Tribunal ue
Contas as comprovações de aüíantamenta apresentadas à D. O.;
V - Baixar normas para conceasão e comprovação de adtantamentos
e para comprovação de auxtlíos contribuições, subvenções e despesas subordinadas a qualquer outro regime
especial;
VI - Decidir sôbre as medidas qUC3
julgar necessárias, em -decorrêncía de
inspeções realizadas, propondo ao Di':
reter-Geral do D.A. as que excederem
de sua alçada;
VII - Interpor, perante o Tribunal de Contas, recursos e pedidos dê
reconsideração.

Art. 33. Ao Diretor do S.C. íncumbe ainda:

I - Visar certidões lavradas pela
Seção de Arquivamento;
II Propor, ao Diretor-Geral ao
D. A., a designação de comíssâo para

exame e incineração de proC,';S,308 ou
documentos julgados sem valot'.. onservada a Iegfslação específica;
IH - requisitar do S. 'I'. veicule
para entrega de correspondência.
Art. 34.· Aos Assessores fio DiretorGera! do D. A. e aos Assistentes dos
Diretores de Dívísàc e de Serviço, íncumbc:
1 - Auxüíà-Ios no exame aos ossuntos que terem 'submetidos às suas
decisões;
!I. - Colaborar no preparo aos des·
pacnos, dos expedientes, e na adoção
de outras providências de rottna:
III - Representá-los, quando para
tanto forem designados.
Art. 35. Aos ssecretártos do Diretor..
Geral do D.A. e dos Diretores ele Dívisao e serviço. incumbe:
1 - Atender às pessoas que procurarem o Diretor, levando-lhe ao conne..
cimento o assunto a tratar;
.Tl .- Redigir a correspondência peasoal do Diretor e. organizar os fichá ...
rros e arquivos de uso direto dossa
autoridade;
lU -, Representar o Diretor quanao para isso designado.
Art. 36. Aos auxiliares do DiretorGeral, e dos Diretores de Divisão e
Serviço, bem como aos demals servidores em exercício nos órgãos do D.A., ,
·cabe executar os trabalhos de que torem incumbidos pelos chefes imediatos, observadas as normas tegats V!..
gentes.
.C:AP!Tmo v

Da t.otaçao
Art. 37. O D.A. terá a rotação que
tor aprovada em decreto.
Parágrafo único. Além aos runctonanes constantes da lotação, poderá
o D.A. utspor <te pessoal reqüisítaóo
na forma da legislação vigente.
CAPh'uLO V,

Do Rorarto

Art su, O horário normal de trabatno" do V.A. é o fixado para. o seI"
viço público federal, respeitadas as
normas estabelecidas na legislação vigente.
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tdgo 87, item I! da Constituição, e nos
termos do artígo 28 da Lei nv 4 904
de 17 de dezembro àe 1965, decreta:'
Art. 19 Fica aprovado o Regfmen.,
serva do o número normal de horas se- to do Departamento Nacional de
nU!.naIS .ou mensais.
Aguas e Energia (D.N. A. E.), que
com êste baixa, assinado pelo MinisCAP1TULO Vil
tro de Estado das Minas e Energia.
Das Substituiçoes
Art. 29 O presente Decreto entrará
Art. 31:1. Serão sunstdtuídos em suas . em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em cantrá~
renas OlI impedimentos eventuaía.
1 - O DIretor-Geral .do U. A. pelo rio.
Ulretor de Divisão de sua tndtcaçao,
Brasília, 24 de março de 1966; 145?
aesrgnado pelo Ministro de mstaco:
da Independência e 78? da República.
II Os Diretores de Dívisâc e
H. CASTELLO BRANCO
do Serviço de Comunicações e os onetes <lOS demais Serviços por um dos
Mauro Thibau
Chefes de Seção de sua tndícaçâo, desígnados pelo Diretor-Geral;
In - o Chefe da Seçao de OrgaREGIMENTO DO DEPARTAMENTO
mzaçâc pelo Encarregado .ie Turma.
NACIONAL DE.AGUAS E ENERpor ele indicado, de acõrdo com Q IceGIA DO MINISTJ>RIO DAS MIgímento-padrâo, aprovado pelo DeNAS E ENERGIA
ereto nv 36.757, de 7 de janeiro a~
Parágrafo único. Poderá ser estaoejccico horarro especial, a critério ao
Diretor-Gerai e tendo em vista a oonvemencta do Serviço, desde que ob-

1905;

CAPíTULo I

Os demais Chefes ce Seção
.e os Encarregados de Tlirma pelos
funcionários de sua undtcaçao, designados pela' autoridade competente.
IV -

CAPíTULO

vm

Dísposíçãee Gerais e Trtuieitorias
Art. 40. irncuanto .nâo se etetívar
a transferência para Brasília de tõdas as repartições integrantes do M1nístér!o das Minas e Energia, tuncíonarao no Estado da Guanabara a 'I'urtnade Pagamento (GB), na Seção
Pmanceíra, e a Seção de Asststêncía
Medtcc-Bocial (GB) , subordinadas à
Divisão de Pessoal e, previstas neste
Regimento.
Art. 41. Os casos omissos, que envolvam matéria regimental, serão re.solvídos pelo Ministro de -Estado nos
têrmos da Iegfslaçâo em vigor.'
Brasília, 24 de março de 1966. Mauro Thibau.

DECRETO N9

58.076 MARçO DE 1966

DE

24

DE

.Aprova o Regimento do Departamento Nacional de Aguas e Energia do
Ministério das Minas e Energia.

o Presidente da República, usando
'das atribuições que lhe confere o ar-

Da Finalidade

Art. 19 O Departamento Nacional
de Aguas e Energia
(D.N.A.E.),
criado pela Lei no 4.904" de 17 de deaembro de 1965, diretamente subordina ao Mímstro de Estado, tem a
seu cargo o estudo doregrme dos cursos dágua e o das fontes de energia
hidráulica, a aphcaçâo, no território
nacíbnal, do Código de .éguas e leis
suosequentes, bem como a fiscalização das emprêsas concesísoné.nos dos
serviços de energia elétrica, quaisquer que sejam as fontes primárias
de geração.
CAPÍTULO

n

Da Organizaçao

Art. 29 O Departamento Nacional
de Aguas e Energia (D. N. A. E.),
compreende:
1 - Divisão de Aguas (D. Ag.)
II - Divisão .de Energia Elétrica e
Concessões (D.E.E.C.)
III -- Divisão de Tarifas (D.T.)
IV - Serviço de Estatística (S.E.)
V - serviço de Fotogrametría (S.F.)
VI - mstntos. (D.)
VII·· -- Bíblíoteca (B.)

VIII - Seção de Administração
<S.A.)
IX -- Seção de Serviços Gerais
(5.S.G.J

ATOS

Art. 39 A Divisão de Águas (D.Ag.)
compreende:
1 - Seção de Estudos e Projetos
<D.Ag.-l)

n -

Seção de Dados Hidrológicos

Basícos (D.Ag.-2)
UI - Seçàc de

Planejamento e
Pesquisas Hidrológicas (D.Ag.-3)
IV - Seção de Aproveitamento de
tsnergía Hidráulica. (D. Ag . -4)
V - Turma de Administração e de
Servícos Gerais.
Art'. 'l') A Divlsâo de Energia Elétrtca e Concessões (D.E.E.C.), compreende:
\1 Seçào de Estudos e Projetos
(D.E.E.C.-l)

II -

Seção de Píscalizaçao Técnica.

(D.E.E.C.-2)

In - Seção de Coordenação de
Aphcaçôes de Recursos (D.E.E.C.-3)
IV - Seção de Autorizações e Con-

cessões (D.E.E.C.-4)
V -- Turma de Administração e de
Serviços Gerais
Art. 59 A Divisão de Tarifas (D.T.),
compreende:
] -- Seção de Tombamento (D.T.-I)
l! - Seção de Contrôle e FfscalizaçàoiContàbil e Financeira (D.T.-2)
TIl - Seção de Estudos Técnicos e
Econômicos (D. T. -3)
IV - Seção de Eletrificação Rural
(D.T.-4)
V - Turma de Admtnístraçào e de
Serviços Gerais
Art. 69 O Serviço de Estatística
lS.E.) compreende:
I - Seção de coleta de Dados e
Classificação (S.E. -1)
II - Seção de Processamento (S.E.2)
. lI! , - Seção de Estudos e Análise
(S.E,-3)

IV -

Seção de Documentação e Di-

vulgação (8. E. -4)

V - Turma de Adrnínístraçao
Art. 79 O Serviço de Fotogrametrta
(S.F.) compreende:
I - Seção de Vôo Aerofotográfíoo
(I:).F.-l)

Seção de Laboratório (S.F.-2J
Seção de Restituição e Cartografia (S.F.-3)
IV - Seção de Potcinterpretaçâo
II -

In -

(S.F.-4)
V - Seção de Contrôle e Apropria-

eco

(8.F .-5)

VI -
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Turma de Administração

Art. S<' Os Distritos compreendem:
1 - Seção Administrativa .(D.-1)
a) Turma de Pessoal
b) Turma Orçamentária
C) Turma de Material
d) Turma de Protocolo e Arquivo
e) Turma de Telecomunicações
rr - Seç80 de Serviços Técnicos Au-

xílíares (D. -2) :
a)

'

Turma de Desenho

b) Turma-de Laboratório e de Pesquisas
C) Turma de Estatística e Dívuígação

d)

'Turma de. 'I'opografta

Seção de Energia (D. -3) :
Turma de Estudos Energéticos
Turma de Concessões e Físcaü-

IH a)
b)

zaçao

Turma de Tarifas e Fiscalização
Seção de Hidrologia -(D. -4) :
a) 'I'urma de Estudos Hidrológicos
b) Turma de Arquivo Técnico
c) Turma de Execução e Contrôle
V - Seção de Serviços Gerais
c)

rv -

(D. -5) :
U)

b)

Turma de Transportes
Turma de Oficinas

oí. Zcladoría .

§1 9 E' facultado ao Chefe dos Distritos, de acôrdo com as necessidades
do serviço a criação de Zonas, até o.
número' de oito, as quais ficarão subordinadas à Seção de Hidrologia, Se_çâo de Energia ou Seção de Serviços
Técnicos Auxiliares, segundo a natureza .dos trabalhos que lhes forem
atribuídos,
§ 29 Quando lhes forem .atrtbuídos
trabalhos pertinentes a duas ou mais
Seções, fícarãc diretamente subordinadas às Chefias dos Distritos.
Art. 99 A Secào: de Admimstraçâo
<S.A.) compreende:
I - Turma de Pessoal
II - Turma de Orçamento
IrI - Turma de Material
IV -~ Turma de Protocolo
V - Turma de Arquivo
VI - Turma de Telecomunicações
Art. 10.· A Seção' de Serviços Gerais <S.S.G.) compreende:
Í - Turma de Transportes;
II - Turma de Oficinas;
iH - Zeladoria;
i'l - Portaria.
I
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Art. 110 O D.N .A.E. terá, ainda,
uma Assessoria Jurídica e uma assessoria de Ocordenaçâo Distrital, subordinadas diretamente ao Diretor-Geral.
Art. 12. O D.N.A.E. será dirigido

per um Diretor Ger~l nomeado, em
comissão, pelo Presidente da República por indicação do Ministro de
Estado.
Paragrarc único
o tnretor-Geraí
terá dois. Assessores, dois Auxiliares e
um Secretário.
sxt. 13. As Divisões e o Serviço de
Estatística serão dirigidos por DITeteres nomeados, em comíssâo, pele
Presidente da Repúbnca. por -ndtoaÇ§,Q do Ministro de Estado ~ medínote proposta do Du-etor-Geraí "de

D.N.A.E.

EXl.':cunvo

vclvímento da riqueza do Pais, com o
controle dessas aplicações c com a
rtscanaacao do cumprímenrx do Código de Aguas e leis subseqüentes:
A) Através da Seção de Estudos e
Projetos (D.Ag.-1):
I - .Opinar sôbre processos de aproveitamento de recursos hídricos, tendo
em vista as múltiplas finalidades do
uso da água;
I'l -:: Executar a classificação de
cursos dagua ;
[11 - Classificar a natureza tundrca das águas do País, mantendo em
dia (.. registro das, águas públicas.
8-) Através da. Seção de 'Dados aidrológicos Básicos (D.Ag.-2):
1 - Coligir é coordenar os dados
hidrológicos dos órgãos regionais da
D.Ag.;

U - Analisar os dados hidrológicos
Parágrafo único. Os Diretores terão"
e organizá-los para publicação;
cada um, um Assistente, dois AuxírIl - Estabelecer a permuta de
arares e um Secretário. escomidos dendados hidrológicos com órgãos da adtre servidores públicos, federais.
,mi'nü,tração pública e particular;
art. 14. Os Chefes do Serviço de.
IV - Fornecer dados hídrolózícos
F0tC'grametria, dos Distritos, da Bi-. aos órgãos do D.N.A.E., a entidades
blíoteca, da Seção de àdmíníatraçâo
governamentais, empresas de energia
e da. seção de Serviços Gerais serão
etétríca e a particulares.
designados pelo
Diretor-Geral do
C) Atravês da Seção de PlanejamenD.N.A.E. e escolhidos dentre servito e pesquisas Hidrológicas (D.Ag.-S) ~
dores públicos federais.
1 -:- Planejar, em cooperação aom
Art. 15. As demais Seções, as Turos orgâos regtonars, a rêde básica tumas e a zeladoria terão Chefes e Endrotógtca da D. Ag. ;
carregados designados pela autoridade
II - Processar, analisar e ínterpresuperior.
tar dados hidrológtcos, objetivando o
Art. 16. Os órgãos que integram o
connecímento das características h1·
D.N.A,E. funcionarão perfeitamente
drologtcae dos diversos CU'.'SOE cíagua
coordenados, em regime de mútua codo País;
laboração, sob a supervisão do DíreIH -t- Elabora!' e propor normas,
ter-Geral.
instruções e recomendações - relativas
ás atividades hidrológicas da D. Ag. :
Art. 17. A delimitação das competências das Seções e Turmas não
l'V - Padronizar, orientar a aquíimpedirá a redistribuição temporária
síçâo, operar e supervisionar a mado trabalho de forma drversa da esnutenção de instrumentos e equipatabelecida neste Regimento, quando
mentes hidrológicos;
se fizer necessário.
V - Executar aferição de molinetes
mdràultcoa;
CAPÍTULO m
VI -. Planejar, promover, orientar
e -eanser pesquisas no setor de híDa Comp~tência dos órgãos
drologta. SEÇÃo I
O. Através da: Seção de Aproveitamento de E n e r g i a Hidráulica
Da Divisão de Aguas
<D.Ag.-4l :

Art. 18. A Divisão de Águas

~D.Ag.),

compete executar as seguintes ativídades relacionadas com o estudo e
avaliação do potencial hidráulico' nacional e rte suas aplicações no desen-

I - Proceder ao estudo e avaüacàc
do potencial hidráulico nacional;
Il - Opinar, sôbre projetos de apro.
veítamentoa hidráulicos.

Aros DO
SEÇÃO

PODER

rr .

Da Divisão de Energia Elétrica
e Concessões

Art. 19. A Divisão' de Energia Elétrica. e Concessões (D.E.E.C.) terá
a .seu cargo as seguintes attvídadea
relacionadas com O' estudo das autorfzações e concessões pertinentes
energia elétrica, de acôrdo com o CÓdigo de Aguas e leis subseqüentes, a
fiscallzaçâo 'técnica dos serviços autorrzados ou concedidos e a coordenacâo da aplicação de recursos púbftcos em energia elétrica:
A) Através da' Seção de Estudos e
à

Projete (D.E.E.C.-l):
I - Estudar e instruir processos re~
ferentes a autorizações' e concessões
bem como projetos, obras e, instalações' relativos à produção, transformação, transmissão e distribuição de
energia elétrica;
II - Estudar e propor normas téemcas relativas à instalações e servtços de energia elétrica:
B) Através da Seçào de Pisoalízaçâo Técnica (D.E.E.C.-2):
I - Proceder à fiscalização técnica
dos serviços e instalações dos ooncesstonérícs, com o objetivo de assegurar serviço adequado sob o ponto de
vista da qualidade e quantidade de
energia;
II - Fiscalizar a execução dos pro. jetos de obras e instalações, verif1cande a observância dos aprovados,
permitindo ou determinando sua modtr.céçêo, quando as circunstâncias I)
exigirem, e autorizar o Início da exploração,' emitindo certificado de aprovaçâo das obras;
TIl - Fiscalizar a exploração dos
serviços visando garantir a utilização
apropriada das instalações, a observáncía de regulamentos, instruções e
normas técnicas relatrvas aos servi"
ços de energia elétrica.
C) Através da seção de, coorde. nação da Aplicação de Recursos.
(D.E.E.C.-3J:

I - Elaborar os planos de apllcacão de .crédítos orçamentários referentes à energia elétrica, constantes
do orçamento do Ministério das Minas e Energia, bem como proceder '1\
fiscalização técnica da respectiva execução:

ExECUTIVO

n - 'Coordenar 'com órgãos de ou"
tros Mmistéríos, órgãos diretamente
subordinados à presidência da República, entidades autárquicas, jurisdicionadas e sociedades de economia
mista, planos de obras e de aplicaçâo vde recursos orçamentários' dcsttnados à energia- elétrica;
In - Promover a dístríburçâo e Os.caltzação de aplicação da arrecadação
do ímpôsto- único sôbre energia elétrrca.
D)

Através da Seção de nutortsa-

ções e Concessões (D. E. E. -4) :

I - Opinar SÔb:.'2 autortzacôes «e dartvações de águas públicas' para qualQuer fím ;
.
II - Estudar os pedidos de autorrzaçâo e concessão para aproveitamento.' de energía . hidráulroa;
In - Estudar os pedidos relatlvoa
ao estabelecimento de linhas de transmissão e de sistema de distribuição:
IV - Opinar nos processos relacíonados com instalação de usinas termelétrtcas f' concessão
re . cnstrtbuí ~
çâo de energra elétrica;
V - Estudar assuntos relacíonaãos
com ampnaçao ou morítnoacão ' da,')
atuais instalações dos concessíonártoa
de energia elétrica;
VI - Estudar, quando se fizer necessário, medidas' de racionamento de
energia elétrica;
VIl - Estudar e opinar sôbre amo
ptiação e restrição de zonas de concessão. sempre que se trserem necessárias para um adequado fornecimen to
de energia elétrica;
V1I1 - Proceder aos registros es·
taberecídos no Decreto n Q 13, de 15 de
janeiro de 1935;
IX - Elaborar o cadastro de concessionários com delimitação das respectívas zonas e mantê-co at.uarízado .

SEÇAb

UI

Da Divisão. de Tarifas

Art. 20. A Divisão de Tarifas (D.T.)
terá a seu cargo as segurntes atividades relacionadas com a fiscalização
econômico-financeira das emprêsaã
que exploram a indústria de energta
elétrica e com o estabelecimento de
tabelas de tarifas de' fornecimento de
energia elétrica e de 'suprimento en ..
tre concessionários:
A) Através da Seção de 'Tombamento (D.T.-J):·

676

Proceder à determinação do rnvestímento das emprêsas, bem como
sua atualização, na forma de legislação vigente.
B) Através da seção de Contrôle
e Físcalízaçâo Contábil e Financeira
(D.T.-2) :

I - Promover a fiscalização contábil e financeira das empresas realizando 'exame de balanços, análise
das despesas e verificação de, comprovantes;
II .- Promover anualmente a to-mada de contas das emprêsaa concessronárias de serviços públicos de
eletricidade;
IH - Estudar processos referentes
a adicionais tarifários relacíonadoa
com salários, diferença cambial e correçâo monetária;
IV - Organizar cadastres e mantêlos atualizados;
V - Examinar reclamações.
C)

Através da

Seção de Estudes

Técnicos e Econômicos (D. T. -3) :
I .-:... Proceder à coleta de elementos
técnicos' de engenharia' e reaItzar pesq uisas de mercado, visando o exame
do aspecto econômico da operação dos
sistemas elétricos, inclusive quanto ao
seu rendimento;
II - Realizar a analisa de CUSLO,
a técnica de tarifação, estabelecer.
cláusulas e condições de fomecfmento, bem como examinar contratos entre concessionários e consumrdores;
IH - Analisar a apncacào eras tab-elas de tarifas e de adicionais;
IV - Elaborar estudos para contrõle dos limites de variações dos
componentes do custo de serviço;
V - Realizar inspeções técnicas;
VI -:- Propor expedição de Certíficados de Rentabilrdade .
D) Através da Seção de Eletrificação Rural (D.T.-4):
I - Estudar a eletrificação rural
mais conveniente, observadas as peculiaridades das diversas regiões do
País;
II - Analisar projetos de eletrificação rural, fiscalizar sua execução e.
respectivos serviços, bem. como dar
assrstêncía técnica, aos interessados;
UI ~ Propor o estabelecimento' de
normas para utilização de energia elétrica em propriedades agrícolas, através de cooperativas de eletrificação
rural.

:::;.t:ÇÃo IV

Do Serviço de Estatística

Art. 21. Ao Serviço de Estatistica
do D.N.A.E. compete executar as seguintes atividades relacionadas com
Os estudos estatísticos indtspensávefs
ao inventário dos recursos hidráulicos,
assim como da potência instalada
produção, transmissão, distribuição ~
consumo de energia elétrfca do País;
A) Através da seção de Coleta de
Dados e Olassíficaçâo (S.E.-l):
-- coletar, comparar, classificar os
dados eatattstrcos referentes aos trabalhos a serem atualizados pelo serviço.
B) Através da Seção de Pl·ocessa_
menta (S.E.-2):
1 - Realizar os trabalhos necessá~
rios ao processamento estatístico dos
dado." coletados;
Il - Realizar programação para
computação eletrônica.
C) Através da Seção de Estudos e
Auálíse (S.E.-3):

. 1 +- Analisar, interpretar e criticar
dados de processamento, visando a
sua utilização no planejamento das
atividades do Departamento;
11 - preparar a exposição de textos, tabelas e gráficos dos dados se~
Iecronados.
D) Através da Seção de Documentação e Divulgação (S.E.-4):
1 - Manter o arquivo de dados coligidos e dos resultados dos trabalho')
estatísticos realizados;
TI ~Divulgar o resultado dos tratJalho,s e manter intercâmbio com entidades congêneres do País ~ do es~
trangeiro;
ITr - Manter uma equipe de tradução de trabalhos bibliográficos e
síntese de conferências, artigos e outras publicações.
SEÇÃO IV

Do

Serviço de Fotogrametria

Art. 22. Ao Serviço de Fotograme~
trla (S. E.) compete executar as seguíntes atividades relacíonadas com a
execução de trabalhos de fctointerpretação para a pesquisa, o estudo' e
a avaliação dos recursos hídricos nacionais, levantamentos totogramétrtcoa de bacias hidrográficas para apro-

ATOS

DO

PODER

velí.amento dêsses recursos e a realização de aerorctograrras de usinas,
barragens, linhas de transmissão e de
díatríbuiçâc de energia elétrica:
AI Através da Seção de Vôo Aerofotográfico (S.F .... l):
I - Planejar e executar as missões
aerototográfícaa;
II -r- Manter, e revisar, no hangar,
as aeronaves e todo o equtpamentc
técnico (através, do Hangar, seu subsetor) ;

,

In - Orientar e controlar os serViços das equipagens de vôo dentro e
fora da sede, assim como o pessoal do
Hangar ,
B) Através da Seção do Laboratório -Fotográftco CS.F.-2):
I - Revelar e copiar os aerornmes,
executando cópias diretas, reprodueidas ou transformadas;
II - Executar fotoíndíces e rotocertas:
UI - Executar cópias hettogrãrícas.
C) Através da Seção de Restituição e Cartografia (S. F. -3) :
I - Confeccionar mosaicos aerototogràficos, controlados ou não;
II - Executar triangulação radial
e aerotrtangulaçâo;
,
In -,.. Realraar a restituição fotogramétrtca:
IV - Desenhar plantas e mapas topográficos.
D) Através da Secâo de .s'otoínter'pretação (S.F.-4): ~
I _. Proceder à fotolnterpretação de
fenômenos geológicos e hidrológicos
que interessam aos estudos do aproveitamento dos recursos hídricos;
H - Proceder à rotoanãüee da natureza do solo, da 'vegetação é dás
obras de engenharia civil;
lU _ Organizar as instruções e
preparar as aerofotografias para a fixaçao de pontos topográficos para o
aporo terrestre.
E) Através da Seção de Contrôíe

e Aproprtaçâo (S.F.-5):

I - Controlar e coordenar todos
trabalhos dos demais Setores, no'
sentido de evitar solução de contínuidade no seguimento dos mesmos;
II - Controlar o material e a prouueão e fazer a apropriação de custos;
IH - Manter e controlar' a aerofílmotecà.

I')S
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SEçÃO VI

Dos Distritos

Art. 2~. Aos Distritos, na área de
alia jurisdição, compete executar as
seguintes atividades relacionadas com
o estudo das águas. do pais, do ponto
de vista de suas aplicações ao desenvolvimento da riqueza' nacional, a promoção do desenvolvimento da energia
elétrica na área de sua [urfsdrçâo e
o cumprimento do Código de águas
e- demais disposições legais:
A) Através da Seção Admíntstratíva (D.-l):
- desempenhar as mesmas atribuições definidas neste Regimento
para a seção de Administração (S.A.)
do D.N .A.E. e respectivas Turmas.
B) Através da seção de serviços
Técnicos Auxiliares (D.-2):
a) pela Turma de Desenho:
I - Executar desenhos que se tornarem necessários às Seções Técmcas do Distrito;
ir - Manter mapoteca e serviço de
cópias.
b) pela Turma de Laboratôrto e de
pesquisas:
1 Realizar exames e pesquisas
para as Seções de Enex:gia e de Htdrologta:

,

II - Realizar estudos de sedímentometrra:
IH - Investigar a poluição dos eur~os d'água;
_ ,
IV - pesquisar as caracteristtces
das águas sob .os pontos de vista da
mecânica hidráulica, natureza qurmtea, temperatura das águas auperfíciaís. filtração, permeabilidade, raptlaridade dos terrenos, bem como a
quantidade, o movrmento permanente
e o plano de nível das águas subsuperfícíaís ;
V - Realizar outras pesquisas de

tnterêsse do D.N.A.E., bem como as
que forem solicitadas por órgãos fe·
deraís, estaduais, municipais, autárquicos- e particulares,' na area de sua
competência -e a enterro do Chefe do
Distrito.
C) pela' Turma de Estatística e Divulgação:
I - Coligir dados estatísticas que
lhe forem solicitados pelo Serviço de
Estatística do D.N .A.E.;
II - Efetuar a apuração estatística
dos elementos hídrológtcos levantados.
pela Turma de Hidrologia e proceder
a respectrva análise:

673

Aros no PODER 'ExECUTIVO

Hf ~ Manter uma biblioteca organizada e atualizada;
IV - .Manter atualizado o arquivo
aa legislação de ínterêsse do D.N.A.K;
V -

Manter fichário das publica-

ções. técnicas recebidas, adquiridas, ou
dtvingadas pelo Distrito;
VI - Controlar a movrmentaçâo
dos livros e publicações da biblioteca;
d) pela Turma de 'I'opografía:
I - Realizar' os trabalhos topográficos necessários aos serviços das Seções do Distrito;
II - Encaminhar à Turma de De-

UI - Manter arquivo ele documen~
tos, expedientes e relatórios referentes às questões tarifárias;
IV - Efetuar, quando solicitado
pelo D,N.A.E • a tomada de contas
nas concessionárias;
V - Fiscalizar os concessi-onários
no que se refere a matéria de sua
competência.
D) através da Seção de Hidrologia
(D.-4) ;
a)

.

pela Turma de Estudos Hidro-

lógICOS:

I Realizar estudos hidrológicos
das bacias situadas no todo ou na
maior parte da área de jurisdição do
5e11110, após os devidos cálculos os
origtnats dos trabalhos citados' no Distrito, visando ao seu maior aproveitamento, observando o estabelecido
item precedente;
no art, 143 do código de Águas.
IH Manter arquivo das cadernetas
n - Realizar estudos integrais de
de trabalho de campo e de escritório.
águas superficiais e subsuperficiais;
C) através da Seção de Energia
III - Realizar estudos de sedímen(D. -3);
tologta, evaportmetologta, termomate;
logia, ecologia, barologta e hipsologia;
a) pela Turmá de Estudos EnergéIV- Propor ao Chefe do Distrito
ticos;
o estabelecimento, extinção ou alte- estudos relativos à utilizacão de
ração .de zonas hidrológicas;
energia elétrica, qualquer que 'seja a
t» pela Turma de Arquivo Técnico:
sua fonte de proâução, tendo em vis."- manter o arquivo devidamente'
ta prtncípalmente 03 pianos. regionais
organizado
e atualizado dos dados hina área de sua jurisdição;
drológícos básicos fornecidos pela
. b) pela Turma de- Concessões e Fia...
Turma de Execução e Contrôle.
calízaçâo:
c) pela 'Turma de Execução e ConI - Informar sôbre 08 requerimentrôle:
tos de concessão, _autorização e deI' - Implantar e operar as rêdes
mais petições, relacionadas CO~l os
hidrológicas contidas na área de juserviços' de energia elétrtoa:
risdição do Distrito;
II - Jnstruír os peticionários;
II - Escolher, instruir e treinar os
IH ~ Manter cadastro dos muniobservadores;
cípios com informações sôbre as conUI - Fiscalizar os postos hidrolócessionárias e ínstalaçôes elébrtcas
lógicos no que se refere às instalanêles existentes OU em construção:
ções, registro de aparelhos e anotaIV -:- Manter cadastro das emprêções dos observadores;
sas, especificando as _usinas, sua- 10IV - Efetuar a coleta de material
calização, estrutura e atividades, conpara exame de laboratório;
cessões e autorizações que possuem,
V - Realizar medições diretas de
instalações de produção, transmissão
descarga líquida dos rios;
e distribuição, relatóri-os e outras. inVI .--. Elaborar os primeiros cálformações de interêsse;
.
eulos dos dados de campo e remetêV--Apreciar reclamações dos conlos ao arquivo técnico especifico;
cessionários e consumidores;
VIl ~ Controlar os relatórros de
viagens contendo informações sôbre
VI - Fiscalizar os concessionârtoa
as medições. instalações e reinstalade serviços públicos no que se refere
ções de postos plu-fluvlométricos,
a romocímcnto de energia elétrica,
em face do, Código de Águas e leis
ocorrências de viagens, prestações de
SUbseqüentes.
contas, pagamentos de diárias e ou.
tras informações que sejam exigidas;
c) pela Turma de Tarifas e FiscaVIII - Remeter dados. às Turmas
lização:
I .- Informar sôbre pedidos das
tntegranjes da Seção de Hidrologia.
concessionárias no' que se referir ao
E) através da Seção de Serviços
Gerais (D.-5):
estabelecimento e revisão de tarifas;
- desempenhar as mesmas atribuiII - Manter atualizado o arquivo
dos atos, resoluções e determinações' ções definidas, neste Regimento, para
a Seção de Serviços Gerais do DNAE
do Govêmo Federal, relativos ao ese respectivas Turmas.
tabele cimento de tarifas;
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SEÇÃO YII

Da Biblioteca

Art. 24. A Biblioteca (B) compete:
Adquirir, registrar, classificar,
catalogar, guardar e conservar todos
os livros e publicações que interessarem ao D.N.A.E.;
II - Manter em dia o catálogo e
o respectivo fichário;
TIl - Manter completas as coleções de publicações periódicas que digam respeito ao D.N .A.E.;
IV - Registrar a saída de livros,
revistas, folhetos, mapas, estampas e
lmpressos~
.
V -'" Manter em dia a relação dos
mstítutos científicos nacionais e estrangeícos, a fim de serem estabelecidas a remessa e a permuta das respectivas publicações;
VI - Manter os serviços de consulta e de em.iréstímo, na forma do que
rôr determinado em instruções, do Diretor-Geral;
.
VII - Distribuir as publicações do
I -

D.N.A.E.
SEÇÃO VIII

Da Seção de Administração

Art. 25 A Seçã-o de Administração
compete executar as seg-uintes atividades relacionadas com a administração de pessoal. material, orçamento e comunicações, segunda
orientação recebida dos órgãos do
(S.A.),

D.A.:

A) através da Turma de Pessoal:
I - Manter em dia todos os assentamentos relativos à freqüência, lícenças, férias e aos demais assuntos
de administração de pessoal, a fim
de atender às solicitações da Divisão de Pessoal do Departamento de
Administração (D.A.)

B) através da Turma de Orçamento:
I - Preparar elementos para a proposta orçamentária na parte relativa ao D.N.A.E.;
ri - Colaborar na distribuição de
créditos, processamento de contas e
serviços congêneres, uma vez solicitados pela Divisão de Orçamento do

D.A.:
In -

Atender a despesas miúdas e
de pronto pagamento;
IV ~ Acompanhar. a execução orçamentária do D.N.A.E., distribuição de créditos, processamento de
contas. e de suprimentos.

C) através da Turma de Material;
Controlar tôda a movimentação de material, desde a sua aquisição, requisição junto ao pepa:rtamepto Federal de compras, 'escríturaçao,
recepção, conferência, marcação, guarda e fornecimento;
II Proceder a requisição e escrituração do- material do D.N.A.E.,
levantando _dados estatísticos;
III - Controlar o movimento dos
almoxarifados;
IV - Organizar e. manter atualizado o inventário do D.N.A.E.
D) Através da Turma de Protocolo:
I - Processar a entrada dos papéis do D.N .A.E.;
Il Registrar sua movimentação;
III ....:.. Receber e encaminhar a correspondência do D.N.A.E.;
_
IV - Prestar informações sôbre o
andamento, de processos.
E) através da Turma de- Arquivo:
- classificar. registrar, guardar e
conservar os processos e demais documentos que lhe forem entregues
para arquivamento.
F) através da Turma de Telecomunicações:
.
- executar o servlçc de expedição
e recebimento de mensagens, por intermédio .da rêde de telecomunicações
do D.N.A.E.

I -

SEÇÃO IX

Da Seção de Serviços Gerais

Art. 26. A Seção de Serviços .Gerais (S.S.G.) compete executar M
seguintes atividades relacionadas com
a supervisão. do serviço' de transporte. dos serviços de portaria, e dos
trabalhos de manutenção e conserveção das dependências do D.N .A.E.:
A) através da Turma de Transportes:
I - Limpar e conservar os veículos
sob SUa guarda;
II -Proceder o licenciamento e
emplacamento dos veículos do DNAE.;
In - Cumprir as escalas do pessoal baixadas pela Chefia;
B) através da Turma de Oficinas:
I - A execução de reparos gerais
nas dependências da repartição:
II - Reparos de aparelhos, de precisão;
TIl - Reparos, pintura e Iubrfcação das viaturas d~ D.N.A.E.:
IV - Confecção e reparos de mobiliário.
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CAPi:ruLo IV

C) através da ZeladorIa:

- conservar e limpar as dependências do D.N.A.E • mantendo as sues
instalações em perfeito funcionamento.
D) através da Portarta:
I - O atendimento das partes;
II - O atendimento dos Gabinetes
dos Diretores e dos Chefes de Serviços e de 'Seções;
III - A abertura e fechamento das
dependências da repartição.

Das

atriouiçães dos funcionários

Art. 30. Ao Diretor-Geral do DNAE
incumbe:
I Supervisionar e coordenar .os
órgãos do D.N.A.E., estabelecendo
'entre êles amais estreita colaboração;
H - Representar o Departamento
em suas relações externas;
In - Orientar a execução e a fiacalíaaçâo dos trabalhos a cargo do
D.N.A.E.;

IV - Despachar com o Ministro de
Estado;
V - Opinar nos processos que tef?EÇJ\O x
nham de ser despachados pelo Ministro de Estado e que se relacionem com
Da Assessoria Jurídica
assuntos do D.N,A.E.;
Art. 27. Compete
Assessoria J!1VI - Decidir os assuntos, questões
rfdíca:
e papéis que digam respeito às atividades
do D N .A.E.;
I - Assessorar o Diretor-Geral no
VII - Baixar portarias, instruções,
estudo dos problemas de natureza íu- .
rtdíca, ligados às atividades do ....
ordens de serviço e normas de trabaD.N.A.E.;
lho. para os órgãos do D.N .A.E.;
VIII - Assinar o expediente, próII - Dar pareceres e atender a
prio do D.N.A.E., e o que lhe fôr
consultas sobre os assuntos que foatribuído por delegação de competênrem submetidos ao seu exame pelo
cia'
Diretor-Geral.
ÜC - Decidir, em grau de recurso,
sôbre atos e despachos das autoriSEÇÃO XI
dades que lhe forem subordinadas;
X - Organizar e submeter, anual~""D a Assessoria de Coordenação
mente, à aprovação do Ministro de
Distrital
.
Estado o plano de trabalho e o Relatório das atividades do D.N .A.E.;
Art. 28. Compete à Assessoria de
XI - Autorizar a publicação de
Coordenação Distrital:
trabalhos do D.N.A.E.;
XII - Promover a mais estreita
I - Assessorar o Diretor-Geral nos
assuntos relatívoa à - supervisão dos "colaboracão entre o D.N.A.E e os
Distritos;
demais Órgãos do Ministério;
XIII _ Reunir, perfódícamente, os
H ---: Coordenadar os trabalhos dos
Diretores e Chefes de Serviço e DísDistritos, acompanhando as suas atitrlto para adotar providências que
vidades e sugerindo ao Diretor-Geral
julgar convenientemente ínterêsses do
medidas para a uniforme e perfeita
serviço;
execução dos trabalhos que forem
XIV _ Promover conferência no
atribuidos aos mesmos Distritos;
D.N.A.E.;
XV
- Designar os substitutos evenIH - Estabelecer contacto entre os
tuais dos Diretores, dos Chefes de
Distrito se as Divisões do Departamento e demais órgãos do Ministério, Distritos, e dos Chefes de Serviços e
. no sentido de facilitar a integral ob- Seções que lhe sejam diretamente subordinados;
servância do plano de atividades do
XVI - Conceder férias aos DireDepartamento.
.
to-es de Divisão, Chefes de Distrito,
Art. 29. As Turmas de Administrade Serviços, aos demais Chefes que
ção e de Serviços Gerais das Divilhe sejam diretamente subordinados
sões e às Turmas de Administração e aos seus auxiliares;
dos Serviços, compete executar as
XVII - Impor penas disciplinaatividades auxiliares de Portaria, Cores, inclusive a de suspensão até 30
municações, Secretaria, Arquivo, Condias, e representar ao Ministro, quantabilidade, Transporte e, Almoxarifado a penalidade escapar à sua aldo, Zeladoria e Oficinas, articuladas
çada:
com as Seções de Administração e de
XVIII - Inspecionar os trabalhos a
Serviços Gerais do Departamento.
cargo do D.N.A.E. no Pais;
và
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XIX - Determinar a instauração
de processos administrativos;
XX . . :. . Requisitar passagens e transportes de pessoal e material, sob qualquer modalidade, para atender aos
serviços do D.N.A.E.;
-X..:",,{I - Autorizar o afastamento de
Diretores, Chefes de Serviço, de Secoes e Turmas e demais funcionários
lotados no D.N.A.E., em 'objeto de
serviço:
XXII - Antecipar ou prorrogar o
período normal de trabalho, dos runcionártoa em exercício nos órgãos do
D N.A.E;
XXIII - Assinar convemos mediante autorfzaçâo do Ministro de Estado, com repartições federais, estaduais e municipais, bem como associaçoes e entidades privadas para a
reanzação de trabalhos estatísticos
pertinentes às atividades do D.NAE.;
Art. 31. AOS Diretores, Chefes de
Distritos, de Serviço, da Biblioteca,
das Seções de Administração e de
Servíços Gerais, incumbe:
I - Orientar, coordenar e controlar a- execução e fiscalização dos trabalhos a cargo dos órgãos sob sua
direção ou chefia;
II - Despachar com o, Diretor-Geral do D.N.A.E.;
III - Propor a antecipação ou prorrogação do período normal de trabalho, dos funcionários que lhes forem
subordinados;
IV - Apresentar ao Diretor-Geral
sugestões visando ao desenvolvimento dos trabalhos;
V ~ Apresentar ao Diretor-Geral
o' Relatório anual das atividades dos
órgãos sob sua direção ou chefia;
VI - Opinar sôbre a conveniência da publicação de trabalhos técnicos;
VII Assinar instruções, editais,
declarações e outras publicações oficiais;
VIII - Promover estreita colaboração com os demais órgãos do Minístérío:
IX Inspecionar os trabalhos a
cargo do órgão que dirige .nas díversas regiões do País, a rim de conhecer os serviços;
X - Designar e dispensar os assístentes, os secretários e os Chefes de
Seção e Encarregados de Turmas que
lhes forem subordinados;
XI - Designar e dispensar, por
proposta dos Chefes de Seção, os respectivos substitutos eventuais;
XII - Expedir boletins de merecimento dos funcionários subordinados;
XIII - Baixar portarias, ínstru-
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ções e ordens de serviço, nos assuntos
de sua estrita competência;
XIV - Manter o Diretor-Geral do
D.N.A .E. permanentemente informado quanto ao andamento dos trabalhos no órgão sob sua direção ou
chefia;
XV - Conceder férias aos Assistentes, Secretários e aprovar a escala de
férias do pessoal em exercício no órgão sob sua direção ou chefia;
XVI - Movimentar o pessoal, de
ecõrdo com as necessidades do serV1ÇO;

XVII - Aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão até
quinze dias, e representar ao DiretorGeral sôbre irregularidades cometidas p'elos funcionários, quando a, penalidade escapar à sua i alçada;
XVIII - Organizar, conforme a
necessidade do serviço, turnos de trabalho com horário especial;
XIX - ' Dirigir-se aos Diretores ou
Chefes de repártíções públicas em obreto de sua competência;
XX - Cumprir e fazer cumprir as
deliberações das autoridades superiores;

.

Parágrafo umco. Compete, ainda,
aos Chefes de Distrito:
I - Manter contato com a Assessoria de Coordenação Distrital e, seguir as suas determinações, na medi-.
da dos podêresvque lhe tenham sido
delegados;
!I - Criar, por proposições dos
Chefes das Seções de Hi9To~ogia e
de Energia, zonas de operação as mesmas subordinadas, fixando as respectivas sedes.
Art. 32. Ao Chefe da Seção de Administração, incumbe ainda:
I - Escriturar, em livro especial,
as despesas realizadas e os adiantamentos recebidos;
11 - enviar, ao Diretor-Geral, para
encaminhamento .aos órgãos ,?ompetentes do D. A., elementos sobre o
pessoal do D.N .A.E., bem como outros informes necessários;
III - dar cumprimento às normas
e métodos de trabalhos indicados pelas Divisões do Departamento de Administração do Ministério.
Art' 33. Aos Assessores do DiretorGeral' e aos Assistentes dos Diretores,
incumbe:
I - A uxiliá-Ios no exame dos assuntos que forem submetidos às suas
decisões:
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II - Colaborar no preparo dos despachos, dos expyedíentes e na adoção
de outras providências de rotina;
IH - Representá-los. quando para
tanto forem designados.
Art. 34. Aos Secretários, incumbe:
I - Atender as pessoas que prosurarem o Diretor, segundo a agenda
estabelecida, dando-lhe conhecimento do assunto;
II - Dar execução às demais atribuíções que lhe forem cometidas pelo
Diretor.
Art. 35 Aos Chefes das demais Seções e aos Encarregados de Turma,
incumbe:
I - Orientar, controlar e fiscalizar
a execução dos serviços da competência das unidades subordinadas;
II Distribuir,aos tuncíonàrtos
que lhes forem subordinados, os trabalhos a executar;
Ir! - Apresentar, anualmente, relatório sôbre 0& trabalhos executados
durante o exercíoto;
IV - Manter estreita colaboração
com os demais setores do'D.N.A.E.;

para o serviço público federal, na for.,
ma (la legislação VIgente.
Parágrafo único. Poderá ser estabelecido horárto .especial, a critério
dó Diretor-Geral e tendo em vista a
conveniência do serviço desde que observado o número normal de horas
semanais ou mensais.

ma, submetendo-o à aprovação da
autoridade superior;
VI - Organizar a escala de férias
do pessoal;
VII - Aplicar 'pena disciplinar de
repreensão e, quando a penalidade
escapar à sua alçada, representar à
autoridade superior.
Art. 36. Aos Auxiliares do DiretorGeral e dos Diretores, bem como aos
servidores com funções não especificadas neste Regimento, caberão as
atribuições que lhes forem cometidas
pelos superiores a que estiverem diretamente subordinados.

Das Disposições Gerais

PI~n;d~rtI~~~~~~Ó :~us~l~~n~~ t~~

CAPíTULO

v

Da Lotação

Art. 37. O D.N.A.E. terá a lotação que ror aprovada por Decreto,
mediante proposta do Diretor-Geral
do Departamento de Administração
do lVI.M.E.

Parágrafo único. Além dos runcíonartos constantes da lotação, poderá
o D.N .A.E dispor de pessoal requi-

sitado na forma da legislação vigente.
CAPíTULO VI

Do .Horário
Art. 38. O horário normal de trabalho do D.N .A.E, será o fixado

CAPÍTULO VII

Dgs substituições eventuais
Art. 39. Serão substituídos em suas
faltas ou impedimentos eventuais:
I - O Diretor-Geral, pelo Diretor
de Divisão, de sua indicação e designado pelo Ministro de Estado;
II - os Diretores de Divisão e do
Serviço de Estatistica e os Chefes dos
demais Serviços, por um dos Chefes
de Seção, por êles indicados e designados .pelo Diretor-Geral;
III - os Chefes de Seção e os Encarregados de Turma, por funcionários, por .êles indicados e designados
pela autoridade' competente.
CAPíTULO

VIII

Art. 40. Os Distritos serão em número de 12 (doze) e terão as. seguintes jurisdições:
I --'- 1?· Distrito - Extremo Sul abrangendo o Estado do R'c Grande
do. Sul e parte do Estado de 2·3,r.~1.
Catarina, compreendida pelos afluentes do rio Uruguai. --- Sade ; Pôrt i
Alegre, no Estado do Rio Grande do,
Sul'
IÍ - 2Q Distrito - Sul - abrangendo os Estados do Paraná e parte
de santa Catarina, excluídos os
afluentes do rio Uruguai. - Sede: Curttíba, no Estado do Paraná;
III - 3Q Dlstrito - Centro-Sul abrangendo o Estado de São Paulo.
_ Sede: São Paulo, neste Estado;
IV 4Q Dlstrito Sudeste abrangendo' os Estados de Espírito
santo, Rio de Janeiro e Guanabara
- Sede: Niterói, no EstaÇlo do Rro
de Janeiro;
V .- 5Q Distrito - Centro-Leste abrangendo o Estado de Minas Gerais - sede: Belo Horizonte, neste
EstadojVI - 69 Distrito -

Leste - ·abran~
gendo Os Estados da Bahia e de sergtpe - Sede: Salvador, no Estado dá
Bahia;
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vn - '19 Distrito - Nordeste abrangendo os Estados do Maranhão,
Piauí. Ceará, Rio Grande do Norte.
paraíba, Pernambuco e Alagoas Sede: Fortaleza, Estado do Ceara;
VllI ...:.... 89 Distrito - Norte Orrental - abrangendo o Estado do - Pará
e Território do Amapá - Sede: Be~
lém, no Estado do Pará;
IX - 99 Distrito - Norte Ocídental - abrangendo o Território de aoraíma e o Estado do Amazonas, com
exclusão das bacias hidrográficas dos
rios Juruá à montante da confluência do rio Xiruá inclusive êste ult.rmo,
e do rio Purús à montante da confluência do rio Tapauá, Inclusíve. êste
último;
X - 109 Distrito - Nordeste abrangendo o Estado do Acre, com..
preendido pelas bacias hidrográficas
dos rios .Iuruá à montante da confluência do rro Xíruá, inclusive a
dêste e fio Purús à montante de - connucncíe do rio Tapauá, inclusive a
dêste - Sede: Rio Branco, no EstadQ
do Acre;
XI - 119 Distrito - Centro-Oeste
- abrangendo o Estado de Mata
Grosso - Sede: Cuiabá, neste Estado;
xn - 12l? Distrito - Centro _.
abrangendo o Iâstado de Goiás e o
Dísu-íto Federal - Sede: GOiânia, no
Estado de Goiás.
§ 19 As sedes dos Distritos poderão
ser alteradas por portaria do Ministro de Estado, segundo proposta do
Diretor-Geral do D.N.A.E. e de acôrdo com a conveniência dos 'serviços.
~ 2\1 A implantação de cada órgão
da estrutura descrita. no art. 8\1 farse-á mediante critério do Diretor-Geral, considerando as circunstâncias
peculiares a cada Distrito.
Art. 41. Mediante autorização do
Ministro de Estado, por proposta do
Dfretor-Geral, é permitida a colaboração transitória ao D. Si A E. de téclJiCOS e proressõres de notória competência, para orientação de determinados assuntos, ou aperfeíçoamento de runctonárros, respeitados os díspositivos Iegaís vigentes e desde que
as necessidades do serviço o exijam.
art; 42. Por proposta dos Diretores
e do!' Chefes de Distrito e de Serviço,
e com a aprovação- do Díretor-Oeral.
poderão ser franqueadas as instalações
e aparelhamentos do D.N.A.,E. a técnicos estranhos ao seu quadro, para
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estágio de aperfeiçoamento ou reallzaçâo de pesquisas próprras de ínterêsse do D.N.A.E.
Art. 43. De acõrdo com a capactdade do D.N.A.E. e sem prejuízo dos
serviços, poderá, também, ser permítido o estágio de estudantes de Es~
colas de Ensino Superior;, nas mesmas condições do artigo anteríor ,
Art. 44. As Divisões, os mstr.tos
e os Serviços, poderão efetuar trabalhos por solicitaçãó de entt-tatíes partrcularea, mediante ajuste -de pagamento e- de acôrdo com as normas que
forem aprovadas pelo Ministro de Estadc,

Art. 45. As Divisões, os Distritos
e os Serviços publicarão -em boletins.
avulsos e monografias, os resultados
dos trabalhos e investigações a seu
cargo.
'
Art. 46. poderão ser também, publicados pelo D.N .A.E.· trabalhos de
colaboração, da autoria de técnicos a
êle estranhos, desde que apresentem
ínterêsse geral, relevância e se refiram
a assuntos de su~§ especíalrdadea.
Art. 47. Os .casos omissos, que envolvam matéria regimental, serão resolvidos pelo Ministro de Estado mediante proposta do Diretor-Gerai do
D.N .A.E. e nos têrmoa da legislação
em vigor.
Brasília, 24 de março de 1966. li{ cure

Thibau.

DECRETO NÇ 58.077 MARÇO DE

DE ~4 Da

1005

Converte em Monumento Nacional o
Municipio fluminense de Farati e
dá outras providências.
o Presidente, da Repúbnca, mando
da atribuição que me v.onterc o artigo 87, n91, da Constituição, e
Considerando o ínterêssc público relevante que ' milita no sentido de ser
regulamentada a aplícaçâo rio precetto constitucional do. art 175 e -da
legislação complementar sôbre o assunto às condições pecuíta- as (las cidades e sítios de excepoícna, valor
artístico, hístóuicc e paisagístico;
Considerando a necessidade urgente
de ser assegurada proteção especial ao
acervo arquitetônico eJ.atUra,i da trtcentenária muntcípalidade de Parati,
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como para promover a recuperacão
das áreas. de vegetação Ba(;!'ificadas e
o plantio das que forem julgadas convenientes, tendo em vista a criação
Art. 1\1 Fica erigido em Monumento
da Reserva Florestal de Paratí, de
Nacional o Município de Para ti, Esacõrdo com o Decreto n:J 50. SI;:;. de
tado do Rio de Janeiro, cuja área
20 de junho de 196!.
urbana, sitio da antiga Vila de Nossa
Senhora dos Remédios, foi inscrita
Art. 69 O Ministério da vtaçao e
nos Livros do Tombo do Patrimônio
Obras Públicas, pelo Departamento
Histórico e Artístico Nacional e conl'\"acional de Estradas de Rotlagecn e
vertida em monumento ntstórtco do
pelo Departamento Nacional de Obras
Estado pelo Decreto-lei cste.ouai nue Saneamento, cooperara para os fins
mero 1.450, de 18 de sctcmbrc dc 1945.
estabelecidos no presente decreto, na
execução dos serviços da respectiva
Art. 29 Na área do Monumento Racompetência.
cional de Parati aplicar-se-á regime
excepcional de proteção' nos terrenos
Art. 79 O Ministério da- Indústria
e Comércio pela Di visão de Tucompreendidos no círculo de 5 (cinco) quilômetros' de raio cujo centro
rismo e certames, elaborara, em coé o ponto de interseção dos eixos da
laboração com a Díretorta do PatriPraça Monsenhor Hélio e da. Rua Mamônio Histórico e Artistku Nacional
rechal Santos Dias.
e os órgãos competentes CiO Estado do
Rio de .Jar.eírc e do Município, um
Art. 39 O Ministério dá Educação
plano adequado para Incrementar o
e Cultura, pela Díretória do Patriturismo em beneficio do monumento
mônio Histórico e Artística Nacional,
nacional 'de Parati.
promoverá, com o concurso dos órgãos
Art. 8 Q Nas propostas orçamentàrtas
competentes do Estado do Rio de Japara os futuros exercrcíos serão inneiro e do Munícípío interessado, a
cluídas, de acordo com os critérios
adoção do plano urbanística adequado
adotados no planejamento das despetanto à preservação do acervo arquí-.
sas da administração federal, as dotetônico e natural do sitio nístórtco
tações adequadas para atender ao
de Parati, quanto ao desenvolvimento
das medidas determtnadas nese. à valortzaçãc da cidade e do ter-' custeio
te decreto, inclusive com as desaprorttórto municipal.
.
priações verificadas de necessidade.
Parágrafo único. Para atender às
Art. 99 O presente decreto entrará
necessidades permanentes do planeem vigor na data de sua puuncaçáo,
[amento e execução dos serviços de
revogadas as disposições em contrário.
conservação das edlfícaçóes e lograBrasília, 24 de março de 1966; 145 9
douros integrantes do Bairro Hístóda Indepenôencía e 789 da República.
rico e, bem assim, do estabelecimento
e urbanização dos, bairros novos e
H. CASTELLO BRANCO
estâncias diversas de f'lJ,l'ati como
Pedro Aleixo
também para orientação 8 assistência
Juarez Tómora
aos empreendimentos privados na área,
Ney Braga
do Município, poderá ser ínstãtuída
Paulo Egydio Martins
uma fundação ou organizada uma
Roberto Campos
sociedade civil com personaltdade jurídica.
DECRETO NQ 53.078 - DE 25 DE
Art. 49 O Ministério õo PlanejaIt'IF,RÇO DE 1966
mento, na esfera de suas atribuições,
orientará a elaboração dos projetos
Decuira de nWidade pública, par~
visando ao desenvolvimento e à valofins ee aeeaoroimaçõo, o tmovet
rização da cidade e rio município,
que menciona, necessário ao Minisprestando-lhes o concurso a Que fitério da Guerra,
zerem jus.
O Presidente da Rapúblíca, usando
Art. 59 O Ministério da Agricultura,
das atribuições que lhe confere o artdpelo Departamento de H,cCUl'SO" Rego 37, inciso I, da Constituição Fenováveis, empreenderá os estudo', nederal, decreta:
cessários para assegurar rlgorcsamenArt. 19 E' declaraôo de utilidade
te a proteção dos remanescentes do
pública, para fins de desaproprtaçâo,
patrimônio florestal do ruuntctpio. bem

no Estado do Rio de Janeiro, sob
ameaça iminente de sofrer deformações irreparáveis, decreta:
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de acôrdo com o art. G9-,- combinado
com o art. 59, alínea "a", do Decretolei no 3.365, de 21 de junho de 1941,
o imóvel constituído de um edifício
com 16 (dezesseis) apartamentos, lOoalísado na Avenida Amazonas, 'esquina com a Rua Carlos Pereira Falcão,
no Município de REcife - FE, de oropriedade da firma Construtora e Incorporadora de Edifícios Limitada "CIEL".

Art. 29 O imóvel a que se refere o
artigo anterior destina-se ao Ministério da Guerra.
Art. 39 Fica o Ministério \:~.a Guerra autorizado a promover a desapropriação em apreço, correndo as respectivas despesas à conta dos recursos
do referido Ministério.
Art. 4? O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
t

DECRETO N9 58.079 - DE 25 :'"JE
MARÇO DE 1966
Retijzca o Decreto nO 54.100, àe 6 de
açõsto de 1964, que aprovou o ea-

ao

onaaramenia do pessoal
Departamento dos Correios e retéçrato«.

O Presidente da República, usando
das atribuições que -Ihe confere o artigo 87, item I da Constétuiçâo. deereta:
Art. 19 Fica retificado, na forma
do anexo, á Decreto nc 54.100, de 6
de agôsto de 1964, que aprovou o euquadr-amento do pessoal do Departamenta dos Correios e Telégrafos, de
Mtmstérto da Viação e Obras Púmicas, amparado pelo. parágrafo único
do art. 23 da Lei n Q 4.069, de 11 de
junho de 1962.
Art. 29 üste decreto entrará em vtgor na data da sua publicaçã-o.
Bra-silia, 25 de 'março de 1986; 145\J
da Independência e 78Q da República.
H

Brasília, ~5 de março de 1966· 1-159
da Independência e 78° da Repilblica.
H.

CASTE;LLO BRANCO

Artliur da Costa

e Silva

DEORETO N' 58.080

CASTEL!.O BRANCO

Juarez Távora

o anexo a que se refere o art. lI?
foi publíeado no 'D.O. de 29"":'3-66.
DE

25

D~. MARÇO DE

1966

Apj·Qva (/;" (:1'çamenws do" Conselhos Regionais de Medicina ào Distrito
Federal e do Pará

o Presidente da República, usando· da atribuição que lhe confere o artigo 87, item l, da Oonstdturçâo.. .nos têrmos do art. 107 da Lei nv 4.320, de
17 de março-de 1964, e de acôrdc com o disposto no Decreto n? 54.397. de
9 de outubro de 1964. alteraoo pelos de TIS. 55.534 e 55.535 de ,11 de janeiro de 1965, decreta':
Art. lI' Ficam aprovados, conforme os quadros anexos, os orçamentos
para o exerci ele de 1966, dos Conselhos Regíonaís de Medicina do Distrito
Federal e do Para, autarquias federais vinculadas ao Ministério do Trabalho e prevrdêncta Social.
Art. 2.9 êare decrete entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía. 25 de março de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

watter Peracchi Barcellos

Os anexos a que se referem no art. rv, foram publicados no D. O.
de 31-3-19b'\i.
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data da promessa de venda ou promessa de cessão de direitos, devendo
êsse fato ser comunicado, pelo proAutoriza a cessão, _sob o regime de mitente ou cedente, ao orgao Fiscal
próprio dentro de 30 (trinta) dias,
aforamento, de ilhas situadas n~
contados do respectivo instrumento."
baia de Sepetiba, Estado do Rzo
àe Janeiro, nos térmos dos artigos
" ê 19 Para
apurar a remuneração
125 e 126 do Decreto-lei n Q 9.760, de
percebida pelo pretendente à compra,
19~6.
os órgãos incumbidos do processamen.,
to das vendas 'poderão acettar declao Presidente da República, usando
rações passadas pelos empregadores,
da atribuição que lhe confere o artrgc
inclusive pelos órgãos de pessoal dos
87, inciso I da Constituição Feder<;tl e
Poderes Executrvo, Legislativo e Jude acõrdo com o díspcsto nos artígoa
diciário, contendo a Indicação do
125 e 126 do Decreto-lei nc 9.760~ de
montante bruto mensal percebido pelo
5 de setembro de 1946, decreta:
interessado, excluído, apenas, valor do
salário família."
Art. 19, Fica autorizada a cessão,
sob o regime de aforamento, à ComArt. 29 Fica suprimido o parágrafo
panhia siderúrgica da Guanabara
único do artigo 59 do Decreto referido
(COSIGUA), das ilhas .denomínadas
no artigo anterior, cujo inciso In pasdo Martins e 80c6 do Martins, srtuasa a vigorar com a seguinte redação:
das na baia de Sepetiba, Estado do
"In _. Em nenhuma hipótese será
Rio' de Janeiro, de que trata o' proadmitida a venda a uma mesma pescesso nv 257.923-65, do Ministério da
soa ou seu cônjuge, de mais de uma
Fazenda,
'
unídade residencial, sendo igualmente
Art. 29 Destinam-se as ilhas a que
vedada a compra por aquele que, na
se refere o artigo anterior à instalamesma localidade, seja proprietário,
çâo do Terminal Maritimo - de Santa
promitente comprador ou cessionário
Cruz e de outros serviços correlatos,
do direito à aquísíçãc de outra unidatornando-se nula a cessao, sem direito de residencial, salvo se esta última,
a qualquer mdenízaçâo, se fôr dada
pela limitação de sua área útil, não
às- mencionadas ilhas, no todo ou em
oferecer, a critério do vendedor, conparte, utnteaçâo díversa ou, ainda, se
díções para moradia do interessado
houver inadimplemento de cláusula do
e dos dependentes que com êle efeticontrato que deverá ser lavrado em
vamente residam."
livro próprio no Serviço do PatrimôAt"t. 39 O parágrafo 29 do artigo
nio da União.
7Q . do mesmo Decreto passa a vigorar
Brasília, 25 de março de 1966; 1459 com a seguinte redação:
da Independência e 789 da República.
"~ 29 N03 demais Estados da União,
ar).unidades resrdencíats vagas, as que
S. CASTELLO BRANCO
não forem alienadas por nenhuma das
Octavio, Bulhõe~
formas previstas neste Decreto e, bem
assim, aquelas cuja construção vier a
ser concluída, serão vendidas, em 60nDECRETO N9 58.082 - DE' 25 DE
corrêncía .públfca aberta ínfcíalmen te
MARÇO DE 1966
.
aos segurados, servidores ou depositantes das entidades proprietárias, resAltera disposições do Decreto, n Q 56.793, ' peitado o disposto no íncrso II do artigo 59 .e fixado como preço-básico
de 27 de agôs'to de 1965.
o da avaliação atualizada na data de
da concorrencia pelos índices
o Presidente da República, usando abertura
calculados pelo C.N.E. Encerrada a
da atribuição que lhe confere o arconcorrência e havendo saldo de uni'tígo 87, item '1, da Constituição Pedades vagas, será processada a licitaderal, decreta:
ção pública a quaisquer interessados."
Art". 19 Fica' acrescido de um inciso
r.rt. 49 Os parágrafos 39 e .49 0.0
(IV), o artigo 49 do Decreto n 9 56 . 793,
artigo 13 do Decreto já referido pasde 27 de agôstc de 1965 e alterado o
sam. a vigorar com a redação seguinte:
seu parágrafo 19, como segue:
"§ 3° As unidades restcencíaie em
"IV - O imóvel deixará de gozar
construção, situadas fora de Brasilia,
de ununídade tributária a. partir da
DECRETO NO 58.081

;MARÇO DE 1966

DE 25 DE

'ATOS

no .PODER ExECUTIVO

serão' concluídas pelo órgão proprretário e sua venda obedecerá ao disposto
no parágrafo 29 do artígo çv dêste De~
ereto."
"§ 49 Os terrenos díspomveís de
projmedaôe das entidades mencionadas neste artigo, situados tora de Brasilia, poderão ser alienados mediante
concorrência pública, pela melhor
oferta, vedada em qualquer caso a
aplicação do produto das vendas em
operações de custeio."
Art. 59 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua pubucacão,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de março de 1966; f 459
da mdependêncía e 789 da República.
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Art. :;'9 Fica prorrogada ate a publicação dêste decreto a vígéncía da
tabela a que se refere o art. P do
Decreto nc 513.505, de 25 de Junho de
1065;

Art. 29 A partdr da publícaçâo deste decreto e até que sejam criados os
correspondentes cargos em comissão e
funções gratificadas, a gra.tíficacao de
representação para os .que desempenham os encargos de direção, chefia,
assessoramento e secretariado na S11períntendencia; do Desenvolvimento de.
Pesca é ffxada 11a forma da tabela
anexa.
Art. 39 Se ocupante de cargoeteuvc, o designado para os '~hC(lXi::OS previstos no artigo anterior percebera
H. CASTELLo BRANCO
apenas a dírerenoa entre o valor estabelecido para a representação de ga~
Octavio BUllJ-'Ões
btnete e o vencimento do cargo ereWalter Peracctii Barcellos
tivo que ocupe, podendo optai' pelo seu
vencimento acrescido de 20% (vinte
Roberto Campos
por cen to) da _eprescn Laçao fixada.
Art. 49 li: vedada a desígnaçác de
qualquer pessoa para o. -xercícío de
DECRETO N9 58.033
DE 23 DE
MARÇO _DE 1966
mais de um .encargc previste neste decreto, bem como a percepção cumulaProrroga a vigência da tabela a que ( tiva de gratificação prevista na r.anela
Se retere o Decreto n fl 56.505, ,te 25. anexa e de crauncaçêo concedida na
forma do Decreto nc 57.7'[2, de 2 de
de junho de 1865, fixa novos 'va!6res
fevereiro de 1966.
para as gratificações de representação de qaoinete para atende? pruviArt. 59 O presente decreto entrará
sàriamente aos encargos de direç00,
em vigor na data da sua publicação,
chefia, assessoramento e secretariarevogadas as disposições em contrádo da Superintendência do »eseario.
volvimento da Pesca e da outras
Brasilia, 25 de março de 1966' 1459
providências.
~ da Independência e 789 da RepÚblica.
o Presidente da Repúb!ica, usando
H. CASTELLO BRANco
da atribuição que lhe contere. o art.
87, item I,da Constttuiçáo, decreta;
Ney Braga
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Cho.fo de Galrinoto •••••••••••••••••••

529.000

549.000

572.000

r:esaol' da SnporitltondêIlcia ••••••••

405.000

420.000

438.000

1

eeaaor da Sup'6rintend6'ncia ••••••••

365.000

378.000

394.000

1

Coordenador da Assessoria Técnica •••

529,000

'549.000

572.000

1

Chefo dafl{;,,;\o lbtal!ual do .é.ss1stên ..
ela ~~6dica

385.000

399.000

416.000

Q,efo do l'er-Lc Laa Médicas,., •••••••

385.000

399.000

416.000

Cheio de as s at.ênc t a Scc s I ' •••••••

385.000

399.000

416.000

O!Ofo do Clínica do flospital C<lntral

385.000

399.000

416.000

Ch c t o c c Diagnóstico o j'ret eraent o do
tlo sp t a I Ccn t ra L '
..

385.000

399.000

416.000

í

í

i

1

729.000

Pro.eu.rador-Caral ••••••••••••••••••••
DiretlF"'Ceral do Departamento de Op.!!,

788.000

5-29.000

549.000

572.000

529.000

519.000

572.000

Chofo do sc rvr ç oe Técnicos lto Hoep t.el
í

viços Basicos •••.••••••••••••••••

1 IDiretoT-Cel'Ql do Departamento de
miniatraçao

756.000

â

raçcee •••••••••••••••••••.•••••• ,

1 IDiro't-oroG~p·al do Departamento do Se,!
J,d-

..

529.000

549.000

572.000

I jDiroto.r do Serviço do Fis-calizaç;o ••

495.000

514 .000

536.000 ••.

6

Delegado Regions:

495.000

514 .000

536.000

1

D:l -e t o r da Divisa0 de Projetos e Financiamentos
, ••••••••

473.000

490.000

511.000

1 IDir.Qtor da Divü.âo de COllle1'cializa çll.O e Mercados
.

4-73.000

490.000

511.000

.

473.000

490,000

511.000

1 IDiretor da Divis~o c e Treinamento ..

473.000

490.000

511.000

Diretor da Divisão do scrvt çce car a í.sI
Diretor
eial

da

Divisão do Assist~nc.il.. SQ.

473.COO

490.000

511.000

399.000

416.000

314.000

357.000

372.000

Sec r-otji r o do Hospital Cent!"al •••••

189.(100

196.000

204.000

Chc fe da Seç~o do M~linistn.ç~o'
do
Hoep t.aâ !;ay:;"nndo de Brito •••••••

344.000

351.000

372.000

344 .000

357.000

372.000

.••••••••••••••••••••• ','"

Chefo da SG~~O c c Administração
Hcapí t a.l Co~'t.rlll
í

í

C/:dod" Soç,~o de Contrôlo d n Fiscaj

rz açuo ..~

..
.

344 .000

357.000

312.000

Ch cf e de ,Seção de :lo,::ula.~'ento.ção •••

344,600

357.000

312.000

v:efe c a 'l'VIT,n do ~!OC"lli<:açiio da Con
[ê.bili(]<:.lio •••••••••••••••••••••• ~

263.000

:78,000

:l85.000

Chefe d(1 Soção de ac g et ros

CI10fo du

r'Cr,~.:. u e ,'.tlC\!.,üstl'açãC' da

.•..•••••••••••••

263.000

273.000

285.000

e;"tÚl da Tu mn; do Orçamento .•••••••

263.000

273.000

285.000

CO'l'.tadoriê. co ra I

'.

I.

473.000

490.000

511.000

~()fC'

Diretor do Ilcap Lt e I C€'ntral da Policl!nioa de Pll60adorea .••••••••••••

450.000

:0 IAgent.e ••••••••••••••••••••••••••••.

428.000

444.000

463.000

I !Diret.or do Hospital Raymund o do Bri:o,

405.'J00

420.000

438.000

Diret?t da Escola de 1'1,)303 'I'araande r e ~

450.000

466.000

486.000

1 \secrat:rlo da Superlntondênc1a •••••

2[14.000

294.000

307.

S

243.000

252.000

263.000

Secrc.tu.rl0 do uep e rt emont.c •••••••••

385.000

do
.

Cent ra.l

í
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ATOS

DECREl'OS Ns.

58.084 a

DO PODm .Ex&'uTIVo

58.095

ainda" não foram' publicados no Diá-

1'0 4.788; de 13 de outubro de 1965
e tendo ouvido o- Tribunal. de Conta~

e o Ministério da Fazenda, .nos têrmos 'do art. 93, do Regulamento Geral
de contabilidade Pública, decreta:
DECRETO N9 &8.096 - DE 29 DE
Art. 1Q Fica aberto ao Poder Judi.
MARÇO DE 1966
cíáno - Justiça do Trabalho - Tribunal Regional do Trabalho e Juntas
Abre, pelo Ministério da Fazenda, o
crédito especial de crs 820.000.000
de Conciliação e Julgamento da 1?para o fim que especifica:
Região, o crédito especial de Org ...
17.357.749 (dezessete milhões, trezenO Presidente da República, usando
tos e cinqüenta e sete mil, setecentos
das atribuições que lhe confere o artigo 87, número I, da Oonstátuíçáo
e quarenta e nove cruzairosj, destiFederal, da autorização 'contida no
nado a atender a despesas com o paart. 19, da Lei nc 4.8(}3, de 20 de ougamento de aluguéis referentes ao
tubro de 1965, e, tendo ouvido o Tribunal de Contas da Umâo. em cumexercicio de 1964.
primento ao que determina o art. 93,
Art. 29 O crédito especial de que
do Regulamento Geral .de Contaniütrata o artigo anterior será automàdade Pública, decreta:
ticamente registrado e distribuído ao
Art. 19 ~ aberto ao Ministério da
Tesouro Nacional, pelo Tribunal de
contas.
Fazenda o crédito especial, com vigência de quatro exercícios, de Cr$,
Art. 39 nste decreto entrará em vigor na data de sua publlcaçâo, revo820.000.000 (oitocentos e vinte n-dlhôes
gadas as disposições em contrário.
de cruzeiros), sendo: ors 800.000.000
Brasília, 29 de março de 1966; 145Q
(oitocentos milhões de cruzeiros) para
da Independência e 78Q da República.
a construção do edifício destinado à
instalação das repartíçôes fazendárias,
H. CASTELLO BRANCO
em São Paulo, e ors 20.000.000 (vínOctávio Bulhões
te milhões de cruzeiros) para ocorrer
às despesas com a mudança da DeDECRETOS Ns. '58.098 a 58.114
legacia Fiscal naquele Estado para o
ainda não foram publicados no Diáedificio Oibraço, situado à Avenida
rio Oficial.
Conceição nv 140.
Art. 29 ~ste decreto entrará em viDECRETO NO) 58.115 - DE 30 :DE
gor na data de sua publicação, revoMARÇO DE 1966
gadas as disposições em contrário.
.Brasília, 29 de março de 1956; 1459 Autoriza o Departamento Nacional de
da Independência e 78 Q da República.
Estradas de Rodagem e o Departa-

rio Oficial:

H.

CASTELLD BRANCO

Octávio Bulhões

DECRETO NQ 58.097
MARÇO

DE 29 DE

DE 1966

Abre ao Poder Judiciúrw
Justiça
do Trabalho Tribunal Regional
do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento da P Região, o
crédito especial de Cl·S 17.357.749,
para o fim que especifica.

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei núme-

mento Nacional de Portos e Rios
Navegáveis a contratarem empréstimos com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento e o Ministro da
Fazenda a prestar a garantia do Tesouro Nacional aos referidos empréstimos
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Ficam autorizados o Departamento Nacional de Estradas de

ATOS no PODER

Rodagem e o Departamento Nacional
de Portos e Rios Navegáveis. a contratar, no exterior, empréstimos com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento, até os limites, respectivamente, de US$ 20.000~OOO,OO (vinte milhões
de dólares) e de US$ 5.640.000.00
(cinco milhões, seiscentos, e quarenta
mil dólares), destinados ao melhoramento e ampliação da rodovia federal
Pôrto de Paranaguá - Foz do Iguaçu e do Põrto de Paranaguá, no Estado do Paraná.
parágrafo único. Aos valores aclma indicados podem ser acrescidos, se
necessários. os gastos normais nas
operações de empréstimos, tais como
juros, comissões e outros encargos.

ExECUTIVO
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Art. 29 Fica o Ministro da Fazenda
autorizado a, com base no art. 19 da
Lei nv 4.-4'57. de 6 de novembro de
1964, prestar a garantia do Tesouro
Nacional aos empréstimos do Banco
Interamerícano de Desenvolvimento
de que trata o art. 19 dêste decreto.
Art. 39 rsstc decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as flisposições· em contrário.
Brasília, 30 de março de 1966;
1459 da Independência e 789 da
República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões

Juarez Távora

APENSO
No "Apenso" dos volumes da "Coleção, das Leis" Iiquramr
I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres ante.. .
dores, foram publicados no "Diário Oficial" até o último dia útil,
do trimestre ao qual corresponder o volume.
II - As retificações e reproduções publicadas durante o trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.
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DECRETO N(}'-SL865' MARço

DÊ"

25

DE

oa 1963

AprQva Q enquadramento definitivo
dos cargos e [umçôes da R~àe de
Viação Cearense e dá outras providencias. (Publicado no D. O. de
4 de abril de 1963 - Suplemento ao

n 9 64) .

Retificados os anexos 19 e 25-1-66.
DECRETO Nv 55.425 -

DE

31

DE

DEZEMBRO DE 1964

Autoriza o ~idadão \ brasileiro Zacki
Curi a pesquisar cassiterita, no municipio de Macapa, Território aa
Amapa.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87. nc I, da Constituição e nos térmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas},

decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Zacki Ourí a oesqu.sar cassiterita em terrenos devolutas situados no lugar denominado Garimpo
do oavíâo, distrito de Porto Grande,
municipio de Macapá, Território do
Amapá: numa área de duzentos hectares (200 nar, delimitada por um retãngulo que tem um vértice a quatrocentos e oitenta e nove metros
(489 in), no 'uma magnético de sessenta e quatro graus e trinta minatos nordeste (649 30' NE) da confl rêncía dos igarapés da Vila. uo
Gavião e Gruta seca, e os H\aOS, divergentes do vértice considerado, têm
os seguintes comprimentos e rumos'
magnéticos: dois mil metros (2,000
mi , cinquenta graus
noroeste (50\1
NW); mil metros (1.000 mj , quarenta graus nordeste (40 9 NE).
Parágrafo úmcc. A execução dA.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se vertfi-

que a existência na jazida, cómo .~lS
"soctado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2~ do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de pesquisas.
Art. 2Q 0 titulo da autcrizaçào oe
pesquisa, que será uma VIa autêntíca
oeste decreto, pagará a taxa de dOIS
mil cruzeiros ccrs .2.000,(0)
e será
válido por Ioís (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisas.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da R.epública.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro T."ubau

DECRETO N' 55.573 -

DE 18

DE

JANEIRO·DE 1965

Concede à Bmqnêsà Yaramar de Navegação t.taa, autorização para
funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem.

O Presidente da República, usando
da atribuição rue lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei número 2.784, de 20 de novembro de
1940, decreta:
Artigo único. E' concedida, à Emprêsa Yaramar de Navegação Ltda.,
com sede _na cidade de São Luiz. Estado do Maranhão, autorização para.
funcionar como emprêsa de navegação de; cabotagem, com os atos .onstitutivos que apresentou e com o capital social fixado na importância re
crs 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), dividido em 100 (cem) cotas,
do valor unitário de Cr$ 10.000,00 -dea
mil cruzeiros), distribuídas entre 2
(dois> cotistas, cidadãos brasileiros
natos, consoante instrumentos partteulares firmados a 20 .de janeiro de
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1959, 18 de julho de 1963 e 21 de 11')·

vembro de 1963, obrigando-se a n8S'
ma sociedade a cumprir Integralmente

as 'leis e regulamentas 'em vigor, ou
que venhan a vigorar, sôbre o objeto

da presente autorização.
Brasiltc, '18 de janeiro de 1965; 144'"
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Ji

Daniel Faraco

DECRETO N9 55. 915

~ DE

12

DE

ABRIL DE 1965

Declara' de .utilidade publica a é.sscciação das Irmãs Mzssionárias Ze/.adora" do sagrado' corecõc de Jesus, com sede em São Paulo, Estado
de São Paulo.

(Publicado no Duuío Oficial de 26 de
abril de .1965 - Seção I ...; Parte 1)
Retificação

No artigo único cio decreto, onde se
lê:... a Associação das, Irmãs Missionárias do Sagrado Ooraçác de Jesus, com sede em Bao Paulo, ... Leia-se: ... a Associação das Irmãs
Mtssíonártas Zeladoras do Sagrado
Coração de Jesus, COm sede \ em São
Paulo, " ..
DECRETO N9 56.29'7 -

DE 19 DE

MAIO DE 1965

Dectarc de utilidade pública a "Maternidade de. Guaratinçueta" > com
seco em Giuiratinçuetá, Estado de
São Paulo

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

87, item l, da Constituição Federal e

atendendo ao que consta do Processo.
M.J.N.I. 53:659, de 1962, decreta:
Artigo único. :Ê: declarada de utilidade. pública, nos. termos do art. 1<:1
da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, a "Maternidade de Guaratinguetá",
com
sede em Guaratinguetá, Estado de São
Paulo.
Brasília, 19 de maio de 1965; 1449 da
Independência e 779 da .República.
H.

CASTELLO BRANCO

Milton Soares campos

EXECUTIVO

DECRETO N<:I 56.483 SUNHO DE

DE

18

DE

1965

Decla!a ~e uti~idade p'!:.blica a Obra
Umda a Socíeâcule Sao Vicente ae
Paulo ....:... Hospital São Vicente de
Paulo, COm sede em Monte Azul
Paulista, Estado de -São "Paulo.

O Presidente da República, usando'
da, atribuição que lhe confere o artigo
Constituição Federal
e atendendo ao que consta do Pro~
cesso M.J.N.I. 50.471, de 19-64, decreta:
Artigo único. 1t declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo l0
da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935
combinado com o art. 19 do Regula ~.
mento aprovado pelo Decreto 50 517
de2 de maio de 1961; a "Obra U~ic18:
a Sociedade" São Vicente de Paulo _
Hospital São Vicente de Paulo", COm
sede em Monte Azul Paulista, Estado
de São Paulo.
Brasília, 18 de junho de 1965; g1,9
da Independência e 77° da República"

87, item I, da

H.

CASTZLLO BRANCO

\ Milton Soares Campos

DECRETO N9 57.022,- DE 11 DE
OTUBRO DE

Ül65

Outorga ao Departamento de Aguas
e Bneroía: do' Estado de Pernambuco
concessão
para
distribuir
energia elétrica.

(Publicado no Diá1'io Oficial - Seção
I - Parte I - de 22-10-65)
Retificação

Na página 10.826, 1.~ coluna, no
preâmbulo, onde se lê:
... Decreto-lei nc 3.763, de (ilegível) de outubro de 1941, decreta:
Leia-se: .... Decreto-lei nc 3.763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
DECRETO

N'? 57.023 DE 11 DE
OUTUBRO DE 1965

Ou torça ao Departamento de Aguas
e Energia do Estado de Pertuunbtzco
concessão
para
distribuir
energia elétrica.

(Publicado no Diário Oficial .Seção
parte I - de 22-10-65),

r. -

Retificação

Na página 10.826, 4.a coluna, no
artigo 19, onde se lê:

ATOS DO

POD~

· .. e Energia Elétrica do Estado
de Pernambuco ...
Leia-se:
... e Energta do Estado de Pernambuco ...
N es mesmas página, coluna e Art.,
parágrafo 2 0, ande se lê:
· .. será forneõlda
Leia-se:
· . será suprtda ...
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DECRETO N9

5~/.

284 - DE 18 ;DE
19'65

NOVEMBRO DE

Aprova o Regulamento d.e Inspeção
Iruiustruü Bromatolcçíca e Hiqienica de Produtos destinados CL' Alimentação dos Animais Domésticos.

(Publicado no', Diário 0ficlal 1e
22.11.65 e retificado no Diário U/icw,/.
de 2.12.65) .
Retitícactio

DECRETO N9 57.049 OUTUBRO 'DE 1965

11' D:Z

DE

Na página. 11.873, 1lJ. coluna, no
\ 2~ do art. 40,

Onde se lê;
poderá ser uttlizadc ...
Leia-se:
. .. poderá ser ínutützaoc ...

Altera o Decreto n Q 50.837, de 23 de
[umno de 1961, que cria o Grupo
Executivo da Indústria de Material
Aeronáutico - GEIMA.

."

(Publicado no D.a. de 19-10-65 Seção I - Parte L)

DECRETO N9 57.318 - DE' 24 DE
NOVEMBRO. DE 1965

Retificação

Outorga-à Companhia de Eletricidade
do Cariri concessão 'Vara dictribuu:
energia elétrica:
..

Na página no )0.635, P coluna, na .
citação do Art. 19, onde .se lê:

Art. 30 ................•.......••..•

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

Empresa de Produção de Aeronaves.
Leia-se:
Art. 39
.

Emprêsas de Produção de Aeronaves.
DECRETO N'? 57.152 - DE 19 DE
NOVEMBRO DE 1965

A prova a alteração ímtortiueuic nos
Estatutos da Colonial Companhia'
Nacional de Seguros Gerais, retatiVa ao aumento do capital social.

(Publicado no Diário Oficial de 11

de novembro de 1965

Retificados os anexos no D.

de

satisfazer ...
Leia-se:
Art. 29 A concessionária deverá
satisfazer ... '
DECRETO N" 5'1.351 -. DE 2(j DE
NOVEMBRO DE 1965

o enquadramento 'aos
senecores ao Departamento ti'eaerat
de Segurança Pública, e da· RoLlcUL

Dispõe sôbre

'.

(Publicado no Diário Otíciai de 30.

novembro de 19(5)
Seção I - Parte I

de

DECRETO N9 57.184 - DE 8 DE
NOVEMBRO DE 1965

Retifica o Decreto n Q 51.523, de 25 de
1un1J,o de 1962, que aprovou o eeqiuutrumenic definitivo dos cargos
e funções da Rêde Mineira de Viação e da outras providências.

(Publicado no Diário Oficial -

Retificação

Na pág., 12.181, 3.a coluna, logo em
seguida ao parágrafo 29, do Art. 19,
onde se lê:
§ 29 A concessionária deverá

do Distrito Federal.

a.

20-1-66.

plemento

(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte I - de 1-12-65)

Seção I -

de 19-11-65).

Retificação
Na página. 12.1'29', SO?- coluna, onde
5e lê:

Art. 49 :este Decreta ...
Leia-se:
Art. 49 ãste Decreto ...

Su-

Parte I

Retificados os anexos
15-3-1966.

em

24-2" e
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DECRETO N9 57.361-A

DE 29

DE

NOVEMBRO DE 1965

Regulamenta a Lei n 9 4.822, de "29 de
outubro de 1965, que estabelece
princípios, condições e critérios báSlCOS para promoções de oficiais da
.Marinha do Brasil.

Diário Oficial parte I - de 9 de

(Publicado no

Seção Í -

dezembro de 1965)
Retificaçiic

Na Página 12.626, 21.' coluna, artigo

6(\ alínea "c"

Onde se lê:
... vaga dor Antigüidade.

Leia-se:
· " vaga por Antrgüídaue,
Na 4!J. coluna, Art. 14, onde se lê:
... no capítulo lI.
Leia-se:
· ., no Capitulo IX.
Na página 12.627,
15, onde se lê:

1~.

coluna, Artigo

... requisitos profíslsonais ..•
Leia-se:
... requisitos profissionais ...
Nas mesmas página, coluna e artigo, alínea "a",
Onde. se lê:

· .. para a botençâo de tírocínto ...
Leta-se:
· " para a obtenção de -tírocímo ...
Ainda na mesma coluna, art. 17.
parágrafo 2Q,
Onde se lê:
· •. que não constituam ...
Leia-se:
· .. que não -constítuern .. _
Na 2'" coluna, art. 25. al1nea -a-,
Onde se lê:
... superiores e Deficiente.
'Leia-se:
... superiores a Deficiente.
Ainda na página 12.627, 2l!' coluna,
art. 25, em seguida a alínea "d",
Onde se lê:
Art. 25. As vagas de Capitão-Tenente ...
Art.. 26. As vagas de Oapttâc-Tenente ...
No art. 26, alínea "b",
Onde se lê:
· .. ,para o CNTN;
11 Leia-se:
· .. para o CETN;
Na 4'" coluna, art. 41, alínea "b",
onde se lê:
do Comando para PE ...
Leia-se:
· .. do Comando para FN ...

Nas

mesm~

42, onde se le:

página e coluna. artlgQ

... por Contra-Almirantes que tiverem ...
Leia-se:
'" por' Contra-Almirante que tiver...
Na página 12.628, 3lJ. coluna, repita-se a alínea "c',', do art. 75, por
ter saído Ilegível:
• . "C) sido classificados em mais de
50 % das informações semestrais relativas à proficiência, em categorias
superiores a Deficiente".
Na 4~ coluna da mesma página,
art. 85,'onde se lê:
. .. serão prenechtdas ...
Le1a-se:
· .. serão preenchidas ...
Ainda na 4~ coluna da página numero 12.628, art. 80, onde se lê:
'" Corpo de Pessoal Subalterno ...
Leia-se:
. .. Corpo do Pessoal Subalterno...
Na página 12.629, 1~ coluna, repíta-se o art. 90, por ter saído com Incorreções:
" Art. 90. O ingresso no Quadro de
Práticos será feito no pôsto de Segundo-Tenente, para as praças ou expraças do Carpa do Pessoal Subalterno da Armada e civis, mediante concurso e de acôrdo com a legislação
em vigor."
Na mesma coluna, art. 92, onde se
lê:
. .. pelo GPO ...
Leia-se:
... pelo CPO ...
Na 2l} coluna, art. 94,ollde se lê:
. .. que influem ...
Leia-se:
,
· . . que influam...
Na mesma coluna, art. 95, item 1),
onde se lê:
(art. 30 da EPOM) ...

Leia-se':
'" (art. 30 da LPOM) ...
Ainda na página 12.629, 2l} coluna,
art. 95, item 2), alínea "c", onde se
lê:
... do EPOM); e
Leia-se:
.". do LPOM); e

No mesmo artigo, em seguida ao
Item supracitado,
Onde se lê:
c) Conceito resultante de retôres
especiais (art. 3D, letra "c". incisos TI
e In do EPOM) i e
.Leia-se:
3) Conceito resultante de fatôres
especiais (art. 3D, letra "c"), incisos
II e lI! da LPOM); e

ATOS Do PODER

· E a seguir, no item 4), onde se lê;
4) Conceito do GPQ ...
Leia-se:
4) Conceito do CPQ ...
Na mesma coluna, art. 96, item III,
onde se lê:
· .. de Proficiência ... ao oficial, ao
põsto ".

Leia-se:
· .. da Proficiência ... ao oficial, no
pôsto ...
E, logo !1 segutr, no item IV; do
mesmo artigo:
Curso Superior da RGM ...
Leia-se:
Curso Superior da EGN ...
E, no item V), ainda na 2ª' coluna
da página supracitada,
Onde se lê:
Direção de Serviços da RGM:
Leia-se:
Direção de Serviços, da EGN:
Na 3:.t coluna, ainda no art. 96,
item 2, onde se lê:
· .. correspondentes no número .....
Quadro do Acesso por Merecimento.
· .. a um mesmo Quadro de Acesso,
relativos ao oncíai. ..
Leia-se:
· .. correspondente ao número ....•.
Quadro de Acesso por Merecimento.
· .. a um mesmo Quadro de Acesso,
relativas ao oficial, ...
Na 4~ coluna, relativamente ao item
3), onde se lê:
· .. dêste fator. ... não são cumuláveis. _.
Leia-se:
... dêste fato;
não são acurnuláveis ..
Na página 12.630, 2~ coluna, no parágrafo único do art. 104, onde se
lê:
na escola de antigüidade ...
Leia-se:
na escala de antigüidade, ...
No parágrafo 39, do art. 105,onde
se lê:
término de semestre ...
Leia-se:
término do semestre ...
No art. 106, onde se lê:
e preencendo ...
Leia-se:
e preenchendo...
Na 3{\ coluna, na letra "b", do ar. tigo 116, onde Se lê:
· .. Quadro e do pôsto ...
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Leia-se:
Quadro e de pôsto...
Na página 12.631, P coluna, no artigo 131, onde se lê:
sem nela permanecer, ...
Leia-se:
nem neta permanecer ...
DECRETO

Nº 57.370 DE I'! D1'.;
DEZEMBRO DE 1965

ctaseuioa os cargos de nível superior
do ôâimistério da Fazenda e dispõe
sóbre o enquadramento de seus
atuais oc~pantes.

(Publicado no Diário Oficial
seção I - Parte I, de 8 de dezembro
de 1965 e retificado no Diário Oficial.
de 16-12-65)
Retificação

Por. ter saído com incorreções, retãfica-se, em "parte, a Relação nominal
anexa ao Decreto' supracitado, publicada no D. O. de 16 de dezembro de
1965, a seguir:
Na página 12.953, 3'" coluna, onde
se lê:
215. Sílveste Moreira de Araújo.
Leia-se:
215. Silvestre Moreira de Araújo.
Na página 12.954,ll\!-coluna, em se..
guida ao nome: 259. Maria da Glória Azevedo Crivochem, inclua-se, por
ter sido omitido:
284. Maria Tita Cordeiro.
Inclua-se, ainda, por ter sido omitido, na citação da Série de Classes
de Contador, Código TC-302.21-B.
294. Melita Berta 'Xavier Andrejewsk.
DECRETO

Nº 57.378 ua 3 DE
DEZEMBRO DE 1965

Outorga concessão à Emigsora Rural
de Rio da Sul Ltda., sediada na cidade do Rio do Sul, Estado de
Santa Catarina, para. instalar "uma
emissora de, radiOdifusão sonora.

(Publicado no Diário O jicíat I -

Se~

Parte I, de 20-12-65)
Retijicação
Na pág. nc 13.089, 1.3. coluna, nas
çâ

assinaturas, onde se lê:
H., Castello Branco
Daniel Faraco
Leia-se, apenas:
H. Castello Branco
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700

DECRETO NQ' 57.382 DEZElVIBRO DE, 1965

DE

3

-DE

Aprova a alteração introà.uzidu nos
Estatutos da União do Comércio e
indústria Companhia de seguros
Gerais, relativa ao aumento do cc-

pital social.

Se-

(Publicado no Diário Oticuü Parte I - ' de 20.;.12-65)

çâo I -

Retificação

Na pág. nc 13.084, 4.l\ coluna, 'TIa

ementa, onde se lê:
. .. do cadital social.
Leia-se:
. .do capital social.
DECRETO NÇl 57.394 DEZEMBRO DE 1965

DE

7

DE

conasaono a venda de passagens para o Exterior do País, à prévia apre-

sentação ae certstícoao internacional de vacinação ou revacinação
contra' a varíola.

<publicado no Diário

O jicial

Secâo I - Parte I ~ de 13 de
- , dezembro de 1965)
Na página 12.757, 3~ coluna, onde
I

se lê:

DECRETO N9 57.394 .:...... DE 12 DE
DEZEMBRO DE 1965

Leia-se:
~ECRETO

N9 57.394 -

DEZEMBRO DE

DE 7 DE

1965

DECRETO N9 57.395 -

DE 7 DE

DEZEMBRO DE 1965

B(J,ixa Normas Técnicas Especiais para o -ccmtrõle da fabricação e venda de produtos de higiene, perfumes, cosméticos, conçéneres e dá
outras providencias.

(Publicado no Diário Oficial Seção I -Parte I - de 16 de
dezembro de 1965)
Retificação

Na página 12.946, 1~ coluna, onde
se lê:
com o arts. 89 e ,26 e 131. ..
Leia-se:
com os artigos 89, 26 e 131.. '.

Nas mesmas página e coluna, artigo 19, onde, se lê:
em que, fabrique ...
Leia-se:
. .. em que ,se fabrique ...
Na 2!}, coluna, no parágrafo único
do art. 19, onde se lê:
forma física' e que operar ...
Leia-se:
forma física ou jurídica e que
operar ...
Ainda na 2t). coluna, art. 29, onde se
lê:
recebem material e msua forma...
Leia-se:
recebem material em sua forma ...
Na página 12.947, 2~ 'coluna, artigo
18, parágrafo 2 9 ,
Onde se lê:
Nacionais e representar...
Leia-se:
Nacionais a representar ...
Na 3l). coluna, art. 21, onde se lê:
materiais aderantes.
Leia-se:
materiais aderentes.
Na mesma coluna, art. 25, onde Se
lê:
mspeçâo pertódrcas ...
Leia-se:
inspeção periódica ...
No parágrafo único do mesmo Artigo, onde se lê:
A rec1.U"SO da visita ...
Leía-se:
A recusa da visita...
Ainda na mesma página, 4"" coluna,
art. 29, onde se lê:
caráter conseqüentemente ...
Leia-se:
caráter conseqüente ...
No art. 32, na mesma coluna, onde
se lê:
obedecendo instruções ...
Leia-se:
obedecendo as instruções ...
Na página 12.948, 1f!. coluna, Artigo
38, onde se lê:
trazer ém carcteres ...
Leia-se:
trazer em caracteres ...
Na 2~ coluna, art. 42, onde se lê:
no prazo mínimo ...
Leia-se:
no prazo máximo ...
Na . mesma coluna, art. 47;. alínea
"a", onde se lê:
..". Um pesa' corpora.
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Leia-se:
limpeza corporal.
Na 31.t coluna'; ainda no mesmo artigo, item 2), onde se lê:
em formas e (ílegtvel) ...
Leia-se:
em formas e veículos ...
Na mesma coluna, art. 48, onde se
lê:

o preparados .. '.
Leia-se:
os preparados .. ,
Atnda nas mesmas página e coluna
e art., item 2),
Onde se lê:
... soluções hidrcalcoóli- ...
Leia-se:
, .. soluções hidroalcoólícaa ...
Na página 12.949, 3:). coluna, artigo
50, alínea "e", onde se lê:

de areosoia.
Leia-se'

de aerosoís .

Nas mesmas página, coluna, e arü- ,
go, onda se lê, na alínea "c":
devreãc ser licenciados ...
Leia-se:
deverâo ser licenciados ...
Na 4l.l- coluna, ainda da página número 12.949 em seguida ao parágrafo
29, do 8Xt~ 51, onde se lê:
Art. 53. O órgão federal: ..

Leia-se:
Art. 52. O órgão federal: ..
Na página 12.950, 4?-' coluna, parágrafo único do art. 68, onde se lê:
deverá ser asínado ...
Leia-se:
deverá ser assinado .. ;,
DECRETO N9 5i'. 398 - DE 10 DE
DEZEMBRO DE 1965
Retifica a classificação de cargos de
nivel superior
do Ministério dct
Guerra, aprovada pelo Decreto nú'mero 55,559, de 15 ae janeiro de
1965, e dispõe sobre o enquadramento de seus atuais ocupantes.

(Publicado no Diário Oficial - Seção
I - Parte I . . .,. - de 13.12.65)

E.·..CECUTlVQ
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Decreto nc 57.398, de 10 de dezembro
de 1965, do Ministério da Guerra, ali
publicado por engano, como pertencente. ao decreto
supramencíonado,
cujo Quadro está publicado na página
12.757 anterior.
DECRETO N'? 57.424 - DE 14
DEZEMBRO, DE 1965

DE

Atterc dispositivos do Decreto número
51.896, de 9 de abril de 1963, que
aprovou o Regimento do Departamento Nacional de Portos e Vias
N avegâveis.

(Publicado' no Diário Oficial
Seção I - Parte I - de 15 de
dezembro de 1965)
Retijicação
N~

página 12.900, P

se le:
DECRETO-LEI

coluna, onde

No;. 57.424 DEZEMBRO DE 1965

DE

14

DE

Leia-se:
DECRETO N9 57.424 - DE 14 DE
DEZEMBRO DE 1965
DECRETO N,\l 57.425 - DE 14
DEZE1'IlBRO DE 1965

,DE

Altera o Decreto n/? 51.308, de 25 de
agósto de 1961.

(Publicado no Diário Oficial - Secão I - Parte I - de 16.12.65).
Retificação

Na página 12.953, na Relação nominal anexa ao Decreto, na 4.~ coluna, na Série de Classes Quimico-Tecnologtsta, Código TC~203. 18.E, onde
se lê: 30. Dora Castro Ciassen ::...Leia-se': 30. Dera Castro Gíasson ,
DECRETO N ,9 57.423 - DE 14 DE
DEZEIVIBRO DE 1965
Aprova o Regulamento tia Pagadoria
de Inativos e Pensionistas da Ae-

ronauuc«.

Retijicaçtlo

<Publicado no Diário Ojtcial - Seção I ~ Parte I - de 16.1~,65).

Na pág . 12.758, na parte final da
3:). e 4:). .colunaa e na página 12.'159,
111' coluna, considere-se a Relação nominal a que se refere o artigo. ,;19 do

Retificação
No Regulamente anexo ao Decreto,
na página 12.951; 3.l). coluna, art.6.'?,
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item 4). onde se lê: ... situação real
da Pagadoría de seu~ serviços e-pienejamento ... - Leía-se: .. situacão real da Pagadorta, âe seus serViÇOS e de seu planejamento
No item 9), nas mesmas pagma e CO~
Iuna, onde Se lê: ... sôbr.e assutoa
que independam... - Leia-se: ...
sobre assuntos que independam
Na mesma coluna, art. 7.9, item I,
onde se lê: '. . . relativos a PIRAR _
Leia-se: ... relativos a PIPAR; - E,
no item 2 logo a seguir, onde se lê:
. .. e o serviço etipitográfico da 01'ganízaçâc: - Leia-se: :.. ~ o serviço
cru.togranco da Organização; - Na
4.'1- coluna, art. lO, onde se lê: : ..
o apoio Iegtatíco interno .:. - Leiase: ... o apoio Iogtstíco Interno :,"
Nas mesma" página e coluna, arttgc
11 onde se lê: .art. 11 - G A tem
a' seguinte constituição: ~ Leia-se:
Art. 11 - O GA tem a seguinte constituição: - Ainda nas tne~~as página
e coluna art. 16, onde p le: : ... ao
Chefe dá GA é órgão ... ~ Leia-se:
. .. ao Chefe do GA, é o órgão ...
- Ainda no art. 16, item 1) onde
se lê: ... relativos a crorespondêncía
ostensiva ... - Leia-se: ... relativos a correspondência oster.síva ...
Na página 12.952, 2.~ col.una, repitase c art. 46, por ter saldo com Incorreções: - "Art, 46 - A Seção de
Con tencíoso é o órgão encarregado ~o
estudo e parecer sôbre processos fínanceiros que envolvam questões de
direito sendo partes a Pagadoria e
o pessoal a ela adido ou vinculado".
DECRETO N.9 57.427 -

DE

14

DE

DEZEMBRO DE 1965

Aprova o Regimento do Departam~nto
Nacional de Obras Contra as Secas.

(Publicado no Dtário Oficial de 17 de
dezembro de 1965 - Parte I - Seção 1).
Retificação

Na pág. 13.012, no a~t. 3.9" 'tem
XII, onde se lê: .... destinadas 3;.. exploração ... - Leia-se: ... destinadas à exploração ... Na_ 3.l). coluna,
onde se lê: 2.3.4.3 - Seção de GotoInterpretação ... - Leia-se: _2.3.4.3.
- Seção de Foto-Interpretação
Na pág , 13.013 - 2~ colun.a,. em.~e
euída ao Serviço de Admtnístração,
~nde se lê: 4.6. - Seção do Património '(SA/SM) - Lem-se:4.6.1. _
Seção do Património (SA/SM) - 1'!a
pág , 13.014, no art. 21, onde se le:
Art. 21. A Assessoria de Planejamen-

EXECUTIVO

to ... - Leia-se: Art. 21. A Asses_
seria de Planejamento ... - Na pág ,
13.014, no art. 23; item I, onde se lê:
· .. normas e instrumentos relaciona_
dos ... - Leia-se: ... normas e instruções relacionadas - No art. 24, Item
U, onde se lê:
intel'p'1Ddo e arrazoando recursos,
- Leia-se:
· .. interpondo e arrazoando recursos, ... - No art. 25, onde se lê: '"
através de Procuradoríaís Distritais
... - Leia-se: ... através de Procuradorias Distritais ... - Na página 13. OIS, na 3:). coluna, no Item
VII do art. 31, onde se lê: VII ' ..
verificação, amplantação ... - Leia.
se: VII ... verificação, Implantação
... - No art. 35, onde se lê: Artigu 35 ... comete o assessoramento
·
- Leia-se: Art. 35 ... compete
o' 'assessoramento .,. - Na página
13 016 na Secâc VI, inclua-coe, antes
do' art. 46: Do Serviço de do<~umen
taçâo - No art. 48, onde se lê: '"
assistir os demais setores ". . _
Leia-se: ... assistir aos demais setores , .. - No item I do art. 52, onrecuperação de equide se lê:
pamento
- Leia-se: ... recuperação do equípamento , .. - Na púgfna 13.018, na 1.1). coluna, no Item
VI, no parágrafo único do a~t. 62,
onde se lê: VI - ... aquátícos e
terrestres convenientes;
- Leia-se:
VI - ... aquáticas e terrestres cemvenientes; - Na pág , 13.019, na .Ll.t
coluna, em seguida ao item XV, Ieíase: XVI e não XIV como cons~. o
Na pág . 13.020, no }tem I ia S ,L.
do art. 74, onde se le: I - ... obras
a cargo da Presidência ... - ~~~a
se: I ... obras a car$o da ReSI?el1cia ... - Na pág . 13.021, n~ coluna
Sede onde se lê: Montes ,....Iarso Minás Gerais - Leia-se:
Montes
Claros - Minas Gerais.
DECRETO N.9 57.437 - '

DE

16 DE

DEZElVIBRO 1965

Autoriza o cidadão brasileiro Décio
Amaral Castro a pesquisar amiantc:,
mica e minério de níquel no 7Zumnípio de Niquelãruiia, Estado de
Goiás.

(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte I - de 22 de dezembro
de 1965).
Retificação

Na página 13.243, 2.1). coluna,
ementa, onde se lê:

na
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pesquisar amianto mica e minério de níquel. ..
Leia-se:
· .. pesquisar amianto, mica e minério. de níquel. ..

DECRETO N.9 57.445 -

DE

16 DE

DEZEMBRO DE 1965

DECRETO N.9 57.450 m:ZEMBRO

DE 16 DE
DE 1965

Declara de utilidade pública para' fins
de desapropriação imóvel no, Estado
do Paraná.

(Publicado no Diário )ficial- Seção I - Parte I - de 20 de dezembro de 1965).

Rettfícação .
Modifica o Regulamento para a eleição dos Representantes da Lavoura
na Junta Administrativa do IBC,
baixado pelo Decreto n.9 57.096, de
19 de outubro de 1965, a que se re-:
fere o art. 551 da Lei n.9 L 779, de
22 de dezembro de 1952.

(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte I - de 20 de dezembro
_de 1965).
Retificação

Na página 13.089, 4.~ coluna, Art. 1.9
na. transcrição do Art. 55\ do necreto nv 57.096, de 19 de outubro de 1965,
onde se lê: no parágrafo 3.9:
· .. e recolherão os tituols incompletos.
Leia-se:
· .. e se recolherão os títulos mcompletos.

DECRETO N.9 57.447 -

DE 16 DE
DEZEMBRO DE 1965

Autoriza o Ministério da Fazenda a
dar a garantia do Tesouro Nacional
à operação de que menciona.

(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte I - de 20 de dezembro de 1965).
Retificação

Na página 13.090,
1.9 onde se 'lê:
... montante

de

1.~

coluna, Art.

DY 27.000.000

(vinte e sete milhões de marcos alemães) '"
Leia-se:
montante de DM 27.000.000
(vinte e sete milhões de marcos alemães) ...

Na página 13.090,
5. 9, onde se lê:
. .. em conrtáric,
Leia-se:
em contrário.

2~

coluna, Art.

DECRETO N.9 57.454 -

DE 17 DE

DEZEMBRO DE 1965

Autoriza o Ministério da Fazenda a
dar a garantia do Tesouro Nacional
à operação de crédito qUe mencio-

na.
(Publicado no DíàrioOlícuü - Seção I - Parte I - de 22 de dezembro de 1965) .
Retificação

Na página 13.245, 2.l). coluna, no
preâmbulo, onde se lê:
... art. I.Q da Lei n.c 1.510.~..
Leia-se:
... art. 1.9 da Lei n.v 1.518 ...

DECRETO N.9 57.456 -

·DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1965

Determina a elaboração do Plano de
Estatística da Previdência Social e
dá outras providências.

<publicado no Diário Oficial - Seção
I - Parte I - de 20-12-65)
Retificação

Na página 13.094, 3.l). coluna, Art. 8.9,
onde se lê:
... propostas fundamentais ...
Leia-se:
. .. propostas fundamentadas ..•
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DEZEMBRO DE 1965

PODER EXECUTIVO

DE

Regulamenta o artigo 86 da Lei número 4.506, âe 30 de novembro de 1964
e dá nova redação ao § 39 do art. 59
do Decreto n 9 54.252, de 3 de setembro çle 1964.

(Publicado no Diário Oficial - Seção I
- Parte I - de 22-12-65)
Retificação

Na página'J3.245, go coluna, Art. 4Ç1,

onde se lê:
Art. 49.

Leia-se:
... para ter sentido realmente' nacional '"

DECRETO NQ 57.474 DEZEMBRO DE

DE

Baixa Normas Técnicas Especiais para
o combate à Malária e dá outras
providências.

Leia-se:
Art. 49 O parágrafo 39
NO 57.459 DE
DEZEMBRO DE 1965

20

(Publicado no Diário O tícuü ,Seção, I .,...-- Parte I - de 28-12-65)

O parágrafo 29 ...

DECRETO

DE

1965

Retificação

20

DE

Estabelece Coordenadorias Regionais
do Ministério. da Agricultura nos
Estados e Territórios.

(Publicado no Diário Oficial - Secão I
- Parte I - de 22-12"'65)·
Retificação

Na página 13.245,3l!- coluna, Art. 19,

onde se lê:

· " órgãos do Miinstério da Agricul-

tura ...

Leia-se:
· .. órgãos do Ministério da Agricul-

Na página 13.4,81, 21} coluna, Art. 19,
item III, onde se. lê:
· .. das medidas prcfiláticas, baseado em dados ...
Leia-se:
... das medidas, baseado em dados ...
Na mesma coluna, item V, alíneab,
onde se lê:
· .. autoridades, entidades, comunidades e pessoas sôbre ...
,Leia-se:
· .. autoridades, comunidades e pessoal sôbre ...

tura -...

DECRETO N,'? 57.464 - DE 20
DEZEMBRO DE 1965

DECRETO No;> 57.477 DE

,DE

20 DE

DEZEMBRO DE 1965

Cria, junto ao Gabinete do Ministro
Extraordinário para o Planejamento
e Coordenação Econômica e sob a
supervisão âéste, Grupos -de Coordenação destinados a cOligir elementos
para a elaboraçéio do Plano Econômico de Longo Prazo 8 dé!, outras
providências.

Dispõe sôbre manipulação, receituário,
industrialização e venda de produtos
utilizados em homeopatia e dá outras providências.

(Publicado no Diário O tícuü - Seção I
- Parte I - de 22:"12-65)

Retificação

Retificação

Na página 13.245, 1'~ coluna, no 2'?
Considerando, onde se lê:
· " para ter sentido nacional ...

(Publicado no Diário Oficial Parte I ~ de 28-12-65)

Seção I -

Na página 13.483, 2')- coluna, Art. 9<:>,

onde se lê:
" ... não homepáticas, ...
Leia-se. , .
· .. não homeopáticas,
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Nas mesmas página e coluna, Artigo 13, onde se lê:
... aos casos de emergência.
Leia-se:
... aos casos de urgência ..
- Ainda, nas mesmas página e coluna,
Art. 14, onde se lê:
· .. pelo órgão federal de saúde ...
Leia-se:
· .. pelo órgão de saúde
Na 3~ coluna, onde se lê, no parágrafo 29, do Art. 23;.
· .. ou bulas, bodecerâc
Leia-se:
· .. ou bulas, obedecerão ...
J',T'a 4lJo coluna, Art." 27, ainda da página 13.483, onde se lê:
· .. sôbre os métidos analíticos
Leia-se:
· .. sôbre os métodos analíticos

DECRETO N.9 57.481 -

DE
DEZElVíDRO DE 19(,'5

24 DE

Aprova novo Reçimenic lJam o Serviço de Documentação do Ministério da Educação e CUlt11.W.
. tPublíoado no Diana Oticitü ~ Se.
ção
I -- Parte I, de 29.12.65)

tceuticaçao
Na página 13.541, l.~ coluna, no
preâmbulo, onde se lê: ... da Cons-ttiuíçâo, decreta: - Leia-se. ... da
Constituição, decreta: - Nas mesmas
página e coluna, art. 4.9, do Reg'ímento anexo ao Decreto, onde se lê:
terá um Secreárto
- Leia-se:
terá um Secretárfo,
- Na 2.lJo coluna, art. 7.9, item I, onde se lê:
e formato, ... - Leia-se: ... o formato, ... - Na. 3.~ coluna, ainda da
página 13.541, art. 10, item IX. onde
se lê: ... dos (ilegível) que lhe: forem •.. - Leia-se:
dos funcionários que lhe forem
.

DECHETO N.'! 57.484 - DE 27
IlEZE-MBRO DE 1965

DE

Retifica o enquadramento dos cargos e junções elo Quadro de Pessoal
do Ministério ãa Aeronáutica, aprovado pelo Decreto n.9 51. 516, de 2';
de junho de 1962.

(Publicado no Diário Ojicial-Secão I - Parte I, de 28.12.65)
Retijicaçào

No Quadro anexo

ao Decreto, na
Nível e
Leia-se:

página 13.484, na citação
Classe. onde se lê: 8~R 8·B

DECRETO N." 57.485 DE~BRO

DE 27

DE

DE 1965

Declara de utilidade. pública para jins
de desapropriação em favor do Banco Nacional r1e Crédito Cooperativo,
imóveis situados nas cidades do p.,io
de Janeiro, Fstado da Guanabara,
Belém - Estado dfJ Pará e Curitiba - Estado ,to ParQ7/.á.

(Publicado no .Diário oncua -- Seção -I - Parte I, de 29.12.(5)
Retijicação

Na página 13.541, 4.110 coluna, no
. preâmbulo, onde se lê: ... e o artigo
2.9 do Decreto n.c 7 .870, ..,. - Leiase: ... e o art. 2.9 do Decreto-lei
n.v 7.870, ...

DECHETON.9 57.491 DEZEMBRO

DE

27

DE

DE 1965

Prorrogação de Estágio de Serviço
O jicial R2 (Dá nova redação ao artigo 19, do Decreto n9 55.307, de
30 de dezembro de 1964).

(Publicado no Diário Oficial
Seção I - Parte I, de 28.12.65)
Retificação

Na página 13.484, 2.!J. coluna, onde
se lê: Decreto-lei n.c 57,491 •••
Leia-se: Decreto n. 9 57.491 ...

706

ATOS -

VV

DECRETO N'" 57 _494 - DE·- 28
DEZEMBRO DE 1965

Aprova

PODER ExECuTIVO

DE

alterações i.ntroduzidas nos

Estatutos da Atlântica Companhia,
Nacional de Seguros. inclusive aumento do capital social.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nv 2.063, de'
'1 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as altera-

ções introduzidas - nos Estatutos da
Atlântica Companhia Nacional de Be. guros, com sede na cidade do Rio de
_Janeiro autortzada a funcionar pelo
Decretd n'?' 110, de 3 de abril de 1935,
inclusive aumento do capital social de
t

Cr$ 875.000.000 (oitocentos e setenta

e cinco milhões de- cruzeiros) para ..
c-s 1.000.000.000 (un: bi1h~o de cruzeiros) conforme ríeüberaçac de· seus
acionistas em Assembléias Gerais Extraordinárias, realizadas em 30 de abril
e 28 de julho de 1965.
Art. 2Q A Sociedade continuará in-

tegralmente sujeita às leis e aos -regulamentos vigentes. ou que venham a
vigorar. sôbre o ouíeto da autorização
a que alude aquêle Decreto.
Brasüia, 28 de dezembro de 1965;
144Q da Independência e 779 da Reuública.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N' 57.495 DEZ~BRO

DE

DE
1965

28

DE

Aprova as alterações introduzidas nos
Estatutos da Transatlântica Compa~
nhia Nacional de Seguros, inclusive
aumento do capital social.

O Presidente da República, usando.
.da atribuição que 'lhe confere o artd.gn 87, inciso I, da Constituição, e nos

têrmos do Decreto-lei nc 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
. Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Transatlântica Companhia Nacional de
Seguros, com sede na cidade do .Rio
de Janeiro, autorizada à funcionar
pelo Decreto mv 2.940, de 5 de agôsto de 1938, íncíustve. aumento do C8,--

pital social de 91'$ 450.000.000rquà_
trocentos e cinqüenta milhões de Cruzeiros) para CrS 900.000.000 (novecsn.,
tOE. milh_ões de cruzeiros), conforme
dehbe~~çao de ~eus acionistas em A,ssembléías Gerais Bxtmordlnártas realízadas em 30 de abril e 28 de jUlho
de 1965.
Art. 29 AS-ociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regu;
l~mentos vígentes, ou que venham a
VIgorar, sobre o objeto da autortzaçao a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 28 de dezembro de 1965'
144 9 da Independência e 779 da Re~
pública.
H.' CASTELLÇl BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO NO( 57.496 DEZEMBRO DE

DE

28

DE

1965

Autoriza o cidadão brasileiro J o ã o
Corrêa a pesquisar calcário, no muw
nicipio de. lporanga, Estado de São
Paulo.

o p~esi~~nte da República, .usando
d.a atrtbutção que lhe confere o artígo 87, nv I,. da Constituição e nos
ter~os .do Decreto-lei no 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas)
decreta:
'
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
J o o Corrêa a pesquisar
catcàrto, em terrenos devolutoa na
Iocalídade Bairro da Serra da DÚvida
'distrito e munícípío de Iporanga. n~
Esta~o de São Paulo, numa areá de
dezoito hectares <18 ha! , delimitada
por um pongono místütneo e que assim se define: o primeiro lado rmstdIíneo é o trecho da estrada que vai
ao Espírrto Santo, numa extensão de
quinhentos e noventa e sete metros
(597m), a partir do cruzamento da
estrada que sai do marco quüometa-íco
cuzentos e noventa e quatro txm ...
294) - São Paulo .ourtràoa. com o
có!r~~o 'I'réa Marias; o segundo lado
mtstüíneo é o trecho do córrego Três
Márías. numa extensão da oumnentos
e ci.nqüenta e três metros (553m), para jusante e a partir do mesmo cruzamento acima referido; o íado retilíneo da poligonal é o alinhamento que
une as extremidades dos lados curvilíneos acima descritos.
Paragraro
n 1c o. A execuçào da
presente autonzaçac f 1C a sujeita às
bras~leiro

à

ú
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estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução número 3 de 30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. '29 O titulo da autortzaçao de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,{J{}) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da .transcrtção no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. Sv Revogam-se as dtspostçôes

emuoncranc.

Brasília, 28 de dezembro de 1.9'65;
144Q da Independência e 77Q da hcpública.
H.

CASTELLO BRANCO

. Mauro Thibau

DECRETO N9 57.497 - DE 28 DE
DEZEMERO DE 1965
Concede à Bela Vista Mineraçtlo e Comércio Ltda. autorização para funcionar como emprésa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere- o artigo 87, nv I, da Constituição e nos termos do Decreto-lei n» 938, de 8 de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. E'concedida à Bela
Vista Mineração e Comércio Ltda.,
constituí da por contrato arquivado sob
18 158.C90, na Junta Comercial de Estado de Minas, Gerais, com sede na
"Cídade de rtacmto, autortzação-para
funcionar como empresa de mineracêo, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que venham a vigorar sôbre
00 objeto desta autcrízaçâo .
Brasilia, 28 de dezembro de 1965:
1449 da Independência e" 77Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro 'Thibau

DECRETO N' 57.498 DEZEMBRO DE

DE

28 DE

.1965

Outorga à Companhia de Eletrificação Rural do Nordeste concessão
para àistribuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
de. atribuição. que lhe contere o arti-
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go 87, inciso I, da constituição, é nos
têrmos dos artigos 10 do Decreto-lei
ne 2.281, de 5 de junho de 1940 e 89
do Decreto-lei nc 3.763, de 25 de oU
tubro de 1941, decreta:
Art. 19 E' outorgada à Companhia
de Eletrifl'cação Rural do Nordeste
concessão para distribuir energia elétrica nos Munícípíos de Palmeira, Regeneração, Barras e _Angícal do Piauí,
Estado do Piauí. ficando autorizada a
montar usinas termelétrtcae e a construir os sistemas de dístrrbuíçâc que
se fizerem necessários.
Parágrafo único. Em portavta do
Míníatro das Minas e Energia, após
B aprovação dos projetos, serão determinadas as característícas técnicas
das instalações.
Art. 29 A concessronána deverá satisfazer as seguintes exigências:
I c., submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de trezentos e sessenta (360) dias. a contar da
data da publicação dêste Decreto, os
estudos. projetos e orçamentos relativos às usinas termelétrícas e aos
sistemas de distribuição.
TI - Assinar o contrato dracipllnar
ca concessão dentro do prazo' de trinta (30l dias, contados da publicação
do despache da aprovação da resnecttT"? minuta pelo Ministro das Mtnaa e
M

,

Energia.

Iniciar e concluir as obras
prazos que forem estabelecidos
pelo Ministério das Minas e Energia,
executando-as de acôrdo com os projeros aprovados e as modrríceções que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referi";
dos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da.s Minas
e Energia.
Al't.3 Q As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
águas. do Departamento Nacional da
produção Mineral, com aprovação do
Mrníatro das Minas e Energia.
Art. 4Q A presente concessão vígorara-pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão, todos os bens' e instalações que,
no momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços con
cedidos reverterão à União.
ITr -
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Art. 69 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem í:l.
ser estipuladas. ~
Parágrafo único. A concessionarra
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se. se não
o fizer, que nâc pretende a renovação.
Art. 79 ~ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 77Ç> da Re-

pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.9 57.499 .:......

DE

28

DE

DEZEMBRO DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro Sydney
Siqueira 'Cardoso a pesquisar feldspato e mica, no município de São
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.

o

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o artigo 87 n.c I, da Constituição e nos
têrmos do Decrero-Ieí n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mlnas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Sydney Siqueira
Cardoso
a pesquisar reíctspato e mica em terrenos de sua propriedade e de Hervan
Maxímíanc Trindade, no lugar denominado. Vila Irapuru. distrito de Sete
Pontes, município de São Gonçalo,
Estado do Rio de Janeiro, numa área
de um hectare e vinte ares U,20 -ha) ,
delimitada por um pcltgono írreguar, que tem um vértice a oitocentos
e vinte metros (820 m) ,no rumo
magnético de oitenta e três graus e
sete minutos nordeste (339 07' NE),
do canto oeste (W) da Igreja de
Santa Catarina e os lados a partir
desse Vértice, os seguintes comprimentos e rumos' magnéticos: setenta
e dois metros e trinta centímetros
(72,3'Üm", treze
graus e quarenta e
cinco minutos noroeste U3 945' NW);
vinte e três metros e sessenta..; cruCo centímetros (23,65m), cinqüenta e
oito graus e nove r-tnutos noroeste
(589 09' NW); quarenta e sete metros e 'trinta centímetros (407,30m),

da

EXECUTIVO

quarenta e sete graús e trinta e quatro minutos sudoeste (47 934' SW) ; setenta metros e cinqüenta centímetros
(70,50m), cinqüenta e um graus e
cinqüenta e sete. minutos sudoeste
(51"'57' SW); oitenta e oito metros
e quarenta
centímetros (88,40m) ,
trinta e nove gréus e cinqüenta e um
minutos sudeste (399tH' SE); setenta e nove metros e sessenta cenu,
metros (79,50m), quarenta e nove
graus e trinta e quatro minutos nOrdeste (49934' NE); o sétimo e último
lado, é o segmento retilíneo que partindo da extremidade do sexto lr,do
descrito vai ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo r» ereto D.9 5~. 726, de 19 de
revererro de 1963 e da Rescêuçâo número 3, de 30 de abril de '1965,
da Comissão Nácíonal de Energia
Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto. pagará a taxa de
trezentos cruzeiros <Cr$ 3ilO) e será
válido por dois (2) anos a contar
da data da transcrição no livro próprio de Registro das Autorízações de
Pesquisa.
Art. 3.S' Revogam-se as disposições
em -ontrárto.
Brasília, 28 de dezembro de 1965;
1{ü5' da Independência e 77,9 da República.
H. CflSl'l,"'LLO BRANCO
Mauro Thibau
DECRETO N,9 57.500 DEZEMBRO DE 1965

DE

28

DE

Autoriza o cidadão brasileiro José da
Mata Melo a pesquisar água mine~
ral no municfpio de rrutoi. Estado de Minas Gerais.

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n." 1, da Constituição e nos

termos do Decreto-lei n." 1.935, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínas) , decreta:
Art.." 19 Fíca autorizado o cidadão
brasileiro José da Mata Melo a pesquisar água mineral em terrenos de
proprredade de Ludovíno da Mata
Pü1tO no imóvel denominado Fazen-

1Ó9
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da Matínha, distrito c munícíplo dê
Frutal, Estado de Minas Gerais, numa área de cinqüenta hectares
e
quatro ares (50.4 ha) , .delímttada por
um retanguto, que tem um vértice a
trezentos e cinco metros (305m), no
rumo verdadeiro de sessenta e dois
graus trinta minutos noroeste tG2l?
30' NW), do cante
noroeste (NW)
da sede da Fazenda Mattnna e os lados dívergentes desse vértice, os segumtes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos ; cinqüenta e seis
metros (556m; norte (N}; novecentos metros (900m), este (E).
Parágrafo único. A execução
da
presente autorfzaçào fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovad pelo Decreto n.c 51.726, de 19 de
fevereiro de 196E e ds Resolução número 3, de 30 de abril de .1..965 da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Art. 2.9 O titule da autortzaçac de
pesquisa, que será uma via autêntica deste decreto, pagará a taxa de
quinhentos e iez cruzeiros (Cr$ ....
510,00-, e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrrção no livro
próprio de Registro da,'>
Autorizações de Pesquisa'.
Art. 3,9 Revogam-se as- dísposiçôea
em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1965;
1445' da Independência e 77.9 da República.
H. CASTELLO BRANCU
Mauro Thibau

Estado de santa
Oatartna, numa
área de dez hectares (Hlha) delimitada por um retângulo que- tem um
ver tece a mil quinhentos e noventa
e dois metros
(1592
m) no rumo
magnético quinze graus ja-mta minu1.013 noroeste (159 30' NW) da aresta
noroeste (NW) da Igreja da Linha
Torrens e os lados divergentes desse
vertéce, os segumtes comprimentos e
rumos magnéticos: quatrocentos metroa (400m) nove gs-aus nordeste (99
NE); duzentos e cinqüenta metros
(250m), oitenta' e um graus noroeste
(81' NW).

Parágrafo uníco.
A execução da
presente autorização fica sujeita as
estaputaçóea do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.v 51. 726, de 19
'e
teveretro de 1963 e da Resoluçao número 3, de 30 oc abril de 1965 da
Comíssào
Nacional
de
Energia
Nuclear,
Art , 2,'1 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica oeste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300), e será
valíoo per doi. ,2) anos a contar da
data da transcrrçàc no Itvro : próprio
de Registro das Autorizações de Pesquísa.
Art. J:'> Revogam-se as tdísposlções
em contrario.
Brasília, 28 de dezembro de 1965;
144s aa Independência e 77,9 da República.
H.

CASTELLO BRANcO

Mauro Thibau
-"-"-

DECRETO NY 57,501 -, DE 28 DE
DEZEMBRO DE' 1965

\

'DECRETO N9 -57.502 DEZEMBRO DE

DE

28

DE

1965

Aut01'tza o cidadão brasileiro octaoto
Coan a pesquisar ttuoruo: no munictpto de Urussomça, Estado de Santa -Catartna.

Autoriza o cidadão brasileiro José da
SiZva Gomes a pesquisar bauxita, no
municipio de Lajes, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República, usr.ndo da atríbuíção que lhe confere o
art. 87, n.o 1, de Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 2!:!
de janeiro' de 1940 (Código de Mlnas), decreta:
Art. 1,11 Fica autorizado o cldadão
brasileiro Octávio Coan a pesquisar
rjuortta, em terrenos dr propt-íedaoe
de José Cízesk, na segunda (2.'.') r.r-.
nna Torrens, orst-tto de Morro
da
Fumaça, tnumcrpío de
Urussanga,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.918-5, de 29
de janeiro de 19'40 (CódigO de Minas).
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José da Silva Gomes a pesquisar bauxita em terrenos de proprledade dos senhores Manoel Rodrigues
de Lima, Tereza Hemckemeyer, Maria
Hemckemeyer, Hermtnío Paes Mon~

lló
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teiro, Pedro Alves Monteiro, Líndolfc
Hemckemeyer,
Sebastião Soares de
Córdova, Antônio, Rodrigues de ouveíra e Maximíano Carvalho Monteiro, no imóvel denominado Fazenda
Tributo, distritos de -Oorrêa Pinto e
Palmeira, município de Lajes, Estado
de Santa Catarina, em onze diferentes
áreas, perfazendo um total de cento
e cinqüenta nectatres e setenta e um
ares U50,7l haj , assim definidas: a
primeira área, com dois hectares e
quarenta ares (2,40 ha) , é denmttada. por um retângulo que tem um
vértice a mil novecentos e sessenta
metros (1. 960m) , no rumo verdadeiro
de nove graus sudeste
(99 SE) do
canto este (E) da Capela Divino Espírito Santo, na estrada para Palmeí-

ra e Corrêa Pinto, e os lados dívergentes do vértice considerado, têm:
cento e vinte metros ll:d.Om), cinqucnta e um graus sudeste (519 SE); uu..
zentos metros (200m), trinta e nove
graus sudoeste (39 9 SW); a segunda
area, com quinze hectares e vinte ares
(15,20 ha) , é delimitada por um quadrüátere que tem Um vértice a setecentos e setenta metros (770m), no
rumo verdadeiro de setenta e nove
graus e trinta minutos sudeste (CID?
30' SE); do canto este (E) da Capela
Divino Espírito Santo, e- os rados a
partir do vértice 'considerado, têm os
seguintes comprimentos e rumos: cento e cinqüenta metros (150m), quarenta e nove graus e trinta minutos
sudeste (499 30' SE);. setecentos:; no-venta e cinco metros (795m), trmta e
sete graus e trinta minutos sudoeste
(379 30' SW): duzentos e trinta e três
metros (233.rn), quarenta e nove graus
e trinta mmutcs
noroeste (49 9 30'
NW); setecentos e noventa e cinco
metros (7'95m), quarenta e três graus
e trinta minutos nordeste (439 30'
NE);a terceira área com seis hectares (6 haj , é -dellmitada por um retângulo que tem um vértice a mil cen ~
to e oitenta metros O.180m), no rumo
verdadeiro de trinta e seis graus sudeste (359 SE); do canto este (E) da
Capela Divino Espírito Santo, e os
lados, divergentes do vertace : consicc..
rado, têm; duzentos metros (2(){) m) ,..
quarenta o-seis graus nordeste (46º'
NE); trezentos metros (300m), quarenta e quatro graus sudeste (449 S'E);
a quarta área com trinta e dois hectares e noventa ares _(32,90 ha) , é delimitada por um polígono irregular.
que tem um vértice a mil cento e
trmta e cinco metros (l.135m), no

rumo. verdadeiro de vinte e três graus
suceste ~::I~Y .âlli) do canto este tE;}
ela Oapeía

D1VlllO

.&>pll'lLÚ

caULO,

b

os lados a partn- do .vertace considerado, tem:' trezentos e' sete metros
C::íO'{lll), cmquenoa e sete graus e emta mmutos sudeste (5'I ;;;0' bEl; mil
e quarenta metros (1.04Um), trinta e
sete graus e trmta minutos suuoestc
(3'/Q 30' SW);
trezentos e quarenta
metros (340m),
cinqüenta graus e
trinta minutos noroeste (5U'" 30' NW);
trezentos e quarenta metros "(340m),
cmquenta graus e trmta minutos noroeste (5{J9 30' NW); mil metros ...
(1.0'OOm), trinta e nove graus e trínta mmutos nordeste (39 930' NE); II
quinta área com treze hectares e
oitenta e três ares (13,83 na) , é delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a mil quinhentos e
dez metros (1.510m), no rumo vertíadeu-o de vinte e nove graus e trinta
minutos sudeste (299 30' SE) do canto este (E) da Capela Divino Espírtto
Santo, e os lados a partir do vértice
considerado, têm: trezentos metros
(300m), oitenta e oito graus e trinta
minutos nordeste (8-8 v 30' NE); quatrocentos e vinte e três metros (423m) ,
trinta graus sudoeste (3{l9. SW); duzentos e cinqüenta metros (250m), setenta e dois graus sudoeste (729 SV'f) ;
cento e sessenta e cinco metros ...
(l65m) , setenta e um graus noroeste
(71 Q NW);
quatrocentos e noventa
metros (49{)m), trutta e oito graus e
trinta minutos nordeste (:389 3{J' N1E);
a sexta área com quatro
hectares
(4 ha) , é delimitada por um retângulo que têm um vértice a mil novecentos e trinta metros (1.93üm), no
rumo verdadeiro de vinte e Um graus
sudeste .(219 SE) do canto este (E)
da Capela Divino E!3pírito santo.. e
os lados divergentes do vértice consíderado, têm: cento e sessenta metros (160m) , oitenta e um graus sudeste (819 SE); duzentos e cinqüenta
metros ,(250m), nove graus sudoeste
(99 SW); a sétima área com três hectares e trinta ares (3,30 ha) , é deltmítada por um retângulo que tem um
vértice a dois - mil cento e quarenta
metros (2.140m) , no rumo verdadeiro
de doze graus sudeste 02 9 SE), do
canto este (E) da Capela Divino Espirita Santo, e os lados divergentes do
vértice considerado, têm: duzentos e
vinte metros (220m), oitenta e quatro
graus e -trinta minutos nordeste .....
(84,Q 30' NE); cento e cinqüenta metros <l50m), cinco graus e trinta mlU

Ates nó PODER ExECUTIVO

nutos sudeste (59 3'O~ SE); a oitava
área com dezessete hectares e cinqüenta ares ·(1'7,50 nar , é delimitada
por um retângulo que tem um vértice a trezentos e oitenta- e dois metros (382m), no rumo verdadeiro de
sessenta e dois graus sudeste (62? ElE),
do canto sudeste (SE) da ponte da
estrada para palmeira sôbre o rio dos
lndios, e os lados divergentes dó vertice considerado, tem: trezentos e
cinqüenta metros (350m), trinta e seis
graus. e trinta minutos nordeste .....
(3a 9 30' NE);
quinhentos metros
(500m). cinqüenta e três graus e crtnta minutos sudeste (539 30' SE); a
nona área com quarenta e Um noota-:
res (41 na) , é delimitada por um J)O~
Iígono irregular que tem um vértice
a trezentos e cinqüenta metros ".
(350m), no rumo verdadeiro ãe vinte
e Um graus e trinta minutos sudeste
(21Ç1 30' SE), do canto sudeste (SE) da
ponte da estrada para Palmeira, sôbre
o .rro dos tnrtsos, e os lados a partir
do vértice. considerado, têm: setecentos e noventa e um metros (791m),
sessenta graus e trinta minutos sudeste <609 30' SE); quinhentos e oitenta metros (58-0m), cinqüenta e um
graus sudoeste (519 SW);· seiscentos
e trinta metros (630m), oitenta e tres
graus noroeste (83Q NW) ; cento e .,e3senta metros (l60m) , sete graus ,10r~
deste (7 Q NE); trezentos metros ..
(300m), oitenta e três graus sudeste
(839 SE); 'trezentos e vinte metros
(320m), sete graus nordeste <79 NE"\,;'
cento e vinte metros 020m). oitenta
e três graus noroeste (839 NW); .duzentos e quarenta metros (240m), -sete
graus nordeste (79 NE); cento e vinte
e dois metros (122m). oitenta e três
graus sudeste (839 SE): a décima
área com dois hectares e sessenta ares
"(2,60 ha) , é delimitada por um retângula que tem um vértice a setecentos
e quarenta metros (74-{)m) , no ruurc
verdadeiro de vinte e 'dois ·graus S'.1doeste (220 SW), , do canto sudeste
(SE) da ponte da estrada para Palmeira sôbre o rio dos índios. e os lados
di vergentes do vértice
corriderado.
têm: duzentos metros (200m), se~
tenta e cinco graus nordeste (759 NE);
cento e trinta metros (l3üm),' quinze
graus sudeste <l5Ç1 SE); a décima prtmeira área com onze hectares' e noventa e oito ares (11,98 ha) , é delímltada por um polígono Irregular que
tem um vértice a mil e cinqüenta metros O.050m), no rumo verdadeiro ne
quatro graus e trinta minutos sudo-

'til

este (4Ç1 30' SW); do canto sudeste
U:j.i5) da ponte ua escraca para c-arfileira sõnre o rio dos rndios, e os ladosa partir do vertace coneiueraco,
tem: trezentos e cinqüenta e sete
metros (301m), dez graus e trinta minutos sudeste (109..30' SE); quatrocentce e um metros (401m), sessenta
e quatro graus e trinta minutos sudoeste (641( 3.()'- SW); quatrocentos e
noventa metros (490m) , nove graus e
trinta minutos nordeste Ul9 30' NE);
duzentos e vinte metros (220m), setenta e nove graus e trmta minutos
nordeste (799 30' NE).
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fíca , sujeita às'
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decrete nÇl5L 72fi., de 19 de reveretro de 1963 e da Resoluçác nc 3,
de 30 de abril de 19"65, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorízaçao de
pesquisa, que será urna via autentica,
deste Decreto, pagara a taxa de mil
quinhentos e dez cruzeiros (Cr$.1.t/10)
e sere válido por dois (2) anos ao con ...
tal' da data da transcrição no livro
próprio de Registro das éutonzacõea
de pesquisa.
Art. 39 Revogam~se as disposições
em contrário.
Brasilia, 28 de dezembro de 1965;
144 Q da Independência e 71 9 da Recúblíca,
H.

CASTELLO BRANCl)

Iâuuro Thibau

DECRETO NQ 57,503 - DE 28
DEZi::\-Icll~C DE 1965

pE

Autoriza a Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. a construir Linha

de tranemiesão,

o Presidente da República, usando
da atrtouiçào que lhe comere o artigo 8'7, inciso l, da Consldtuiçâo, e
nos têrmos do art. 59 do Decreto-lei
nc 852, de 11 de novembro de 1938, deereta:
Art. 19 Fica autorizada a Cencraís
Elêtricas de MInas Gerais S. A.' a
construir a linha de transmíssâo entre as subestações das futuras Usinas
do Estreito Município de pedregulho,
Estado de São Paulo e de .Iaguara.
Município de Sacramento, Estado de
Minas Gerais.

712
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§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão fixadas as característícas técnicas da linha de transmissão.
§ 29 A referida linha se destina a
abastecer de energia elétrica o centeíro de obras ca usina do Jaguara e
reforçar o sistema de Centrais métricas de Minas Gerais S. A. na região de Sacramento, Uberaba, Uberlândta e Araxá, bem como a transmissão para Cachoeira Dourada.
Art. 29 A concesaíonàría devera r:;atísfazer as seguintes exigências:
10
r - Apresentar à Divisão de águas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Minístérío das Minas
e Energia, em três (3) vias, dentro
do prazo de cento e oitenta (80) dias,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos a linha de transmissão.
Ir - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministério das Minas e Energia, executando-as de aoôrdo com os projetos aprovados ou as modificações que forem
autorizadas.
.
Parágrafo único. Os, prazos a que
se refere êste artigo poderão ser' prorrogados por ato do Ministro das Minas -e Energia.
Art. 39 O presente Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 2'8 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da. República.
H.

CASTELLQ BRANCo

Ilfauro Thibau
DECRETO N9 57. 504

~

DE 28 DE

DEZEMBRO DE 1965

Autoriza Mineração tnããetrta e Comércio ..M agé Ltda., a lavrar ctnuini
no município de Magé, Estado do
Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei no 1. 9'8-5, de 29
de janeiro de 19-40 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada Mineraçâc
Indústria e Comércio Magé Ltda., a

EXECuTíVO

lavrar caulim em terrenos de propriedade de Manoel de Freitas Coutinho
nos lugares denominados Sitias Passagens e Bonfim, distrito de Santo AleiXO, município de Magé, Estado do Rio
de Janeiro numa área de vinte e quatro néctares e setenta e cinco ares
(24,75 ha) , delimitada por um retângulo, que tem um vértice a duzentos
quarenta e cinco metros (245m), no.'
rumo verdadeiro de trinta e sete sraus
e trinta minutos sudeste (379 30' SE)
do marco quílométríco número oito
(km 8) da Estrada de rodagem Santo
Aleixc-Magé e os lados divergentes
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e quarenta metros (340m). emqüenta e nove graus e dez mmutos
nordeste (599 10' NE); trezentos e
trinta metros (330m), trinta graus e
cinqüenta minutos sudeste (309 50'
SE); setecentos e cinqüenta metros
(7'50m), cinqüenta e nove graus e dez
minutos sudoeste (599 10' SW); trezentos e trinta metros (330m), trinta
graus e cinqüenta _minutos noroeste
(309 50' NW). O quinto (59) e último
lado é o segmento retilíneo que partindo da extremidade do quarto (49)
lado descrito alcança o vértice de partida. Esta autorização é outorgaua
mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas'
alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
A execução qa
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n? 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução aümero 3 de 30 de abril de 1965 da 00mlssâo Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigado ~ -ecoínei 8os
cofres .públicos, na forma da lei (.\J
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e 'ao Municipio, em cu ..7lprtrnento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autor.zaçâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a au t -)rfzação de lavra será declarada cuduca ou nula, na forma' dos artigos
37, e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e sub-
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su'o para. fins de lavra na forma dos
arts 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessionário da autonzaçãc será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Producâo Mineral
e gozará dos favores discriminados nu
art. 71 do mesmo Código.

Art. 69 A autorização de lavra terá
por titulo este
Decreto, que será
transcrito no livro, próprio de Registre
das Autorizações de Lavra, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600).
Art. 7Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brastlía, 28 de dezembro de 1965;
144Q da Independência e 779 da República.
H.

ExECÚTxíió

1i:í

Parágrafo único.
A execução úa
presente autorização fica sujetta às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da ReSOlt1çào número 3, de 30 de abril de J965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autortzaçào de
pesquisa, que será uma via a.rtêntíca
dêste Decreto, pagara a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e seta vá.
lido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no Livro próprio
de Registro das Autorizações de Pes··
quisa .
Art. ;)9 Revogam-se as -nspoatçõea
em contrário.
Brasília, 2'8 de dezembro de 19-65:
144", da Independência .e 77Q da República.

CASTELLD BRANCO

IH auro Thibau

H.

CASTELLO BRANCO

õt auro Thibau

DECR.ETO NQ 57.505 -

DE

28

DE'

DEZEMBRO DE 1965

DEORETO N9 57.506 V:r:ZEMBRO DE

Autoriza o cidadão
brasileiro Dorn
{Jardim da Paixão a pesquisar quartzo e pedras coradas nu município
de Ataleia, Estado de l'r'linas Gerais.
.

1965

DE 28 DE

Autoriza o cidadão oraeucao Aquilino
Peres da Moura a pesquisar grafite,
no município de Arcos, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
o Presidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o arda atribUlçâo, que lhe confere o ar-,
tigo 87, nv I, da Oonstdtutçào e nos
ügo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmcs do Decreto-lei nc 1.9'85, de 29
têrmos do Decreto-lei nc 1.9'8'5,. de Z"9
de janeiro de 1940 (Código de Mínasi ,
de janeiro de 1940 (Oódígo de Mínaaj ,
decreta:
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o ciuadão
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Dom Jardim da Paixão a
brasileiro Aquilino Peres de Moura a
pesquisar quartzo e pedras coradas em
pesquisar grafite em terrenos de propriedade de Joaquim Pedro da Silva e
terrenos devolutas no lugar denominado São Fidelis, distrito de Fídelân- .Maria vícença da Cunha no lugar dedia, município de Ataleia, Estado de
nominado Bôa Vista, distrito e muniMinas Gerais, numa área de vínte ' cípío de Arcos, Estado de Minas Gehectares (20 ha) , delimitada por um
rais, numa área de sete hectares e
oitenta ares (7,80 ha) , delimitada por
retângulo, que tem um vértice a cento
e noventa metros <-l90m). no rumo
llm poligono irregular" que tem um
magnético de sessenta e cinco graus
vértice a cento e cinqüenta e dois
Q
quarenta e cinco minutos sudeste (65
metros (152m), no rumo magnético de
45' SE). da barra do córrego Vazanquarenta e cinco graus e dez mínutoa
te da Grata, na margem direita do
sudoeste (459 10' SW), da barra do
córrego São Pídelís em terrenos
córrego da Grata na margem esquerocupados pelo Senhor supra citado E' da do córrego do Amparo e os lados a
os lados divergentes dêsse vértice, os partir dêsse vértice, os seguintes com..
seguintes comprimentos e rum.», magprirrientos e rumos magnéticos: quanéucos: quatrocentos metros ,-'lOOm), trocentos e setenta e dois metros ..
0
cinqüenta e dois graus sudoeste l52
(472m), sul (S); duzentos e quarenta
SW); quinhentos metros (500m'l, tnne seis metros (246m), cinqüenta e três
ta e oito graus noroeste (389 NW).
graus nordeste (539 NE); trezentos a

:A'ros De POD:ERExÉCuTI\io
vinte e quatro metros (324m), norte (N); o quarto (49) e último lado
é o segmento retilíneo que une a extremidade do terceiro. (39) lado des_crtto ao vértice de partida.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estdpúíaçóes do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51. 726, de 19. de Tevereíro de 1963 e da Resolução numero
3 de 30 de abril de 196'5, da Oomíssão
Nacional de .gnerg'ía - Nuclear.
Art..29 O titulo da autorização' de
pesquisa, que será Uma via autentica
dêste Decreto, pagara a taxa de trezentos cruzeiros cors 300) e será valido por dois (2) anos a contar da'
data da tranecncão no livro próprio
de Registro das Autorizações de l?esquísa.
Art: 39' Revogam-se as díspcstçôee
em contrário.
.
Brasília, 28 de dezembro de 19-65;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

1:T evro Thibau

DECRETO Nv 57.507 -

DI!: 28 D12:
DEZE1\-tBRO DE 19'65

Concede à Mineração Brasüienee S. A.
"MIBRASA", autorização para
funcionar como emoréea de mineração.

o

Presidente da República, "usando
da atrtrnncâo que lhe confere o' artígo 87, n 9 I, da Constituição e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-Ief
nc 938, de 3 de dezembro de 19315, decre~:

leis e' regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sõbre o objeto desta
autorização.
Braaüía, 28 de dezembro de 1965;
1449, da Independência e 719 da k1.e~
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thiba.u

DECRETO NQ 57.508 ..,- DE 28 DE
DEZEMBRO DE. 1965

Concede à Companhia Bohiaruz de
Min,ériOS C O B A M autol'izaçdo
para funcionar como empresa
mi72,era-çao.

ce

o Presidente da República, usando
da atrtnutçâo que lhe confere o artigo 87, n91, da oonsutuicão e nos têrmos do Decreto-Iei nv 938, de 8de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. 'É concedida à Companhia Bahíana de Minérios ~. COBAM,
oonstttuída por assembléia realizada
em 9 de julho de 1965, arquivada sob
número cinqüenta eum mil e quinhentos e setenta e oito (51.578), na
Junta Comercial do Estado da Bahia,
com sede na cidade de Canavieiras,
autortzação para funcionar como emprêsade mineração, ficando obrigada
a cumprir integralmente as íets e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto desta autortzaçao.
Brasilta, 28 de dezembro de 1965;

1449 da Indenendêncía e 779 da

blica.

~

Re1Jú~

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thiba1l

)

DECRETO N9 57.5U!} - DE 28 DE
Artigo único. É concedida à Minêra~
DEZEMBRO DE 1965
ção Brastleíra S. A. -"MIBRA8A",
constituída por escritura pública de 26
de agôsto de 1965, lavrada às üs. 58 . Autoriza o cidadáo brasileiro J esuinc
verso, do livro de Notas nc 1. 810, do
Feticissímo Júnior a lavrar rnica~
cartório do 5Q Ofício de Notas, da cíxisto no. m'1?nicípio de Santanc de
dade do Rio de Janeiro. Estado da
Parnaíba, Estado. de São Paulo.
Guanabara; com sede na cidade de
Pôrto Velho, Território
Federal de
Rondônia, autorízaçâo para funcionar
o Presidente da República, usandc
como emprêsa . de míneraçâo, ficando da atribuição que lhe confere o ai-tiobrigada a cumprir integralmente as go ~'.', n Q I, da consntuiçao e nos têr-
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mos do decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
.
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jesuino Felicissimo Junior,
na qualídaôe de cessionário dos direitos de Pedro Montes' Hemandes, a
lavra-r Jazida de mícaxisto no imóvel
denominado Santo André, distrito e
munícipíc de Santana do Parnaíba,
no Estado deSáo Paulo, numa área
de sete hectares, cinqüenta ares e
sessenta centrares (1,606 na) delimitada porium polígono irregular que
tem um vértice a quatrocentos e sessenta e um metros (461 fi), no rumo
verdadeiro vinte e oito graus quarenta minutos nordeste (289 40' NE) do
marco quüometríoo numero quarenta
e seis (Km 46) da rodovia São PauloLtu e os lados, a partir dêsse Vértice,
os seguintes compnmentoa e rumos
verdadeiros: trezentos metros (300m),
vinte graus .nooreste (~09 .NW); cen. to e quatorze metros OHm), oitenta
e três graus nordeste (83'.1 NE); setenta e O1tO metros (78 mj , oitenta
graus e treze minutos sudeste (801' 13'
SE) ; . duzentos e ' quatorze metros e
sessenta centímetros (214,f:iOmJ, setenta. e nove graus e doze minutos noroeste (799 12' NE); duzentos e onze
metros (211m), trinta e oito graus sudoeste (389 SW); duzentos e sessenta
c quatro metros (::lti4m), sessenta e
seís graus e dezoito minutos sudoeste
(66~ 18' SW). Esta autorização é outorgada mediante as conrnçoes constantes do parágrafo único do art. 2B
do Código de Minas e dos artigos 32,
33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo
Codtgc, não expressamente menciona..
das neste Decreto.
,Parágrafo untco. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 5l.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nv 1-63, de 9 de janeiro .de Hlf:i:i,
da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da "autortsaçao fica Obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei 03
tributos que forem devidos a união,
ao Estado e ao Município, em cum"prímento disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 39 Se "o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
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obrigações que lhe incumbem, a autorízaçâo de Javra será declarada cactuca ou nuía, na forma dos artigos 37
38 do Código de Minas.
Art. 49 As propiredades vizínhas
estao sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 'e 40 do Código de Mi-

nas.

Art. 59 O concessionário da autorízaçâo será fiscalizado pelo Depattamente Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá'
por titulo êste Decreto, que será
transcrtto no livro próprio de Regtstro das Autorizações de Lavra, após
o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros ccrs 600,00).
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrárto .
Brasília, 28 de dezembro de 1965;
t449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BMNCO
M auTO Thiba'U

DECRETO N.9 57.510 - DE 28 DE
DEZEIVIBRO DE 1965
Autoriza

o cidadão brasileiro Jacob

Ccrucso Lopes a pesquisar argila e
, caut2m, no municipiode Mogi das
Cruzes, Esta'do de SãO Paulo.

o Presidente da República, usando do atribuição que lhe confere o
art. 87, n.c 1, da Constituição e nos
termos do Decreto-Ieí n,v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica' autorizado o cidadão
brasileiro Jacob Cardoso Lopes .a pesquisar argila e caulím em terrenos de
pr-iprtedade da Sào Paulo Light S.
A., no lugar denomtnado Terceira, no
distrito de Bírttíba-Mírfm, município
de Mogi das Cruzes, Estado de São
Paute, numa área de cento e dez hecsares (110 na) delimitada por um retar.guro cque tem um vértice ccíncídindo com o canto sudoeste (SW) da
área autorizada para lavra ao Senhor Benedito
Perreíra Lopes pelo
Decreto número vinte e oito mil cento e vime e nove (28.129), de deaesseis (16) de maio ,d-e mil novecen-

'íitl
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tos e cinqüenta (1950), 80S lados
divergente'> do vértice considerado,
têm: mil e cem metros (1.100 m) e
rumo de oitenta e cinco graus e trinta minutos sudeste (85l,130' SE) mag-

nético; mil metros (1.000 m) e rumo
. de quatro graus e trinta minutos sudoeste (4', 30' SW) magnético.

Parágrafo único. A. execução da
presente autcrizaçâo fica sujeita às
estípuíaçôes vto Regulamento aprova-

do pelo Decreto n.c 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução nv 3,
de 30 de abril oe 1965, da Comissão

Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.Q O tuto da autorização de
pesquisa, que seru uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil
E cem óruzeíros (Cr$ 1.100) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcríçâo no livro próprio
de Registro das Autorizações de. Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário
Brasília, 28 de -de zcmbro de 1965;
H4.9 da jnderendeocte e 77.9 da República I
H.

CASTZLLO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 57.511 DEZEMBRO DE

DE

28

DE

1965

Autoriza o cidadáo ~ nraeuetro
José
MirisoUl a pesquisar
Corlos Rizzo
caulim e argila no município de
cone, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíçãc .que lhe confere o artigo 87, n.c 1, da Constdtuíçâo e nos

nétíco de sessenta e nove graus quarenta minutos noroeste (69940'NW)
do canto noroeste (NW) da casa do
Sr. Aquiles cruz, e os lados a partir do vértice considerado têm oa seguintes comprimentos e rumos maznétícos: cento e oitenta e um m~
tros e trinta e sete centímetros
(181,37m), setenta e oito graus oito
minutos sudoeste (789 03' SW); cento e cinqüenta e cora metros e sessenta e seis centímetros (l52,66m),
trinta e sete graus trinta e oito minutos noroeste (379 38' NW); o terceiro lado é o segmento retilíneo que
partindo da extremidade do segundo
lado, com rumo magnético de oitenta
e quatro graus trinta e dois minutos
nordeste (84 9 32' NE), alcança o
margem esquerc. do córrego Tijuco
Prêtc: o quarto e último é o trecho
da margem esquerda do córrego Tijuco Preto compreendido entre o vértice inicial e a extremidade do terceiro Iado.. descrito.
Parágrafo único.
A
execução da
presente autonzação nca SUJeita as
estípuíaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
.:\:::t. :,J.9 O título da autorização ae
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto; pagará a taxa. de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2) anos a contar da data
da transcríçâo no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 28 de dezembro de 1965;
144.9 da Independência e 77.9 da República.
H.

CA8TELLO

BRlLNCO

têrmos do Decreto-lei n.. 1.985, de 29
Mauro Thibau
de janeiro de 1940 <Código de Minas), decreta:
Art. 1.9 Pica autorizado o cidadão
brasileiro José Carlos Rizzo Miriso]a a
DECRETO N.Q 57.512 - DE 28 DE
pesquisar caulím e argila em terreDEZEMBRO DE 1965
nos de sua propriedade, no lugar denominado bairro do 'rtjuoo-r'réto, disAutoriza Soares Camargo S.A. Cotrito e .município de Cotía.. Estado de
mércio e Administração a pesquisar
São Pauto, numa área de dois hectaágua mineral no município de São
res e cinqüenta e seis ares (2,56ha),
Carlos, Estado de São Paulo.
delimitada por um polígono mistrlíneo que tem um vértice na margem :
O Presidente da República, usando
esquerda do córrego Tijuco Prêto _ a
da atribuição que lhe confere o arcinqüenta e cinco metros e cinqüenta centímetros (55,50m) no rumo magtigo 87, n,o I, da Constituição e nos
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têrmos do Decreto-lei n.e 1. 985, de 29 zentos cruzeiros (Cr$ 300) e será váde janeiro de HHO (código de Minas),
lido por dois (2) anos a contar da
decreta:
data da transcrição no livro 'próprio
de Registro das Autorizações de PesAl't. 1. 9 Fica autorizada Soares
quisa.
Camargo S, A. Comércio e Administração a pesquisar, água mineral em'
Art. 3.Q Revogam-se as disposições
terrenos de sua propriedade no lugar
em contrárto.
denominado Fonte São Carlos, distrito e município de Sâo Carlos, Estado
Brasília, 28 de dezembro de 1965;
de São Paulc, numa área de um hec9 da Independência e 77.9 da Re144.
tare e oitenta e quatro ares (1,84 ha) ,
público.
delimitada por um polígono Irregular.
que tem um vértice a cento e cinco
H. CASTELLO BRANCO
metros (105m) , no rumo magnético
de oitenta graus e cinqüenta e oito
Mauro Thibau
minutos nordeste (300;. 58' NE), do
canto nordeste (NE) do prédio onde
está localizada a' fonte São Carlos,
no imóvel Cascatinha; e Os lados a
DECRETO N.9 57,514 - DE 28 DE
partdr dêsse vértice, os seguintes comDEZEMBRO DE 1965
primentos e rumos magnéticos: qua.renta e cinco metros e quarenta centímetros (45,40m), dezessete graus e
Renova o Decreto ns 52.232, de 9 de
cinqüenta e quatro minutos' sudoeste
iulho de 1963
(17 9 54' SW); cinqüenta e três metros e oitenta centímetros (53,80m),
o Presidente da República, usando
onze' graus e crnqüenta e seis mínnda atribuição que lhe confere o artigo
tos (11 9 5{)' SW); setenta e cinco me87, n.c I, da Constituição e nos têrtros e cinqüenta centímetros .(75,E;·Om),
mos do Decreto-lei n.c 1.935, de 29
oitenta e três graus e dezenove mide janeiro de 1910 (Código de Mtnas) ,
nutos noroeste (83'? 19' NW); oitendecreta:
ta e dois metros e oitenta centímetros <82,80m), oitenta e dois graus e
Art. 1.'1 Fica renovada pelo prazo
quarenta e quatro minutos noroeste
de um (1) ano, nos têrmos da letra
W29 44' 'ifW); sessenta metros (6Um) , 'b,
do art. 1.9 , do Decreto-lei númedois graus e cinqüenta e três- minutos
1'0 9.605, de 19 de agôsto de 1946, a
nordeste (29 53' NE); oitenta e seis
autorfzaçâo conferida ao cidadão brametros (86m) Quarenta e sete graus e
sileiro Leandro Martígnago pelo Decinqüenta e nove minutos nordeste
creto "número cinqüenta e dois mil e
(479 59' NE); trtnta e oito metros
duzentos e trinta e dois (52,232), de
e quarenta centímetros (38;10m), oinove (9) de julho de' mil novecentos
tenta e três graus e cinqüenta e um
e sessenta e três (1963), para pesquiminutos sudeste (830;1 51' SE); quasar fluortta, no mumcípío de Armarenta e quatro metros e oitenta centlmetros (44.80m), setenta e um sraus zem, Estado de Santa Catarina.
e trinta minutos sudeste (71<1 30' ,SE) ;
Art. 2.9 A presente renovação que
quarenta e um metros e cinqüenta
será uma via autêntica dêste decreto,
centímetros (41,50rn),
cinqüenta e
pagará a taxa de dois mil e noventa
três graus e trinta e dois minutos sudeste (539 32' SE).
cruzeiros (.Cr$ 2.090) e será transcrito no Iívro' próprio de Registro das
Parágrafo único. A execução da
Autorizações de Pesquisa.
presente autortzaçâo fica sujeita' às
estipulações do Regulamento aprovaArt. 3.9 Revogam-se as díaposíções
do pelo Decreto n.c 51.726, de 19 de
em contrário.
fevereiro de 1963 e da Resolução núnrasnia, 28 de dezembro de 1965;
mero 3, de 30 de abril de 1965 da Oo14451 da Independência e 77,9 do Remissão Nacional de Energia-Nuclear.
pública,
Art. 2.9 O título da autorização de
H. CASTELLO BRANCO
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará o taxa de treM aUTO Thibau
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DECRETO N' 5'1.515 - DE 28 DE
DEZEMBRO DE 1965
Autoriza o cidadão brasileiro ROflacia~
no da silva ROcha a pesquisar feldspato, no município de Porcuuunüa,
Estado do Rio de Janeiro.

o .Presldente da República, usando
da atribuição que lhe 'confere o art.
87, nv I,da Constituição e nos 'têrmos -do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de

1940

<Código de Minas).

decreta:
Art. lQ Fica autorizado o cidadão
brasileiro Rogaciano da Silva Rocha
a pesquísar feldspato em terrenos de
sua propriedade no imóvel denominado - Macuco distrito e município de
Porciúncula: Estado do Rio de Janeiro, numa área .de trinta; e um hectavcs e três ares (31.03 ha) , delimitada por um polígono irregular, -que
tem um vértice a .treeentos e trinta
c .seís metros (336m) no rumo magnético de nove graus trinta 'ntnutoa
sudeste (!l9 30' SE) . do centro lado sul,
do boeiro da linha da Estrada .de Ferro
Leopoldína. na divisa do. imóvel Macuco e os lados a partir dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cento e oitenta metros
uaomr quarenta e cinco graus sudeate (451) SE); quinhentos e trinta metros (530m). sessenta e nove graus
quinze minutos sudoeste (69Q 15' S\t,,T):'
cento e trinta e cinco metros <l35m)
oitenta e cinco graus quinze minutos
sudoeste (85? 15' SW); cento ~oi
tenta metros Cl.Süm) , trinta e seís
graus trinta minutos noroeste (S6,?- '30'
NW)' duzentos e quarenta e sete metros (247m), seis graus trinta mínutos nordeste (69 30' Nl!:); trezentos e
sessenta metros (360m), quarenta
graus nordeste (409NE); o. sétimo e
último lado é o segmento retilíneo que
une a extremidade do sexto lado, descrito, ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63. de 9 de janeiro de 1963,
da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização dQ"
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e vinte cruzeiros (Cr$ 320) 1
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e será válido por dois (2) anos a
contar da data da transcrição no li..
vrc próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 31? "Revogam-se as díspostçõss
em contrário.
Brasüía. 28 de dezembro de lSS5·
1449 da Independência e 77Q da Re:
pública.
H.

CASTELW BRANCO

Maw·o

Th~bau

DECRETO NQ 57.516 -

DE

28

DE

DEZEMBRO DE 1965

Autoriza a Centrais Elétricas Brasilei~
ras S. A. - ELETROBRAS a construir linha ãe trtmsmíssãa,

O Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo
87, InCISO I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 59 do Decreto-lei
nv 852, de 11 de novembro .de 1938, decreta:

Art. 19 Fica autorizada a Centrais
Elétricas Brasileiras S. A .. - ELETROBRAS a construir a linha de
transmissão entre a Usina 'I'ermoejátrica de Santa Cruz e a subestação
da Central E;létrica de Furnas, em Jacarépaguá, TIO Estado da Guanabara.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após a
aprovação dos projetos, serâ-, fixadas
as características técnicas da linha de
transmissão.
Art. 29 A Centrais Elétricas BrastIelraa S. A. - ELETROBRAS - deverá cumprir as seguintes exígêncíaa:
I ---:- Apresentar à Divisão de Águas
do Departamento Nacional da Produção Mineral. do Ministério das Minas
e Energia, em três (3)' vias, dentro
do prazo.de cento e oitenta (180) dias'
a contar da data da publicação dês~
te decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos à linha de transmissão.
IX - Iniciar e concluir as obres nos
prazos que forem. fixados pelo Ministe-te das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados ou as modificações que forem
autorizadas.
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Parágrafo' único. Os prazos a que
se refere êste, artigo poderão .ser
prorrogados por ato do Ministro das
~/r'inas, e Energia.
Art. 39 O presente decreto entra em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contt ária.
Bras1lia, 28 de dezembro de 1965;
144Q da Independência e 779 da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 57 .517 ~ Di': 28 oe
DEZEMBRO DE 1965
Autoriza a Cia. Corbcmüerc Minas
de Butiá a pesquisar carvão mineriu, no munzcípio de Triunfo, Estado do Rio Grande' do Sul.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no 1, da Constituiçáo e nos
termos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta: '
Art. 19 Fica autorizada a cia. Carbonifera 'Minas de Butiá a pesquisar
carvão mineral em terrenos de propriedade de Gomercindo Lopes de
Azevedo, Ornar Eli, Isaltino Isldoro
da Silva, Adroaldo da Rocha Moreira, Paulo Maroco, Pedro Maroco, 'Protásio da Rocha Moreira, Frederico
Ferreira, Manoel Azevedo Charâo,
Nestor Viana de Campos, Nepomuceno da, Rocha Moreira, Doraltno Vieira de "campos, Bento 'Martins Fonseca, Ilma Martins Fonseca, Ernesto
Rambor Sobrinho, Aparteio Garcia de
Oliveira, walter Leal Ferreira, Breno Ferreira dos Santos, Jorge Emílio
de Medeiros, Aôalbertc Iaídoro da
Silva, Antonio Floriano Kuhu, Antô-,
nio Pinheiro de Sousa Waldomíro
Rambor, Guilherme de Sousa Rclsch,
Jorge Alves de Medeiros, Pertches
Azevedo de Campos, Waldomiro Kuhu,
Manoel Luis Kuhu, Josué Machado
dos Santos, Cirilo Lopes qe Azevedo
e Granja Carola S.A. Agrícola e Pastortt, situados as margens do Rio Jacuí, distrito de Pôrto Batista, município da 'r'rrunto, Estado do Rio Grande do Sul, numa área de mil hectares (1. 000 ha) deümítada pox . um
triângulo retângulo, que tem um vértice a doze mil. cento e setenta e dois
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metros (12. 172m) , no rumo magnético de oitenta e um graus e cinqüenta minutos sudeste (819 50' SE), da
chaminé da antiga usina de Charqueadas no mumctpío de gâo .jerôtnmo e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnétícos: oito' mil metros ....
(8.000m), norte (N); otto mil trezentos e oitenta e -um metros (8.381m),
dezessete graus e vinte e um minutos sudeste 0-79 21' SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autortzacâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova...
do pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
eNEN nv 1-63;-" de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O tttulo da autorízaçáo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cínco mil cruzeiros (Cr$ 5.000) e será
válido por dois (2) anos a contar da.
data da transcrtcào no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam -se as crsposrçôes
em contrário.
Brastlfa. 28 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Repúblict'l..
H. CASTELLO EnANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 57.518 - DE 28 DE
DEZBMBRO DE 1965
Transfere ào Município de União para
a Companhia de Eletrificação Rural do Nordeste concessão para produzir e distribui?' energia elétrica,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-"
tig o 87, inciso I. da Constitulcão e nos
termos dos artigos 10 do Decreto-lei
no 2.281, de 5de Junho de 1940, 89 do
Decreto-lei nv 3.763, de 25 de outubro
de 1941, e 19 do Decreto-lei nc 7.062,
de, 22 de novembro de 1.944, decreta:
Art. 19 FIca transferida para a
Companhia de Eletrificação Rural do
Nordeste a concessão para produzir e
distribuir energia elétrica no Muni..
ctplo de Uruâo," Estado do Piauí, de
que ~ titular o referido Municipio, em
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virtude da declaração de usina térml-.'
/ca anresentada à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, no Processo D. Ag.
n92.449-1910.
Art. 21( FIca· a Companhia de Eletrtfícaçâc Rural do Nordeste autorizada _ montar usina termelétríca no
Município de União, Estado do Piauí,

e a construir os sistemas de distribuição que se fizerem necessários.
Art. 39 Em portaria do Ministro
das Minas e Energia, após a aprovacão dos projetos, serão determinada.
as características técnicas das instalações.
Art. 4Q A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
1 --Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo õc um (1)
ano, a contar da data da publicação
dêste Decreto, os estudos, projetos e
orçamentos relativos às novas instalações.
II - Assínar o contrato disciplinar
da concessão dentro de trinta (3UJ
dias contados da publicação do despacho da aprovação da respectiva mínuta pelo Ministro das Minas e Energía

UI - inicial" e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdo COm os projetos aprovados e com as modificações
que forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo úníco. Os prazos rerendos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Mlnas e Energia.
Art. 5Q As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
AguaS, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com a aprovação
de Ministro das Minas e" Energia.
Art. 6Q ltste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 28 de dezembro de 1965;
144Q da Independência e 779 da República.
. _~~.o' ,,-;
H. VASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO Nv 57,519 DEZEMBRO DE

DE

28 m:

1965

Autoriza a Companhia Nacional de
b'nergia Elétrica a amplíar suas instalações.

o

O Presidente da Repúbltca, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artlgo 87, inciso I, da Constituição e nos

têrmoa dos artigos 19 e 2(l do Decretolei nv 2.059, de 5 de março de 1940, e
59 do Decreto-lei nc 852, de 11 de- novembro de 1938, decreta:
Art. 19 Fica autorizada. a Companhia Nacional de Energia Elétrica a
construir linha de transmissão entre
as Cidades de Urupês e Nôvo Hortaonte, no Estado de São Paulo, e a
montar uma subestação nesta última
cidade.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, serão fixadas as
caracteríetícas técnicas das instalações.
_
§ 29 A linha de transmissão se destina ao suprimento de energia elétrica ao Munícípío de Nôvo HOrizonte.
Art. 2Q Caducará a presente autorização, independente de ato declaratório, se a concessionária não iniciar
e concluir as obras nos prazos que
forem fixados pelo Ministério das Minas e Energia, executando-as de aeôrdo com os projetos já aprovados ou
modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. Sv O 'presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
Brasilia, 28 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da.Repúbllca.
H. CASTELLO 13RANCtJ
M aUTO Thibau

DECRETO N9 57.520 DEZEMBRO DE

DE

28

DE

1965

vutorga ao Departamento de Aguas e
Energia do Estado de Pernambuco
concessão para distribuir energia
elétrtcu.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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ttgo 87, inciso I, da Constituição e nos
termos do artigo 59 do Decreto-lei
ne 852, de 11 de novembro de 1938 e
do, art. 89 do Decreto-lei nc 3.763, de
25 de outubro de 1941, decreta:
Art. jc E' outorgada ao Departamento de Aguas e Energia do Estado de Pernambuco concessão para
distribuir energia elétrica nos Municipio., de Olinda e Petrohna, ambos
s1t~ados em Pernambuco, ttcando autonzadoa construir os sistemas de
transmíssâo e de distribuição que se
fizerem necessários.
,
§ 1Q Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
caracteristicas técnicas das instala-

coes.

§ 2Q A. energia a ser dístríbuina
será fornecida pela Companhia Hídrcelétrica do São Francisco.
Art. 29 O concessionário deverá satisfazer as seguintes exigências:
l-Submeter à aprovação do Minístr das Minas e Energia, em três
(3) Vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudes, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e distribuição.
II .:- Iniciar e concluir as obras nos
prazos que terem aprovados' pelo Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que forem
autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por àto do Ministro das Minás
e Energia.
Art. 39 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Dívísâo de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vígcrc.rá pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5Q Findo o prazo da concessão. todos os bens e mstalaçoea que
no momento existirem em função exclusiva e permanente dos serviços
concedidos reverterão à União.
Art. 69 O concessionário poderá
requerer que a concessão seja renova-

ExEcunvo
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da mediante as condições que vierem
a ser estipuladas.
Parágrafo único, O concessionário
deverá. entrar como pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo :de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que náo pretende a renovação.
.
Art. 7Q í\:ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

Brasília, 28 de dezembro. de 1965;
1449 oa Independência e 77Q da República.
H_ CASTELLO BRANCO

MaUro Tftibau

DECRETO N.Q 57.521 - DE 28
DEZEMBRO DE 1965

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Milton
Menezes da Costa a pesquisar silica
e 'quartzo, no município de Domingos Martins, no Estado do Espírito
Santo.
~

o Presidente da República, usando
ue atribuição que Ine confere o artigo 87. nc I,. da Constituição e nos
termos ao Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de Janeiro de 1940 (Códigc de Minas),
oeoreta:
Art. l.Q Fica autorizado o cidadão
brasneírc Milton Menezes da Costa a
pesquisar s11ica e quartzo, em terrenos
de propriedade de Antonio Masocco,
viúva Elvira Pin Canal e Filhos e herdeiros de Guilherme Canal, no lugar
denominado Sumidouro, distrito de
Aracê, município de Domingos Martins, no Estado do Espirito Santo.
numa área de dezessete hectares e se"enta e dois ares t17,72 ha) , delimitada por um polígono irregular que cem
um vértice a sessenta E. nove metros
(69m), no rumo magnético de quatro
graus e trinta minutos sudoeste (49
30' SW) do marco quilométrico numero setenta e nove (Km. 79) da rodovia B.R. 31e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: cento e sessenta
e sete metros e cínqüentr- ccnnmetros (167,50 m) , vinte graus sudeste
(20 SE); quatrocentos e cinqüenta e
cinco metros (455 mj , trinta e sete
graus e' trinta minutos rudoeste (37Qc
30' SW); setecentos e sessenta e cín ..
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co meta-os e cinqüenta centímetros
(765,50m), vinte graus noroeste (209
NW); quinhentos e vinte metros (520
metros), sessenta e sete graus e trinta minutos sudeste (679 30' SE).

EXECUTIVO

imóvel Sítio
Itaquerf ou Voturuna
distrito e munícípío de Pírapora d6
Bom Jesus, Estado de São Paulo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1965·
144.9 da Independência e 77.9 da Re:
públiea.

Parágrafo único. A execução ela presente autorização 1ica -ujetta às estipulações do Regulamento aprovado
H. CASTELLO BR;NCO
.pelo Decreto n.c 31.726, de 19 de feveMauro Thibau
reiro de 1963 e da Resolução n,c 3, de
30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
DECRETO N.9 57.523 - DE 28 DE
Art. 25' O titulo da autorização de
DEZE1~BRO DE 1965
pesquisa, que será uma via autêntica
oeste decretá, cagará a taxa de tre- Renova o Decreto n.'? 1.708, de 29· de
zentos cruzeiros (Cr$ 300) e será vámaio de 1962
lido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
o Presidente da República, usando
de Registro das Autorizações de Pes- da atribuição que lhe confere < arquisa.
• tígo 87, n.c I, da Constituição e nos
Art. 3,Q Revogam-se as disposições têrmos do Decreto-Ieí n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
em contrário.
decreta:
Brasília, 28 de dezembro de 1965;
Art. L'? Fica renovada pelo prazo
144.\" da Independência e 77/~ da ReM
improrrogável de .um '(1) ano, nos têrpública.
mos da letra o, do art. 1.9 do 'acreH. CASTELLO BRANco
to-lei nv 9.605, de 19 de agôsto de
Mauro Thibau
1946, a autorízaçao conferida ao cidadão brasnetrc Iríneu Rodrigues de
Souza, pelo Decreto TI.v 1.708, de 29
de maio de 1961., para pesquisar miDECRETO N.'? 57.522 - DE 28 DE
nério de ferro, no município .de Rio
DEZEMBRO DE 1965
P.lracicaba, Estado de Minas Gerais.
Declara sem efeito o Decreto número
Art. 29 A presente renovação, que
49.423, de 3 de dezembro de 1960.
será uma via autêntica dêste decreto,
pagara a -taxa de trezentos e dez cruO Presidente da República, usando zeiros (Cr$ 3_0) e será transcrita no
da atribuição que lhe confere o arívro próprio do Registro das Autotígr- 87, n.c I, da Constituição e nos
rizações de Pesquisa.
termos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
em contrário.
e tendo em vista que o campo de lavra autorizado está já con.promlssado
Brasília, 28 de dezembro de 1965;
144.9 da Independência e 77.'? da Refi; favor do íriteressadc por fôrça do
Decreto n.c 53.208, de 12 de dezembro pública.
de 1963, tudo como consta dos auH. CASTELLO BRANCO
tos do processo DNPM 854-59 do DeMauro Thibau
partamento »ractona. da Produção Mineral, do Ministério das Minas e
Energia, decreta:
DECRETO N.9 57.524 - DE 28 DE
DEZEMBRO DE 1965
Artigo único. Fica declarado sem
efeito o Decreto número quarenta e
nove mil quatrocentos e vinte e três Autoriza o cidadão brasileiro Edgar
Soares Pessanha a pesquisar calcá(49.423), de três (3) de dezembro de
rio ,no municipio de Campos, Estado
1960, que autorizou o cidadão brasileido Rio de Janeiro.
ro Armando Angelini a lavrar quartzito e argila, na área de oitenta heco Presidente da República, usando
tares oitenta e dois ares e oitenta
centíares (80,8280 ha) , em terrenos de
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.9 I, da Constituição e nos têrpropriedade de Alfredo Angellni, no
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.do Decreto-lei n.9 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Edgard Soares Pessariha a
pesquisar calcário em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Monte Alegre, distritr de Italva muntcípío de Campos, Estado do Rio de
Janeiro, numa área ce quarenta e quatro hectares quarenta e um ares e
cinqüenta centiares (44,4150 ha), delimítada por u~ polígono irregular, que
tem um vértice a duzentos e c ~D
metros (205m), no rumo magnético de
setenta e seis graus e quarenta e cinco. minutos sudoeste (769 45' SW) dCJ
canto sudeste (::SE) da casa sede da
fazenda Monte Alegre, e os lados a
partir dêsae _vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e doze metros e cinqüenta centimetros (512,50m), vinte e seis graus
noroeste (269 NW); cem metros> (100
m) , sessenta e quatro graus nordeste
(649 NE); quatreeentos e quarenta
metros (440m),' vinte e seis graus noroeste (26Q NW); seiscentos e sessenta.
metros
(660m) , sessenta e quatro
graus nordeste (64Q NE); quatrocentos
e quarenta metros (440m). vinte e seis
graus sudeste (269 SE); quatrocentos e
sessenta metros (460m)" sessenta e
quatro graus sudoeste (64Q SW); quinhe~tos e doze
metros e cinqüenta
centímetros (512,50m), vinte e seis
graus sudeste (26Q SE); trezentos
metros- (300m), sessenta e quatro
graus sudoeste (649 SW).
Parágrafo, único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.c 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução n.c 3,
de 30 de abril de 1965 da .Comíssâo
Nacional de Energia Nuclear.
Art: 2.9 O título da autorização de
pesquisa, que será, uma via autêntica
dêete Decreto, pagará a taxa de quatrocentos e cinqüenta cruzeiros (CrS
450) e será válido por dois (2) anos
a contar da data da transcrição no
Iívro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.Q Revogam-se as disposições
em contránío.
Brasilia, 28 de dezembro de 1965'
144.Q da Independência e' 77/~ da Re~
pública.
H.

CA5TELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.' 57.525 DEZKMBRO DE

DE

28

DE

1965

Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo
Majela de Menezes d lavrar calcário
no município de Marutm, Estado de
Sergipe.

O P~esi.d~nte da República, "usando
da atríbuíção que lhe confere o arti-

go 87, n;c I, -ta Constituição e nos têr-

mos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. V' Fica autorizado o cidadão
brasileiro Geraldo Majela de Menezes
a lavrar calcário, em terrenos de sua
propriedade, nos imóveis, ."6'o:llenda Beleza e sitio Arandi, dístríto. e município de Maruim, no Estado ne Sergipe.
numa área de vinte e quatro hectares
cinqüenta e nove ares e trinta e seis
centíares (24,5936 na), deumttada por
um polígono irregular que tem um vértice a trezentos e cinqüenta e dois
metros e vinte centímetros (352,20m).
no rumo verdadeiro cinqüenta e um
graus quarenta e oito minutos nordeste (51Q 48' NE) do canto nordeste
(NE) da estação de Caetetu, da Estrada de Ferro Leste Brasileiro e os
lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros; trezentos e cinqüenta e quatro
metros e cinqüenta centímetros (354,50
rn) , dois graus vinte e três minutos
sudoeste (2 Q 23' SW); cento e noventa
e sete metros e cinqüenta e oito centímetros (197,58m), oitenta graus vínte e cinco minutos sudeste (809 25 SE) ;
noventa e um metros e dez cent1metros
(91,10m), um grau vinte e sete minu- .
tos sudoeste (lQ 27' SW); duzentos e
dezessete metros e sessenta e cinco
centímetros (217,65m), quarenta e nove graus trinta e .um minutos sudeste (499 31' SE); duzentos e sessenta e
um metros e oitenta centímetros (261,SiO
m) , vinte e seis graus quinze minutos nordeste (26Q 15' NE); duzentos e
trinta e um metros e noventa centímetros (231,90m), sessenta e oito graus
dezesseis minutos nordeste (689 16'
NE); trinta e sete metros (37m), sessenta e quatro graus trinta e seis minutos .nordeste (64Q 36' NE); oitenta e
sete metros e vinte centtn.etros (87,20)
m) , quarenta graus treze minutos nordeste (409 13' NE); vinte e quatro
metros e sessenta centímetros (24,60
m) , dez minutos nordeste (OQ 10' NE) ;
oitenta. e três metros e quarenta centímetros (83,40m), oitenta graus trinta.
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minutos sudoeste (809 30' SW); qua-

renta e dois metros e vinte centímetros (42,20 m r, vinte e dois graus vinte e seis minutos noroeste (229 26'

NW). O último lado da poligonal é

o alinhamento retilíneo que une a extremidade do ponúltímo lado acima
descrito, ao vértice de partida. Esta
autorízação é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e
dos arts. '32, 33. 34 e suas alíneas além

das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica .ujelta às esürn tacões dq.",. Regulamento aprovado
pelo

Decr~l

(,(.. 0. 9 51.726, de 19 de fe-

vereiro de t965 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965 da Cormssâo Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O concessionário da autorlzação nca obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da Ieí, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado .e ao Munícípío em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3}? Se o concessionário da autorização não cumpri.' qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.Q As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e subsolo para fins de lavra, na forma dos
arts. 39 e 40 do Código de Minas.
. Art. 5.9 O concessionário da autortzação será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará. dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.9 A autorização de lavra será por titulo êste decreto, que será
. transcrito no livro próprio de Registro
das Autorizações de lavra, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600) •
Art. 7.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 28

de dezembro de 1965;
e 77. 9 da Re-

144.9 da Independência
públicaa.

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

ExECUTIVO

DECRETO N9 .57.5.26 DE~BRO

DE 28 DE

DE 1965

Concede autorizaçâo para funcionar
como emprêsa de energia elétrica

O Presidente da República, usando
da ~tr~bUlçao que lhe confere o artigo

87, mCISO I, ( Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.c 938; de 8 de

dezembro de 1938, decreta:

Art. 1.9 E' concedida à Companhia
Melhoramentos Paraíbuna, sediada em
Paraíbuna. Estado de São Paulo autorização para tunctonar como emprêsa de energia elétrica, ficando obrigacta a satisfazer integralmente as exigências do Código de Águas (Decreto
n.c 24.643, de 10 de julho de 1934)
leis subseqüentes e seus regulamentos'
sob pena de revogação do presente ato:
Art. 2.Q O presente decreto entr'a
em vigor na data de, sue publicação
revogadas as disposições em contrário:
Brasilia, 28 de dezembro de 1965;
144.9 da Independência e 77.9 da República.
H.

CASTELLO ~RANco

Mauro Thibau

DECRETO N.9 57.529 -

DE 28 DE

DEZEMBRO 'DE 1965
Concede à

comanumie

D'Assurances

Oénenües Contré rtnceruue et zes
Explosions autorização para au.mentar o capital destinado às suas
operações de seguros no Brasil.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 2.063, de
7 de março de 1940, decreta:
Art. 1.9 E' concedida à Compagnle
d'Assurances Générares contre l'Jncendte et les Explosions, com sede em
Paris, França, autorizada a funcionar no Pais pelo Decreto n,c 9. 58!:!, de
22 de maio de 1912, autorização para
aumentar o capital destinado às suas
operações de seguros nu Brasil, de
crs 40.000.000 (quarenta milhões de
cruzeiros) para crs 165.000 .000 tcentL e sessenta e cinco milhões de cru-
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zeíros) , conforme decisão da Diretoria em reuníâo realizada em 30 de
~,bri1 de 1965.
Art. 2: Q A Sociedade continuará integralmente sujeitá às leis e aos regulamentos vigentes, u... que venham
a vigorar. sôbre O objeto da autorização a que alude aquêle Decreto
Brasília, 28 de dezembro de 1965;
144,9 da Jndependêncía e 77.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel

Parágrafo umco, Os prazos a que
se refere êste arttgo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Mínas e Energia.
Art. 3Q O presente Decreto entra
em vigor na data de sua - publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 28 de dezembro de 1965;
144<:> da Independência- e 779 da Reuúblíca,
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

romoo.

DECRETO N.' 57.532 -

DECRETO N9 57.531 .JEZEMBRO DE

DEZEMBRo DE
DE

28'

DE

28

D'

1965

DE

1965 -

Autoriza a Companhia de Eletrificação Centro-Norte do Ceará a construir linhas' de transmissão.
O Presidente' -da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição e nos têrmos do artigo 59 do Decreto-lei nv 852,
de 11 de novembro de 1938, decreta:
AJrt. 19 Fica. a Companhia de Eletrificação Centro-Norte do Ceará, antorizada a construir as linhas de
transmissão Baturtté-Aracotaba Baturité-Muhmgu,Mulungu-Aratuba e MuIunzu-Guaramíranga, no Estado do
Ceará.
Parágrafo único, Em portaria do
Mi:rAistro das Minas e Energia, após a
aprovação dos .orojetos.: serão fixadas
as" características técnicas das linhlis
de transmissão.
'
Art. 2Q A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I "...i.. Apresentar" à" Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas
e Energia, em três (3) vias, dentro do
prazo de cento e oitenta (80) ôtas,
e contar da data da publicação dêste
Decreto, OS estudos, projetos e orçamentos relativos às linhas de transmissão;
.

TI - Iniciar e concluir as obras nos
prazos quê' forem fixados pelo Ministério das Minas e Energía, exeeutando-as de acôrdo com os projetos aprovados ou as modífíceções que forem
autorizadas.

Autoriza a -Companhia Paulistá de
Fôrça e Luz a construir linha de.
transmissão e dá outras providên~

cscs.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição, _e nos
têrmcs do Decreto-lei nc 2.059, de 5
de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica a Companhia Paulista
d Fôrça e Luz autorizada a:
a)
Construir urna linha de transmissão ligando o tronco Ribeirão Prêto- Sertâozínhc à subestação de Bonfim Paulista nu Município de Ribeirão Prêto, Eatadó de São Paulo.
b)~ Ampliar a subestacâo de Bonfim Paulista.
§ 19 As instalações ora autorizadas
se destinam a prover refôrço ao ror"'cimento de energia elétrica à cidade de Bonfim Paulista e à região situada ao sul dessa localidade.
~ 2º Por ocasião da aprovação dos
projetos serão fixadas as ceracterístícas técnicas da linha de" transmissão
e" da subestação.
Art. 29 A concessionária. deverá satdsfazer as seguintes exigências:
I - Apresentar à Dívísâc de Águas,
do Departament-, Nacional da Produção Mineral, d., Ministério das Mina..e
e Energia, em três (3) vias, dentro do
prazr. de cento e oitenta" <I80) dias,
a contar da data _da publicação dêste
Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativo
linha; de transmissão e subestação.
'
ê
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II _ Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministro das Minas e Energia, executandoas de acôrdc com os projetos aprovados e as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prcrrogados por ato. do Ministradas Minas e Energia.
Art. 3Q :fi:ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo"gadae as disposições em contrário.
Brasília, 28 /de dezembro de' 1965;
1449 da Independência e 779 da Republica.
H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N' 57.533 .:

DE

29

DE

DEZEMBRQ DE 1965

Outorga ao Departamento de Aguas e
Energia do, Estado de Pernambuco
concessão para distribuir energta
elétrica.
~

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmoa do artigo 59 do Deeretc-Iei
ne 852, de 11 de novembro de 1938 e
do artigo 89 do Decreto-lei nc 3.16-3,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
A~·t. 1Q E' outorgada ao Dep artamente de Aguas e Energia -do Estado
de Pernambuco concessão para distribuir energia elétrica no Município de
Santa Cruz do Caplbaríbe. Estado de
Pernambuco, ficando autorizada a
construir os sistemas de' transmissão
e de distribuição que forem necessários.
Parágrafo .úntco. Em portaria do
Ministro· das Minas e Energia, após a
apvovaçâo dos projetos, serão determinadas as características técnicas das
mstalações .
Art. 29 O concessionário deverá
satisfazer as seguintes exigências;
I ~ Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro' do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a 'contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e distribuição.

II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do- prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva mínute, pelo Ministro das Minas e
Energia.
III - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem aprovados pelo Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que forem
autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogado!' por ato do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 3Q As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixados e revistas trienalmente pela Divisão de
Águas, do Departamento Nacional da
Produção Mínecal, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. te Findo o prazo da concessão, todos os bem. e instalações que,
no momento, existirem em função exclu.nve e permanente dos serviços concedidos . ave-terão à União.
Art. 69 O concessionário pod-erá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único.
O concessionário
deverá entra; com o pedido a que se
refere éste artdgc até seis (6) meses
antes de findar. o prazo de vigência
da l -ncessâo, entendendo-se. se não o
'T, que não pretende a renovação.
Art. 79 tste decreto entra em vigr» .18, data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de" 1965;
1449 da Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau '

DECRETO

N~

57.534 - DE 29 DE
1965

DEZEMBRO DE

Auioríea a Companhia de Eletrijica~jo Centro-Norte do Ceará a construi- linhas de transmissão.

O Presidente da República. usando
di:' atribtdçâo que lhe confere o artigo
87, inciso I, da constituição, e nos têr-
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mos do »rtdgc 59 do Decreto-lei nÚ
mero 852, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. IÇ) Fica, a Companhia de Eletrificação Centro-Norte do Ceará, autoriza-da a construir as linhas de
transmissão Aracatd-Itaíçaba, rtaíçaba-Jngua-uana e Itaiçaba-Palhano, no
Estado do Ceará.
"tarágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e· Energia, após a
aprovação -doa projetos, serão fixadas
as características técnicas das linhas
de transmissão.
A,rt. 29 A concessionária deverá sa..
tisfazer as seguintes exigências:
I - Apresentar à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e
Energia. em três (3) vias, dentro do
prazo de cento e oitenta (l80) dias. a
contar da date da publicação' dêste
Decreto, os estudos. projetos e orçamentos relativos' às linhas de transmissão.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos apro..
vades ou as modificações que forem
autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êate artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
A1"t. 31,) O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as. disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
4

H. CASTILLO BRANCO
M auTO Thibau

DECRETO

N9 57.535 DE
DEZEMBRO DE 1965

29

DE

Outorga à Companhia de Bletrifícaçéo- Rural do Nordeste concessão
para distribuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
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nos têrmos dos artigos 59 do Decreto-lei nv 852, de 11 de novembro-de
1938, 10 do Decreto-lei nc 2.281, de 5
de junho de 1940, e 89 do Decreto-lei
nv 3.763, de 25 de outubro de 1941,
decreta:
Art. 1Q E outorgada à. Companhia
de Eletrificàção Rural do Nordeste
concessão para distribuir energia elétrica nos munícípíos de Emiti, Coelho Neto e Mirador, Estado do Maranhão, ficando para isso autorizada
a instalar usinas termelétrfcas 0 a
construir os sistemas de distribuição
qUE- se fizerem necessários.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas
das instalações.
Art. 29 A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos.
H - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trlnta (30) dias, contado da publicação
do despacho de aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
IH - Inicial' e concluir as obras
nos prazos que forem· estabelecidos
pelo Ministério das Minas e Energia,
executando-as de acõrdo com os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referi-o
dos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia. ,
Art. 31,) As tarifas de fornecimento de energia elétrica serão fixadas
e trienalmente revistas pela Di -ísão
de Aguaa. do Departamento Nacional
da. Produção Mineral, com aprovação
do Ministro das Minas - ~ Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações .que
no momento existirem, em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos, reverterão à Uniâo.
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Art. -SQ A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem .a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere este artigo até seis (6) m-eses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovaç.ão.

Ar,t. 7Q f::ste decreto entra em vigor
na data de' sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1965;
144Q da Independência e 779 da República. .
H.

CASTELLD BRANCO

Mauro Thibau.

DECRE:Tü N9 57.536 - DE 29 DE
DEZEMBRO DE 1965
Outorga à Companhia de Eletrificação Rural do Nordeste conceseão
para distribuir energia elétrica.

O Presidente üa República, usando
da atribuição que -Ihe confere o artigo '87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos dos artigos 59 do Decreto-lei nc B52, de 11 de novembro
de 1938, 10 do Decreto-lei número
.2.281, de 5 de junho de 1940 e 8 9 do
Decreto-lei no 3. 763, de 25 de outubro
de 1941, decreta:
Art. 1~ "É: outorgada à Companhia
de Eletrificação Rural do Nordeste
. concessão para distribuir energia elétrica nos Municipios de Luzilândia,
'AomaJ'ante e Matias Olímpio, Estado do
Piauí, ficando autorizada' a montar as
usinas termelétrtcaa e a construir os
sistemas de distribuição que se fizerem necessártos; .
Parágrafo único. Em portarta do
Ministro das Minas e Energfa, após
a aprovação dos projetos, serão determinadas as caractertstacas técnicas
das instalações.
Art. 2Q A concessionária deverá satisfazer as seguintes exígênctas:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de trezentos

ExECUTIVO

e sessenta (360) dias, a contar da data.
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos r etatlvos
à usina termelétrfca e ao sistema de
distribuição.
II -, Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energta; .
III '- Iniciar e concluir as coras
nos prazos que forem estabeleoídos
pelo -Ministério das Minas e Energia,
executando-as de acôrdo com os projetos. aprovados e as modificações que
forem autorizadas:
Parágrafo único. Os prazos rere..
ridos neste artigo poderão ser prcrregados .pvr ato lo Ministro das Mínas e Energia.
.
ArL 39 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Dtvlsâo de
Aguas, do Departamento NacJOn_al da
Produção Mineral. com ap-ovacac do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presenté concessão vi.. .
gorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão, todos os bens e ínstatacôes que,
no momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços
concedidos reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá tequerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a.
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses antes de findàr o prazo de vígênela da concessão, entendendo-se, se
neo o .fizer, que não pretende a renovação.
Art: 79 Este Decreto entra em vi..
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1965;
144Q da Independência

e 779 da Repú-

blica.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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DEORETO N9 57.'537 -

DE 29 DE

DEZEMBRO DE 1965

Outorga à Companhia de Eletricidade
do Estado da Bahia concessão para
o aproveitamento prcçreeeioo de
. energia hidráulica.

o Presidente da República, usando
da atríbutção que lhe confere o artigo 87, .mcíso I, da Constituição, e
nos têrmos dos arts. 140, 150 e 164
do Código de Aguaa (Decreto número
24.643, de 10 de julho de 1934) J deereta:
Árt. 19. l!: outorgada à Companhia
de Eletricidade do Estado da Bahia
concessão para o aproveitamento progressivo da energia hídr-àultca do desnível denominado Cachoeira do Inrerno, existente no rio Prêto, Município de Santa Inês, Estado da Bahia.
§ 19. O aproveitamento destina-se
a prcduçâo, transmissão e distribuição
de energia elétrica para serviços públicos, de utilidade públíca e comércio de energia no Municipio de Santa
Inês, Estado da Bahia.
§ 2Q Em portaria do Ministro das
Minas e. Energia, após a aprovação
dos projetos relativos à etapa inicial,
serão determínedas .a altura de queda
'e aproveitar, a descarga de dertvaçac
e a. potência; para as etapas subseqüentes os mesmos elementos serão
determinados quando da aprovação
dos projetos respectivos.
Art. 29•. A concessionária devera satisfazer as segumtes exigências:
1- - submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de um (1),
ano a contar da date da publicação
dêste decreto. os estudos, projetos e
orçamentos relativos à primeira etapa do aproveitamento hidroelétrico e.
3IOS sistemas de transmissão e de distribuição.
II - Assinar o contrato .dísctpnnar
da concessão dentro de trinta (30)
dias contados da publicação do despacho de aprovação
da respectiva
minuta pelo Ministro das Minas e
Energia.
.
lI! - Iniciar e conciutr as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministério das Minas e Energia, cxecutando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e com as modificações autorizadas.

Parágrafo unico . Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 3Q • As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão, fixadas e,
trienalmente revistes pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 4Q. A presente concessão Vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5Q Findo o- prazo da concessão,
todos os bens e Instalações que no.
momento existirem, em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos, reverterão ao Estado da
Bahia.
Art. \ 69. A concessionária poderá
requerer que seja' renovada a concessão, mediante as condições que vierem
a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere este artigo até seis (6) meses:
antes de findar o prazo de vigência
da concessão. entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 ~ste decreto entra em vigor
na da ta de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 29- de dezembro de 1965;
144Q da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
M aUTO Thibau

DECRETO NQ 57.538 -

DE 29 DE

DEZEMBRO DE 1965

Autoriza o oidadão brasileiro Hermo-:
gênio Rodrigues Peixoto a pesquisar·
água mineral no Município de Cambuquira, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando.

õa atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87; nv I, da Constituição e nos
termos do Decretc-Ieí nv 1.985, de 29'
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Hermogênío Rodrigues Peixoto a pesquisar água mineral, em
terrenos de sua propriedade, no lugar
denominado Marunbelro, distrito e;
município de Cambuquíra, Estado de
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Minas Gerais, numa área de quatro
hectares cinqüenta e nove ares e noventa e oito centíares (4,5998 ha) delimitada por um quadrilátero que tem
um vértice a sessenta metros e cínqüenta centímetros (60,50m) no rumo
magnético sessenta. e dois graus e dezoito minutos sudoeste (629 18' SW)
do Hotel do Maa-ímbeíro e os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentose rumos magnéticos: duzen tos metros oitenta e cinco centímetros
(200,85m), oitenta e nove
.graus nove minutos sudeste (899 09'
SE); duzentos e dezoito metros e noventa centímetros (218,90m), quatorze
graus sudeste <149 SE); duzentos e
vinte e dois metros (222m). quarenta
e um graus nordeste (41Q NE); du-

zentos e dezoito metros noventa centímetros (218,90m); dois graus e dezenc ve minutos noroeste (29 19' NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução CNEN nv 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
.
Art, 29 O título da autortzaçao de_
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Org 300,00 ) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
'
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contráríc,
Brasília, 29 de dezembro de 1005;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 57,539 DEZEMBRO DE

DE

29

DE

1965

Outorga ao Departamento de, Aguas e
Energia do Estado de Pernambuco
concessão para distribuir energia
elétrica ao distrito de Cimbres, Município de Pesqueira, Estado de Pernambuco.
.

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

go 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 5<:> do Decretc-Ieí número 852, de 11 de novembro de 1938
e do artigo 8 9 do Decreto-lei nc 3,763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19 E' outorgada ao Departa;
mento de Aguas e Energia do Estado
de Pernambuco concessão para distribuir energia elétrica no distrito de
Cimbres, Mumcípíc de Pesqueira, Estado de Pernambuco, ficando autorizada a construir os sistemas de transmissão e de distribuição que forem
neccssãnos .
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas aos
características técnicas das instalaçoes.
§ 29 A energia será fornecida pela
Companhia Hídrc Elétrica do São
Francisco,
Art. 2'.' O concesstonarío deverá satisfazer as seguintes exigências:
1 - Submeter à aprovação do Mlnistro das Mi....as e Energia, em três
(3) vias, dentre do prazo de trezentos
e sessenta (360) dias, a contar da data da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e distribuição.

II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
III - Iniciar e 'concluir as obras nos
prazos que ferem aprovados pelo Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que forem
autorizadas.
Parágrafo único, Os presos rerertdos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas do romecimcnto
de energia elétrica serão fíxadaa e revistas trienalmente pela Divisão de
Águas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
An't. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo d ~ trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão; todos os bens e instalações que,
no-momento, existirem em, função ex-
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clusiva e permanente dos serviços
concedidos reverterão à União.
Art. 69 O concessionário poderá
requerer que a concessão seja renova;
da mediante as condições que vierem
a ser ~stipulada.s.
Parágrafo único. O concessíonãrío
deverá entrar com o pedido a que se
refere vêste artigo até seis (6) meses
antes de findar. o prazo de vígêncía
da concessão, entendendo-se, se não o
fizer, que não pretende a renovação.
Art. ,79 í!:ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-das as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1965;

1449 da Independência e 779 da Repú~

bllca.

.

H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DE 29 DE
DE 1965

DECRETO N9 57.540 DEZEMBRO

Outorga 4 Companhia de Eletrificação R~ral do Nordeste concessão para distribuir energia elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos

térmos dos artigos 10 do Decreto-lei
2.281, de 5 de junho de 1940, e 89
do Decreto-lei nv 3.763, de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19 E' outorgada à Companhia
de Eletrificação Rural do Nordeste
concessão para dísteíbulr energia elétrica nos munícípíos de Chapadlnha,
"Duq., Bacelar e Brejo, Estado de Ma:ranhão, ficando autorizada a instalar
usínas termclétrlcas e construir os sis'ternas de distribuição que se fizerem
necessários.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após a'
aprovação dos projetos" serão deter
minadas as características técnicas da,
instalações .
Art. 29 A concessionária deverá sa~
tísfaser as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três

n9
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(3) vias, dentro do prazo de cento
oitenta (180) dias, a contar da data
da publtcacão dêste decreto, os estudos, projetOs e orçamentos.
II - Assinar o contrato disciplinar
da con~essãodentro do prazo de trinta (30) dias Contado da publicação
d.o d8st?acho da aprovação da respectíva mínuta pelo Ministro das Mínaa
e Energia,

III - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem estabelecidos pela
Mímstérto das Minas e Energia, execurando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e as modificações autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 39 A.s tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pela Divisão de
Aguas, do Departamen to N. acional da
Produção Mineral. com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 4:9 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da00ncessão, todos os bens e instalações que no
memento existirem. em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar c9m ° pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
fizer, que não pretende a renovação.

°

,

Art. 79· tste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo>gadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da

blica.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

Repú~
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DECRETO N.Q 57.541 - DE 29
DEZEMBRO DE 1965
Autoriza

remcâelação

de

linha

DE

DEZEMBRO

de

transmissão.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 5.9 do Decreto-lei
852,' de 11 de novembro de 1938, de-

creta:
Art. 1.9 Fica a Companhia Paulista
de Fôrça e Luz autorizada a:
a) Remodelar
a linha de transmissão que liga as subestações de ...

132/66

kV e

66/33kV, -em Ribeirão

Prêto, mediante a substituição das
atuais tôrres de madeira por tôrres
metálicas.
b) Reconstruir a subestação de 66/
33jkV, com aumento de sua capacidade e modificação da tensão para
132/13.2 kV.
§ 1.9 As instalações ora autorizadas se destinam a prover o refôrço do
fornecimento de' energia elétrica à cidade de Ribeirão Prêto e zona adjacente.
s' 21) Por ocastâo. aa aprovação dos
projetos serão fixadas as características técnicas da instalação.
Art. 2.Q A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Apresentar à Divisão de águas, ~
do Departamento Nacional da Produção Minera},' do Ministério das Minas e Energia, em três (3) vias, dentn do prazo de cento e oitenta (180)
dias, a contar de . data da publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos.
TI - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministro .das Minas e Energia, executandoas de aeôrdo com os projetos aprovados e as modificações autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos prescritos neste artigo, poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 3.9 üste decreto entra em vipor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1965:
1449 da Independência e 77Q da República.

H. CASTELLO BRANCO

M auTO Thibau.

DECRETO N.9 57.542 -

DE 29 »a

DE 1965

Autoriza a Companhia de Eletrificação Centro-Norte do Ceará a montar usina termelétricá e a construirlinhas de transmissão.

O Presidente da República, usando.
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos.
têrmoa do artigo 5.9 do Decreto-Ieí
852, de 11 de novembro de 1938 e lO~
do Decreto-lei n.c 2.281, de 5 de junho de 1940, decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada a Companhia de Eletrificação Centro-Norte do.
Ceará a montar usina termelétríea em
Limoeiro do Norte -e a construir as.
linhas de transmissão uganoo a referida usina aos Municípios de Tabuleiro do Norte, Russas e Quixeré, noEstado do Ceará.
Parágrafo único. Em portaria do,
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão fixadas as características das linhas de
transmissão e da usina termelétrfce..
Art. 2.9 A concessionária deverá,
satisfazer, as seguintes exigências:
.1 - Apresentai à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério. das Minas
e Energia, em três (3) vias, dentro do
prazo de cento e oitenta (180) dias
a contar da data da publicação dêste
Decreto, 'os estudos, projetos e orçamentos.
TI - Iniciar e concluir as obras nos:
prazos que forem fixados pelo Ministério das Minas e Energia, executando-as de acõrdo com os projetos aprovados ou as modificações que forem
autorizadas.
-Parágrafo único. Os -prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 3.9 O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publtcacâo
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1965;
144Q da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau.
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DECRETO N.Q 57.543 - DE 29
DEZEMBRO DE 1965

DE

"Outorga à Centrais Elétricas do Pará
S.A. concessão para distribuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição, e nos
.têrmos dos 'artigos. 10 do Decreto-lei
n.c 2.281, de 5 de junho 'de 1940 e 8.9
do Decreto-lei n.c 3.763, de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 1.9 E' outorgada à Centrais
Elétricas do Pará S. A. concessão para distribuir energia elétrica. no Munícípío de Abaeté do Tocantins, Estado do Pará, doando autorizada a
instalar usina termelétrfca e a construir os sistemas de distribuição que
se fizerem necessários.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas
das instalações.
Art. 2.9 A concessionária deverá
satisfazer as seguinte exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de trezentos e sessenta (360) dias, a contar
da data da publicação dêste Decreto, os estudos, 'projetos e orçamentos relativos à usina termelétríca e
ao sistema de distribuição.
II ---:- Assinar o contrato disciplinar .da concessãc dentro do prazo
-de trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação
«te respectiva minuta pelo Ministro
das Minas e Energia.
UI - Iniciar e concluir as óbras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministério das Minas e Energia
-executando-aa de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referi<ias neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
·e Energia.
Art. 3.9 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e re'vistas brtenalmente pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Míneraí, com aprovação do
.Ministro das Minas e Energia.
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Art. 4.9 A presente, concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão
todos os bens e instalações que, no
momento, .existirem em função exclUSIVa e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 6.9 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que .víerem
a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar cum o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o .prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. "7.9 :tste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas .as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau.

DECRETO N9 57.544 -

DE 29 DE

. DEZEMBRO DE 1965
Autoriza a construção
transmissão.

de linha de

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da constituição, e nos.
têrmos do artigo 59 do Decreto-lei
n9 852, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada Petróleo
Brasileiro S. A. - PETROBRAS - a
construir linha de transmissão entre
a subestação da são Paulo Light Sociedade Anônima - Serviços de Bletricidade, em Caraguatatuba, e a suheataçâo da PETROBRAS, em São Sebastdâo, Estado de São Paulo.
§ 19 A linha de transmissão destina-se ao transporte de energia com
que a concessionária paulista suprirá
aquela emprêsa de petróleo.
§ 29 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão .fíxadas as características técnicas da ínstaiação.
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Art. 29 Petróleo Brasileiro S. A.
_ PEI'ROBRAS - .deverá satisfazer
as seguintes exigências:

I - Apresentar à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas

e Energia, em três (3) vias, dentro do
prazo de cento e oitenta (180) dias,
contado da publicação dêste decreto,
os estudos, projetos e orçamentos.
I:I Iniciar e concluir as obra
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministério das Minas e Energia,

executando-as de acôrd., com os projetos
aprovados e as modificações
autorizadas.
Parágrafo único. Os praaos-prescrttos neste artigo poderão ser jrrorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 O presente decreto entre
em vigor na data de sua' publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

Mauro Thibau

DECRETO N'? 57.545 DEZEMBRO DE

DE

29

DE

1965

Declara de utilidade
pública, para
fins de
desapropriação, faixa de
terra destinada a passagem de linha,
de transmissão.

o

Art.. 29 A faixa de terra dBscrita noartigo anterior compreende as áreas.
representadas na planta aprovada pelo
Ministro das Minas e Energia, sitas
nos municípios de Caraguatatuba e
São Sebastião, e de propriedade atrtbuída aos titulares relacionados' no
memorial que acompanha aquêle documento.
Art. 39 Petróleo Brasileiro S. A.
- PETROBRAS - fica autoriza-da a.
promover as desapropriações do dominio pleno das glebas onde tal se fizer
indispensável e quando não se possam instituir em seu favor as servidões legais necessárias, inclusive mediante a invocação de urgência a cue
se refere o artigo 15 do Decreto-lei
no 3.365, de 211 de junho de 1941, alterado pela Lei nv 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 49 ~ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do que dispõe o Decreto-lei
nc 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nc 2.786, de 21 de mato
. de 1956, decreta:
Art. 19 lt declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
ou constituição de servidão em favor
da Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS -r-, a faixa de terra, com a
extensão de 22 km e a largura de 30
metros, destinada à passagem da linha de transmissão entre a subestação
da São Paulo Light S. A., em Caraguatatuba, e a subestação da PETROBRAS em São Sebastião, Estado de
S~ Paulo.

DECRETO

N.9

57.546 - DE 29
1965

DE

DEZEMBRO DE

Autoriza a Indústria Sul Americana
de Metais S.A. a instalar grupo oeradar Diesel, para uso exclusivo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ° artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 10 do Decreto-lei
n.c 2.281, de 5 de junho de 1940, decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada a Indústria
Sul Americana de Metais S. A. a instalar um grupo gerador Diesel de
1.800 CV em sua fábrica no Municipio de Santo André, Estado de São
Paulo.
§ 1.9 A energia produzida destinase ao uso exclusivo da permissionária.
§ 2.9 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovaçao
dos projetos, serão determinadas as
caracterfsticas técnicas da instalação.
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Art. 2.9 A permrssionana deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia, em três (3) vias, dentro do prazo de cento e oitenta (80)
dias, os estudos, projetos e orçamentos das obras e instalação. _
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados 'PEJO
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e com as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das. Minas
e Energia.
Art. 3.9 Ó presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau.

DECRETO N.9 57.547 - DE 29
DEZEMBRO DE 1965

DE

Transfere, da Companhia Luzense de
Eletricidade para Centrais Blétrícas
de Minas Gerais S.A., concessão
para distribuir energia elétrica.
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Art. 2.<;1 A concessíonane deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de um (1)
a:r;o, a contar da data da publicação
deste Decreto, os estudos, projetos e
orçamentos relativos às novas instalações.
II , - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro de trinta (30)
dias, contados da publicação do despacho da aprovação da respectiva
minuta pelo Ministro das Minas E
Energia.
UI - Iniciar e concluir as obras
nos prazos quê forem marcados pelo
Ministério das Minas e Energia, executando-as de aoôruo com os projetos aprovados e com as modificações
que forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 35' As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mínerar.icom aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 4.9 li:ste Decreto entra em.vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o at-ttgo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 5.9 do Decreto-lei nv
852, de 11 de novembro de 1938 e do
artigo 85' do Decreto-lei n.c 3.763, de
25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 1.9 Fica transferida, para Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.,
a concessão para distribuir . energia
elétrica no Município de Luz, Estado
de Minas Gerais, de que é titular a
Companhia Luzense de Eletricidade,
em virtude do Decreto nc 35.892, de
22 de julho de 1954.
Parágrafo único. A nova concessionária fica autorizada a construir os
sistemas de transmissão e de distribuição que se fizerem necessários.

DECRETO N9 57.549 - DE 29
DEZEMBRO DE 1965

DE

outorga à Fôrça e Luz de ChapecÓ
:S. A. concessão para distribUir
enerüia elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 59 do Decreto-lei
no 852, de 11 de novembro de 1938 e'
do artigo 89 do Decreto-lei numero 3.763, de 25 de outubro de 1941,
decreta:
Art. 1Q 1!:: 'outorgada, à Fôrça e LUz
de Chapecó S. A., concessão
para
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distribuir energia elétrica no Munieí;."
Pio de Quilombo, Estado de Santa
Oatarina, ficando autorizada a construir os sistemas de transmissão e de
.distrtbuíçâo que se fizerem necessários.
§ 19. Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
característícas técnicas das instalações.
§ 2 9 A energia a ser distribuída será
.suprtda pela usina .do rio Tigre do
sistema elétrico da Fôrça e LUZ de
Chapecô S. A.

Art. 29 A concessionária deverá satrsraaer as seguintes exígêncías:
1 - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro, do prazo de cento e
oitenta, (180) dias, a contar da data
da _publícaçâo dêste Decreto, os estu.dos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e dístríbuíçao.
TI - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro' do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação do' despacho da aprovação dares.pectíva minuta. pelo Ministro das Minas e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
.nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com Os projetos
aprovados e as modificações que forem autorizadas.
parágrafo único. Os prazos referidos neste -artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39' As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Dívísâo de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia,
Art. 49. A presente, concessão Vigorará pelo prazo -de trinta (30) anos.
Art. 59. Findo o prazo dá concessão, todos os bens e instalações que,
no momento, existirem em função exclusiva e permanente
dos serviços
concedidos reverterão a União.
Art. 69'. A concessionária poderá
.requerer que a concessão seja reno-
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vada mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionáriadeverá entrar com o pedido a que se
refere este artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não o
fizer, que não pretende a, renovação,
Art. 79• ltste Decreto entra em vigor .na data de sua pubhcação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1005;
144.9 da Independência e 779 da Re. publica.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETQ'N9 57.550 -.:.DEZEMBRO - DE

DE

29

DE

1965

Autoriza a Companhia Paulista de
Fôrça e Luz a construir linha de
transmissão e subestação abaixa-

dora.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constdtuíçao, e
nos têrmos do Decreto-lei nv 2.059, de
5 de março de 1940, decreta:
_IU't.- 19. Fica a Companhia Paulista
de Fôrça e Luz autorizada a:
a) Constituir uma linha de transmissão ligando o tronco Gavião Peixoto - Piracicaba à cidade de Brotas
Estado de São paulo;
b) Construir uma subestação abaíxadora na cidade de Brotas.
§ 19. AJ; instalações ora autorizadas
se destinam a melhorar o fornecimento de energia elétrica à ZOna de operação da concessionária situada em
tõrno da nova subestação.
§ 29. Por ocasião da aprovação dos
projetos serão fixadas as características técnicas da linha de transmissão
e da subestação.
Art. 2P. • A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências.
I - Apresentar à Divisão de Águas
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério das Minas
e Energia, em três (3) vias, dentro
do. prazo de cento e... ottenta USO) dias
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a contar da data da publicação dêste
decreto, os estudos.. projetos e orçamentos relativos à linha de transmissão e subestação.
II - Iniciar e concluir. as obras
nos prazos que forem fixados pelo Ministro das
Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e _Energia.
Art. av. nste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1965;
144Ç> da, Independência e 77Q da República.
H,

CASTELLO BRANCO_

çâo Mineral do Minístério das Minas e
Energia, em (3) três via.s, dentro do
prazo de (180) cento e oitenta dias a
contar da data da publicação dêste
Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos à linha de transmíssâo.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministério das Minas e Energia executando-as de acôrdo com os pr~jetos ,aprovados ou as modificações que forem
autortzads ,
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 4Q • O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 77Q da Re-

Mauro Thibau

DECRETO NQ 57.551 - DE 29
DEZEMBRO DE' 1965

737

pública.
Dll:

Autoriza a Companhia Pculísta de
Fôrça e Luz a .construir linha de
transmissão.

o presidente da República, usanco
da' atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos termos do art. 59 do Decreto-lei
"nv 852, de 11 de novembro de 1-938,
decreta:
Art. 1Q • Fica autortzana a companhia Paulista de Fôrça e Luz a construir uma linha de transmissão entre
a Usina Lençóis, no Município de
Macatuba, e a sede do Município de
Lençóis Paulista no Estado de Sâo
Paulo.
§ 19. A referida linha se destina au
refôrço do fornecimento de energia
elétrica à sede do Município de. Len':
. .cõís paulista, Estado de São Paulo.
§2 9. Por ocasíâo da aprovação dos
projetos, serão fixadas as características técnicas da linha de transmtssão.
Art. 29 • A concessionária devera
satisfazer as seguintes exigências.
I - Apresentar à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produ-

H.

CASTELLO BRANco

Mauro Thibau

DECRETO N5' 57.553 - DE 29
DEZEMBRO DE 1965

DE

Altera a redação do art. 80, IH, do
Regulamento Geral do Departamento Federal de Segurança Pública, baixado pelo Decreto núme~
1'0 59.510, de 28-6.,.65.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1.9, O n.c III do art. 80 do Regulamento Geral 9,0 Departamento
Federal de Segurança PÚblica, baixado pelo Decreto n.c 59.510, de 28 de
junho de 1965, passa a ter a seguinte
redação:
"Organizar os processos de repatríamento e deportação e promover a execucão uos decretos de
.
expulsão".
Art. 2.Q O presente decreto entra
em viga!' na data da sua publicação,
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revogadas as dtsposíções em centrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1965;
1445' da Independência e 77.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO

N.9 57.557 - DE
DEZEMBRO DE 1965

29

Dzspãe sõcre o aproveitamento
reieitcs -pírítosos oriutuics do
jiciamento do carvão.

DE

dos
bene~

(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte I, de 30 "_12.65)
Retificação

Na página 13.595, -1.1). coluna, pará-

grafo 1\", do art. 89, onde se lê: ...
se assim solícitíados paios postulantes ... ..:....- Leia-se: . .. se assim solícitados pelos postulantes

DECRETO NI? 57.558 -

1965

DE

29 DE

Concede tL Mineração Ul'ucum Limitada autorização
para funcionar
como empresa de mineração.

o presidente da República, usando
da _atribuição que -lhe _confere o ar~
tigo 87, nv I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),_
decreta:
MineArtigo único: ~ concedida
ração Urucum Limitada constituida
por contrato de 20 de novembro de
1983, com sede na cidade daRia de
Janeiro, Estado da Guanabara, autorízção para funcionar como emprêsa'
de mineração, rícndo obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a
vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 29 de dezembro de _1965;
1449 da Independência e 779 da Re.à

pública.
H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

N9 57.559 DE'
DEZEMBRO DE 1965

29

DE

Autoriza a Cia. Carbonitera. Minas
Butiá a -pesquisar carvão mineral no'
munícípio de Triunfo, Estado do Rio

Gramâe do Sul.

Juracy Magalhães

DEZEMBRO DE

DECRETO

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'1, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Cia. Carbontfera Minas de Butiá a pesquisar
cal.vão mineral em terrenos de propriedade de vascondína Liotte de Moreira, Angelo da Rocha Pazini, Hélio
Inácio de Oliveira, Isaltino Isidoro da
Silva, Oscar Viana de Campos, Nauro
Viana de Campos, Oníro Figueiredo
do Amaral, Doralino Viana de Campos, Gomercindo Oliveira Garcia, Manoel Felipe de Abreu, Manoel Luiz
Kuhu, Gomercindo Lopes de Azevedo,
Granja Carola S.A. Agrícola e Pastori! situados às margens do rio J acuí,
distrito de Pôrto Batista, município
de Triunfo, Estado do Rio Grande do
.
Sul, numa área de mil hectares
(1.000 ha) , delimitada pOT JllI1 trfângulo retângulo, que tem um vértice a
doze mil cento e setenta e dois metros (12. 172m) ,L rumo magnético de
oitenta e um graus e cinqüenta minutos sudeste (81 1?50'SE). da chaminé da
antiga usina termoelétrica do estaleiro
da Càrqueadas, no município de São
Jerônimo e os lados divergente, dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: oito, mil metros
(8.000m) norte (N); oito mil trezentos e oitenta e um metros (8.381m),
uezessete graus e vinte e um minutos
nordeste (17921'NE).
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51,726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
nc 1-63, de 19 de janeiro de 1963, da
comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil" cruzeiros (Cr$ 5.000) e será válido por dois (2) anos a contar da data
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da transcrição no livro próprio de Regtstro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N.9, f/l.561 .,... DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1965

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, imóvel situarlô em Pôrto Alegre, Estado do
Rio Grande. do Sul, necessário
à
Snperintendencia do Plano de Valorização Econômica da Região
Fronteira Sudoeste' do Pais.

O Presidente da República, usando
das atrlbuíçôes que .ne confere o ar- '
ngo 87, inciso I, da Constítuíçâo FeDEZEMBRO DE 1965
deral e de acôrdo com o art. 69 do
Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei númeTransfere do Município de Anchieta
2.78\3, de 21 de maio de 1956, deà Espírito Santo Centrais Elétricas ro
creta:
S.A. concessão para distribuir enerArt. 1.9 E' ueclarado de utilidade
gia elétrica.
pública, para fins de deaapropríação,
o imóvel constituido de seis (6) pao Presidente da República, usando vimentos, correspondentes aos oitavo,
nono, décimo, décimo primeiro, décída atribuição que lhe confere o artdmo segundo e décimo terceiro andaso 87, inciso I, da Constituição, e nos . res,
com a área útil de ...proxímadatêrmos dos artigos 140 e 150 do Cómente mil e vinte metros quadrados
digo de Aguas, decreta:

DECRETO N9 57.560 -

DE 29 DE

Art.. 19 ~ transferida à Espírito
Santo Cenoraís Elétricas S.A., e estendida a todo o território munícípal,
concessão pare distribuir energia elétrica na cidade de Anchieta, de que é
titular o Município de Anchieta, em
virtude do Decreto nc 52.718, de 21 de
outubro de 1963.
Art. 29 A concessionária deverá assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de trinta (30)
dias, contado da publicação do despacho de aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas e Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia serão fixadas e trienalmente .revístas pela Divisão de Aguas, do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, com aprovação do Ministro
das Minas e Energia.
A,rt. 49 ~ste decreto entre em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 29 de. dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Repúblíca..
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

(1. 020m::O

e cerca

de

4: :'93/10.000

avos 'nas COISas de uso comum e fim
proveitoso, bem como a porção do terreno onde se acha -onstdtuído o edtneto. Iocalízado- à 'r-avessa Acilino de
Carvalho n.e 21, na cidade de Pôrto
Alegre, Rio Grande do Sul, de propriedade da União dos Funcícnártos
Municipais de Rio Grande -íc Sul e
outros, conforme ínscrtçâr no Registro de Imóveis da l.1!- zona da .referida cidade sob nÇlS 77.372 a 77:375,
fls. 171 a 173, livro 3 - co e 10.800,
n. 24, livro 4 - L e n.c 11.178, Iívro
4 - L, fls. 133; e 3.051, livro 4 N,
fls. 15 Iv.; .<1.;4"565, Iívro 3 AX,' fls. 80
e outros.
Art. 2.9 O Imóvel a que se refere o
artigo anterior desbína-se à Supertntendência do Plano de Valorização
Econômica da Região Fronteira Sudoeste do Pais.
Art. 3.9 Fica a Superintendência do
P:i;. uo de vatonzação Econômíca da
Região _ Fronteira
Sudoeste do Pais
autorizada a pr-nnowa a efetivação da.
cesaproprtaçao de que trata o pre. sente decreto, na forma do art. 10
do Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junnc de 1941, aorrenuc ai despesa à
conta dos recursos orçamentários e5-

pecrncos .
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Art. 4.'" O presente decreto entrara Pro vigor na data de sua publicadisposições em
çâo, revogadas
as
contrário.
BrasHia,30 ,de- dezembro de, 1965j
1449 da Independência e 77Q da Repúbhea:"

H. CASTELLO BRANCO
Oswaldo Cordeiro de Farias

Ministério das Relações Exteriores
vago em virtude da aposentadoria d~
Oswaldo oríco.
Art. 2.9 nstc Decreto. entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1965'
1449 da Independência e 77Q da Re~
pública.
H.

DECRETO N.' 57.562 - DE .0 DE
DEZEMBRO DE 1965
Altera, por transferência -de verba, o
orçamento da Contadoria Geral de
Transportes, aprovado pelo Decreto
n,9 56.391, de 1.9,.de junho de 1965.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituição, nos
tõrmos do art. 107 da Lei

n.s

4.320,

de 17 de março de 1964- e de acôrdo
com o 'disposto no Decreto n.c 54.397,
de 9 de outubro de 1964, decreta:
Art. 1.1,1 Fica alterado, por transferência 'da verba de Cr$ 5.000.000
(cinco milhões de cruzeiros) da categoria econômica 3.1. ~. O "Pessoal"
para 3~2.3.0 "Inativos", o orçamento para o exercício de 1965, da Contadoria Geral de Transportes, aprovado pelo Decreto n.c 56.391, de 151
de junho de 1965.
Art. 25' :il::ste decreto entra \ em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1965;
144/,1 da Independência e 77.9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

de Primeira Classe, do Quadro de
DECRETO N9 57.563 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE

1965

Suprime cargo isolado de Ministro de
Assuntos Comerciais,

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87,··inciso I,da Constituição, e
de acôrdo COm o artigo 22 da" Lei
n.c 4.345, de 26 de junho de 1964,
decreta:
Art. l.!? Fica suprimido 1 (um) cargo
de Ministro de Assuntos Comerciais
Pessoal - Parte Permanente - do

CAS'XELLQ BRANCO

,A. B. L.

coeteuo Branco

DECRETO N5' 57.564 - DE 31
DEZEMBRO DE 1965.

DE .

Homologa a aprovação do
Regulamento da Comissão Mista Brasileiro - Uruguaia para o Desenvolvimento da Bacia dà Lagoa Mirim.

O presidente' da República, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
pelo Art. 87, inciso I, da constituição, e
Considerando que as Notas Reversais trocadas entre os governos do
Brasil e da República 'Oriental do
Uruguai em 13 de maio de 1963, complementadas em cinco de agôsto do
ano em curso, estabelecem um plano
ínternacíonal de mútua cooperação
para o »csenvolvímento da Bacia da
Lagoa Mirim, bem como para o melhoramento das condições de- navegabilidade da mesma, e criam a Comissão Mista Brasileiro-Uruguaia;
Considerando que em reunião realizada em
Montevidéo a cinco de
agôsto do fluente, foi aprovado por
ambos os governos o Regulamento da
Oomíssâo . Mista Brasileiro-Uruguaia
para o Desenvolvimento da Bacia da
Lagoa Mirim (C.L.M.), decreta:
Art. 1.Q Fica homologada pelo Govêrno brasileiro a aprovação do Regu ~
lamento da Comissão Mista Brasileiro-Uruguaia para
Desenvolvimenta da Bacia da Lagoa Mirim, que
com êste baixa, aprovado pela referida Comissão.
Art. 2.9 :il::ste Decreto entrará em
vigor na data da 'sua publicação, reefeitos a partir de
traagindo seus
cinco de agôsto dêste : ano, revogando-se as disposições em contrário.
.....rastlia, 31 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 77Q da República.

°

H.

CASTELLO BRANCO

Oswaldo Cordeiro de Farias
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REGULAMENTO DA COMISSAO
MISTA BRASILEIRO-URUGUAIA
PARA O DESENVOLVIMENTO
DA BACIA DA LAGOA MIRIM
Finalidades

Art. 19 A Comissão Mista BraslIeírc-Uruguaia, criada por Notas Reversais trocadas em Montevidéu em
26 de abril de 1963, a qual se designará a seguir por CLM, tem por finalidade estudar os problemas técnicos,
econômicos e sociais relacionados com
o aproveitamento total da Bacia da
Lagoa Mil'im, com o objetivo de criar
condições favoráveis ao seu desenvolvimento e favorecer o melhoramento
das suas condições de navegabthdade.
Art. 2'" Para a consecuçao úcc seus
fins, a área de ação da CLM compreenderá a Bacia Hidrográfica..ia Lagoa Mirim e os territórios adjacentes
que, a juizo da Comissão, possam ser
afetados pelos planos de deserrvolvímento. A referida área de ação não
poderá exceder, no Brasil à dos territóriosdos atuais municípios de Rio,'
Grande, sànta Vitória do Palmar, aaguarâo, Arroio Grande" Herval do Sul,
Pedro Osório, Bagé, Pinheiro Machado, Piratini, Canguçu, Pelotas e São
José do Norte; no Uruguai, a dos Departamento de Cerro Largo, Treinta y
'rres, r.evaneje, Maldonado e Rocha.
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- A produção .de energia elétrica e
sua distribuição.
O abastecimento de água às cidades e populações.
O melhoramento das condições
de navegabilidade.
- A defesa e utilização adequadas
dos recursos minerais.
.
- Elevação do nível econômico e
social das populações.
b) Tomar conhecimento das obras
em estudo ou projetadas. dentro da
área e favorecer a realização daquelas que, a juizo da CLM, devam integrar o Plano Geral de' Desenvolvimcoto.

c) Preparar um Plano Preliminar
de Obras e Serviços destínado a incrementar de imediato a economia e
o nível de vida das populações.
d)
Indicar aos Govêrnos. através
das respectivas Seções. as áreas que,
consideradas necessárias à consecução
dos objetivos enumerados no Artdgn te
devam ser declarados de utilidade
publica para fins de desaproprtaçào.
Parágrafo único. Para a execução
das referidas atribuições a CLM agirá em coordenação com os respectivos
órgãos nacionais de planejamento.
Art. 4Q Para o cumprimento de
sem" fins específicos a, 'CLM disporá
ele capacidade' turídíca e ríe autonomia técnica, financeira' e administra..
tiva, compatíveis com a legislação de
cada pais.
Art. 59 A CLM coordenará os programas ue cooperação técnica. e nnanAtribuições e Competência
ce'ra nacional ·e estrangeira,' relativos às suas atividades.
Art. 3Q Compete à CLM:
Art. 69 p. CLM sugerirá aos resa) Coordenar,
orientar, elaborar e
promover, direta ou indiretamente, 'peettvos Governos a adoção de medidas que se tízcrem necessárias, a rím
todos os estudos, pesquisas e. projetos
d-a que as obras públicas I)I} privadas,
necessáríós para o desenvolvimento
unificado da Bacia da Lagoa Míním, em execução ou que se projetam real:::?al na área, eeiejam em ocníormíobjetivando inicialmente:
dade com ,.S pre 1":'OS de fese-tvotvi- Os problemas criados pelas enmente que terem sendo eiabcradoa.
chentes e estiagens da Lagoa Mirim e
Art. 79 Para a consecução de seus
Rio São Gonçalo, suprimindo as Inunfins, a CLM poderá firmar convênios,
dcçôes marginais e. a salinização das
acordos e contratos, com entírtadee
águas.
,.:regUlarização e contrõle· das , púbtícas ou privadas nacíona'e de ambos os palses ou internacionais, deenchentes interiores com vistas a suvendo, neste último caso, contar com
primir as inundações e aproveitar ao
a autorfzaçâo ri\,,' ambos as Governes.
máximo os recursos hidráulicos da
área.
Art. 89 ..;, CLM poderá dírtgtr-se
- A habilitação dos desaguamentos
ciretamem» à-5 at.torídades de ambos
nas plantcíea interiores ..
os países e 01 gan zsmos irJt scnacionaís
-' O melhor aproveitamento c s
sõbre assuntos cue- se' relaoíonem ,8111
terras para fins agropecuários.
S~
sua", atívío ec es. Para .tmmr-se
- A irrigação sistemática.
aos dois Governos a oomtssao a faiá
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tôôas as vêzes que
Presidente ou
Uma das Seções o julgue necessário.
Art. 17. Não menos de quatro dias
o- ga?tizagâo
antes das sessões ordinárias a PresiArt. 99 A CLM estará constituída' dência fará chegar aos membros da
CLlVl a respectiva cocvocaeão
que
pelas Seções brasileira e uruguaia,
em forma detalhada, o objeambas integradas por três Represen- conterá,
to da reunião.
tantes de cada país. t!:sse número poderá ser aumentado mediante proposArt. 18. As reuniões serão realizata devidamente justificada da CLM,
das corr. a presença da maioria dos
desde que seja, aprovada po- ambos
membros da CLM, sendo tomadas deos Governos.
cisões com o voto favorável da maiArt. 10. A CLM designará dentre
oria do número total de representanseus membros um Preatdente e um
ter. de cada Seção. A Comissão fixaVice-Presidente, os quais exercerão
rá, em cada reuníâo, a data e o lugar em que se realizará a próxima.
seus cargos pelo prazo de um (1) ano.
- Ambos os cargos serão desempeArt. 19. As reuniões da CLM serão
nhados em forma alternada e rotatdregistradas em atas numeradas l:: pava por um Representante de cada Seginadas consecutivamente, as quais,
ção.
depois de aprovadas, serão assinadas
O Presidente, a quen, caberá
por todos os membros presentes. As
presidir as reuniões é o Representanreferidas atas serão redigidas em quate legal e administrativo da CLM e tro vias, duas em português e duas
o executor de suas resoluc'ies ,
em espanhol, ficando uma de cada
- O Více-Prestdente suo-ttatuírá o
conservada nos arquivos das
Presidente .em seus impedimentos.
. Idioma
respectivas sedes permanentes.
Art. 11. Cada seção proporá
ao"
Art. 20. Se durante os trabalhos
respectivo Govemo a dea-gnaçâo dos
surgirem dúvidas ou divergências no
assessôres que -uigar necessários
plenário da CLM, estas serão submeArt. 12. A organização administratidas à consideração dos Governos.
tiva e a atribuição de funções e cargos
Nâc se suspenderão os trabalhos em
serão determinadas em Reatmentc 1::1conseqüência de tais dúvidas ou diterno elabora-to p<='\18 CLM.
vergências, a não ser na parte rcterente às mesmas.
F'uncwnamento
Ar't. 13. A
CLM se reunirá em
qualquer ponto do território dos dcís
países de acôrdo com a conveniência
do trabalho e sempre que possível na
área relacionada com suas a.tivíta-íea.
Art. 14. A CLM disporá de duas
sedes permanentes, uma em. Montevidéu e outra em, Pôrto Alegre. Poderá estabelecer, também; uma sede
executiva central e os escritórios executivos que se considerem necessários,
na área relacionada com seus objetivos.
Art. 15. A CLM utilizará os ír'Icmas português e espanhol para dirígtr-se aos Governos do 'arasn e do
Uruguai. Serão redigidas em ambos
Os idiomas as atas da Comissão e tõda outra documentaçâc que esta julgue conveniente.
Art. 10/3. A CLM reunir-se-á,
em
caráter ordinário, no mínimo uma vez
Dor mês. e. em caráter extraordinário,

Recursos
Art. 21. Anualmente, na época que
se determine a C.L.M. confecoíonará
o seu orçamento.
Parágrafo único. As parcelas orçamen tárías de responsabilidade de. cada' um dos dois países serão solicitadas aos Governos por intermédio das
respectivas Seções.
Art. 22. Além das dotações consígnadas por ambos os países, constituirão também recursos da CLM, contrtbuíçôes de qualquer natureza, inclusive as concedidas por entidades públ!cus ou privadas.
Art. 23. Anualmente, a CLlJ! preparará' um relatório financeiro sôbre
a aplicação dos recursos previstas nos
artigos 2~ e. 22, o qual será submetido
ao exame e aprovação de ambos os
Governos por intermédio das respectivas seções.
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Art. 24.- Cada Seção integrante da
CLM arcará com suas próprias des-"
pesas.
Parágrafo único. As despesas relativas aos trabalhos determinados pela CLM serão atendidas pelo país em
cujo território se realizem. As que
afetem simultâneamente -1 ambos os
países serão saldada;" pela CLM.
Dieposiçôee Gerais

Art. 25. A CLM deverá manter devidamente informados os Governos do
Brasil e do Uruguai a respeito das
atividades que desenvolve, remetendo.
lhes, semestralmente, por intermédio
elos respectivos Ministérios das Relacôes Exteriores, relatórios pormeraortzados acompanhados de cópias da
correspondência trocada com' as enüdades internacionais.
Art. 2ú. As autoridades competentes de ambos os países concederão as
facilidades possíveis para as comunicações e a livre circulação de pessoas,
veículos, embarcações e equipamentos
qUL a CLM venha a empregar
no
cumprimento de seus trabalhos.
Art. 27. A CLM poderá contratar
o pessoal que se fizer necessário às
suas atividades.
Parágrafo único. Através dos respectivos Governos, a CLM poderá .solicitar para seus serviços pessoal perter.cente à Administração Pública dos
dois paises.
Art. 28. Este Regulamento poderá
ser modificado quando as circunstãncías assim o requeiram, mediante proposta da' CLM e aprovação de ambos
os Governos.
DECRETO N9 57.565 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1965
Declara a Seção Brasileira da Comissão Mista Brasiteirc-Uruçuuia. para'
o Desenvolvimento da Bacia Lagôa-Mirim, vinculada ao Ministério
Extraordinário para a Coordenaçâo
dos Organismos Regionais.
O _Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Ar~
.tígo 87, item r, da Constituição Fe~
deral e tendo em vista as Notas Reversaís n Q 122, de 5 de aaõsto de 1965,
da EmbaiXada dos Estados Unidos do
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Brasil no Uruguai firmadas
pela
União e a Repúblic~ Oriental do Uruguai:
considerando que a Comissão Mista Brasileiro-Uruguaia para o nesenv?lvi:t~ento. da Ba~ia
da Lagôa~Mi
rim e entidade místa de cooperação
ir..t emacional;
considerando que a Comissão Mistapara o Desenvolvimento da Bacia
da Lagôa-Mírím, de acôrdo com o
Art. 3º das Notas Reversaís Complementares disporá de capacidade rurrdlea, de autonomia técnica, financeira e administrativa;
considerando que a Comissão Mista
para o Desenvolvimento da LagôaMirim, organismo de promoção de
desenvolvimento regional, visa a ordenar medidas necessárias ao desenvolvimento integrado da área compreendida pela mesma;
considerando que a Seção Brasileira representa o Govêrno Brasríeíro
na Comissão Mista para o Desenvolvimento da Bacia Lagôa-Mírtm;
considerando a necessidade de entrosar a Seção Brasileira da CLM nas
normas admínistratdvas ínternas para melhor atendimento. das exígêncías
que lhe cabem do ponto de vista do
desenvolvimento regional;
considerando, finalmente, que na
estrutura admmistrativa do país exrete Ministério Extraordinário especírtco para coordenar" as atividades de
orgarasmos regionais, decreta:
Art. 1YA Seção Brasileira da Comissão Mista Brasileiro-Uruguaia para o desenvolvimento da Bacia da Lagôa-Mn-ím. para efeitos de ccntrôle
administrativo, fica vinculada ao Mínístérto Extraordinário para a Coordenação dos Organismos Regionais.
Art. 2Q nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, retroagtndo seus efeitos à partir
de
5~8-65, data em que foram firmadas
as Notas Reversais Complemenra.ces
entre a União e a República Orientai
do Uruguai, revogadas as disposições
em contrários.
SIMUia, 31 de dezembro de 196b:
144Q da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Oswaldo Cordeiro de Farias
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29 de abril. d~ 1966 . . . . . . . . . .
58. 259 - Decreto de 26 de abril
de· 1966 - Transforma o ·con..
sulado de carreira em Cardiff, Grã-Bretanha, em Consulado honorário. - Publicado
no D.O. de 29 de abril de
1966 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

53.260- Decreto de 26 de abril
de 1966.- Altera o Decreto·
n9 57.926, de 4 de março de
1913'6, que dispõe sôbre as Delegações do Brasil às Sessões
·da Assembléia Geral das Na-

de 1966 - Transforma o Consulado de carreira em Sevilha
em Consulado honorário. Publicado no D. o. de 29 de
abril de 1966- . . . ... . . . . . . . . . .. .

Decreto de 26 de abriJ.
de 1966 - Transforma o Consulado de carreira erri Tânger
Em Consulado Honotário. Publicado no D. O. de 29 de
. abril de 1966 .............. _. .

105

106

58.263- Decreto de 27 de abril

de 1966 - Aprova a alteração
introdúzida nos Estatutos da..
Marítima Companhia d-e Se~
guros Geràis, relativa a-o aumento do capital social: Publicado ·no D. O. de 6 e· l~e
tificado no de 14 de junho de
......... :. . . . . . . . . . . . . . .

58.264 - Decreto de 27' de -abl'il
de 1966 - Aprova a alteraçâo
introduzida nos Estatutos &.
União Brasilei"ra Companhia
de Seguros Gerais, relativa ao
aumento do capital soc1al: -Publicado no D. O. de 7 de
junho -de 196~- . . . .. . . . . . . . . .
58.265 - Decreto de .27 de abril
de 1966 - Aprova modificações no ;Regimento Ipterno do
Departamento de Administra~
· ção do Ministério da Educação e CUltura. - .Publicado
no D.O. de 29 de abril dc1966

105

106

58. 262 -

1866

58.256- Decreto de 26 de abril

mosfera no espaço cósmico e
sob a água. ~ Publicado no
D. o. de 29- de abril e retificado no de '6 de maio de 1956
58.257 ~ Decreto de 26 de abril
de 1966 ~ Transforma o Consulado de caúeira rem Casa-,
blanca em -Consulado hoil.Orál'io. - Publicado no D.O.
de 29 de abril de 196.6 ·. . . . . . .

105

58.261- Decr!;!to ·de 26 de abril

torização para aumentar o
capital destinado às suaS operações de Seguros no Brasil.
- Publicado no D .O. de 2 Q_e
junho de 1966 . . . . . .

Publicado no

D. O. de 29 de abril de 1966 . .

. 196

106

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

107

58.266 - DeCreto de 27 de abl'il
de 1966 Institui normas
para a re~üização d8.. .IV Con·ferência Nacional ~e Saúde.
e dá outras providências.
Publicado no D. O. de 29 de
abril e retific"ado no de 6 cl~
maio de 1966 .............. ; .

108

Decreto de 27 de abril
de 1966 Aprova o Regulamento da Ordem do Mérito
Médico.- Publi-cado.nO D.O.
de 29 de abril de 1966 . . . . . . .
58. 26a - Decreto de 27 de abril
de 1966 - Abl'e. ao Ministério da Justiça e N-egócios ln.

58.267 -

109
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teriOres, o crédito especial de
Cr$ 6.000.000.000, para o fim
que especifica. Publicado
no D.O. de 29 de abril de
1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

-58. 269 - Decreto de 28 de abril ·
de 1966 - Autoriza o cidadão
brasileiro Vicente Antônio d.e
Oliveira a pesquisar feldspato,
quartzo ~ caulim no município de Socorro, Estádo de São
Paulo. - Publicado no D. O.
de 2 de junho de 196.6 ... ·,....
111
58.270- Decreto de 28· de abril
de 1966 - Autoriza o cidadão
brasileiro Blaudilio Lunz a
pesquisar calcita e má:rmore
no município çle Cachoeiro de
Itàpemirim, Estado do Espírito Santo. Publicado no
D:O. dé 2 de junho de 1966 . .

114

58.276 - Decreto de 23 de abril
de 1966 - Concede à Mineradora Montita Limitada autorização
para
funcionar
como emprêsa de mineração.
- Publicado no D. O. de 27
de maio de 1966 .. . . . . . .. . ..

11<1

58.277 -Decreto de 28 de abril
de 1966 - Concede à Calfesa

-

Calcáreos e Fertilizantes

S.. A., autorização para fun111

58.271 --Decreto de 28 de abril

de 1966 - Autoriza a Emprê.sa de Caolim Limitada a pesquisa.r areriito no município
de Bom Jesus do Amparo, Estado de Minas Gerais. - Publicado no· D.O. de 2 de junho de 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112
58.272 '--Decreto de 28 de abril
112
de 1966 - Concede à Bentonit
União S. A. Indústria e
Comércio, autorização. para
funcionar como empr_êsa de
mineração. Publica-do no
D. O. de 13 de junho de ·1966
112
58.273 - Decreto de 28 de abril
de 1965 Autoriza estrangeiro a açlqui.rir, em .transferência de aforamento, o domínio útil de fração ideal do
terreno de marinha que menciona no Estado do Rio de Janeiro. - Publica:do no D.O.
de 13 de jui1ho .de 1966 . . . . . .
113
58. 2~i4 - Decreto de 28 de abril·
de 1966 - Autoriza a Indús~
tria e Comércio de Mineração
Brasil Central "Incomibrac"
s. A. a pesquisar minério de
cromo no município de Cromínia, Estado de · Goiás.
Publicado no .D:O. de 13 e retificado no de 22 de junho de
1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58.275 _..:._ Decreto de 28 de abril
de 1966 - Autoiiza a Companhia Siderúrgica
Pal!_lista
- COSIPA a pesquisar calcário no município de Guaniara,, Estado de São Paulo
.:..__ Publicado no D. O. de 13
de junho de 1966 .. . . .. .. . ..

113

cwnar como em:Pl~êsa de mi- Publicado no D. O.
ele ú de junho de 1966 . . . . .

114

58.278 - Decreto de 28 de abril
de 1966 - Autoriza o cidadão brasileiro Abílio Borin a
pesquisar cau1in e mica nomunicípio de São Bernardo do
Campo,· Estado de São Paulo.
- Publicado no D. O. de 13
de junho de 1966 . . . . . . . . . . .

115

n~l·acão.

53.279 - Deci'eto de .28 de abril
de 1966 - Autoriza a Comuanhia Estanífera do Brasil

â pesquisar cassiterita, no
município de Ipameri, Estado de Goiás. - Publicado no
D. o. de 13 de junho de
196G ......_..................
115
58.280- Decreto de 28 de abl'Íl
de 1966 - Altera a ·redação
de dispositivos do Decreto nümero 57.810, de 14 de fevereiro de 1966, que aprova o
R.egl;lamento do Ministério
das Minas e Energia. - Publicado no D. O. de 3 de
maio de 1966 . . . . . . . . .. . .. . . _. }.16
53.281 '--Decreto de 28 ·de abril
de 1966 - Renova a declaração de utilidade :9ública a
que se refere o Decreto número 46.227, de 16 de junho
de 1959, para fins de desapropriação pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as
Sêcas; da área de terreno necessária à
construção do
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açude públfco "Vira .Beiju",

no município de Petrolina,
Estado de Pernambuco. -

Publicado no D. O. de 3 de
maio de 196G . . .. . . . . . . . . . ..

116

58.282 __.::. Decreto de 28 de ~bril
de 1966 Transfere à Rio
Light -s. A. · Serviços de

Eletricidade,

concessão

para

distribuir energia elétriC?J no
Município de Rio Claro, no

Estado do Rio de Janeiro. -

Publicado no D. O. de 3 de
maio de 1966 .............. .

117

53.283 -

becreto de 28 de abril
de 1966 - Outorga à Serra-

rias Reunidas Irmãos Fernandes S. A. , concessão para
o aproveitamento de um desnível existente no Município
de General Carneiro, Estado
do Paraná. Publicado no
D. O. de 13 de junho de
1966 ....................... .

58.284 -

Decreto de 28 de abril

de 1966 - Concede autorização para funcionar como emprêsa de energia elétrica à
Companhia de Eletricidade
de Pernambuqo. - Public~
do no D. o. de 29 de abril
de 1966 .................... .

..

1'"

113

58.285 -Decreto de 28 de abril
de 1966 - Transfere do Es-

tado do Pará para Centrais
Elétricas do Pará S. A. concessão para aproveitamento
de energia hidráulica. - Publicado no D. O. de 13 de
junho de 1966 ............. .
58.286- Decreto de 28 de abril
de 1966 - Concede. à Mineração Santo Andl'é' S. A., autorização
para
funcionar
como emprêsa de mineraçãç.
- Publicado no D. O. de 13
de junho de 1966 .......... .
58.287 -Decreto de 28 de abril
de 1966 - Concede à Usina
Colombina S. A., autorizapara funcionar como
ção
emprêsa de mineração. - Publicado no D. O. de 13 de
junho de 1966 ............. .
53.288 - Decreto de 28 de abril
de 1966 - Concede a Produtos Químicos Anchieta S. A.,

119

119

119
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autorização para funcionar·
como empresa de mineração.
-.Publicado ·no D. O. de 13
de juriho de 1966 ·. . . . . . ... . . . 12D
58. 289 - Decreto de 28 de abril
de 1966 - Autoriza a .Indústria e ·Comércio de Mineração Brasil Central "Incomibrac" S. A. a pesquisar minério de manganês, no município de Porteirinha, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. o. de 14 de
junho de 1966 . . . . . . . . . . . . . . 120
58.290 -DecretO de 28 de abri!
de 1966 - Garantia do Tesouro Nacional a· uma operacão _de crédito com o Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem. - Publi.cado no
D. O. de 5 de maio de 1966
121
58.291 -Decreto de 29 de àbril
de 196ô - Dispõe sôbre a
classifi.cação dos órgãos de
deliberaç_ão que específica e
dá outras providências.
Publicado no D. O. de 3 de
maio de 1966 ............ " . 12:!.
58.292 - Decreto de 29 de abril
de 1966 - Declara de utilidaxle públicai, p~H·a \fins de
desapropriação, o imóvel que
menciona, necessário ao Ministéi'io da Guerra. - Publicado no D. O. de 3 de
n1aio de _1966 . . . . . . . . . . . . . . . 122
58.293 -Decreto de 29 de ab1'il
de 1966 ~ Declara de utilidade pública, para -fins tl.e
des.apropriação, o imóvel que
menciona, necessário ao Ministério da Guerra. -- Publicado no D. O. de 3 de maio
de 1966 ............ ·......... 122
58.294- Decreto de 29 de abril
de 1966 _, Autcriza o Banco
Central
da
República do
Brasil a negociar e contratar com a Agência para o DeInternacional
senvolvimento
dos Estados Unidos "US.A..ID"
empréstimo em moeda estrangeira, para o fim que especifica. - Publicado no D· O.
de 2 de maio de 1966 • . . . . . _123
58.295 -Decreto de 29 de abril
de 1966 - Autoriza o Banco
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central da República do Brasil a negociar e contratar com
o Banco Interamericano · de
Desenvolvimento operação de
empréstimo em moeda estrangeira, para o fim· que especifica. - Publicado no D. O.
de 2 de maio de 1966 . . . . . .

123

58.296 - Deâeto de 29 de abril
de 1966 - Revoga o Decreto
n? 57.614, de 7-1-66 e dis-

põe sôbre a entrega pelo Tesouro Nacional de importâncias para cobertura de deficits das Autarquias ou Em.prêsas Públicas subvencionadas. - Publicado no D. o.
de 3 e retificado no de 9 de
maio de 1966 .............. ."

1966

12'1

58.297 - Decreto de 2 de maio
de 11966 ,____, E~tabelece nór-

mas para execução do censo
dos servidores. públicos civis
da União e das .~Autarquias.
- Publicado no D. · O. de 2
maio de 1966 ............ ~ . .

58.298 - Decreto de 2 de maio
de 1966 - Renova o Decreto
n? 874, de 9 de abril de 1962'.
- Publicado no D. O. de 14
de junho de 1966 . ~.... . . . .
58.299 - Decreto de 2 de maio
de 1966 - Renova o Decreto
n? 51.939, de 26 de abril de
1963. - Publicado no D. o.
~e 14 de junho de 1966 .. ..

126

127

127

58. 300 - Decreto de 2 de maio
de 1966 - Autoriza o cidadão bl·asileiro Itagiba cam-

pos da Silva, a pesquisar minério de ferro no município
de Rio Piracicaba, Estado de
PublicaMinas Gerais. · do no D. O. de 14 de junho
de 1966

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

128

58.301 - Decreto de 2 de maio
de 1956 - Autoriza a ces-

são, sob a forma de utilização gratuita, do terreno que
menciona, situado no Estado
da Guanabara. Publicado
no D. o. de 3 de maio de
1966

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

58. 302 - Decreto- de 2 de maio
de 1966
Reorganiza o

"Corpo de Fuzileiros Navais"

JJágs.

e dá outras providências.
Publicado no D. O. de 4 de
maio de 1266 . . . . . . . . . . . . . . .
58. 303' - Decreto de 2 de maio
de 1966 - Aprova o Regulamento para a "EscOla Naval".
- Publicado no D. O. de 6
e retificado no de 13 de
maio de 1966 .. .. .. ... .. .. .. .
58. 304 - Decreto de 2 de maio
de 1966 - Transfere a subordinação
do
Estábelecimento General Gustavo Cordeh·o de Farias. - Publicado
no ·D. o. de 4 de maio de

12&

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

129

129

142

53. 305 - Decreto de 2 de maio
de 1966 - Autoriza o cida-

dã-o brasileiro Addis Ewaldo
Ducat a pesquisar mármore
no município de Rio Branco
do Sul, Estado do Parànã.
- Publicado no D. O. de 14
de juniJ.o de 1966 ....... ; .. .
58.306 ..,...._ Decreto de 2 de maio
de 1966 - Autbriza o cidadão brasileiro Christovam Miguel Sanches a lavrar "água
mineral no município de Valinhos,. Estado de São Paulo.
- PUblicado no D. O. de 14!..
de junho de 1966 ....._. . . . .
58.307 - Decreto de 2 de maio
de 1966 - Autoriza o cidadão brasileiro Moacir de Lima
Valenti a pesquisar calcário
no município de Cantagalo,
no Estado do Rio de Janeiro.
- Publicado no D. O. de 14
de junho de 1966 .. .. .. .. ..
58. 308 - Dêcreto de 2 de inaio
de 1966 - Autoriza o cidadão brasileiro Ramiro Rivéra
Miranda a pesquisar minério
de manganês no Município de
Apiaí, Estado de São Paulo.
- Publicado no D. O. de 14
de junho de 1966 .. .. .. .. ..
58. 309 - Decreto de 2 de lhaio
de 1966 - Autoriza o cidadão brasileiro Geràldino Ro- .
drigues de Moraes a pesquisar feldspato, caulim e quartzo, no Município de' Socorro,
E~tado de S.._âo Paulo . .......: Publicado no D. Q, de 17 de
junho de 1956 . . . . . .. .. .. . ..

143

143

144

115

146
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58.310 - Decreto de 2 de maio
de 1966 - Autoriza o cida~

dão brasileirO Luiz ·Fernando Duarte a pesquisar gipsita no Municipio de Ipubi, Estado de Pernambuco. - Publicado no' D. o. de .17 de
junho de 1966 ........·...... ·.

)45

58.311 - Decreto de 2 de maio
de 1966 - Declara de utili-

dade pública o "Instituto Popular de Assistência Social"
(IPAS), com sede em Ponta
Grossa, Estado do Paraná. -

Publicado no D. O . de 1.7 ·de
junho de 1966 . . . . . . . . . . . . . .

58.312 ____: Decreto de 2 de maio
de 1966 - Declara de utilidade pública

a

147

"Ci:l.sa · da

Criança- Dr.
Augusto Duprat''; com sede em Rio
Grande,· Estado
do
Rio

Grande do Sul. -'PubliCado
no D. O. de 23 de maio de
1966 .-........................
58.31:3 - Decreto de 2 de ·maio

de 1966 - Altera os arts. 31
e 32 do Regulamento da Direteria do Material da Aeronáutica.
Publicado no
D. O. de 3 de maio de 1966
58.314 - Decreto de 2 de maio
de 1966 - Altera os· arts. 21
e 32 do Regulamento da Díretoria de Rotas Aéreas. ·Publicado .no D. o. de 3 e
retificado nos de 9 e 20 de
maio de 1966 . . . . . . . . . ... . . . .
&8. 315 - Decreto· de 2 de maiO
de 1966 - Aprova as alterações introduzidas nos Estatutos da Companhia de Seguros Guanabara, incll.Is~ve
aumento do capital social Publicado no D.O. de 17 de
junho de 196·6 . .. .. .. . . . .. ..
53.316 - Decr-eto de 2 de maio
de "1966 - Aprova as alterações introduzidas nos Estatutos da Companhia de Se~mros Pan América, inclm>ive
aumento do capital· social. Publicado· no D. o. de 17 de
junho de 19·00 .. • . .. .. . .. .. .
58.317 - Decreto de 2' de maio
de 1966 - Altera dispositivo
do Decreto n <? 55·. 722 de 2 de
fevereiro de 1955 - Publicado
no D.O. de 3 de maio de 19ü6

14'7

147

147

HS

148

58. 318 - Decreto de 2 de maio
de 1966 - Autoriza o cidadão
brasileiro Luiz Lopes da Silva
a pesquisar quartzo e ametista no Município de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro
- Publicado no D .O. de 17
de junho de 1966 ....... ; ..
58.319- Decreto de 2 de maio
de 1956 - Alitoriz~ o cidadão
brasileiro Gerhard Krõger, ··a
pesquisar argila no município
de Suzano, Estado de São
Paulo - Publicado no D .O.
de n de junho de Hl66 • . . . .
58. 320 - Decreto de 2 de maio
de 1966 ~ Declara caduco o
Decreto n9 8. 620, de 28 de
janeiro dé 19'42 - Publicado no D.O. de 5 e ret. no de
11 de maio de ·w55- . . . .. . .. . .
58.321 - Decreto de 2 de maio
de 1936 - Autoriza o Depai't.amen to de J',.guas e ·Energia
Elétrica do Estado de São
Paulo a construir s-istemas de
distribuição de energia elétrica - Publ!cado no D .O. de
17 de junho de 19€6 .... ... ..
58. 322 :___ Decreto de 2 de maio
de 19&6 - Autoriza o cidadão
brasileiro salvador soares ae
A1'l'úda a pesquisar água mineral no município de. Serra
Negra, Estado de São Paulo
. . .:. . Publicado no D.O. de 17
de junho de 1966- .. .. .. . .. ..
58. 323 - Decreto de 2 de maio
de 195-6 - Autoriza o cidadão
brasileiro Flávio Nepomuceno
Araújo z. pesquisar minério de
ouro" no município d~ Almas, Estado .de Goiás - Publicado no D.O. de 1'7. de ju. nho de 1966 ........... ,·... :
58.324 - Decreto de 2 ,de maio
de 1956 - AProva, em caráter
provisório, o Regimento do
D.N.P.V.N. -Publicado no
D.O. de 2'7 de maio de 1966
(Suplemento) .. .'. . .. . . .. . . ..
58. 32·5 - Decreto de 3 de maio
de 1966 - Outorga conCessão
- Publicado no D.O. de 1'7 de
Junho de 1966 . . . . . . . . . . . . . . .

149

58. 326.- Decreto de 3 de maio
de 19$6 - Autoriza o Depar~
tamento de . Aguas e Energia

149

150

151

151

151

152

153
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Elétrica do Estado de São
Paulo a construir sistema de
distribuição de energia elétrica - Publicado no D.O. de
17 de junho de 19·66 . . . . . . . .
58. 327 - Decreto de ..3 de maio
de 1966 - Transfere da· Prefeitura Municipal de Pire:ilópolis para· Centrais Elétricas
de ·.Goiás S. A. a concessão
para ·produzir e distribuir
energia elétrica no distrito
sede do Município de Pirenópolis, Estado de Goiás ;PUblicado no D.O. de 17 de
ju.11ho de 1966 . . . . . . . . .. . . . .
53. 328 - Decreto de 2 de maio
de 19-66· - Outorga à Centrais
Elétricas de Minas Gerais
S.A. concessão para distribuir -energia elétrica -· Publicada no D.O. de 17 de junho

de 196S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58. 329 - Decreto de 3 de maio
de 1966 - Autoriza o Depar-

tamento de Aguas e Energia
Elétrica do Estado de São
Paulo a construir sistemas de
distribuição - Publicado no
D.o. de 17 de junho de 19-66
'53.330 - Decreto de 3 de maio
de 19ô6 - outorga à Centrais
Elétricas de Minas Gerais Sociedade Anônima · conceSsão
para distribuir energia elétrica - Publicado no D .O. de
17 de jupho de 1966 . . . .. . . .
-58. 331 - Decreto de ~ de maio
de 1966 - Outorga à Sociedad.e Anônima de Eletriftca-'
ção d9. Paraíba, concessão
para distribuir energia elêtrica - Publica.do no D.O. de
17 de jrmho de 1966 . . . . . . . .
08.332 - Decreto de 3 de maio
de 196-6 -·Autoriza o cidadão
brasilêil'o Domingos Cardoso
da 1\IIatta a pesquisar minério de tungsténio no municipio de Guabiruba., Estado de
Santa Catarina - Publicado
no D.O. de 17 de junho de ·
19{i6

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

.58.333 - Decreto de 3 de maio
de 1966 - Concede à Companhia de Azulejo· Comél'cio
e Indústria de Alagoas (CACIA), autorização para fun-

241

242

242

243

243

244

245
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cionar como emprêsa de mineração - Publicado no D .o.
de 17 de junho de 1966 . . . .
'58. 334 - Decreto de 3 de .maio
de 1966 - Transfere da Fôrça e Luz de Uruaçu S.A.
para -Centrais Elêtricas 'de
Goiãs S.A. a concessão para
produzir e distribuir energia
elétrica - Publicado no D.O.
de 17 de junho de 1966 . . . . .
58.335 - Decreto de 3 de maio
de 1966 - Outorga à ComPanhia Estadual de Energia
E'étrica do Rio Grande do
Sul concessão para distribuir
en2rgia elétrica - Publicado
no D.O. de 17 de junho de

246
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1966

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

246

1966

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

247

58.336 - Decreto de 3 de maio
de 1966 - Outorga ao De. p:rctamento de Aguas e Energ-ia do Estado de Pernambuco concessão para distribuir
energia elétrica - Publicado
no D.O. de 17· de junho de
58.337 - Decreto de 3 de maio
de 1966 - Outorga concessão
- Publicado no D.O. de 17
de junho de 1966 .... :.. .. .
58. 338 - Decreto de 3 de maio
de 1966 - Concede à Gaúcha
de Produtos Quúnicos Ltda.
autorização para funcionar
ramo emprêsa de mineração
-·Publicado no D.O. de 17
de junho· de 1966 .. .. .. . .. .
58.339 - Decreto de 3 de. maio
de 1966 - Autoriza o cidadão
brasileiro Aziz Khoury Filho
· a pesquisar quartzo no município de Itaipê, Estado de
Minas Gerais - Publicado no
D.O. de 17 de junho de 1966
58. 340 - Decreto de 3 de maio
de 1966 - Dá a denominação
de Colégio Agrícola Alvaro
Navarro Ramos, ao Colégio
Ag-rícola de. Catu, Estado da
Bahia - Publicado no D. o.
de 6 de maio de 1966 . . . . . ...
58~ 341 Decreto de. 3 de maio
ele 1966 - Disciplina a erradicacP.o de ferrovias e ramais
antieconômiccis e sua programação - Publicado no D. O.
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58.354 - Decreto de 4 de maio
Yorkshire Insurance Compade 1966 ___:__ Declara de utiliny Limited autorizáção para
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255
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do açude ".Campo Grande".
58.348 - Decreto de 4 de maio
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25'
ção Musical do Instituto Musical Santa Marcelina, de São
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D.O. de 10 de maio de 1966
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de lSCG - Cria a "Base Aérea
de São Pedro ela Aldeia", e
dá outras providências.
Publicado no D. O. de 16 de

maio de 1S6G . . .. . . . . . . . . . . .
~Decreto de 10 de maio
de 196& - Cria funções !iratificadas no Conselho Nacional de Telecomunicações
·(CONTEL) e dá outras pruvidBncias.
Publicado no
D, O., de 17 de maio de.19ii!358.380 - :Decreto de 10 de maio
de 1968-- Aprova o Regulamento da Lei que Institucionaliza o Crédito Rural. -Publicado no D. O. de 17 de
maio de 1966 . .. .. .. . ..
53.381 ~ Decreto de 10 de maio
ele i956 - Dá nova redação
ao artigo i)lf do Decreto nú-

274

275

58.37!1

de um poço profundo, para·

o Serviço de Abastecimento.
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no D.O. de 17 de junho de
19GG

.. .......... .... .... .••

431

58. 409
Decreto de 17 de
maio de 1966 - Concede a
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58.129- Decreto de 17 de maio
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nhia liidrelétrica São Patrício autorização de estUdos
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lica. Publicado no D. O.
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no Diário Ojicial.
58.451- Decreto de 17 de maio
de 1966 - ·Anula o Decre.to
n°· 2.136, de 22 de janeiro de
1963. - Publicado no D. O.
44G
de 25 de maio de 1956 ....
58.452 a 58.456 - Decretos. Ainda não foram publicados
no Diário O jicial.
58.457- Decreto de 17 de maio
de 1966 Fica anulado o
Dec;:eto n? 49.440, de 6 de de~
zembro de 1960. - Publicado
no D. O. de 25 e retificado no
de 31 de maio de 1965 ....... ..J41
58.4"58 a 58.464 - Decretos Ainda" não foram publicados
no Diário Ojicial.
58. 465 - Decreto de 17 de maio
de 1956 - Declara de utilidade pública, para fins "de desa:..
p.mpriação pelo Departamen~
to Nacional de Estradas de
Rodagem, área de terreno si-
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tuada no MuniciplO de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro. - Publicado no D. O.
de 23 e retificado no de 30
de maio de 1966 . . . . . . . . . . . .

441

58.466- Decreto de 17 de maio
de 196-5 ~ Renova a decla-

raç§,o de utilidade pública a
. que se refere o Decreto número 39.077, de 2{} de abril
de 1956, para, fius de desapropriação pelO Departamento Nacional. de Ob'ras contra as Sêcas, da área de terreno necessária à construcão
do açude público "Curinlatã", no Município de Cabaceiras, Estado da Paraíba. Publicado -no D. O. de 23 de
maio de 196-6 . . . . . . . .. . . .
58.467 -Decreto de 1'7 de maio
de 1936 - Renova a declaração de utilidade pública a que
se refere o Decreto n<? 36.210,
de 20 de setembro de 1954,
para fins de desapropriação
pelo. Departamento Nacional
de Obras Contra as Sêcas da
área de terreno necessária à
construção do açude público
· "Mendobim", no Município
de Açu, Estado do Rio Grande do Norte. - Publicado no
D. O. de 23 de maio de 1966
58.468 - Decreto - Ainda não
foi. publicado no Diário Ofi-

442

445

Decreto de 19 de
maio de 1966 - Abre pelo
I·A:inlstéric da Viação e Obras
Públicas os crédito) especiais

d-e Cr$ 4.377.318.000 e -....
Crs 2. 000.000.000, num total
de Cl'$ 6.377.318 .000, pata o
fim que especifica. - Publicado no D. O . de 23 de

mfüO de 1966 ......... ·(· ..

442

de 20-5 e retificado no

de 20-6-66 ................ .

58. 478 - Decreto de 20 de
maio de 1966 - Retifica o
Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha. - Publicado no D.O. de 25 de maio
de

443

444

445

58.477 - Decreto ,de 19 .-de
maio de 1966 - Autoriza a
cessão, sob a forma de utllizaç§.o gratuita, ao terreno
qu~ menciona, ao Estado da
Guanabara.. - PUblicado no
D.O.

cial.
53.471 Dec!'eto de 17 de
maio de 1966 - Concede à

Empr·êsa de Desenvolvimento
de Recursos Minerais "Codemin" Ltda., autorização
para funcionar como emp:rêsa de mineração. - Publicado no D.O. de 21-6-66 ..

445

58. 476 -

cial.
58.469 Decreto de 17 de
maio de 1966 - Declara de

utilidade pública uma faixa
de terra c'estinada à passa~
gcm das linhas de . tmnsmissão JacarCpaguá-Termina-1 Sul e Jacarepaguá-Cascadura, no Estado da Guanabara.
Publicado· no
,._D.O. de 27-5-66 . . . . . . . . ... .
58.4.70 - Decreto ainda não
foi publicado no Diârio Ofi-

e. 58.473 - Decretos
aind:.:l. não foram publicados
no .Diário Oficial. ·
58.474 DeCreto de 17 de
maio de 1965 - Autoriza o
Ministério da F'azenda a
, prestar a garantia do Tesouro Nacional em co11.trato
de empréstimo a ser firmado
entre a Central Elétrica de
Pum as S. A. e o International Bank for Reconstruction and DevelopmenL
Publicado no D.O. de 19 de
maio de 1966 ....... ·..... .
58.475 Decreto de 19 de
mato de 1966 - Declara ca
duco o Decreto nQ 45.304, de
27 de janeiro de 1959. -Publicado no D. O. de 25 e retficado no de 31-5-66 .....

53.472

1Q66

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

58.479 - Decr-eto de 20 de
maio de 1966 - Torna sem
eJeito o Decreto nQ 53.076,
de 1963, e dá outras providências.
Publicado no
D.O. de 25 e republicado
no de 30-5-66 ............ .
58.480 - Decreto de 23 de
ma.ío de 1966 - Altera o Regu.1amei1to do Serviço Geral
de Expediente e Arquivo da
Aeronáutica, aprovado pelo

446

446

447
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Págs.
Decreto n<? 1. 976, de 2 de
janeiro de 1963. - Publi~
cado no D. O. e .notificado
no d~ 30-5-66 ............. .
Decreto de 23 de
58.481 maío de 1966 Autoriza
o Ministério da Fazenda a
dar garantia do Tesouro
Nacional a operação de crédito que menciona. - Pu-.
blicado no D. O; de 23-5-66

447

447

58.482 ~ Decreto de 23 de
maio de 1966 - Autoriza
o Ministério da Fazenda a
dar .a garantia do Tesouro
Nacional à operação de crédito que menciona. - Publicado no D. O. de 23-5-66

448

53. -;!83 - Decreto de 23 de
maio de 1966 ~ Dispõe sô~
bre os .serviços de emprêsa-s
de turismo, revoga o Decreto·
n<? 56.303-65 e dá outras
providências.
Publicado
no D.O. de 30-5 e retificado no de 3-6-66 ....... .

448

58.484 Decreto de 23 de
maio de 1966 - Altera o
art. 5<? do Decreto n<? 57.878,
de 28 de fever~iro de 1966.
- Publicado no D. O. de 25
de maio de 1966 ......... .

45l

58.485 Decreto de 24 ·de
maio de 1966 - Declara de
utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor
da Petróleo Brasileiro S.A.
PETROB~AS,
área de
tel'renos situada no Município de Sâo ]/!ateus do Sul,
no Estado do Paraná.
Publicado no D.O . .de 26 de
maio de 1966 ............ .
58.486 · Decreto de .24 de
m<üo de 1966 Altera o
Regimento do Departaz:nento Nacional de Estradas de
Hodagem. - Publicado no
D. o. de 3 e retificado no
de "14.-6-66 ................ .
58.487 - Decreto de 24 de
maio de 1D66 - Renova a
declaração de utilidade pública a que se refere o Decreto n<? 38.741, de 30 de
janeiro de 1956, para fins de
desapropriação, pelo Depar~

451
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tamento Nacional . de Obrás
Contra as Sêcas, da áreà
de terreno necessária à
construção do ·açude público "São Gonçalo", no
Municinio de Souza, Estado
da Parãíba. - Publicado no
D.O. de 27-5-66 ..........
461
58.488 - Decreto de 24 de
mz,io de 1953 - Declara de
utilidade pública, para fin:;;
de Cesapropriação pelo Departamento Na c i o na 1 de
Obras de Saneamento, .área
ele terreno necessária à retificação do rio Itajaí-Mirim, no trecho -entre as ci ..
dades d-e Itajaí e Brusque,
no Fstado de Santa Catarina. - Pub:icado no D.O.
de 27-5-66 ............... :·.
461
58.489 a 58.491 Decretos
ainda não foram publicados no Diário Oficial.
58.,!92- Decreto de 24 de maiO
de 1968 - Altera o Decreto
n<? 52.342, de 8 de agôsto de
1963, que aprovou. ·o Regulamento do Departamento de
Promr,ção Agropecuária do
Ministério da Agricultura e
dá outras providências.
Publieado no D.O. de 27-5 e
retificado np de 3-6-66 ..... .
461
58.4.93 - Decreto de 24 de. maio
de 1966 - Determina _intervenção administrativa no
Consórcio Intermunicipa}. de
Eletricidade, com sede no Mun:i.cipo de São Miguel do
Oest-os. Estado de Santa Catarina. -Publicado no D.O.
de :>6 e retificado no de 30
de lMlio de 1966 ........... .
462
5iL 494 - Decreto de 24 de maio·
de 196G - Nomeia interven ..
tor administrativo no Consórcio Int2rmunicipal de E!etricidade. Publicado no
D . o. de 26 e retificado no
463
de 30-5-GS ............. : . .. .
5B .495 - Decreto de 24 d"e maio
de !~)6G·- Autoriza- o Ministério da Fazenda a dar a garantia do Tesouro Nacional
à ope~acão de crédito que
menc-ion~.. Publicado no
D.O. de 27-5-66 .... .. ... .. .
463
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Decr.eto de 24 de maio
19.66 Extingue a 2.!"
Exatoria Federal em Ponte
Nova· no Estado de Minas
Gerais. -Publicado no D.O.
de 27-5-66 .........._...... · ·

58 .4f!6. --

de

463

, 58.497 __:. Decreto de 24 de maio

Renova a declade utilidade pública_ a
qu~ se tefere o Decreto número .46. 520, de· 27 de julho de
1959, para fins de desapropriaçã-o pelo Departamento
Nacio"nal de Obras Contra as
Sêcas, da ár-ea de terreno
necessária à construçào do
~lçuae. público
"PATAX!ó",
no Município de Angicos, Estado do. Rio Grande do Norte.
.,__. Publicado no D .o. de 27
de maio de 1966 ........... ·.
58 . 498.- Decreto ainda não foi
publicado no Diário Oficial.
58.499 -Decreto de 25 de inaio
de 1966· - Declara de utilidade pública, para fins de de:saprupriação, -o imóvel que
menciona, nec~ssário ao Ministério da Guena. - Pu_.blicado. no D. o. de 27 de
maio de 1966 .............. -.
58.500 - Decreto ainda não foi
publicado no Diário Oficial.
de 186$ raçf~o

464

464

58.501 - ·Decreto de 25 de maio

de 1966 Dispõe sôbre a
Transf-erência. da responsabilidade do Tráfego da E. F.
iVIadeil'a-Mamoré, da Rêde
Fe!'roviária Federal S.A. para
a Dirctoria de Vias de Transpo!'tes,
do
Ministério da
Guerra. -- Publicado no D.O.
àe 27-5-66 .. . . .. . . . . . . . . . .. .
58.502 - Decreto de 25 de maio
de 1966 - Fixa o número de
Conselheiros para. a Centrais
Elétricas Brasileiras S. A. __,
ELETROBRAS. - PublicadO
no D .o. de 26-5-66 .. .. .. ..

404

465

58.503 -·Decreto de 26 de maio
de 1966 . :._____ Concede à socieda.de anónima Pfizer Corporat).on do Brasil' autorização ·
·oara. continUar a funcionar
Da República dos Estados
Unidos do Brasil. - Publicaria no D.à. de 21-6-66 . .
46<;

Págs.
58.. 504 ~ Decreto .~il:'-da n~!? foi
publicado no Dtano Ojoczal.
. 58.505 --Decreto de 26 de maio
de J.96€ - Aprova os orç..amen1.os das Caixas Económicas Federais do Estado do
Rio e de Sergipe. - Publicado no D. o. de 30-5-66 . .
58.506- Decreto· de 26 de maio
de 1966 - Aprova o orça·mentc da caixa Económica
Fect::ral do Maranhão. - PuUic-ado no D.O. de 30-5-66 . .
58.507 --Decreto de 26 de maio
de lf.66 - Retifica o Decreto
n~- 51.371, de 13 de dezembro
de 1961, que aprovou o enquadramento dos servidores
do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados
em TranspOrtes e Cargas, e
dá outras providências. _Pul.lkado no D.O. de 30 de
maio de 1966 ... ·.- .... -.....
58.508 - Decreto de 26 de maio
de J966 __:_ Aprova os orçamentos dos Conselhos Regionais de Medicina dos ·Estados
da Bahia e da Paraíba. Pub.icado no D.O. de 30-5 e
ret.iticado no de 3-S-66 . . . .
rm'.so9 _:__Decreto de 26 de, maio
de 1966 - Dispõe sôbre a adrniu.:i:to de pessoal necessário
ao íuncionamento dos Postos
do SAMDU em Belém, Estado
do i'ará e osasco, Estado de
São · Paulo .. -. Publicado· no
D.O. de 31-5-66 . . .. . . . ....
53.510 -Decreto de 26 de maio
de Hl66 - Aprova o enquadramento de Professôres de
Cu':so de Nutricionista do
Serviço de Alimentação da
Previdéncia Social - SAPS.
_:_ Publicado no D. O. de 27
de maio de 1966 .. .. .. .. .. ..
58.511 -Decreto de 26 de maio
de 1966 - Retifica o enquadramento dos cargos, funções
e empreg·os do Serviço de Alim-ent:.o ção da Previdência sOcial - S.A.P .S. Publicado no D.O. de 31-5-66 . .
58.512- Decreto de 26 de maio
de 1966 - Altera o Regulamento do Serviç() social· da

466

4613·

46'1'

467

463

461

46ft

XXVII

ÍNDICE

Págs.

Págs.

Indústria (SESD . - Publicado no D. o. de 30-'5--'66 . • •
NL<513 - Decreto de 26 de maio
de 19'66 - Fixa a distribuição em cada Arma e . eni cada
pôsto das funções gerais dos
oficiais do Exército, · a vigorar a partir de 24 de abril
de 1966. -Publicado no D. O.
. de 27-5-66 ......... : . .. . . . . .
58.514- Decreto de 27 de maio

de 19·66 - Abre, ao Ministério das Relações Exteriores,
o crédito especial de -..... .
Cr$ 191.3·64.240, para atender
às despesas com o comparecimento do Episcopado brasi- .
leiro à Quarta Sessão do
Conselho Ecumênico Vaticano IL _:.__ Publicado- no D. O.
de 31,5-66 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158.515 - Decreto de 27 de maio
de 1966 - Abre, ao Mini'sté-

469

170

907, de

411

rio das Relações Exteriores,

o crédito especial de . , ....

Cr$ 370.000. 00.0, para atender
às despesas com a realização
da SegUnda Conferência Intetamericana Extrao:rdiná:ria•.
- Publicado no D. · O. de 3·1
de maio de 1"9,S·6 . . . . . . . . . . .
58.516 - Decreto de 27 de maio
de 1966 - Dispõe sôbre o
Quadro de Pessoal da Universidade Rural de Perna·mbuco. - Publicado no D. o ..
de 1'5-'6-·&ô ...••......... , . . •
·58.'517- Decreto·de 27 de maio
de 1966 - Retifica o enquadramento do pessoal do Ministério das Relações. EXteriOl·es, aprovado pelo Decre-:
to n9 51.461, de 4 de maio de
19·62. - Publicado no D.- O.
de 2-6-66 . . . . . . . . . . . . . ... . . . .

5·8.5·18- Decreto de 27·de ma..io
de 19-ôfi_ - Abre, pelo Ministério d8. Viacão e Obt:l-S Públicas. o cl'édito especial de
CrS 104.765.000, para o f.im
que especifica. - Publica.do
no D. O. de 31-5-<;6 . . . . . . . .
5·8. 519 - Decreto de 27 ·de maio
de HlS6 - Ah"f'!. no :Poder .Tudiclá.1'io - 'Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o crêdito esnf'r>_;nJ de

01·~

4'11

471

4-11~64,

do M. F.).

- Publicado no D. o. de 31
de maio de 1966 .. .. . . . .. . ..
58.5-21 - Dec1·eto de 27 de maio
de 1gss -·Abre, ao Ministério das RelaçõeS Exteriores,
o crédito esnecia1 de ..... .
Cr$ 2•5.874".000, para atender
às despesas com a remodel_a·ção das instalações elétricas
do Palácio Itamaraty. - Publicado no_ D. O. de 31-·5-66
58. '522 - Decreto de 27 de maio
· d_e 19·66 - Aprova os orçamentos das Gaixas Econônticas Federais do Ceará, de
'Alagoas e' do Esnírito Santo.
-- Publicado no ·n. O. de 31
de maio de 19-66 . . . . .. . . . . . •
58.·523'
Decreto de 27 de maio
de 19&6 - Enquadra Pro'fes.:.
sor nas,condições que menciona. -Publicado no D. O. de
31-5-66 . . ...... '. . . . . . . . . . . .

Decreto de 27 de maio
Declara c::~.duco o
Decreto riQ 3-'"7'.3-20, df! 10 de
maio de 19E5·. - Pnblicado
no D. o. de 3{)-·5-6'6 . . . . . .
:Decret-o nQ 53:525 a.inda não foi
publicaC:.o no Diário Oficial

473

4'm

414

474

58. 524· -

de 1966 -

472

473

473

475

Decreto de 27 de maio
de 19·66 - Autoriza o cidadã.o
hr:::sileiro Francisco José da
Motta a nesouisar amianto,
talco e minérios de cobre e de ,
nícmel, no município de Pontalina. no Esta-do de Goiás·;
·- Publicadc. no D. O. de 6
de junho de 1S6S . .. . . . . . . .. . 475
ML 527 -:- Decreto de 27 de ma.i o
de 1966 - Autoriza a Magnesita S. A. a pesquisar ar-

58:526 -

2 ..&.o1.·3·fi2:,

para o fim que especifica. Publicado no D. O. de 31-'5-616

53. 520 - Decreto de 27 de maio
de 1956 - Abre, ao Ministé_
rio da Agricultura, o crédito
especial de Cr$ 40.2:68.500
(quarenta milhões duzentos e
sessenta e oito mil e quinhentos cruzeiros), para atender a
despesas dos exercícios. de
19·52, 1963 e 1964, decorrentes
dos encargos previstos no
Acórdo Básico de Assistência
Técnica, celebrado em 19'51,
com a Organização de Alimentação e Agricultura das.
Nações Unidas (FAO) (E. M.

A.TOS llO POJ)ER EXECUTIVO
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gilas no município de Esmel'alda, Estado de Minas Gerais. ~ Publicado no D. O.

de 22-6-66 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'58. "528 - Decreto de 30 de maio
de 1956 ~ Estende aos servi-

dores do Conselho Nacional
de Pesquisas e Institutos subordinados à assistência social
concedida pelo IPASE.
Publicado no D. O. de 1
de junho de 19·66 .. .. .. . .. . ..
58.152·9 ~ Decreto de 3d de maio
de 1966 -. Dá nova redação
ao § 29 do art. 3-Q do Decreto n<? 48.•639-A, de· '30 de julho de 1960. ~ Publicado no

o.

de 1-6-66 . . . . . . . . . . . .
DeCretos ns. 58.530 a 5·8·.537
D.

476

475

47ô

-ainda não foram publicados
no Diário o Jicial
68.533 ~ Decreto de 30 de· maio
de 19-66 - Autoriza a Magnesita S. A. a lavrar agalmatolito no município d_e.
Onça de Pitangui, Estado de
Minas Gerais. - Publicado
no D. O. de 22-·S-'66 . . . . . . 4'7'i
Decretos ns. &8.5·39- a 58-.542
ainda não foram publicados·
no Diário Ojicial
58.'543 - Decreto de 30 de maio
de 1S66 - Altera a redacão
do art. 11 do Decreto Úú ...
mero 55 .-85·2, de 22 de março
de HHl5 (Regulamento do, Impôsto do Sêlo) . - Publicado
no D. O. de 3-6--66 •.. .... ..
4.75
·58.544- Decreto de 30 de maio
de 1f}fi.6 - Outorga concessão
à- Rádio Educadora São José
Limitada pars, instalar uma
emissora de radiodifusão sonora. - Publica-do no D. O.
de 17-6-66 .. .. .. . .. . .. .. .. .. 418
58.545- Decreto de 30 de maio
de- 1966 - Substitua a ta.bela
a que se refere o art. 19 do
Decreto n9 ·54/714, de 29 de
outubro de 1964, e dá {)Utras
providências. - Pub1icado no
D. O. de 3 e retificado no
de 10-·6-'66 . . . . . . . . . . . . . .. . . 4.Sfl
. 58.646 - Decreto de '30 de maio
de 1966 - Abre, pelo Ministério da GUerra, o crédito especial para os fins que especifica. - Publicado no D. O.
de 3-'6-65 . . . .. .. • .. • . . . . . . .. 481

Págs.
Decretos ns. 58.547 a 5-8.549
ainda não foram p'ublicad.os
no DiáriO Oficial
68.550- Decreto de 30 de maio
de 1966 - Aprova o Regimento do Departamento Nacional de Mão-de-Obra do
Ministério do Trabalho e Previdência social. - Publicado
no D. o. de 1 e retificado no
de s-6-B6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Decreto de 30 de maio
de 19·66 - De"Clara públicas,
de uso comum, as águas de
cursos que especifica.. - Publicado ·no D. O. de 3-6-66
58.552 -Decreto de 30 de maio
de 19&6 - Regulamenta a Lei
n9 4.376, de 17 de agôsto de
1964. - Publicado no D. O.
de 3 e retificado no de 20-·6-"€r6
ô8 .653 - Decreto de 31 de maio
de 1&66 - Retifica o Decreto nç 54.040, de 23 de julho
de 19·64, que aprovou· o enquadramento do pessoal da
Superintendência do Plano de
Valorizacão Económica da
Amazônfa. - Publicado no

482

68. 5M -

o.

492

·1"!:)3"

de 1-6-66 . . . . . . . . . . .

300

68.-554 - Decret{) de 3-1 de maio
de 19&6 - Estende disposições·
do. Decreto n9 ·57.722, de 2 de
fevereiro de 1966. - Publicado no D. O. de 3-6~65 . . .
&8.-55·5 - Decreto dê 31 dê maio
de 19'66 - Substitui a tabela
lamento dos Servicos de R-adioamador. - Publicado no

501

D.

D. O. de 3-6·66 . . . . . . . . . . . .

·58. ·5'56 - ·Decreto de 3-1 de maio
de 1966 - Cria funções gratificadas na Diretoria· Regional dos Correios e Telégrafos de São José do Rio
Preto. - Publicado no D. O.
de 3-6-6il . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68.S·57- Decreto de 31 de maio
de 196-6 - Altera o Regulamento para a Assistência Médico-Social da Armada, a.pro~
va.do pelo 'Decreto n9 4'7.057,
de 21 de outubro de 1959·. -Publicado no D. O. de 1-6-·se
6'8. -5'53 - Increto de '31 de maio
de 19>66 - Altera o Regulamento para a Diretoria de

501

512

512

XXIX
Pãgs.

Saúde da Marinha, aprovado
pelo Decreto n9 44.780, de 6
de novembro de 19'58. -:- Publicado no D. o. de 1-:-'6-66
58.559- Decreto de 31 de maio
de 1966 __: Transfere da jurisdição da Capitania dos Portes Fluviais do Rjo Paraná
para a jurisdição da capitania dos Portos do Estado de
São Paulo a Agência de Presidente Kpitácio. - Publicado
no D. o. de 1-6-·66 .. .. . . . . .

5-1.2

de 17-6-66

58.5-fi~

................. ; .

521

---::- Décreto de 2 de junho

· de 1966 -

513

58:560 - Decreto de 31 de maio
de 1966 - Transfere car'go
do Ministério da Justiça e .
Negócios Interiores para o
Ministério da Fazenda.
Publicado no D. O. de 1-6-66 513
58.561- Decreto de 31 de maio
de 1966 - Dá nova J;edação
ao art. 49 do Decreto número ·5"5. 749, de 1.1 de fevereiro de 19,65, modificado pelo
Decreto nQ ·57 .'63i), de 14 de
janeiro de 1966. - Publicado
no D. o. de 1-6-'66 .. .. .. . ...
58.562 - Decreto (Ainda não
foi publicado no D. O.) .
5'8.563- Decreto de 1Q de junho
de Hl:66 - Promulga a Convenção sôbre EsCravatura de
1g.25 emendada pelo Protocolo
de 19·53 e a Convenção Suplementar sôbre a Abolição
da Escravatura de 19·5-6. Publicado no D. O. de s· e
retificado no de 10-6.-"66 .. :
58.·564- Decreto de 19. de junho
de 1966 - Altera o Decreto
n9 53.4'80, de 23 de janeiro de
1964, que âispõe sôbre o Regulamento de Promoção dos
Funcionários Públicos Civis da
Uniã-o. - Pub1icado no D. O.
de 2-6-66 . .. .. . .. . .. . . . . . .. .
'58.5fr5- Decreto de 19 de junho
de 19-66 - Concea:e. nacionali.:.
zação à Société f_ncinyrtie du
Gaz de Rio âe Janeiro sob' a
denominação de Sociedade
Anônima do Gás do Rio de
Janeiro. -Publicado no D. o.
de 14-6'66 . . . . . . . . . . . . .. . . . .
58.566-- Decreto de z de junho
de 1.966 - Concede à sociedade ~, Figueiredo Navegação

P.:í.gs.

S.A., autorização para continuar a funcional· como emprêsa de navegação ae cabotagem. - Publicado no D. o.
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Aprova ·altetaçOes
introduzidas )llos EstaCUtos da
Companhia Nordeste de SeguLros, inclusive aumento do capital sociaL - Publicado no
D. O. de 27-6-66 .. .. .. .. ..
53.'5€·8 - Decreto de 2 de junho
de 19SB - Poder Judiciário Justiça do Tl"abalho - Tribunal Regional do Trabalho
.da 2!;1. Região, abre o crédito
especial de
CrS 890.000.000,
1~ara o fim que especifica. Publicado no D. O. de 6-6-66
58.56'9- Decreto de 2 de junho
de 1966 - Aprova os orçamentos dos CoP..selhos Regionais
.de Medicina dos Estados ao
Ri-o de Janeiro, de Minas Gera.is e do ,Rfó Grande do Sul.
- Publicado no D. O. de 6
de junho de 1966 .. . . .. . .. . . ..
58.570 - Decreto de 2 de junho
de 1986 - Moàifica a deno·
minação de
estabelecimento
de ensino -superior. - Publicado no D. O. de 6-6-66 . .
58. ·571 - iDecreto de 2 de junho
de 19-66 - Declara de utilidade püblica o uFunêlo Norte-·
Americano para Ãssistência
Social'', com sede, no_ Estado
·da Guanab'ara. :___ Publicado
no D. O. de 3'-6-·66 . . . . . . . .
58.572 - Decreto de 2 de junho·
de 1966 - Abre, pe1o Ministério das· Minas e Energia, o
crédito especial de ... ·...... .
\Cr.$. 1.500.000.000, para o fim
que especifica. Publicado
no D. o. de 3-~6-66 . .. . . . . .

.58:573 - Decreto de ·2' de junho
de 1966 -:----- Cassa a autorização
concedida ã A Equitativa dos
'E.stados Unidos do Brasil, Sociedade Lnônima de Seguros
Gerais, para funcionar na República. - Publicado no D. O.
de o'-6-66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53.574 - Decreto de 3 de junho
de 1966 - Altera o Decreto

522

522

522
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nQ 49.·5fli3, de 27 de ãezembro
de 1960, que 9:Prüva, em caráter.provisõrio', a class1ficação
das funções gratifica/las do
Serviço Civil do Poder Executivo e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 7 -6-'66 _. . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
58.575 - Decreto de 3· de junho
de ·196-6 - Abre, pelo Wnistêrio das Minas e Energia, o
crédito especial de
Cr$ 6.943.447, para o f'nn que
especifica._ - Plilllicado no
D. O. de 7-6-66 . . . . . . . . . . . .

Decreto de e de junho
de 1966 - Aprova os orçamentos das Ca.ixas Económicas Federais do Amazonas e
de Santa Catarina. - Publicado no D. O. de'1-~-86
58.577 - Decreto de 3 de junho
de Hl66 - Aprova o orçamento da Universidade Federal de
Juiz de Fora. _:_ Publicado

nados â emp1·êsa Profert.n
Emprêsa de Produtos Quimicos e Fertilizantes S. A., de
(Recife (Pe.). - Publicado no

524
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58.676 -

no D.

o.

de 7-6-66 . . . . . . . . .

58.:578 - Decre't'o de 3 de junho
de 1S,S~ - Aprova os orça··
mentes dos Conselhos Regionais de Medicina dos Estados
do Espírito Santo e do Pa!l:an:á. - Publicado no D. o.
de 7 e retificado no de 14 de
junho de 1966 . . . . . . . . . . . . . .
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526

526

58:579 - Decreto de ·3 de ]unho
de 19-66 - .Lutorlza o ~erviÇO

do Patrimônio da União a
aceitar doação de imóvel; em
Belém - PA, destinado ao
Ministério da Guerra. - Publi-cado no D. O. de 1 e reti-.
ficado no de 14-6-66........·.
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58.'5-80 - Deci:eto de 3 de junho
de 19'66 - Poder Judiciâtio -

Supremo Tribunal Federal Albre o crédito especial de ·...
Cr$ 15.000.000 para o fim que
especifica. Publicado no
D. o. de 7-6-66 . . . . . . . . . . .
5H.õ81 -Decreto -de 3 de junho
de 1966 - Declara prioritária
ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isençãO de
quaisquer taxas e Impostos federais, a importação .de equipamentos novos, sem similar
nacional registrado e consig-
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D. O. de 8"6-66 . ..........
68.'58·2 - Decreto -de 3 de junho
de 1966 - Declara prioritária

ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isençãci de
quaisquer taxaS e impostos federais, a importação e equipamentos novos sem similar nacional registrado e consigna. dos à emprêsa ''Carripos, Moreira S. A. Indústria de AutoPeças (CA:lV:IOSA) ", de Recife ("Pe.). - Publicado no JJ.O.
de 8 e retificado no de 20 de
junho de 1966 . .. .. . .. .. .. .. .
58.5'83 - Decreto de 3 de junho de 1966 - Retifica o Decreto n9 1.512, de 12-11-1962,
que declara prioritária ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de
quaisquer taxas e impostos federais, à importação de equipamentos novos, naquele descritos e consignados à empresa 11 Côco Alimentar de Alagoas S . . A.", de , Maceió
(Al.) - Publicado no D. O.
de 8-6-.66 e retificado no de

20-6-66
......... .... .......
58.584 - Dlecreto de 6 de junho
de 1966 - Concede â Sociedade Navegação Santista Li-

mitada autorização para continuar a funcionar como· emprêsa de navegação de cabotagem. -Publicado no D. O.
de 8-6.:.66 e ret. no de 20-6-6-6
58. 585 - Decreto de 6 de junho
de 1966 - Aprova o orçamento do Departamento Nacional de Estradas de Ferro.· Publicado- no_ D. o. de 8-6-66
e ret. no de 20-6-66 .. .. .. ..
58.586 - Decreto de G de junho
• de 1966 - Dispõe sôbre os
efeitos de alteração do enquadramento dós cargos do
nível superior do Ministério
da Fazenda. - Publicado no
v.~

o.

de 7-6-66 . . . . . . . . . . . . .

Decreto nQ 58.587 ainda não foi
publicado no Diário Oficial.
58.588 - Decreto de 7 de junho
de 1966 - COncede à sociedade Luciano Castro & Cia.
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Ltda. autorização pára con~
tinuar a funcionar como em~
prêsa de navegação de cabo~
tagem. - Publicado no Dt. O.-

·de 10-6-66 . . . . . . .. . . . . .. . . . .
,5-8. 589 - Decreto de 7 de junho

de _1966 - Aprova o orçamen~
to db Departamento Nacional
de Obras de Saneamento. PUPlicado no !D·· o. de 23-6-66
&-8. 590 ~ Deáeto de 7 de -jUnho
de 1966 - C'assa a àutorizazação càncedida à Segurança
Industrial Companhia NaciOnal de Seguros, com sede
na cidade do Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara, para
funcionar na República. Publicado no D. o. de 8-6-66
58.591 ~Decreto de 7 de junho
de 1966 - Aprova o Regula:..
menta para a Base Àérea
Naval de São Pedro de Aldeia. - Publicado no D. O.
de 10-6-66

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

537

537

537

538

de 19€6 - Exclui o conselho
li'ederal de Educação dos
efeitos do Decreto n<:> 55.090,
de 28 de novembro de l9G4.
- Publicado no D. O. de 14 de
junho de 1966 . . . .. . . .. . . . . . 539
58.593 - Decreto de 8 de junho •
de 1966
'Altera o Decreto
n<:> 51.897, de 9 'cte abril de
1963, e dâ outras providências. - Publicado no tD•. o.
-r-

Decreto de 10 de junho de 1966 - Aprova Regulamento da Diretoria do Serviço Geogrãfico e revoga os
Decretos números 47.044, de
· 19- de outubro de -1959 e 53.979;
de 22 de junho de 1964. Publicado- no D. O. de 17-6-66,
e ret. no de 24-6-66 . .. .. .. .
58.5'95 - Dlecreto de 10 de junho de 195-6 - Cl·ia o Estandarte-Distintivo para o ·19
BPE (Batalhão Marechal Zenóbio da Costa) . - Publicado no D. o. de 15-6-66 . .
58.596 - Decreto de 10 de jujunho de 1966 - Considera
de alto interêsse nacional o
projeto de instalação; no

Pâgs.

Brasil, de uma fábrica de
tintas marítimas, sob a res~
ponsabilidade da Hempel Tintas Marítimas ·Ltda. - Publicado· no w..o. de 13-6~66 . .
58.597 - Decreto de 10 de junho de 1966 - Reestrutura a
Equipe de COordenação do
Plano de Melhoramento da
Alimentação e do Manejo do
Gado Leiteiro e dá outras
providências. - Pub. no D. o.

de 14-6-66 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
58.598. - Decreto de 13 de ju~
nho de 1966 - Aplica ao De-

58.592- :Ciecreto de 8 de junho

de 13-6-66 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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partamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas o aumento
de que -trata a Lei n<:> 4. 863,
de 29 de novembro de 1965.
--:- Pub. no 1J1. O. de 15-6-66
58.599 - Decreto de 13 de junho de 1966 Estabelece
normas para confecção e
emissões de selOs postais e
outras- fórmulas de franqueamento de coresportdência. Pub. no D. o. de 15-6-66 . .
58.600 - Decreto de 13 de junho de 1966 - Autoriza o cidadão bra.silefm Raimundo
· Pi.gueiredo Cavalcante a lavrar cassiterita no município
de Pôrto Velho, Território Fe 7
deral de Rondônia. - Publi-cado no D. o. de 15-6-66 . . . .
Decreto de 13 de junho de 1966 - Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo
Figueiredo -CavaJcante a lavrar cassiterita no Município
de Pôrto Velho, Território Federal de Rondônia. ---' Pu-_
blicado no D. o. de 15-6-66.
58.602 - Decreto de 14 de· junho de 1966 - Retifica o enquadramento dos cargos, funções e empi-egados do Departamento Administrativo do
Servico Público. - Publica~
do nÕ D. O. de 16-6-66 . . . .
58.603 - Decreto de 14· de junho de 1966 -.Dispõe sõbre a
organizacão da Junta Nacio~
· nal de Êducação de_ Analfabetos e de Juntas Estaduais,
com o_ objetivo de dar meio
de execução ao que -dispõe a
letra "g:' do art. 29 do C'e-
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creto n° 57. 895·, de 28 de feve-

reiro de 1966. Pub. no
D. O. de 17-6-66 . . . . . . . . . . . .

58.604 - Decreto de 14 de junho .de 1966 - Ruspende o

funcionamento ·cta "Sociedade
Cultural Sino-Brasileira'', com
sede no Estado da Guanaba-

ra. - Pub. no (D\. O. de 17 e
:rep. no de 22-6-6-6 ....... -.. .

58.605 - Decreto de 14 de junho de 1966 - Dispôe sôbre a

atualizaçã.o dos valores das
multas previstas na legislação especial e económica ca-.
navieira, na forma do art. 42,

da Lei n9 4.870, de 1 de de-

zembro de 1965. - Pub. no
D. O. de 17 e rep. no de 22
de junho de 1966 ........... .
·Decretos números 58. Q06 a
58.608 ainda não foram publicados no DdáTio O jicial.
58.609 - Decreto de 14 de junho de 1966. Concede à
Mineração Garças Ltda. autorização para funcionar como emprêsa de mineração.
Pub. no D. O. de 28-6-66 ..
Decretos nümeros 58.610 e
58.611 ainda não foram publicados no DiáTio Oficial.
58. 612 - Decreto de 14 de junho de 1966 - Abre', pelo Ministério da Viação e Obras
Públi-cas, o crédito especial
de Or$ 925.000.000, para o
fim que especifica. Pub.
no D. o. de 16-6-66 ....... .

58.613 - Decreto de 14 de junho de 1953 - Abre, pelo l'vi.inistério da Viaç.ão e Obras
Públicas, o crédito especial de
Cr$ 20.500.000.000, para o fim
ci.ue especifica. Pub. no
D.

o.

de 15-6-66

......... .

números 58.614 a
58.626 ainda não foram publicados no DiáTio Oficial.
58.627 - Decreto de 15 de junho de 1966 - Autoriza o cjdadão brasileiro Paul Johann
Carl Emil Adof Bremer a pesquisar fosforita, berilo e columbila no município de
Itambé, Estado da Bahia.
Pub. no n.- O. de 22-6.,-66 ..

[J,-J.gs.

números 53.628 a
53.631 ainda não foram pu557
blicados no Diário oficial.
58. G32 - Decreto de 1& de junho de 1966 - Declara públi.ca, de uso comum, as
água..<; dos cursos d'água que
Gspecifica. - Pub. no D. o.
de 17-6-66 ............ · .. · ..
558
. ·58. 1333 - Decreto de 15 de junho de 1966 - Extingue a
LegaÇão do Brasil junto ao
R-eino do Camboja, e revoga
os :c:e.cretos números 50.564,
de 9 de maio de 1961 e 52.496,
de 23 de setembro de 1963.
r:.~cretos

Pub. no D.

558

·o. de 17-6-66 ..

561

561

Decretos números 58.634 a
58. G38 ainda não foram publicados no !J.J:iáíio Oficial.

Decreto de 15 de junho de 1866 - EXtingue as
Delegacias -Regionais do Ministério da Justiça e Negócios
Intetiores e dá outras provid&ncias. - Pub. no D. O. de

53.639 -

16-6-66

559

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

561

- Decreto de 15 de junho de 1966 - Aprova o orçamento. da Comissão do Pla-

~3. 6~0

no do Carvão Nacional. Pub. no JJ1. o. de 17 .e rep. no
de. 22-6-66

.......... "..... · ·
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58. 6·11 - Decreto de 15· de junho de 1966 - L'eclara. de

559

559

Decretos

utilidade pública a "F'undação de. Assistência ao Menor'', com sede em Poços de
O'aldas, Estado de Minas Gera.is. - Pub. no D. O. de lG
de junho de 196-6 ........... .

to, mic:1 e minério de niquei
no mu.nicJpio de Niquelând:.a.,
-Estado de Goiâs. - Pub. no
D. O. de 21-6-C6 · ........... ·

r:ecretcs

números 58.643' a
58.616 ainda não_ foram publicados no Diário Oficial.

- Decreto de 1G de juJ.:.ho de 1DGG - I:: eclara públicas, de uso comum, as água:s
dos cul'sos d'água ctue espec1-
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58. 61,2 - Decreto de 16 de junho de 1966 - Autoriza o cidadão brasileiro Décio Amaral Castro a pesquif.;ar amian-
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fica. - Pub. no D. o. de 22
de jWiho de 1966 . . . . . . . • . . ..
563
58.648 - Decreto de 16 de junho de 1966 - Torna a Legaçã:o do Brasil no Alfeganistão
cumulativa com a Embaixaãa
do Brasil no Paquistão. Publicado no D. O. de 22 de
junho de 1966 ... :.. . . . . . . .
564
58.649 - Decreto de 16 de junho de Hl66 - Altera o ~e
gilnento do Departamen--co- dos
correios e Telégrafos, aproVado pelo J:4"ecreW ~"' -~ 902' ~
de 19 de abril de 1963-, e dã
outras providências. - Publi:
cada no b. O. de 2-2-6-66 . .
564
~8.650 Decreto de 16 de junho de 1006 - Aprova o Reglmento do Serviço de Orçamento do Departamenw-- dos
correios e Telégráfos. - Publicado no D. O. ~ '2J de
junho de Hl66 . . .. . . . . .. .. . . .
565
i-8.651 - Decreto de 16 de -junho de 1966 ·- Aprova o Regimento do Serviço de Engenharia Civil do Departamento dos Correios e Telégrafos.
- Publicado no Ii. o. de 22

de Junho de

1~6:

......... .

567

iS.-652 - Decreto de J-6 de junllo de 1906 -Aprova o orça-·

men.to da Superinten~ncia do
Desenvolvimento do Nordeste.
- Publicado n;o D. o. de 21
de junho de 1966 ......... ..
i4U353 -.Decreto de 16 de junhg
de 1966 - ·Institui no Ministério da Educação e CuUura
'o Conselho do Livro Técnico
e .:Didãtico. - Publicado no
D.

O. de 20-6-66 .........•

i.Decretos ns. -58.654 e 58.655
ainda não foram publicados
no Diário O jic,ial.
)8. 656 - Decreto de 16 de junho
de Hl66_ - Conceae reconhecimento ao Curso de Contadoll da Faculdade de Ciências
·Econômicas de Uberlândia, no
:Estado de Minas Gerais .
.Publicado no D. O. de 2'.3' de
junho de 1966 ........... ..
Decretes ns. 58.657 a 58.661
ainda não foram puiblicados no
Diário Ojieial.
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572

573

Pt1gs,
58.662- Decreto de 16 de junho
de 1966 - DiSpõe sôbre o Qua-

dro de Pessoal da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste (SUDENE) •
Publicado no D. O. de 24 de
;junho de 1966 .. ,.........· . . .
58.-663 -Decreto de 16 de junho
de 1966 - Altera o Decreto
n: 53.562, de 19 de fevereiro
de 1~64, que inclui na Parte
Especial, nos Quadros de Pessoal do Conselho Nacional de
Estátística e da Escola "Nacional de Ciências Estatísticas, do
l!nstituto Brasileiro de Geografia e :Estatística, o pessoal
abrangidü pelas Leis números 3.967, de :5 de outubro
de 1961, e 4.069, de 11 de
junho de 1962, e dá outras
providências. - Publicado no
D. O: de 20 e retificado no
de 30-6-66

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

574

574

õi8.6G.4- Decreto de 16 de junho

de 1966 - Altera e revoga
· dispositivos do Decreto mimero 58.19-3, de 14· de abra de
1966, que cria o Funl'J:.o Ue Estímulo Financeiro no Uso de
[Fertilizantes e
Suplementos
Minerais - FUNFERTIL, e dá.
outras providênCias. - Fublicado no D. O. de 20-6-66 ..
58. 6,fi5 - Decreto de 16 de' junho
de 1006 - .f_utoriza o Serviço
do Patrimônio da Uníão a
aceitar doação de imóvel em
Arac·aju - SE, destinado ao
Ministério da Guerra. - Publicado no D. O. de 21-6-66
5-8.666- Decreto de 16 de junho
de 1966 - Aprova o orçamento do Departamento Nacional
de E-stradas de Rodagem. Publicado no D. O. de 21 de
junho de 1W6 ............. ..
52 .·667 -Decreto de 17. de junho
de 1966 - Consiêlera extinta
concessão outorgada pelo Decreto' n9 13.832, de 23 de outubro de 1919 e dá outras providências. - Publicado
no
D.

O. de 20-6-66 ........ ..

58.668- Decreto de 17 de junho

de 1966 - Ratifica. disposições
legais sôbre o Serviço de -Loteria do Estado do Ceará. -
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PublicadO· no D. O. de 20 de
junho de 1966 . .. . . . . .. . .. . .. .
67ü
58.669- Decreto de 17 de junho
de 1966 - Concede reconhecimento ao Instituto Politécnico _da Universidade Cafólíca
de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 20-6-66 . • 576
53. i370 Decreto de 20 de
junho de 1966 - Constitui
Junta ExecufiVa para promoção das medidas preparatórias.
à execuçáo cta Lei n9 4. 769, de
9 de setembro de 1965, que dispõe sôbre o exercício da profissão de Técnico de Administração e dá {lutras providências. - Publicado no D. o.
de 22-6-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
58.6.71 - Decreto de 20 de junho
de 1966 - Autoriza a cessão"
sob a forma de utilização gratuita, do im6vel que menciona
ao Instituto Histórico e Geo~
grãfico de Iguape, Estado de
São Paulo. - Publicado no
D. o. de 22-u-66 . ... . . . . . . . .
577
Decretos ns. :58.672 a 58. 674
ainda não foram publicados no
Diário Oficial.

Decreto de 20 ded
junho de 1966 - Declara de
utilidade pública a "Confedel-a.Ção Brasiliera de Trabalhador.:s Cristãos", com sede no
Estado da Guanabara.
{PUblicadoO no D. O. de 21-6-66 573
58.S76' Decreto de 21
de
junho de 1006 - Suspende o
funcionamenta da União dos
Portuários do Brasil. - Publi~ado no D. O. de 21-:6-66
578
58.677 - Decreto de_ 21 de ju~
nho de 1S·&S - Ministério da
Marinha -. Abre o crédito es~
pecial de Cr$ 400.000.000,
para at::nder às despesas com
a construção do Quartel . do
Fuzileiros Navms em ~rasi
lia. - publicado no D. O. de
212 e retificado_ no de 3Q-6-H6· 57S
necreto n9 53 .ms ainda não
foi publicado no Diário Oficial.
58.679 - Decreto de 21 de junho de 1966 .- Renova a de-

53.6'7'5 -

claração de utilidaçle públicã.
a que se referem os Decretos
ns. 32.2-17, de 4 de fevereiro
de 19·53, e 46.279, de 29, de
junho de 1059, para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, da ár.::a de
terreno necessária à construção do açude público "Sertão
de Baixo", no município de
Major Izidoro, Estado de AlagOas. - ;publicado no D. O.
de 23-6-66 . . . . . . . . . . . . . . . . . •
53.680 - Decreto de 21 de junho de 19S6 - Altera as alíneas d .e e do art. 1q do Decreto nQ '57 .62·4, de 13 de janeiro de 195$. - Publicado
no D. o. de 22-6-66 . :. . . . . .
58.<681 ~ Decreto~ de 21 de junho de 19'00 - Retifica o regulamento aprovad_o .-pelo De-,
creto n9 55.784, de 19 de fevereiro de 1965, nos dispositivos. que menciona. - PUblicado no D. O. de 27-6-66
58.682: - Decreto de
21
de
junho de 1965 ......:.. Declara de
utilidade pública, para fins
de desapropriação, o imóvel
que menciona. - !PUblicado
no D. o. de 23-6-66 . . . . . . . .
58.683- Decreto de 21 de ju-·
nho de 196,6 - Autoriza estrangeiro a adquirir, em
transferência, do domín~o útil
de fração ideal do 'teiTeno
acrescido de marinha que
menciona, no Estado da Guanabara.
Publicado no
D. O. de 23"6-US . . . . . . • . . . . .
58.4384 - D2creto de 2.1 de
junho de 196'6 - Institui o
1>1ano de assistência. aos tt<>.balhadores
desempregados,
estabelece as normas de seu
custeio e dá 'Outras providências. PUblicado no
D. o. de 23-6-66 . . . . . . . . . . . .
58.68-5 - Decreto de 21 de junho de 1966 - Proroga, até
20 de junho de 1967, a auto:rização concedida para a firma S. A. de Cimel'to, Mine-·
ração e Cabotamem - Cl-
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HnfAR a· fretar quatro cha.tfis e dois
rebocadores de
bandeira panamenha, para
~tender ao transporte de caleârio da cidade de Palma
para a fábrica de cimento da
11. A. de Cimento. IPortland "CINLENSUL", de Pôr-to Al:egre, Estado do R-io Gr·ande do
SuL Publicado no D. o.
de 30-6-66 ..... '. . .. . . . . . . . . .
i6.€35 Decreto de 2·2'· de
junho de 1965 -. Concede reconhecimento à Faculdade de
Pilsofia, Ciências e Letra.s de
Mogi das Cruzes. - (Fiublioado no D. o. de 23-13-tiU . .
i3.687 e 58 ..691 - Decretos que
ainda não foram publicados
no Diário ofif:ial.

582

583

.&3.!13.92 - Decreto de 2· 2de junho de 19.S6 - Dá nova redação à alínea "b" do item
I do art. 19 do Dec:r.eto. número 54.4€-G, de 14 ,de outubro de 19B4. - Publicado .no
D. O. de Zl-6-66 .. .. .. .. .. ..

683

il3.;@·3 - Decreto de 22 de ju.n.ho de 1966 - Aprova o Regimento da .Consultorüi Ge.ral
da República. - rPublicado
no D. O. de 2'4-6-00 . . . . . . . .

583

58.€M - D~creto de 12 de junho de 196-5 - Declam de uti-

lidade pública uma faixa de
tzrra destinada à passagem
de uma linha cte transmis2ão entre a Súbestação da
Usina Elé_trica do Paranapanema S. A. - USELPA,
nas proximidades· da cidade
d.e Botucatu, e a subestação
da Companhia
Paulista de
l<,ôrça e Luz, na cidade de
Piracicaba, EstadO de
São
Paulo, e ctâ outras providênelas. - ·Publicado no D. O.
de 23-6-{;6 .. . .. .. . .. .. .. .. . .
687
w.ooB - Decreto de 22 de
de junho de 1966 - Abre ao
Poder Judiciário - Tribunal
:Federal de Recursos o crédito
especial de Cr$· 390.56~.4:>6,
para o fim que especifica. Publicado no D. o. de 23-ti-66 589

58.696 ~ Decreto de 22 cl~
junho de 19:fi';ô - :Fixa medidas de incentivo ao desenvolvimento da pesca e dá outras providências. - il?ublicado'no D. o._ de 24-8-66 . . 5B9
53.69-7 - D2creto de 2·Z de junho de 1965 - Alter?. a lotação numérica do Quadro de
Pessoal, Parte Permanente do
Ministério da Fazenda.
lPublicado no D. O. de.2-3.-&-66 591
E-8.623 Decreto de 22
de
junho de 19':66
Autoriza
Icominas S. A. - E'mprêsa
de Mineração a lavrar minério de ferro· nó município de
Brumadinho, no ·E-stado de
Minas Gerais. - Publicado
no D. O. de- 30-6-66 . . . . . . . . 591
&3.:6·9-9 - -Decreto de 22 'de
junho de 19·€-'5 - Declara caduca autorização , outorgada
pelo Decreto n9 27.68$, de 11
de janeiro de 1950, a Aristiliano Lauriano Ramos, para
lavrar jazida de rochas pirobetuminosas classe IX no município de Lajes,_ Estado de Santa Catarina .
Publicado no D. o. de 3o-6-€-5 5!!-3
58. 'WO - Decreto de 23· de junho de 19&8 - Outorga con-·
cessão à Radiodifusão !Edu- .
caclora da Bahia Ltda., para
instalar uma. estação de radiodifusão de sons e imagens
(Televisão), na cidade de Sal- ·
Vador -

Estado da Bahia.
no D. o-. de
24-6-66 . . . . .. . . . .. . . .. . . .. .
6·8. 701 !Decreto de ·231 de
junho de 19'66 - .Ministério

-

Publicado

da Guerra - Abre o crédito
especial de Cr$ 2.070.000.000,
para atender às despesas com
a Fábrica President2- Vargas,
.em Piquete.. - Publicado no
D. o. de 27-6-66 .. . . . .. .. .
68.702 Decreto de 23 de
junho de 1966 - Altera o Re-·
guiamento para a concessão
da Ordem de Rio Branco. Publicado no D. O. de 30-6->66
58. 703 Decreto de 23J de
junho de 1965 Altera o
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Decreto n~ · 34.208, de 13 de
outubro de 195'3, e dá ou!J"às providências. - PUblicado no D. O. de 30-6-66 . .
:JS. 704 - Decreto de 2·3 de junho de .1965 - ,cria o Consulado Roilorário do Brfi.sil em
Abidjá, Costa do Marfim. \Publicado no D. O. de 30-6-66
58.705 - [)ecreto de
24 de
junho de 1966 - Revoga o
Decreto nç 44.904, de 28 de
novembro_ de 1958. - PUblicado no D. o. de 30~6-·ss . .
58 .1'06 - Decreto
de 24 de
junho de 1966 - Declara de
utilidade pública, Para fins de
desapropriação pelo Departamento dos CorreioS e Telégrafos, o . conjunto de lojas· do
prédio situado na Rua Voluntários da Pátria h9 254, em
Bot.afogo, na cidade do iRio
de Janeiro. - !Publicàdo no
D.

o. de 30-6-66 . . . . . . . . . . . .

595

3(}-6-6-6 . . ... : . . . . .. . . . . . . . . .

íDecreto de ·24! de
junho de 1966 - Regulamenta. a extração de areia em
cursos d'água beneficiados
por obras do . Departamento
Nacional de Obras de sanea~
menta e dá outras 'providências. - Publicado no D'. O.

59()

596

de 30-6-66 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Decreto n9 ·5.s.·ns:. ainda não
foi publicado no DiáriO OfiDecreto de 24 de junho de 1966 - Dá nova redação ao § 29 do art. 3-9 do
JJecreto nQ ·51L837, de 20 de
setembro de 19·65. - PUblicado no J). O. de 28-ü-6-6 . .

5B6

G96

597

Decreto de 24
de
junho de 1!}66 - Declara de

Decretos ns. '58.710 a 15-8.715
ainda não foram publicados
no Diário :ONçial.
58.716 - Decreto de 24 de
junho de 19ô6 - Amplia. a

ôü1

cial.

58 .'709 -

utilidade pública o Liceu :Coração de Jesus, com sede em
São Paulo, Estado de São
\PaulO. - Publicado no D,; O.

GOO

Decreto de 24! de
junho de 19-66i - Amplia a
área prioritária de emergência
para fins de Reforma Agrária, assim declarada pelo Decreto nt? 57.081, de 15 de outubro de -19S&. - PUblicado
no D'. o. de 30-6-:66 . . . . . .

5&. 719 -

58. 7r03 -

de 28-S-€& . . . . . . . . . . . . . . . . . .

do no D. O. de 3{)-6-66 . . . . . .

5&. 717 -

58.707 - Decreto de
24 de
junho de 1966 Suprime

cargos vagos no Quadro de
Pessoal do iinstituto de previdência e Assistência dos
servidores do Estado - Hospital dos servidores do Estado. - Publicado no D. 'O. de

Púgs.

área prioritária de emergência paxa fins de Reforma
;.Agrária, assim declarada pelo
Decreto n!l 56. 795,. de 27 de
agôsto de 1965. - PUblica-

600

602 ,

Decr.etos ns. 58. 720 a. 53.; 726
ainda não foram publicados
no DiáriO O jicial.
58.727 Decreto de 27 de
junho de 1966 - Modifica o
prazo concedido à Agência
Financial de Portugal, para
funcionar no .País, e dá outras
providências. - PUblicado no
D. O.

de 30-6-66 . . . . . . . . . .

GD2

Decretos ns. -58.728 a 58.741
ainda não foram publicados no Diário q_ticial.
&3. 742 DeCreto de 28 de
junho de 1966
Modifica
disposição do [)ecreto número ·57 .·65-1, de 19· de janeiro
de 1966, que regulamenta a
Lei -n(l 4. 7:26, de 13 de julho·
de 196·5, a qual dispõe sôbre
os Serviços do Registro do
Comércio a atividades 'afins e
d:i outras providências. PUblicado no D. o. de 30-6-<66 CC3
58. '743 - 1 Decreto de 28 de
junho de 196-6 - Declara de
utilidade pública., para fins
de .desapropriação, o imóvel
que menciona, necessário ao
:Ministério da Saúde. - Publica do no D. O. de 30-·6-66
603
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-- Decreto de 28 de junho de 1966 - Abertura de

~8. 744

crédito especial

autorizado

pela Lei n'? 4.945, de 6 de
abril de 1966. - Publicado
no D. O. de 30-6-66 ..... .

Decreto ainda não foi
publicado no Diário Oficial

58. '745 -

Pflgs.

58.746 - Decreto de 28 de junho de 19'66 - Abre pelo Mi~
nistério da Aeronáutica, o
crédito especial de ....... .
603

Cr$ 500.000.000 (quinhentos
milhões de ci:uzeiros), para
o fim que especifica. - Publicado rio V.. O. de 30-6-00

604

íNDICE DO APENSO
Págs.

Págs.

- Decreta de 29 de outubro de-1964- Concede per-

i~.&52

missão, em ca.ráter permanente, à S. A. Cotonificio
Gávea, sediada no Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara, gara funcionar com
sua seção destinada à fabricação de fibra "Polyester"
oos domingos e nos feriados
civis e religiosos. - Publi-

cado no D. O. de 27-5-66

.'i6.607 - Decreto de 20 de j:ineiro de 1955 - Autoriza a
eessão gratuita do terreno que
menciona. no MUnicípio_ de
Jundiaí, Estado de São Pa.ulo
- Pub, no D. O. de 13-4-66

607

607

.ã·i.872 Decreto de 29 de
março de 1965 outorga
concessão à Televisão EreXim Ltda., para instalar uma

emissora de radiodifusão de
oons e imagens (televisão)
-

Rep. no D. O. de 26-4-66

D. O. de 10-5-66 ......... .

de 14-4-SS . . . . . . . . . . . . . . . . .

Decreto de 20 de abril
Declara de utilidaqe púbUca o "Aprendizado Agrícola São ·Judas Tadeu", com sede em Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo. - Pub. no D. O.

608

608

~.955-

de 1965 -

de 22-6-66 .. .. .. .. .. .. .. .. .

j6.52'5 - Decreto de 29 de junho de 1965 Concede a

Decreto de 1-6 de. novembro de 1965 - Institui
o sistema de incentivos- à. estabilização . de preços e dá.
outras pi'ovidências. - Ret.
no D. O. de 2·5-6-66\ ......
57.533 - Decreto de 29' de dezembro de· 1965 - · outorga.
ao Departamento de Aguas
e Energia do Estado de Pernambuco concessão para distribuir energia elétrica :Ret. no D. O. de 10-·5-66 .·.
57.540 - Decreto de 29, de~ dezembro de 1965- - Outorga
à Companhia de Eletrificação Rural do Nordeste con;..
cessão para distribuir energia elétrica. Ret. no

608

609

609

57.271 -

ia.058 -Decreto .de 20 de abril

de 1965 ___:_ A11toriza a cessão,
rob a !arma de utilização
gratuita, do imóvel que menoiona situado n9 Estado . da
Guanabara- Pub. no D.O.

sociedade
anônima ~'Pan
American World Airw.ays
Inc." autorização para continuar a funcionar no Brasil
-l?ub. no D. O. de 27-5-ü6
56.740 ..::.... De.creto de 17. de
agôsto de 1965 - Transfere
para o Centro Flum1nente
de Eletricidade S. A. concessões de que são titulares
o Estado ·do Rio de- Janeiro
e a Comissão Estadual de
-Energia Elétrica do Rio de
Janeiro - Ret. no· D. O.
de :5--"5-66 .................. .
56.967 - Decreto de 1 de outubro -de 1965 Regulamenta a Lei nQ 4.ü63, de 3
de junho de 1965. ---:-- Ret. no

608

D.

o.

de 11•5-66 ......... .

Decreto de 29· de de.zembro de 1965 - Autoriza a.
Companhia Paulista de Fôr-

57.551 -

609

610
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Pãgs.

Ça e Luz a .construir linha de
transmissão . .- Ret. no
de 26-4-66 . . . . . . . . . .
57 .tl74 - Decreto de 27 de janeiro de 1966 - Aprova as
Tabelas de Fixação de Valôres da Etapa, em suas diferentes modalidades, e dos
Complementos à Ração Comum das Fôrças Armadas,
para o primeiro semestre de
1966, e dá outras. providências -- Ret. no D. o. de
D. O.

25-4-66 . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . .

57.699 - Decreto· de 2' de fevereiro de 1966 - Abre ao
POder Judiciário - Tribunal
Superior Eleitoral - o crédito -especial de ........... .
Cr$ 5.422.893,50, para o fim
que especifíca Ret. no
D. O.. de 26-4-66 .. .. .. .. ..

57.721 - Decreto de
vereiro de 19ô6 concessão para
energia -elétrica. D.

o.

2 de fe-

Outorga
distribuir
1
Ret. no

de 27-4-66 .. .. .. .. ..

57.805 - Decreto de 14· de fevereiro de 1986 - Declara de
utilidade pública a faix:a de
terra destinada à passagem
da linha de transmissão entre a Usina Termelétrica de
Santa Cruz e a subestação
da Central Elétrica de FUrnas, no Estado da Guanabara. - Ret. no D.O. de
2B-4-66

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

Decreto de 14 de fevereiro de 1966 - Declara de
utilidade pública para · fins
de cte'saprõpriação, . em favor
da Com:Pánhia Vale do Rio
Doce, as áreas de terrenos
necessários a seu programa
de expansão. - Pub. no D.
O. de 18-4-66 . . . . . . . . . . . . . .
57.814 - Dec:reto de 1& de fevereiro de 1966 - Fixa a
composição "da Delegação
Brasileira na Comissão Mista Executora do Acôrdo Brasil-Estados Unidos sôbre Serviçàs Cartográficos define sua
vinculação com órgãos do
Govêrno brasileiro e dá outras providências. - Ret. no

610

610

de 27-4-66 .. .. .. .. .. .

o. de 13-4-66 .. .. .. .. .. .. .. .

610

610

611

611

611

Decreto de g. de março de 1966 - Aprova o orçamento da Comissão Nacional
de Energia Nuclear. - Ret.
no D.O. de 6-5-66 ........_..
57. 949 - Decreto de 10_ de
marco de 196:6 - Autoriza o
cidadãO brasileiro David Paulo Dana a lavrar diamante
e ouro no Município de Itupiranga, Estado do Pará 'R'et. no D.O. de 5-4!·;66 .•..
57. 991 - Decreto de 14 de março de 1966 - Autoriza a Siderúrgica Barra Mansa S. A. a
pesquisar minério de ferro no
município de Ouro Prêto. Estado de Minas Gerais ..:_ Pub.
no D.O. de 1-4-66 . . . . . . . . .
57.992- Decreto de 14 de março de 19SB - Renova o Decreto nQ '52. 2-31, de 9 de julho
de 19fi3. - Pub. no D.O. de
1 e ret. no de 11-4.:66 . . . . .
57 ."893 - Decreto de 14 de março de 19:56 - Autoriza a cidadã brasileira Maria Cândida Pereira a· pesquisar caulim e quartzo no município de
Embu-Guaçu, Estado de São
Paulo. - PUb. no D.O. de
1-4'-·66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.994 - Decreto de 14 de março de 19ú6 - Autoriza o cidadão brasileiro José da Silva GomeS a pesquisar marmore no município de Rio
Branco do Sul, Estado do
Paraná - Pub. no D.O. de
1-4!-6·6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.995 - Decreto' de 14 de março de 19&'6 - Declara de uti-

012

.641

·57. 931 -

57.809 -

D.O,

Pã.f]S.

57.855-A- Decreto nQ 57.855A de 2'4 de fevereiro de 1966
- Aprova o Regulamento de
Correspondência do Exército
(R-8) _ <Pub. no D.O. de
16 e ret. no de- 2·3-5-66 . . . .
57.890 - Decreto de 28 de fevereiro de 19·66 - Revoga os
!Decretos que concederam à
sociedade anónima The J. B.
Williams Export Company,
autorização para funcionar
na República. - Rep. no D.

641
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Pãgs.
lidade pública a "'Fundação
Dr. Antônio Dias Macedo",
com sede em Fortaleza, Estado do Ceará. - FUb. no'
D.O. de 1-4-66 . . . . . . . . . . . . .
57.996- Decreto de 14 de março de 19'66 - Autoriza. o cidadão brasileiro Paulo Anawate a pesquisar areia .quartzosa no município de M;ongaguá, ;Estado de São Paulo.
Pub. no D.O. de 4 e ret. no
de 11·4-66 . . . . .. . . . . . . . . . . . .
57.997 -·Decreto de 14 de março de lSSfi. - Transfere con-

cessão. -

4-4-66

Pub. no D.O. de

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

Decreto de 14 de março de 19166 - Autpriza a cessão, sob a forma de utilização gratuita, do imóvel que
menciona situado no Estado
do Rio de Janeiro. - lPub.
no D.O. de 4-4-:00 .... . . .. ..
58.000 - Decreto de 15 de março de 1966 - Outorga à Sociedade Anônima de -Eletrificação da Paraíba concessão
para distribuir energia elétrica - Pub. no D.O. de

644

644

644

57.-998 -

:5-~-66

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

645

5-4-66

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

646

646

58.002- Decreto de 15 de março de 19fi6·- Autoriza Mine-

ração Indústria e Comércio
Ltda. a pesquisar diatOmita
no município de Morro do
Chapéu, Estado da. Bahia. Pub. no D.O. de -5-4-·66 . . .
58.003- Decreto de 15 de março de 19:66 - Concede à :MlD.eração Espirita Santo Limitada autorização para funcionar como emprêsa de mineração. - :PU.b. no D.O. de
. 5-4.-66

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

Decreto de 15 de mar~
ço de 1966 - outorga concessão. - Pub. no D.O. de

647

648

58.004 -

5-4-66

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

Pãgs.

Decreto de 17 de março de 1966 - Concede à Neptunia Sociedade de Navegação Limitada autorizaçã.o,
para continuar a t_uncio.J.ar
como emprêsa de navegação
de cabotagem. Pub. no D.O.
de ü-4-66 e ret. no de 15 de
abril de 1956 . .. .. . . .. . . .. •

649

649

649

58.012 -

58.001 -Decreto de 15 de março de 1966 - Autoriza a Mi-

neração Po-Be-Mar Limitada a pesquisar dolomita, no
município de Pirapora do
Bom Jesus, Estado de São
Paulo. - Pub. no D.O. de

Decreto de 15 de março de 195-6 - Transfere da
Companhia Industrial Paraerise para "Centrais Elétricas de 1V.tinas Gerais S.A."
a concessão para distribuit
energia elétrica nos distritos
de Parâ de Minas. Ascensão
e Córrego do Barro, no MUnicípio de. Pará de 1\ffiin.as,
Estado de Minas. Gerais. Pub. no D.O. âe 5-4-6$ . . .
58.008- Decreto de 17 de março de 1966 - Aprova a alteração introduzida ·nos Estatutos d.a Companhia Paulista de Seguros, relativos ao
aumento do capital social.
.......- Ret. no D.O. de 5-4-66 . .
58.0Il - Decreto de 17 de março de 1966 - Ap1·ova as alterações introduzidas nos Estatutos da Mauá Compannia
'de Seguros Gerais, inclusive
mudanças ·de denominação e
aumento do capital social.
- Pub. 110 D.O. de 5-4-66 .-.
58. 005 -

648
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58.019- Decreto de 21 de mar··
ço de 1966 - Declara priori-

tária do desenvolvimento do
Nordeste. para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a importação de equipamentos novos,
sem simUa:r nacional registrado e consignados à emprêsa
"Societé Contonnié!·e
Belge-Brésilienne'', de Moreno, Estado de Pernambuco.
-·Ret. no D.O. de '5-4-66· ..
58.024 - Decreto de 21 de ma:rço de 1966 - Aprova o Regimento do Grupo Executivo
da IndliStria do Livro. Ret. no D.O. de 5-4-66 ....
58.025 - Decreto de 21 de março de 1966 - Declara prioritária ao desenvolvimento do

650

G5I

XLII

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Pá.gs.
Nordeste, para efeito de
isenção de quaisquer impos~
tos. e ta?Cas federais; a impoi'·
tação dos equipamentos nevoso · sem simila1· nacional
registrado. neste descritos e
êonsignados à efuprêsa "Costa, Herculano S. A .. - Indús-

tria e Comércio, de Garanhuns, Estado de Pernambuco. - Ret. no D.O. de 11
de abril de 1966 ...... ;·.. .

651

58.026 - Decreto de 21 de março de 1966 -'- Declara prio-

ritária ao desenvolvimento do
Nordeste, para efeito de isenção de quaisquer taxas e imp-ostos federais, a importação de equipamentos novos,
sem similar nacional regis-.
t:L"'ado e consignados à emprê-

sa. "Cla. Industt·ial do Sisa!
____._ CISAL'', de Bayeux (PB;.
- Ret. no D.O. de ll-4-!l6 .
58.027 - Decreto de 21 de março de 1S66 - Declara prio-

tituida pelo Tratado de Montevidéu . ...- Pub. no D. O. de
. 6-4-66 e ret. no de 5-5--66 .
58.034 - Decreto de 22 de mar·ço de 1966 - Outorga à Companhia de Elehicidade do Estado da Bahia -conçessão para
distribuir energia elétrica.
- Pub. no D.O. de 11-4-66 . .
Decreto de 22. de nrarço de 196'6- Autoriza o cidadão brasileiro Eduardo Lins
a pesquisar calcário, no município de Monte Alegre, no
Estado do Pará. - Pub. no

D.O. de,ll-4-66 ...........•

D. O.

ritál'ia ao ã'esenvolvimento
do Nordeste, para efeito de
isenção de quaisquer taxas e
impostos federais, a importação de equipanientos novos,
sem s~ilar nacional registradO, e consignados à emprêsa "Acumuladores Moura
S.A. ••. de Belo Jardim - Estado de Pern~.mbuco. - Ret.
no DoO. de 11-4-66 . . . . . . . . 652
i8.029 _:_ Decreto de 22 de mai·ço (}e 19UG -'- Torna sem efeito o art. lç do Decreto nú- .
mero -57.127, de 20 de outubro de 1005. Publicado no
'D.O. de 4-4'66 . . . . . . . .. . . .
652
58.030 - Decreto de 22 de março de 1966 - Dispõe sôb.J.'e a
classifiCação de
cargos em
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As datas de publicação, retificação e reproduçãQ figuram no
.índice.

ATOS DO PODEi\ EXECU .'lVO
DECRETO N9 58.135 ABRIL DE· 1966

DE

1 DE

Substitui a tabela a que se retere o
art. 19 do Decreto n9 M.484, de l4
de outub1·o de 1964, acresce'1.t.a varágm,f? único ao ATt. 49 do mesmo
decreto e dá outras proviàenc~as.

o Presidente da República, ttsancto
da atribuiçáo que lhe confere o art.
87, item I, da coristituiçâo, decn:r"a:
Art. 19 Fica substituída pela tab€'-·
la anexa ao presente decreto a r.abela de gratificações pelo exercício ~~m
Gabinete a que se refere o art. 19 do
Decreto n9 54.484, de 14 de cntu~·ro
de 1004, vedada a percepção eumu:a ~
tiva de <;{ratificações de representac:ao
concedidas na forma do Decreto numero 57.772, de· 2 de fevereiro de 1966.
DECRETO N .r': 58.136 -

Art. 29 Fica acrescentado, ao art.
do Decreto nQ 54.484, de 14 de ou.
lUO;u de 1964, o seguinte:
··Parágrafo único. Até 30 de junho

1}9,

de _06c o Conselho Admlmsi.rat.ivo !ta

Defesa Económica - CADE- deverá
PHHnuver os et)LUdos ~ ptu·~·weliCJ<l.S
nece5sarios a estruturaçho do seu quad;:o de pessoal e a implantaçáo ae t.od.os os seus serviços. encaininh:~ncto a
í:': ~sidência da RepUblica o ··espeeti~
'-'0 projeto."
Art. 39 O p'resente decreto Pntrará
em Vigor na data da sua publiea.çao,
revogadas as ·ctisposiçõe~ e1..., tjontráno.
·
BrasiVa, 1 de abril de 1966; 1459 da
Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Os anexos à que se refere o texto
foram publicados no -Diário Oficial
de 11 e l'etificado.::; no de 22~4~66.

DE 1 DE ABRIL DE 1966

Declara prioritária ao desen'Volvimento ào Nordeste, para efeito de isenção
de quaisquer taxas e in~postos ]edera~s. a unportaçcio dos equipamentos
novos, sem similar nacionat registrado, neste descntos e consignados _a
emprêsa "SIBRASIL SIA - Indústria SiSaleira do Brasil", de Bayeux,
Estado da Paraíba.

, O Presidente -da República, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 87,·item I da Consütuiçâo Federal e nos têrmos do Artigo 18, da Lei
n5' 3.692, de 15 de dezembro Q.P. 1959, e, ainda, considerando que o Conselho
Deliberativo àa Superintendência ·do Desenvolvimentü do .Nordeste ___: SU~
DENE, atravf.>s da Resolução ·r~ 9 L 162, de 2 de setemn: o de 1905, aprovou
parecer da Secretaria· Executiva daquele órgão, propondo fôsse re.conhecida
Como prioritaú.a para o Ciesenvo1v1mento da regiáo, para efeito dé 1sençao
de impostos e ta.xas federais, a ·importaçáo dos equipamentos novos, sem
similar nacional rr.gist:racto, neste descritos e a s·er efetuacta pela empresa
"SIBRASIL S/A - Indústna Sisaleira do Brasil.", de Bayeux, Estado da
Para1i.1a e destinados ao reequipamento de sua indústria têx~ü;

LTOS DO PODER ExECUTIVO

4

Considera~do o atest.adc pelo Conselho de Política Aduaneira;
Consideranün, enfim. o mais que consta da Exposição de· Motivos em
que ..> Superintendente da SliDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do ffi('Smo Orgão, decreta:.
Art. 1.9 Fica dec·Jarads. prioritária ao desenvolyimento do Nordeste, para
efeito de isenção de quaisquer taxas e. impostos federais, d importação dos
equipamentos novus, sem similar nacional registrado, a seguir descritos e
consigná dos à emprêsa· "SIBR.ASIL s; A - Indústria Sisaleira do Brasil",
de Bayeux, Estado da Paraíba:

Item

1

Especificação
I

I
l

1

I

Quantidade 1 Valor Total
a ser
I
!Importada
CIF US$
I

HOTTELART para recupei·açã.o de fios de sisai, com faca móvel,
dispositivo de alimentação_ alternatjvo, com rolos de 3_ polias de muctança, jôgo de equipamento de acionamenta elétrico incGrporado na estrutura da máquina. exclusive motor
elétrico: Pêso líquido de- conjunt-o

I

M~q~~~a~gfiad~i;~·SüPÊRiiÃüi.;·t~~:

1
do 4 cabeças e 3 ·fusos por cabeça 1
I para bobinas, com 13" de curso por]
[ O 2!4" de diâmetro Velocidade dosj
I voadores 1.600 rpm. descartamentoj
1 do:> cilind:ros de 48", com extensão]
1 até 88", completa, com sistema de lu-\
1
brificação · centralizado ácessórios e.
1
equipamento de acionamento mas semJ
-1 os motores e os arrancadores. Acom-~
l panhada de 4 máquinas de fazer
1
"spo.::Jls" "Baler twine" ou de fio dei
1 corda, com acessório13 mas sem os- mo-]
1 tores e os arrancadores. Pêso liquidai
I do conjunto 15.343 kg ............. .
1

I

3

I

1

i Máquina
1

2

I

Peçits sobressalentes adicionais para as 1
máquinas acima - 20 barretas direi- 1

tas da s"eção rápida, com cotovelos e
agUlhas; 20 barretas esquerdas .da seção rápida com cotovelos e agulhas;
20 cotovelos direitos sOmente para as
barretas da seção rápida, 20 cotovelos
esquerdos para as barretas da seção
rápida; 12 circlips para pernas com
trilha B; 12 circlips vara perna de
coronha; 4 barretas de corrente lenta
com cães e agulhas; 10 cães direitos
de barreta para corrente le:n,ta; 10
cães esquerdos de barreta para corrente lenta; 10 elos interiores para
corrente lenta; 10 elos interiores para
corrente lenta; 10 elos exteriores para corrente lenta; 400 agulhã.s· de seção rápida 6" x 7/16"; 400 agulhas

l

1
1
1

1
1

I

1
1

1
l

!

1

I

1

\

1

\

6,941

I

:I

I
I
\

II

1

II

I

31,676

5
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I

Item

I1
I
I

I

Especificação

I quantidade Valor Total

I a ser
I importada
I

I

iI
I

II
I
I
I
I

de seção rápida 6" x 3!8"; 200 agu- 1
lhas de. corrente lenta, 6 1/2"; 200 1
agulhas de cGTrente lenta, 6 1/2" x J
3/8"; 12 jogos de circlips para ex- 1
tremidades de barreta da seção rápi- 1
da; 10 barretas direitas da seção .rá- 1
pida. com cotovelos e agulhas; 10 1
barretas esquerdas da seção rápida
com cotovelos e ·agulhas; 10 cotovelos
direitos sOmente para barretas da se- I
ção i'ápida; 10 cotovelos esquerdos
sOmente para barretas da seção râp1da; 6 circlips para pernas com tri- 1
lha B; 6 circlips para pernas de co- 1
ronha B; 2 barretas de corrente lenta
com cães e agulhas; 5 cães de barreta dil'eitos para ~corrente lenta; 5 1
cães de barreta esquerdos para ·cor~ 1
rente lenta; 5 elos exteriores para I
corrente lenta; 600 agulhas de seção ]
rápida 5 5/8" x "3!8"; 200 agulhas de
corrente lenta, 6 x 3/8"; 12 jogos de
cirClips para as extremidades de bar~
reta da seção rápida; 16 barretas com~
pletas com agulhas (primeira passa~
gem) ; 16 barretas completas com agu~
lha (segunda passagem);· 2.000 agu~
lhas 2 W.G. x 4 1/4"; 2.000 agulhas 3
WG x 4 1/4"; 4 rolos de pressão fron~
tais; 12 suportes dos canais de raspà~
dor; 8 molas de barret:::ls frontais; 8
molas de barretas traseiras: 4 carnes
superiores·direitos; 4 carnes superiores
esquerdos; 4 carnes inferiores direitos; i
4 carnes inferiores es'querdos; 1 rola~ 1
menta de cilindro central; 1 rolaR 1
mentà de_ rolos de pressão JI.!Taclcdraw 1
MS 16; 1 rolamento de eixo de acio~ 1
namento; 1 rolamento de perna da 1
roda cônica do empilhadôr; ~ rola~ 1
mento de perno da roda cônica do 1
empilhador; 1 rolamento. de bica gi~ f
rante; 1 rolamento de bica girante;
2 rolamentos do curso do empilhador
ORLS 7 HP; 1 rolamento de impulso \
Hoffman W~1 1/4 B; 1 ro-lamento de j
impulso Hoffman, W-1"; 20 barretas 1
completas, com agulhas; 4;.000 agu~ 1
lhas 7 WG x 3 3/4"; 1 rólo Maclcdraw I
completo, bossa dobre, 4 1/2" de lar~ 1
gura; 8 rolos de pressão frontais; 12 1
suportes para canais do raspador; 8 1
molas de barretas frontais; 8 molas 1
de barretas traseiras; 4 carnes supe- 1
riores dir~itos; 4 carnes superiores es~ I
1

1

1

1

1

1

II
11

1

1

CIF US$

6

' ATOS W

41
1

1.
1

I
1

,

I
I1
1

I

1
1

!
1

I

\
i'

I

a-ser

·importada

querdos; 4- carnes inferiores esquer- \
dos; 12 bosSas de rolos de pressão do 1
cilindro de entrega; 1 cilindro de en- \
trega; 1 rolamento de--rôlo de pressão
do cilindro de entrega:, SKF 3304;

I1

1

1

Total

CIF USS

I_ __
I

I

jôgo de peças necessánas para equipar a máquina GOODS de segund!Ot
passagem, coro um aparelho de mts- j
turar· ·o Batch com pulverizador para [
trabalhar do mesmo encanamento j
etc., instalado para a máquina de 11). 1

passagem. Pêso liquido destas 10.426 1

peças; LS 7 PP/ 1.820 "g ........... 1

1

4,8'72

2 pares de cilindros· e tambor d~ 1
6' x 4'. Completa com mesa de~ ali- I
mentação Duplex para estendura ma- 1
nua!, dispositivo de álimentação oor 1
rolos, formador de rolos, 2 pares c1- 1
lindros alimentadores .acanelados, 1
guarniçã_o blindada," de aço e o eqm- 1
pamento de acionamento acessórios 1
mas sem motor e o arrancadOr . . . . . 1

1

16,954

Passador de estopa de sisal de primeira
segunda passage11')., combinado -'-

e

1
1

Tendo 2 cabeças, ~:t fitas por cabeça, 2 1
entregas por cabeçá. Completo com I
dispositivo de alimentação por rolos, 1
1
cilindros de enrolamento acionados, 1
1 movimento de vasos giratórios ~ o 1
I equipamento de acionamento acessó- \
I
rio mas sem o motor e o arrancador. 1

1\

~

1

Cm·àa grossa, intermediária, fina de 1
.1 estopa de sisal. combinada - Tendo !

1

5

I. ..
I
1Quantidade[ Valor

E-specificação

Item

4

PODER ''EXECUTIVO

I

!
\

i

i
1
1

1

I
I

1
1

1

I

·1

I

I

I

Il

Peças sobressalentes adicionais a) 1
Para a carda grossa 1 intermediária 1 1
tina combinada - 113 de guarnição 1

blindada de aço para o tambor e todos os cilindros; 113 ·de -jôgo de pinos
para o tambor e todos os cilindros; 1
rolamento de rôlo para o tambor (lado da engrenagem) ; 1 rolamento de
. rôlo para o tambor nado ,da polia> ;
2 rolarp.entos de esferas pa1·a trabalhadores e desborradores; 1 correia
de desborrador; 1 correia de acionamenta; 2 grosas de pinos de Segurança 1/4" de diâmetro; 4 grosas parafusos de cabeça escareada. 1 114" x
5116"; 4 grosas parafusos de cabeça
escareada, 1" x 5116"; 2 corrediças
de porca de reg:ulacão completa; 2
carcaças de rolamentos das esferas
(cilindros de carda) ; 12 buchas de
pino de segurança, 114" de furo; 6
mangas de flanela para esfregadores

1
1

\

1

1
1
j
1

1

I
I
1

II
'

1
1
1

1

!

1

1
!
1

1,055.

'l
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I

Quantidade) Valor Total
a i3er

Especificação.

Item

I

I

b)

I
1
1
1

1
1

1

I
1
I

j

i

!

II
l

cos de rôlo de pressão '' Mackctraw";
2 pinhões do eiXo da cremalheira;- 2
rodas cônicas do eixo do movimento
de vasos giratórioS; 2 rodas cõmca.s
do movimento de vasos giratói-ios; 2
rodas dobres com dentes retos; 1 grosa pinos de · segurança de nylon; 2
corrediças de barreta supe;r:iores; 2
corrediças de barreta inferiores; 2
cabeças de parafusos de barreta completas; 1 unidade de serviço de ar
completa; 1 cilindro de ar MAC
948,2'' de curso ..............-... .. ..

I

\

1
1

1
11

1
1

I

1
1

I

'153

Para uma carda grossa/interme- 1
diária/fina de estopa de sisat combl- 1
nada - unidade de extraçâo de pO, 1
consistindo em um Jôgo de sacos de 1
.filtros suspensos de uma caixa de\'

c)

I

I

1

1

1

l

1
t
1
~
I

í

1
1

I
!,

I'

I

Para primeiro e segundo passador
combinado - 48 barretas completas
com agulhas; 2.000 agulhas de pente,

Cl'F US$

10 -WG-; 2 tp.olas frontais de barreta; t
2 molas traseiras; 12 molas espirais 1
~r a osciladores de barreta; 1 rõlo de 1
pressão "Mackdraw'' completa; 4 ar- 1

I

!

importada

II

tõpo e ligados na parte ·de baixo com 1
um tremenho de pé cônico, tendo
uma caixa cOletora de pó. Ao lado da
unidáde fica montado um ventilador i
de pó, 11'? 18, com cursor montado!
corretam ente no fuso a motor. co- 1
bertura do ventilador de uma cons- 1
trução robusta, com porta de acesso 1
etc:. o rotor sendo estática e dinâmi- 1
ca;mente equilibrado. Motor de 3 .CF, ·
montado sôbre placa de tubos e. arranque a botão de pressao fJXO aos
pontalêtes do filtro. Completa com
jôgo de encanamento com 3 éonexões,
2 às capotas superiores, 1 a parte inferior ligada à estrutura da máquina.
As capotas superiores ·deverr, se S\lSpencter do teta mediante polias, correntes e contrapesos. Deve-se efetuar
a ligação aos canos de aspuaçao principais com encanamento fleXtvel f'Flexflyte" .....................-.. .

I

I

II
1

1.431
73.119

I

Art. 2.9 F.ste Decre~o entrará em vigor na data de sua publicação, revoas dispoGições em contrário. ·
Brasília, 1 de: abril àe 1966; 145.9' da Independência e 78.9 da RepU-

gadas

blica.

H. CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões
Oswaldo cordeiro de Farias

·
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DECRETO N '! 58.137 -

DE

1

DE ABRIL DE

1966

Declma. prioritária ao desenv(ltvimento do Norcteste, para efeito de isençãode quaisquer i7n1JDSfo.~ f. taxas federais, a importação dos equzpamentos
novos, sem s"imilw naci!'1<.al registrado, neste descritos e consignados à
emprêsa ''Sentineh COnfecções S!A", de Gravata, Estado de Per-

nambuco.

o Presiden~e fla Repú.biica, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, item I, da Constituição Federal e nos têrmos do Artigo 18, da
Lei núme!'o 3. 692, de 15 de dezembro de 1g.59, e, ainda, considerando que o
Con8elho Deliberativo da ~uperintenclência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUD'ENE) através da Resolução número 1. 864, de 7 de .outubro de 19·65,
aprov:nt parecer da Secretaria Executiva daquele Orgão, propondo fôsse
reconhecida como prioritária para o desenvolvimento da região, _para
efeito de isenção de quaisquer impostos e taxas federais, a importação de
eq•tipamentos novo::;, sem similar nacional registrado, neste descritos, a
serem importados pela emprêsa "Sentinela Confecções S!A" e destinados
a implantação de uma fábrica de camisas, pijamas e cuecas;
· considerando o atestact0 pelo Conselho de Politica Aduaneira;
considerando . enfim, o mais que consta da Exposiç_ão de Motivos em que
o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta. do Conselho Deli~
berativo do mesm.'o órgãú GE'creta:
Art 1.9 Fica declarada prioi-itária ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer impostos e taxas federais, a importação
de equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir descritos,
e consignados à emprêsa "Sentinela Confecções S/A" de Gravatá, Estado
·
·
de Pernamb1tco·

Item

1

II

Quantidade/ Valor Total
a ser
\

Especificação

importada I CIF US$

li Máquina- de
1

1
1
:

I
J

costura industrial marca
"Union Special" fabricada por Union
Special - Machine, Co. Chicago lO;
Ilinois, U.S.A. tipo 39500-A; Over-

lock, plana; reta;. agulha; 2

lança~

deiras em for'fTJ-a de gancho; 3 fios:
lubrificação automática; RPM e PM;

6.000, 23 Kgs., líquidos; para costurar

retas e longas em combinações, camisolas, pijamas de senhoras etc. . . . .
1 Máquina de costura industrial marca
I "UniOn Special" fabricada por Union
1
Machine, Co. , Chicago lO; Ilinois
I

li

~----

I

1
1
1
1

1
1

1

1

r

I

I

I

I

Illnois, U.S.A.: tipo 51300-BG; pla- I

I

1

camisas esportes, shorts e pijamas . . i
Mâquina de costura industrial marca 1
1
".Union Special" fabricada por Union J
I Special Machine, Co. Chicago lO; 1

I
!

463.19

1

\i

gancho; 4 fios; lubrificat:;áo automá~
tica,· bomba interna; RPM e PM;
5.000; 30 Kgs. liquido; para fechar

l

3

ra. pedestal; reta; da ponto corrente;
2 agulhas; 2 lançadeiras em forma de

I

11

1 U.S.A.; tipo 35700-CK de braço; pa- 1
1

I
I

1

1 na; costur~ reta; .agulha; lançadeira 1
1 em forma de gancho, sem bobina; j

2

1

I

1

1
1

1,557.84

9
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j

Especificaçã-o

Item

---11
i

I

I1

ponto corrente; 2 fios; lubrijicaçao
automática; produz pontadas de 10 a 1
16· pontos por polegadas; grossura de 1
costura 3;8", 5.500 RPM e MP; 32 1

Kgs. líquidos; para fechar lados e 1
entrepernas de· calças . . . . . . . . . . . . . . . I
1 Máquinas de costura industrial marca I
\ "Union Special" fabricada por Union 1
; Special - Machine Co. Chicago 10; l
i Ilinois, U.S.A.; tipo 52_900-BH; plas
na, costura reta e zig-zag; tipo o veri. loclc; 3 agulhas; 2 lançadeiras em 1
I
forma de gancho e 1 traçador; 6 fios; 1
1
faca do lado das agulha-s; lUbrifica- \
çáo automática; RPM e PM: 5.000; 1
38 Kgs. liquido para chulear com 1·
ponto de refõrço e refilar cortenrto 1
antes das agulhas, para calças, slaks 1
e saias .•......................... · · I
Máquina de costura industrial marca 1
"Union Special" fabricada por Union 1
I
I Special - Machine Co. Chicago 10; 1
Ilinois, U.S.A.;· tipo 54200-E; reta; 1
plana; 4 agulhas; 4 lançadeiras em 1
\I forma de gancho; lubrificação auto- 1
mática: RPM e PM; 4.800; 39 Kgs lí-~
quido, pàra pregar cós elésticos em
cuecas; com esticador ............. .
I Máquina de costura industrial marca 1
I "Singer'' ·fabricada pela The Singer I"
I company, Clydebank, Sootland, U.K.; 1
I modêlo 366k105, especial para corifec~ 1
ção de roupas em geral. sem motor, 1
I
i com as seguintes características téc~ 1
! nicas:.- Máquina de ponto 11xo.; 1
base plana; uma agulha; 2 nos; Im- 1
I
pulsar intermitente do tecido; lança- 1
deira rotativa, lubrif1caçac automáti~ 1
ca, máximo de seis pontos por pole- 1
I
gada; velocidade máx!ma· de 5.500 1
I' pontos por minuto, pesando líquido
I 41,0 Kgs. . ......................... .
\ Máquina de costura industrial marca
"Lewis'? fabricada por UI)ión Special
_Machine, Co. Chicago 10; Ilin01s,
I U.S.P_.; tipo 150-5; de braço cilin~
drico, costura reta; 1 agulha curva;
lançadeira em forma de gancho; f1o;
ponto corrente; sem bobina; tazencto
o ponto invisível, equipada com cmas
para fazer bainhas das calças, pa!·a
alinhavar materiais tinos sem aparecer; RPM. 3.000, peso liquido
20 Kgs ............................. .
Máquma de costura industrial marca
"Lewis" fabricada por Union speClal
I

4

Quantidade! Valor Total
a ser
1
Importada : CIF US:t

l

1

503.69

2

1,381.28

1

898.39

17

3,595. 77

1

379.07

1

1

5

6

I

I

1

7

i

8

10

Item
1
1

!

.

1

f
9

Quantidade![ Valor Total
a ser
1

Especificação

1

imp<Jrtada

1

I

i
i
1
1
1

i

1 agUlha; 1 lançadeira rotativa em· 1
forma de gancho; RPM-e PM; 1.400; 1

pêso liquido 29 Kgs; para pregar bo- \
tões em confecções com 5 a 32 pontos 1
pwerke A_. G.;

Bielfeld

Germany,

1

472.54

1

457.17

1

s:ffi.49

1

tipo 212-6103; plana; costura reta; 1
agulha; lançadeira rotativa; trans- 1
porte combinado do dente e da barra 1
da agulha; equipada- com dispositivo 1
para recortar a beir~da do tecido; lu- 1
brifwação central, produz- 4.200 RPM;

1

pi:iso líquido 41 kgs. para costurar 1
1 tec1dos leves e médios ......... ·.. . . . 1
10 I Máquina de costura industrial marca 1
:
"Durkopp" fabricada por Durkop- ·j
1 pwerke A. G.; Bi_elfeld Germany, ttpo j
l 239-125, plana; reta, agulha, lança- j
! deira .rotativa, RPM e PM.; 3.200;]
1 pêso liquido 34 Kgs. para estota~en- 1
\ to, bôlsas e jaquetas de couro . . . . . . \
11 1 Máquina de costura Industrial- marca 1
I
"Dl.ll·kopp" fabricada- por Durkop- 1
1 pwerke A.G., Bielfeld Germany, tipO 1
!, · 551-2;_ plana; uma agulha; zig~zag; 1
t
uma lançadeira rotativa, faca que 1
., trabalha simultaneamente com a agu- 1
lha; RPM e PM_.;. 2.200; 56 Kgs. li- 1
quido; para casear roupas brancas até
J
32, corta a linha em cima e em bai-~
xo; transporte aUtomático do disco,
.:tpós o trabalho a máquina desligas.e automàticamente ................
12
Maquina de costura Industrial marca
·'Durkopp" fabricada por Durkoppwerke A. G., Bielfeld ·Germany, tipo
560-8, braço, zig-zag; uma agulha e
uma faca que para automàticamente
após fazer os 42 pontos da môsca; lan- i
çadeira oscilante; RPM e PM; 1.000;
35 Kgs líquido; nara mosquear calças

I
I

I

1

I
I
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CIF US$

Machine, qo.
Chicago _lO; ntno1s; l)
U.S.A.; tipo 200-1; braço, zig-zag; 1

Máquina de costura industrial marca 1
1 "Dúrkopp" fabricada por Durkdp- 1
1

!
I

M~q~i~c;cg:s ~oSt~r~ · ·i~d~~tt:i~i· -~~;~~

I

''Singer", fabricada por The Singer I
Company, Clyd·e.banl{, Scotland, U. K.,
modêlo ll9K2, especial para fazer
point-ejour em confecções de roupas
em geral, sem motor.' com as seguintes caracteristicas técnicas: máquina
de ponto fixo de dois fios; base plana;
Impulsor intermitente do tecido; duas
agulhas; duas _lançadeiras rotativas;

velocidade

máxima de 2. 250 pontos

1

I
I
I
I

I
I

484.06

11
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I

Item

importada

por: minuto, pesando

14

15

Quantidade 1 Valor :rotal
a ;:;er
I

Especificaçã·o
liquido

cêroo

I crF
I

US$

1

de 34,5 Kgs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

Máquina de cortar tecidos, industr-ial, 1
marca "Maimin", fabricada por H. 1
Maimin Co. Inc. 575 Eight Ave. New 1
York; USA;, modêlo 58, com facas I
Sew; USA., modêlo 59, com facas!
circulares de diâmetro de 5 1/4; mo- I
tor 3.600 RPM; 1/3 Hp; monofásico, I
pêso liquido 9. Kgs .... : ...... : . .... I
Máquina de cortar tecidos, industrial, I
març:a "Maimin Powrgrest", fa:brica- !
da por H. Mairnir~ c.o. Inc. 575 Eight I
Ave., New York.; USA, com facas ver-. I
ticais de 6" (15 cm) e· com afiador \
automático, motor 3.600 RPM, 1/4
Hp; monofásico; pêso liquido 16 Kgs

1

1

II
I

736.90

23~.13

I

1

33~.60

33.

12.817.33

ParágrattJ único Com 1 espeito aos motores elétnc.m:: que acompannam
a maqumana, fiLf sua similandade, para efeito da 1sençáo de que trata
o pre,~ente decreto, pura _st::r examinada pela Alfândeg<:~ de destino, quando
do desemb8raço aduaneiro, na hipótese de os mesrifos segmrem regime
tarlfatii) próprio. observando-se o disposto na Cirqular n.9 18, de 28 de
2gôsto ct·e 1958, do Sr Ministro .da Fazenda_.
·
An. 2.<;1 ~st!: Decrf:'tc. entrará. em vigor ·na data de sua publicação, re-vogiJ.<las .:~s disposições em contrário.
·
·
,. Brasma, 1· de abni ·de J966; 14551 da Indepe:q.dência e 785' da Repúb~Ic::t.

H. CASTELLO J3RANCO

Octavin Bulhôes

Uswaldo Cordeiro de Farias

DECRETO NÇI

53.13~

-

DE 1 DE ABRIL llE 1966

Aprova o orçamento da Superintendência das Emprêsas IncorpOradas ao
Patrimónw Nacional.

O Pres.idente da República, usando da atribuiçãO que lhe oonfere o
art. 87, item I, da Constl'luição,- nos termos do art. 107 da Lei" n9 4.:140,
de 17 de março de 196':1, e de acôrdt• com o disposto no Decreto· nil 54.6::ft,
de -9. dr outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de l1 de
janeiro de 1965, decreta:
Art. ~9. Fica aprovado, conforme o qúadro anexo, o orçamento_ par.<J.
o exercício de 1966 da Superin-~":>nqéncia das Emprésas Incorporadas at.
Patrimônio Nacional, ~nti.flade feU<>raJ vincul~da ao MinistériO da Fazenda .
. ·Art. 2'<. ítst<} decreto entra~-a em vigor na data de sua publiea~ilo
revogadas as disposl'ções ~m comtário.
Brasília, 1 de abril de· 1966; 1459 da Independ~ncia e 789 da República.
H. CASTELL(l BRI'INCO

Octa.vio Bulhões

Os anexos a que se refere o texto foram publicado~ nO Diári~ Oficial
- de 5 e retificados no de 15-4-66.
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DECRETO NQ 58.139
ABRIL DE 1966

DE

4

PODEE.

DE

Declara de utilidade pública a Sociedade
Religiosa
e
Beneficente

Israelita "Lar àos Velh·as", com

sede em São Paulo. Estado de Sáo
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuiÇão que lhe confere o

art. 87. item I, da constituição Federal e atendendo ao que consta do
Processo M.J.N.I.
decreta:·

51.440, de 1962,
·

Ai'tigo único. É declarada de utilidade pública. nos têrmos do art. lQ

da Lei n9 91, de 28 de agôsto d'e 1935,

combinado com o art. 19 de Regu1amento aprovado pelo Decreto número
50.517. de 2 de me.io de 1961, à Soqie-

dade Religiosa e Beneficente Israelita
l'Lar dos Velhos", com sede em São
Paulo. Estado de S~o Paulo.
Br9.Sília, 4 de abril de i966; 145Q
da Independêncie. e 789 da Repú-

blica.

·

H.

CASTELLO BRANCO

EXECUTIVO

DECRETO N9 58.14.() ÀBRIL DE 1966

DE 4 DE

Declara de utilidade pública a "Associação dos Cégos. de Juiz_ de Fora",
com sede em Juiz de Fora, EstadO
de Minas ·Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuiçáo que lhe COJ?:fere Q
art. 87, item I, da Constituição Federal e atendendo ao que consta do
Processo M.J.N.I. 41.380, de 1964,
decreta:
Artigo único. É declarada de utilidade pública, ·nos· têrmos do art. 19
da Lei nQ 91, àe 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art, 19 do Regulamenta aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, e. "Associação dos Cégos de Juiz de Fora"
com sed6 em Juiz de Fora, Estado de
Minas Gerais.
Brasilia, 4 de abril de 1966· 1459
da Independênci.g, e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mem de Sá

.Mem de Sá

DECRETO N9 58.141 -

DE 4 DE ABRIL DE Hl66

Aptova as alterações íntroduziâ.as nos Estatutos da Companhia de Seg1Lros
Mantimos e Terrestres Indenizadora, inclusive aumento do capital
soczaL.

O '?residente da Repútlica, usando da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso l, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n\l 2.063, de 7 de
março de 1940. decreta·
Art: 19 Ficam aprovadas as alter'açõeS introduzidas nos Estatutos da
Companhia de Seguros Maritimr'-" e Terrestres Indenizadora, com sede t.a
Cidade do Rio de Janeirü r,uti)l'izada a funcionar :pela Carta-Patente número 8, de 1? de junho dP. 1902 inclusive aumento do capital social de Cr$
9, 000 ..ooo <nove milhões de cruze~ros) para Cr$ 45.000.000 (quarenta e cin::o
mii.hões de cru:.::ei.rosJ, coním;me deliberação de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinária. realizada em 12 de outubro de 1964'.
Art. 2Çl A Sociedade continuartt integralinente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que _,.enhan, a vigorar, sôbr'e o objeto cta autorização
a que alude hquela cm;ta-Pate:nte.

Brasília, 4- de abril de 1966; 1459 da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

~TOS DO

DECRETO

N<? 58.142

ABRIL

DE

1966

PODER

DE 4 DE

concede permissáo em· caráter permanente a "Coral S. A. - Fábrzr;a de
tintas, Esmaltes, Lacas e vernizes",
com sede no Estado de Sâo .Panlo,
para, nas seções de Resinas Sintéticas, de Vernizes a óleo, e de Moagsm ele Tintas, funcionar aos l.Jomingos e nos feriados civzs e relitJiosos.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 70, § 2'?, do Regulamento aprovado pelo Decreto nQ· ....
27.048, de 12 de agôsto de 1949, decreta:
·Art. 1Q Fica.- autorizada, em cara.ter
permanente a funcionar aos _ctomin-
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gos e nos feriados civis e religiosos,
''Coral S. A . . . . :. Fábrica de Tintas,
Esmaltes· e Vernizes", com sede cm
Utinga, Município de Santo André,
Estado de São Paulo, exclusivamente
la·s Seções de Resinas Sintéticas, de
Vernizes e óleos, e de Moagem de Tintas, observadas as disposições leg~is
vigentes, sobretudo as de proteção ao
trabalho, e· excetuados os serviços de
escritório.
Art. 29 o presente Decreto entrara
em vigor nà data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
.Brasília, 4 de abril de 1966; 1459 da
Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Walter Peracchi Barcellos

DECRETO Ns• 58.143 -

n·E

4

ns ABRIL DE

1966

Aprova 0 orçamento· q,o Instituto Nacional do Mate

O Presidente da República, usando · da atribuição que lhe coritere o
art. 87, item I, da constituição, nos tê:t:mos do art. 107 da -Lei n9 4.320,
de 17 de março de 19·64, e de acôrdo com o disposto no Decreto nº 54.3J';.
de 9 de outubro- de 1964, alterado peloS de ns. 55.534 e 55.535. ·de 11 de
janeiro de 1965, decreta:
Att. 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento para o
exercício de 1966, do Instituto Nacional do Mate, autarquia federal vinculada
ar. Ministério da Indústria e do Comércio.
Art. 2º ~ste décretp ·entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de 1966; 145Q da Independência e 78º da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins
O

.anexo a que se refere o art.

11-4-66.

DECRETO N9 58.144- DE 4 DE
ABRIL DE 1966
Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião de Faria a lavrar quartzo, teldspato e caulim, no município de Bnr.gança Paulista, no Bstado de São
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 0 artigo 87, n° I, da Constituição e nos

1Q

foi publicado no Diário_ Oficial de
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 11,1 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Sebastião de Faria a lavrar
quartzo. feldspato e caulim, em terre·
nos de sua propriedade, de 011mp10
de Faria e Benedito Luiz Marinho, no
lugar denominado Bairro da Fazenda
Velha, distrito de Pinhalz1nho, rfl.u~
nicipio de J3ragança Paulista, no Es~

14
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tado de. São Paulo, numa área de
hectare e vtn te- e um centtares

11m

(1,21hal delimitada por um retân··
gula que tem um vêrt1ce a quatrucentos e cinqUenta e quatro metro:-;
(454m>, no ruino verdadeiro dez graus
e quarenta e doi.<> minutos nordeste
(109 42' NEl da tOrre da Capela- ..:iao
Sebastião e os lados·, divergentes dêss3
vértice, os ::;eg:mnt<;s comprimeritos H
rumo~ verdadeiros:
cento e vinte ~
um metros <12lml, oitenta I! -;e to

graus e- quarenta e olto minutos no·roeste <87Q 48' NW); cem metro::;
(100m), dols "-graus e doze mmuws

nordeste (2\l 12' NE). Esta autorização mediante as cond1çoes constanLel:l
do paragrafo tmico do art. 28 do •.:odigo de Minas e dos arts. 32, 33, 34
e suas alineas além das seguintes e

outr~ constant-es do mesmo co~
di~o. não expressamente mencronaaa
neste Decret.o.
Art. 29 o concess10nárlo da auto·rização fica obrlgado a recolher "tOS
cofres púkrlicos. na forma da lei Jt:i
t1ibutos que forem ctevldos à Oniâo.
ao Estado e . ao MUIJ.icipio, em cumprimento· do disposto no art. 6~ tio
Código de M1nM.
Art. 39 se o concessronárlo ela autorização não cumprir qualquer dal-I
obrigacões que lhe incumbem a au r.orização de lavra ~erá declarada cadu~a
ou nula na forma dos arts. 37 e 30
do Código de Mtnã:s.
Art. 49 · As· propriedf!,des vtzlilmn:o,
estão .su.teltas às servidões de solo ~
subsolo para fins de lavra, na fOJ"11_.1
dos arts. 39 e 40 do Código de Mma::.
Art. 5° O conce~sionárto da auto~
r1zaçao será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção \1:ineral
e gozará dos t·avores discriminados uo
art. ·11 dC? mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terb.
por titulo êste D::>creto. que será trarw·
crito no livro próprio de Registro ~as
Autorizações de Lavra após o paga
mente da taxa de seiscentos cruzei~
l'OS fCr$ 6001.
Art. 79 Revogam-se as dispostçCe~
em _contrário.

de

Brasilfa, .4 de abril de 1966; 145v Q.h

rndependêricia e 789 da Repúblictt..
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.145 -

ABRIL DE 1966 ,

DE

4 DES

Altera o Decreto ntJ 54.382,
de 5 de outubro de 1964

o presidente da República, us·ando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, de..
creta:
Art. lQ O item 41 do art. 19 do De·
~..;reto n<? 54.382, de 5 de outubro jf:l
1964, que declarou de utilidade pU~
IJ!ica diversas áreas de terra nece!-l··
sárias à realização, pela Usl'nas E:létricas do Paranapanema S. A., do
aproveitamento progressivo da energia hidráulica de 'trechos dos rios Paranapanema e Itararé e. em todo [J
curso do rio Taquarl e seus afluentes, passa a ter a seg_uinte redação:
Município de Sarutaiá - Estado
de São Paulo
a) Area de 786.742 (setecentos e oltenta e seis mil, setecentos e quarenta e dois) metros quadrados, de
lJl'Oprtedade -atribuída a Elias Fon~
seca;
bJ Area de 171.578 (cento e setenva
e um mil, quinhentos e setenta e
oito) metros .qua;drados, de proprie·
daQe atribuid8. a Faustino Gomes.
Art. 29 o presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicaçao,
r.evogadas as disposições em co? trário.
Brasília, 4 de abril de 1966; 145~
da Iridepenâência e 789 da Re~úblic~.
H, CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.146

ABRIL DE 1966

DE

4

DE.

Declara caáuco o Decreto n? 33.734,
de 6 âe novembro de 1952

o Presidente cta República, usando
da atribmção que lhe confere o
art 81, nQ L, d-a Con.stituição e nos
têrmos d:o Decreto-lei n? 1 985, de 29
ae janeiro de 1940 tCódigo .de Minas)
e tendo em vista o que consta dO
DNPM 1. 595-47 do Ministério das
Minas' e Energia, decre-ta:
Artigo Umco. It declarado caduco o
Decreto n9- 33, 734..- de seis (6) de novembro de. mil novecentos e cinqüenta

is
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e dois <1952) retificado pelo Decreto
número trinta e três mil quavrocentos
e dezessete (33.417), de vinte e nove de
julho de mH novecentos e cinqüenta.
e três <1953) que autorizou o Compa\1hia Paulista de Mineração a lavrar
are1a quartzosa numa an~a ie cento e
cinqüenta hectares (150 h a 1 em 't,errenos de Claves Botelho Vieira e outros
e no bairro Peruibe distrito e mumcipio de Itanhae:rn. Estado de São
Paulo.
Brasília, 4 de abril de 1966; 1459
da independência e 789 da República.
H.

CASTELI.O. BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N9 58.147 ABRIL DE 1966

tério das Minas e Energia, .::xecutà.n,.
du-as de acôrdo com os projetes ou
modificações que forem :lutorizadas
Parágrafo único. Os praz;os a 1ue
se refere êste artigo poderão ~er p 1.'•)1'rogados· por ato do Ministro Lias ~\Iii nas
e Energia.
'
Art. 3\1 o presente decreto e~tra
erl?- vigor na data de sua :lublicação,
revogadas as disposições 210 >ntrárlo.
Brasi!ia, 4 de abril de 1966· 145º da
Independênciil e 78º da RePública.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 58 .14-8 DE 4 DE

Autoriza a Companhia de "J.:letricidade
do "F?stado da Bah.ia a construir linha de transmissão

o Presidente da Rep~íbl.ica, usando
da atribui cão que lhe confere r · artigo 87, inciSO· I, da constituicão e nos
têrmos do artigo 59 do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. .1 Q Fica autorizada a Companhia de Eletricidade do
'stado dft
Bahia a construir uma !intui- de transmissão entre as cida:des de ."Joncetcão
do Coité e Set,rinha, no Estado ·da
Bahia.
~ 19 · Em portaria do 'Mjnistro das
Minas e Energia, após a ..apro-vação
dos projetas, serão_ fixadas aS caracterlsticas técnicas da linha de transmissão.
§ 29
A referida linha se destina
ao fornecimento de energ;ia létrica ao
sistema de _distribuição da :!Onces.sionária na cidade de Cnnct>icão lo Coité.
Art. 29 A concessionár-ia deverá -;ntisfazer as seguintes exigências:
r - Apresentar à Divisão _e Aguas,
do Departamento ·Na('-in'1al da Produção Mineral do Mínistéri0 as IAlnM
e Energia, em três <:n vi~s. ..ntro :lo
prazo de Um (1·) ano. a contar ..~a data
da publicacão dêste deereto, os eqtudos, projetas e orçaml?ntos •ela~ivo.c:;
au sistema de .transmissão.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados 1elo · Minis-

ABRIL DE 1966

D-E

4

DE

Outorga à Companhia de Eletrijicação
Ruml do Nordeste , concessão para
dzstribuir energia elétrica

O Presidente da RePública., usando
da atribuição que lhe. ~onfere o artigo 87, inciso ·1, dà' Constituiçáo, e nos
t.êrmos dos artigos 10 do >ecreto-lei
· nº 2.281, de 5 de junho de· 1!140 e S9
do Decreto-lei nº 3. 763, de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 11 E' outorgada à Coiilpanhia
de Eletrificação Rural do ~>lordeste
concessão para distribuir ,netgia elétrica no município de Miguel Alvep,
Estado do Piauí, ficando autorizada a
morrtai" usinas termelétricas ·e a construir os sistemas de distribuição que
se fizerem necessários.
Parágrafo único. Em
,rtaria do
Ministro das Minas e Eneigia, ,pós· 11
t:t.provação dos projetas, :.;erão deter:..
minadas as características técnicas das
instalações.
Art. 2Q A concessionária -.everá satisfazer as seguintes extgênclas:
I - Submeter à apr-ovação do M1n1stro das Minas e Energia em tres
0~) vias, dentro do prazo de cento e
Oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, ,JS estu. dos, projetas e orçamentos relativos à
usma termelétrica e ao sistema .de
distribuição.
TI - Assinar o .contrato disciplinar
da concessão dentro do praz:o . . .e trinta
(30J dias, contados da publicação do
despacho da aprovação da :espectiva
minuta pelo Ministro das Minas e
E11~rgia.
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III - Iniciar e conclUir , as obras
no::. prazos que forem estabelecidos
pelo Ministério das Minas é ..I:nerf[Ia,
executando-as de acôrdo com os projetas aprov:;tdos e as modificações que
forem autor~zadas.

Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão :;er prorrogado::; por ato do Ministro das Mmas

e Energia.

Art. 3\l ·AS b:uifas do forneciment?

ae

ener~:,'1a

vistas

elétrica serão tixadas e !'e-

trienalmente

pe\a

1ivtsão de

Tarifas, do Departamento Nacwnal ae
Aguas e En.ergis.. com . <tprovaçã.o do

Ministro das Minas e Energia ..

Art. 49

A presente concessão vigo-

rará pelo prazo de trL'1;.a (30J <:Lnos.

Art. 59 Findo o prazo Cia ~oncessão,
todo::. us bens e instalações 4Ue. no
momento, existirem em unção exclUsiva e permanente dos servicos .-::oncedidos reverterão à União. _.Art. 6'? A conc"essionána. poderá rf::!querer que a concessão seja ·enovada
mediante as condições que -:ierem a
ser estipuladas.
Paràgrafo úniCo. A t.:oncessioná::.-ia
devera entrar com o pedido .t q_ue se
refere êste artigo até .)eis 6) meses
antes de findar o prat;O de vigência
da concessão, entenden1o-se. e .1ão o
fi?er, que não pretendf' ::1. cnovaçâo.
Art. 7Q', Jtste decreto entra ~m vigor
ria. data de sua publicaçao, revogadas
as d1sposiçõe_s em contrário.
Brasília, 4 de abril de t966: 145Q da
Independência e 78° da República.
H. CASTELLO -BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 53.H9
ABRIL DE

1966

DE

4

DE

Autoriza o czdadão orascleiro Vicente Martins Fernandes a pesqutsar
diatomita no mumçtplG de CeamMtTim, Estado do Rw Umnde cto
Norte.

O Presidente da República, usan•jo
da atribUIÇào que th~ confere o .trt-.
87, n\l I, da Constituicâo e nos rêrmos do Decreto-lei .n9 ·1.985, de .J9 1.1-o·
janeiro ãe 1940 (Código de Minas,,
decreta:
··Art. · 19 Fica autorizado o cidadão
bi-asileiro Vicente Martins Fernandes

a pesquisar diatomita em terrenos u.e
sua propriedade e de Isa.ias. Guer'lea
Viana no lugar denominado ~iachào-,
distrito ·e município de Ceará-Mirim,
Estado do Rio Grande do Norte, numa area de cento e noventa e um hectares- 091ha), delimitada por um PQ·
ll;,;ono irregular, que tem um vProve
a duzentos metros (200m>, no rumo
verdadeiro de cinco graus noraeste
(5YNE>, do cruzamento do carrego
R-iacr..ao com a estrada Ceará VlinmPititinga e os lados ? partir cte:~:.6
vértice, os segutntes comprimentos e
rumos verdadeiros: quinhentos e setent-a. metros (570m>, setenta e se1s
graus e tr1llta mmutos nordeste ....
(7693Q'NE) ; seiscentoS e setenta metros l670m), oitenta e-sete graus sudeste (879SE) ' dms mil sei<;cemvs e
trinta e cmco metros (2. 635m), •itenta e quatro graus sudeste (849SE) ;
seiscentos metros (600m), deZOlto
graus sudoeste (189SW); dois mil seiScentos e v~nte e cinco metros ..... .
<::l.625m), oitenta e quatro graus noroeste- (849NW>; trezentos .aetros ..
(300m), dezesseis graus nordeste ·....
(169NE); quinhentos e noventa e 0inco metros l595m>, oiterita e sete 'g-:-aus
noroeste l879NWl ; quinhentos e Oitenta e cinco metros (535m), setenta
e seis graus e trinta minutos sudoeste ' (76930'SW) ; trezentos .e cinqüenta
metros (350m), cinco graus nordeste .
(59NEJ.

Paragrafo único. A execução da presente autorizaçã-o fica sujeita as esttpulaçóes do Regulamento aprovado
pelo Decreto n"' 51.726, de 19 ct8 fevereiro de 1963 e da Resoluçao n9
3 de 30 de abnl de 19:15. da Comissao
I\iacional de Energ1a Nucrear.
Art. 29 O titulo. da autorizaçào·-de
pet;quisa, que sera uma via auténtlca
dêste decreto, pagará a taxa de hum
m11 novecentos e dez ·cruzeiros ..... .
· Or, 1.910>, e sera valido por dois \2)
anos a conta1 da daLa da transcrigilo
no llyro próprio de Registro das A•t~
torizações d'e PesqUisa.
Art. 39 Hevogam-se as
em con tráriu.

disposi<~l)e8

Brasilia, 4 de abril de 1966; 145" <la
independência e 7SQ da República.
H.

CASTELLO BR,•\NCU

Mauro Thibau
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DECR.ETO N9 58.150
ABRIL DE 1966 ,

DE

4

DE

.Autorií;;a o cidadão brasileiro Sebastião
Rodrigues de Oliveira a pesquisar
calcário, no mumczpio de Matozinhos, Estado de Minas Gerais.

DECRETO N5' 58.151ABRil. DE 1966

1~
DE

4

DE

. Outorga à Companhia de Eletritic~
çã0 Rural do Nordeste
concessao
pcra distribuir enérgia elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o- artigo
o Presidente da República, usando 87, inciso I, da Constituição, e nos têrda atribuição que lhe confere o "irt.
mos dos artigos 5.9 do Decreto-lei n.'?
87, n9 I, da Constituição e nos têr852, de 11 de novembro de 1938, 10
mos do Decréto-lei nO? 1.985, de '29 de
do Decr~to-lei n.9 2.281, de 5 -de junho de 1940 e 8.9 do Decreto-lei n.9
janeiro de 1940 (Código de Minas).
3. 763, de 25 de outubro de: 1941, de~
decreta:
creta:
Art. 19 Fica autorizado o. cidadão
Art. 1.9 E' outorgada à Companhia
brasileiro Sebastião Rodri~ues r;le Olide Eletrificação Rural do Nordeste
veira a. pesquisar calcáriO em terrenos de propriedade da firma trmá.os· concesSão para distribuir energia elétrica no Município de !pirá, Estado
Oliveira no lugar denominado varzea.
da Bahia, ficando autorizada a monda Pedra, distrito e mt..mcipio de Matar usina termelétrica e a construir
tozinhos, Estado de Minas GeralS, nuos sistemas de transmissão e de distrima ·área de t~·ês hectaret~ e setema" e
buição que se fizerem necessários. ·
cinco ares (3,75· ha), delimitada por
·um retàngulo, que tem um vértice a
Parágrafo único. Em portaria do
cento e noventa metros ( Hl.üm), no
Ministro das Minas e Energia, após a
rumo magnético de vmte graus trint<:~.
aprovação dos projetas, serão determinutos sudoeste (20Q30'SW), do mal·minadas as características técnicas
d"as instalações.
co quilométrico número sessenta e dois
(km 62) da rodovia Sete Lagoas-MaArt. 2.9 A concessionária deverá satozinhos e os lados divergentes dêsse
tisfazer as seguintes exigências:
vértice, os segumtes comprimentos e
rumos magnéticos: duzentos e r:inI - Submeter à aprovação do Mi~
quenta metros (250m), trinta e tre::,:
nistro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
graus sudoeste <33? SW) ; cento e ·.inoitenta (180) dias, a contar da data
quenta metros ~150m), cinquenta e
da publicação dêste Decreto, os estusete graus sudeste (57? SE) .
dos. projetas e orçamentos relativos
Parágrafo único. A execução da prew
à usina termelétrica e ao sistema de
sente autorizáçáo fica sujeita às estiw · distribuição.
pulações do Regulamento aprov~tdo
II - Assinar o contrato disciplinar
pelo Decreto 51.726, de 19 de fev-erei-,
da concessão dentro do prazo de trinro de 1963, e da Resolução n.9- 3, de 30
ta. (30) dias, contados da publicação
de abril de 1965, da Comissão Naciodo despacho.da aprovação da respec-·
nal de Energia Nuclear.
tiva minuta pelo Ministro_ das Minas
Art. 29 O titulo da: autorização de
e Energia.
pesquisa, que será uma via autêntica
II,I - Iniciar e concluir as obras
dêste decreto, pagará a taxa de trenos prazos que forem estabelecidos
zentos cruzeiros <Cr$ 300) e 'icrá pelo
Ministério das Mina·s e Energia,
válido por doiS (2) a"nos a contar da
executando-as de acôrdo com os pro~
data da· transcrição no livro próprio
jetos aprovados e as modificações que
do Registro das Autorizações de Pesforem autorizadas.
quisa.
Parágrafo único. Os prazos referiArt. 3? Revogam -se as disposiÇôeg
dos neste artigo poderão ser prorroem contrário.
gados ·par ato do Ministro das Minas
e Energia.
Brasilia, 4 de abril de 1966~ 145º da
Independência e 78? da República.
Art. 3.? As tarifas do fornecimento
de energia elétrica se!ão fixadas e re.~
H. CASTELLO BRANCO
vistas trienalmente pelo DepartamenM aura Thibau
to Nacional de Aguas e Energia.,, com
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aprovação do MinistrO' das Minas e
Energia.

Art. 4.!? A presente concessão vigo-

rará pelo prazo de trinta (30) anos.

Art. 55, Findo o prazo da concessão,
. todos os bens e instalações· que, no
momento, existirem em função .exclU··
siva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 65' A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que viefem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A conce~sionária
deverá entrar com o pedtdo a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
.antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo~se, se não
o fizer, que· não pretende a renova-

ção.

Art. 7.9 ::f:ste decreto entra em vigor na data de ·sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril· de 1966; 145.9
da Independência e 78.9 da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N,9 58.152ABRU. DE 1966

DE

4

DE

Autoriza o cidadão -brasileiro Antônio
Preto de Godoy a lavrar jeldspato e
quartzo, no município, de Socorro,
Estad.o de São Paulo.

O Presidente da RepUblica, Usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.Q I, da constituição e nos têr~
mos do Decreto-lei n.9 1.985, de 29
de janeiro-de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadáo
b:fasileiro Antônio :Preto de Godoy a
lavra'r feldspato e quartzo em terrenos de propriedade de Laert Piffer e_
outros, no lugar denominado Pedra
Branca, distrito e município' de Socorro, no Estado de São Paulo, numa
.área de sete hectares setenta e cinco
ares e vinte e quatro centiareS .....
(7, 7524 ha), delimitada por um po-.
lígono irregUlar que tem um vértice
a quatrocentos e setenta e quatro nietros (47_4 m), no_ rumo verdadeiro
quatro graus nordeste (411 NE) da Ca.

pela Santa Terezinha e os lados, ~
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rúmos verdadeiros: setenta e dois metros e quarenta centimetl':)l::i (72,-!0m), seis graus trinta e 1.101~
minutos noroeste (611 32' NW) ; oitenta
e três metros (83 m), cinqüenta e sete graus trinta e cinCO minutos su,..
doeste (579 35' SW) ; cem metros
(100 m), cinqüenta e um minutos sudoeste (519 01' SW); sessenta e um
metros e sessenta .centímetros <61,
60 m), setenta e sete graus vinte e
oito minutos sudoeste (779~ 28' SW > ;
cento e cinqüenta e oito metros .....
(158 rri), vinte e sete graus, quarenta·
e cinco minutos . noroeste (279 45'
,NW) ; cento e dezenove metros (119
m), setenta e cinco graus c.inqüenta. e
cinco minutos nordeste (759 55' NE) ;
cento e sessenta e nove metros e oi-;
tenta centímetros (169,80 m), ·vinte e
quatro graus trinta e três minutos
nordeste (249 33· NE); quarenta e
cinco metros e oitenta centímetros ...
(459 80 m), sessenta e cinco graus
quatorze minuto& nordeste (659 14'
NE) ; trinta e um metros e cinqüenta,
centímetros (31,50 m), dezessete gratlS
vinte e três minutos noroeste (1711 23'
NW) ; noventa e um metros e quarenta
centímetros (91, 40m), quatorze graus
vinte e oito minutos nordeste (149 28'
NE) ; cinqüenta e quatro metros ·e de?.
centímetros (54, 10m), setenta e dois
graus vinte e oit-a minutos sudeste ...
(729 28' SE) ; sessenta e cinco metros
e vinte centimetros· (65, 20m). qua~
renta e quatro graus sudeste (44Q SE);
cento e oitenta_ e quatro metros ....
(184 m), dez graus trinta e oito minutos sudeste (10º 38' SE) ; setenta e
três metros e setenta céntimetros ...
f73.70m), oitenta e quatro graus de·
zoito minutos noroeste (849 18' NW) ;
cento e sessenta e nove metros e setenta centímetros (-169,70m), vinte
graus quarenta e seis minutos su'deste
(20Q 46' SE) . O décimo sexto lado é o
se~mento -retilineo que une a extremidade do décimo quinto lado acima
descritq ao vértice de partida_. Esta
. aut.orização é outorgada mediante. as
condições consta.ntes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alineas.
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código. não expressamente mencionadas nest'e decreto ..
Parágrafo único. A execucão da
presente autorização 'fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n9 51.728, de· 19 de fe-
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nhentos hectáres (500 ha). delimitada
vereiro de 1963 e da Resolução n.9 3,
por um retângulo, que· tem ·um vértide 30 de abril de 1965 da Comissão
ce a setecentos e um metros (701 m).
Na clona! de Energia Nuclear.
no rumo verdadeiro norte (N) do
Art. 2.9 O"concessicnári~ da auto
apoio sudoeste (SW) da ponte sôbre
rização fica obrig_ado a recolher aos
o igarapé da Mulata, na estrada Moncofres públicos, na forma da lei, os
te Alegre-Mulata e os lados, divergentributos que forem deVidos à União,
tes dêsse vértice, os seguintes compriao Estado e ao Município, em cumprimentos e rumos verdadeiros: dois mil
mento do disposto no art. 63 do Cómetros (2000 m), norte (N) ; dois mil
digo de Minas.
quinhentos metros (2500 ln), oeste
Art. 3.9 Se o concessionário da au(W) . Esta autorização é outorgada
torização não cumprir qualquer das
mediante aS c.ondições constantes do
obrigações que lhe incumbem a auparágrafo único do ::J,rt. 28 do Código
torização de lavra ·será d~clarada cade Minas e dos artigos 32, 33, 34 e
duca ou nula, na forma dos artigOf:
suas alíneas, além das seguintes. e de
37 e 38 do Códtgo de Mirias.
. outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas nesArt. 4,Q As propriedades vizinha~
te Decreto.
e~tâo sujeitas às servidões de ~mlo e
Parágrafo único. A execução da
subsolo para fins de lavra, na forma
presente autorização fica sujeita as
dos artigos 39 e 40 do Código de Mi··
estipulações
do Regulamento aprovanas.
do pelo Decreto n.9 51.726 de. 19 de
Art. 5.<> O concessionárfo da autofevereiro de 1963, e da Resolução n.9 3
rização será fiscalizado pelo De par.
de 30 de abril de 1965, da Comissão
'tamento Nacional da Produção MiNacional de Energia Nuclear.
neral e gozará dos favores discriminaArt. 2ç O título da autorização fica
dos no art. 71 do mesmo Código.
obrigado a recolher aos cofreS públiArt. 6.9 A autorização de lavra te·
cos, na forina da lei, os tributos· que
rá por titulo êste.- decreto, que ser:l
forem devidos à União, ao Estado e
transcrito no livro próprio de Regis- . tto Município, em cumprimento do
tro das Autorizações de lavra, após o
disposto no art. 68 do Código de Mipagamento da taxa de seiscentos crunas.
zeiros (CrS 600) .
Art. 39 Se o ·concessionário da au~
A.rt. 7.9 Revogam-se as disposições
torização não cumprir qualquer das
em contrário.
obrigações Que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caBrasília, 4 de abril de 1966; 145.9
duca ou nula, na forma dos· artigos
da. Independência e . 789 da República.
37 e 38 do Código de Minas.
H. CASTELLO BRANCO
Art. 4.9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
M aura Thibau
subsolo para fins de lavra, na forma_
dos artigos 39 _e 40 do Código de MiDECRETO N .t? 58.153 - DE 4 DE
nas.
ABRn. D:E 1966
Art. 5.9 O concessionário da autorização será fiscalizf!,do pelo DeparAutoriza o cidadão br"as-ileiro Eduardo
W.mento
Nacional da Produção MineLins a lavrar calcário no munidpiP
ral e gozará dos favores discriminados
de Monte Alegre, Estc;t.do .do Pará.
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.9 A autorização de lavra teO Presidente da República, usando
rá p·ar título êste Decreto, que será
da atribuição que lhe confere o art.
'transcrito no livro próprio de Regis~
87, n.!J I, da Constituição e nos têrtro das Autorizações de Lavra, após o
mos do Decreto-lei ·n.9 1.985, de 29 de
pagamento da taxa de dez mil crujaneiro de 1940 (Código de Minas),
zeiros
(Cr$ 10.000).
decreta:
Art. 7.9 Revogam-se as ·disposições
em contrário.
Art: 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Eduardo Lins a lavrar cal~
Brasília, 4 de abril de 1966; 14551
cário em terrenos de propriedade dó
da Independência e 789. da República.
Núcleo Agrícçla de 1M-ante Alegre, dis ..
trito e município de Monte Alegre. no
H. CASTELLO BRANCO
Estado do Para, numa área de. quiMauro Thibau
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Parágrafo único. O ~<FuÍldo de Assistência ao Desempregado" será formado pelos seguintes recursos:
Altera a tabela de salá1io mínimo
a) contribuição das emprêsas, coraprovada pelo Decreto n9 57.. 900,
respondente a 1% (um por cento)·
de 2-3-66, na parte Que especifica.
sôbre a base prevista no § 3'?, do
art. 2'?, da Lei n9 4.357, de 16 de
O Presidente da República, usando
julho de 1964, recolhida ao IAP a q]le
das 'atribuições que lhe confere o
estiver vinculada a emprêsa.
art. 37, inciso I, da Constitmção Fe:b) 2/3 '(dois têrços) da conta "Emderàl, e tendo em vista a Exposição
prégo e Salário", a que alude o
de Motivos do Ministro do TrabalhO
art. 18 da Lei n'? 4.589, de 11 de
e Previd€ncia Social, no Processo
dezembro de 1964.
1\ll.TPS nQ 115.9'"/9-66, decreta:
29 Eriquanto não fôr aprovado
Ah. 1Q Fica alterüéta a tabela o Art.
plano a que se refere o art. 59 da
aprovada pelo Decreto n"' ·7. 90_0, cte
Lei n9 4.923, de 23 de dezembro de
2 de março de 1966, na parte refe1965, fica o Ministério do Trabalho e
·rente ao Município de Itaparica, no
Previdência Social autorizaciu a pres~
Estado da Bahia, e ao Município de
tar assistência ao- trabalhador desemCurvelo, no Estado de Minas Gerais,
pregado, obedecidas .as condições aqui
que passam a integrar, respectivaestabelecidas.
mente, a 2l!o Sub-região ci·a 12~ Região
e a. 2!!- Sub-regiáo da 13!!- Regiáo.
Art. 3"? o auxílio ao desempregado
só será concedido aos trabalhadores
Art. 29 li:ste decreto entra erri vigor
que, após 120 ·(cento e vinte) dias
a partir de 1Q de março de 1966, revoconsecutivos de serviço na mesma
gz,das as disposições em contrário. '
emprêsa, se encontrem desempregaBrasília, 5 · de. abril de 1966; 1459
dos o'u venham a se desempreg•ar, por
da. Independência e 789 da RepúfechamentO' total ou parcial da emprêsa.
blica.
H. CASTELLO BRANCO
§ 19 Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer, numa mesma
Walter PeracChi Barcellos
emprêsa, em razão de modificações
estruturais, dispensa, sem justa oausa,
de mais de cinqüenta empregados no
DECRETO N9 58.. 155 - DE 5 DE
intervalo de sessenta dfas.
ABRIL DE 1966
§ 29 Em cada caso concreto, as De~
Constitui ·o "Fundo à e Assistência ao
legacias Regionais .do TraQalho veriDesempregado", regulamenta sua
ficarão· se as emprêsas nas condições
aplicação pelo Mtnistério do Traespecific-adas nO parágrafo .anterior,
balho e Previdência Social, e dá
observaram o permissivo previsto no
outras providências.
art. 29 da Lei n9 4.923, de 23 de
(j_ezembro de 1965, ou se a redução ct·as
O Presidente da República, usar.01)
jornadas de trabalho ali prevista. não
da atribu~ção que lhe confere o
se torhou possível pelas condições es:artigo 87, item I, da Constituição
peciiajs da emprêsa.
Federal, e usando da autOrização
Art. 49 A assistência a que se recontida no art. 61? da' Lei n9 :1: 9~:3
fere . o ai'tigo anterior será prestado.
de 23 de dezembro de 1965, decreta:
através do sistema da previdên..:ia
Art. 19 Fica constituido o "Fundo
social e consistirá num auxilio em dide Assistência ao Desempregado'',
nheiro, correspondente a 50% (ciitprevisto no art. 69 da Lei n9 4.923, - qüenta por cento) do salário-mínimo
de 23 de dezembro de 1965, destinado
devido, . até o p'razo máximo de 3
(três) meses, a partir do mês seguinao custeio do plano de assistência aos
trabaihadores que, após 120. (cento e
te àquele a que corresponder 9 núvinte) dias consecutivos de serviço ·na mero ci•e meses computad9s no cálmesma emprêsa, se encOntrem desemculo da indenização efetivarnent.e
pregados ou venham a se desemprepaga pelO empregador ao empregado
g<tr, por dispensa sem justa Causa ou
despedido, dentro das possibilidades
por fechamento total ou parcial da
do "Fundo de Assistência a·o Desememprêsa.
pregado".
DECRETO NQ 58.15;!,; ABRIL DE 1966

DE

5

DE
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§ p Nos casos de reclamação tre.balhista, o auxilio será suspenso no
momento da, execução da sentença ou
do acôrào que importe em composição pecuniária, correspondente a valor superior ao estabelecido neste decreto.
§ 2!? ü aUxilio será cancelado:
a). a partir da data da adlllissã'o do
beneficiaria em novo emprego;
b) quando houver reCusa, por pal'te do desempr~gado, de outro emprego apropriado ou de readmissâo na
emprêsa da qual tiver sido disPensado.
§ 39 o auxílio não é acumulávet' com
salário nem com quaisquer beneficws
concedidos pela previdência social, não
sendo, outrossim, devido quando o
trabalhador tiver renda própria de
qualquer natureza que lhe assegure a
subsistência.
Art.. 5r.> o registro do desemprega- .
do, a que alud~ o § 4Q do art. 59 da
Lei n9 4. 923, de 23 de dezembro de
1965, será feito, por intermédio da entidade sindical respectiva, na Delega:cia Regional do Trabalho.
·
§ 19 A entidade sindical é solidàrlamente responsavel com o beneficio do
auxilio, nos têrmos da lei penal, pelas declarações feitas das quais venha resulta.r a indevida concessão do
auxilio.
§ 29 Feito o registro, o Delegado Regional do Trabalho, dentro de 4'8 (quarenta e oitoJ horas, despachará o requerimento de habilitação de cte3empregado, emitindo uma ordem de pagamento do auxílio ao ·órgâo de previdência local, ao qual o desempregado estivera vinCulado.
§ 3ç O órgão de previdência local
efetuará o pagamento do auxilio, dentro de 48 (quarenta e alto) noras, a
contar da data do· recebimento da ordem de pagamento, enviando uma relação dêsses pagamentos, acompanhada de uma via de cada recibo à DRT.
§ 49 Os IAPs, após a realização dos
pagamentos, .levarão 'as importâncl:::,s
a débito do "Fundo de Auxílio ao Desempregado", devendo apresentar ao·
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Mão-de-Obra, msnsar:mente,
balancetes o:hde figurem as importancias arrecadadas de conformidade cem
o item "a", do parágrafo único do
art. 19 dêste decreto, e os pagamentos efetuados.
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§ 5Q Nas localidades onde não houver repartição do M.T.P.S., o registro e a habilitação serão feitos no órgão de previdência social respectivo,
que, após as formalidades necessárias,
enviará cópia do registro à DRT no
Estado.
Art. 69 Das decisões do Delegado
Regional do Trabalho caberá r<>.curso
ao Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Mão-de-obi'a, em última
e definitiva instância.
Art. 7ç Ficam Os Institutos de Previdêrícia Social, objetivando o ..nelhor
atendimento, autorizadoS a utilizarem
a rêde bancária particular na execução dos encargos que lhes são cometidos por êste decreto.
Art. 89 De conformidade com o disposto. no art. 12, § 19 da Lei número
4.9'23, de 23 de. dezembro de 1965 e
para atender aos seus objetivos, a
"Comissão de E..studos do Seguro Desemprêgo" movimentará, do "Fundo
de. Assistência ao Desempregado", por
intex:médl.o do seu Presidente, os recu-rsos necessários à contratação de
uma Assessoria, composta de sociólogos, atuários, econOmistas, estatisticos
·e demais ·pessoal, podendo recrutar,
também, dentre funcionários públicos,
pagando inediante recibo.
Art. 99 o Ministro do Trabalho e
Previdência Social, em expediente dirigido ao Banco do Brasil s; A, ~ndi
cará o valor a ser transferido da conta ':Emprêgo e Salário" para a conta
"Fundo de Assistência ao' Desempregado'!," correspondente ao ljquido rateável da cota de 2/3 · destinad<r pela
Lei n9 4.9-23, de 23 de dezembro. de
1965, para constituir o referido Fundo.
§ 19 Dos ingressos na conta "Em- .
prego -e Salário" ' posteriores à data
da transferência a que se refere· este
artigo, 2;.3 (dois terços) serão incontinente transferidOs ao "Fundo de
Auxílio ::-,o Desempregado."
§ 2Q A conta "Fundo de Assistência
ao Desempregado" no Banco do Brasll S; A ~erá movimentada pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional
de Mãe-de-Obra.
Art. 10. Fica o Diretor-Geral do
Denartamento Nacional de Máo-deObi·a autoiizado a baixar instruçoes
complementares que se fizerem necessárias.
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Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Mihi.stro do Trabalho ·e
Previdência Social.
Art. 12. O presente decreto cntrai·á
em vigOl" na data de sua publicaçi'.l,o,
r~vogadas as disposições em. contrário.
Brasíli-a, 5 de ·abril de- 1966; 145'?
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

ABRIL DE

1966

DE

DE

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere -o art.
87, inciso I, da Constituição Federal,
decreta:
·
Artigo único. Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a restituh· ao Município de Macaé, Estado
do Rio de Janeiro, uma área de terras, com 80.000 m2 (oitenta mil 'metros quadrados), sit.uada ho local denominado "Barra", naquêle .municipio, doa-da para uso do Exército Nacional, conforme escritura pública lavrada aos 28 de abril de 1931, tudo cte
acôrdo com ' os elementos técnicos
constantes do processo protocolizado
no Ministério da Fazenda, sob número 62.431-59, do qual consta demonstrada a nulidade do ato e a inviabilidade_ do destino do imóvel.
Brasília, 5 de abril de 1966; 1459
da Independência e 789 da Repú~
blica.
H. CASTELLO BRANCO
Octavio Bulhões

DECRETO N9

58.157- DE 5 DE
ABRIL DE 1966

Dá nova redação aos incisos II, letra
b, e III, do artigo 226 do Regula~
menta aprovado pelo ·Decreto nú~
mero 48.959- A, de 19 de setembro
de 1960.

O Presidente da Repüblica, ....usando

atribuição

que

lhe

-

·······························

a)

5

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a restituir o terreno que meitciona, ao Município de J!:facaé, Estado do Rio de Janeiro.

da

I

II .,..- .............................. .

Walter Peracchi Barcellos

DECRETO N9 ·58.1.56 -:-

artigo 87, n9 I, da Constituição decreta:
Art. lQ os incisos II, letra "b", e
III, do art. 226 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 48.959-A, de 19
de sete~bro de 1960, passam a vigorar com a seguinte redaçáo:
"Art. 226 ............. ~· ........... .

confere

o

b) a que fôr fixada no Plano de
custeio da ·Previdência Social (arts.
238 e. 517' parágrafo único, letra ·" b").
destinada à participação no custeio
das prestações enuineradas nos itens
I, letras "f'', "h" e "i", li, letra "b",
e III, letras "a" a "e", do art. 35;
III - dos servidores da União, dos
Estados, Municípios e ,Territórios, compreendidos no regime dêste Regula:mento <art. 36, item ID na parcen. tagem que fôr fixada no Plano de
Custeio. da Previdência Social (arts.
238 e 517, parágrafo único, letra "c")
sôbre seu salário de contribuição f
destinada à participação no custeio
das prestações enumeradas nos itens
I, letras "f", "h" e ·"i", II, letra "b",
e III, letr'lS "a" a "e" do art. 35."
Parágrafo único. Ficam ressalvados
os direitos dos .segurados serVidores de
autarquiap e dos servidores da União,
dos Estados, Municípios· e Territórios·,
compreendidos no regime do Regulamento-Geral ·cta Previdêhcia Social
(art. 36, item II)', que, na data dêste decreto, tenham preenchido as condições estabelecidas para a obtençã-o
do abono de permanência em <;erviço,
na forma anteriormente prevista.

Art. 2º Os ·servidores referidos no
artigo 226, itens II é III, do Regula~
menta-Geral da Previdênci'a Socia-1.
sOmente farão jus ao abono de permanência em serviço quando, em razão de regime especial a que estejam
subordinados, ou em virtude de outro
emprêgo ou atividade, tenhã.m direito à aposel).tadotia prevista no art."
32 da Lei Orgânica da Previdência Social,· com a redação que lhe deu a Lei
nQ 4.130, de 28 de agôsto de 1962.
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Art. 3<? ~ste decreto entrará em viM
gor na data da sua publicação,- ,.evoM
gadas as cUsposições em contrário.
Brasília, 5 de abril de 1966; 1459
da Independência e 78Y da RepúM
blica.
H.

CASTELLO BRANCO

Walter Perapchi Barcellos

DECRETO N9 58.158
ABRU. DE 1966

DE

6

DE

Aprova o enquadramento das junções
da Secretaria da Presidência àa
·República e. dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição Federa!, e tendo em vista o disPosto na
Lei il\1 3. 780, de 12 de julho de 1960,
e bem assim o que consta· do Processo
n9 382-60, da Comissão de· Classifica.:
ção de Cargos, decreta:
Art. 19 Fica aprovado, na forina
dos ane-xos, o enquadramento das funções dil Secretaria da Presidência da
R_epública, de acórdo com o disposto
no Decreto n9 48.921, de 8 de- setembro de 1960, bem como .a relação
nominal dos respectivos ocupantes, a
saber:
Parágrafo único. os cargos inte ..
grantes do 'Quadro de Pessoa.! Parte Permanente - da Secretaria
da Presidência àa República, relacionados neste artigo, são considerados transferidos, com os respectivos.
ocupantes, para o Quadro de Pessoal
- Parte Suplementar ~ do Ministério da Fazenda, a partir -de 29 de
novembro de 1960, de acôrdo com o
disposto nos Decretos n9a 49.469 e
49.527, de .7 e 13 de dezembro de 1960,
respectivamente, suprimiÍldo-se- automàticamente os vagos, nos termos do
art. 17, · § 29, da Lei n9 3.780, de 12
de julho de 1960.
Art: 2<? Os valores dos níveis e respectivas referências constantes dos
anexos, a que se refere o artigo anterior dêste decreto, são os previstos no
Anexo III - Tabelas de -Retribuição
- da Lei n9 3. 780, _de 12 de julho_ de>

1960, reajustados a partir de 19 àe
dezembro de 1960 &té 31 de marçó de
1962, de acôrdo com a Lei n9 3.326,
de 23 de novembro de 1960, a partir
de 1º de abril de 1962 até 31 de maio
de 1963, de acôrdo com a Lei n<:J 4.069,
de 11 àe junho· de 1962, de 1º de junho
de 1963 até 31 de maio dE) 1964, de
acôrdo com a Lei n9 4.242, de 17 de
junho de _1963, e a partir de 19 de
junho de 1964, de, acôrdo com a Lei
n9 4.345, de 26 de junho de 1964.
Parágrafo único. Com o reajuste
decorrente do ài._sposto na Lei nl? 3.826,
de 23 de novembrO de 1960, fica alteradoa, com fundamento no art. 29 da
mesma, a localização dos servidores
indicados- na relação nominal, obede·
cido o critério fixado no art. 21 da
Lei nQ 3. 780, de 12 de julho de 1960,
devendo ser 'lavradas as competentes
apostilas pelo órgão do pessaal respectivo.
Art. 3Q O órgão de pesso0.1 competente apostilará os títulos dos serVidores abrangidos por êste decreto e
os expedirá aos -que não os possuirem.
Art. 49 o enquadramento a t:tue se
refete éste decreto r,tão homologa si.:.
tuação que, em· virtude de sindicância, devassa ou inquérito administrativo, veriha a ser consider:'tdq mü2,
ilegal . ou contrária a normas administrativas. ein vigor.
Art. 59 As despesas coril a execução .
dêste d·ecreto serão atendidas pelas
dotações· orçamentárias próprias, ne.
conformidade do disposto no art. 79
da Lei nQ· 3. 780, de 12 de julho de
1960.
Art. 69 As vantagens financeiras
decorrentes' .dêste decreto vigoram a
par til." de 19 de julho de. 1960.
Arf 79 1tste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as. disposições em centrá..
rio.
Brasília, 6 de abril de 1966; 1459
da Independência e 78Q da República.
·
H .. CASTELLO BRANCO

Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a relação nominal do art-igo
1Q, foram publicados no Diário OfiM
cial de 18-4-66.
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DECRETO N<:l 58.159 -

DE

6

DE ABRll. DE

1966

Altera o Regulamento de Uniformes paTa a Marinha do Brasil, aprovadO
pelo Decreto n9 34. 868, de 31 de dezembro de 1953.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
incist~ I. da c.'<mstituiçãc Federal, decreta:
Art. 19. o Regulamen~o de Uniformes para a Marinha do :Brasíl,

artigo. 87,

aprovado P?lo Decreto

n<:~

34.868 .. de 31 de dezembro ·de 1953, e alterado

pelos Decreto\: n<:> 38.299, de 12 de dezembro de 1955,; n<? 47.261, .de 17 d·e
novembro de 1959; nç< '705, dr:: 15· de março de 1962; n<? 798, de 29 de
março de 1962; nº 53.04'7, de 2 c!E" dezembro de 1963; n9 56.299, de 29 de
dezembro de 1964; e n9 57.. 145, de .19 de novembro 'de 1005, fica alterado
nos Capítulos 1.3, ·2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4., 5.1 e ~.4,

na. forma abarxo especifipada:

'

CAPÍTULO

1. 3

Condições Especiais
Ar~igo

Traje civil

1.3.6

. .- ..................... o uso do traje civil p8los militares da

MB obedecerá às Seguintes normas:
a) permitido a todos os militares
da MB quando licencfados:
b) aos Oficiais, Suboficiars e Primeií-os-Sargentos para entrarem e ..;airem dos navios ou órgãos onde estejam servindo, não podendo, ali p"}r~
tnanecerem em traje civil n;1ais de cinco (5) minutos. Entende-se como traje
civil, neste caso, o traje civil complt>to.
No gôzo desta· cOncessão não deverâ
ser tolerada qualquer excentricidade
em relação aos trajes normais da épo.:
ca e da localidade em que se encontrar;
_
c) quando embarcados, aos Of.iciais,
Suboficiais e Primeiros-Sargentos poderá ser autorizado pelo Comandant-e
da Fôrça ou Navio, exceto no pôrto
do Rio de Janeiro, que· o traje ci'lil
referido na letra b) seja o traje ':3tvi1esporte (calça e cam:l'sa esport<B, com
ou sem paletó) ;
d) aos Aspirantes P. aos Alunos da
EFORM, quando embarcados, poderão
ser, a critério do Comandante _da Fôrça ou do .Navio, estendidas as concessões referidas nas letras b) e c);
e) ao pessoal militar, a critério do
· Comandante ou Diretor- e,· quando as
circunstâncias e o local assim permitlrem, poderà ser autorizada a entrada·
e saída do Navio ou órgão, em que
servir, em trajes adequados à prática
de esportes, que não os previstos no
presente ~egulamento. No gôzo dessa
concessão, deverá ser obedecido o· diliposto na letra b) ;
.
/) as permissões para Usar ., traje
civil, indicadas nas letras a), d) e e)
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podem ser .suspensas a qualquer momento, por determinação da autoridade competente, em virtude de condições especiais que assim aconselhem;
· g) o Chefe do Estado-Maior· da ~r~·
mada e os Comandantes do Distrito,
Navàí, na área de sua jurrsdição, poderão, de acôrdo com circnnstâncias
especiais, determinar o uso do traje
·civil, exclusivamente; e
h) o f~to de ~er permitido o uso
de traje civil aos militares· da MB,
quando licenciados, em hipótese alguma deverá ser justificatiVa para alterações ou ampliações qe armários .de
roupa ou cobertas, seja em navios ou
em estabelecimento de terra.
TÍTULO

II

Classificação
CAPÍTULO . 2. 1
CZas~·ijzcação.

dos Uniformes

Artigo 2.1.1
Oficiais e GUardas-Marinhas dos
Corpos .e Quad!:os da MB, exceto CFN (Acrescentar) :
5. 4 - Branco de Verão ·para serviço
Artigo 2.1.2
Oficiais e Guardas-Marinhas do CFN <Acrescentar):
5.4- Branco de Veião para SerArtigo· 2.1.'7
do CPSA e do Quadro de
Práticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. : (Acréscenta:r) :
5.4- Branco
Viço
Artigo 2.1.8
Suboficiais do CFN . . .............. (ACÍ'escentar) :
5. 4 - Branco
viço
Artigo 2.1.9
Sargentos do CPSA e do Quadro de
Práticos . . ...................... (A~crescentar) :
5.4 - Bràrico
Viço
Artigo 2.1.10
Sargentp·s do CFN . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Acrescentar):
5. 4 - Branco
viço
Artigo 2. 1. 11
Marinh&iros do CPSA . .
<Acrescentar):
5.4 - Branco
viço
Artigo 2.1.12
Soldadós do· CFN . . ................ {Acrescentar):
5. 4 - Branco
.
Viço
Subof~ciais

de Verão para Serde Verão para

S~r

de Verão para serde Verão para Serde Verão para Serde Verão para ser-
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CAPÍTULO 2. 3
· Classificação das- Peças Complementares

Calçados .

Al-tigo 2.3.1
.............. ~- .......... (Estampas 3.1 a 3.5)
Alterar a N9 1 para:
N'i' 1 - Sapato de cromo prêto Oftcial, Guarda-Marinha, Aspirante,
Suboficial, Aluno do Colégio Naval e
Sargento.
Camisas Brancas - (Alterar a N'i' 2
para):
N9 2 - Camisa branca de peito
duro, liso, com punhos duplos duros de
linho branco - Oficial e Guarda-Marinha.
(Alterar a N9 3 para) :
N9 3 - Camisa branca, lisa, com
colarinho duplo de engomado permanente e de pu~hos singelos.
' Camiseta (Acrescentar) :
Camiseta Especial de 1/2 manga
(MN).

Cintos - (Acrescentar) :
N9 3 - cmto branco - Oficial,
Guarda-Marinha, Suboficial e Sargento.
Espadas: - <Estampas 9.1 a 9.3)
Alterar a N'i' 2 para:
,NQ 2 - Espada de Suboficial e l'i'
SargentO.
N9 3. - (Suprimir)
Fiadores: (Estampas 10.1 a 10.5)
Alterar o ·de N'i' 4 para:
N'i' 4 - Fiador de Suboficial e 19
Sargento.
N'i' 5 - (Supn'mir) .
Meias - Alterar a N9 1 para:
N'i' 1 - Meia branca de fio sintético.
Alterar a N'i' 2 para:
N9 2 ~ Meia prêta de sêda, ou de
fl'o ·Sintético.
Alterar a N'i' 3 par~:
N'i' 3 - Meia de fio de algodão cru,
tonalidade creme, para uso com os
calçados de Ns. 4 e 5.
CAPÍTULO 2. 4

Classijicação das Peças e Acessórtos

Artigo 2.4.1

Capas de Boné . . ................... Alterar o n'i' 1 para:
N9 1 - Capa branca - de tecido
sintético, impermeável - Pessoal -da
MB, exceto Soldado FN.
N'i' 2 - <Suprimir) .
(Alterar a N9 3 para) :
N9 3 - Capa cinza de tecido sintético, impermeável - Oficial, Guarda-Marinha, Aluno da EFORM, Subo-
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ficial e Sargento dos Corpos e Quadros da MB, exceto. CFN.
Alterar a N9 4 para:
N9 4 - Capa cáqui de tecido sintético, impermeável - Oficial, Guar~
da-Marinha, Aluno da EFORM, Suboficial e Sargento dos Corpos e Quadros do CFN.
N<? 5 - (Suprimir) .
Acrescentar a de N9 6:
N9 6 - Capa branca de tecido sintético, impermeável - Marinheiro do
CPSA.

F1'tas -

(Acrescentar) :

N<? 5 -·Fita de boné 'de Marinheiro

- Marinheiro do CPSA.
Artigo 2.4.1
Fivelas . ·······-···
.................. (Estampas 29.1 a 29.17')
N9 11 - ·(Suprimir) .
CAPÍTULO 2. 6

Classificação dos Tecidos e Aviamentos Usados nos Uniformes da MB

NQ de

Uso

Nomenclatura
Ordem

Baêta azul-claro .. , ........... Casaco para enfêrmo (fôrro)
Ba~ta azul":'ma1·inho . ·........ Japona azul (fôrro)
·
Baêta verde-mate ............'<Jap.ona e Capote verde-mate (fôrro)
4 - Brim azul-marinho . . ........ Casaco de trabalho
5 - Brim azul-marinho, pré-encolhido, tipo "Coringa", ou similar • . . : . .· .................... M-ac'acão de Operário
6 - Brim, branco, ll'so, de linho nú·
mero 1 . . .. .- ................. Colete de Casaca e Jaqueta de Oficial
7 .....:.... Brim branco, liso, pré-encolllido, n9 1 . . ........ : _. ........ Uniformes brancos de Oficiais, Suboficiais e Sargentos
8 - Brim branco, liso, pré-encolhido, nQ 2 ....•................ Camisas e Calças de Aspirantes; Calção para ginãstü;a n9 1; Ganctola. e
Calça de CE, MN e TA; Dólmá e
Calça de CE e SD do CFN; Gôrro
de FN; Dólmá-para servir e Jaqueta
de cozinheiro; Jaquetão, Camisa,
Dólmá e Calça par-a civil; Aviamentos para_ Gola, lnsignias e Distinti1 2 3 -

-9 -

!0 -

vos

Brim cáqui, gabardine, pré-en ~
colhido .............'~ ....... Calça cáqui, _Boné cáqui, Calção de
trabalho, Gôrros ns. 1 e 3 de Oficial,
Guarda-Marinha, SO e SG do CFN,
Dólmã e Calça de CE e SD do CFN;
Insígnias e Distintivos
Brim cáqui, pré-encolhido , .. MacacãQ para: máquinas nQ 2, Camisa
~ Calça 'de CE e SD_ FN; Gôrro
de CB e SD~FN
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11 12 -

Brim

cinza-escuro, gabardine,

pré-encolhido . . ............. Calça cin~a, Calçã_? de traba~h.o, Bo.
·
né de v1agem, Gorros de OfiCial, SO
e SG; "Panos" de Insígnias
·
Brim verde-mÚ.sgo, pré-encolhido· . . ....... ·............... Camisa e Calça de campanha do CFN

e Macacào tle salto

13 -

Brim cinza-pardo, sarjado; préencolhido . . .................. Jaquetão, Dólmâ, Camisas e Calças
de civis; "Panos" ele insígnias

14 -'- Brim mescla-claro, pré-encolhido, tipo "Cormga" ou similar . Camisa e Calça de Aspirante e de·
Aluno do Colégio Naval; Boné· de
viagem; Camisa dE: CB, MN e TA;
Calção para ginástica nQ 2; Camisa
e Calça de bombeiro e sentenciado;
Dólmá e Calça de taroleiro; Gôrro
de sentenciado; Macacáo para .náquina n9 1 e para servente; saco~
"ranos" para I_nsignias e Distintl-

15- B1im mescla-escuro, p'ré-enco-

vos

lhido, tipÓ "Coringa" ou simi.................... : . .. Calça e Calção de trabalho de CB, MN
lar .
e TA
.
16 - Cadarço 'branco ·nQ 1 • • . . • . . • • Fiel, aviamento de Boné de viagem e·
de calção nQ 2
·17 - Cadarço branco n9 2 ......... Gola de CB, MN e TA
18 - Cambraia branca ............. Máscara para operar
19 - Cetinete azul-ma:rinho • . .... R-aupão para enfêrmo
20 -· Cretone branco de algodão . . . Jaleco e Calça; Gôrros de médico;
de padeiro e de cozinheirO e servente; Aventais de enfermeiras· e :-:~r
ventes de enfermaria; Casaco de
barbeiro; Lellçol e ~onha
21 - Cretone verde de algodão .... Avental e Gôrro para operar
22 ~ Entretela de cânhamo e juta .. Entre tela dos .Uni~ormes em Geral
23 - Feltro branco, de lã ...... : . .. Ancora de Gola
2<1. - .Flanela cinza-claro, · de algo·
dão' . . . . .................... Pijamas- n9 ·2 para Oficial, Suboficial
e Pessoal subaltel'no
25 - FUstão branco . . ............ Gravata de Casaca
26 - Ganga azul-mar41ho ......... Gola
27 - Ganga cinza . . ............. Ii'ôrro de Dólmã Garance de CB e SD
e Bolso .çie Calça azul
28 - Linha de coser, afuare.lo ouro . Aviamento de Uniformes
29 -Linha de coser, azul-cl:uo ..• Aviamento de Uniformes
30 - Linha de coser. azul-mar.inho. Aviamento de Uniformes
31 - Linha de coser, branca ...... Aviamento de Uniformes
3!1 - Linha de coser, cáqui ....... Aviamento de Uniformes.
33 --Linha de coser, cinza .· ....... Aviamento de Uniformes
34 - Linha de coser, vermelha .... Aviamento de Uniformes
35 - Linha de coser, cinza-parda . Aviamento de Uniformes
36 - Linha de coser, pretà ..... _.. Aviamento de Uniformes
37 -Linha de coser, verde musgo .. Aviamento de Uniformes
38 --'- Lona azul-í'errete, n? 7 ...... Saco de MN e Maca
39 - Lona verde musgo, nº 7 . . . . . Sacc de FN
40 - Lona branca nQ 10 .......... Perneira
41 - Merinó prêto . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fôrro de Dólmã Garance de Subofi...
·
·
cial e Sargento; T(mica azul de
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-42 --:- Marim listrado (Percaline) ..

43 -

Morim branco . . . ; .........

44 - Pano azul~claro . . . . . . . . . . . .
45 - Pano azul-ferrete . . ........
·46 -.Pano· azul-ferrete, impermea-
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Suboficial e Sargento; Jaquetão e
Dólmã azul para civil
Fôrro: de mangas para Dólniã Garance; Túm'ca azul e cáqui de Subnficial e Sargento; Jaquetáo e Dólmá
azul de civil
Fôrro: de .colete de Casaca, TU.rban. te de enfermeira; Cuecas; Aviamf'n':'
to para Calças de brim; Aventais
para serviços especializados
Casaco para. enfêrmo
"Pano das Divisas· douradas

.

bilizadó . . . .. .. . . . . . . . .. .. . Sobretudo e Japona azul

49 -

biUzado ~ . .. ............. ; . Japona e Capote 'do CFN
Retrós, azul-marin.h<? . . .... Aviamento para Insígnias e Distinti-

50 -

Retrós, vermelho . . ......... Aviamento para Insígnias e Distinti-

47. - Pano fino preto . . . . . . . . . . . . . Distintivo de. Gola do Pessoal do CFN
48 -.Pano veràe-mate, impermea-

,st·- Retrós,

vos

pr~to

vos

................. Aviamento. para Insígnias e Distinti-

vos

,52 ----: Sarja azul-ffrrete . . ...... . Jaq-qeta de Aspirantes
53 - Sarja azul-J;tlarinhó . . ..... . Uniforme azul de Suboficial, sargento CB, TA-MOR, MN, TA e Civil;
Gôrro de FN
54 - Sarjão 0;2) azul-ferrete ... Sobrecasaca, Casaca, Jaque;,ão e Calça

de Oficial; Calças, Pllnhos e Golas
de Garance; Pelerine;·. "Panos" de
Platinas
Dólmá Garance "Panos" de Insígnias,
Camisa e calça de Aspira:J.::.e e de Aluno dó Colégio Naval; "Panos" de
Distintivos
·
Frizo de Calça azul de CFN

·55 _: Sarjão (1;2) garance

56'- S'argelim azul-fe"rrete

'
Sutache
vermelho, de lã
Tecido azul-ferrete, sintético,
impermeável, n9 2 • • •••••••• Capa impermeável de Oficiais, Suboficiais e sargentos
.59 - Tecido ·azul-ferrete, sintétíco,
impermeável, n9 3 . . ....... . Capa impermeável de CBs MNs, TAs
e SDs
;60 - Tecido branco, d~ sêda e algodão, natural ou sintético .... · Fôrro de mangas para: Sobrecasa~a.
Casaca, Dólmá Garance de Tres.;:.:.asse; Jaqueta azul de aspí:ia;•1te; Túnica azul, cinza e cáqui; Jaquetáo
azul
-·61 - Tecido branco, sarjado de algodão . . . .................. Avéntal de farmacêutico, entermeiro
e laboratorista: Polaina
,52 - Tecido branco, misto. (Sintético e algodão) • . . . . . . . . . . . . Facultativo, em subs.tituiçã.o à Tricoline branca
··63 - Tecido. branco, sintético, im. permeável . . . . . . . .. . . . . . . . . Capas de Bonés
·64 - Tecido cáqui, de sêda e algodão, natural ou sintético .· . . . Fôrro de Uniforme cáqui
·-65 - Tecido cáqui, sintético, impermeável
Capa cãqui de Boné
.57 58 -
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·66 67 -

.68 69 70 -

71 -

DO

-PoDER ·Ex:EcuTIVo

Tecido cáqui,. misto n<? 1 (sintético e lâ) . . . . ......... ·.. Uniforme cáqui de Oficm1s, Suboiiciais e Sargentos dp CFN
Tecido cáqui, misto n'? 2 (sintético e algodão) . . ~... . . . . Facultativo, am substl t:uiçâo à Tricoline cáqui
Tecido. castanho-escuro, sintético, impe.nneável . . ... : . .. Jaquetas de motociclistas
Tecido cinza, de sêda e algodão, natural ou sintético ..... Fôrro de unifo:;:me .cinza
Tecido cinza, sintético, impermeável ................. . Capa cinza de Bo~é
Tecido cinza, misto n<? 1 (sintético e )ã)
. . ........... . Uniforme cinza de Oficiais, Guardas-

_Marinhas, Suboficiais. Sargentos
Alunos da EFORM

f72 73 -

Tecido cinza, misto -nQ 21 (sin~
tético e algodão) . . . . . . . . . . Facultativo,. em substit1üção à Tricoline cinza
Tecido prêto, de sêda e algo-

dão, naturàl ou sintético .

Fôrros de: Sobrecasaca, Casaca, Dólmâ Garance de Trespasse, :aqueta
azul de Aspirante, Jaqnetão e Túnica azul, Sobretudo; Lenço para o

PSA

74 75 76 -

77 -

78
'19
80
81

e

-

-

-

-

82 -

83 -

Tecido preto, sintético, impermeável . . . . . . . . . . . . . . . . Miw"\cão para frigorifiCa
Tecido -prêto, tropical ou mis~
to nQ, 1 (sintético e lâ) ..... . Gravatas pretas
Tricoline azul-clara . . ..... . Pijama para Aspirante; Pijama n\l ·1
para Oficial e Suboficial
Tricoline branca, de algodão . Camisas brancas e Pijama nQ 1 para
pessoal Gubalterno
Tricoline cáqui, de algodão . -.. Camisas cáqui
Tricoline cinza, de algodão .. Camisas cinza
Tricoline' listrada, de algodão. Vestido -de auxiliar de enfermeira
Tropical cáqui
. . ........ . Facultativo, em substituição ao t~cidocáqui, sintético ou misto nQ 1
Tropical cinza ............ -.. Facultativo, em substituição ao ~ecid~
cinza, sintético ou misto· nQ 1
Gola de Pelerine
Veludo prêto
:tÍTULO

m

Composição
CAPÍTULO 3.1

Composição dos Uniformes

Artigo 3.1.1

Oficiais e Guardas~ Marinhas dos
Corpos e Quadros da MB exceto
CFN . .

(2.1)

Sobrecasaca cOm Boné-·- <Suprimir):
Camisa branca, lisa, com punhos
singelos.
Colarinho duro, duplo.
Sapatos pretos de vern!z.
(Acrescentar):
Camisa branca, lisa, com colarinho duplo de -engomado pe·r-
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manente e de punhos singelos.
Sapatos de cromo prêto (Calçado N'.l 1).
(2. 2) Sobrecasaca com boné (Suprimir)=~
'
camtsa branca, iisa, com punhos
singelos.
Colarinho duro, duplo:
(Acrescentar) :
Camisa branca, lisa, com colarinho duplo de engomado per,manente e de punh9s singelos.
(2. 3) Sobrecasaca com boné e calça
branca - <Suprimir) :
camisa branca, lisa, com punhos
singelos. Colarínho dUro, duplo.
(Acrescentar) :
Camisa branca, lisa, com 0olarinho duplo de engomado }ermanente e. de punhos singelos.
(2. 4) Sobrecasacà com :Passadeir M (SUpl'l'mir) :
camisa branca, lisa, com punhOs
singelos.
colarinho duro, duplo.
sapatos pretos de verniz.
(Acrescentar) :
camisa branca, liSa, com colarinho duplo de- engomado permanente e de punhos singelos.
sapatos de cromo prêto (Calçado N9 1).
(3 .1) ·casaca (Suprimir):
Camisa nranca, de peito duro,
liso, com punhos singelos duros.
E·apatos pretos de verniz.
(Acrescentar) :
'
Camisa branca, de peito duro,
liso, com punhos duplos duros.
sapatos de cromo- prêto <Calçado N9 1).
(3.2) Jaqueta Branca (AcreScentar):

Jaqu-eta branca.
Colete de Casaca.
Calça de SObrecasaca.
Boné Com capa branca.
Plattnas.
Barretas.
Camisa branca, de peito duro,
liso, com .punhos duplos duros.
Colarinho duro de pontas viradas. •
·
Gravata preta de laço horizon-

tal.

(4.1)

Sapatas pretos de cromo (Calçado N9 1).
Meias pretas de sêda ou de fio
sintético.
Jaquetão co.m gravata de laço
horizontal - (Suprimir) :
Camisa branca, lisa, com punhos
singelos.
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Colarinho duro, duplo.

Sapatos pretos de verniz.
(Acrescentar) :
camisa branca, lfsa, com colarinho duplo de engomado permanente e de punhos singelos.
Sapatos de cromo prêto (Cal-

çado N!? 1):
(4.2) Jaquetão (Suprimir):

·Camisa branca, lisa com punhos
singelos.
Colarinho duro, duplo.
(Acrescentar) :
Camisa branca, lisa, com eolarinhb duplo de engomado per-

manente e de punhos singelos.

<4.3) Jaquetão para ·serviço - G2·uprimir):
Camisa branca, lisa. com punhos
singelos e colarl'nho duplo entretelado.
(Acrescentar) :
Camisa branca, lisa. coin punhos
singelOs e colarinho duplo de engomado permanente.
<4.4) Jaquetão com calça branca (Suprimir) :

Camisa branca, lisa, com punhos
singelos.
Colarinho durQ, duplo.
(Acr~scentar):

Camisa branca, lisa, com colarinho duplo de engomado permanente e de punhos singelos.
<5.3) :aranco de :verão <Acresceutal·):
Barretas.
<5. 4) Branco de verão para serviço (Acrescentar) :
·
camisa branca de m·eia manga.
Calça branca.
Boné com capa branca.
Platinas.
Cl'n to branco.
Sapatos brancos.
Meias- brancas.
Artigo 3 . 1. 2
Ofidal

CFN

e, Guardas-Marinhas

do

Garance com Boné - <Suprimir):
Sapatos pretos de verniz.
(.Acrescentar) :
Sapatos de cromo prêto . (Calçado NQ 1).
(2.4) Garance com passadeiras
<Suprimir) :
Sapatos pretos de verniz.
(Acresctntar):
Sapatos de cromo prêto. (Calçado N9 1).
(2 .1>
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Casaca - (Suprimir) :
Camisa branca, de peito duro,
liso com punhos duros singelos.
Sapatos pretos de verniz.
<Acrescentar):
Camisa branca, de peito duro,
liso com punhos duplos durf}S.
Sapatos de cromo prêto (Calçado N9 1).
(3.2) Jaq\].eta branca (Acrescentar):
Jaqueta branca.
Colete de Casaca.
Calça de Sobrecasaca.
Boné com capa branca.
Platinas.
Barretas.
Camisa branca; de peito duro,
Irso, com punhos duplos duros.
Colarinho duro de pontas viradas.
.
Gravata prêta de laço horizontal.
Sapatos pretos de cromo (Cal..:
çado N<? 1).
Meias pretas de sêda ou de fio
sintético.
(4.1) Azul com gravata de laço horizontal - (Suprimir):
Camisa b~·anca, lisa, com punhos
'singelos.
Colarinho duro, duplo.
Sapatos pretos de verniz ..
(Acrescentar) :
Camisa 'branca, liSa, com colarinho duplo de engomado permanente e de puhhos singelos.
Sapatos de cromo prêto (Cal·
çado N<? 1).
(4.2) Azul - (Suprimir) :
Camisa branca, lisa; com punhos
singelos.
Colarinho duro, duplo.
(Acrescentar) :
Camisa branca, lisa, com ~cla
rinho duplo de engomado permanente e/ de Punhos singelos.
(4.3) Azul para serviço --..:. (Suprimir):
Camisa brap_ca, lisa, corri punhos
singelos e colarinho duplo entretelado.
(Acrescentar) :
,
Camisa branca, lisa, com punhos singelos e colariilho -dUplo
de engomado permanente.
(4.4) Azul com calça branca ....::.. (Suprimir):
Camisa branca, lisa, com punhos
singelos.
·
Colarinho duro, "duplo.
(Acrescentar) : _
Camrsa brancâ, lisa; c_om cola-
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rinho duplo de engomado permanente e de punhos singelos.
(5.3) Branco de verão - (Acrescentar):
.Barretas.
"5.4) Branco de verão para serviço (Acrescentar) : ·
,
Camisa branca .de meia manga.
Calça branca.

Boné com capa bnmca.
Platinas.

Cinto branco.

Sapatos brancos.
Meias brancas.

Artigo 3.1.3

Aspirante.-,

.

•

.

. . . . . . . . . . . •. . . . .. . • (

1) Jaqueta com Espadim -

primir):

(Su-

Sapatos pretos de verniz.
(Acrescentar) :
Sapatos de cromo prêto (Calça-

do W'' 1).
(4.1) Jaquetão com gravata de laço

horizontal -

(Suprimir) :

CaiT).isa branca, lisa, com punhos
singelos.
Colarinho duro, duplo ..

Sapatos pretos de verniz.
(Acrescentar):

Camisa branca, lisa, com· cola-

rtnho duplo de engomado per-

manente e de punhos singelos.
Sapatos de ,cromo prêto (Calça~
do N9 1).
(4.2) Jaquetão - (Suprimir);
Camisa branca, lisa, com punhos
singelos.
Colarinho duro, duplo.
(Acrescentar) :
Camisa branca, lisa, com cola~
rinho duplo de engomado per~
manente e de punlios singelos.
(4.4) Jaquetão com calça branca (Suprimir) :
Camisa branca, lisa, com punhos
singelos.
·
Colarinho duro, duplo.
(Acrescentar) :
Camisa branca, lisa, com colarl'nho duplo de engomado permanente e de punhos singelos.

,Artigo 3.1.6
Alunos do Colêgio Naval . . . . . . . . . . . (

1)

Jaquetão - (Suprimir) :
Camisa branca, lisa, com punhos
singelos.
Colarinho duro, duplo.
Sapatos pretos de verniz.
(Acrescentar) :
'
Camisa branca, lisa, com colarinho duplo de engomado per·
manente e de punhos singelos.

ATOS
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3.5.

Sapatos de cromo prêto (Cal~
çado W' 1).
(3.1) Jaquetão com gravata de taça
horizontal - u:.uprimirJ :
Camisa branca, lisa, com punhos
singelos.
Colarinho duro, duplo.
Sapatos pretos de verniz.
(Acrescentãr):
Camisa brahca, ltsa, cóm cola~
rinho duplo de engomado per~
manente e de punhos smgelos.
Sapatos de cromo prêto (Calça~
do N9 1).
(4.2) Jaquetão - (Suprimir):
' Camisa branca, lisa, com punhos
singelos.
Colarinho duro, duplo.
(Acrescentar):
Camisa branca, Usa, com colarinho duplo de engomado per~
manente e de punhos singelos ..
(4.4) Jaquetão com calça branca -(Suprimir) :
Camisa branca, lisa, com 'pu~
nhos sing~los.
Colari'nho duro, duplo.
(Acrescentar):
Camisa branca, lisa, com cola~
rinho duplo de engomado permanente e de punhos singelos.

'Artigo 3.1.7
Suboficiais do CPSA e do Quadro de
Práticos . .. . ..................... (

Jaquetáo - (Suprimir):
Camisa branca, lisa, caiu punhos
singelos.
, Colarinho duro, duplo.
Sapatos pretos de verniz.
(Acrescentar):
Camisa branca, lisa, com cola~
rinho .duplo de engomado per~
manente e de punhos singelos.
Sapatos de cromo prêto (Calçado N9 1).
(2.2) Jaquetão de parada - <Suprimir):
Camisa branca, lisa, com punhos singelos.
Colarinho duro, duplo.
(Acrescentar):
. Camrsa branca, lisa, com colarinho duplo de engomado permanente e de punhos singelos.
(2.3) Jaquetão de. parada com calça
_b-ranca - (Suprimir) :
Camisa branca, lisa, com punhos
singelos.
Colarinho duro, duplo.
(Acrescentar):
Camisa branca, lisa, com colarinho duplo de engomado per~
manente e de punhos singelos.
1)
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~2.4)

Jaquetâo (Etuprimir):
Camisa branca, lisa, com punhos

singelos.

Colarinho duro, duplo.

Sapatos pretos de verniz.
(Acrescentar):
, Camtsa branca, lisa, com cola. rinho duplo de engQmado permanente. e de punhos singelos.
Sapatos de cromo prêto (Ca1çadoNQ1),

(4.1) Jaquetão com gravata de laço
horizontal - (Suprimir) :

camisa branca, lisa, com punhos

singelos.
Colarinho duro,- duplo.

Sapatos ·pretos de verniz.
(Acresc-entar) :
camisa branca, lisa, com colarinho· duplo de engomado permanente e de punhos singelos.
Sapatos de cromo prêto (Calça-

doN91),
(4.2) Jaquetâo -

(4.3)

(4.4)

(5.3)
(5. 4)

(Suprimir)-:

Camisa branca, lisa, com punhos
singelos.
Colarrnho duro, duplo.
(Acrescentar) :
Camisa branca, lisa, com colarinho duplo de engomado permanente e de punhos singelos.
Jaquetão para serviço - (Suprimir):
camisa branca, lisa, com punhos
singelos e colarinho duplo entretelado.
(Acrescentar):
Camisa branca, lisa, com punhos
singelos e colarinho duplo de
engomado permanente.
Jaquetão com calça branca (Suprimir) :
·
,
Camisà branca, lisa, com punhos
Sl'ngelos.
Colarinho duro, quplo.
(Acrescentar):
Camisa branca, lisa, com colarinho duplo de engomado permanente e de punhos singelos.
Branco de verão - (Acrescentar):
Barretas.
Branco de verão para serviço (Acresc-entar) :
Camisa branca de meia manga.
Calça branca.
·
Boné com capa branca.
Platinas.
Cinto branco.
Sapatos brancos.
Meias brancas.

ATÜS DO PoDER ExECUTIVO

Artigo 3.1.8
Suboficiais do· CFN . . .......•..... ( 1) Garance - (Suprimir) :
Sapatos pretos de verniz.
(Acrescentar) :
Sapatos de cromo prêto <Calçado Nl? 1).
(2. 4) Garance com chi to - (E·uprimir):
Sapatos pretos de verniz.
(Acrescentar}:
. Sapatos de cromo prêto (Calçado Ni? 1).
(4}) Azul com gravata· de laço horizontal - (Suprimir) :
Camrsa branca, lisa, com punhos
singelos.·
·
Colarinho duro, duplo·.
Sapatos pretos de verniz,
(Acrescentar) :
Camisa branca, lisa,.. com colarinho duplo de engomado permanente e de punhos singelos.
Sapatos de cromo prêto (Calçado Nl? 1).
(4.2) Azul'- (Eouprimir):
Camisa branca, lisa, com punhos
singelos.
Colarinho duro, duplo.
(Acrescentar):
Gamisa branca, lisa, com ~o1a
rinho duplo de engomado permanente e de punhos singelos.
(4.3) Azul para serviçc - (Suprimtr):
Camisa branca, lisa, com punhos
sing~los e colarinho duplo an-tretelado.
(Acrescentar)":
Camisa branca, lisa, com punhos
singelos . ê colarinho duplo de
engomado permanente.
( 4. 4) Azul· com calça branca - <Suprimir):
_
Camisa branca, lisa, com punhos
singelos.
Colarinho duro, duplo.
(Acrescentar) :
Camisa branca, lisa, com colal'inho duplo de engomado permahente e de punhos stngelos.
(5. 3) Branco de verão .,!.... · (Acrescentar):
Barretas.
(5. 4) Branco de .verão para servtço
(Acrescentar) :
Camisa b-ranca de meia manga.
Calça branca.
Boné com capa branca.
Platinas.
Cinto branco.
Sapatos brancos.
Meias brancas.
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Artigo 3.1.9
Sargentos do CPSA e Práticos _.... (

1) Jaquetão -

(Suprimir) :

camisa branca, lisa, com punhos
singelos.
Colarinho duro, duplo.

Sapatos ·pretos de verniz.
(Acrescentar):

Camisa branca, lisa, com

cola~

rinho ·duplo de engomado per-

manente e de punhos singelOs.
Sapatos de cromo preto (Calçado N9 1) .

·

(2.2) Jaquetão de parada -

(Supri-

mir):
Camisa branca, lisa, com punhos
sl'ng-elos.
Colarinho duro, duplo.

(Acrescentar):
Camisa branca, Jisa, com Mla- .
rinho duplo de engOmado per~
manente e de punhos singelos.
(2.3) Jaquetão de parada com calça
branca -

(Suprimir):

Camisa ·branca, liSa, com punhos
singelos.

Colarinho duro, duplo.

(Acrescentar) :
Camisa branca, lisa, com colarinho _duplo de engomado permanente e de punhOs singelos.
(2 .4) Jaquetão (Suprimir):
Camisa branca, lisa, com punhos
s1'ngelos.
Colarinho duro, duplo.
Sapatos pretos de verniz.
(Acrescentar) :
Camisa . branca, lisa, com colarinho duplo de engomado permanente e de punhos singelos.
Sapatcs de cromo prêto (Calçado Nº 1).
(4.!) Jaquetão com gravata de laço
horizontal - (Suprimir):
Camisa branca, lisa, com punhos
singelos.
,
Colarinho duro, duplo.
Sapatos pretos de verniz.
(Acrescentar):
Camisa branca, lisa., com colarinho duplo de engomado permanente e de punhos singelos.
Sapatos de cromo prêto (Calçado N9 1).
(4.2) Jaquetão CSuprimtr) :
Camisa branca, lisa, com punhos
sing·elos.
·
Colarinho duro, duplo.
(Acrescentar):
Camisa b-ranca, lisa, com colarinho duplo de engomado permanente e de punhos singelos.
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(4.3) Jaquetão para serviço ~ (Su-.
primir):
Camisa branca, lisa, com punhos
singelos e colarinho duplo entretelado.
(Acrescentar) :
Camisa branca, lisa, com punhos
singelos e colarinho duplo de
engomado permanente·.
(4.4) Jaquetão com calça branca -:(Suprimir-) :
Camisa branca, lisa, com punhos
singelos.
Colarinho duro, duplo-.
(Acrescentar) :
Camisa branca, lisá, ·com colarinho duplo de engomado ·permanente e de punhos singelos.
(5.3) Branco de verão (Acrescentar):
·
Barretas.
(5 .4) Branco de verão para serviço (Acrescentar) :·
Camisa branca· de meia manga.
Calça branca.
·
Boné com capa b-ranca.
Div1'sas.
Cinto branco.
Sapatos brancos.
Meias brancas.

Sargentos do CFN ................. ( 1) Garance - (Suprimir) :
e.apatos prêtos de verniz.
(Acrescentar) :
Sapatos de cromo prêto (Calçado NQ 1).
(2 .4) Garance com cinto (Suprimir):
Sapatos· prêto8 de verniz.
(Acrescentar) :
Sapatos de cromo prêto (Calçado N9 1).
(4.!) Azul com gravata. de laço horizontal - (Suprimir):
Camisa branca, lisa, com punhos
sing-elos.
Colarinho duro, duplo.
Sapatos prêtos de verniz.
(Acrescentar) :
Camisa branca, lisa, com colarinho dup1o de engomado permanente c de punhos sfngelos.
Sapatos de cromo prêto (Calçado N9 1).
(4.2) Azul --'- (SUpTimir) :
Camisa branca, lisa, com punhos
singelos.
·
Colarinho duro, duplo.
(Acrescentar) :
Camisa branca, lisa, cmh coiarinho duplo de engomado _permanente e de punhos singelos.
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(4.3) Azul para serviço-· <Suprimir):

Camisa branca, lisa, com punhos

singelos e colarinho duplo en-

tretelado.
(Acrescentar) :
Camisa branca, lisa, com punhos
sl"ngelos e colarinho duplo de engomado permanente.

(4.4) Azul com calça branca primir):

(Su-

Camisa branca, lisa, com punhos
singelos.·
Colarinho duro, duplo.

(Acrescentar) :
Camisa. branca, lisa, com colarinho duplo de engomado permanente e de punhos singelos.
(5.3) Branco de verão - (Acrescentar):

Barretas.
(5. 4) Branco de verão para serviço (Acrescentar) :
Camisa branca de meia manga.
Calça branca.
Boné com capa branca.
Divisas garance.
Cinto branco.
Sapatos brancos.
Meias brancas.
Artigo 3.1.11
Marinheiros do CPSA . . . . . . .. . . . • . .

Branco de Verão
(Alterar
para):
Camiseta Especial de meia manga.
Calça branca.
Boné com caPa branca.
Cinto- prêto.
Sapatos de. cromo prêto.
Meias brancas.
Insignias.
(5. 4) Branco de verão para serviço
(Acrescentar) :
Camiseta de meia manga
Calça branca.
Chapéu.
Cinto prêto.
Sapatos de cromo prêto.
Meias brancas.
(7 .1) Mescía - (Alterar para) :
Camisa mescla de brim, de màriga comprida.
Calça mescla de brim.
Ci~to prêto.
Chapéu.
Sapatos de cromo prêto.
MeiaS brancas.
(7. 2) Mescla - (Alterado para) :
(7 .2) Mescla· com camisa de meia
manga - (Alterar para) :
Camisa mescla de brtm, de meia
manga.

(;:.1. 3)
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Calca mescla de brim.
Cinto prêto.
Chapéu.
Sapatos de cromo prêto.
Meias brancas.
,(7. 3) Mescla -:- (Alterado para) :
('1. 3) Mescla com camiseta (Ah
terar para) :
Camiseta de meia manga.
Calça mescla de brim.
Cinto prêto.
Chapéu_.
Sapatos 'de cromo prêto.
Meias brancas.
Artigo 3.1.12
Soldados do CFN . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1)

(2.2)

(2. 3)

(2.4)

(2.5)

(4.2)

(4.3)

(4.4)

Garânce - (Suprimir) :
Borzeguins pretos.
Meias brancas.
(Acrescentar) :
Coturnos marrons.
Meias de algodão .cru.
Garance de parada
ce.uprimir):
Borzegutns- pretos.
Meias brancas.
(Acrescentar) :
Coturnos marrons.
Meias de algod~o cru.
Garance de parada com calça.
branca - (Suprimfr) :
Borzeguins pretos.
Meias brancas.
(Acrescentar) :
Coturnos marrons.
Meias de -algodão cru.
Garance com equipamento de
lona - (Suprimir) :
Borzeguins pretos. ~
Meias brancas.
(Acrescentar):
Coturnos marrons.
Meias de algodão cru.
Branco de gala- (Suprimir):
Borzeguins pretos.
Meias brancas.
(Acrescentar) :
Coturnos marrons.
Meias de algodão cru.
Azul - <Suprimir):
Borzeguins pretos.
Meias brancas.
(Acrescentar) :
doturnos marrons.
Meias de algodão cru.
Azul para serviço- (Suprimir):
Borzeguins pretos.
Meias brancas.
(Acrescentar) :
Coturnos marrons.
Meias de algodão cru.
Azul. com calça branca - ~Su-,
primir):
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Borzeguins pretos.
Meias brancas.
(Acrescen~ar):

Coturnos marrons.
Meias de algodãO cru.
(5 .D Branco - (Suprimir) :
Borzeguins pretos.
Meias brancas.
(Acrescentar) :
Coturnos marrons.
Meias de algorlã.o cru.
(5.2) Branco para serviço
(Supri~
·mir):
Borzeguins pretos.
Meias brancas.
(Acresceu tar) :
CoturnOs niúrons.
Meias de algodão cru.
(5.3) Branco de veráo - (Supr1mtr):
(5. 4) Branco de verão para serviço
(Acrescentar) :
Camiseta de meia manga.
Calça branca.
Gorro branco.
Cinto cáqui.
Coturnos marrons.
Meias de algodão cru.·
(6.1) Cáqui de brim (Suprimir):
Borzeguins pretos.
Meias brancas,
(Acrescentar):
· Coturnos marrons.·
Meias de algodão cru.
(7 .1) Cáqui de brim para serv1ço
(Alterar para) :
-camisa cáqui de brim, de manga
comprida.
Calça caqui de br~m.
Gorro cáqui de brim.
Cillto cáqui.
Coturnos marrons.
Meias de algodão cru.
<7 .2) Cáqui de brim para serviço
(Alterado para) :
(7. 2) Cáqui de brim com Camisa à'e
meia manga - (Alterar par~) :
Camisa cáqui d8 brim, de meia
manga.
Calça cáqui de br1m.
Cinto cáqui.
COturnos marrons.
Gôrro· cáqui de brim.
D.·Ieias -de algodão crú.
(7. 3) Cáqui de brim para serviço
(Alterado para) :
(7. 3) Cáqm de brim cOm camiseta
(Alterar paraJ :
Camiseta de -mera manga.
Calça cáqui de brim.
Cinto cáqu1.
Coturnos marrons.
Gorro cáqui de brim.
Meias de algodão cru.
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TÍTULO IV

.Descrição
('f,PÍTULO 4.1

Descrição das Peças FundamentaM

Artigo
Sobrecasaca

4.1.1

(Sup'rimir:
Do mesmo tecido que o Fardãu.
Acrescentar:
Sarjão 0/2) azul-ferrete.
Calça de sobreca.saca
(l:iupnmir):
Do mesmo tecido que o Fardao.
(~crescentar) :
.
Do mesmo tecido que a SobrecasaC!i.
Jaqueta branca:
De linl1o branco, liso; com o corp'J
do mesmo talhe da Casaca, as ~os~a11
terminado em bico, de acôrdo 0om u
desenho que será público em Boletim
do Ml'nistério da Marinha; botões d01lrados.
Demais peças, de acôrdo com o. ctes~
crito nos Ar'Gigos 4.1.1 e 4.2.1 no
RUMB.

Jaquetão - (Suprim1n:
' De Sarjão aZul-ferrete.
(Acrescentar):
De Sarjão (1;2) azul-ferrete.
Túnica ,cinza tropical - (Snpnmir):
·
De tecido tropical cinza escuro.
(Acrescentar):
De tecido cihza eséuro, misto N9 l
(si:gtético e lã), ou de_ tecido troptcal
cinza escuro.
Camisa cinza - <E•uprimir) :
De ti'icoline cinza claro com colarinho entretelado prêso à camisa.
<Acrescentar) :
De tricoline de algodão ou de tecid<J
misto N9 2 (sintético e de algod:io),
cl'nza claro, com colarinho de engomado permanente prêso ·à camisa.
Camisa branca de meia manga (Alterar para) :
De tricoline branca de algodão ou
de tecido branco misto (sintético e
algodão), de meia manga, sem carce~
la, colarinho tipo esporte, dois bolsos
com portinholas abotoadas semelhan·
temente à camisa cinza de meia mau~
ga, botões brancos, reforço nos om~
bras e alça para receber pl:itinas ou
pressões, para colocação de insígnas,
nas mangas~
·
Calça ctnza de brim - (Supl'l~
mir):
De brim cinza-escuro.
(Acrescentar) :
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De briffi cinza-escuro, gabardine.
Dolmã garance - (Suprimir) ~
De pano garánce.
(Acrescentar):
Sarjão 0/2) garance.
Calça azul com friso vermelho
(Suprimir) :
De flanela de lã azul-ma1·inho.
(Acrescentar):·
Sarjã.o n /2) azul-ferrete.
Túnica azul - (Suprimir) :
De sarjão azul-ferrete.
(Acrescentar) : ·
Sarjâo (1(2) azul-ferrete.
Túnica cáqui tropical - (Supi-1mtr):
De tecido tropical cáqui.
(Acrescentar):
De t€cido cáqui, misto. N9 1 (sintético e lã) ou de tecido tropical cáquL
Túnica cáqui de brim - (.SuprimirJ ~
De brim cáqui.
(Acrescentar) :
De brim cáqut, gabardine.
Camisa cáqui - (Suprimir}:
De tricoline cáqui.
(Acrescentar):
De tricoline · de algodão ou de tecido
misto N9 2 (sintético e algodão), cáqui.

.

.

Camisa cáqui de meia manga,. (Suprimtr) :
De tricoline ·cáqui.
<Acrescentar):
Do mesmo tecido· qúe a camisa cá ..
qui.
Calção cáqui de trabalho - (Su ...
primir):
De brim cáqui.
(Acrescentar) :
Do mesmo tecido que ·a calça cáqui.
de brim.
Gandola cáqui - (Alterado para) :
camisa Cáqui de brim de meia
manga - (Alterar para):
De brim cáqui; .abotoando a trente
com uma ordem de quatro (4). botões
N9 19, escamoteados por carcela; mangas curtas; um só bôlso, à direna,
embutido, sem pestana e botão; colarinho tipo esporte;· cumprimento cêrca
de 10 em abaixo do plano da cintura;
insígnias às mangas.
Camisa cáqui de brim de manga
comprida - (Acrescentar) :
De brtm cáqui; abotoandO a frente
com uma ordem de quatro <4) botões
N9 19 escamoteados ppr carcela; mangas compridas; um "66 bôlso, à direita,
embutido, sem pestana e botão; colarinho tipo esporte; comprimento cêrca
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de 10 cm abaixo da cintura; insignias
às mangas.
Gandola mescla (Alterado
para):
Camisa mescla de brim de marinheiro, de meia manga· - (Alterar para) :
De brim mescla-claro do mesmo
feitio que a camrsa cáqui de brim de
meia manga, sendo porém coni. botões
N9 20.

Camisa mescla de brim de marinheiro, de manga comprida (Acrescentar):
Do mesmo tecido e feitio igual ao
da camisa cáqui de ·brim de manga
comprida, sendo porém com hotões

N9 20.

Calção cáqui de trabalho - (Suprimir):
De brl'm cáqui.·
<Acrescentar) :
Do mesmo tecido que. a calça cáqul
de brim.
Dólmã Cáqui de brim - (Suprimir):
De brim cáqui.
<Acrescentar):
De brim cáqui, gabardine.
GaÍldola Branca de Marinheiro (Suprimir) :
De brim lona branco.
(Acrescentar):
De brim branco n9 2.
Calça Mescla - (Alterado para) :
Calça Mesclá de Marinheiro. ,
(Suprimir) :
De brim mescla.
(Acrescentar) :
De brim mescla-escuro.
Calção Mescla de Trabalho
(Suprimir) :
De brim mescla.
(Acrescentar) :
De brim mescla-escuro.
CAPÍTULO 4.2

Descrição das Peças Complementares

Artigo 4.2.1
CAl terar para) :

Sem pala; armação de ·papelão endurecido, forrado com oleado branco,
impermeável; carne1"ra de couro marrom; debrum de cêrca de 2cm de plástico prêto, na parte inferior da armação, para sustentação e limitação da
capa e- da fita; castelo na parte' frontal da armação, em formato de trapésio com 5,5cm de largura; largura de
Sem na parte inferior e llcm na par-
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te superior, com inclinação de 35Q; à
parte superior do castelo e posterior:
da armação serão presas as pontas de
uma Tira de Oleado Branco, de cêrca

de 12cm na parte central e 3,5cm nas
pontas; no centro dessa Tira, estampada em azul, uma roda de leme, com
2,5cm de diâmetro e com os dizere::,:
"Marinha do Brasil", sôbre uma âncora do tipo "Almirantado"; êsse -emblema será protegido por um plástico

transparente, branco, da _mesma lar-

gura da Tira_; capa de tecido branco

sintético, impêrmeável costurada a
a armação.
Calçado nQ 1 '- (Alte1·ar para):.
Sapatos de cromo p11êto, ·sem enfeites; biqueira arredondada com costura externa simples; sola de couro preto; atacado com quatro a seis laçadas
de cadarço prêto.
Calçado n9 2 - (Alterar para) :
Sapatos de cromo prêto, biqueira
redonda sem. costura; ·sola de couro
prêto, com salto de borracha refol'(;ado
com material sintético nas depressões
posteriores; atacado com quatro a seis
laçadas de cadarço prêto.
Camisa branca n9 2 - (Suprimir):
, Punhos singelos de linho branco para :serem usados duros;
(Acrescentar) :
Punhos duplos duros de linho branco;
(SupriCamisa Branca n9 3
mir):

com colarinho entretelado prêso à
camisa.
(Acrescentar):
, lisa, com colarinho duplo de engomado permanente e de punhos singelos.
Cinto n9 3 - (Suprimir) :
cinto branco, de lona trançada, de
3cm, de largura, com fivela de met~l
amarelo n9 10.
<Acrescentar) :
De lona branca, trançada, feitio e
fivela iguais- as do cinto n9 1.
Espada n9 3 - (Suprimir) .
Fiador n9 5 - (Suprimir) .•
Meias n9 ·1 - (Suprimir) :
de algodão,
(Acrescentar):
, de fio sintético,
Meias n~> 2 - (Altel'ar para):
Meias pretas de sêda ou de fio sin ..
tétl'co, feitio igual ao das meias n9 1.
Meias n9 3 - (Suprimir) :
Meias pretas de Sêda, feitio igual
ao das meias n9 1.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

47

(Acrescentar) :
MeiaS de fio de algodão c:ru, tonalldade creme, cano longo terminado por
sanfona, dobrada e sem elástico. Biqueira e calcanhàr reforçados. ,
Gorro n9 4 - (Suprimir) .
Camiseta Especial de meia manga
para MN - (Acrescentar) :
De malha especial de algodão, branca, interiça; comprimento cêrca de
lOcm abaixo do plano da cintura; degôlo cavado na_ frente e reforç.ado
em tôda a volta, bem como nas mangas e na parte inferior; com um de··
brum azul-escuro do mesmo tecido,
com 1cm de largma; insígnias às
mangas.
CAPÍTULO 4. 3

Deccrição das Peças AceSsórias

Artigo 4.3.1
Capas de Bonés .

Capa n9 1 - (Suprimir):
De brim branco, liso;
(Acrescentar) :
De tecido branco, sintético, impermeável;
Capa nt? 2 - ·<Suprimir).
Capa n\1 3 - (Suprimir):
Do mesmo tecido e cõr da túnica
cinza tropical;
·
(Acrescentar) :
De tecido cinza, sintético, impermeável;
Capa nt? 4.- (Suprimir):
Do mesmo tecido e côr da túnica
cáqui tropical; ·
(Acrescentar) :
De tecido cáqui, sintético, impermeável;
Capa nl? 5 - (Suprimir).
(Capa nQ 6 - (Alterar para):
' Capa de tecido branco, sintético,
impermeável, costurada a armação,
com linha branca nQ lO; composta de
três partes, Copa, Anel de Copa e
Cinta; armada e esticada por um ara~
me de aço embutido· na junção da copa com. o anel da copa; tampa da
copa redonda e do tamanho proporcional ao do boné; Anel da copa dividido em tr,ês partes, costuras de uniã.D
das mesmas, no sentido vertical, dos
lados e atraz do boné; as costuras la~
terais terão uril Uhó de cada lado;
ilhós de aluminio esmaltado branco,
ao plástico da capa deverá estar colado um tecido de algodão lonado, com
armadura em tela, que servirá como
fôrro ..
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Fitas

Fita nQ 2 -

(Alterar para) :

De sê da preta,. com 3cm de altura,

tendo bordado em fio de séda doura-

da, caractéres

egipcios, os dizeres
letras de
14mm, de altura; ajustável a armação por meio de um elástico prêto;
costurado a fita e da mesma largnra
qUe esta, de modo a se tornar quase
"Marinha do Brasil" em

imperceptível.

Fita nº 5 - (Acrescentar) :
De sêda preta, com 3cm de altura,
tendo borda em fio de sêda dourada, caractéres egípcios, os dizeres
"Nome do Navio'' em letras de 14mm
de altura; ajustável a armação por
meio de um elástico prêto; costurado
a fita e da mesma largura que esta,
de modo a se tomar quase imperceptível.
Fivela n9 i1 -

(Suprimir) .

Cll.PÍTl!LO 4.4

Descrição das Peças. Especiais

Artigo 4.4.10

Peças Isoladas . .

PI-1 -Maca - {Suprimir):
De lona branca nº 7,
{Acrescentar) :
De lona aztil-"ferrete n9 7,
PI-2.1-Saco- (Alterado para):
De lona azul-ferrete ng 7 ou verde
musgo (para praças do CPSA ou do
CPSCFN, respectivamente)'; de forma
ciJíndrica; fechado por uma só costura no sentido da altura; baSe de um·
só _pano.
TÍTULO

v

u~~o
CÍ\FÍTULO 5. 1

Uso dos Uniformes

Artigo 5.1.1
Oficiais e Guardas Marinhas dos
Corpos e Quadros da MB . . . . . . . . (3. 2) Jaqueta Branca:
CSubstitutiu o "Summer Jacket") - Acrescentar:
e) é facultativo o uso das luvas
brancas de pelica.
,
(5.3) Branco de Verão (Alterar
para):
I - Licença, em substituição
ao uniforme (5.1)• Branco, exceto quando· determinado em
contrário pela autoridade competente;
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II - serviço Externo, sOmente quando expressamente determinado pela autoridade competente;
·
III - Proibido nas apresentações por· motivo de promoção,
nomeação, embarque desembarque ou passagem.
Branco de verão para Serviço:
I - Em substituição ao Uniforme . (5 .2) Branco para Serviço, exceto quando expressamente· determinado em contrál'io pela autoridade compet~n

re.

Artigo 5.1.5
Pessoal Subalterno do CPS.A e CFN
e PrátiCos com graduação de SO ,
e SG . . . . ....... ·. . . . . . .
(5. 3) Branco de verão ~
(Alterar
para):
I ~ r.icença, em substituição
ao Uniforme (5.1) Branco, exceto quando determinado em
contrário pela autoridade competente;
.f
II - Serviço Externo, sOmente quando expressamente determinado pela autoridade competente;
III - Proibido :q.a.s apresentações por motivo de promoção,
nomeação, embarque, desembarque ou passagem.
(5.4) Branco de Verão para serviço;
I - Em substituição ao Uniforme (5.2) Branco para Serviço, excetq_ quando expresSamente determinado em contrário
pela autoridade competente.
ArtigO 5.1.5
(3.3) Branco de Verão
Marinheiros do CPSA .
(Alterar
paraJ:
I -. J;..iceÍlça, em substituição
ao Uniforme (5 .1> Branco. exceto quando determinado em contrário pela· autoridade competente;
II - Serviço E..'\:terno, sOmente quando expressamente determinaqo pela autoridade competente;
III ~ Proibido' nas apreser
tações por motivo de promoção,
nomeação, _embarque, desembarque ou passagem.
(5.4) Branco de Verão para Serviço:
r - Em substituição ao Uniforme (5.2J Bfanco para Serviço, exceto quando expressamente determinado em contrário
pela autoridade competel).te.

L ·ws r: -c
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Artigo 5.1.5

Soldados do CFN . . ···········"·.
(..,.4) E:nmco de Vcr&o para Serviço:

I - Em substituição ao Uniforme (5. 2) Branco para serviço,. exceto quando expressamente detetminado em
contrario
pela 'autóridade competente.

CAPÍTULO

5 .4

' Peças Acessórias
Uso da.s
A:tigo 5.4.1

Fitas

Fita n<? 2 - (Acrescentar) :
Usada pelos ma-rinheiros do CP:::tti,
de acôrdo com as seguintes normas:
a) no Bone n9 2;
b) quando servindo em Unídade,
óri?;áo ou Estabelecimento sediado em 1
terra.
Fita- N!? 5 ~ (Acrescentar) :
usada pelos marinheiros do CP.SA,
de acórdo com as seguintes normas;
a) no Boné n? 2;
b)

~uando

sel'Vindo a bordo de. na-

vio·
c) esta fita· será prOpriedade do na ..
vio. A praça ao embarcar. recebe a
Fita n<? 5. para us-á-la no DOné ~on..:
forme especificado n~ste Regulamento e devolve-la-á ao desembarcar dessa Unidade, quando passará a usar a
Fita n<? _2.
Art. 2(). As peças de Uniformes, _que foram· alteradas pelo presente
Decreto, poderão aind;;. ser usa':la.s pelo prazo de dezoito (18) meses.
Parágmjo único Par~<. as ·p€'cas de Unit'ormes distribuídas pela Marin.~a. do Brasil, o Ml'ni'õt-i"J de Estado da JYia.nnha poderá autorizar a díla··
tação do prazo acim<l estabelecído, de acôrdo com os interêsses do ·serviço.
Art. 39. O pr-as ente Decrc.:to entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiçÕ.:!b e·:r. contrârio.
~rz.silia, 6 de ab1·ll de 1966; l15ç' da Independéncia e 7S9 da R.el)ú.blica:
H.

CASTELLü BR!.!NOO

Zihnw· de A'raripe T/úwedo

DECRETO N.9 58.160- DE 6 DE
'

ABRIL DE

1969

Declara de· interêsse social para fins
de àesapTopriação, imóveis rurais
situados nos Municípios àe Rio Tinto e Mamanguape, no Estado da
Paraíba.

O Presidente da República, no uso
atribuições que lhe confere o ar~
tigo 87, irtciso I, da Constituição Federal, e tendo- em vista o disposto no
artigo 5.() da Emenda Constitucional
n.<? 10, de 10 de novembro de 1964. ~
nos têrmOs dOs artigos 18, letras "a"
d·3.S

"b" e "d" e artigo 20, incisos I e VI,
e 22, todos da Lei 4 ~504, de 30 de no~
vembTo de 19-64 (Estatuto da Terra),
decreta:
Art. 1.º São declarados de inten3sse,
socia-l para fins de desapropriação. na
forma do art. 147, § § 15' e 4.9· da
Constituição Federal e artigos 18, 19 e
22 do Estatuto da Terra, Lei n.<? 4.504,
de 30 de novembro de 1964, os seguintes ~móveis rurais, suas benfeitorias e acessões, _situados nos Municípios de Rio Tinto e Mamanguape, Es·
tado da Paraíba, pertencentes uns à
Companhia de' Tecidos Rio Tinto, e
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mitras a Frederico João Lundgren, Ar··
thur Hermann Lundgren, Anna Loui~
se I...undgren Grosêhke e Guilherme
Alberto Lundgren, com limites e confront.ações coP. .hecidos e descritos sumàriamente nos respectivos Registras
Imobiliários. totalizando a área de,
aproximadamente, 19.5DO ha,_a. saber:
a) Ouro Branco (ex-Brejinho) com
a área estimada de 1.288 hectares;
b) Várzea ou Conceição, com a áre3,
estimada de 295 hectares; ·c) João Pereira com a área estimada de 4.93·7
J:v:ctaÍ'es; d) Imblribeira - Pianus.:;u,
com a área estimada de 5. 530 hecta···
res; c) Maripitanga, c-om a área estimada de 425 hectares~ f) Itapecit'tca, com a ã:rea estimada de 4. 000 het:tares; g) Luiz Dias, com a área es·
trmada de 400 hectares; h) Engcnno
Novo com a ál'ea estimada de 9'18
hectares; 1) Curr9J de Fora, com a.
{crea e3timada de 622 hectares; j) En;~enh0
p~crte

. VG!o~o, em

sua totalidade, e

do imôvel Boa Vista - Caparu::~f.ma, "somando tudo a 8,rea de ....
1.017

hectare~.

Art. 2.9 Fica declarada de urgênci?,,
para os efeitos do artigo 15 do Decreto-lei 3. 365, dt' 21 de junho de 1941,
de desapropriação de que trata o a:i·.tigo anterior.·
.
. Art. 3.9 F'ica .o IBRA - Instití..Itc
Br~.slleiro de Reforma Agrá~ra, anfO··

rizado a dar· cumprimento ao presen··
t~ decreto. incorporando a.o seu pa.

tô.mõn.\o as g1ebas desapropri?.das,. a
fim de aplicá-las aos objetivos da

Lei 4.501, de 30 de novembro de 19ô4.
Art. 4.9 :Este Decreto ent.r.:1rá em
vigor na data da .sua publi.caçã?,.reYoga·::la;;; as disposiçõês em contrano .

Brasília, 6 de abril de 1966; 1455'
õ.a Independência e 73° da República
II. CASTELLO BRANCO
Roberto Campos
DECP..ETO N.9 58.1GlABRIL DE

.,

1986

DE

6
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DE

àe interêsse social para fins
de desapropriação imóveis rurais si-.
tuados no Município de Cachoeiras
de Macacu, Estado do Rio de Ja-:
neiro.

Dec~ara

O Presidente da República, usando
das atribuições qU:e lhe confere o art.

87, inciso I, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto no artigo
5,'? da Emenda ConstitucionôJ n.9 10

de 10 de novembl'o de 1964 e nos têrmos dos artigos 20 e 22 da Lei 4.501
de 30 de novembro de 1964, Estatuto
da Terra, decreta:
Art. 1.9 São declarados de interêsE-z wcial, para fins de desapropria-

cão, nos têrmos do art. 147 §§ 1"' e 4V,

-da Constituição Federal os seguintes
lmóvei3 rurais, suas benfeitmias . e
acessões situados no Mu.nicípio de Cachoeiras de Macacu, no Estado do Rio
de Janeiro: a)· Glebas Seb9.stiana e
Queiroz, de propriedade da S.A. Fazenda do Carmo, com área total aproximada de 681 hectares; b) Fazenda ~:·ame M1tênio do Guapla::;su, l{Uil
consta pertencer a Arturo Vecchi, com
a área estimada de 2.344 hectares; c)
I''D.Zênda Quiz::mga, que consta pertencer à S.A. Cortume Carioca, com a
área estimada de 1.048 hectares; d)
ArcaS pretendid::;,s por Edilberto de
O:tstro, Carlos Senfft e outros. totalizando aproxhne.damentc 1.966 hectares, deSêr:itos e caracterizados em sua
quas2 totalidade, no projeto de lotea"·
menta submetido à aprovação do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária
(Processo 1.660··65), sob a denomina·
çS,o C. e .Conjunto R mal de G~apia:.:!:U.
Art. 2.9 Ficlil, decla.~·ada de urgência
nara os efeitos do artigo 15 do ·neàe-co-lei n'! 3.365 de 21 çle junho.c!.e
1941. a desapropriação dos imôveis a
que se refere o artigo anterior.
Art. 3.9 O Instituto Bt·asileiro de Re .
forma Agrária fica incumbido de da:rcumprimento a êste decreto, incorpo;:ando ao seu patrimônio as áreas d&
terras desapropriadas, a fim de ap11cá-las acs objetivos da Lei 4 .504, de
3q de novembro de 1964.
Art. 4.9 ~ste ctec"reto entrará em vigor 11t'l. dat9, de sua publicaçã.o, revon,
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de abril de 1966; 145.9
da Il'?.depencl.êncla e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Roberto Campos

DECRETO N.9 58.162 ABRIL DE 1966

DE

6

DE

Dispõe sôbi'e a criação de área Prioritária de emergência pata fins de
Reforma Agtária, e dá outras provi.
dências.

O Presidente da .. RePública, .usa.ndo
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 87, inciso I, da Constituição Federal e nos têrrnos do artigo 43, § 29,
da Lêi n.9 4.504, de 30 de novembro
de 1964, e do artigo 40 dci Decreto n?
55.891,- de 30 de março de 1965, de-

creta:

·

Art. 1.9 Fica declarada área prioritária de emergência . para fins de

Reforma Agrária; a área constituída
pelo Estado do Rio Grande do Sul,

em tóda a sua extensão geográfica.
Art. 2.9 Fica

criada

a Delegacia

Regional do Rio Grande do Sul IBl-tfu"?. do Rio Grande do Sul, que,

com sede em Pôrto Alegre e jurisdição sôbre a área definida no artigo
anteriÇJr, terá as atribuições previstas
no a.rt. 52 do Regulamento aprovado
pelo Decreto n5' 55.889, de 31 de.mar·ço de 1965, bem como as finalidades

estabelecidas pelo art. 3,9 da' Por'ta.ria n. 0 130, de 15 de outubro de 1965,
do Ministro· Extraordinário para o
Planejamento e Coordenação Econômica..
Art. 35' A intervenção governamental na área de que trata êste decreto
fal·-se-á por três anos, podendo se1;
prorrogada.
Art. 4.9 Os trabilhos do IBRAR do
R!o· Grande do Sul, obedecendo a um
'"Plano de Emergência" a ser 1nclm~
do no respectivo "Plano Regional de
Reforma Agrál'ia" envolverão atividades:
a) de levantamento cadastral técnico como previsto n:o parágrafo 1.0
do art. 46 do Estatuto da Terra, baseando-se em fotointerpr~tação e
apoio terrestre abrangendo os imó·veis rurais da 8xea.
b) para o estudo preliminar du
úrêa e avaliação dos recursos naturais ocorrentes, bem ,como encaminhamento dos processos de desapropriação para discriminação de terras
públicas na referida área.
c) visando solução definitiva dos
problemas gerados pelas invasões e
desapropriações de terras realizadas
na área de sua jurisdição antes de 31
dé março de 1964;
d) pa..ra regularização da ocupaÇão
dos imóveis rurais pertencentes à
União, e a desocupação das terras ,públicas federais atualmente invadidas
e destinadas à constituição de nú.~
cleos colouiais, reserv.as florestas e à
proteção de mananciais;

e) de regularização dos títulos de
posse dos imóveis rurais. ocupados por
posseiros exist,entes na área;
j) estudo das condições sócio-econômicas dos municipios do Estado;
g) relativas à distribuição de terras
e ao aperfeiçoamento e valorização
elos empresál·ics,. bem como dos· trana..
lhadores rurais;
h) visando à constituição de duas
mil e setecentas novas unidades familiares e a organização de 4 (quatro)
Cooperativas Integrais de Reforma
Agrária ICIHA);
i) de remembramento e reOrganização de pelo menos 5. 000 minifúndioS
existentes na região .do Alto Uruguai·
j) IXtl-a a localização dos excedeu~
te:-J dos ·minifündíos remembrados e
reorganizados;
l) relativas à reformulaCão da e~.~
trutura das exp1otações ag:í-opecwirias
e florestais, através da ·criação de 12
áreas de demonstração para a difusão de métodos e práticas agropecuáriaS;
,rn) tendência à implantação de 20
cJntrcs d~ comuniaade ao desenvolvimento das comunidades visando â
melhoria dos níveis de saúde, educ.:ação, habitação e economia na :região;
n) a instalação de 30. novos postos
cte extensão rural, assistência técnica
e crédito rural,. tecnificado, bein como seguro agrário; em convênio com
o sistema ABCAR;
o) para a promoção de atividades
de industrialização e beneficiamento
• d.e p1·odutos agrícolas vis~ndo à va~
lorização e aumento da produtividade
agrícola pela criação de entidades de
industrialização e serviços de benefi~
ciamento;
p) a prómoção de obras visando à
melhoria d-a. infra-estrutura pe:!a
construçã 0 de obras de engenharla
rural, de eletrificação, de transportes
e de saneamento básico;
q) de promoção de meios moaern.os
. de comercialização visando à atualt~
zação dos método:;> comerciais. da produção agrícola.
·Art. 5° São fixadas em ......... .
Cr$ 35.000.000.000 (trinta e cinco bilhões de cruzeiros) as inversões· a serem feitas na área no periodo de três
anos.
Art. 6.9 O Serviço do Patrimônio da
União transferirá para o Instituto
Bmsileiro de Refgrma Agrária nos
têrmos do art. 9.9, inciso I, e do art.
10, § 3.9, do Estatuto da Terra, os
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imôveis rurais pertencentes à União
que estejam situados .lia ál'ea e não
tenham outra destinação específica.
Art. 7/l Fica o InstitUto· Brasileiro
de Reforma Agrária autorizado a articular-se com o Govêrno do Estado
do Rio Grande do Sul, especialmen.
te através do Instituto Gaúcho de Reforma Agrária -- IGRA - com a Superinteridência do Plano de Valorização Econômica da Fronteira SudoeBte do País, com os Ministérios d·l
Aeronáutica, Agricultura, Fazenda.
Gu~rra, Educação,, Saúde, Viação, e!3pecialmente atraves do DNOS e out.::as autarquias a êles vinculados, bem
t.:orno com o Banco Nacional de Habitação, para a implantação de Ql'Oje~
tôs para a realização de obras de ínrra-e!)trutura, para a elaboração de'
convênios e para o suporte financel~
r 0 dos trabalhos nor; têrmos do .artigo 29 da Lei n\1· 4· 504, de 30 cté no-·
Vt'!Inbro de 1904.
Art. 8.9 O presente decreto entra
e~ vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrârio.
Brasília, ·6 de abril de 1966; 145.9
da Independência .e 789 da República-.
1

H. CASTE~LO BRANCO
Roberto Campos
DECRETO N9 58. 1'133, DE 6 DE
ABRIL DE

196{)

Apl2ca -à Campanha de Erra'dicacào
da Malária, do. Ministério -da safide,
o aumento de que trata- a Lei nr:>
4.8€3, de ·29-11-65.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe· confere o· artigo 87, inciso I, da Constituição e t,rm··
do. em vista o § 8" do artigo 33,_ da
Lei n9 4.363, de 29 de novembro dr.
1965, decreta:
Art. 1<? APlica-se à Campanha de
Erradic-ação da Malária, do 'Ministél'io da Saúde, o aumento de que t:·ata
a Lei n9 4.853, ·de 29 de novembro
de 1_965, observados os princípios alí
pre•nstos.
.
Art. 20 Os recursos para, atendimento do al.L'!lento :}qUi referido, serão fornecidos integralmente pelo Tesouro Nacional em duodécimos, através do Ministério ckt Saúde, por ~an
ta ~o crédito especial autorizado pelo
art1g-o 30, da Lei n9 4.863, de 29 de
novembro de 1965.

Art. 3Q .:E:ste Decreto entrará em
vigor na da~a da sua publicação.
Brasília, 6 de a.biil de· 1966; 145'!
da Independência e 781? da.· Repúblic•:J...

H.

CASTELLO

BRANCO

Raymundo de Britto
DECRETO N9 58.164
ABRil. DE

1966

DE

11 DE

concede à sociedade Navegação Pmgresso Ltda. autorização pam continua1· a funcionar como em1Jrésa,
de navegação de cabotagtmt.

o P1:esidente da República, usancl1
da 3-tribuição que lhe ~onfere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei
nY 2. 784, de 20 de novembro de 1940,
dec1·eta:
Artigo único. Ê concedida à sociedade Navegação Progresso Ltda., com
sede na cidã.de de Pôrto Alegre, Estz"do do Rio Grande do sul, autori'-«da a funcionar através de Decretos
Federais,. o último dos quais :::ob o
n<:> 56.880, de· 20 de setembro cte 1965,
autorização para continuar a funcionar como emprêsa de rmvegaqâo de
cabotagem,· com a alteraçar> con·~ratual
apresentada, Que compn'ende o aümento do capital social :i e. Cd ....
301.387.000 (trezentos e um 11ilhões,
trezentos e oitenta e sete mil cruzeíl'Cs) pira Cr$ 531.047.000 !quinneritos
e trinta e um milhões e quarenta e
, sete mil ci·uzeiros), por meio· da c.orreção monetária dos valõres do Ativo
Imobilizado, nos têrmos 1a Lei número 4.357, de 16 de .julho de 18·64, capital êsse dividido em. 531.047 (quinhentas e trinta e uma mi.l quarenta
c sete) cotas, do valor unitário de
Cr$ 1.000 (um mil cruzeiros) distri·
buída:o. com base na Lei :n<J 2 .180, de
5 de fevereiro de 1954, consoantr. ms··
trumento particular O:e all·erac.;ão contratual,. firmado a 29 de abril de Hl65
obrigando-se a mesma ;,u~jeclade- ~
cumprir integralmente ~s- leis e regulamentos. em vig·or, ou .w~ venham a
vigorar, sôbre o objeto da presente
autorização.
Brasília, 11 de abril Ue 196$; 1451?
da Independência e 789 ria República.
, H. CASTELLO BRANC_O
Paulo Egydio Martins
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DECRETO Ni? 53."165 ABRIL DE 1966

I:ü

DE

1!

PO~ER, :EXECUTIVO

DE

Alle1·a o Reg-;!lamento aa B3!;:)1a Nacional de saúde Públu;a, aprm.·ado
pelo Decret~ n° 46.258 de 2:1 de
1unho de 1959 e dá OU!~ras provz-

.d.ências.

'

o ?resid:mte da Repü'oli.ca. usando
Qa atribuiçiJ,o que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Conslltu1çâo li'ê:detal, decreta:
Art. lQ Os artigos 6'?, '7r\ 12 e,14 do

Regulamento aprovado pelo uecreto

n" 4G.258, de 23 de jtm'_w de 1938,

pa.-:sam a VIgorar com a se;;u!nte l'e.dação:

i\rt. 69 O curso Básic'J de Saúde
'Pública, para Médicos, v·[sa à .qualifi-

cr.Gâo profissional dêsses téc:::J.icos, >;em
distinção de especialidade
Art. 7º o Curso BãsicG de Saúde
PUblica, para ·Médicos, co!llpreendera

c::; seguintes tópicos:
1)

2)

lviicrobiologia
P~rasitologia

3J Estatistica
4) Epidemiologia

5J Saúde Materna e da -Cl'iança

saneamento
7) Nutrição e Higiene dos Alimen··
G)

tos

Fundamentos Sócio-.IT:ronõmicos
9) Saúde Ocupacional
10) Saúde Mental
11) Educação Sanitária

3)

DECRETO NQ 58 .lêi.l -

12) Administraçáo de Saúde Pública.
Art. 12. O Curso Básico de Saúde
Pública, pa.ra Enfermeiros, comp:·eend.erã os seguintes tópicos: 1) 1\iicrobiologia
2) Parasitologia
3) Estatística
4) EpidemiOlogia
5) Saúde Matema e cta Criança
ê) ss.neamento
7J Nutrição e Higiene dos Alimentes .
8J Fundamentos Sócio·1~condmlcos
9) Saúde Mental
lO) Educaciio Sanitária

11) Enferillagem de S:v.Jd8 Pública
12) Administração de :saCtde Pú-

blica,

Art. 1<1. Os Curses

de Pública terão, em

Bã-SlC~1s
regi:n~

rle Saú-

de tempo

integral, a dw:ação de 9 (nove) meses,
e8,bendo ao Conselho Co:1~ulti~.'(l eidibcrar s6bre sua época Je l'28.:i:za--;::J.o
t' ·calendário escolar,
Art. 2° Ficam revogaàus os arngos

C'-', 17 e 19 do Regula.msl:t\1 de, F.scc-la Nc.ciom:J de Saúde F't"ollcs

Art. 3ç ~ste decreto :::ntrar;). em vlgor a partir de 1o à.8 abril de :LD66.
revogadas as disposiç~6es em c~)n'Cl'ârio.

Bi·asilia, 11 de a,bril r10 18-66; 145°

da Independência e 78ç da -Repúlllif!a,.
H. CASTELLO BRANCO

Baymunclo de Britto

riE

11

D:C: ABRIL. DE

1966

Arro"•a: os Oí"çarnentos aas l.h.r.we·tsidades FeãeTa1s de. Minas Gerais, .J..o Rio
Grande do Sul, dr Ceará e_ do Rio de Janei'ro.

O Presidente da Hepúb11C:<1, us:::ndo da atribuição que lhe confere.o '.u:bgo
37, lt'"m I, C-a Coru;t.iLuiçáo. nos têrmos do art. 107 da Lei n° 4.320, de 17 de
março ·de 1064, _e d8 acôrdo com o disposto no Decreto n° 54.397, de 9 .:1.e
ov~-l..d)rO de 1964, alterado r;ews 6.e n'?s 55.534 e 55.535, de 11 de janeirp Ce
l'J(;fi, ~ecreta:
Art. 1° .Ficam aprov3dos, ccnfornw os quadros anexos, os orç·ameDbs
p<:~.!'S. o exerciClo de 1966, das UJ:hrersidades :F'ederais de Minas Gel'ais, Jq Rjo
Grande d.o Sul, do Ceará e ào Eio ·.de Janeii·o, autarquias vinculadas ao· J~l.fi
ni.sl;;erio da Educação e Cul_t:tn·a.
A.rt. ::J<; Bste decreto t:ntr~rá em vigor· na data de sua publicaçiio, l'tvogadas as disposições em cunt.l'atio.
Bra:.;ilia, 11 de abril de 1965; 1459 eh Indepzndência e 78Q da Repúblí.ca.
rJ

C1'..S1'ELI:o Bl~;\NCO

pec.;·o Jltc.ixo

Os anexos a que ~e refere o' a.rt. lQ, foram publicados no Diário Ojicial
de 13-4-66.
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D3CR.!2:'l'O N·.' 58.167

-·-DE

11

DE

AI.I;';IL

D:ii:

J9ô6

.A:pro·va o vrçmn-en·,:o aa u-·:!i:i.'ersidade Ferie:ral da Paraíba.
O Presic!ente da RepUblica, us~1.1do da atribuiç3.o que li1e confere o .utigo
87, 1tmn i, d.a C'onstitLüç:âo, ncs tenr.os . do art. 107 da Lei nQ 4.320, ·d':) J'1
de ma:·:-;o de 1961!,, e df; opôHio co>n o disposto no Decreto :n-º 54.3S7, de 'J de
cutubto de 1964., alterado I;elcs de n°s 55.531, e 55:535, de 11 de jeneiro ele
l!Jh'b, decreta:
An. P Fica aprovado, con:torme o quadro anexo, o orçamento para o
exerciC~o de. 1906, da UmV<"-l'S;rJade Federal da Paraíba, rautarqui.a vinculi-1-da
ao Mini.~téC!I} da Educa:;:á.o e Cull v.ra.
A~·t. 2° E'ste decreto eD.Lrarc-:. em vigor na d-ata de sua publica.ção, o.·evcga.<:\·l'l.s as disposiçôes em C!;ntr0.rio.
BI·asilia. 11 de a:Jrll de 1966;. 145~' da Independência e 789 da República.
H. CAS'IELLO BRANCO

pearo .A teixo

os anGxos a que se refere o art ..19, foram publicados no D·iârio Oficial

cte 14-4-6ô.

DECRETO N''.l 53.1C8
AllRIL DE

~

1986

DS 11 DE

Estabelece, como -mcdêlo para repro~
dução da figura de Tiradenif3S, ·a
efígie de Joaquim José da Silva Xavier existente em frente ao Palac-to Tiradentes, na cidade do Rio
cte Janeiro.

·O P1·esidente da República, usando
dJ, 8-tribuiçfto . que lhe' confere o artigo 87, item I, da Constituição·.
Considerando que a Lei nt? 4.897, de
9 de dezembrO de 1965, decl•ara Joa~
quim Jos-e da Silva Xavier, ·o Tira·
dc:lltBs, Patrono Cívico da Nação Brasileira; e
Considerando que a efígie de Tlmelhor 3e ajusta à ima~
pela tradicáo na memói:la do povo bmsileiro é- a reproduzida em sua estátua, eJ.'igid:l defronte
à antiga sede da C§.mara dos Depu'~
tac!os, na cidade do Rio de Janei!o.
aecreta:
Art. 19 E' adotada como modelo
para a reprodução da efigie de Joa·
quim · José d:1 Silva Xavier, o Tira~
dentes, Patrono Cívico da Nação BNsileira, a estátua do protoma.rtlr da
lndependéncia, erigida em .-:ua memóia defronte à antiga sede da Câmara
dos Deputados, na cidade do Hio de
JG,neiro.
t":<.de."1~es que
·~"-'rrl gr:owada

1\rt., 29 f:.<:ite decl'eto entrara em vi-

gct· na

d~tta de sua public-açâo, r.evogadas as disposições em contl·ário.
Brasilia, l1 de abTil de 1965· 145'!
da Indepen6:Gnci& e 78° da RepÚblica.

H.

CASTELLO BRANCO

IYiem de Sá

DECRETO N9 58.169
ABRIL DE 1966

DE

11

DE

Atribui, ao Departamento Nacional ele
Obras Contra as Sêcas. a incumbêhcia de instalar uma usina hidrelétrica, no açude público caxituré.
no município de Urubu_retuma, Es~
tado do Cea1·d.
O Presidente da República, m:ando
da atribuição que lhe ~~onfer-2 o ar~
tigo 87, inciso I, da ConGtituiçao, e
nos têrmos dos arts. l4D e 150 rto
Código de Aguas (Decreto nº 24.643,
de 10 de ju.lho qe 1934), clecreta:

Art. lQ Fica atl'ibuida, ao Dept:;.rt-8.mento Nacional de Obras Contr::t as
Sêc2.s, a incumbência de instaiar uma
usina hidrelétrica no a'(Ude púbUco
Caxitoré, no rio do mesmo nome, no
município de Uruburetama, 8stado d.o
ceará.
Paragrafo único. Após .a aprovação
dos projetos, serão dete"!.'minada.s e:n
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portaria do Ministro das·

1\fina~

e

Energia, a· altura da queda, a descar-

ga .. de derivação e a potência a aproveitar.
Art. 29 'o Departamento· :Nacional
de Obras Contra as Sêcas poderá for-

necer energia elétrica em ~l.ta ~P.n:::ao
aos concessionários e mumCLpuhdades
situadas na zona.
Art. 39 As instalações ser}'l,o efetua~
das com observânCia dos preceitos e
exigências estatuídos na legislação e
nos regulamentos vigentes.
Art. 49 f:ste decreto entra em Vlgór
na data de sua publicaçá.o, revogadas
as disposições em contráril),
Brasilia, 11 de ahril de 1S16õ; 145'·'
da Indepeildência e 789 d.a República.
H. CASTELLO BHANCO

Mauro Thibau

Juarez Távora

DECRETO N:o 58.170

ABRIL DE 1966

DE 12 DE

Classifica os cargos de nível supeYior
do Ministério da Indústria e· do Comércio e dispõe sôbre o enquadramento de seus atuais ocupantes.

O Presidei1te da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e de
acô1·do com o artigo !)}? da Lei núme··
ro 4.345, de 26 de junho de 196l1~. c
respectiva regulamentação, decret-a:
DECHETO N<? 5P..171

Art. 1.<? Fica aprovada a cla.ssifícação dos cargos de nível superior
(Anexo I), bem como a relaç;:t:> nominal dos respectivos ocupantes cAnexo ID , do Quadro de Pessoal
Partes Permanente, Especial Extinta
e Especial .:.__ do Ministério da IndUS···
tria e do Comércio.
Art. 2.<? O órgão de pessoal competente apostilará os títuros dos servidores abrangidos por êste decreto. ou
expedirá portaria declaratória aos que
não possuírem.
. A.rt. 3.<? As despesas com a exec'Jção
dêste decreto serão atendidas pelo
crêdito especial de que trata o Decreto n.<? 54.016, de 13 de julho de 1964:,
na conformidade do disposto no art.
42 da Lei n.9 4.3.45, de 26 de juJ;Iho
de 1964, e pelos recursos orçamentários próprios.
Art. 4.9 As ·vantagens financeiras decorrentes do presente decreto vigoram
a partir de 15' de junho' de 1964.
Art. 5.9 ltste decreto entrará. em vigor na data de sua publicação, revo-·
g_adas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril 'ie 19B3; 145n
da Independência ~ 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

Os anexos a que se refere o texto.
inclusive a relação nomina.l do artigo
1'\ foram publicados no Diário Oficia! de 22-4 -e retifica:dos no de 2
de maio de 19,66.
DE

12

DE ABRIL DE

1966

Ap1·ova o o1·çwnento .ia Caixa Económica Fedeml de GoiáS
O Prtsidente da H.cpúbllca, usando .da atribuição que lhe ·:::onie:-e o
art. 87. item I, da Cm:.stauição, nos têrmos do art. 107 da Lei n.9 -L~20,
de 17 de março de l!lfH, 2 de acõrdo com o disposto no Dêcrzto n5' 54.397,
de 9 dr outubro de :!.964, alterado pelos de .ns. 55.534 e 55.535, de U de
janeiro de H!55, de,~rf;o:a:
Art.. 1" Flua. aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento, para
o exerciCio de 1S66 da Calxa Econômica Federal de Goiás autar·qtüa
vinctli:J.ds, ao Ministério da. Fazenda.
'
·
Art. 29 ~ste decreto en~rá1á em vlgOl' ·na data da sua publicação,
revogadas .as disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1956; 1459 da Independência e 789 da Repúb1_ica.
I·L CASTEI,LO Bn.t:.NCC
Octttvio Bulhões
Os

ane~:os

de 18-4-66.

a que se refere o art. 1°, foram publicados no Diário Oficial
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Dt;CH.i'1.?1'0 N .9 53 .172 --

DE

12

DE AUHn. DE

l!:l66

Apro?Ja o mçcanento do Conselho Superior das Ca.ixas Económicas Feàdrais

O ?1·esidente à ... R.epública, usando da- atribuição que lhe. conte1·~:: o
art. 87, 1tcm !, da Const.lt.urção, nos têrmos do art. 107 da Lei n.9 4.320,
de 17 dt~ março d.c !S6•1, e de acôrdo com o disposto no Decreto número
54.397, :te !:1 de out~t!Jl'·.: üç- 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, d.e
11 de 1an€iro de- 1965. decreta:
.Art. 19 Fica aprovado, C·Jnfmme o quadro anexo, o orçamento para
o c~-:ercicio de 1966 do Conselho Superio~ das Caixas Econômicas Fed~ra.is,
8.utaX'[jil:o. vmculad<>. ao Mm:stério da Fazenda.
Art. 29. Este decreto entrará em vigar na data de sua publicação,
:::evoga.ct:J.s as d.isposições em contrario.
Brasília, 12 de abril de 1966; 145° da Independência e 789 da :.~epi:blka,
H. CAS'ri-;LLn

B:v.I~<ç:o

0-ctctvio Butl16es

os anexos a que se

de 18-4-66.

DECRETO NQ
AprDZlíl

a·

orçam~?nt.o

c art. 1° foram pFlJlic<idos no Diário Oficial

refr~re

5B.

J 73 -

.CE 12

DF. l.Bf:II. DE

186-:J

da Caixcv Económica Fedei"al de Bmsilia.

O Prt~sidente da República usand.o da atr;nuição que lhe · confPre
o a1"t. 87, itern: I, da constH.uição. nos termos do art 107 00 Lei" númt'ro
4:320, de 17 -de março de 1964, e de acôrdo con"> o disPosto no Decreto
n.v 5•!.397, -de g. de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 5!3.53~,
de 11 de janeiro de ::~65, õeereta:
·
Art. 1'~ Fica apl"Ovado, cc.n.torme o q_uadro am.·xo, o orçamento panl.
o exercido de 1986, da Caixa Econômica Federal rie· Brasilia, · autarqula
Vinculada ao Ministério da Fazenda.
Art. 29 l!:ste decreto entraTá em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contr-ario.
·
Brasília, 12 de abril ele 1966; 145° da Independência e 78\' ela República.
H.

CIISTELLO BRANCO

Octâ.vzo Bulhõcs

Os anexos a que se

de 18-4-66.

re~ere

o art. 1° foram publicados no Diário

DEC'f-{C'JO N. 0 58.174 -

DE

12 Dz

ABRIL

Oficia~

DE 1956

Apmva o orçamento da Cu.ixa Económica Federal da Bahia

O· ::'residente (!<J República, usando da atribuição que ihe conter•:! o
art. 87, itB..'n I, da Constituição, nos termos do ·art. 107, da Lei n~J 4.320,
de 1~ Ut· março .1<:: 19G4, e de acôrdo com o disposto no Decreto o:J.mero
54.:M1i dt 9 de outubro dt 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535,
de 1l de janeiro cl€- I90Ç decreta:
Al'J
1.9 Fica <iprovaçlo, conforme o quadra anexo, o orçamento para
;"xercicio de 1966, da Caixa Económica Federal da Bahia, a.utarq,_üa
vmcüll:ld.:t ao· Mim.::i.erio da Fazenda.

o_

1-:;::::::s
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Art. 21! :t:ste decreto entraró em vigor na data de sua public8,Ção, revo2-<~c:.:-<..~

a-- dlsposiçbcc- em contráno .

.Brasilia, 12 de abril de 19.J:i6; 1.45'? ela IndGpendéncia e 78° da Repüblica.
fl..

CASTBLLG Rf\ANCO

Octávio Gouveio, dA BulhõCJ

Os anexes a que ,se refere o art. 1'? 101·am p:.!blicadcs no Diário Oficial

de 18-4-66.

DECRETO N9 58.175

-DE

ABRIL DE 1966

Concede autorização
Brasileira

13

DE

à ComJJanhia

de Fibras

Sintéticas

"Nailonsix" para o trabalho -continuo. em caráter permanente, na· for--

ma

estabelecidc~

neste decreto.

*

i~sposições

Art. 19 Fica apmvada a alteração

j;--;trodHzida nos Esr,at.utos da Lloyd
.L'dliln~lco S. P_. de Seg·uros, C·úm se'de
·,1a cidade do Rio de J:::meiro, a.utori-

z:o.:h a funcionar pelo Decreto nú-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo G7, n<? I,, ela ConstHmçí:w, e
nos Wn:::1os da :>.rtigo 79,
29, do reguhmB>ltO apror?~do pelo Decreto nú.. mero 27.018, de 12 de agósto de 1949,
decre1õb-:
Art. 10 Fica concedida antol'izat;ão,
em caráter perma.nente, a C::m1panhia
Brasiierra de F'ibras Smtética.s "Nailonsix'·. a funcionar a.os dC>nltllg8-s e
no;;; fertados civis e religio.sos. excetUados o:; Servicc·s dz Escritório, no . seu
setor fabrll (:om sede à Avenida Marginal n"' 2.449", bairro de Turuoatloba,
em Santo Amaro, Est&.do de Sào PRu-

lo, observadas as

Vp;q 87, inciso I, da Constituição. e
nc:·.5 Lêrmos Cio Decreto-lei n° 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:

legais

mero 16.143, de 12 de 3 e·~embro de
19~3. relativa ao aUmento do capital
.s~JCial de CrS 7.500.000 (sete milhõe.s
e quinhentos mil cr·uzeiros) para

zeiros) . conforme .-:1eliben~ção de seus
:o,ci.onisb.s em AS"Sembléja Geral Extraorli~n::í.l'la
re::>.li~mda em 3 de novçnbro de 1964.
Art. '21? A Socü;dade continuará inte;:;·mlmente sujeita às leis e aos ref','lhunentcs vigentes, ou· que venham
a vigoi·ar sôb:'<' o ob~eto d8. autorização a que alude .aquêle decreto.

B!·asília. 13 de abril de 1966; 1459
da Independência e 789 da RepU.blica.

vY...;entes. sobretudo as de proteçôes le-

H.

gais vi~entes .. sobretudo a~ de prote-

ArL 2° O presente decreto emrará

-:-evogadas as disposições em contrá-

nzcR;.:;;·-.ro N°

H.

CASTELI.O BHANCO

Walter

Peraechi Barcetlos

DEC..'RETO N9 58. 176
ADR!L DE 1966

DE

13

5a.ln

AP:O:IL DE

rtv.

Bra:.;:ilia. 13 de abril de 1966; 145°
da IYJdenencWncia e 789 da República.

C!l.STF.LLO BRANCO

Pa.u!o Egyriio Martins

ção ao cra.baJho.

em vigor na data de sua publicaçâo.

crs

SD 000.000 (sessenb mUhões de .cru-

1966

nE

13

DE

Clo.ssi/ica os cargos de ·nwel superior
do CJv.odro nrdinãri;l de Pe"soaL dd

UniVersidade Fed~eral do .Rio de Janeiro e dispõe sóbre o enquadramento. de seus atuais ocupantes.

O . Presidente da RePúbJica, usa.'ndo

DE

Lprm;a a a:te1·a.çao inlroduztàa 1~0::;
Estatutos da Lloyd Atlântico S. A.

rle Seow·o.<:, relativa ao aumento do

capi"td? social.

O Ptê:.;!dente da República., Gsanclo
Ga a.t.rib1,1ü~ão que lhe confere o ai"-

. L~..tJ.·.\ln.üeác sv.r; lhe confere o art2go 87, itém r; da Constituição, e de
acôrdo com o art. go da Lei .nQ 4.345,
de "2-6 de junho de 1964,_ e respectiva

d~

regulamentação, cte·creta:

AJ.'t: 19 F'ica aprovada a classlfrca-

dos cargos do nível superior (Anexo D , bem . como a relação nominal
dos respectivos ocupantes (Anexo II),
d,p Quadro Ordinário de Pessoal
r:~~:J

A~S

Parte Pel'manente - da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.
Art. 29 O orgao de pessoal competente apostilará os títulos dos servi-

dores

abrm~;;;idos

por

êste decreto, ou

expedirá portaria declaratória aos que

não os po:::suh·em.
Ai't. 39 As despesaS _com a execução dêste drccYeto serão atendidas pelo
crédito es:?ecial de que .trata o Decreto
n<? 54.015, de 13 de julho de 1954, de

conformidade com _o diSposto no artigo 4,2 da LEi n9 4.34:5, de 26 de
junho de 19G4, e pelos recursos orça-

m.;;ntál'ios próprios.
Art. 49
As vant?..gens financeiras
,decorrentes do presente decreto vigoram a partir de 1° ele junho ~e 1964.
Art. 59 E:ste dec:re~o· entrará ein vigm· na data de sua publicaçto, 1·-evogada:s r..s disposições em contráno.
Brasília, 13 de abril de 1966· 145°
da Independência e 789 da RepÚblica
H.

CASTELLO

BRANCO

Peflro Aleixo
Os ane:ws a que se refere o texto,

inclusive a relação nominal do artigo
19, foram publicados no Diáho Oficial de 3-5-6ô.

DECRETO N9 53.178 ABRIL DE 19Q6

'

DE

59

DO PDDER EXECU'i'lVO

13 DE

Classifica os carg_os de nivel .<.:upeJ·im·
da- Universidade Federal do Espírito
Santo e disJJ5e sôbre o enquadramento ele seus atuais ocupantes.

o .t're;:;idente da República, usando

da atrib~içáo que Lhe confere t art.
87, item I, da Constituição, e ,de acôrdo com o art. 99 da Lei nQ 4.345, de·
2U de junho de 19M, ·e respectiva ,re-

gulamentação, decreta:
Art. 1º Fica aprovada a classificàc.~~w dos cargos de mvel superior . Anexo D , bem como a rclaç.ão nominal
dos respectivos ocupantes (Anexu li) .
do Q.uad!'o de Pessoal - Partes PP.rmanente e Especial ~ da Umtr2rsrdade Federal do Espírito Santo.
Art. 2º o órgão de pessoal cOmpetente apostilará os títulos dbs servidores abrangid'0s por êste decreto, ou
expedirá portaria declaratória dos
que não os possu!rem.
Art~ ;)9 As despesas com a execuçao
déste decreto serao 2-tcnctictas ~elos recursos orçamentários próprios.

Art. 40 A;,; 'V3.ntc,gens ~}na:-:ceü·r.:::· dt;coacntes de pr~~.eü.te dec~·eto ;r:.gOJ '-tl:?'.c
::c oartir cl8 1_ ct2 mnrw d<: ~%4.
A:rt. 5-9 ::Este decreto entrará em vigot~ na data de sua punnca.('ao, :'SY<Jg·uda.s rLS C!Isposi::;óes em contrC'.>.'lG.
-Bt.ssiliR, 13 de abril de l!JGH; 146"
e c{8\l dg Rzpüblica.

d~

J:~'l.Ciep::mdC;ncia

H.

CAS'fELLO BRANCO

Ped1'o Aleixo

Os anGxos a que se refere o te::-:-to,
inclusive a relação nominal do artigo
1°, foram publicados no Diá1'iO Oficial de 28-~-6ô.
DECH.ETO N9 58.179 ABRIL DE 1966

DE

13 DE

Regula o disposto na Lei nr.> 4:.45'I,
de 6 de novemb1'o de 1964, com r8lação às operacões de n~passe a se1·em realizadas- pela Centmis Elitrzcas Brasileiras S.A. - ELETROBR/J.S - de empréstimos
obtirle>s
no exterior, àá 'Jiova redação
aos
3º e 4<? do art. 166 e acrescenta
o inciso V ao art. 17G do Decreto
nP 4:1.019, de 26 de fevereiro de
1957, alterado pelo Decreto :54.938,
de 4 de novembro de 1964.
·

§*

o Presidente da Repúb1iea, usando
das atribuições que lhe' confere o art.igo 87, inciso i, da Constituiçâo· e
tendo em vista o disposto na L~i numero 4. 457, de 6 de novemb-ro d0
1864, e
Considerando o interêss~ de resular
as open:.ções de repasse, pela Centnüs
Elétricas Brasileiras s. A. - ELETROBRAS .~ as emprêsas concessionárias de serviço público de ~n<:>rgia
elétrica, de emm:éstimos
contraído:,
no exterior, páfa aplicação no setOr
de energia elétrica do pais;
Considerando que tais empréstimo;;;,
não obstante contraídos pela ELE~
'TROBRAS, deverão destinar-se
às
emprêsas concessionárias de serviço
público de elet.ricidade, às quais caberá dar-lhes execução, através das
operações de repasse;
Considerando, por outro lado, 1n"
dispensável regular as responsabi!~
dades dos contratantes com !'~ .:1Ção
no::> efeitos da variação uo custo de
câmbio a que estará sujeito o resgate do empréstimo contraído no extenor·
COllsiderando,. finalmente, a m~c:;s~
sJ.à.2.de da inclusão, no ·cômputo das
1
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tarifas, da.s diferenças resultantes da
correçáo monetária, em função
d~
variação do custo de câmbio, a que

ncarao sujeltos os concessionários de

serviço público de energia elétrica.,
em decorrência das operações de

passe, decreta:

·

re-

Art. 19 ·Nas operações de repasse,

realizadas

pela

Centrais

Elétricas

Brasileiras S.A. - ELETROBRAS tl
conce$Sionários de serviço públieo db

energla elétrica, de
empré:::;timo:::.
obtidos no exterior, é lícito adO't<1.r-se
et cláusula de correção monetária.
Art. 2'< A cláusula de correçâo
monetária, referid.a no artigo ante~
r1or, cteverà ter em vtsta os· índices a
serem fixados pelo Conselho Nacional de Economia, cem base nas e•·en ·
tuais oscilações das taxas de oâmbiu,
rixadas pelo Banco Central da RepUblica do Brasil; que ocorreTem pos,
teriormente à data da operação de
repasse, de modo a resguardar a
ELETROBRAS dos riscos delas dê~
correntes.
Art. 39 Os §§ 3Q e 49 do art. Hlb
âo Decreto n<? 41.019, de 26 de fev.:>reiro de 1957-, alterado pelo Decreto
n'-' 5.4.935, de 4 de novembro de 1964,
passam a ter a seguinte redaç:âo:
"Art. 166:

3° Se o concessionârio fôr
deveddr do empréstimo em mo8d.a
estran['eira contraído diretamer:~
te ou a,través de contrato_ de re·
passe celebrado com a Centràis
.El.étricas Brasileiras S. A. ·ELETROBRAS para a mstalaçao
ou o aumento de seu investimento e devidamente l"egistrado
no Banco Central da República,
do Brasil, será cç.nsiderada .1es·
pesa a diferença entre o cusf:o do
cS..mbio efetivamem-e P38'0, pam
as remessas de juros e principal,
e a taxa:
a)
que tenha servido de base
a, determinação .do custo histórico
da propriedade em funçáo d.n
serviço. e· pelO qual estiver con ~
tabilizadri o empréstimo, contm>
me o artigo 59, se o investimento
não foi cor'rigido nos térmos da
legislação vigente;
b)
que tenha sido o.-dotada na
última correção do saldo devedor
do empréstimo em moeda estl"HJl~
geira.
~ 49
Serão igualmente ::amputadas na tarifa as diferenças em
juros e amortização de emprêsLl·
mo, com cláusula de correça.o
§

monetária, tomados no
Banc0
Nacional
dó
Desenvolvimento
Económico ou na ·oentrais Elé-tricas Brasileiras s. A. - ELE·
TR-OBRAS. ".

Att. 49
o artigo 176 do Decreto
'n<.l 41.019, de 26 de' fevereiro de 1957,

com a redaça.o que lhe foi Jacta pelo
Decreto n<? 54.938, de 4 de novembro
de 1964, fica acrrescido do seguinte
1nciso:
"Art. 176:

Variação do cálculo de
a.mortizaçâo e jmos dos financiamentos tomados no Banco NaciOnal- do Desenvolvimento Economico e na centrais Elétrwas
Brasileiras S. A.
ELETR.OBRAS,' referidos no § 49 do a;:-

v -

tigo 166.''

Art. 59 :este Decreto entrara em
vlgor na data- da sua. publicação, revogadas as disposições em contráno.
BraSília, 13 de abril de 1966; 1459
da Independê'ncia e 730 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.180 ABRIL DE 196$

DE

13

DE

Au-toriza estrangeiros 2 adcruiriTem,
em transferência de ajoraincnto, o
domínio útil da fração ideal do terTeno de marinha que mencio1w, no
Estado da Guanabara.
O Presidente da República_ usando
da atl·ibuição que lhe ::onfer'~ o arLigo 87, núméro I,· da Coa::.tituiçi"io. e
Lendo em vista o disposto no mt. 205
do Decreto-lei n0 9. 760, ele 5 de setembro de 194"5, decreta:

A!'tigo único. Ficam Toufilt Kalil
Beaklini e sua mulher :-üda Chalfun
Beaklini, ambos de nacionalidade libanesa, autorizados a adquirir. em.
transferência de aforam~nto. o domlnto útil da fracão ideal de 1/41 avos
elO terreno de marinha, ~I)T!'G3pülldell
t.e ao 1:1.partamento n<? :;J03 da Avr;nida
P. . tlântica n<? 8S6, no Estada da Guacabira, conforme processo' protoccJa.-.
do no Ministério da Fa·42nua sob c
nú..>nero 98.365, de 1965.
Brasília, 13 de abril· ct~ 19üG; 14;_-9
é',a Independência e 739 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões
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DECR.ETQ N°

~8.181 - D E

13

DE ABRIL DE

1966

Cria junções gratificadas no Ministério das Minas e Energia, e dá outms
provutencias.

o Presiden:;e da República. ü~ando da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição e tendo em vista o art. 11 da Lei n9 3. '180, de
12 de julho de 19<80, decreta:

Art. 19 Ficam· cr.iadas, no Quadro de Pessoal do Ministério das Minas e
Energia, as funçüe~· gratifiradas constantes _do ·Anexo e ·previstas nos .Regi-

mentos aprovados pelos Decrete<- ns. 58.073, 58.074, 58.075 e 58.076, (fe

24 d.e -março de 1966.

A!·t. · 2? A classit:cacao e nc!assificação das funções a que se refere o

art. 19 dêste decreto, são aprovadas em caráter provisório.
Art. 39 As despesas resultances da execução dêste decreto serão atendida3, no corrente exercício, a com.~~ do crédito especial autorizado no art. :n
da Le1 nq 4. 904, de 17 de dezemDrci de 1965.
Art. 49 íl:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as

~isposições em contrário.
Brasília, 13 de abri'' ele 1966; 1459 da Independência e 7?0 da. Repúblic0...

H. CASTELLO BRANCO

Mauro '1'!<1bau

Os anexos a que se 1efere o art. 19 foram publicados no Diário Oficial

de 18-4-66.

DECRETO

N9 5(' . 1fi~

-

DE 13 DE ABRIL DZ

1966

Aprova o orçamento ào Conselho Regional de Medicina do Estadb do Pw.ui
O Presldente da Repüblica, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da -constituição, no0 têrmos do art. 107 da Lei n9 4.320,
de 17 de Ulhrço de 1964, e àe nrôrdo com o disposto no Decreto n.t? 54.397,
de 9 de outubro de D64, alterado pelos de ns. 55.534 .e 55.535, de 11 de

j::meiro de 1965, decreta:
Ar.t. 19 Fica aprova.do, con~orme o qu.adl"Oi anexo, o orçamento pf.nl
o exPrr;icio de 1966, do ConsElho Regional de Medicina do Estado do Piaui,
autarquia federal vinculada <w 1\!inistério do Trabalho e Previdência Social.'
Art.. 2:) f:ste decr~to (!l::trará em vigor na data de sua publicação,,
revogadas a,:, disposições em contrário.
Brasília, 13 de abril de u:~G; 1459 da Independência e 78° da Republica.
H.

CJ\;;TF,I.LO

B:r:.ANCO

Walter Pe1·acchz .HarccllL:s

Os anexos a que se refere o art. 19 foram publicados no Diârio Oficial
de ·19-4-66.
DECRETQ N 5' 53.183 -

DE 13 DE

ABRIL

DE 1966

Aprova o orçamento do Conseli10 Regional de Economistqs Profissionais da
4.1!- .n-egwo . .
;:t~t.

O Presidente da República,. usando da atribuição que lhe confere o
87, item I, da Constituiç9.o, nos têrmos do art. 107' da Lei nt? 4.320,
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d~ l'? 'j" ·r~1mcv de 1964, 0
d~ g de oul'lbro d<- 1954,

c.e Dtórdo com o disposto no Decreto n.'? 54.38>7,
att.c.radc. pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de

janeiro de 196'5, decreta:
A;l'. 1." .fica aprovado, conrorme o quadro anexo, o orçamento para o
exe!'CJf:;,
de 19Sv, jo Cons?lho Regional de Economistas Proflssiona~;> da
4:' R.esiao, auüt.rquia federal vmculada ao Ministério do Trabalho e Prevlcte:ncia Social

Aru. 2.0 Ec;;;.-: decn:~to ent-rará em vigor na data de sua publicaçao,
nvog::.db,r, as .:ii.~posições er.1. contrário.
Brasi!ia, 13 de abril de lDBS; 1459 dÇJ. Independência e 789 da depública.

H

CAST.Et:.'.. O

BR!'.NCO

Wtdwr Peracctl.-l narceUos

Os ane:ws a que se refere _o art. 1'? foram publicados no Diário Ojicial

de 10-4-êG'.

DECRETO N'? 58.184 ABRIL DE 19!36

DE 13 DE

Concede autorização à emprêsa lnternational Am·o Service Corporation
para opera1· no território nacional,
com avião de sua propriedade, em
serviços contratados com a Petrcbrüs

O Presidente da RepúlJlica, usa..'ldo
da atribuiç5,o que lhe confere o arti··
go 87, inciso I, da ·Constituição, e
artigo 2º' da Lei n\l 950, de s de dezembro de 194:9, 'tendo em vista o qne
consta do Processo MME-949-6.5, decreta:
·
Art. 19 E' concedida autorização à
emprêsa americana International Aero
Se:rvice Cm'Pcration para. juntamente
cem a emprêsa brasileira Levanta. mentes Aerol'otogramétricos S.A., sua
consorci:lda, opera1· no território nacional, com avião de sua propriedade,
nos serviços de reconhecimento aerf>magnct.ométrico de fai:x?v litorânea,
contra-::.ados pela Petróleo B::asilPiro
Sociedade Anônima - Petrobrás.
Art. 29 A autcrlzaçâo de que tra.~~.
&te decreto compreende, exclusivamente, 01:i serviços mencionàdos no
artigo PI, previstos no contrato celJ.>~
b:ra.do com a Petrobrás, e vigorara
durante o tempo que fôr considerado
nc2essário à sua execução ..
Art. 3° ltste decreto entra em vigor
na dnt a de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 13 de abril de 1966: 145<:'
da Independência e 7E:9 da Repúblic::ov.
I-I. CAS:rELLO BRANCO
M aura Thibau

Df;::;CRE':"CO N9 58.185 ABRIL DE 1966

DE 13 DE

Revcga os §§ 19 e 29 do art. 39 do
Deaeto n9 5'7. 271, de 16 de novem ..
bro de 1965, e dá nova redação ao
inciso 1 do m·t. 6" do mesmo DecTeto.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Fedzra1, decreta:
Art. 1º' Ptcam · revogados os §§ l'?
e 29 do art. 3<!' do Decreto n9 57. 27l,
de 16 de_ nov-embro de 1965, devendo
as emprêsas, porém manter à disposição da fiscalizacão as listas de preços de seus prodUtos, visádas por dois·
Diretores.
Art. 2º' o inciso I do art. t/1 do
mencicrw.do Decreto passa a ter a ~:::
guinte redação:
"Exdusividade nas vendas dir.etas, ou ind1retas na qualidade
de subfornecedor, às entidades 3'0vernaroentars, autárquicas, soeledades de economia mista e socie:·
dade com· a matm·ia da.s ações ~m
poder de entidades governam~n
tais as quais exigirão nas concorrências públicas, udmuüstraH-

vas ou coletas de preços, comprovação de sua inscrição na Cotmssâo Nacional de Estímulo à Estabilização de Preços (CONEP); excetuam-se dessa exclusividade as
compras ef-etuadas fora das 0apitaí8 dos Estados, dos Terrjtórios e da Capital

Feder~l,

até o ·

limite de Cr$ 1.000.000 <um milhão de cruzeiros) . "
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At·t. 39 Independentelpente da faculdade prevista no art. 3\1 do De-

creto n9 57.271, de 16 de nov,~rnbro
de. 1965, a Comissão N&cional de Est

ú mui o

à

Estabilizaçào de Preços

(CONEP), poderá, através de Res~lu
ç&o, autorizar as emprésas comercnus
compromissadas, que operam com
mats de 500 artigos, a reajustarem,
sem previa audiência, os preços dos
produtos cujos custos foram majOl'adcs por seus fornec~dcres ou em decorrén~ia

de encarecimenco da impor-

tç,<;tw.

§ 19 O reajuste de que tr,ata êste
artigo será limitado, no máximo, ao

valor, em cruzeiros, do acréscimo

v:.~

rificacto no preço de compra.
§ 2° Dentro de 30 dias do reD.ju::;tamento efetrvD.do na forrim dêste artiso, a emprêsa se obriga a lusttn, cã-lo perante a Comissão Naciomd Je
Estímulo à Estabilização de Preços
ICONEP.)

Art. 49 :G:ste decreto ent.ra em vigor
n2- data de sua publicação, revogacws
as disposições em contr:':l.rio.
B'msília, 13 de abril de 1966; 1459

tia Independência e 730 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octêvio Bulhóf!S
Paulo Egydio Martins

D3:CRETO N9 58.186AERIL DE

1966

D:!:

11

DE

Concede à 1'he Home Insurance Compa.ny autmização para aumentar o
capital destinaão às suas operaç6es
de seguros no Brasil.

O Presidente da República, usapdo
d2,_ s..tribu!çãc que lhe confere o ar.,
tigo 87 inciso I. da Constit1.üção. e
nos termos do Decreto-lei ,n'? 2.05:>,
d~
de março de 1940, decreta:
0
(

Aft. 19

concedida à The Home
In:mrance · Company, com sede em
Nova York. Esta.dos UnidL)S da América do Nctte ~tüm·izada a funciOl).Q.,l'
no Brasil pelo Decreto nç. 14.549, de
16 de dezembro de 1920, autorizaç~o
paru, aumentar o capital destinado. ú3
suac; operac5es de segurar,· no Brasil,
de c,s 59.000.000 (cinqürnta e nove
mnhões àe cruzeirOS) para CrS
103 OOJ .OOG (cent-o e três milhões de
cru?.eiros), poi· fôrça da Lei número.
4.357, de 16 de julho de 1964.
É

Al"t.. 2<? A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da e,utonzaçáo a que alude aquêle decreto.

Brasília, 14 de abril de 1966; 145°,

d~"'

Independência e. 78'? da República.

. H,

CASTELLO BR.'I.NCO

Paulo Egyàio Martins

DECRETO N° 53.187
ABRIL DE

DE.

196()

14

DE

Concede à Gí'eat American Insurance
Company autorização pam aumen·tar o capital destinado às ·suas opereQões de segU1·,os no B1'asil.

O Presidente dn República, .usando
cb, atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-le in'? 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
A.rt. 19 Jl:: concedida à Great America,n Insurance Co:mpany, com sede
·em Nova York, Estados Unidos da
América dà Norte, autorizada· a fuilcionar no Brasil pelo Decreto número
15.690, de 21 de setembro de. 1922,
at~torização para· aumentar o capital
destinac1o às suas operações de seguros no Brasil, de Qr$ 40.000.000
(quarenta mi'hões de cruzeiros) para
CrS 74.000.000 (setenta e quatro milhões de cnmeiros), por fôrça da Lei
ll 0 4.357, de 16 de julho de 1964.
.Art. 2° A Sociedade continuará inte?"ra1mente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a Vigorar, sôbre o ob.ieto da autoriza·ção a que alude. aq_uêle decreto.
_ Brasília, t4 de abrH de 1966; 1459
dg Independêncja e 78° da República.
H.

C ASTELLO

BRA.i.'fCO.

Paulo Egydio Martins.·

DECRETO N<? 58.188
ABRIL DE 1966

DE

14

DE

ADtova a alteração introduzida nos
J:!;sí:atutos da Companhia de Seguros
União Nacional, relativa ao aumen_
to do capital sacia~.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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37, lhciso I, da Constituição, ~ nos têrmos do Decreto-lei n<:J 2.063, de 7 de

março de 1940,_ decreta:

Art. 19 Fica· aprovada a ~Iteração.
introduzida nos .Estatutos da. Companhia de Seguros União Nacional, cum
sede n " cidade do Recife, Estado de
Pernambuco, autonzada a í'lmcwnar

ExEcuTIVO

Art. 29 A ~ociedade continuará integralmEmte sujeita às leis e. aos :;:er;ulainentos vigentes, ou que vêuham
a vigorar, sôbre o objet 0 da autOTização a que alude aquêlé Decreto.
Brasília, 14 de abril de 1966; 145'-'
da Independência e 789 da :Repúb1i.ca.
H. CASTELLO BRANCO

pelo Decreto n9 38.320, de 19 de dezembro de 1955, relativa ao aumento
do capital soci-al de Cr$ 10.000 .DOO
(de~ milhões de cruzeiros) para Cr$ ..
89.000.000 (oitenta e nove milhões de

conforme deliberação de
Geus acionistas em Assembléias Gerais
!!:xt.raordinárias, realizadas em 30 de

Paulo Egydio Martins ·

DECRETO N9 58.190 ABRIL DE 1966

cruz~ros)

dezembro. de 1964 e 30 de abril de

1965..

Art ..

2~"'

A Sociedade continuarã in-

tegralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sõbre o objeto da auto!'izaçüo
a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 14 de abril de 1966; 1459 da
Independência e 789 da República.
H.

CAS'fELLO BRANCO

Paulo Egydio Mattins

DECRETO N9 E8 .189
ABRIL DE 1966

DE

1<1

m~

Aprova a alteração introduztda nos
Esta_tutos da Sul América Ten·estres, Marltimos e Acidentes, Companhia de Seguro.<;, t1!1atu;a ao aumento do capital.

O Frtsidcnte da República, u::.anda
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição, e nos
.térmos do Decreto-lei n9 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 1" Fica ~.provada a altaraç:lli
introduzida nos Estatutos da sul
P...mérica, Terrestres, Marítimos e Acio·entes, Companhia de Seguros, com
sede na cidade do Rio de -Janeiro,
Estado da G-uanabara, autorizoada a
funcionar pelo Decreto n9 10.642, de
31 de dezembro de 1913 relatiYa ao
aumento do capital ~ocial, de Cr$ ..
1.500.000.000 (um bilhão e quinhentos milhões _ de cruzeiros) para Cr$
3. 000. 00.0. 000 <três bilhões d<'" .Jl'UZeli'Os), conforme deliberação 1e sew;
acionistas, em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 13 d3 setembro de 1965.

DE

14

DE

Aprova alterações introdUzidas nos Estatutos da Companhia Anglo Ame1"icana de Seguros Gemis, íncl11síve
aume1tto do capital social.
O Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe ·confere o artigo

87,. inciso I, da Constituição, e nos

têrmos do Decreto-lei n<? 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alteracães introduzidas nos Estatutos da
éompanhia Anglo Americana de Seguros Gerais, com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, autori:mda a funcional' pelo Decreto número 37.757, de 17 de agôsto de 1955,
lnc!usive aumento do capital social de
t)rS 5. 000.000 (cinco milhões de cru_:..;eiros) para Cr$ 35.000.000 <trinta 2
cinco milhões de cruzeiros), confol"me
lieliberação de seus acionistas em ·As-·
tembléias Gerais Extraordinárias, realizadas em 12 de outubrO de 1964 e
30 de abril de 1965.
Art. 2º A Sociedade continuará inLeg_ralmente sujeita às leis e aos reguwmentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização
u que alude aquêle Decreto.
Erasilia, 14 de abril de 1966; 1459
oa Independência e 789 da Repúb!ica,.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio MaTtins

DECRETO N9 58.191 . ABRIL DE

1956

DE

14

DE

Dispõe ,sóbre o enquadramento de
servidoTes do Ministéno da Fazenda
e da outms providênc1as

o Presidente da República, usando

da

atribUição

que

lhe

confere

Aros DO PODER ·EXECUTIVO

m·tigo 87, item I, da Cçmstituiçâo,
e tcudo cr<: v1:;1.a o dispost.u no pará-.
gra!·o ünice do artigo ~:~ d~ Lei nú~
mero 4.069, de 11 de junho de 1962,
dG:.:reLa:

Art. 1? Fica ?.,provado, na forma
dos ane:ws, o enqua.dran1ento dos servidores do Ministério oa J:<'azenda,
ampar.ados pelo par3qL-t"ft único do
artigo 23, da, Lei n<:- 4 OfiS. de 11 de
junho de 1962~ bem COP.Jo a respectiva
relação nominal.
Paragrafo único. Os cargos para· o
enquadramento a que se t'ef~re êste
artigo integrarão Parte E."pecial do
·Quadro de Pessoal, d,o Mmistério da
Fazenda.
Art. 29 Os valôres dos níveis de
vencimento dos cargos a qm:· se refere
o artigo anterior, são IJ':i Cl·nstantes da
Lei nç 4.0:69, de 11 de. ,junho de 19-62.
reajustados pelas Leis n~ 4. 242. de
17 de· julho de 1963, e 4. 345, ele 26 de
jun t·w de 1964 e 4. 863. dP 29 cte no~
vembro de 1965.
Art. 3° Os efeitos dêste decreto
prevalecem a partir de lE de junho
de 19-62.
Art. 4Q O órgão de ptssoaJ apnsti~
lará os títulos dos c;e.r.•irloTt>f':' >thran~
gidos por êste decreto, -ou os expedirá
:aos que não possuirem, observê:.udo o
artigo 188 do F:statm!J '.lr·~ Funcioná~
rios Públicos Civis da _rnl'h _Art. 5Q Jtste de('rPtl <·nl- .. ~, .. -1 em
vigor na data da sua publicação.
Brasília, 14 de "abril , de LB5t>: 1459
da Independência e 789 ria República.

H.

CASTELLO

BRANCO

Octávio Bulhões

Os anexos a que se refere o art<go

10 foram publicados no Diário Oficial de 26-4-66.

DECRETO N° 58. Hl? - DE 14 _DE
ABRIL DE' 19{)6

Retijica a classificação tios cargos de
1li~1el superior do Minisfétio da Fa;::enda, anrovado pelo. Decreto númeR
7'0 57.370, de 1 q:e dezr<q1.bro de 18·65,
e dispõe sôbre n enrt1'afiramento de

seus atuais

ocupante.~

·

O Presidente da República,_ uSando
das atribuições que
1 .e
confere o
-artigo 87, item I, da Constituição,

e de acôrclo com o art:go 9º da Lei

n9 4.345, de 26 de junno de 18-34, e
respectiva regulamen~.a~àu, decreta:
Art. l'-1 F-ica retificd,CH- na forma
dos anexos, a classifica;à:J dos 'cargos
de nível superior - Pac·te Permanente,
Parte Especial Extinta e Parte EspeciaJ - do Quadro de Pessoal do Ministério da Far.enda, beP! como a re~
laçâo nominal dos resp<;ct.;vos ocupantes.
Art. 2~ A retificação prevista neste
decreto prevalecerá a p;:c·tir de 19 de
junho de 1964.
Art. 3º J:;;ste decreto entrará em
vigor na 'data de sua p1)bliracâo. revogadas as disposições -',n contrário.
Brasília, 14 de abril Jç_· 1960; 1459
da Independência e 78º aa República.
H. CASTELLO BRANCO

Octávio Bulhões

Os anexos a que se refere o .::;,rtigo
19 fOram nublicados no Diário Oji~
cia,l de 26~4~66.
DECREI'O NQ 58.193
ABRIL DE .L966

DE,

14

DE

Cria o Fundo de Estim?tto Financeiro
ao uso de Fertilizantes e Suplemen~
tos Minerais - FUNFERTIL, e dá
outras providências. '

O Presidente da República, usando
da· atribuição que lhe confere o artigo 87, nç I, da Constitlnção, e nos têr~
mos do disposto no ~rti~o 69 da Lei
n~" 4. 728, de 14 de julhü dç 1S6!l,

decretai
Art. 19 Fica criado, junto ao Ban~
co . central da Repúblle~ do Brasil,
o FUNFERTIL - Fundo de R:stimulo
Financeiro. ao Produtor Rural, visando a incrementar o Uso de Ff!rtiH~
zantes e Suplementos Minerais em
suas exploraçôes rurais, t:onstiLllldo dos
seguintes recursqs:
a)
parte da receita proveniente da
venda, no mercado interior ou ~xre
rior, de produtos adquiridos pela Co~
missão de Financiamento da ?rodução;
b)
parcela de recursos para diver·
sificação agropecuária, concedidos ou
que venhain a ser atribmdos ao GruM
po Executivo de Racionalização da
Cafeicultura (GERCA);
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c) parcela da contrapartida,. em
cruzeiros· de acôrdos de empréstimos

firmados' pelo Govêrno Brasileiro com

a Agencia para o Desenvolvimento
Internacional;
d)
parcela da cont1'a)Jartida, em
cruzeiros, de acôrdos })ara a imp~rta

ção de fertili~antes e pr_odutos flto~
sanitàrios dos Estados Umdos da America;

e) dotações consignadas no Orça~
mento da União;
/) recursos de outra. !latureza, receitas eventuais e doações.
Parágrafo único. Os recursos referidos na alinea ."b" serão utilizados
no incremento ao uso de adubos em
lavouras diversificadas segundo os
programas do GERCA, aprovR.dos pelo
Ministério ·da Agricultura. ·
Art. 2º

Os recursos do FlJNFERTIL,

deduzidos Os necessários ac- custeio das

operações, serão aplicadcs exclusivamente na concessão de estímulos financeiros diretamente ;'LOf oro'dutores
rurais que hajam, eíétivamente:·
a)
aplicado ad11hns n0 formação de
suas ·lavouras e pastagens;
b)
utilizado sup~ementos 1"(1-inerais
na alimentação de seus rebanhos leiteiros e de corte.
Parágrafo único. As lavouras de
que trata a alínea "a" serão as de gêneros alime:htícios essenciais, consoante· especificação que vier a ser procedida pelo órgão gestor do FUNFERTIL,
admitidas, ainda, como paRsíveis do
e1}tímulo, as atividades hortigranjetras
e a .fruticultura em geral.
Art. 3Q As operações do· FUNFERTIL serão realizadas pela rêde bancária oficial e ·privada, mediante convênios celebrados com o órgãG gestor do
FUNFERTIL, não acanetaildo aos beneficiários ónus ou despesas .de qualquer natureza.
'

Art. 4Q A gestão do FUNFERTIL
caberá a uma junta delibP.rativa, composta de 5 (cinco>'membros, todos nomeados pelo Presidente ds República,
que representarão:
1)
o M1mstério da Agricultura·
2) o sanco Central da Repú'bllca
do Brasil;
3) o Banco Nacional de Crédito
Cooperativo;
4) o Banco do'Brasü S.A.;
· 5) o Grupo Executivo de Racionalização da Cafeicultura tGERCA).

Parágrafo único. A Junta Dclibe~
rativa será presidída por um dos s~us
membros, por ela escollnao, com mandato de um ano, sendo suas deliberações tqmadas por maioria simpl-,;s.
com a presença de, no mmimo. 3 (três)
de seus membros. e contará com uma
Secretaria Executiva, a cargo de um
secretário Executivo, nomeado pelo
Presidente da República.
Art. 59 Compete -à "Junta Deliberativa, que se reunirá mensalmente, em
caráter ordinário ou, sempre que necessário, extraordinàriamente:
a)
administrar o FUNFERTIL;
b)
selecionar, consoante eritérios
que estabelecer, as enticta,des bancárias
com as quais serão firmados convênios . para aplicação dos recursos
do FUNFERRIL. fixando-lhes remuneração pelos serviços prestc.dos;
c) proceder à .. especificacão das
lavouras .de QUf:! trata o pâ.rágrafo
único do art. 29;
d> fixar as condições gerais para
concesM~o dos est~mulos, inclusive o
valor destes, observado o disposto no
artigo 10;
e)
estabeleCer normas de fiscali~
zação das operações, visando ao seu
fiel cumprimento pelas entidades baricárias executoras;
j) ba!xar as normas e instruções
neoessánas ao cumprimento dêste Decreto.
Art. 69 Compete ao Presidente da
Junta Deliberativa:
a)
representar o F'UNF'ERTIL. ati~
va e passivamente;
b) presidir os trabalhos da Junta;
c) q.elegar podêres a qualquer dos
membros da Junta pa~·a representálo em suas ausências e impedimentos:
d)
convocar as reuniões da Junta.
por iniciativa própria, ov a requerimento de pelo menos 2 •dois) de seUs
membros, devendo JUalquer convocação ser feita cOm antecedência de pelo
menos 5 (cinco) dias.
.
Ar~. 79 A Secretaria Executiva. subordinada à Junta oeliberativa, poderá contar com servidores de órgãt,s
da _admi_nistração dirAt.a, autarquias e
SoCiedades de economiO: mista. sem
prejuízo de venciment0s, direitos e
van_tagens a que façam .lu;:;, obedecido
o disposto na legislação em yigor.
Parágrafo único. A secretaria EXecutiva poderá contratar assistência
técnica, pessoal especializado. administrativo e auxiliar; :;ob o regiro~ da

ATOS
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legislação do trabalho, e. ainda, ·atribuir a pessoas, emprêsas e organizações idônea;:; a prestae-t,o de serviços
técnicos,· alêm daqueles de natureza
especializada.
·Art. g9 CO!flpete ao secretário
Executivo:
a) organizar. e dirig1r a Secretaria
Executiva e auxiliar o Presidente da
Junta Deliberativa nà coordenação das
atividades .do FUNFERTIL, cabendolhe a responsabilidade de· pwmover e
executar tôdas as xdens, medidas,
instruções e resoluções emanadas da
Junta Deliberativa;
b) elaborar o ·orçamento de custeio
das despesas a d m i. n·' s t r a ti v as
do FUNFERTIL, submetendo-o à
apreciação da Junta Deliberatlva;
c) autorizar a realiz~~~ão de despesas e o respectivo pagamento, com
observância do' orçamPnto aprovado
pela Junta Deliberath•a;
· d) relatar as maténa.s submetidas
à apreciação e decis~o da Junta;
·e) ~dotar as ·providf!ncias neçessárias ao cumprimento do disposto no
parágrafo único do art. 79, observada
a legislação vigente:
f) apresentar à Junta Deliberativa,
após o térrilino de cada exercício; relatório financeiro e de. atividades. do

fosfato (P~ 05 ou P) disponível no
produto utilizado na alimentação dos
rebanhos.
Art. 11. Fica cond-icionada' a concessão dos estímulos financeiros cons-_
tantes do presente .Jeert'to ·à adesão
à Portaria n9 71 da· CONEP das emprêsas vendedoras dos produtos passíveis de subvencionamento.
Art. 12. O FUNFERTIL terá a doJ.~
ração de 4 (quatrol anos, sendo os
recursos financeiros tixados para aplicação em cada per-iodo anual.
Art. 13. l!:ste Decret:o ent.rará ein
vigor na data de sua pt1blicação, revogadas as disposições AD. contrário.
Brasilia, 14 de abril de 1966· t459
da Independência: e 789 da RepÚblica.
H. CASTELLO BRANCO

Executivo, em o;;tw:=: ausP.!Jcia::; e impedimentos, será def::lignado Pelo Presidente da Junta Deliberativa.
Art. 10, Os pgtimullls_ a. que se refere a alínea "d" do artigo 5\l c.onsistirão em valor fixo. el1'. cruzeiros
atribuído ao quilo de cada .. elemento
nutriente (N, p .~ K) -. efetivamente
aplicado, nas lavouras E' atividadl:!s
admissíveis e integrante, sob diversas
proporções, da composição quimica do
adubo usado pelo produtor rural.
§ 19 Serão estabelel'irlos estímulos
financeiros especiais para o . uso do
fosfato natural moido ,e aplicado, por
tonelada, segundo d teor de anidrido
fosfórico.
§ 2Q Para os suplementos minerais
de fósforo usado na alimentaciJ.o do
gado leiteiro e de cort.e, os éstímulos serão fixados em 1un,ção percentual de fosfato contid.J na análise
química do prn.duto;
§, 3Q Para _outros suplenÍentos m~
nerais fosfatados, os estímulos serao
estabelecidos com base nu grupo de

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ::trt.
87, item I, da constituição Federal,
e atendendo ao que consta do 'Pl·ocesso M. J. N. I. 6.829, de 1966, ue~
creta:
Art. 19 'Ficam suspensas, pelo prazo
de seis meses, as atividades da Patrulh3 Auxiliar Brasileira - PAB, eom
sede em São Paulo, Estado de São
Paulo.
Art. 2Q O Ministêrio Público Federal
promoverá~, imediatamente, nos >.·,ermos' do art. 6°, parágrafo imico, elo
Decreto-lei n9 9.085, de 25 de março
de 1946, a ação de dissoluçao da en. tidade mencionada no artigo anterior.
Art. 39 :l!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicaçá.o, revo~
gadas as disposições em contrário.

FUNFERTIL.
Art. 99 o--substituto do Secretário

Ney Braf;a
Octávio Bulhões

DECRETO N9 58.194 -

ABRIL DE 1966

DE 14 DE

Suspende as atividades da Patrulha
Auxiliar Brasileira PAB, com
sede em Stio Paulo, Estado de São
PaulO.

Brasília, 14 de abril de 1966; 145.9
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRA.I"ii'CO
Mem de Sá
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DECRETO N9 58.195 -

DE 15 DE

interstício mínimo de permanênc~a
-no pósto de Tenente' Coronel, de que
trata o _n° 4 do art. 79 da Lei n° 4.448,
de 29 de outubro de 1964, para proReduz o intersticio de permanência
moção "'o pôsto de Coronel no Quano pôsto de Tenente Coronel, no
dro de Oficiais Médlcos do Serviço
Quadro de Oficiais Médicos do Ser-de S·aúde do Exército.
viço de Saúde do Exército.
Art. 2º o presente Decreto entrará
O PrBs~dente da República, usando
em vigor na d~ta de sua publicação,
da atribuição que lhe confere o arrevogadas as disposiçqes em contrátigo 87, inciso I, da Constituição e
rio.
ABRIL DE 1966

nos têrmos do

§

3t;l do art. 79 da Lei

nç 4.448, de 29 de outubro de 1964,

decreta:
Art. 1'? Fica reduzido de 1 (Um)
ano, até 25 de dezembro de 1966, o
DECRETO

N'?

Brasília, 15 de abril de 1966; 1459

da Independência e 78'? da República.
H. CASTELLO BRANCO
Arthur da. Costa. e Silva

----

58.1913 -

DE

15

DE

ABRIL

DE

1966

Dispôe sôbre o enquadmmenú. no Departamento Federal de Segurança Pública e na Polícia do· Distrito Federal, do pessoal a que se refere o artigo 20 da Le1 n'? 4.483. de 1964 ..
O Presidente dEI Republica. usando da atribuição que lhe çonfere o artigo 84, n9 1, da Constituiçã-O e. nos têrmos dos arts. 19 e seu pàrárafo
único e 20 da Lei nt? 4.4,:3, de 1ti de ·novembro d'e 1964. com as alterações
introduzidas pela Lei n'? 4.813, de 25 de outubro de 1965, decreta:
Art. 19 Ficam énquadrados, na forma dos Anexos A, E. 1 e II, que
fazem parte integrante déste decretu, os servidores transferidos para o Estado d<:. Guanabara que, nos têrmus do art. 46 da Lei nç- 4. 242 de 17 de
.iulho de 1961, requereram seu r0tórno ao serviço da Umão.
Art. 2Q C .Pode. . Executiyo, ·no prazo 1mprorrogã.vel de 120 (cento e
vinte) dias, contado:. da publicaçáo do presente. decreto, proéederá à revisão do enquadramento apl1ovado pelo Decreto n9 57.351. de 26 de novembro de 196.) e a Comissão de·ClassiflCação de Cargos. no pra:o Improrrogá.vtJ de 30 \trinta) dias após o recebimento do expediente, dever_á terminai o
exam~ da matêria. ·
Art.' 39 l!:ste decreto entra1·á t:m vigor na data de sua pu'Olicação, revogadas as dispo~ições em contrário.
Brasília 15 de abril de 1966· 1459 da Independência e 789 da República.
H. CAS'l'ELLO BRANCO

Mem âe Sã

Os anexos a que se refere o texto, foram_,publicados no Diário Oficial
de 29-4-66 (Suplemtnto) .
DECRETO 'N9 58.197 ABRIL DE 1966

DE 15 DE

Regulamenta a criação e funcionamento das Cooperativa;:; Integrais
de Reforma Agr_ária - CI RA instituídas pelo art. 79 (Seção V
do Capítulo III do .Ti'tuto da Lei
n9 4.504, de 30' de no;w-mbro de
1964 - Estatuto da Terra.

o

Presidente da República, no uso
eonfer\~ o arti-

da atribuição que lhe

go 87, inciso I, da Constitui.ção, e tendo em vista o disposto na Lei número
4.504~ de 30 de novembro de 1964, de·creta:·
Regulamento das· Cooperativas Integrais f!,e Reforma Agritria - CIRA

Art. 19 As Cooperativa.s Integrais
de Reforma Agrária WIRAJ previstas na Lei n9 4.504, de ·-so de novflmbro de 1964· (Estatuto da Terra, C'l'iadas para apoiar a implantação e de-
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senvolvímento de projetu.s de Reforma Agrária nas áreas ctecla.radas p:rioritárias, na forma do a!'f. 43 da referida Lei, são sociedades it: natureza civil, cujas finalidades sf' adaptarão às peculiaridades ->ócw.:.econômicas dos respectivos Pr'ojetos.
Art. 2!? As CIRA poderão reanzar
todos os objetivos previsr.~Js na legislação vigente sôbre .sociedadP-<: cooperativas, m.clusive receber, preparar,
padronizar, beneficiar. :ndustriaüzar,
comercializar e transport::tr a produ~
çâo agropecuária de seus assDciactos.
Art. 39 ~facultado àS CIRA. excepcionalmente e mediante prévia anuência do IBRA, respeitados r.s preceitos
legais e o disposto nêste Regulamento, participar de qualquer c-:~tra sociedade, deSde que esta Pxerça ativids.des complementares ou conexas aos
seus objetivos sociais. e· ~auf. essa participação não compromel.a a af'Osisfência a ser prestada a seus 1:rssodados.
Art. 49 ·As CIRA serão con&titmdas
de parcele1ros que ·tiverem adquirido
lotes ou parcelas em "à.rea~, prioritárias dBStinadas à Reforma Agrária e
·cujos objetivos, direitos t: obrlga..::ô-"'s
serão definidos, em estatuto a sPr ela-·
borado, pelo rnstituto Brasileiro de
Reforma Agrária (IBRA
Parágrafo único. Poderâo também
fili~..r-se às CIRA:
I ~ Os prOprietários r;xrrti.3 'que ~a
tisfaçam. os requisitos, estabelecidos
pelo IBRA e cuJos imóveis,· situado8
na área de ação da coop8;:atlva, ss enquadrem na classificaçào de emprêsas prevista no Estatuto ja '1'erra.
II - Cooperativas de pr•JdUtOle.s
rurais, proprietários de ;JJ.njveis com
características que se enquadrem na
classificação prevista no inciso anterior, e cujos objetivos ·:;,,cims E;Ua.rdem analogia com os das CIRA.
III - Funcionários do IBRt. e empregados da própria CIR:\ em cará. ter excepcional e exclusiv•:J.mente para
uso da respectiva ·seção de consumo
familiar.
Art. &9 o numero cte L:tPA a serem
criaaas nas -areas prtorit.--Jxia..q cte·· Reforma Agrária será fixado por Decreto do Presidente da Rep·l~l:.ca na Forma do cttsposto na alínea "C" do § 2<.l
da Lei n° 4. 504, de 30 de novembro
de 1964.
Art. 69 competirá ao ~BJU\ a nxação da area de ação de cada CIRA,,
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para o que levará em consideração a
efetiva possibilidade de 1'1~Uniác dos
associados, e a prestação dt: asRistência aos mesmos, com vistas à plena
consecução dos seus objetJl,o.s soc.i8.1s.
Art. 79 As CIRA só p.xtel'R·O ser
criadas com prévia audiência. G.o IBRA,
e obectecerào, na: sua con~~nt.J;.;çaL• no
que lhes fôr aplicáyel, as disposiçôe.<:
legais inerentes às demais sociedades
cooperativa::;.
Art. ·89 As CIRA aó :Jodertto ~un
cionar vàlidamente, inclusive para
efeito da obteução, atravé::- do IBRA,
das contribuições financetra,.- do .Poder Pú.blico, .na forma do dispcsto 'no
art. 79, da Lei nQ 4.504, de 3D d.e novembro de 1964, após a pçrfeita tormalização do respectivo, reg1stro.
Art. 99 o registro das CIRA, que
obédecerá aos preceitos 1·c:gaü. Inerentes às sociedades cooperativa~ t as
normas dêste RegulamP.'Jt.~, observado
o disposto no parágrafo ~nlco do ar-·
tigo ::W da Lei n9 4. 504, a ... 3ü de novembro de 1964, e no inciso IV do artigo 89 da Lei n'.l 4.380, S.e 21 de aQ:Osto de 1964, será efetuado nc InstitutCJ
Nacional de Desenvolvlmentt• Ag~·ário
<INDA), do Ministério ·da Agricultura.
Parágrafo único. É iridlspensávE'l a
prévia audiência do IBRA para que
as CIRA promovam refornms e.:::tatu.:.
· t:irias e os seus efeitos ··ó se tornarão
válidos com a anuência dos mesmos
órgãos que opinaram quando de sua
constituição e registro.
Art. 10. As contribuiçbes financeiras do IBRA às CIRA. prrvistas no
art. 79, da Lei n'? 4.504, t!e 30 de no~
vembro de 1964, só serão out.on.mdas
se, além de outras exigCndas que vierem a ser estabelecidas. SDt.JSfll:erem
-as interessadas à condiçã'J de mcluirem em seus respectivos conse111o:;: de
Administração um delegado do referido Instituto.
§ 19 O Delegado do fERA nc Ccnselho de Administração -ia~· CIRA terá
por funçâ9 prestar assistência técnicoadministrativa a êste órg-i'h ·~ a Diretoria ExecutiVa, autorizar 8 fls~·ali:<:ar
a aplicação dos recursos posw& a_ diBposição :la sociedade ben•~tic.Jad~ pelo
Instituto, facultada, ~o~n a prévia
anuência dêste, o desempenno· de outras atribuições conferid<;iS pnr enüdades que colabore·m ·.para a execução
do respectivo Projeto <];::: .t:~t::forma
Agrária.

70

LTOS DO POIJ.ER ·ExEcUTIVO

§ 29 o Delegado do IBH..A JUnto às
CIRA não tera 'direito. a votu, e suas

tóres, deverá contemplar, preferencialmente,. os seguintes aspectos:
·
funções cessarão quando, a JUlZO cio
1
Produção
r'ural;
Instituto, o empreendimento resultanII - vendas em comum;
te da execução do Projeto tiver_ condições de vida autônoma.
III - ComPras em com1_1m;
§ 39 o Delegado do IBRA. que poIV - Crédito e financiamento;
derá ser ou não funcionário de seus
V·---: Industiialização, beneficiamenquadros, será escolhido ~ntn~ .pessoas
to, classificaÇão, padronização, emba-.
de reconhecida probidad.::, q_ue nào
lagem e ·outras operações necessárias
exerçam militância polítwu~partid::l.ria,
preparo ou transforma<:.<ão da proe possuam, além de conneCmwnr;os bá- · ao
dução dos as.suciados para a comersicos sôbre o funcionamellt0 cte sociécialização;
dades coOperativas, comp~:gvada com-:
VI - Prestação de servi.cos, inclusipetência técníco-admmlst:.rativa.
ve relacionados com a meCanização e
Art. 11; A participaçãv miníma dos
a eletrificação;
assqciados no capital soCial das CIRA
VII - Assistência técnica;
será fixada em função:
VIII .- Assistência social;
I - do valor que fôr a.tr.ibuldo pelo
IX --:- Seguro Agrícola;
IBRA aos respectivos imóveis, no caso
X - construção de habitações.
de produtores rurais prev;stos no ar~
tigo 49 e seu parágrafo úmco, inciso
§ 2ç .É facultado às CIRA -classificar
I, dêste Regulamento;
os seus associados pelas- ~eções ou deII - de uma percentagem, a ser es~
partamentos estabelecidos, conforme
tabelecida pelo IBRA, sôbl'e a patrios respectivos interêsses.
mónio, no caso das coonerativas de
§ 39 O lERA diligenciara, para que
que trata o inciso II, do ·mesmo" artias eiRA adotem sistenia contãbil pa·
go e parágrafo;
dronizado, .elaborando, para tanto, as
III - dó. salário-mimmo regional,
norll}as necessárias_
no caso de funcionár~os e empregaArt. 14._ As CIRA serão administrados, de que trata o inciso III, dO mesdas por um Conselho de Administramo artigo e parágrafo.
ção composto com o máxtmo de sete
Art. ~2. Anualmente, _em' data e
membros eleitos em assemQléia,geral
percentagem a serem íi~a.das pelo
para um mandato não ~xcedr.nte de
Conselho de Administração, çom prétrês anos, susceptíveis .1e reeleição ou
via anuência do IBRA, 5etá obrigatOdestituição, além de um Delegado do.
riamente feita a revisâo da su~scnçãv
IBRA sem direito a voto. e cuja funde quotas-partes do capital so·cml. em
ção se extinguirá· quando tôr dec1arafunção do valor da produGão da sada a emancipação do respectivJ Pro··
fra prec.:edentt nc caso· da a.\ínea 1 do
jeto de Reforma Agrária.
artigo anterior; nos casos das aJneas
§ t9 Os integrantes do Conselllc, de
H e UI. a revisão será feit:1 em funAdministração escolherão, entre SI,
ção, respectivamente, do valor do papar maioria de votos, r::,- mernb:;:os
trimônio registrado no último balanço
que integrarão a Diretorls.-Executiva
e do salário' vigente, se fô; viterado.
"das CIRA.
.
Art. 13. O lERA prOVIdenciara no
sentido de elaborar P,Statuco!:>-pad!'áü
§ 29 Os membros da Dt:retorh·-Exepara as CI-RA, dividindo ,:-; objetivo~'
cutiva terão mandato de lirll ano nas
sociais em seÇões ou jepartamentos
respectivas funções, podendo ser con·
disti:O.tos. cujas atividad1~s serã.-) confirmados se assim entend~Jr a maioria absoluta dos integrantes do Contabilizadas em contas f:eparadas, a
selho de Administração.· Os elerpenfim de possibilitar o contrôl•,:! das inversões, dos resultados f' o retôrno,
tos não confirmados para o ex~rcicio
proporcionalmente às operações realiimediato completarão :>e"Js mandatos
zadas por' cada categoria d•.>: associado.
como membros do COnselho de Administração.
~ 19 O desdobramento. em. ~eções ou
departamentos distintos dos bnjetiV03
Art. 15. ti: facultado ás SIRA, ousociais, guardadas as pecnliaridad8s de
vido prêviamente o IBRA sóbre os ele-·
cada CIRA, em função ias caracterísmentos escolhidos, contratar Ge-rentes
ticas. de sua ãrea de ação e outros fa~
Técnicos, associados ou nâo, aos quais

ATOS DO PODZR EXECU'I'IVO

poderá ser atribuída, B.l~m da remu~
neração contratual, uma percentagem
pro l'abore, não excedente de 5% das
sobras líquidas, e equivalente, no má
x1mo, ao ordenado atual.
Parágrafo único. Enqu;;tnto durar 9participação do IBRA ':lO empreendimento, poderá éste Contribuir para o
custeio das despesas com a contrata
.ção e manutenção do pessoal técnico
e administrativo das CIRA, caberidolhe inteiramente o õnus da manutenção de seu Delegado.
Art. 16. As CIRA terão Ena geEtão
assistida e controlada por um Conselho Fiscal composto do miniri:lo de
três membros efetivos e lii{'lal púmero
de suplentes, todos eleitos pela assembléia-geral, com mandato de um ano
e não permitida a eleição para o exercicio imediato.
Parágrafo único. .A-lém de outras
atribuições fixadas pela AssembléiaGeral, coinpete ao Conselho Fiscal
principalmente:
a) examinar livros e documentos e
a correspondência da socierl8d<~. e fazer inquéritos de qualquer ·natúreza;
b) estudar minuciosamente o balancete mensal da escritur::tçãL' e verificar periOdicamente o estado da caixa;
c)· apresentar à ·Assembléia-Geral
anual o parecer sôbre os 1legócibs e
operações sociais, tomando por base o
inventário, o balanço e a;:; conta.'3 do
~xercício;

d) convocar extraordüut.riamente,
em qualquer tempo, a Assembléia-Geral, se ocorrerem motivos graves e urgentes;
e) solicitar a assistênCia técnica de
peritos em matéria que nào ~eja de
seu conhecimento, de modo a fundamentar seus pareceres e relatórios sôbre os assuntos sociais.
Art. 17. A autorização nara funcio~
namento, orientação e fisCalização das
CIRA, ressalvado o disposto no inciso
IV do art. ·8<? da Lei n<? "::t.. 330 de 31
de agôsto de 1964, e no a.rt. 55 da Lei
n<? 4. 595, de 31 de .dezembrú de 1964. ·
constituirá. competência do .~BRA, ao
qual, .através de convénio, o INDA de~
legará as atribuições respectivas.
Art. 18. Com fundamento em re~
la tório circunstanciado, e conclusivo, o
IBRA pcderá determinar ou tazer a
convocação, de Assembléias-Gerais, or- ·
dinárias e extraordinârias. nas CTHA,
e presidi-las, nos casos de comprova-
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da violação da lei e de disposições regulamentares e estatutárias, -se as administrações das cooperatlvas náo o
fizerem dentro do prazo que ~para tanto lhes fôr consignado p::>r aquele
Instituto.
·
§ 1<? A intervenção, para que se ve ...
rifique, deverá ser precedich de auto ...
rização do Presidente do IBRA. ouvida previamente a Divisão da Associativisip.O e cooperativismo.
§ 2º A convocação das Assembléiis
previstas neste artigo 'pócterll se1; feita independentemente dos prazos estatutários.
§ 39 Aplicar..:se~á às eiRA, no que
couber, o regulado nos §§ 3<?, 4<?, 59, 6(}
e 7<? do Regulamento oa"txado com o
Decreto~lei n<? 6.980, de 10 de março
de 1941 e na legislação em vigor.
Art. 19. Não será feita distnbuiçao
de sobras ·aos respectivos associados,
enquanto as CIRA estiverem recebendo contribuições financeiras do Poder
Público, devendo o retôrno a. que os
mesmos tiverem direito sei creditado
nas correspondentes contas-correntes
de capital, ·
Art. 20. As contríbuiçoes fmanceiras do Poder Público às CIRA serão
contabili!Z.adas em conta especial denominada "Fundo de Imolantação da
cooperativa", é seu ·acuvo será incm·porado ao -património ja sociedade
tão fogo o empreendimento resultante
do projeto da RefOrma Ag;·ãrla seja
declarado emancipado neto IBRA.
Parágrafo única·. Os saldos e;n dinheiro dessas contribuições, porventura existentes nesta ocasião, serão levados ao "Fundo de Desenvolvimento"
da GIRA.

Art. 21. As cooperativas de que tra..
ta o· inciso II, § 19 do <trt 49. terão,
nas Assembléias das CIRA, dlrêüo a
um voto para cada grupo de 100 asso~
ciados, ou fração superior a 50. de seu
quadro social, assegurado um voto no
caso de a entidade ter menos de '"00
associados, e serão repre.~éntadas por
delegados devidamente credenciados.
Parágrafo único. Cada cooperativa
filiada não poderá ter mais de 20 delegados.
Art. 22. Na hipótese de· dissolução,
o remanescente patrimonial das CIRA,
salvo quanto ao escriturado no ''Fundo de Implantação da Co·.pera(Jva".
previsto no art. 21 dêste Regulamen-
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to, que será incorporado ao Banco
Nacional de Crédito Cooperativo. na
forma do disposto no §· 79 d•1 art. 79
da Lei n9 4.504, de 30 de novembro
de 1964, terá a destinação reguladana

legislação em vigor. e nos estatutos
das respectivas sociedades.
Art. 23. As cooperativas 'jã exlstentes nas áreas .prioritárias de Reforma
Agrária poderão

transformar-s~

et'1

CIRA, desde que incluam parceleil'os
em seu quadro social, cumpram as re-

comendações emanadas do !ERA, €S-

pecialmente quanto à adoçào de estatuto-padrão· a que se refet·e o ãrt. 13

e a participação de deteg·ado désse

Organismo no respectivo Conselho de
Administração, na forma do regulado
no art. 10 dêste Regulamellto.
§ 19 Esta transformação só será considerada efetiva, depois de cumpridas
as formalidades legais pe1·ante os
órgãos competentes.
§ 29 As contribuições· 1o Poder Público a essas entidades aómente serão
proporcionadas para aplicação em pl·ojetos de iniciativa e com a participação do IBRA, vedada ~xpressamente
a utilização dêsses recurz::,Js na liquidação de compromissos assumidos anteriormente pela inter~ssada, salvo·
quando credores e Poder Público, os
bancos ou autarquias- fede<ais e estaduais, e as dívidas- resultante~ ào emprêgo de recursos em üno'bihzações
técnicas, que se possam enquadrar co-mo compleme.ntares de p:rojetos a serem executados com a particiiJação financ_eira do IBRA.
Art. 24. A assistência crediticia às
CIRA, realizada de acôrdo com as nqrmas traçadas e pela enti0ad'3 coordenadora de crédito rural, .:;era teita .por
intermédio do Banco Nacio::.a.. de Crédito Cooperativo, que ooderá deleg8.r,
atmvés de convênios, essa atribuição
a qualquer estabelecimento oficial de
crédito.
Art. 25. Além' de sua designação
qualificativa, as CIRA adotarào denominação que os respectiVO[-: estatutos estabelecerem.
Art. 2$. Na forma Cl.<1 art. 99 do
Decreto-lei n° 22.239, de 19 de dezembro de 1932. é facultado a.:- cooperativas Integrais de Refdrma Agrária,
preferencialmente, aplicar até_ 50 1'" de
seus FUndos de Reserva •.?;no títulos ou
ações de emprêsas comer~!ais e indus.:
triais organizadas pelo tBRA. ou das
"''..!ais éle faça parte.
·

Parágrafo único. Ficam também autorizadas estas CooperatiV2-" a firmar
contratos com tais emprêsas pata o
fornecimento de matérias-primas e outros produtos em quantit.atlvm: e sob
as condições a serem ajustadas entre
partes em cada caso.
Art. 27. A contribuiçáo fmanceira
do Estado, de que trata o art. 79 dOEstatuto da Terra podera sct parcialmente concedido às Coop~rativas Integrais de Reforma Agrárh sob a forma de títulos ou ações rie empi'ê:::as
comerciais e· industriais organizadas
pelo IBRA ou das quais êle faça
parte.
Art. 28. ~ste -Regulam~nto ap!icarse-á, no que couber, ·às :lemaü; cooperativas que, a juizo do· !Bl.\.A, se enquadrem como entidades de· apoio à
execução de Projetas dz Reforma
Agrária, inclusive às destinadas as atividades extrativas,
Art. 29. O estatuto-padrão das
eiRA será aprovado peta Diretoria
Plena do IBRA; e tõda modificação
que posteriormente ocorra terá de ser
submetida ao mesmo processo.
Art. 30. O presente Regulamento
entrará em vigor na data de sua publicaç-ão, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília1 15 de abril de 1966 · 145\Jda Independência e 789 d:l Rep{lblica.
H.

CASTELLO BRANCO

Roberto campos.
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DE

15

DE

Comissão Especial de Juristas, paTa o fim que menciona e dá
outms providências.

JnStitu~

o Presidente, da República,
Considerando a necessidade de rever o texto da Constituição de 18 de
setemt:ro de 1948, a êle ihcorporando
as emendas constitucionais e- os àispositivos permanentes dos Atas Institucionais, decreta:
Art.. 1° Fica instituida Comissão
H:special de Juristas, para o fim de:
a) rever e.s emendas constitucion·ais e os dispositivos de caráter permanente dos Atas Institucionais, co-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ordená -Jos e inseri -los no texto da
Constituição Federal;
bl excluir do Ato das Disposições
ConStitucionais rransitória.s os precelt.os de vigência já esg.otada. incluindo os dos· Atas Institucionais Q·a
me.~ma natureza, com- o.s alterações
adequadas; e
c) sugerir emenda~ à Constituiçào
que. imprimindo ao seu conte:::cto uni~
dade e harmonia, contribuam para a
evolucã.o do processo democrt...tico bra_
sileiro é garantam. na vidoa pública,
reg"ime de austeridade e responSabidade.

Art. 29 O órgão de pessoal compe~
tente apostuara os títulos dos servi~
dores abrangidos por êste decreto, ou
expedira portana deClaratória aos que
não o~ posspirem.
Art. 3.9 As df!spesas com a execuçã.o
1fcreto set 2<.· atendidas pelos
recursos q .. amentànoS próprlos.
Ger.tt.

Art. 49 As vantagens financeiras
decorrentes do presente 'decreto vigoram a partir de H' de junhc d." , ~b·l·.
Art. 5.9 €sv- df'Cl'etr entrara em vigoJ na data de :;;ua publir:qçà..u ~~vo
gadas as disposiçoef em ~· )···r,rári·-

Art. 2° A Comissão compor-se-i- do
Jurisconsulto Levi Carneiro, dos Mi~
nisttos Oro.hmbo Nonato e Miguel
Seabrs. Fagundes e ci'o Professor Te~
mistocleé' Brandã.o Cav~ 1 r·~r:ti, sob a
presidência do primeiro.
Art. 3° ConclUído o tr·ah?-.<!1c H -...'o·mi.s>õâo ü submeterá. com exposição
de motivos. à consider:>ç:fto do Presidente da República, por ~Dt~? ·mf!dio
do Ministério da Justiça e Neg·ócios
Inte:·io~·e.s.

Brasilia_ 1:. · rle abri, de 1906; 145.9
da mdependencia e 'i8.9 da ~ ,l.lb1ica.
H. -CASTELt,o BRANCO

Peàm AleiXo.

Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a relação nominal do artigo
19, foram publicados no Diá-rio Oficial de 3-5-66 e retificudos ·no D.o.
de 9-5-66.

Art. 4° fl:ste. decreto entrará em vi~
gor na da, t'-1 de sua pc: ·3,o, revo-·
gad.Ds 8S dispo~i"ôés em contrário.
Br8sília, 15 de abi-il de 1966; 145<-~
&8. TndeDendSncia e 789 â.g_ República.

DEChETO N9 ti8. 200 AflRIL DE 1966

'Prçsidente da ftepública, usanc;l.o
que lhe confere o arti~
go
da Constituição e tendo,,m n:: t_a o disposto no . artigo 2\1 da
Le_ .., ..> :~ 967. de 5 de o-utubro de 1961,

DE

15 DE

U Presidente da República, usando

d.r <l l""'' 1•.·ao qne lhe oonfere o arti-

gc W1. item •, da Constituiçáo, e de
ac·;'
--. 111 o art. ,; a, Lei n.9 4.345,
.. ,1no do;: H:j64 e, respectiva
~.)
decreta:

dr ''(: '!"

Arl"

XO

19

'F'ir._"l

aprovada a classifica-

1
rl:y:· ('"'1"'?"0S de OÍV€! Sllperior (i\ ne1
'
'JPrn rom 0 a '"~!ação
nominal

r'
'""'..,ante~ ( Anexó II),
d0 Qu::ulro de Pess_oal - Parte Pe,·manenr,f'
da UD .;.-p,·sldade Federal da

Pat"tiba.

·1 1rl!l'J!çâo
87, rtem J

df'Cl'f't.>J.:

Art. 1° Fica ::>.provado. na forma
·•n ·s, o enquadN1mento dos servldore:=> do. Ministério da Guerra, amparados pelo artig-c 29 da Lei n9 3 fHJ7,
de 5 de outubro de 1961, bem como a
resp"ctiv8 c·eíação nomimt

Classifica os cargos de nívet s?m,rior
da Universidade Federal d'a Paraíba
e dispõe sôbre o enquadramento de
seus atuais ,ocupantes.

çâr;

DE

o

da

DE 1966

15

outr•ts providências.

Mera àe Sá

ABRil.

DE

Dispõe sôllre enqu'!dr:amento de servidores do Ministério da Guerra, e dá

H. CASTELLQ BRANCÜ
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d_o~

Art. 2° Os valôres GJs níveis de
venClm?nto dos cargos a que se refere
c: artigo anterior ~ão óS constantes da
Lei n° q \l69, de J de junho de 1962.
!'f"<?ill."L·,tlo!'; peJa LP-is ns. 4_.242, de 17
rl"' ;,,,\,r- :-lP l?t>::l 4.345 de-26 de junho
df' ~9~4 •e 4.863, de 29 de ·novembro
de 1965.
Art. 3° Os efeitos dêste decreto
p:·ev?.lecrm a partir de 6 de outubro
1
'

1961.

Art. 49 , O órgão do pessoal aposti\arâ )~ títulos dos servidores abrangi-

74
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d0s por êste decreto. ou os expedirá
~,o::, que .'lá•> possuam observftndo o

arti"'O 188 do Estatuto dos FunctOnárk~" Públicfls Civis da União.
Art. 59 O ·enquadramento a que se
refere- êste decreto não nomoJoga sl··
tuação que, em virtude de sindicância,
devassa ou inquérito admínistratJvú
venha a ser considerada nula, ileg<~.J

ou contrária a normas àdministra ti v a~
em vigor.
Art. 69 ~ste decreto -entrará em VJ·
gor na data da sua publicação.
Brasília 15 de abril de

1flh6~

1450 da

Independência e 789 da iRepública.
H, ÜASTELLC BRANCO

Arthur da Costa e Silva

Os anexos a que se refere o texto
foram ·pub:icados no Diário Oficial
de 2-5-66 e retificados no D. O. de'
9-5-66.

DECRETO N9 58.201
ABRIL DE 1966

DE

15

DE

Autoriza estrangeiros a adquirirem,
em transferência de aforamento, o
domínio útil do terren_o de marinha
que menciona, no Estado do Rio de
Janeiro.

DEGRETO N9 58.202 -

DE 15 DE

ABRU.. DE 1966

Revoga, na parte referente 1. Fazenda Mato Grosso, o Decreto número ól. 905, de 19 de abril de 1963.

o Presidente da República, nu uso ·
das atribtúções que lhe confere o
inciso I do art. 87 da ·Constituição
Federal,
Considerando que a FaJ>;enda Ma to
Grosso, situada no 39 Distrito do MU-'
nicípio de Duque de~ Caxias, tem
características nitidamente urbanas,
com absolll;ta inadequação pan atividades agrícolas;
ConSiderando "que nenhum do;:; 122
ocupantes de sua area de 174,6 nectares .pode ser Considerado cõmv agrJcultor, embora alguns dêles tennam
demonstrado zêlo no trato das Pequenas frações que ocupam;
considerando, finalmente, que, em
razão de entendimentos realizados
·com os vroprietários pelo mswLLW
Brasileiro de Reforma Agrãria, ficou
assegurada aos .ocupantes realmente
merecedores de ampiro a possibilldad de. aquisição de um lote na própria área, com pagamento em m.ódicas prestações mensais, decreta:
·
Art. 19 Fica revogidQ, na :J:•rte
referente à Fazenda Mato Grosso, o
I ~r<!to ·n9 51.S05, de 19 de abril de
1963, que a declarou de utilidad~ pública por interesse social, para üns
de desapropriação.
Art. 29 o Instituto Brasilel..-o de
Reforma A.grária prOmoverá, perante
o Juizo da vara da Fazenda Publica
no Estado do Rio de Janeiro. a execução das medidas necessárias ~ salvaguarda dos interêsses da Unl.l.o
Federal, nos têrmos do .:tcõrdo ce1e··
brado com JS proprJetários.
Art. 39 O presente decreto -omr'l.r~
em vigor na data dt sua pubhr açao,
revogadas as. disposições em :::untrário.
·

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, mciso L da· Constituição Federal
e tendo em v1sta o disposto no artigo
205 do Decreto-lei n9 9 760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Ficam Antonio Ma~
ceiras Cela e sua mulher Lucindoa
Pastoriza Calvar,, ambos de nacionalidaà'z espanhola, autorizados a adquirir, em transferénci•a de aforamento. o domínio útil da fraçâo ideal de
1/14 avos do terreno de marinha, lote
2.597, situado· na Rua Pereira Nunes
n? 6, correspondente ao apartamento
302, em Niterói, Estad.o· do Rio de Janeiro, conforme processo· protocolado
no Ministério doa Fazenda sob o mimero 269.278-65.
Brasília, 15 de abril de 1966;
Br~ilia, 15 de abril de 1966; 1459
1459 da Independência e 789 da Re- ·
pública
da Independência e 789 da República.
H.

C.I\STELlO BRANCO.

Octavio Bulhões.

H.

CASTELLO BRANCO

Roberto Campos
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torização ãe lavr::-. será declarada caduca ou nula, na form~ dos artigos
3"1 e 38 do Código de Minas.
·
AutOriza o cidadão brasileiro Antonio
Art. 4<? As propriedades viZinhas
Calaça Figueiredo a lavrar apatita
"estãO: SUJe-itas às servidões de solo eno município de Jacupiranga, Estasubsolo para fins de lavra, na forma
do, de São Paulo.
dos arts. 39 e- 40 do Código de Mi!las.
O Presidente da República, usando
Art., 59 O concessionárlo da autoda atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da ConstitUição e nos . rização será fisca-lizado pelo Depat·têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 tantento Na.cwnal da ?redução Minerai e go:?tará dos favores ·discriaüéi€ janeiro de 1940 (Código de Minas),
nado- no art. 71 do mesmo Có ...
C.ecreta: /
digo.
Art. -19 Fica autorizado o cidadão
Art., 69 A ·autorização de lavra
brásilelro Antonio Caláça Figueiredo
terá por título êste decreto, que será
a lavrar apatita em terrenos devolutranscrito no l;vro próprio de Registos· e de Vitorio Zanon no lugar denominado Pouso Alto, distrito e mu- tro das A'J.tl_-rizações de ·Lavra, após
nicipio de Jacti.pirang'J... -Estado de São o pagament.r.. dk taxa de quatro mil
e oit.ocentos cruzeiros (Cr$ 4.800).
Paulo, numa il.rea de duzentos e quarema hectares {240 ha) delimitada
Art 79 $".fl'vga.m-se as disposições
por _um paralelogramo, qUe· tem um
em :?.ontrâriO.
· vért.Lce a oitocentos B vinte metros
Brâsilia, 18 di:' abri.! de 1966;
(820 m), no rumo verdadeiro de vinte
1459 da Independência e 78º da Ree qt:atro gl'(IUS e três minutoS nordeste
pública.
(249 03· NE) da 'COnfluência do ~;:lo
Bananal e:0rn o rio Jacupil.'anguinha e
H. CASTELLn BRANCO.
os lados divergentes dêsse vértice, os
seg:uintes comprimentos e rumos verMauro Thibau.
d9.deiros: mil seiscentos e sessenta e
seis metros (1. 666 m), cinqüenta e
à.'ois grau.5 e cinqüenta minutos nordeste (52(1 50' NE) ; mil' e quinhentos
DECRETO N9 58. 204
DE 18 DE
metros Cl. 500 m), cinqüenta e dois
ABRIL DE 1966
graus e cinqüenta minutos noroeste
(529 50' NW). Esta autorização é outorgada mediante as condições cons- Autoriza o cidadão brasileiro Irineu
Rodrigues de· Souza a lavrar minétantes do parágrafo único do art. 28
rio de je1:ro no ~município de Rio
, do Código de Minas e dos arts. 32, 33,
Piracicaba, Estado de Minas . Ge~
34 e suas alíneas, além das Seguintes
rais.
e de outras constantes do mesmO Códig:o, não expressamente mencionadas
O Presidente da República,. usando
neste decreto.
da .atribuição .que lhe confere o axParágrafo único. A execução çia tigo 87, n<? I, da Constituição e nos
presente aUtorização ·fica sujeita às
têrmos do Decreto-lei n<? 1.985, de 29
e">tipulações do Regulamento aprovade janeiro de 1940 (Código de ·Minas)
do pelo Decreto nll 51. 726, de 19 de
ci.ecreta:
·
•
fevereiro de 1963 e da Rf:lsolução n:ímero 3, de 30 de abril de 19'0!5. da CoArt. 19 Fica autorizado o cidadão
nlissão Nacional de Energia Nuc ear.
bras_ileiro Irineu Rodrigues de Souza.
a lavrar minério de ferro, em terArt 29 O concessi·már~o da aub1rlde propriedade de Orozimbo
~m.ção fica obriga.do a
recolhet B.os renos
Gorq.es de Figueiredo, no lugar denocofres públicos, na forma da· lei os minado
Córrego São Miguel, distrito
tributÇ>s que forem d,~v1dos à U~láo
e município de Rlo Piracicaba, Esao Esta.oo e ao Município em curn~
de Minas Gerais, em duas áreas
. primento do disposto no art. 68 do tado
dist~ntas, no total de vinte
e oito
Código de Minas.
hectares oitenta e oito ares e vinte
Art. 311 Se o conCe5SlGr.. árJ.o da aU·· e quatro centiares (28,8824 ha), delimitada por um -polígono irregular que
tor~z<:cúc r.ão cumprir qualquer da.s
obrigações que lhe incumbem, a autem um vertice no centro da ponte
DECRETO N9 58.203 ABRIL DE 1966

DE

18

DE

76
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da rodov.a R.ic Piracicaba.-Moillevade,
sôbre o. córrego São Miguel e os lados, a partir dêsse- vértice, os seguintes ~O"'n!H';mt·ntos e :-umos verdadei ~

ros: centu e cinqüenta . e quatro metros 'l~H rr~) sessenta e oito graus
sudoeste 168\' SW); cento e vinte e
três metro~ l l23 m), setenta e três
graus noroPst(:: (739 NVV) ; quarenta e

cin1:o metros (45 m), trinta e um
graus non•e.stt. (319 NVV); cento e sesseu ta e L!illC'O. metros (165 m), quarenta e oitu graus noroeste (48º NW);
quatr-ocentos e três metros (403 m),
trinta e três graus nordeste <439 NE);
cingüenta metros (50 m), dezesser,e
graus noroeste (179 NW) ; cento e
dois metrvs (102 m) , se1s graus nordeste (6° NE) ; duzentos e cinqüenta
metros (250 m), sessenta e oito graus
sudeste '(689: SE), cento e dezesseis
metros (116 m), vmte é oito graus
sudeste (28Q SE) ; oitenta e. seis me~
tros (86 m), cinqüenta e cinco graus
sudoeste (559 SW) ; duzentos e seis
metros (206 m), quinze graus sudoes~
te 059 SW) ; cem metros 000 m),
um grau e trinta minutos sudeste (19
30' SE); a segunda área, com sete
hectares vinte e oito ares e noventa
e quatro centiares (7 ,2894 ha), é- deli~
mit'ada por um poligono irregular que
tem uni vértice a cenvo e vinte metros (120 m) , - no rumo verdadeiro
oitenta e t2·ês graus e trinta minutos
sudoeste (839 30' SW) da coúfluência
do Cónego São Miguel no rio Piracicaba e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e quatorze mefros -(314 m), quarenta graus e
trinta minutos sudoeste (409 · 30'
SW) ; c'inqüenta e um metros
(51
m), cinqüenta e oito graus sudoeste
(589 SW) ; cento e nove metros (109
m), vinte e sete graus noroeste (279
NW) ; trinta e oito metros (38 m),
quinze graus nordeste (159 NE) ; noventa metros (90 m), trinta e cinco
graus nordeste (359: NE) ; quarenta
metros (40 m), oito graus e trinta
minutos noroeste (89 30' NW); cento
e quinze metros Cl15 m), sessenta e
cinco grauS e trinta minutos nordeste
(659 30' NE) ; cento e vmte e ·dois
IDP-tros (122 m), cinqüenta e cinco
graus nordeste (559 NE) ; duzentos
metros (200 m), trinta e dois graus
e trinta minutos nordeste (329 30'
NE) ; cento e dezenove metros (119
m•, sesfenta e nnve graus e trinta minutos sudeste (699 30' SE) ; duzentos
e noventa metros (290 m), trinta e

·nove gra.us e trinta ..n;nutos sudoeste
(399 30' sw~. Esta auttJrizaçâo é outorgada mediante as condições cons~
tantes do parágrafo ;Jn1co do art. ~s
do Código de· Minas l'õ das. artigos 32,
33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constant-es do mesmo
Código, não- expressamente menciona·
das neste decreto:
Parágrafo único, A execução da
presente autorização .fica sujeita às
e~.tipulações do Regulamento .apro~Jh
dt pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resollit~i'lo número 3, de 30 de abnl ~e 1965, da Comissão Nac10nal de Energia Nnc-ear
f"..rt. 29 O c-oncessivnário da autori~
zação fica obrigado <:: reColher ao::;
cofres públicos, na forma da lei, u-<;
tributos que forem devidos à Uniã:J,
ac Estadc e ao M 1,mici.pü·~· __ em cum~
pnmEnto do .iisposto no art. 68 do
Código de Minas.
p._rt, ~{ Se o concession..á.no da a.ltorizacáo não C1Jmprir Q\lalq'u:er das
obri%aç6es que lhe incumbem,. a autf:>rizad1.o de mvra será t.eclarada ~a.;.
duca Cu nula, lla forr.1:.t dos artigos
37 r 3f do_ :'ódigo de· Mina?.
Art. 49 A'i'. propriedaaes· vizinhas
estfrc sujeitas às servidÕes de solo e
subsolo para fins de lavra, na for~oa.
dos arts. 39 c: 4ú do Código de M:Art 5ç. O wncessionárw da aut0riza.cão será fiscalizado pelo Depar~
tnnento Nacional da ?r'uduçáo Minera: ~ gozará dos favc,re~ discriminadO!'; no a.rt.. 71 do Í"l1esmo Código.
Al't. 69 A autorização de . lavra
ter{, por t.ítu~o êste decrett., que será
transcrito uo .Íivro própri9' de Regis..:
tro d~s Autoriza.cões de Lavra, após
c
pagamentLJ da taxa de seiscentos
cruzeiros cCr:S 1)00) .
Art 7° Revq.mm~se a~ disposições
em r:on 1h'n·io

Brasma., H' de abril de 1966;
1459 da Indenendência e 789 da República.
. H.

CAs·c.o.TLC BRANCO.

M aura Thibau.
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Art. 2'? O concessíonar10 da auto:riza.câo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tnbutós que forem devidos à Umão,
Autoriza a cidadã brasileira Iracema..
a-o Estado e a-o Município, em cumTeixeira Rog-ch a lavrar calcáno,
pnmento do disposto no art. 68 do
no munictpio de Salto de Pitapora,
Código de Minas.
Estado de São Paulo.
Art. 39 Se· o concessionário da auO Presidente da República. us:mdo
torização não cumprir ,qualquer das
da atribuiçâo que lhe confere o arobrigações que lhe incumbem a autotigo 87, n<~ I, da Constituição e nos
rizacãé de lavra será declarada catêrmos do DecreLo-lt>l n<? 1.985·, de 29- duca ou nula.. na forma dos artigos
de janetro de 1940 iCódigo de Minas)
37 e 38 do Código de Minas.
decreta:
Art. 4Q P_s
proprieda.des vizinhas
'Art. 1Q Fica autorizada a cidar!à
.sstão sujeitas às servidões de solo e
br:3,s!leira Iracema Teixeira Rogtch a
.subsolo para fins de lavra, na forma
lavrar calcáriv em terreno::: de sua
dos artigos 39 e 40 do Côdigo de Mip::t;·pnedadt. no
lugar denommado
nas.
Bairro do P1raporinha,· distrito e muArt. 59 O .concessionário da autori·
mcipio de Salto de Puapora, t<~s,.,·-t::to
será fiscalizado pelo Dep~u·ta·
de São Paulo. .1uma área de quatro .za.çao
menta Naci_onal da Produção Mineral
hectares cmqüenta e três ares 14,53
e gozará dos favores discriminados no
ha) , delimitada por um ·polígono irr.e:an. 71 do mesmo Código.
gul::u, situa-do il).teiramente do lado
na margem esqtwraa do Rw P1rapora,
·Art. 6Q A autorização de laVTa terá·
que tr:m um vért,iL~e a cent0 e setenta
pm título êste decreto, que seta transe oito metros 078m>. nv rumo verJacrõt.o no livro próprio de Registro àa.s
detro de ottenta e seis graus cmco
Autorizações de lavra, após o pagam\nutos sudeste (86'?05' SE>. do cenmento da taxa de seiscentos cruzeitro da pente da Estrada das Lav:·as
ros (Cr$ 600).
Velhas sôbre o rio Pirapora e os laArt. "'7° Revogam·se as _disposições
dos a partir dêsse vértict os seguinem contrário.
tes comprimentos e rumos verdad<:!lros: cento e onze
metros <111m>,
Brasília, 18 de abril de 1966; 145Q da
trinta graus cinco minutos noroeste
Independência e 78'? da República.
1309 05' NW); cento e setenta e sete
metros (177m), trinta e quatro graus
H. CASTEÜO BHANCO
c;nqüenta e cinoo minutos nordeste
M aura Thibau
(34º 55' NE); duzentos e noventa me~
tros (290m). cinqüenta e um _graus
cinco minutos sudeste <5P 05' SE);
DECRETO NQ 58.20-6
DE 18 DE
noventa e dois metros (92m). cinqüenta e seis graus vintê e nove miABRIL DE 196.()
nutoS sudoeste (569 29' SW) : cento e
·dezessete metros
(117m), oitent?- e
Autmiza o ciàadâo brasileiro Vicente
quatro graus vinte e cinco minutos
Gilio a pesquisar pirojilita, w·gila,
sudoeste (84Q 25' SW); o sexto e úlxisto, quartzzto e caulim no munitimo lado é o segmento retilíneo que
c~pio de Pirapora de Bom Jesus, Esune a extremidade do quinto lado destaclo de São Paulo.
crito ao vértice de partida. Esta autorização é outorgada mediante as
O ·presidente da República, usando
condições constantet
do parágr~~Jo
da atribuição que lhe confere o artigo
ún1co do art. 28 do Código de Minas
8"7, n9 I, d.a Constituição e nos têre dos artigos 32. 33 34 e suas 2..líneas,
mos do Decr.eto-lei nQ 1. 985, de. 29- de
além das seguintes e de outras consjaneiro de 1940 (Código de Minas).
tantes do mesmo Código. não exp.tesdecreta:
samente menciona-das neste decreto.
Art. 19 Fica auwrizado o Cldadâo
Parágrafo único. A execução da -prebrasileiro Vicente Gilio a pesqui:-.ar
sente autorização fica sujeita às espirofilita, argila, xisto,
quart.zi::\J e
tipulações do Regulamento aprovado
caulim em terrenos de sua p.rup•".i.":pelo Decreto nQ 51-.. 726. de 19 de fey;edade no lugar denominado Sítio· PJreil'O de 1963 e da Resolução núm:;ro
quir.a, distrito e município de Pira3 de 30 de abril de 1965 d~ comissão
1\T-a-Cional de Energia Nuclear.
pera do Bom Je~us, Estado de Sâo
DECRETO

N° 58.205 ABHIL DE 1966

DE 18 DE
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Paulo, numa área de nove hectare:-· e
dez ares (9,10 ha) , delimitada por nm
polig·ono irregular, que -tem um vétti··
ce ar dez me~ros \Hl ._u • no rumo w·r··
dadeiro de olten•'q 1:' ::,eis graus nor,Jeste (859 NVl), do canto
noroeste
CN\fl) da sede do imóvel ~ Os la, 1 os
a p':ntir dé.sse vértice, os seguinoo~

comprimentos e rumos verdadeiros:
tetenta·'metros (70m), seis graus e
vinj·.e e cinco minutos sudoeste (€9 25'
SW) ; trezentos e onze metro.s (311m.\,
oitenta graus e vinte e cinco minutos
sudeste (80° 25' SE)_; trezentos e cinqüenta e quatro metros (354m), hu:n
grau e cinqüenta minutos nordeste
(19 50' NE} ; duzentos e noventa e
quatro metros (294m), oitenta grauS
e oito minutos sudoeste (809 08' SW) ;
e quinto e último lado é o segmento
retilíneo aue une a extremidade O.Q
quarto lado, de:crito, ao vértice de
partida.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento a pro~·
vado pelo Decreto n<? 51.726, de l9 de
fevereiro de 1963 e da Resolução núme_ro 3 de 30 de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 o título da autorização ele
pesqUisa, que será uma ~ia autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de t.r~
zentos cruzeiros (Cr$ 300)- e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autbrizações de Pes~
quisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 18 de ·abril de 1S66; 1459
da Independência e 789 .da República.
H.

0ASTELLO BRANCO

. MaUro Thibau

DECRETO N9 58,207
ABRiL DE 1966

DE

18

DE

Autoriza o cidadão
brasüeiro
otto ·
H.ugo MyJler a pesquisar ·calcedônia
no municipio de Espumoso, Estado
do Rio Grande do Sul,

O Presidente da República,
da atribuição que lhe contere
87 n? I, da Constituiçáo e nCJ~
d.o Decreto-lei n9 -1.985, de 29

usando
o art.
têrmos
de ja-

neiro de 1940 .(Código_ de Minas), de~
creta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadáo
brasileiro Otto Hug.o Mu:ler rl pesquisar calcedônla em te1-rcnos .:w ua propriedade nó lugar denommaao Potreiro Grande, distrito de JacUJsmho, municipio de EspumoSo, Estado do Rio
Grarlde do Sul, numa área m trezen~
tos e vinte e d:Jis hectares ~322 ha),
delimitada por um polígono inistilineo
que tem um vértice na margem esquerda do rio Jacm, a quinnentos metros (500 m), no rumo :'llagnético de
quatro graus e três minut.os noroeste
(49 3' NW) da ba!Ta do carrego Lageado cta Pedreira, na margem esquer-'
da do rio Jacm e os lados & partir
dêsse vértice, os seguintes corr;pi'imentos e rumos mágnéticos: duz.entos e
noventa metros l~90m), vinte e três
graus nordeste (23º NE) ; seiscentos
e oit-enta e seis metros (686 m), ses~
senta t qu'atro graus e vinte minutos
sudeste (6.ç_9 20' SE); qlnnn•-:ntos e
ciLenta metros (580 m), ,,,z, graus
sudoeste (120 SW) ; trezentos e quarenta metros (340 m), sessent-a e oito·
graus sudeste (639 SE) ; ;;eJs~;entos e
noventa metros ~690 m), ~itenta e nove graus e cinqüenta min1F.. J5 st:deste
(899 50' SE); !Uinhentos e srrsenta e
~ cinco metros (565 m), cinq-:.ier.ta e um
grau:::. sudeste (519 SE); .a.Jro mil quatrocentos é cinqüenta metrüs .. 450m),
setenta e três. graus sudeste 1739 SE);
trezentos e sessenta metr.:>s :16l m),
dezoito graus sudoeste· ll89 S'vV ': , novecentos e noventa metros t99C m),
sessenta e cinco graus nor•)<;Stt (65"
NW) ; hum mil quinhentos e L'·lnctüenta e cinco metros ( . . 555 m, 'setenta
graus sudoeste (709 SW) ; hum m' 1
trezentos e- vinte metros OJ:J.O m).
vínte e seis graus e. vinte minutos sudeste (269 ~ 20' SE) ; o décimo .~egundo
lado é o segmento retiline::> c·1e partindo da ·extremidade do deCimo pri~
meird lado, descrito, com ,.um• mag~
nético de trinta e seis gTaus t- trinta
minutos sudoeste (369 30' SW_), alca:n~
ça a margem esquúda do :·io ~Tacuí; o
décimo terceiro e último \arir> é o trecho da margem esquerda do rio Jacuí,
compreendido entre a ex~remidadc• do
décimo seguncto lado e o veruce inicial acima descrito.
·
Parágrafo único.
A ~x.;cUçáo da
presente autorização fica· sujeita &s
Estipulações· do Regulamó1t8 ..~.prova
do pelo Decreto n9 51. 726~ de 19 de

ATOS DO PODER EXECUTIVO

fevereiro de 1963 e cta Resfl!Ução n9 3,
de 30 de ab_rli de 1965 "ia comissác
Nacional de Energia Nucleac
Art. 2° o titulo da autÔr1zacao ae
pesquisa. que será uma \'1.1 ::mtê:1tic<1
dêste decreto, paga-rá a taxa de três
nul duzentos e vmte cruzeu·. s ·Cr$ .. ·
3.220J, e será válido por Jois ·(2) anos
a contar da data da transcncào no livro próprio de Registro das :1\.utm:izaçbes de PesqUisa.
Art. 39 RevogB.m-se as ct:sposiçôes
em contrário.
Brasília, 18 de abril de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRErO N9 58.208
ABRIL DE 1966

DE

18

DE

Autoriza o cidadão braszlelro José
Emilio Rocha a lavrar diamante e
ouro nos municzpios de Bocaiuva e
Diamantina, Estado de Minas Gerazs.
O Presidente da República., usando
da atribuiçáo que lhe confere o artigo, 87, nQ I, da Cons'tituiçao e nos
têrmos do Decreto-lei n9 : .~Hf:-, de 29
de Janeiro de 1940 (Código de Minas)
decreta:
Art. 19 Fica autorizado ;y cidadáo
brasileiro José Emílio Rocha a lavrar
diamante e oUro em ;.~.--~ enos dú -domínio do Estado de \-lma.; Gerais e
no leito e margens oublicà::; do rio Jequitinhonha, no treCho entre as t!á.fras do rio Macaúbas e do córrego Sêco. distritos de Terra Branca ~ Senador Mourão, muniCiptus d~ Br.~aiuvs. e
Diamantina, Estado de Minas Gerais,
numa área de duzentos e trinta e um
hectares e cinqüen'.a -ç --::eis ares ..
(231,56 ha) delimi~arJa pm· um po~í··
gono uregular, .}Ue \~e!J1 mn ''err;;ce n<~.
barra do Rio Macaúbas afluente pela
margem esquerda à'o Rio Jequitinhonha e os lados a partir dC.'5se Vél.'i .ice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: trezentos e ;ed'l"nta n1e·
trcs _ (360 m), qum;enta e ~~.::· 2 q:raus
quarenta e três minutos surie<>t~ (47~
43' SE); duzentos e oit ~n'·-t metros
(280 m), quarenta e três graus dezessete minutos nordeste (439 17' NE/:
dois niil quinhentos e quarenta me-

79

tros 2.540 ni), quarenta e nove graus
treze minutos sudeste (499 13' SE);
mil e trezentos metros (1.300m), Vinte
e dois graus quarenta. e três_ minutos
sudeste (22° 43' SE); mil seiscentos e
quarenta metros 0640 m l ::;e.ssenta e
três graus quarenta e três minutos sudeste (639 43' SE); duzenf/Y• e \•Henta metros (280 m,, lU::tr.-mta ::! c: i to
graus quarenta e .<;,;te minúl'JE norctr~s-
te <489 47' NE); cinco' mil ::;etecer:ttos
e oitenta metros (5 ..780 ·n•, quftr~::l.f.R.
e seis graus cinqüenta e Jito mwu1.o~
noroeste (46Q 58' NW); o Jitavo (89) e
último lad{l é o segmento ,'f'!t-'Jmeo que
une a extremidade do sétimD (7Q) !ado dêscrito ao vértice de oarwJa. c.;sta
aut'orizaçâo é outorgada- >n_- ;:hmte as
condições constantes do fJarag;rato
"único do art. 28 do Código dt Minas
e d-os artigos.32, 33, ~.: e w1as a.i1!',;u,~
além das seguintes e de uutras e-oustantes ·do mesmo Código, -:1àc expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A ~x~cuçá:J ua
presente autorizaçáo fica sujeita as
estipUlações do R.egulamel'<.o aprova-·
do pelo Decreto 51.726, 1e 19 de fevereiro de ·Hi63, e da Res,>iuçâc-' ll0 J,
de 3C d€i abril de 1965, ·.ta Comissao
Nacional de _!illergia Nuclea:·
Art. 29 o 'concess'onário da auto~
rização fica obrigado a .:-ecolhe:r aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
<>.o EStado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Codi~
go de Minas.
· Art. 39 se o concessionarw da autorizaÇão não cumprir qualque das
obrigações que lhe incumbem, a autOrização de lavra será decla;:'ada' caduca ou nula, na forma dos artigos 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4'? As propriedades vizi.nhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do CódHN cJ~ Minas.
Art. 59 o concessionário 'da autorização será fiscalizado pelo -~part;l
mento Nacional da Produça 1 Mineral
e gozará dOs favores discriminados no
art. 71 elo mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra tera
por título êste
decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de Lavra, após o
pagamento da. taXa de- quatro ~il seis-
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centos e quarenta cruzeiros (Cr$
4.640).

Art. 79

RevOgam-se as

em contlvdrio.

uispos!çõ•JS

Brasília, 18 de abril de 19.G6; ~4.59.
da Independência e 789 da Repüblica.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.9 58.209

ABRIL · DE 1966

DE 18 DE

Autoriza o cidadão
brasileiro
Lulz
RodTigues Pereira a pesquisar cassiterzt.a no município de caranãai,
Estado de Minas. Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuiçao que lht confere o arLigo 87, n,9 l, J.a ;<on~tituição e nos
tErmos do uecreto-lei n.Q 1.985, de
29 de 1aneiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
bras1leiro Luiz Rodrigues Pereira

a

pesquisar cassiterita em terrenos de
sua pr.opriedacte no lugar denominado

Sitio do Milho Podi'e, distrito de Pe-

dra do Sino, mur~1dpio de Carandai,
Estado de Minas , Gerais, numa área
dP vinte e 1m nect.ares e mtenta
sete ares (21,::'.'4 t'laJ encravada entre
c alinhamei<tü sul (S) da ródovíaBelo HOl:~lZunte-H.io (BR 3) e o alinhamen~o
1adG norte (N) da linhtl.
da Estrada de Ferro Central do
Brasil, ~ret'r.t.
ent,r<"
~aranctai Lristiano -'t.(Jlll. demnitada por Ulll
pollgono HTegular que t.em um vértice. no alinhamento, lado sUl (S), da
BR 3, a cento e sessenta e um metros
(161m) no rumo magnético de cinqüenta e cinco graus _quarenta e cinco minutos sudoeste (51)9 45' SW), do
março do quilómetro trezentos e
trinta e um ·.3~H' 'dessa rodovia, e
os tados s.. partir dêsSe vértice, os
seguintes compr'moen~o~· f' .·un'oS magrlet,ICos: dU:6éntos
J te:r:t.a e Sf!h met. ...os \286m),. trmt.a
três graus sudf,"tP (33° :>EJ ;~ seiscentos e 't'Ssenta
t· dois metms <662m>
cinc;üt>Ilta c
Sf:"LE graub nordeste (579 1'ii"B:1 ; . duzentos e .quarenta
~(li~ metros (242
m), trinta é · três graus sudeste (339
SE:) ; setecentos e sessenta e dois metro.o:. (762m)). sessenta e dois graus

sudoeste (629 SW) ; cento e vinte e
trés metros (1~3m), norte (N); trezentos e oitenta e
C!Uatro
me~ros
(384m), setenta e nove graus noroeste (799 NW); o sétimCY (7.9)' lado
é o segmento retilmeo que partindo
da extremidade do sexto (6.9) lado
descrito. com o rumo magnético onze
graus noi-cteste (119 NE>; alcança o
almhamente 1ado sul IS) da rodoVla
Rio-Belo
Horizonte; o oitavo
(8. 0 ) e, último lado. é o trecho "lo alinhamento laoo sul (S), da BR 3,
compreendido, entre a extremidade do
sétimo (7.9) lado e o vértice inicio do
primeirO (1.9) lado.
Parágrafo único. A execução
da
presente autorização fica sujeita às
esLlpulações do H.egulamelltr aprova. do pelo Decreto n. 0 1, 726, de 19 de
:fevereiro de 1963 e da Resolução n.9 3,
de 30 ..de abril de 't.965 da Comissão
Nae1ona1 de Energia Nuclear._
Art. 2,9 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autentica dêste decreto. pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (CrS 300) e será
vâlido por dois (2) anos a contar
da data da transcrição no livro próprlo de Registro das Autorizações de
Pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrario.
Brasília. 18 de abril de 1°-66: 1459
da Independência e 7&.9 da República.

H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N° 58.210
ABRIL DE

1966

DE

18

DE

Denominação de Organização Militar.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo B7, item 1, da constiLmçáo, e de
acôrd:o com ó art. 19 da Lei n'! 2.851,
de 25 de agOsto de 1956 e art. 99 da
Lei n<:> 4. 375, de 17 de agôs~o de 1964,
decreta·:
Art. 19 As atuais Juntas de Alistamento Militar (JAM), D81egacia::; de
Recruramento <DR> e Circunscriçõl"!s
de Recruta.ment:,o (CR) passam a ;~r
denominadas, respectivamente, Juntas

ATOS

nc)

PODER ExECUTIVO

'de Serviço Militar (JSM), Delegacias
de Serviço Militar (Dei S M) e Circuscrições de Serviço Militar (CSM) .
Art. 2"' ~stE: Decreto entra em vigor na data de sua publicàção, reviJ- ·
gadas as disposições em contrário.
Brasilia, 18 de abril de 1966; 145'?
àa Independência e 789 da Repúbli<a.
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tros (2.560m), trinta graus e trinta
e dois minutos sudoeste (30º 32' SW);
dois mil duzentos e noventa metros
(2.290m), quarerita e seis graus e
·treze minutos sudeste (469 13' SE);
mil duzentos e setenta metros (1.270
m), d.OlS graus e ctezessete mmutos
sudoeste (2<? 17' SW) ; quatrocentos e
·quarenta m-etros (440m), on.ema graus
e qmu·enta e tres minutos noroeste
(80<? 43' NW) ; mll cento e sessenta
H. CASTELLO BRANCO
metros (L 160m), seis graus e dezes~
Arthur da, costa e Silva
sete millutos nordeste (69 17' NE) ;
mil e noventa metros (1. 090ni), setenta e ·um graus e quarenta e três minutos noroeste (71º 43' N.W>; mil e
DECRETO N.' 58.211
DE 18 DE
Sessenta metros (l.060m) ,·trinta graus
ABRIL DE 1966
e vinte e oito mmutos noroeste (30º
28' NW); mil duzentos e quarenta
Autoriza o
cidadão
brasileiro Josê
metros (1. 240m), oito graus e ,qua~
Emílio Rocha· a lavrar dzamante e
r.enta e sete minutos nordeste (89 47'
ouro nos municipios de Bocaiúva
NE> ; mil
setecentos e dez metros
e Dzamantzna,
Estado
de Minas
1:710m), trinta 3 sete graus e dezes~
Gerais.
sete minutos nordeste -~379 17' NED;
oitocentos metros
(300m), vinte e
O Presidente da República, usando
cinco graus e vinte e mto minutos
'da atribuição que lhe confe.re o artigo 87, n5' 1, da Constituição e nos noroeste (259 28' NW) ; dois mil se ..
têrmos do Decreto-lei n.Y 1.985, de tecentos cinqUenta e cinco metros
(2. 755m), quarenta e quatro gra~s e
29 de janeiro de 1940 (Código de
dezassete minutos nordeste (44? 17'
Mina.s), decreta:
NE) ; dois mil e
quarenta metros
Art. L? Fie& autorizadO o cidadão 2.Q40m) ,· quarenta e sete graus e trebrasileiro José Emilio Rocha a lavrar ze minutos noroeste (47? 13'· NW); o
diamante e ouro em terrenos do domi- · décimo sétimo (17,?) e último lado é
nio do EstadO de Minas Gerais e no um segmento retilineo qu-e parcindo
leito e margens ~ubllcas do rio Je- . da extremidade do déCimo sexto Ú6.9)
quitmhonha, no trech1.: entre as ·bar- lado descrito vai até a· barra do rio
Macaúbas, inicio do primeiro (l.Q) Iaras do rio MacalJ.ba.s e córrego RetiTo, distritos "cte Terr& Branca e Se- do. Esta autorização é outorgada men::tdor Mourão, municípios de Bocaiú- diante as condições constantes do pa~
va e Diamantma, Estado de Minas rãgrafo único do art. 28 do Código
Gerais, nu"ma área de quatrocentos e de Minas e dos arts. 32, 33. 34 e suas
noventa e dois hectares (492 ha), dealíneas, além das seguintes e de oumesmo Código,
limitada· por um poligono irre·gular, tras constantes do
que tem um vértice 'na barra do rio não t>X:Pttssamente menpionadas neste
Mac0.úbas. na margem esquerda ào decreto.
rio Jequitinhonha e os lados ·a partir
Parágrafo único. A execução da
dêsse vértice, os seguintes compriautorização fica sujeita às
mentos e rumos
verdadeiros: dois presente
estipulações do Regulamento aprovado
miJ e· trinta metros (2.030m), quapew Decreto n.9 51.726, de 19 de ferenta e sete graus e quarenta e três vereiro
e da Resolução núminutos sudeste <479 43' SE);
mil mero· 3, dede 1963,
:30 de abril de J"_, da
trezentos e trinta metros (1.330m), Comissão Nacional de Energia Nuclear.
treze graus e quarenta e sete minutos
sudoeste (139 47' SW); mil setecentos
Art. 2.9 o concessionário da auto~
e vinte metros (1. 720m~, cinqüenta. rizaçâo fica obrigado a recolher· aos
e dois graus e dezessete minutos su- cofres públicos, na. forma da lei, os
doeste (52<? 17' SW) ; oitocentos me- tributos que forem devidos á UniãO,
tros (300m), treze graus e quar:enta. ao Estado e ao Município, em cume três minutos sudeste (13? 43' SE) ; · primento do disposto no art. 68 do
·dois mil quinhentofi e sessenta meCódigo de Minas.
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Art. 3,9 Se o concessíÜnârio da autorizaçáo .não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 de Gód'igo dt Minas.
Art. 45' As propriedadeS vizinhas
estão· sujeitas às servidões de solo' e
sub-solo para fins de lavra, na forma
dos arts. 3_9 'e 40 üG Ccd1gc de Minas.

Art. 55> O conCessionário da autorização se1·á fiscalizado _pelo_ Departamento .~a~~h.ma; da !?1 odução Mineral e gozara dos favor€s discriminados no art. 71 do mesnJO Código.
Art. 69 A· autoriz:;~.cão de lavra terá por título êste décreto, que será.
. transcrito no livro próprio cte· Registro das Autorizações de Lavra, após
c pagamento da taxa de noVe mil
O!tocentos e quarenta cruzeiros (Cr$
9 840).
Art. 7 ,Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 19 de abril de 19-·66; 145,<?
a independência e 78.9 da. República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.212 - DE '19 DE.
ABRIL DE 1966 ,
Dispõe sôbre eleição suplementar na
reprf!se1Ítaçáo ela lavoura do Estado do Espírito Santo à Junta Administrativa do InStituto Brasileiro
ào Café.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo. 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1Q o Instituto Brasileiro do
Caté, para os fins previstos no arti-_
go· 59, alínea b ·da Lei n<? 1.'779, de 22
de dezembro de 1952, fará realizar
e1e~ção
suplementar no Estado do
Espírito Santo, par a preenchimento
<le uma· vaga remanesc·ente na representação d3.quêle Estado em sua Junta Administrativa.
Art. 2Q A eleição suplementar de
que trata o artigo ·antetior será realizada no dia quinze (15) de maio
ptóximo a ' ela _concorrendo os candidatos registrados até dez (1(}) dias

antes do próximo pleito e correndo o
prazo de cinco (5) dias, contando da
data de registro, para impugnaçao.
Al't. 39 Os eleitores cafeicultores
que registraram candidatos no Estado para a eleição de 13 de março último, não poderão fazê-lo para a eleiçao suplementar.
Art. 49 Poderão eXercitar o direito de voto, rigOl'osamente excetuados
aqueles que já o exerceram no pleito realizado no dia 13 de marçG d8
HHi6, os eleitores cafeicultores quali-'
ficados até a data da publicação do
presente decreto, cujos nomes evnt-:tarâo de lista publicada até vinte
(20) dms antes da eleição, com prazo
de impugnação de cinco (5) dias da.
data da- publicação da lista .
Art. 59 Este decreto entrará em
vigor· na data de sua publicação, sendo aplicável à eleição suplementar
nêle prevista, no que couber, o disposto no Decreto n<? 57.096, de" 19 de
outubro de 1965, alterado, em parte,
'Pelos Decretos ns. 57.445, de 16 de
dezembro de 1965, e 57~652, de 19 de
Janeiro de . 19_66.
Brasüia, 19 de abril de 19·56; 1459'
da Independência e 789 da R~públi

ca.

H. CASTELLÓ BRANCO
Paulo Egy-dio Martins

DECRETO N9 58.213 ABRIL DE 19q6

DE 19 DE-

Altera o Decreto n~ 57.612, de 7.1.66,
q.ue fixa normas para a eXecução J)itanceira do Tesouro Nacional, no
exercício d~ 1966.
O Presidente ·da República, usando
da atribuição que lhe conferé o art.
87, n<? I, da Constituição Federal e
tendo em vista o que consta do Process-o MF 24.713-66, decr'eta:
Art. 19 O § 29 do art. 39 do Decreto
n<? f!7 .612, de 7 de janeiro de 1966 pas.
sa a ter a seguinte r e dação:
"§ 29 As despesas a serem !'ealizadas na foriÍla do 'parágrafo
precedente depend~m de Prévia
autorização presidencial em processo a ser encaminhado através
e com parecer cio Ministério da
Fazenda, salvo as referentes a
pensões, proventos, vencimentos e
despesas fixas e variáveis de pes-
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soai, inclusive passagens, transporte de pessoas e de sua.8 bagagens, que poderão ser autorizadas
pelo Ministro da Fazenda."
Brasília, 19 de· abril de 1966; 1459
da Independência e 78° ~a República.
H. CASTELLO BRANCO

Brasília, 19 de abri1 de 1966; 1459
da Independência e 789· da República.

octavio Bulll(ies

DECRETO

N.º- 58.214 ABRIL DE 1966

DE

.19

DE

Declara de utilidade pública a "Casa
da Ami.zade das senhoras dos Rotariano.~ df' Rio de Janeiro", càm
sede no Estado àa Gua:wbara.

o Presidente da República, usando

da atribuição qur-o. lhe confere o artigo 87. item_ J., da .JonstJtuição Federal e atenaer.cto ao . JUe consta do
processo M.J N.l. 21.829, de 1 Q65,
decreta:
Artigo único. E'· declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo
19 da Lei n9 91, de 28 de agôsto de
1935, combinaao com a· art. lY do
Regulamento a.provadt· pelo Decreto
nY 50.517, de 2 de maic de 19~1, a
"Casa da !\mümde da:-: Senhoras dos
Rotarianos do ~ia ·ie Janeiro", com
sede nr Estado 1a Guanabara.
Brasília, 19 de abril de 1966; 145()
da Ln dependência e ·lf~ 'l da República
H.

CASTELLQ BRA1'fCO

Mem ae Sá

DECRETO N' 53.215 ABRIL DE

1966

DE

sembléia Geral Extraordinária, realizada em 27 de abril de 1965.
Art. 29 A sociedade continuará int~gralmente sujeita às Jei.'3 e ao.s re··
guiamentos vigente:-., ou que venhmn
a vigorar, sôbre o O·bjeto da autorização a que alude aquêle decreto.

19 DE

Aprova alteração introduzida nos Estatutos da Companhia de Seguros
Aliança da Bahia relativa ao a11.
menta dos honorários d~ Diretori.rt.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I,. da Constituição, e nOs
têrmos do Decreto. lei n<?- 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 1<? Fica aprovada a &Iteração
introduzida nos Estatutos da companhia de Seguros Aliança da Bahia com sede na Cidade- de Salvador, E.<;-

tado da Bahla, autorizada a nmcJOnar pelo Decreto n<? 4. 529 de 30 de
mraio de 1870, relativa a-o l.umento oos
honorários da Diretoria, ·onforme deliberação ·<fe seu.s acionls-tas em As-

H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egyàio Martins

DECRETO

N9 58.216 ABRIL DE 1966

DE

19

DE

Concede à Commercial Union Assurance comparny Limited autorização para aumentar o capital destinado âs suas operações de seguroo
no Brasil.
"

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constitu,ição
e nos têrmos do Decreto~ lei n9 2, 063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 · :é: concedida à Commercial
Union Assurance COmpany Limited,
com sede em Londres, Inglaterra, autorizada a funcionar no .Brasil pelo
Decreto n"' 4.'497, de 26 de março de
18'70, autorização para aumentar o
capital destinado às suas operações
de seguros no Brasil, de Cr$ 5. 000.000
(cinco milhões .fie cruzeiro&) para
Cr$ 38.500.000 <trinta e oito 'm1lhões
e quinhentos mil crUzeiros); conforme decisão da Diretoria em reuniões
realizadas em 9 de novembro de 1964
e 3 de maio de 1965.Art. 29 A Sociedade continuará in~
tegralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, -OU que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autori~
zação a que alude aquêle Decreto.
Bra:silia, 19 de abril de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCo'
Paulo Egydio Mai-ttns

DECRETO

N9· 58.217 ABRIL DE 1966

DE

19

DE

c..:oncede 1.t North British & Mercantile Insumnce Company Limited
autonzaçáo para aumentar o capztat ctestmoao as suas operaçoes
de seguros no Brasil.

O Presidente da RepUblica, usando
da atribuição que lhe confere ·o ar-
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tigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nt? 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 E' concedida à Nortb Bri-

tish ·& Me;:cantile lnsurance Company Limited, com sede em Londres,
Inglaterra, autorizada a funcionar no
Brasil pelo Decreto n9 15.127, de 22
de

novembro

de

1921,

autorização

para aumentar o capital destinado
às suas operações de seguros no Bra-

sil, de Cr$ 5.000.000 (cinco milhões
de cruzeiros) para Cr$ 62.000.000

(sessenta e dOis milhões de cruzeiros), conforme decisão da Comissão
de Diretores em Assembléia realizada em 11 de novembro de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeit~ às leis e aos regulamentos VIgentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle decreto.
Bra.silia, 19 de abril de 1966; 145\l
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Paulo Egydio Martins

DECRETO N9 58.218 ABRIL DE

1966

DE

19

DE

Aprova a alteração introduzida nos Estatutos da COMPANHIA DE SEGUROS MAR1TIMOS E TERRESTRES PHENIX DE PORTO ALE-

GRE, relativa ao aumento do capital social.

o Presidente da República, usando
da: atrib 11 1çáo que lhe confere o artigo 87, inciso -J, da Constituição, e
nos térmos do Decreto-lei n9 2.063, de
7 de março de 1940; decreta:
Art. 11,) Fica aprovada a áltera;ção
intl·cduzlda nos Estatutos da COMPANHIA DE SEGUROS MARíTIMOS
E TERRESTRES PHENIX DE PôRTO ALEGRE, com sede na cidade de
Pêl'to Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul, autorizada a t\mcionar pelo
Decreto n9 8 .432, de 18 de fevereiro
de 1882, relativa ao aUmento u.o capital social de Cr$ 18.000.000 (dezoito
milhões de cruZeiros) para ......... .
crs 180.000.000 (cento e oitenta
milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas em Assem-

bléias Gerais Extraordinárias, realizadas em 12 de outubro de 196~ e 30 de
abri1 de 1965.
·Art. 29 A Sociedade continuará integ-ralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autori.Zaçáo a que alude aquêle Decreto.
. Brasílra,
19 de abril
de 1966;
14&? da Independencia e 789 da
República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Eg.Ydio Martins

DECRETO N,9 58.219 ABRIL DE 1966

DE

19

DE

Rettjica o Decreto n.9 52.458, de 10
de setembro de 1963 ..

o Presidente da 'República, usando
das atribuilçÕes que lhe confere o
art. 87, da Constituição Federal e
tendo em vista o que consta do Processo-n.9 408-65, da Comissão de Classifiçação de Cargos, decreta:
Art. 1.9 Fica retificado, na forma
dos . anexos, o enquadramento
dos
cargos e- funções do Quadro de Pessoal - Parte Permanente. ~ do Departamento de Imprensa Nacional, do
Ministéi'io da Justiça e Negócios tnte:ri.ores, aprovado pelo Decreto· número 52.458, de 10p9-63, bem cÇJ-mo a
relação nominal d-os respectivv--s
ocupantes, a saber~
1

....................... ............. .
·

Art. 29 A retificação a que se refere
êste decreto preval-ecerá a partir de
.19 de julho de 1960.
Art: 39 As despesas de execução dO
presente decreto serão atendidas pela
do~açã.o próPria do referido órgão.
Art. 4.9 J!:ste decreto en_trará em· vigor na data de sua publicação, J,'evog'adas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de abn1 de 1966; 145°
da Independência e 789. da República.
H. CASTELLO BRANCO
Jv.(em de Sá

Os anexos e relação nominal a que
se refere o art. 19 foram publicados
no, D. o. de 22 e retificados no de

29-4-66.
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DECRETO N9 58. 220 ABRIL

DE 1986

DE 19 DE

65

DECRETO

N9
ABRIL

58.222

-DE

DE 1966

19 DE

Inclui ~erviaor em cargo. existente no
Ministério àa Justiçà e Negr){Jtos
lntenores.

Institui Olavo Bilac como Patrono à\
:ierviço Militar~

O Presidente ·da Rep-y_blica, ·Isanrto
das atribuições que lhe cuntere o artlgo 87, item I. da constituiçào. e
tendo em vffita o que CV!1fta do Processo nQ 9.547-62, do 'Jeparta.ncnto
Admlmstrat1vo do Serviço Público. que
trata de dar cumprimento à '1ee1sao
do Supremo Tribunal Federal, decreta:
Art. "!9 Fica incluído no Quadro Oe
Pessoal - Parte Penhanente - do
Mimstério da Justiça e Negócios Interiores, WaJdemar .da Silveira, amparado pelo art. 59 da .Le . . n9 ·J. 193,
de 9 de março de 1954, para Pxercer
o cargo de Redator, EC-305 .19. A, em
vaga· decorrente da exoneração de
Marcelo Pimentel.
Art .. 29 ~ste decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as di::;posições ·em contrário.
Brasilia 19 de abril de 1!~66; 145? ·cta
Independência e. 789 da. República.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti..
go 87, inciso I, da. Constituição Fe ...
deral, e considerando
- que Olavo Bilac foi o grande
propugnador do Serviço Militar· obrigatório, em favor de cuja adoção emprendeu uma campanha de âmbito
nacional nos 'anos de 1915 e 1916;
- que seus poemas, a letra do H1no
da Bandeira e seus discursos vibrantes, constituem o catecismo civico da
Juventude brasileira;
- que o sentimento do dever civico
se inspira nos momentos em que a
Pátria tem a oportunidade de remeffiorar os seus vultos maiores, buseando em suas atitudes exemplos para
as novas gerações,· decreta:·
Art. 19 E' considerado "Patrono do
Serviço Militar" - Olavo ,Braz Mar~

H. CASTELLO BRANCO

Mem de Sá

DECRETO N9 58.221 ....:.... DE 19 DE
ABRIL DE

U.l66

Considera data j::,stiva da FôTça Aêrea
Brasileira o dia 22 de abril.

o Presidente da República,

:sando
da atribuição que lhe confere o arti~
go 87, item I, da Constituição Federal,
Considerando que as :::tções ~éreas
cumuridas na II Grande Guerra, no
Teafro de Operações da Itália, :e, 22
de abril de 1&45, expressam o esfàrço
máximo da Fàrça Aérea BrasilP-ira
representada pelo seu 19 Grupo de
Aviação de Caça, e correspondem as
suas gloriosas tradições, para maior
orgulho das Fôrças Armadas do Brasil, decreta:
Aftigo único.
Será considerado
"Data Festiva da Fôrça Aérea Brasileira" o dia 22 cte abril.
Brasi1ia, 19 de ~bril. de 196<6; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Eduardo Gomes

tins dos Guzmarães Bilac.

Art. 29 l!:ste decreto entra em' vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 19 de abril de· 1966; 145'1'
da Independência e 78'? da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Zilmar, de Ararip'e Macedo
Arthur da Costa e Silva
~duardo.

Gomes

DECRETO N<? 58. 223 ABR!L DE

1966

DE·· 19 D!l

Renova a declaração de utilidade rráblica a que SP- reíere o Decreto número 45.371, de 2 de fevereiro de
1959, para fins de dewpropriaça:o
pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas, da área de
terreno necessária â construção do
açuáe público "Poço da Cruz'.'. no
município de Moxotó - Estado de
Pern.amQuco.

O Presidente da República, ~1sando
da atribuição que lhe confere o .ut:.igo
87, item I, da constituição Federal,
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e nos têrmos do Decreto-lei númcl'O
3.365, de 21 de junho de 1941,_ .nujificado pela Lei n9 2. 786, ·de ·:n de

maio de 1956, decreta:

Art. 19 FICa renovada 3, declar·ação
de utilidade pública a que se refere
o Decreto n9 45.371, de 2 de fever~.:n·o
de 1959, para fins de desapropria~;âo,
pelo Departamento Nacional de c)i)ras

Contra a~ Sêcas, da área de
Com 129.250.000 m2 (cento e

~erre'10
vin~-e e

nove milhões, duzentos e cinqttent.a
mn metros quadrados), represe11"".a,1a
na planta que com êste baixa, 1~vl
damente rubricada pelo Diretor oa
Divisão do M.at_erial do Departamf!nto

de Administração do Ministério 1a
Viação e Obras Públicas, neces;:;á;cia
à construção do açude público ae
"Poço da Cruz", no Município ri e ~vw
xoto, Estado de Pernambuco, cujos
projeto e orçamento foram aprova.'ios
pela Portaria Ministerial n? 286, .le lt
de junho de 1939.
Art. 29 Jtste decreto entrará em
vigor na data de sua publica((âO, :~~vo
gadl?.s as disposiyões em contrário.
Brasília, 19 de abril de 1966; 145° da
Independência e 78? da República.
H. CllSTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 58'. 224
ABRIL DE 1966

DE 19 Dl!

Renova a declaração de utilidade 'Vtkbtica a que se rejere o Decreto J.iJmero 45.225, de 16 de junho de 1959,
para tms de desapropriaçãO 'TJ~-":lo
Departamento NaCional de "J'frras
Contra as Sêcas, da área .de ~erre
no necessária à construção do a·;?J.rJ.e
pUbtwo "Major Tzidoro", no :n·JJ.ntczpw de Santana do Ip'anema, Eiitado -de Alagoas.

O Presidente da República, ·1sando
da atribuição que lhe confere o q,)·r.u~o
87, item I, da constituição Fect,-;cal,
e nos têrmos do Decreto-lei número
3:365, de 21 de junho de 1941, mvd'ific:õ~.do pela Lei n? 2. 786, de ·n de
maio de 1956. df'creta:
Art. 19 FICa renovada a declal''il_r::áo
de' utilidade pública a que se :·•>fr~re
o Decreto n9 4.6.225, de 16 de pruho
de '1959, para fins de desapropr;=-tl'i'to
pelo Departamento Nacional de :}bras
.Contra as Sêcas, da área de terrr~no

com 1.014.750 m2 (um milhão '1i.!atorze mil e setecentos e cinqü~nt.a.
metros quadrados) representada na
planta que com êste baixa, à.evi.J.amente rubricada pelo Diretor da Divisão do Material do Departamento
de Administração · do Ministério da
Viação e Obras Públioas, necessá~ 1a 9.
construção do açúde público 'v.rawr
Iztdoro", no Município de -Santana do
Ipanema, Estado de Alagoas, .;u,ios.
projeto e orçamento foram aprovados pela Portaria Minísterial nQ 669,
de 13' de julho de 1951.
Art. 2? :ê:ste decreto entrara f'm
vigor na data de sua publicação, rr.vogaaas as dlsposições em ·contrário.
Brasilia, 19 de abrU de 1966; 1459 da
Inctepenaencla e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Tá:vora

DECRETO N9 58. 225
ABRIL DE 1966

DE 19 1'1.<:!

Revoga a declaração de utilidade públtca a que se retere o Decreto mi, mero 38.717, de 30 de janetro de
1956, para fins de desr1propriação
pelO Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas, ·da ár"!!a àe
terreno necessãria à construção do
açucte -públzco "Abóbor.as,, no m,unzcipio de Parnamirim, Estado de·
Pernambuco.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ct.rt,!go
37, item L da constituição Fed'O!•·al,
e nos têrmos do Decreto-lei núm{<'O
3. 365, de 21 de junho de 1941, ,n•Jdificado pela Lei n9 2. 786, de ::ll <te
ma.1o de 1956, decreta:
Art. 19 Fica renovada a declari'tcâo
de utilidade pública a que se -·~fere
o Decreto n9 33.717, de 30 de ]anf'tro
de 1956, para fins de desaproprial(ãO
pelo Departamento Nacional .le ' 1'':1-8
Contra as Sêoas, da área de r.errt-1:o
com 8.550.500 m2 (oito milhões, Qlllnhentos e cinqüenta 1il e winhm1V's
metias. quadrados), representada na
planta que com êste baixa. devlda·mente rubricada pelo Diretor ia OJvisão do Material do O?;Jarromento
de Adminio:t.ração Qo Ministério O.a
Viaçao e Obras· Públicas. h"'ce.'õsána à
construçáo do açude público "Aoóboras", no Município de Parnam~mn •

ATOS

Estado de Pernambuco, CUJus tJL"U.It:''.':J
e orçamento foram aprovados pda
Portaria Ministerial n9 620, de 27 de
junho de 1951.
Art. 29' :ttste decreto entrará e!ll
yigor ha data de sua publicaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia; 19 de abril de 1966; 145? da
Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

JuaréZ Tàvo·ra

DECRETO N9 58.226
ABRIL DE

1966

DEi
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20

UE

Cria Grupo de Trabalho destinado a
estuctar a formulação do Plano :Vacional de Estatística.

O Presidente. da República, usando
da atribuição que 1he confere o âl't.1g(l 37, item I, da· Constituicão l''e-der~l, e
Considerando que o levantameaw
regulir de' um conjunto de estat.ídticas básicas constitui condição IJ.llsw
pensavel para a formulação, execu.,._âo
·e contrôle da execuçao da poüt!ea .
econOmica e social do Govêrno:
Considerando que. deve caber ao
'Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica, diretamente ou atrav~s de
convênios, o levantamento daquelas
estatisticas básicas, que constHuL a.J o
Plano Nacional de Estatistica, decreta:
Art. 19 Fica criado, junto ao Ministério Extraordinário para o Pmnejamento e Coordenação Econóniica,
um Grupo de Trabalho com o 1JOkn·
vo de estudar a formulação do P:auo
Nacional de Estatística e propm· as
medidas de caráter executivo ou Legislativo destinadas a permitir sUa
realização em caráter sistemático.
Art: 2<? O Grupo de Trabalho ':.'crá
-coordenado peTa Secretário-Geral ia
Escritbrio de Pesquisa Econorn:ca
AplicaOa, do Ministério do PlanPia.mento, e terá como membros:
a.)
o Capitão- de- Mar- e- Gu~rra
UM) Horácio Auler, do Estado-MaiOr
<lal': Fôrç_as Armadas;
b> um representante do Miniscéno
Extraordir,:.ário para a Coordenação
dos Organismos Regionais;

lo', 0 Dou tor Sebastião Aguiar \yres.
Secretário-Geral do ·Conselho Nacioual de Estatística;
lt) o Doutor Eduardo da Sil.,e1ra
Gomes Júnior. Chefe do Depar~a
mento Económico do Banco Central
da República· do Brasil;
e) o Doutor Isaac Kerstenetsky, Diretor de Pesquisa do Instituto Br~1!eiro de Economia (Fundação Getúlio
Vargai;) .;
f) o no:utor Arthur Fer:reira', Ghete
dO EsCritório Régional da SUDI!;NE
'"'ID Salvador.
\ _.Àrt .. 3<> o ar'uPo cie ·Trabalho apre.sentará· o rélató'rfo de se"us tranalh'JS
no pr'izo de 60· (sesserita) dias, m~vt~
das as sqgestões do.s principais or~aos.
do sistema estatístico nacional e doas
púncip:l.is entidadeS usuárias de t'Sl,a" t.isticas.
Art. 49 O presente decreto en~rarà
cm vigor na data de sua publica~ao,
revogadas as disposições em :;ontl'áuo.

Brasília, 20 de abril de 1966; 145Q da
Independência e 789 da Repüblii::a;
H. CASTELLO BRANCO
Octavio Gouveia de Bulhões
Roberto campos
Osvaldo cordeiro de Farias

DECRETO N9 58.227- DE 20 DE
ABRIL OE

1966

Renova a aectafaçao ae utilidade pU·blzca a que se rerere o Decre·to n'~
41.106, de 8 ae. março de i957, 'nara
tms de desapToprzaçao peto VepaTtamento Nacwnal de Obras Cmnra
as secas, aa area de terreno net.essarza a construçcw do açude pi..m~co
'' Palmetra dOS tnctws", . no Mumcz~
pw. ae patmezra aos tndws, Estacto
de Alagoas.

o Pre.:aaente da Repübnca. usando
da ·at.nbu1çau que lhe contere J art.
87 Item J., da Const.itmçB,:..· Feàel 'il, e
nos r.ermos do Decreto-leJ n" :~.:365, de
21 de JUntlO de 1941, modiílcadL pcia
LeJ n·: J. 706, de 21 de ma:cu :ie Hl5fJ
decreta:
An. 1"
Fica renovada "1 decla!'aM
çâo de utilidade pública a que ;-;e re·
tere-u

ue..:J~:"

ço a e tl:l5 i

fJ<i

tl\'

a

11.100.

.n::; Je

ct~

t:l

de mar-,..

•eNtfH'-'P· ·a

çao pelu oepai'tamento '.Jae1rmal .1C
Obras Con ua a.s ::iêcas, da :treo. de ter~
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rena com 1.357.200 m2 ru:r milh::l.(J
trezentos e cinqUenta e sete mil e duzentos metros quadradOS), representada na ·planta que com este oa1xa, cte·
Vidamente rubncada pelo Diretor da

Divisão do Material do Depal·Lamento
de· Administraçáo do · Mim:;teno da
ViaçãL e Obras Públicas .. necessarm à
construçao do açude públiCO ''Paimelra dos tndios". nõ Mun!c1p1o de
Palmetra dos índios, Estado· ie Ala-

goas. cujos prcjeto e orçamento roram
aprovados pela Portana Ministerial n9
441. de 2 de maio de 1955.
Art. 211 - Bste ctecrew entrarã em

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

Brasília, 20 de abril de 1966; 1459
da Independência e 789 da R,epúb!ica.
H,

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 58-.228
ABR,IL DE 1966

DE

20

DE

Renova a tteclaraçao de utilidade pública a que se retere o Decreto nl:!
40.258, de 31 de outubro ae 1956,
para fins de desapropriaçao pelo
Depaitamento NacionaL de Obras
Contra as secas, da area ae terreno
necessária a construçáo rJ.o açude
pubUco ''Desterro"_ no Muntctp'w de
Malta, Estado da Paraiba.

to foram aprovados pela Portaria Ministerial n9 , 66, de 30 1e janeiro de1956.

'

Art. 29 - 1l:ste decreto entrara em.
v1gor na data de sua publiCaçáo,. revogadas as disposiçõ~s em contráno.
Brasília, 20 de abril de '1966; 145~
da Independência e 789 da R.epública.
H.

CASTELLO BRANCO

Jua) ez Távora

DECRETO .N9 58,229
ABRIL

~

DE 1966

DE 20 Dil

Renova a decwraçáo de utilidade pU-blica a que se retere o Decreto n?
41.495, de 14 de mmo de 1957, para
ftnS de · desàproprzação pelo Departamento Nacional de Obras-'. contra,
as Sêcas, da area de terreno necessarta a construçiio do açuae 'público .. Umanzal", no Mumclp·io de
Martzns, Estado do Rio .Grande,..doNorte.

o Presidente da República, salldo
da atnbmçao que lhe con1er:e o art.
8'1, Item 1, da Constituição t~'ederal, -e
nos termos do Decreto-lei n9 3.365, cte.
~1 de JUnho de 1941, modlttca·10 pela
Le1 n9 2. 786, de 21 de maiO de 1956,
ctecr~ta:

Art. 19 Fica renovada a declaraçao
de utilidade pública a qUe se .!;'~fere a
· Decreto nº 41.495. de 14 de ma!.o de
195'1. para fins de ctesapropriaçao, pelo
o Presidente da Repúbllca, usando Departamento
NaciOnal de Obras uvnda atntuição que lhe confere " a:rt.
tra as secas, da ãrea ·de terreno com
87, Ite.m 1, da Constitmçao r'ederat, e
4.100.000 m2 (quatro· milhões.e cem
nos termos do Decreto-lei ntt 3. 365, de
mil met.ros quadrados), represen•acta
21 de junho de 1941, modiíicado ~ela
Lei nv 2. 786, de 21 de ma10 d~ 1956. -na planta que com este barxa, devidamente rubricada pelo Diretor da Dict·ecreta: '
visão do Mat€rial do Departament.o de
Ait. 19 Fica renovada a declaração ·Administração do Ministério da Viade utilidade pública a que se retere
ça.o e Obras Públicas, necessária à.
o Decreto n9 40.258, de 31 de outubro cÓD.struçâo do açude público "Umaride 1956, para fins. de desapropnaçao
zal", no Município de Martins, Espelo Departamento Nacional d~ Obras
tado do Rio Grande do Norte, ·Cujos
Contra as· Sêcas, da área de terreno
projeto e orçamento foram aprovados
com 1. 873.600 m2 (hum milhão oitopela Portaria Minísterial·nç <>93, de 27
centos e setenta e trêS mil e ~eiscen
de junho de 19~5.
·
tos metros quadrados). represen~ada
Art. '2Q - ~ste decreto entrará .em
Oõ. planta qu·e com êste baixa, devivigor na data de sua publicitção, revodamente rubricada pelo ,Diretor da Digadas as disposiçôes eD:l contrário.
visão do Material do Departamento de
Administração do Ministério da ViaBrasília, 20 de abril de 1966; 1459ção e Obras Públicas, necessana ·à
da Independência e 78Q da. R.epública.
construçá(j do açude público ('DesterH. CASTELLO BRANCO
ro" no Município de Malta Estado
Juarez Távora
da Paraiba, cujos projeto e orçamen·
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DECRETO N9 58.230-- DE 20 UE
ABRIL [)E 1966
·-Renova a dectaraÇ"ao àe utilidade -pu.blica a que se retere o Decreto 1~.;
38.742, de 30 ae 1anetro âe 195f:i, para
tms de desaproprzaçào pelo Departamento Nacwnal de Obras Cunua,
as Sécas, aa area de terreno nf'·
cesslirza a construçao ctO rú:;uae publzco "Caraibzntws" no muwezptO
de Patmetra dos rn'dws, Estado de
Atagoas.
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87, inciso l. da ConstitUJçâo. e LO.s têrmos do Decr.eto-lei nv 3.365, de 21 de
junho de 1941, modificado pela Lel n"/
2, 786. de 21 de maw de 1950. decreta:

Art. 19 Fica ctecJarada úf '.lllJlt:lade
p~ra tlns de aesapropnaçav
pelo Depanamento NacwnaJ de Obras
Contra as, secas. a area di:' . .>rrC!no
com 272,610 na tduzenws e "f!t.enca e
dois, seiscent-os e dt~:wsseis hectares)
representaOH na
Jr> t~lHIJ este
baixa, devidamente rubnCacta pelo Diret:.or da DlVIsM do Matenai r!o De'partamento de Admmlstraçao do MiO Presidente da· República. :!.mnâo
da atrJIJurção que lhe confere o a!·t. . nistériç da V1açau e Obl'as Dübli.:::as,
necessana a con1->truçau dt· açu..:tf' pú37. 1tem 1, da Const-Itmçao Federa1 f
blico "Algodoeiros", no municípiO de
nos têrmos do Decreto-lei n9 3 .. 365 _ d~
Nossa Sennora da Glona · fi;'staJ;. ue
21 de junho de 1941. modificado pela:
Sergipe cuJos projeto e ,··
toLel n"' 2. 786, de 21 de maiO de ~9b6,
ram aprovado.s pela Portaria n'~ ....
decreta:
3;DPEP. de 4 de lUnh,l 0.-· r~:->
,Art. 19. Fica renovada a declaraçiW
Art. 2" - este decreto entrará em
de utilidade pública a que 8€ retere
vigor na data de sUa p11b:'r~"' ::.v1. reo Decreto nQ 38.742, de 30 cte JaneirO
vogadas as dlsposições em contràr10.
de 1956, para tms cte desapl·vpua~,~an
peJo Departamento Nacional de vnras
Brasília, 20 de abril de 19H6: 1459
Coritra as secas, cta area de ~e1 H'!lO
da Independência e 789 da República.
com l.250.0CU m2- tum tnlltlao auzenH, ÜASTELLO BRANCO
tos e cinqüenta mil metros t,ua-Oradns)
representada na planta que com este
Juarez Tavora
baixa. devidamente rubricada pe:o !)ireta! da Dtvisáo, do M.at:.enaJ Cio De-partamento de Admtmstraçào ':iú MiDECRETO N9 58.232
DE 20 DE
nistériO da Via6ao e Obras PúL11 ~c a.:;
ABRIL tlE 1966
necessária a construção do açude pú:
b!ico "Caraibin!1as". no municJ~IO de
Renova a dectaraçao de utilidade ptl·
Palmeira dos índios. Estado de Alablica a que se tetere o Decreto n9
go'as. cujos projeto e_ orçamento foram
40.154, de 16 ae outubro ele 1956,
aprovados pela Portaria Ministerial n<?
para fins de desapropriação ·'elO DP785, de 16 de setembr.o de 1965.
partamento NacionaL cte Obras ConArt. 29 -e- .tl:ste decreto entrará Em
tra as Secas, da area cte ten·enn nevigor na data de sua publicação. revocessaria a construçao ao açuae (lU~
gadas as disposições em contrB.rio.
blico "Bituri'' no Municlpw ae Belo
. Jardnn, Estado de Pcrnamouco.
Brasília, 20 de abril de 196ti: 1459
da Independéncia e 789 da Repúblic~.
O Presidente da RepúOlica. t!sanrto
H. CASTELLO BRANCO
da atribuição que lhe contere o art
Juarez Ttivora
87. item 1. da OonstHuiçao f<'edenu, t".
no;, termos do Decrét-o-leJ u'? 3 . .:lt.ió, de
DECRETO Nl" 58.231 - DE 20 DE
".:!: d' junho de H.l41. ow _,·aa. JJt-"la
ABRIL DE 1966
Lei n9 '4. 786, de 21 de maw de t:J56,
dEcreta:
·
Declara de utuutade públwa, para tms
Art. 19 ·Fica renovada a declaraçao
de desapropriaçtio velo Departamende utilidade pública a que se retere
to Nacwntit cte Obras. Contra as SéO Decreto n° 40.154. de- 16 de •JU':.Unro
cas. area áe terreno situaaa -:"to mu~
de 1956, para tms de desapropnaçao
mctpzo ae Nossa senhora da Glóna,
pelo Departamento Na.('H>I!aJ cte Ubras
no '!Jstaao de Sergtpe.
Contra as ~eeas cta area ae ,.,~rref!.J
O Preslàente da. República usando
com 6.305.500 m2 tse1s m11nóes t.teda atribuição que lhe cOnfere o ~.trügo
zentos e cmco ~iJ e qumtlt'IHus mepúblJC~,
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Izidoro, Estado de Alagoas, cujos p1 ojeto e orçamento for_am aprovados pela
Portana Ministerial nl? 506, de 28 -ue
te rubncacta pelo, Dlretor ja J1v~sao
agôsto de 1956.
do MatenaJ do Departamento de Jldministraçho do Ministério da Vmça?
Ar'!.;. zg Jtste decreto entrará em
e Obras PUblicas. necP~<>sarJa ·à consvigor na data de sua publicaçao, ·revotruçao do .açude pUblico "Situri" 110 · gadas as disposlçôes em contrario.
MunJClpio de Relu Jardim. 1!1stacto Oe
Pernambuco, CUJOS ptOJ;.~r.o e O~\amen
Brasllla, :lO de abril de 1965; 145Q
to tur'am aprovados pela Portana Mida Indepenctenc1a e 189 da República.
tros quadrados). representada na
planta que com este Daixa, devwamen-

nist-erial n"' 416, de 25 de julrw de

1956.
Art. - 2Q

~te

decreto entrará em

vigor a partir da data cte sua punllce--

çilo, revogadas as disposições em ccmtrário.
.Brasília, 20 de abril de H66, 145~
da 1ndependéncm e ·iSI.l da B:.epública.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 58.233

t\BRIL DE 1966

DE

20

DE

Renata a dectaraçáo de utilidade publzca a que se retere o Decreto n<?
4.0.::398, cte 21 de novembro de I9b6,
paru tms àe desapropnaqão pelO
Departamento Nacional de ObraR
contra as secas, da aTea de terreno
necessarta a construçtzo do açuat3
puiJllCO "Dltw D' Agua do Pai Mané'-,
.no Munwzpw de Major Izidoro, Es~
ta ao de Alagoas.

o J:'resJdente da RepUblica, usando
d.a atnbmça.u que lhe confere o art.
87, nem ..1., ·da Constitmçao F'ederal, e
nos termos do Decreto-lei n" 3.365, de
21 de JUnho de 1941, modlhca'10 pet21.
Lei n° '<l.• 786, de 21 de maiO de 19M.,
decreta:
Art. li? Fica renovaaa a aeciaracao
de utilidade pú.blica a que se refe!'e o
Decreto nv 40,398, de 21 de novembro
à.e 1956, para fms de desaprop•·mção
pelo Departamerito Nacional de onras
Contra as secas. da area' cte terreno
com 3.242.000 m2 (trés milhões duzentos e quarenta e dOis mil me~ros
quadradosJ. representada na planta
que com éste baixa. devidamt>nt.e rubncada pelo DJretor da Divtsao do
Matenal do Departamento de Administr·açâo do Mimstério da Viaçau e
Obras Públlcas. necessária à ::t..>nstruçâo do açude público "Olho 0' Agua
do Pai Mané", no MUlliCipiO de :N.laJor

H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
DECRETO N? 53.234
ABRIL iJE 1966

DE

20

DE

Abre_. ao Ministério da AeronáUtica
o crédito e~pecial de Cr$ 508.50D.Oil0:
para o tim que especifica. ·
O Pres1d~n1,e da República, usand·o
da atribUição que lhe confere o arr,igo 87, n"' I. aa constituição, e da
<hlt.orizaçâo cunt1da na Lei número
4. 8::S2, de o de: nov~mbro de 1965 e
tPndo OU1 'ldt L Tribunal de Contas
da Umáo, YJ.o..s têrmos do artigo 93
do RegUla.nentv Gera-l de ·contabilid~dP r-'Ubü~..:a, decreta:
Art. 19 Fica aberto, ao MJ.nistério
da Aeronáutica, com vigência por
doi.;:) ~xere11;1L'S, J crédito especial de
Cr$ :>os. ~!"r!. UO<i (qumhento:: e oi~o
mühõe e 111mnentos mil cruzeiros!.
para ocorr'~l a,,:, despesas coro a restam.açâo c adaptação dos aeropor-tos de Uruguil.iana, Afonso Pena,
sa. .lt<;-;; Dumont, Belém, Salvador
e
Sât LUlz M .:;;ngencias atuais do tráftgl' aéreo.
Parágrat0 único. O referido créd)t<> terá 3. sr:guinte discriminação:
U1·uguahana
72.0~0.0DD
Afonso Pena ......... . 248.592. 7DO
&Lntus JUrnünt ••••..
50.480.6l:O

Btlém

........ .

43.119.400

Salvador
........ .
13.607 .3DO
Sãv Luiz
, ........ .
80.700.000
Al't. 2Q ::f!ste Decreto entrará em
vig-or na data de sua publicação, re~
vogadru; l,' ~~l~posições em contrário.
Brasília, 20 de abril de 1966; 1451?
da Independência e 78? da República
R. CM...:,'.l'l1LLO BRANCO
Octá-vzc df ·Bulhões
Edua.rcw G(;mes
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DECRETO
Aprova o orçamento aa

N ,9 b8. :::3b -

tJm·o~rsida-a<o

DE 20 DE

ABRIL

1966

DE

Federal do Rio Granàe do Norte.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art 8"1, item 1. da Constituiçao. no& termos do art. 107 da Lei n,Q 4.320,
de 17 de marçú de 1964, e de ttcóroo com o disposto- no Decreto n5' 54.391,
a€ 9 de outubro de 1.964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, cte 11 de
janeiro ae l96t>, decreta:
Art. 1.9 .F'ica aprovado, con101 me o quadro anexo, o Orçamento para
o exercício de 1966, da Jnivt.rsiaade Federal do Rio Grand-e do Norte,
autarqma vinculada ao Minisre1-i0 da Educação e Cultura.
Art. 2.? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dsiposiçôeS em contrário .
.BrasilJa. 29 de abril de 1966, 14fl"l· da Independência e 78Q da República.
li,

UASTELLO BRANCO

Pearc

Ate~X'l

Os anexos a que se refere .o art. 19 foram publicados no Diãrio Oficial

de Z6-4-66.

DECRETO N.Q

58.2:{!~-

DE

20 DE

ABRIL

DE

1966

Aprova o o;çament"o ao InMituto Joaquim Nabuco de PesquMas Sociais.

o Presidente cta República, m·ando da atribuiçá.o que lhe contere o
art. 87; item I, da Constituição~ nos têrmos do art. 107 da Lei número
4.320, de 17 de março· de 1964, e de acôrd'o com o disposto no Decreto
nQ 54.397, de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de números 55.534 e
55.535, de 11 de janeiro de 1965, decreta:
Art .. i.Y FICa aprovado, cor.tcrme o quadro ·aneXo, o orçamento para
o exercicio de 1966, do Institutr Joaquim Nabuco de Pesquisas ~oc1a1s,
autarqma !ederal· vinculada ao .Ministério da Educaçao e Cultura.
Art. 2Y r~stA decretf"! entrar~, em vigor na data de sua publicaçao,
revogadas a-s disposlçôes ('ln co.::J.trario.
Erasilla 20 dP abrii d~ 1966, !4t:., da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO 'BRANCO

e~art 1

AlelXO

Os anexos a que se refere o art. 19 foram publicados no Diãrio Oficial
de 2-6-4·66.
DI•:CHETO
Aprova o orçamento da

K_Q

58-.237 -

Vn·wf.?'.~idaàe

DE 20 DE

·ABRIL

DE

1966

Federal da Bahia.

o Presidente da República, usando· da atribuiçáo que lhe confere o
art. !:!'/, 1terr l, da Com:tit.uiçao, n ....~ têrmos do art. 107 da Lei n,9 4.320~
de l'i d(· marçu dto Ul6l, e de fJ.côrdo com o disposto no Decreto n.Q 54.397,
de 9 de out.ubro de 1964, altl:'radL pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
J~neiro ctf' 18()J_ decreta.
Art.' V' .J:"lca aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento para
o exercwio de 19õb da Univf'rsictaO:.:.>o Federal da E-ahia, autarquia vinculada
ao Munstél'J:.I dr Educaçao r ,Ju1t•!ra.
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Art. 2.'·' Este decreto entrará em vigor na data. de sua publicaçáo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de abril de 1966; 145., da Independência e 789 da R.,"!púbE_ca .
.fi.

CASTELLO BRANCO

Pearo Atezxo

Os anexos a que s€ refert! o art. lQ foram publicados no D. O . .de
26-4-66.
DECRETO N9 b8. ~3H -

DE

20

DE ABRIL DE

1966

Aprova ·a orçamento Cja Uhiversiàade F~deral de Alagoas ·

O Presidente da República u.sancto da atribuição qUe lhe confere o
art. !J7, item I, da Con.stitUlçãc, nos têrmos do art. l(l'l da Lei número

4.320, de 1'1 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto po Decreto

n<~

54.397, de 9 de outubro de

196~.

alterado pelos de números 55.534 .e

55.535, de 11 de janeiro de 1965 decreta:.
·
Art. '1,_. Fica aprovado conforme o auadro anPxo. o orçamento para

o exercício de 1966, da Universidade Federal· de Alago as,. autarquia vinculada ao Minis.tério da Educàção e Cultura.
Art. 2Q :í!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicãção, revogadas as dispo15ições em contráTio.
Brasília, 20 de abril de 1966.; 145Q· da Independência e 78Q da· República.
H. CASTELLO BRANCO.

Pedro

Os anexos

~6-4-6ô.

Ale~xo.
~

que se refere o art. lQ foram publicados

DECRETO N9 !:58.23!:1
Aprova o orçamento da

-DE

20·

Um~;erszàaae

DE ABRIL DE

no~D.

O. de

1966

FeaeTai ae Pernambuco

O Presidente da República, m:ando d8 atribuu.:ao que ihe confere o
art. 87, item l, da Constltmção,. nos têrmos do art. 10~/ da Lei numero
4.320 d':':! 17 de m::~.rço de 1964, e de acordo com t dlspusto no Decreto
n9 54.397, de 9 de omtibro de 1964, alterado pelos de números 55.534 e.
55.535 de 11 de janeiro de 19üt., decreL<:~:
'
Art. 19 Fica aprovado, confv:·mr o .quadro anexo, o orçamento para
o exercício de 1966, da UniversidB.ót= Federal de Pernambuco, entidade vinculada ao Ministério d.a. Educação e .Cultura.
·
Art. 29 f:ste decreto entrará em vigor' na data de sua publicação, revogadas as disposições em comra_fio.
Brasília 20. de abr.il de· 1966; 145Q da Independência e 78Q da República.
·
,

fi.

CASTELLO BRANCO

Pedro Alezxo

Os anexos a que se refere o art. 19 foram publicados no D. q. de

26-4-66.
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DECRETO N9

58.240 ..:...._ DE 20 DE ABRIL DE

1966

Aprova o orçamento da Escola Federal de Minas de Quro Prêto

O Presidente da· República, usando da atribuição ·que .ihe confere o
art. 87. item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei número
4.320, de 17 de março de 1964, ·e de -acOrdo com o disposto no Decreto
n<?. 54.397, de 9 de outubro de. 1964, alterado pelos de números 55.534 e
55.535, de 11 de janeü·o àe l~G;)_ 1jecreta:
Art. 1<? .Fica aprovado confo:~me o quadro anexo, o, orçamento para
o exercício de 1966. da. Escol.:.~.- li'ederal de Minas de Ouro Prêto, autarqUia
vinculada ao Ministério àa Educação e Cultura.
Art 29 :ê:ste decreto entrará em_ vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá!'io~
Brasília, 20 d~ abril de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.
·
H. CASTELLO BRANCO.
Pedro Aleixo.

-Os anexos
25-4-66.

a que se refere o art. 19 foram publicados no D. o. de.

DECREI'O N9 58.241 ABRIL DE

1965

DE

.t.U DE

Retijica a classijicaçáo dos cargos de
nwet superiot do Quadro Ext.ra-Jr_ctznáno do Pessoal aa àn-iver.;;u.Wde
Federal do Rio de Janeiro, apr•J1)ü-..
da pelo Decreto nfJ :lb. 734, de 4 de
jeverezro cte 1965, e dzspôe ~àbre o
enquaaramento àe seus a t u tt t s
ocupantes
O ~residente . da República, asauu:o
da atribuição que lhe. confere .1 artigo 87, item, 1, cta Constituiçao, .- de
e.cõrdo com o a~·tigo 99 da Lei •)Urn:::.:.
ro 4. 345, de 26 de junho de t964, e
re~pectiva regulamentaçf-o, ·decrm.a:
Art. l<,! Fica retificada, na .oc•na
dos anexos, a classifica(,:âo dos :a_c·gos
de mvel superior do ~uaclro Ext.rnordinário de Pessoal ia Univerq•lHde
Federal do Rio de Janeiro, bem conio
a relaçào nominal dos re"spec .Jvos
ocupantes.
Art-. 29 A retificação prevista i1este.
decreto prevalecerá a partir de 19 de
junho de· 1964.
Art. 39 · este decreto <mirará em
Vigor· na data de sua ,publica~:ão, revogadas as disposições em con>;r:lr:r;.
Brasília, 20 de abril de ·1966; J.459
da Independência e 789 da Re'puolic•a.
H. CASTELLO BRANCO

Pedro. Aleixo

Os anexos a que se refere o textO,
inclusive a relação nominal do art. 19
foram publicados no D. O. de 4-5-66.

DECRE_'I'O N9 58.242 ABRIL DE 1965

DE 20 DE

Classifica os cargos de nivel superior
de .. Ministério da .Justir;a e lVf::gócios
Interiore$ e dispõe sôbre o enquadramento· de seus atuais ocupantes.

·o .Presidente da RePública, usari.do
da atribuição que lhe contere o artigo 87, item I, da Constituição, e de
a.côrdo com o art. 99 da Lei n9 ·4.S45,
de 26 de junho de 1964, t: t e.:.~pediva
regulamentação, qecreta:
Art. 1<? Fica aprovada· a ela'isifiL.açâo dos cargos de nível superlor tAnexo 1'), bem como a relação nmtli"lal
.dos re.:pectivos ocupantes (.'\nexo TI).
do Quadro de Pessoal ~ Parte Permanente e Partes Especiais - d.Li Ministério da Justiça e Negócias tnteriores.
Art. 29 O órgão de pessoal competente apostilará os títulos dos servidorl'!s abrangidos por êste decreto ou
expedirá portaria declaratória aos que·
não os possuírem.
Art. 39 A classificação de cargos
prevista neste decreto, com r,eferência
ao. pessoal beneficiado pela Lei· número 4.069, de 11 de junho de 1962,
não altera o caráter provisório do
respectivo enquadramento, nos têrmos do item II do art. 49 do Décreto n9 54.01,5, de 13 de julho de 1964,
alterado pelo de ri.9 54.240, de 2 de
setembro do mesmo ano.
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Art. 49 As despesas com a execução
atendidas pelo
dêste decreto 'seráo

crédito especial de que trata o Decreto n<? 54.01&, de 13 de julho de 1964,
na conformidade do disposto no artigo
42 da Lei n\> 4. 345, de 26 de junho de
1964, e pelos recursos orçamentários
próprios.

Art. 5'? As vantàgens financeiras
deconcntes do presente decreto vigo-

ram a partir de ll.l de junho de 1964,

."'alvo quanto às readaptações efetuadas posteriormente a essa data.
Art. ·6<? f:ste decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília,. 20 de abril de 1966; 145"
da Independência
e 789 da República.
H.

ÜASTELLO BRANCO

pectivos ocupantes, a· sa.ber:

Art. 2<:> Os efeitos financeiros resultantes da presente ·retificação preValecem a partir de 19 de jultw de 1960,
correndo as despesas corre pondentes
à conta: da dotação orçamentária própria.
Art. 39 O órgão de pessoal competente apo~tilará os títulos r'Jo." servidores abrangidos peló presente decreto.
Art. 49 gste decreto entra.rú em vigor na data de sua publicacfw, revogadas as dispo~içõefl em contn'trio.
B1·así1ia, 20 de abril de 1966; 145\l
da Independência
e 78Çl da R'epú-

blica.

H.

Mem de Sá

CIISTELLO BRANCO

Pedro Aleixo

Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a relação nominal do art. 19,
foram publicados no D. o. de 4-5-66
e retificados· no D. O. de 10-5-66.

DECRETO N'? 58.243
ABRIL

bem como a relação rtominaJ dos res-.

DE 1966

DE 20 DE

Retifica o enquadramento dos cargos,
junções e empregos do Mini.stt
da Eàucaçào e Cuttura,
aprovado
pelo Decreto n9
52.794, àe 31 de
Outubro de 19·63, e dá outras providencias.
O Pre. idente da República, usando
da a~l'lbUiçâo que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituição, e tendo em VlSta o. dü:.posto no art. 48 da
Lei n'? 3. 780, de 12 de jlllho de 1960,
decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma
dos anexos,
o enquadramento dos
cargos, funçôes e empregos do Ministério da Educação e Cultura, aprovado pelo Decretp n<? 52.794, de 31 de
outubro de 1963, na parte relativ'a' à
classe de Documentarista, Código EC302-17, e à série de classes de Revisor,
Código EC-306,
níveis 14-B e 12-A,

Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a relação nominal do art. 19,
foram publicados no D. O. de 4-5-66

DECRETO N9 58. 244
ABR!L DE

1966

DF

20

DE

Modifica disposições ào Decreto · número 57.744. de 3 de fevereiro de
1966, que requlamentou o reoime de
tempo intef}ral

O Presidente da República, usando
da atribuiC'ão aue lhe C'OI1ff'1e o artigo 87,. item i; da ConsUtuicão, decreta:
Art. 19 O art. 49 fica acrescido do
segumte parágrafo único:
"Parágrafo único.

O disposto
hplir.a ao pessoal a que se refere o Decreto número 57. 8'"17, de 28 de fevereiro de
1966".

nes1e artigo nâo1

~e

Ai't. 29 o parágrafo único -do artigo_ 69 passa a fig~rar como § 29, depois do seguinte parágr.:tfo:

"§ 1Q O regime de tempo integra-l exige,. obrigatõriamente, o trabalho desdobrado em dois turnos".

ATOS DO

Art. 3° Reliogam .. s0 as tlispasições
em contrário.
Brasília, '2-0 de abril ·J"" lBGG: 1t59 da
Iníi•,p nd(m:ia e 73<:> da J:·~t·publica.
H. Cli.STELLO BRANCO

Mem de Sá
Zilmar de Arartpe fliacedo
Arthur ela (:"8'0 e suvc.
Jurar11 Wfa('falhâes
Octávio Bulhôes
Juarez Trwora
Ney Braqa
Pedro Aleixo
Walter Peracchi Barcellos
Eduardo Gomes
Raymundo de Britto
Paulo H:g?Jdio Martins
Mauro Thibau
Roberto Campos
Osvaldo Cordeiro de Farias

DECRETO Nº 58. 245 ABRU. DE 1966

DE

22

95
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neutralização; clarificação; frigoriflcaçáo; desodorização; enlatamento de
óleo e· gordura; fabrtcação - corte e
encaixotamento de sabão; hidrogenação; bica (alimentação); pré-limpeza; descascamento; separação; prépresagem por "expellers"; extração
solvente; ensaque de lex;. margarina
fabricação e acondicionamento·
acidulação ~ cisão e destilacão dê
ácidos graxas; lavagem de bôrra; pasteurização e fermentação do leite; e
l.'ecepçao de óleos.
Art. 2º o presente decreto entrara
em vlgor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de abril de 1966· 145ço
da Independênc1a e 78º da RepÚblica.
H. CASTELLO BRANCO
Walter Peracchi Barcellos

DE

Concede autorização, em carãter permanente, à_ Sociedade Algodoeira do
Nordeste Brasileiro S.A. "Sanbra'J
para trabalho continuo. nas fábricas de extração e tratamento de
óleos vegetais e subprodutos.

o Presidente da Repúblfca, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, dá' Constituição e nos
têrmos do art. 79, § 2<? do Regulamento aprovado pelo Decreto número 27 .'048, de 12 de agôsto de 1949,
decreta:
Art. 1º Ficam autorizadas a runclon~.r. em caráter permanente, aos
domingos e nos feriados civis ou religiosos. respeitadas as· disposições legais_ vigentes, sobretudo as de prote ...
ção ao trabalho e excetuados os serviços d-e escritório,· as fábricas de extração e tratamento de óleos -vegetais e subprodutos da Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro s. A.
"Sanbra", localiza,das na Avenida
Alexandre Mackenzte n9 880, no· Es-·
tado de São Paulo, compreendidos os
seguintes setores: rec-epção de matéria-prima; caldeiras; tratamento de
âgua; caixotaria; · armazém de produtos acabados; manutenção mecânl'ca. e elétrica; almoxarifado: vigtlância. portaria e guarda; ·instalação
de prevenção de incêndio· ambulatório; armazém para latas' e caixas·
limpeza da fábrica; lavagens de pa.:
nos para filtros; laboratório químico;

DECRETO N9 58 246 ~
ABRIL DE 1966

DE

22

DE

Outorga concessiio a Rácl/!.1) lndepen'df:ncza de Brasília Ltda., para :.nstalar uma estação de radiodifusão
sonora na cidade de Brasília - DF'.
L Presidente da R.epunnca. usando
da atribmçao que 1he I"!Ont~re o Art.
87, n\1 1, da Constitui«;>i:!G F·ederal e
tenao em vista o :t1spost.<1 no Art. 5Q
n"' XI I. aa mtsma. Const.itJ:açâo I?
que consta nos Parecet"A$ IJS. 287-6"'
e 160-66. 'lO Conselho Nacional CLe Te
lecomunicaçóes, decrPta:
Art. 19 í''ica outorgada concessão
Ráct10 IndependênCia de Uras1!1a Li
mita.da nos Cérmos C.o art. 28 ao Rcgulamf'nto aos Serviços 1:e Ramo1ifusão para estabelecer na cidade de Brasília, DF. sem direito de exclusividade,
uma est.açao radiOdifusora sonora.
Paragraío Umco. f) conr..~al,; decorrente desta concessão obedecer:.. às
clausulaf que com P.Ste J<:t.JY.am ·rubricaaas PE'JO Presidente t.o ~Qnselho Nacional aF Te1ecomumcaçõ~s ~ aevera
.,;er assmado dentro JP hO (s~ssenta)
dias a contar da data da publicacão
dêste decreto no Diário Oficial Sob
pena de se tornar nutO de pleno direito o ato 1e outorga.
Art. 2'-' Revogam-se as Clisposiçôes
em contrário.
Brasília, 22 de abril de 196-ô; 145Q
da Independência e 789 ria República
H. CASTELLO BRANCO

SG
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Art. 5Q Observado o di.sposto no artigo 4Q dos recursos do Fundo ser'ão
Aplicados:
Cria o "Fundo de Pesquisas Indus1 - em levantamentos e pesquisas
triais e Técnicas", diretamente sunos setores industriais sob jurisdição
da Comissão ·de Desenvolvimento Inbordinado à Comissão de Desenvoldustrial;
vimento IndusirüÍI, do Ministério da
II - em análises de projetas indusIndústria e do Comércio.
triais que forem submetidos aos Gru.
pos
Executivos referidos no !Je,;reto
o Presidente da República, usando
número 53.975, de 19 de junho de
da at1ibuição que lhe confere o arti1964;
go 87, item I, da Constituiçao, decreta:
III ~ em acompanhamento da exeArt. 19 Fica criado um fundo sob cução dos projetas e na aferiçáo de
a denominação de "Fundo de Pe.squi- seus resultados;
sas Industriais e Técnicas" dest,inado
IV - em estudos de mercado, via .. prover recursos pti.ra elaboração c! e
sando ao dimensionamento dos vâprojetas e programas de desenvolvi- . rios setores industriais;·
mento industrial e técnico.
v - na elaboração do cadastro inParágrafo único. O ·fundo fica:rá,
dustrial,' em colaboração com -::>utros
diretamente subordinado à :.-:omissáo órgãos do Ministério da Indús1;.ria e
de · Desenvolvimento Industria!, ena.- · do Comércio;
da no Ministério da Indústria e. do
VI - erp. despesas com pessoal, maComércio, pelo Decreto nQ 53.898, de
terial, permànente e de consumo,
29 de abril de 1964.
equipamentos e instalações, ernços
Art. 2<? o "Fundo" será constituído de terceiros e em outros ·encargos que
por:
forem 'cometidos pelo Ministro da
a)
empréstimos ou doações de en- Indústria e do Comércio.
tidades governamentais, internaciOArt. 6<? l!:ste decreto entrará em vinais ou nacionais;
gor na data de sua publicação. revobJ contribuições de Sociedades de
gadas as disposições em contrâno.
Econom1a Mista, órgãos autárquicos e
Brasília, 22 de abril de 1956; 145Q
emprêsas industriais do Estado, vinculados ao Ministério da Indústria e da Independência e 789 da República.
cto Comércio, -em quantitativos aproH. CASTELLO BRANCO
·vados pelo Presidente da República,
Paulo
Egydio Martins
mediante proposta do Ministro da Indústria e do Comércio;
c)
contribuições de ~ntidades reDECRETO N<? 58.248
DE 22 DE
pr~::J.entativas da indústria e do coABRIL DE . Í966
mércio.
Art. 3<? o's recursos a que alude o
Cria, no Ministério da Indústria e_ do
artigo anterior serão obrigatórlarrierrte
Comércio, a Comisséio Consultzva
depositados 'lO Banco do Brasil 5, A.,
da Política Industrial e Comerczal.
em conta especial, sob o titulo ·'Fundo de Pesquisas Industriais e Técnio Presidente da República, usando
cas".
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I,. da Constitmç~o, cteParágrafo único. A movimentação
ereta:
da conta caberá, conjuntamente, a
dois secretários da comissão. de DeArt. 19. Fica criada, no Ministério
senvolvimento Industriai designadns,
da Indústria e do Comércio, a Co~
em Portari'a, pelo Ministro da Indúsmissão ConSultiva de Politica mdustria e do Comércio.
trial e- Comercial, com a constítulçáo e os objetiv.os constanws do _preArt. 4<? A apllcação dos recufsos do
sente decreto.
Fundo será feita de acórdo com PlaArt. 29. A Comissáo Consultiva ae
no aprovado '1elo Ministro da indústria e do Comercio, que _fixaq3. os cri-• Política Industrial e Comercial será
presidida
pelo Mm1stro àe t!iSLacto
térios de sua execução, estabelecendo,
inclusive, escala de prioridade.
da Indústria _e do Comércw; suostl·
DECRETO· NQ 58.247 -

ABRil. DE 1966

DE

22

DE
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tuído em seus impedimentos por um
membro de sua indiCaçfw, e constituída por 10 (dezJ elementos representativos da livre emprêsa, no exercício efetivo de suas respectivas atiYidàdes, escolhidos pelo Ministro da
'Indústria e do ComérciO.
Paragrato umco. As cteliberaçbes
da Comissão sómente serão validas
quando aprovadas. pela maioria absoluta de seus membros.
Art. 39. A ComissM reunir-se-a
quinzenalmente, em carater ardinario, e extraordinàriamente sempre
que necessario, por convocaçao :1.0
Ministro da Indústria e do Comér~
cio.
Art. 49. Compete à Comissâo:
a> Apresentar dados, estudos e sugestões para a formulação das ditetrizes, planos e programas económicos do Governo, prestando-me assessoria na execuçao da politica de
desenvolvimento industrial e de expansão do comercio iiiterno e externo;
bJ sugerir me"ct1das destinadas a
simplificar os métodos e a dinamizar
o sistema de comercialização interna;
c) indicar sugestões visando ao aumento da produtividade geral ou se.:
torial, recomendando medidas e orovidências destinadas a amparar e estimular a exportação;
.
d) examinar e opinar sõbre ·o desenvolvJmento da conjuntura económica global ou setorial;
e)
examinar e opinar sõbre ieis,
decretos ou atas administrativos que
direta ou indiretamente interessem
à indústria e ao comércio.
Art. 59. A Comissão poderá requlsit'ar funCionários do Ministério, na
forma da lei, e receber a colaboração de técnicos indicados pelas entidades de classes civis ou sindicais,
postos à disposição, sem ônus para
o Tesouro Nacional.
Art. 6Q. Poderá a Comissão, sempre que julgar necessário, convocar
órgãos e entidades oficiais ou privadas, civis ou sindicais, para comparecer às suas sessões e prestar-lhe
colaboração, fornecer-lhe dados estatísticos e quaisquer outros, elementos reclamados pelos interêsses e ob~
jetivos do órgão.
Art. 79. A comissão poderá receber,
para sua: manutenção e custeio, doações de qualquer natureza e contribuições de empresas estatais e do
comércio e da indústria em gera!.

Art. S'l. Os recurso~ ·obtidOS na
forma do artigo anterior serão aplicados, a critério do Ministro da Indústria e do Comércio, nas despesas
que fizerem necessárias ao cabal desempenho dos objetivos da comissão.
·
Parágrafo lmico. No caso da extincao da conussáo, ~ seus nens
revêrterão em favor do Tesouro Nacional.
Art. gQ. A Comissão bap.;ará,' ad re/e1·endum do Ministro da Indúst.ria e
do comércio, todos os atas normat1vos e complementares indispens:l.\'els
à fiel execução cto presente decreto,
inclusive seu· regulamento interno.
Art. 10. :&te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
·
Brasília, 22 de abril de 196:6; 145Q
da Independência e 78<? da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO. NQ 58. 249 ABRil. 'DE 1966

DE

.25

DE

Outorga concessão à Rádio Novo An·
dirá Ltda. para instalar uina estação de radiodifusão sonora na cidade de Rio Branco - Acre.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I. da constituição Federal e tendo em vista c disposto no
art. 59, n9 XII, da mesma Conshtuiçáo' e o que consta no Parecer n<? 004,
de 1965, do Conselho Nacional de Te~
Iecomunicações, decreta:
Art .. 19 Fica outorg·ada concessão
à Rádio Novo Andirá Ltda., nos têrmos do art. 28, do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusãü, para estabelecer, na cidade de Rio Branco, .Estado do Acre, sem dir~ito de exclusividade, uma estação radiodifusora so,.
nora.·
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que Com êste baixam, rubricadas pelo Presidente do Conselho Na..,
cional de Telecomunicações e deverá
ser assinado dentro de 60 (sessenta)
dias, a contar da data -da publicação
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dêste decreto no Diárl.o Oficial, sob
pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato da outorga.
Art. i9 Revogam-se ~ disposiçõeS
em contrário.
Brasília, 25 de abril de 1966; 1459 da
Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 58. 250 _;,
ABRIL DE

1966

DE

25

DE

Altera o que "cria o Fundo de E.~
tímulo Financeiro ·ao Uso de Fertilizantes e Suplementos Minerais FUNFERTIL, e dá outrás providências

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, .n9 1, da Constituição, e nos
têrmos do disposto' no art. 69 ·da Lei
n'? 4. 728, de 14 de julho de 1965, de-

creta:
I -

O artigo 4'\ do Decreto número

58 .193; de 14 de abril de 1966, passa

a ter a seguinte redação:

"Art. 49 A' gestão do 1FUNFERTIL

caberá a uma Junta~ Deliberativa
composta de 6 (seis) membros, tcdo~
nomeados pelo Presidente da RepúbJica, que representarão:
·1) o Ministério da AgricUltura.
.
2) O Banco Central da República
do Brasil.
3) O Banco Nacional de Crédito
Cooperativo.
. 4) O Banco do Brasil S. A.
5) o Grupo Executivo da Racionalização. da Cafeicultura (GERCA).
6) A Comissão de Financiamento
da Produção.
Parágrafo único. A Junta Deliberativa será presidida pelo representante do Banco Central da República do
Brasil, sendo suas deliberações tomadas por maioria simples, com a presença de, no mínimo, 4 (quatro) de
seus membros, e contará ·com uma
secretaria' Executiva, a cargo de um
Secretário Executivo, nomeadá pelo
Presidente da República". ·
Brasília, 25 de abril de 1966· 145Q
da Independência e 789 da· RepÚbliç.a.
H.

CASTELLO B1tANCO

Ney Braga

DECRETO N9 -58.251 - DE 25 DE
ABRIL DE 1966
Altera o valor fixado pelo Decretó mimero 5.901, de 29 de junho de 1940,
para mercadorias que deverão obrlgatóriamehte pagar seguro contra
riscos em transportes.

o Presidente dà República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n<? 1, da constituição, e,
Considerando o disposto no artigo
49 do Decreto n9 5.901, de 29 de junho de 1940, que regulamentou o artigo 185, do Decreto-lei n!? 2.063, ::ie '1
de março de 1940;
·
Considerando que o limite de Cr$
100.-000 (cem mil cruzeiros) ali fixado, em face do processo inflac.ionáno
experimentado pela economia na~io
hal, perdeu sua atualização, acarretando tal distorção pesados encargos
aos segurados, com reflexos no' cul:lto
da mercadoria transportada;
Considerando a necessidade de se
estabelecer um limite qUe traduza a
correção do valor monetário, o que se
obtêm mediante a aplicaçáo dos ·
atuais coeficientes de reavaliação dos
ativos imobilizados aprovados pelo
conselho Nacional de Economia, at~a
vés da Resolução n9 3, de 25 de janeiro de 19-66, resolve:
Art. 19 Os comerciantes, industriais
e concessionários de serviços públicos,
sejam pessoas físicas ou jurídicas. são
obrigados a segurar, no Pais, contra
risco de fôrça maior e· caso fortuito,
inerente a transporte ferroviário, rodoviário, aéreo, marítimo, fluvial ou
lacustre, as mercadorias de sua propriedade, quando objeto de transporte no território nacio:n,al e sempre
que, .suscetíveis de um mesmo ewnto,
tenham valor igual ou superior a Cr$ ·
21.877.000 (vinte e um milhões oit.ocentos e setenta e sete mil cruzeiros).
Art. 2º ~ste Decreto entrará em vigor a O.(zero) hora do dia 19 de maio
do corrente ano, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2·5 de abril de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Cr$ 79.023.000 (setenta e nove milhões
e vinte e três mil cruzeiros), conforme decisão tomada pela Diretoria em
Declara excluída da proibição deter~ · reunião realizada em 28 de abril de
1965.
minada pelo Decreto n.9 57.630, de
14 de janeiro de 1966, a admissão a
Art. 29 A sociedade continuará intitulo precário, de pessoal auxmar
tegralmente sujeita às leis e aos reguno exterior. na forma do artigo 44
lamentos vigentes, ou que venham a
da Lei n.9 3.917, de 19(Jl.
vigorar,. sõbre o objeto da autorização
O Presidente det República, usando a que alude aquêle Decreto.
da atribuição que lhe confere o- aitigo
Brasilia, 26 de. abril de 1966; 1459
87, Item I, da Constituição, decreta:
da Independência e 739 da República.
Art. 1.9 Os Chefes de Missões DiH. CASTELLO BRANCO
plomáticas e de Repartições Consulares, do Ministério das Relações ExtePaulo Egydio Martins
riores, continuam autorizados a admitir auxiliares locais, a titulo precário, na forma do artigo 44 da Lei núDECRETO N9 58.254 - DE 26 DE
mero 3.917, de 14 de julho de 1961.
ABRIL' :ÓE 19-66
Parágrafo único. Nas admissões a
que se refere êste artigo, deverão &,cr
Declara de utilidade pública o "Lar
observadas as Instruções a serem l:lai~
Sant' Ana", com sede em Passa
xadas pelo Ministério àas Relações
Quatro, Estado de Minas Gerais.
Exteriores, no prazo de 30 (trinta)
dias, com o objetivo de restringi-las ao
o Presidente da República, usando
mínimo indispensável à. execução de
da atribuição que lhe con~ere o artiserviços auxiliares afetos às Missões
go 87, item I, da Constituição Federal
Diplomáticas e Repartições Consulares.
e atendendo ao que consta do .procesArt. 3,9 f:ste Decreto entrará em
so nf? 20.531, de 1g.65, do Ministério da
vigor na da ta de sua publicação, reJustiça e Negócios Interiores, decret-a:
vogadas as disposições em contrário.
Artigo único. f: declarado de utiliBrasilia, 26 de abril de 1966; 1459
dade pública. nos têrmos do _art. 1~
da Independência e 789 da República.
da Lei nf? 91, de 28 de agõsto cte· 1935,
H.- CASTELLO BRANCO
combinido .com o art. 19 ·do Regu:amento aprovado pelo Decreto númPro
Juracy Magalhães
50.517, de 2 de maio de 19i31, o "Lar
sant' Ana", com sede em Passa Quatro, Estado de Minas Gerais.
DECRETO N9 58. 253 - DE 26 DE
ABRIL DE 1966
Brasília, 26 de abril de 1S>66; 14·59 da
Independência e 739 da República.
vonceàe à The Tokio Marine And
DECRETO N,9 58.252 ABRIL DE 1966

DE

26

DE

Fire Insurance Company Limiteà;
autorização para aumentar o capital destinado às suas operações de
Seguros no Bra>sil.
-

o Presidente. da: República, usando
da_ atribuição que lhe confere o artigo· 87, inçiso I, da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei n9 2. 063, de 7
de março de 1940, decret~:
Art. 19 E' concedida à The Tokio
Ma.rine aild Fire Insurance Company
. Limited, com sede em Tokio, Japão,
autorizada a funcionar no Brasil pelo
Decreto n9 46.236, de 17 de dezembro
de 195_9, autorização para aumentar o
capital destinado às suas operações de
Seguros no Brasil,. de Cr$ 43.349.000
(quarenta e ~rês milhões,· trezentos e
quarenta e nove mil cruzeiros) ·para

H. CASTELLO BRANCO

Mem de Sâ

DECRETO N9 58. 255 DE 1966.

DE

26

DE ABRIL

Promulga o convênio de Cooperação
Social com a Espanha.

O Presidente, da República:
Havendo o Congresso Nacional
aprovado pelo Decreto-Legislativo número 83, de 1965, o convênio de co..
operaçâo social, assiilado entre o Govêrno dos ~stados Unidos do Brasil e
o Govêrno da Espanha, no .Rio de
Janeiro, a 11 de agõst0 de 1964; _
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E havendo o referido Convênio entradc em visor a 16 dt' março de 1966_
data em que se efetuou, .no R.io de
Janeiro, a troca dos Instrumentos de
ratificação, decreta.:
Que o !:Il.esmo, apenso por cOpia ao
presP.nte decreto, seja executado e
cumprido tão inteiramente como nêle
se contém.
Bra~ília, 26 de abril de 1966; 145" da
Indenpendência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhães
Co1Ívênio ·de CoOperação Social entre
os governos dos Estados Unidos do
Brasil e da Espanha.

conside1·ando que os problemas UD
trabalho têm cada vez mais· alta sig·
n1ficação na vida nacional dos nossos
povos e que suas .realizações sociais
devem ser fator preponderante· de relações entre os mesmos;
considerando que a proÚ:ção ·ao tnt.balhador constitui postuladu indeclinável da época presente e um direito
f:mdamental do homem' inserto em
nossas legislações sociais;
Considerando que os problemas re~
lativos à emigr~ção e colonização Já.
se encontram _·egulados no Acõrdo de
Migraçâo.entre o Govêrno do., Estados
Unidos do Brasil e o Govêrno do Estado Espanhol, assinado em Madri,
em 27 de dezembro de 1g.so;
Considerando que nossos povos estão
unidüs por laços profundos e por
vmculos indestrutiveis de tradição
histórica, afetuosa irmandade, unidade de cultura, profundo espirita social
e sentido ético em suas realizações
trabalhistas;
Considerando que a proteção social
do trabalhador deve garantir-se no·
seio da comunidade ibero-americana
de nossos povos não só com o instrumento jurídico das respectivas legislações, como também com a cooperação efetiva das instituições sociais
criadas para a elevação social do trabalhador a melhores níveis de Vida;
Considerando que c. estabelecimento
de compromissos recíproco~ relativos
ao intercâmbio e à ajuda mútua entre nossos países pode ser de grande
utilidade para o aperfeiçoamento da
açâo social respectiva;

Considerando que esta cooperaçao
soctal reciproca está em consonância.
com os Acôrdos e Recomendaçôes Jos
Organismos Internacionais de carátér
geral, serve eficazmente aos programa~ dos organismos mternaclonais es~
pecializados em questões sociais e
contribui para 6 esfôrço dos que trabalham no âmbito ibero-americano.
Os Governos dos Estados Untdos do
Brasil e da Espanha, representados.
n::.spectivam.2nte pelo .Excelentíssimo
Senhor Embaixador Vasco Tristão
Leitão ria Cunha, Ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos do
Brasil e o Excelentíssimo senhor Ar·
naldo sussekmd, Ministro do Trabalho e Previdência Social, e pelo Excelentíssimo Senhor Jesús Romeo Gor- ·
ría, Ministro do Trabalho da Espanha
e o Excelentíssimo Senhor' Jaime P..:lba. Emhaixador da Espanha no Brasil,
Acordam
A) Quanto a intercâmbio técnico:
1. Íntercambiar informacões sôbre
as experiências práticas qué considerem de .interesse para a proteção do
trabalhador e sua família e para pro·mover sua elevaçã 0 social e melhora
de seu nível .de vida;
2. ·Realizar, periOdicamente, reuniões de .altos dirigentes da açâo tra~
balhista e social de ambos os países,
nas quais se possam estudar in loco as
realizações sociais dt: maior importância prátiCa face ao melhor aproveitamento das experiências recíprocas.
·

B)

Quanto à ajuda mútua:

1. Prestar recip:r;ocamente a maior
cooperação passivei relativamente
formação e especialização profissional
dos trabalhadores, e particularmente
no que se refere à formação de instrutores e criação de centros profissionais mistos para trabalhadores ·de
ambos os países;
2. Prestar assessoramento mútuo
na constitúicão e desenvolvimento de
instituição de seguridade social e de
bem-estar social que tenham por finalidade integrar e vincular o trabalha~
dor no desenvolvimento econômico e
social dos nossos países;
·
3. conceder reciprocamente bôlsas
de · aperfeiçoamento profissional tend: :1tes a satisfazer a& necessidades de

101

ATOS DO PODER ExECUTIVO

mão..:de-obra especializada que o desenvolvimento económico do repectivo pais exija;
4. Prestar reclprocani.ente assistência técnica por intermédio de missões
especificas que cooperem com os respeçtivos organismos nacionais;
a> nà planejamento, implantação e
ampliação de programas de desenvolvimento social e especialmente os que
tenham por finalidade a ação no meio
rural a habitação,_ a promoção de emprê'go, a formação profissional e a se,guridade social;
bJ em cursos nacionais dei preparação do pessoal de instituições sóciais que tenham a seu cargo as realizações mencionadas.
C) -

Quanto à criação de um centro
de formação profissional

1. Envidar todos os esforços possíveis para a criação no Brasil de
um centro de form,ação profissional
destinado a satisfazer as necessidades
de mão-de-obra especializada que o
desenvolvimento do país exige.
z·. Para melhor cumprimento do
artigo anterior, o Govêrno da Espanha concederá ao Govêrno do
Bra-Sil bôlSas de estudo que, no presente ano, serão em número de dez,
destinadas à formação de instrutores
do centro de formação profissional.
A seleção dos bolsistas _fica a cargo
das autorjdades brasileiras.
· ~L Com a ntesm:a finalidade a que
se refere o parágrafo anterior, o Govêrno da Espanha fornecerá .ao Govêrno do Brasil o equipamento e tp.a~
quinaria que constam da
relaçáo
anexa, para o . tuncionamento
do
centro de formação profissiona~, prestando assessoramento para sua instaJação e funcionamento inicial.
As normas administrativas neceSsárias para desenvolver .os pr-incipias
contidos neste Convênio serão estabelecidas por acõr.do comum.
O presente Convênio será ratificado tão logo sejam cumpridas as
formalidades legais de praxe no território de cada uma das Altas 'Partes
Çontratantes.
Entrará em vigor a partir do dia
:la troca dos instrumentos de rat,ificaçao,
permanecendo em vigência,
enquanto não fôr denunciado
pm·.
uw...a das Altas Partes Contratantes,
com o a viso prévio de um ano.

A troca .dos instrumentos de ratificação deverá ser. efetuada na cí~
dade do Rio de Janeiro no mais breve
.
prazo possível.
· Em fé do que, os Plenipotenciários
acima mencionados firmam e selam
o presente Convênío em dois exemplares, ambos nas línguas portuguêsa
e espanhola.
Feito na cidade do Rio de Janeiro,
aos onze dias do més de agôsto de
mi~ novecentos e sessehta e quatro.
- . Pelo Govêrno Brasileiro, V~co
Tristão Leitão da Cunha, Ministro
das Relações Exteriores - Arnaldo
Sussekind, Ministro do Trabalho e
PTevidência Social.
Jesus
Pelo govêrno Epanhol
Romeo Gorría, Ministro do Trabalho
Jaime Alba, Embaixador da Espanha.
Anexo ao Convento de
Social

Cooperação

Relação de maquinaria para o centro de formação profissional.
1. Torneiras

1 Tõrno horizontal Marte, Mod.
ME-1500 mm. distância entre pontas,
com motor embutido· de 3 HP.

Acessórios normais segundo catálogo.
Equipado com os acessórios especiais:
Placa universal 230-3.
Flange para placa universal.
Placa lisa para fixações
de
390 mm jíS.
Placa 4 castanhas tipo T de 40Q
mm., rOscada e ajustada_ ao tôrno.
5 Tornos horizontais Marte, Mod.
L-1000 mm. distância entre pontas,
com motor embutido de 3 HP.
Acessórios normais segundo catálogo.
Equipado com os acessórios espe~
ciais:
Placa• universal 230-3.
F'lange para placa universal.
Placa lisa para fixações de 395
mm.~.

Placa 4 casta.nhas indepenctent.e_s
tipo T de 400 mm., roscada e ajus~
tada ao tôrno.
b ·ramos horizontais Ciutar, Mod.
"Escuelas" de 750 mm., distânci.a en~
tre pontas, com motor embutido de
2 HP.

Acessórios norma!s segundo
logo,

catá-
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Equipados com os acessórios especiais:
Placa universal 190-3.

,

Flange embu.tido na placa e adaptado ao tôrno.
Placa lisa 320 mm. 11.

Placa castanhas independentes. de

250 mm. ajustada ao tôrno.
1 Limadora Bautar, Mod. 1-350,
com motor embutido de 1,5 HP.

1 FUradeira· Bautar, de bancada,

Mqd. S-1000-2C, para broca até 13

mm. 9) Cabeçote fechado, mesa retangular.
Equipada com os acessórios especiais:
Mandril 0-13.

Haste cónica n.9 1.
Morsa T-80.

1 Limadora Bautar, Müd. s-1000-1,

de coluna, para broca: até 25 mm.,
cabeçote fechado, sem cremalheira.
2. Fresadores-Matrizeiros

1 Fresadora universal Eautar, Mod.

VD-6 de 1.610 x 350 inm. com motor
embutido 5 1/2 HP.

Acessórios normais

logo.

segundo catá-

· Equipado com· os acessórios especiais:
Aparêlho vertical universal tcone
ISA 40).

Aparêlho

175 mm.

divisor

universal

de

Aparêlho de "mortajar" de 100 mm
Apar&lho de fresar com fresa w...a-

triz.

Mandril porta-fresa de 27 mm.
Prato divisor universal giratório de
400 mm.
3 Fresadoras umversais · Bautar,
Mod. SA. de 1000 x 240 mm. com
motor embutido de 1,5 HP.
Acessórios normais segundo catálogo.
·
Equipadas com os acessórios especiais:
cabeçote universal de fresar.
Aparêlho
divisor
universal
de
115 mm.
Prato circular de 300 mm.
Morsa giratória.
Mandris horizontais.
Jôgo de tirantes rosCados.
1 Fresadora universal :eautar, Mod.
A, de 1000 x 240 mm. com motor
embutido de 1,5 HP.
Acessórios normais segundo catálogo.
Equipada com , os acessórios espe:ciais:
Cabeçote universal de t'resar.
Aparêlho
divisor
universal de
115 mm.

Prato circular de 3()0 mm.
Morsa giratória.
M;andris horizontais.
Jôgo de tirantes roscados.
1 Mamtriladora Bautar, Mod. AM -60, superfície de mesa 660 x 900
mm. com dois motores embutidos de
3 e 1,5 HP, respectivamente.
Acessórios normais segundo catálogo.
Equipada com os. acessórios especiais:
Aparêlho vertica.l de 400 mm.
Prato com deslocamento radial.
1 Fresadora - copiadora Ciutar
com pantógrafo tridimensional.
Características segundo ca,tàlogo.
Acessónos especims: ·
6 Brocas copiadoras (diâmetro de
3-4-5-6-7-8 mm., respectivamente).
6 . Facas aço rã.pido.
2 pinças porta-ferramentas.
1 Afiadora de ferramentas pari a
fresa copiadora Ciutar.
Ac< ::..;órios especiais:
2 rebôlos para afiar grano 80.
1 Afiadora de ferramentas superuniversal Bautar Mod. AR-5-B com
motor elétrico embutido.
Acessórios especial-s:
1 Placa universal de 85 mm.
1 Diamante industrial.
Mandris para afiar fresas de 1622-27-32 int.
Ponto largo e com saida.
Anéis.
suporte copiador vertical.
SUporte especial para afiar pentes
roscar.
C:>beçote divisor para afiar serras
circulares.
EqUipamento aspirador de pó.
Cabeçote para afiação , helicoidal
automática.
•
Morsa universal.
L Furadeira Bautar, de bancada,
Mod. S-4000, para· broca de 16 mm.
cabeçote fechado, mesa retangular.
Acessórios especiais:
Mandril de 0-16 inm.
Haste cónica n.9 3.
Morsa T-150.
1 Esmerilhadora Bautar dupla, de
pede~tal, Mod. EAC-1 1/2, para rebolos de 250 x 30 mm.
Acessórios especiais:
1 rebOlo para acabamento de 250
x 32 mm.
1 rebôlo para desbaste de '250 x
32 mm.
1 Limadora Bautar, Mod. L-350,
c·om motor embutido de 1,5 HP.
1 rorno horizontal Bautar, Mod.
Cumbre-023 com cava de 1000 mm.
ct·e dlstânci; éntre pontas. Motor embutido de 5 1/2 HP.
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Acessórios normais segundo catá-

logo.

Acessórios especiais:
Placa de 230 mm. 3 castanhas.
Limitador.
Flange 230 mm.
Freio de pedal.
Indicador pan~. entrada roscas.
Placa 4 · castanhas independentes
400 mm.
·
Protetor contra cavacos.
Porta-ferramentas duplo posterior.
Equipado com os acessórios especiais:
Mandril 0-16.
Haste cónica n,9 3.
Morsa T - 150.
1 Serra rápida para cortar metais
Tarrago, Mod. s-14" de avanço automático.
1 Esmerilhadora de bancada · Bautar, rebôlo 250 mm. Mod. EA 1/2.
Equipada com os acessórios especiais:
Rebôlo para acabamento 175 x 25.
Rebôlo para desbaste 175_ x 25.
1 Esmerilhadora Bautar dupla,
Mod. EAC 1/2, para rebolos de 250
x 30 mm. de pedestal:
Equipada com os .acessórios espe·
ciais:
Rebôlo para acabamento de 250 ·x
32 mm.
Rebôlo para desbaste de 250 x 32.

cutado e cumprido tão inteiramente
como nêle se contém.
Brasília, 26.de abril de 1966; 1459 da
Independência -é 789 'da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhães

TRATADO DE PROSCRIÇÃO DAS
EXPERillli'CIAs COM ARMAS NUCLEARES NA ATMOSFERA, NO
ESPAÇO COSMICO E SOB A
AGUA

Os Governos dos Estados Unidos da
América, do Reino ·Unido da GrãBretanha e Irlanda do Norte e da
União da-s Repúblicas Socialistas Soviéticas, daqui por díante designados
como "Partes Originais",
Proclamando como seu objetivo
principal a conclusão, no mais br~ve
~prazo, de um acôrdo de desarmamento geral e completo sob estrito contrôle internacional, em conform1~~Hle
com os objettvos das Nações Unidos,
acõrdo que poria ---~im à corrida armamentist{t .e eliminaria os incenti•;os
à produção de armas. de todo -?;ên,~ro,
inclusive as armas nucleares, e às experiências com e~as.
Buscando Obter a cessação, pH.r:-t
sempre, de tOdas as expulsões experiDECRETO N9 58.256- DE 26 nE
mentais de armas .aucleares, deter.mi~
ABRIL DE 1966
nados a prosseguir as negociações com
esta finalidade e desejosos de pôr um
Promulga o tratado âe proscrição àas
paradeiro à contaminação do !Yle.m
Experiências com armas nucleares
natural dO' homem por substâncic..s
na atmosfera, no espaço cósmico e
radioativas,
sob a água_.
O Presideilte da República

Have-ndo o Congresso Nacional
aprovado pelo Decreto Legislativo· ml·
mero 30, de 1964, o r.rratado de pi·oscrição das experiências com armas
nucleares na atmosfera, no Pspaço
cósmico e sob a água, assinado em
Moscou, a 5 de agôsto de 1963;
E havendo o instrumento brasileiro
de ratificação sido dePositado. JUnto
aos Governos da União das _a,epúblicas Socialistas Soviéticas, dos Estados
Unidos da América e do Reino Unido
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte,
respectivamente, a 15 de dezembro de
1964, a 15 de janeim de 1965 e a.· 4
de março de 1965; ·
Decreta que o mesmo, a~. ~nso por
cópia e.o presente decreto, s'eja exe-

Concordaram no seguinte:
ARTIGO I
1. Cada uma das Partes do pre-sente Tratado se compromete. a pro~~
bir, impedir e se abster de ~fet1mr
qualquer explosão experimental ele
anuas nucleares ou qualquer J~.ltra
explosão nuclear em qualquer luga:r
:)Ob sua jurisdição ou contrôle:
a) na atmosfera; além dos seus limites, inclusive no espaço cósmico;
ou sob a água, . inclusive é.guas ter ri·
toriais e alto mar; ou ·
b) em
qualquer outro :?.mb1ente,
desde que uma 00.-l explosão provoque
a queda de residuos radioilt-ivos fora
dos limites territoriais ·do Estado sob
cuja jurisdição ou contrôle foi e!e-
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tuada. a explosáo. Fica entendido, a

êste respeito, que as disposições da

presente alínea não prejudicam e.
conclusão de um tratado que resulte
na proscriçào permanente de t.ôdas as
explosões nucleares experimenta·is, InClUsive tôdas as· explosões subt,erràneas, a cuja conclusão as Partes •::;ontrata.ntes, como de c 1 a r a r a m no
preâmbulo do presente Tratado,- procurarão chegttr.

·

Cada uma das Partes do pr~sen
te Tratado se compromete, adema.ts,
~ abster-se de provocar ou de ~~nco
rajar, ou de participar doe qualq•ier
maneira na realização de qualquer explosão de arma nuclear ou <ie qumquer outra explosão nuclear que possa ser efetuada em qualQuer· dos ambientes indicados acima, ou que tenha
as conseqüencias descritas no parágrafo primeiro do presente artigo.
2.

ARTIGO II
1.
Qualquer das Partes pode pro'por emendas ao presente Tratado. o
texto de qualquer emenda proposta
se.rá submetido. a-as Governos Depnsitártos, que o comunicarão a tôdas as
Partes Contratantes. Se um têrço ou
mais das Partes o solicitarem os GO-;
vernos Depositários convocarão uma
conferência, a que serão convidadas
tõdas as Partes, para estudar .a menciOnada emenda.
2. Qualquer emenda ao pr~sente
Tratado deverá ser aprovada por
ma10ria de votos das Partes controtantes, incluindo o voto de tôdas .as .
Partes Originais. A emenda ·entrárá
em vigor para tôdas ~ Partes após
o deposito dos instrumentos de ~?..ti
ficaçào pela. maioria das Partes, jncluindo os instrumentos de ratificação de tôdas as Partes Originais.

ARTIGO III
l. O pi'esente Tratado estará aberto à assinatura de todos os Estad,Js.
Qualquer Estado que não assinar o
presente Tr·atado antes de sua cnl;rada em ·vigor, segundo as disposiçóes
do parâgrafo 3 do presente artigo, poderá aderir a ~le a qualquer tempo.
2. O presente Tratado será submetido a ratiflcaçâo dos Esta.d.os signatários. Os instrumentOs de ·atificação e os instrumentos de adesão .se-

rao deposite.ÇI.ós com os Governos c~as
Partes Oi:-iginals - os Estado&. Umdos
da América, o E.eino Unido da Gl-ãBreta.nha e Irlanda do Norte P. a
Unta.o das Repúblicas Socialistas Soviéticas - aqui designados por ·'Go.vernos Depositários".
3. O presente Tratado entrará em
vigor quando tiver sido ratificado por
tódas as Partes Originais e quando
estas tiverem depositado seus instrumentos de ratificação.
4. · Para os Estados cujas in~"~ru
meutos de ratificação ou de .:t-desã,o
torem depositados após a entrada ~m
v1g0l"· do presente Tratada, êste entrará em vigor na data do depósito dos
respectivos instrumentos de ratificaçlW ou de adesão.
5.
Os Governos DepOsitários mformarâo prontamente todos os Estados signatários du que tiverem t1endo ao Tratado sôbre a data de ca~Ja
assinatura, a data do depósito de c8-da
Instrumento- de ratificação e de adesáo, a data de sua entrada em v1gor
e a data do -recebimento de quaisquer
solicitações de conferência ou qualquer outra comunicação.
6. O presente Tratado será regis·
trado pelos Governos Depositários
em conformidade com as disposiçi'"Jes
do artigo 102 da Carta .das Nações
Unidas.
ARTIGO IV.

O presente Tratado· terá dUI'ação
llimitada.
Cada Parte, no exercicio' de sua soberania nacional, terâ o direito cJ.2. se
retirar do Tratado se decidir · que
acon.tecimentos extraordinários, relaclonados caril a matéria a que ·:e refere o presente Tratado, comPrometem os interêsses supremos de ~f'U
país. Ela deverá notificar sua _.,~tira
.d.a a tôdas as mutras Partes Cont.ratantes, com- três meses de antecedência.
ARTIGO V

O presente Tratado, do qual os teXtos em· inglês e russo fazem igual~
mente fé, será depositado nos _q.rquivos dos Governos Depositários. Cópias devidamente certificadas serão
transmitidas pelos Govêrnos Deposi ...
1 ;táríos aos Governos .dos Estados sig-
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natários ou que tiverem aderido ao
Tratado.
..
E:m testemunho do que os a.naixí:lassmados, devidamente autorizados,
subscreveram o presente Tratado.
Feito em triplicata, em Moscou, aos
·cinco dias do mês de agôsto de mil
novecentos e sessenta e três.
DECRETO N9 58.257 ABRIL.

DE 1966

DE 26 DE·

Transforma o Consulado de carreira
em Casablanca em Consulado honorário.

O Presidente da·_ República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I, da Constituição Federal,
e nos têrmos do parágrafo 19 do artigo
27 da Lei n9 3.917, de 14 de julho de
1961. decreta:
Art. 19 Fica transformado em Consulado honorário o Consulado de carreira do Brasrl em Casablanca, Mar-_
roces.
J
Art. 29 &ste Decreto entrará em
vigor na data de sua pub1icação, revogadas as disposl"ções em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1966; 1459 da
Independência e 78Q da Rcepública.
H. CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhães

'DECRETO N9. 58.258 -

ABRIL DE 1966

DE 26 DE

Transforma o ·ConsuladO privativo em
· Santo -Tomé em· Consulado h"onorárío.
O Presidente da República, usando
cta atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, d·a Constituição Federal e nos têl'Inos do parágrafo 1Q do
O';l,rtigo 27 da Lei h_9 3.917, de 14 de
julho de- 1961, decreta:
Art. 19 Fica tranSfprmado em Consulado honorário o Consulado· privativo do Brasil em Santo Tomé Argentina.
·
' i)~~E
Art. 211 ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dispoSl'ções em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1966; 1459 da
Indep-endência e 789· da República.
H, CASTELLO BRANCO

Juracy M agalhâes.
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DECRETO. Nll 58.259 ABRIL

DE 1966

DE 26 DE

Transforma o Consulado de carreira
em Cardijj, Grâ-Bretanha, em Consulado honorário.

O Presidente da República, usando
àa atribuição que lhe confere o artigo
87, número I, da Constituição Federal,
e nos tê1·mos do parágrafo 1Q do artigo 27 da Lei n9 3.917, de 14 de julho
de 1961, decreta:
Art. ·19 Fica transformado em Consulado honOrário o Consulado de carreira do Bràsil em cardiff, Grã-Bretanha. ·
P...rt. 29 :B:.ste Decreto entrarã em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposl'ções ~m contrário.
Brasilia, 26 de abril de 1966; 1459 da
, Independência e 789 . da Repúblir.a.
H. CASTELLO BRANCO

Juracy M agalhâes

DECRETO NO 58.260 -

ABRil.. DE 1966

DE 26 DE

Altera o Decreto n9 5-7.926, de 4 de
mw·ço d~ 1966, que dispõe sôbre as
Delegações do Brasil às Sessões daAssembléia Geral das Nações Unidas.

o Presidente da República, usando
da' atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso- I, da Constituição, decreta:
Art. 19 o artigo 19, caput, e o artigo
3() do Decreto nQ 57.926, de 4 de março
de 1966, passam, a ter a seguinte redação:
"Art. 19 As Delegações do Brasil às
Sessões da Assembléia Geral daS NaÇõeS unrdas sáo designadas pelo -presidente da República e compõem-se
dos seg·uintes membros":
"Art. 39 Ao subchefe da Delegação
compete, além de suas incumbências
como Delegado, auxiliar o Chefe da
Delegação no exercício das atribuições
estabelecidas no ar.tigo anterior e, em
especial, na coordenação dos contactos
com aS Delegações dos demais Estados_
Meinbros, com o Secretário-Geral e o
Secretariado das Nações Unidas, bem
Como assegurar o perfeito entrosamento da Delegação com a Mfssão Permanente do Brasil junto às Nações
Unidas.··
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Art. 29 Fica suprimido o parágrafo

único do artigo 12 do mesmo Decreto.'
Art. 39 :ítste Decreto entrará em
.vigo1· na data de sua publicaçav, revog_das as dispostções em con trã.rlo.
Brasília 26 de abril de 1960, 1459 da
Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juracy M agalhâes

DECRETO N9 58.261 -

1966

ABRIL DE

DE

26

DE

Transforma o Consulado de carreira
em Sevilha em Consulado honorá-

rio.

·

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I, da Constitmção Federal
e nos têrmos do parágrafo lQ do artigo

27 da Lei n'? 3.917, de 14 de julho de

1961. decreta:
·
Art. 1\'1 Ftca transformado em Consulado honorário o Consulado de car-

reira do Brasil em_ Sevilha, Espanha.

Art. 21? &ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposfçõe:s em contrarlo.
Brasilia, 26 de abril de 1966; 1459 da
Independ~ncia e 73r.:> da República.
H.

ABRTI. DE

1966

DE

26

DE

27 ·nE

Aprova a alteração introduzida nos
Estatutos .Za Marítima Compa1'.fua
de Seguros Gerais, relativa ao aumenta do capital social.

O Presidente da RepUblica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, mciso I, da ..Jonstituição, e
nos térmos do Decreto-lei nQ 2.063, de
7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
introduzida nos -Estatutos da Mariti·
ma Companhia de Seguros Gerais,
com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, autorizada a
funcionar pelo Decreto ·n9 15.704 ' de
30 de maio de 1944, relativa ·ao aumento do capital social de Cr$ ..... .
50.000.000 (cinqüenta milhões de cruzeiros) para Cr$ 200'.000.000 (duzentos milhões de cruzeiros), confoime
deliberação de seus acionistas _em Assembléia Geral Extraordinária, reali~
zada em 31 de outubro de 1964.
Art. 2r.:> A Sociedade continuara in~
tegralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autori..
zação a· que alude aquêle Decreto.

H.
DE

O Presidente da RepúbliCa, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I, da Constituição Federal
e nos térmos do Parágrafo 1Q do artigo 27 da Lei n9 3.91'"1, de 14 de julho de 1961, decreta:
Art. 19 Fica transformado em Consulado Honorário o Consulado de carreira do Brasil em Tânger, Marrocos.
Art. 29 &ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçat.. revogadas as dispos:rções em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1966; 1459 da
Independência e 789 da República.
Juracy Magalhães

58.263 1966

27

de abril de 1966; 14-õr.:>

da Independência e 789 da República.

Transforma o Consulado de carretra
em Tânger em Consulado Honorário.

H. CASTELLO BRANCO

NQ

ABRIL DE

B~asília,

CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhães

DECRETO N9 58.262 -

DECRETO

CASTELLO

BRANCO

Paulo Egydio .Martins

DECRETO N9 58.264 ...:.... DE 27 DE
ABRIL pE 1966
Aprova a alteração introduzidã nos Estatutos da- União [Jrasileira Cornva~
nhia de Seguros GeraiS, relativa ao
aumento do capital social.

ó Presidente da República, US"<l.njo
da -atribuição gue lhe ."onfere o artigo
87, inciso I, da Constituiçào e nos ~êr·
mos do Decreto-lei nQ 2.053, de 7 de
março de 1940, decreta:
Art. 19 fica aprovada a alteraç§,o
introduzida nos Estatutos da União
Brasileira companhia Q.e Segp.ros q.e-..
rais, ~o:n ~e-dE na- cidade 'lu Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara autorizada a funcionar pelo Decrete número 4.840, de 3 de novembro de 1939,
relativa ao· aumento do ca91ta1 sochal,
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de Cr$ 15.000.000 (quinze mllhôes de
cruzeiros) para Cr$ 75.000.000 zsetenta e cinco milhões de cruzei'ros),
conforme deliberação de seus acicmistas em· Assembléias Gerais Extraordinárias, realizadas em 7 de outubro de
1964 e 30 de abril de 1965.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às le1~ <: a'JS regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o ()bjet.•; d.a autn;_·izaçâo
a que alude aquêle 'Jecre 1-o. -.
Brasilia, 27 de abril de 1966; .1459
da Independência e 78° da R~pública.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO N9 58.265 ABRIL DE 1966

DE

27

DE

'Aprova modifiCações no Regimento
Interno do Departamento .de Administraçào do Ministério da Educação e CULtura.

o· .Presidente da· República, usando

dB. atribuiçà·.) que lhe confere o ar'tlgo 87, -item I, da Constituição Fe-

deral, deCreta:
·
Art. 19 Picam aprovadas as mo dificações int-roduzidas no Regimento
do Departamento de Administração
do Ministério da Educação e Cultura,
aprovado pelo Decreto n9 42.472, de
15 de outuoro de 1957, as quais com
êste baixa, assinadas pelo titular da
referida Pasta.
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de abril de t966; 1459
da Independência e 789 da Repúbli-

ca.

H.

CASTELLO BRANCO

Pedro Aleixo

Modificações inttoduzidas no R'egirn.ento do Departamento de Administração do Ministério da EdU0:}.çáo_ e
Cultura, aprovado pelo Decret-o mimero 42.472, de 15 de outubro de
1957,
Art. 19 o artigo 28 do Regime-nto
do Departamento de Admllltstr!;lção
do Ministério da Educação e Cultura
passa a ter a seguinte redaçáo:
Art. 28. A Divisão de Obras (D.
Ob.) do Departamento de Adminis-

10'!

tração (D. A.) do Ministério da Educação e Cultura terá as seguintes atri~
buições, modificado assim o artigo 28
do Decreto nç 42.472, de 15 de outubro de 1957:
I projetar, planificar, orientar,
promover, executar e fiscalizar as
medidas de ordem técnicá; administrativa e econômica, concernente;, às
obras e equipamentos dos imóveS do
Ministério, ou por êle administrados·
ri - ter sob seu contrôle tôdas as
verbas destinadas a obras novas ou
a obras de conservação dos :móveis
do Ministério, ou por êle administrados, bem como a equipamentos dos
mesmos, devendo os respectivos paga~
mentos serem liberados com a responsabilidade do Diretor da repartição, que requisit:lrá as verbas, créditos orçamentários e adicionais, bem
como os adiantamentos indispensáveis;
III - firmar contratos para a execução de obras novas ou de conserva, assim' como de equipamentos,
respeitados os requisitos legais e dentro das verbas orçamentárias e créditos distribuídos ao Ministério;
IV - emitir parecer sé)bre qualquer
proposta dé obra nova ou de cnnserva das existentes, que se refiram a
imóveis vinculados ao Ministério, bem
como projetar e planificar as tarefas submetendo o parecer, e o- orçamento das obras à aprovação prévi_A
do Ministro;
V cpinar sóbre a liberação de
verbas de obras e equipamentos às
Universidades Federais vu estabelecimentos isolados de ensino .s.uperioi-,
bem como outros órgãos autónomos
ligados ao Ministério, para Psse Um
examinando o orçamento e a forma
de .execução das obras respectivaS, ou
o plano de equipamentos, e submetendo seu pronunciamen-::o à decisão
d<. Ministro;
VI aprovar prêviamente, para
consideração do Ministro, os planos
dP obras e -equipamentos e o respec~
tivo orçamento dos mesmo-s no que
Sf'. refere às Universidades Federais e
outros organismos autônomos, q u e
forem orçamentàriamente vinculados
ao Ministério, para o fim de in'clufi;lo
das respectivas verbas nos orçamentos anuais de receita e de despesa da
União.
§ 1ç Competirá à Divisão de Obras
do Departamento de Administração
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do Ministério da Educação e Cultura
promover a fiscalização do emprego
das verbas orçamentárias distribuídas ao Ministério. no . que concerne
às obras e equipamentos das 1\lJ.t;ar~
quias educacionais, estabelecimentos
e _órgãos autónomos t: ll vincumdo.S,
ainda que em regime de acórdo •.m
convênio, subvenção ou <tuxiUo, e aconta de quaisquer recl,rsos, mesmo
não orçamentários, consignados ao
Ministéno. ·
§ 29 Para atender ao objetlvo_ da
competência outorgada neste ar~igo,
deverá a Divisão de Obras manter
·rigoroso e atualizado cadastro das
obras programadas e · em execução,
nele anotados o andamento dos tra..
balhos, as verbaS liberadas e à sú~
mula dos relatórios dos engenheiros
fiscais, bem como outros elementos
que possam dar correta informação
de como estão sendo empregados os
recursos federais ou os que se originarem de acôrdos ou convênios.
§ 39 Será recusada a liberação de
verbas orçamentárias ou de recursos
oriundos de acôrdos ou convênios a
serem empregados em' obras ou equipamentos pelo Ministério da Educação e Cultura, se a Divisão de Obras
do Departamento de .Administração
não dispuser dos elemehtos téCnicos
indispensáveis ao conhecimento da
obra (projetas e orçamentos especificados) e das contas correspondentes à utilização da verba ou dos recursos empregados no ·ano antetior,
bem como na hipótese de desrespP.i.to
às condições legais (concorrêr.cm devidamente ·realizada) ou de embara ..
ços criados à fiscalizaçãQ.
§ 49 A Divisão de Obras do Departamento de Administração organizará.
-corpo de engenheiros fiscais, mediante utilização dos técnicos nela lotados e dos engenheiros que atualmente prestam serviços em outros órgãos do Ministério, inclusive nos órgilos de execução de acõrdos e conVênios.
§ 59 Serão relacionados os engenheiro"s e arquitetos a serviço do Ministério, que estão destacados em
outras repartições, e removidos cs
mesmos para a Divisão de Ob1.as, por
ato do Ministro.
Art. 29 Continuam em vigor as demais 4isposições do referido artigo.
Brasilia, 27 de abril de 1966.
Pedro Aleixo.

DECRETO N9 58.266 - DE 27 DE
ABRIL DE 1966
InStitui normas para a realização da
IV Conferência Nacional de Saúde#
e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I da Constitlllçâo Federal,
decreta:
Art. 19 Fica convocada nos têrmo15
do parágrafo único do artigo 90 da
Lei n9 378, de 13 de janeiro de 1937,
combinado com o artigo 19 da Lei
n9 1. 920, de 25 de julho de 1952 a
ITV Conferência Nacional de Saú'".le.
§ 19 A IV Conferência NaCivnaJ de
Saúde ·será realizada na Ci.lade, do
Rio de Janeiro, no decoL·rer aa primeira quinzena do mêl': de junho de
1967 e .tratará de assuntos de interéss·e nacional, a saber: '
Tema: Recursos humanos para M
_atividades de saúde.
Tópicos:
a) o médico que o Brasil necessita·
b) Pessoal para-médico e auxi·liar;
c) Responsabilidade do Mimstério
de. Saúde na formação e aperfeiçoamento do médico e do- pessoal paramédico e auxiliar; d) Responsabilidade das universidades e escolas de medicina · no desenvolvimento de um a politica de
saúde.
§ 29 Além do tema principal, lll.encionado no parágrafo anterior, haverá duas mesas redondas ~õbre os
seguintes assuntos:
lJ Importância do saneamento básico no contrôle das doenças transmissíveis.
2) Melhoria das atividades dos serviços de ;estatística de saúde.
Art. 29 o Ministro de Estado da
Saúde, mediante Portaria, ..-.xpe-:lirá u
regimento especial para •Jrgamzação
e funcionv:,nento da TV, Conferência
Nacional de Saúde. no qual serão
fixadas as datas de instalação e de
encerramento dos trabalhoJ.
Parágrafo único. o" 1·egimento especial será elaborado por uma comissão para .Jsse fim .designada pelo Mi:t:J.istro de Zstado da Saúde.
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Art. 39 A conferência será presi·
dida pelo Ministro cte Estado da Saúde, e na ausência ou impedim<.:!ntos
. dêste, pelo Vice-Presidente do Conselho Nacional de Saúde.
Parágrafo único. o secretárto Geral da Conferência será o Diretcr da
Escola Nacional de Saúde Pública ou
dirigente que o substitua qaando da
transformação do órgãt; em Funda:ção, assessorado
por servidores do
Ministério da Saúde aspeda1mente
designados pelo Ministro de· Estado.
Art. 49 Tomarão parte na Conferência como Delegados Clo Ministério
da Saúde:
- os Diretores Gerais dos Departamentos Nacionais· de Saúde, de Endemias Rurais, da Criança;
Os Superintendentes da Fundação Serviço Especial de Saúde Pública e .da Campanha de ·Erradicação da
Malária;
.
- o Diretor do Instituto oswaldo
Cruz;
,
- o Diretor Executivo da rJomissão de Assuntos Inter'laí'ionais;
- o DiretOr da Esc,.~la ~acionaJ de
SaUde Pública ou dir.igent~ que substitua essa autoridade q u ;;t n do da
transtormaçao em Fund::tçáo.
-:- os Delegados .Federais de Saúde
e da .Jriança:
- os Diretores de serviÇ03 dos Departamentos Nacionais referidoS aci·

ma·
~ os Membros do Conselho Nacional de Saúde.

Parágrafo único. Poderão· ainda
participar dos trabalhos outros fun·
cionários designados pelo. Ministro de
,Estado.
Art. 59 Tomarão assento na Con·
ferencia comO, representantes dos Go~
vêrnos dos Estados, do Distrito F~.
deral e dos Territórios, os Del!'!gados
para tal fim especialmente designados, os quais poderão fazer-se acnm~
panhar de assessôres técnicos em todos os trabalhos, e ainda. os de outros OJ ~âos de saúde da adm1mst:-a ·
çilo r:Lblica federal, estadual municipal e autárquica e .das ~m.tdades
médiCas privadas que queiram se fa- ·
zer representar.
·
Art. IJl As despesas para insr<tl:ição e funcionamento da Conferência,
correrão à: conta do crédi.t.o pre·;isto
para êsse fim na Lei O'"çatnentária
do exercicio correspondent,~.
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Art. 79 Este decreto entrará em
vigor na data dé. sua publicação, revogadas as disposições ·em contrário.
Brasília, 27 de abiil de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.'
·
H. CASTELLO BRANCO
Raymundo de Britto

DECRETO N9 58.267 ABRIL DE 19fi6

DE 27 DE

Aprova o Regulamento da Ordem
do Mérito M é clico

o Presidente 'cta· República, usando
da atribuição que- lhe confere o artigo 8.7, item I, da Constituição, e
tendo em vista o que dispõem a Lei
n9 1. 074, de 24 -de março de 1950, e
o art. 39 da Lei nQ 1.920, de 25 de
julho de 1952, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento da Ordem do Mérito Médico,
que com êste baixa.
·
Art. 29 í:ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação,. ficando revogados os Decretos números 29.198, de <-24 d.e janeiro de 1951,
37.651, de 26 de julho de 1955, 41.547,
de 21 de maio de 1957, 47.036, de 15 de
outubro de 1959, 51.383, de, 28 de dezembro de 1961, 1.261, de 25 de ,lU·
lho de 1962 e 55.878, de 30 de março
de 1965, bem colno as demais disposições em contrário.
Brasília 27 de abril de 1986; 1459 da
Independência. e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Raymundo de Britto

Regulamento da Ordem do Mérito
Médico

Art. 19 A Ordem do Mérito Médi·
co criada pela Lei n9 1. 074, de 24 de
março de 19QO, com o fim de gata:doar médicos nacionais e estrangeiros que houverem prestado serviços
notáveis ao País ou que "e hajam dis·
tinguido no exercício da prC?fissão,
. inclusive no campo da pesqmsa, no
magistério da medicina ou sejam autores de. obras relevantes para os es·
tudos médicos, terá as seguintes cinco
classes:
I - Grã-bruz;

n -

Grande~Oficial;
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Art. 2Q

Comendador;

Oficial, e
Cavaleiro.
A Oidem- será constituída

de 50 Grã-Cruzes, 70 Grandes-Ofi-

ciais, 90 comendadores, 130 Oficiais e

número ilimitado de cavaleiros; os
membros 'estrangeiros serão supranumerários.
Art.

39

Ninguém poderá ser no-

meado para a Ordem cóntando menos
de 35 anós de idade.

Art. 40 A insígnia ·da. Ordem será
assim constituída:
ANVERSO Sôbre uma coroa de louros uma estrêla de esmalte branco,
de seis pontas com bordadura de ouro, tendo no centro um circulo de
ouro gravado em relêvo e caduceu,
dentro de uina cercadura de esmalte
verde com a inscrição ém letras douradas "SALUS POPULI".

REVERSo - Círculo cte ouro com a
inscrÍção em letras do:Jradas, em li-

nhas horizontais; "ORDEJ\1. DO lY.IÉRITO MÉDICO", envolta em cerca-

dura com a- inscrição "REPúBLICA

DOS ESTADOS UNIDOS DO BRA-

SIL", tudo de acôrdo com os modelos
anexos.
'
Art. 5Q A Grã-Cruz será tis ada
pendente de uma fita de centro verde com dupla orla amarela e verde
tendo; na extremidade livre, a insígnia descrita no parágrafo anterior.
Acompanha-se de uma placa doura'.da
com uma estrêla de esmalte branco,
de seis pontas, com !Jordadura de
ouro, tendo o centro em círculo de
ouro, gravado em relêvo o caduceu,
dentro de uma cercadura de esmalte
verde Com a inscrição em letras douradas "SALUS POPULI". Esta será
.colocada do lado· esquerdo do peito.
O Grande Oficialato constará da mesma insígnia, porém, pendente do pescoço, a placa· será em prata, com a
mesma estrêla da Grã-Cruz, a ser colocada do lado direito do peito. A insígnia de Comendador será a mesma
de Grã.:.cruz, pendente do pescoço.
A insígnia de Oficial será a mesma
acima descrita, porém, de menor dimensão. Para o Cavaleiro, a mesma
insígnia de Oficial, mas em prata. As
insígnias de Oficial e de cavaleiro serão usadas do lado esquerdo do peito, tendo a de Oficial uma roseta sôbre a fita.
Parãgrafo único.. No traje diário,
os agraciados poderão usar, na lapela,

cofuo distintivo da Ordem do Mérito
Médico, uma roseta com as ·suas cõres.
Art. {)Q As nomeações serão feitas
por decreto do Presidente da Repúp
blica, mediante proposta do Ministro
da Saúde, que, quand_o julgar conveniente, poderá ouvir l•S Reitores de
Universidades Federais e o Presidenta
da Academia Nacional de Medicina.
Art. 79 Os membros da Ordem po~
derão ser promovidos à vista de proposta fundamentada do Ministro da
Saúde.
Art. 8'? O Ministro da Saúde poderá cassar o dlr.eito de usar a insígnia da Ordem ao seu membro ·condenado por sentença judiciária ou prática de atas contrários dC sentimento
de honra ou à dignidade nacional.
Art. 99 o expediente da Ordem
será atendido, mediante designação
do Ministro da Saúde, por um Secretário, que não poderá receber qualquer estipêndio pelo exercício da função e cujos serviços serão considerados relevantes.
·
Rio de Janeiro, 27 dé abril de 19-66.
- Raymundo de Britto, Ministro da
Saúde.
DECRETO N' 58.2BS
!BRIL DE

19-66

DE

27

DE

Abre, ao Ministerio da .lustiça e Negócios Interiores, o crédito especial
de Cr$ 6.000.000.000, parà o fim
que especifica.

o Presidente da República, usando
da atribuição contida no artigo 2Q da
Lei nQ 4.884, de 9 de dezembro de
1965, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, nos têrmos · do artigo 93 do
Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 1Q Fica a)Jerto, ao Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, o
crédito especial de Cr$ 6 .ooo :ooo .000
(seis bilhões de cruzeiros) , destinado
a ocorrer às despesas c0m a constituição, instalação e funclonamento
da Fundação do Bem-Est,ar do Menor,
instituída pela Lei n9 4.513, de 1º de
dezembro de 1964.
Art. 2Q o crédito especial em questão será registrado pelo Tribunal de
Contas e automàticamente distribuido aO Tesouro Nacional.
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Art. 39 li:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as· disposições em contrário.
Brasilia, 27 de abril de 1966; 1459 da
Independência e 789 da República.

reiro de 1963 e da Resolução n<? 3, de
30 de abril de 1965, da comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2('1 O título da autor1zacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagar~ a taxa de t~e
H. ÜASTELLO BRANCO
zentos cruzeiros (Cr$ .300), e será válido por dois (2) anos a contar da
Mem de Sá
data da transcrição no livro próprio
Octávio Bulhões
de -Registro das .Autorizações de Pesquisa.
Art: 39 Revogam-se as disposições
DECRETO N9 58. 269 - DE . 28 DE
em contrário.
ABRIL DE 1966
Brasília, 28 de abril de 1966 · 1459'
Autoriza o cidadão brasileiro Vicente· da Independência e 789 da; RepÚblica.
Antônio àe Oliveira a pesquisar
teldspato, quartzô e caulim· no municipio de Socorro, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da at.ribmção que lhe confere o ar~igo
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n9 1.985, de 29· de janeiro de 1940 (Código de· Minas), decréta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Vicente Antônio de Oliveira
a pesquisar feldspato, quartzo e caulim em te;rrenos de propriedade de
Sebastião da Silva Guimarães no lugar · denominado Pereiras, no Bairro
de Moken, distrito e município de. Socorro, Estado de São Paulo, numa
área de um hectare quinze ares e setenta e dois centiares (1,1572 ha), deli:ffiitada por um quadrilátero, que
tem um vértice a trezentos e quarenta
e quatro metros (344 m), no rumo
~magnético de trinta e oito ·graus e
trinta e um minutos sudeste (38<? 31'
SE) , da cl'uz da capela Santa cruz, e
os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnét-Jcos: oitenta e três metros e setenta centímetros (83,70m), setenta graus
e quarenta e dois minutos sudeste (70fl
2

: ·d~E~knct~~~tr~str~~;~,l~~~:s vTn~~o~

cinco miriutos sudeste (0,25' SE);· oitenta e oito metros e oitenta centímetros (88,80m), setenta e seis graus
e dez minutos noroeste (76Q 10' NW) ;
cento e quarenta e dois metros e setenta Centímetros (142,70 m), dois
graus e vinte e nove minutos nordeste
(20 29' NE).

Parágrafo único.
A éxeCução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nQ 51.726, de 19 de feve-

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 58.270 ABRU. DE 1966

DE

28

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Blaudilio Lunz a pesquisar calcita e mármore no município de Cachoeiro de
ltapemirim, Estado do Espírito San-

to.

O Presidente da .República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas>,
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Blaudilio Lunz a pesquisar
calcita e mármóre em teri-enos de sua
propriedade no lugar denominado
Córrego da Itaóca, distrito de Itaoca,
município de Cachoeiro de Itapemi~
rim, Estado do Espírito Santo, numa
área de dois hectares oitenta e um
ares e vinte e cinco centiares .. ; ....
(2,8125 ha), delimitada por um paralelogramo, que tem um vértice a
hum mil cento f! cinqüenta metros
C1150m), no rumo magriéticb de v1n~
te graus sudeste (209 SE), do Centro
da Soleira do Portal da Igreja ·católica de Itaóca e os lados divergentes
dêsse' vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quarenta e
cinco metros (45 m), oitenta e oito
graus sudeste (889 SE) ; seiscentos e
trinta metros (630 m), dezoito g-raus
sudeste (18fl SE) .
Parágrafo único.
A execução da
presente autonzação fira sujeita às
estipulações do Regu1-::unento ;,prova-
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do pelo De~!'eto n9 51. 126 de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução n9 3,
de 30 de ·abril de 1.3õ5 i<~ Com;::;são
Nacional de Energia Nm:1ea_l.'.

Art. 29

O título ':.la autorização de

p~squisa, que será ·uma· V>a autêntica
deste decr~to, pagará _a taxa. de trezentOs cruzeiros (Cr$ 300) e será vá-

lido por dois (2) anos a contar da da-·

ta da transcrição n.o livro próprio
Registro das

·Autori~ações

d~

de Pesqui-

sa.
Art. 39 Revogam-Se as -dispOsições
em contrário.
Brasília, 28 de abril de- !966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCo

Mauro Thibau

Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica ~ujeita às
estipulações do Reg·t'.amento ·aprovado pelo Decretr> nQ 5...... 72!3, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução nv :~,
de 30 de abril ~e 1.9õ5 d::.. comir:~ão
Nacional de EnPrgta. Nuc1ea.._..
Art. 29 O título da autorJZação de
pesquisa, que será uma via autêntwa
dêste decreto, pagará a taxa de tre·
zentos cruzeiros <Cr$ 300), e será vá~
lido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no .livro próprio de
Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se &s disposiçõt's
em contrário.
Brasília, 28 de abril de ,966; 145°
da Independência e 789 da ·República.
H. 'CASTELLO

DECRETO N9 58.271 -

ABRIL DE 1966

DE

28

DE

Autoriza a Em,prêsa de Caolim Limi-

t_aqo a· pesquisar arenito no Muni-

c!pto de B•Jm Je.~us do Amparo Estado de Minas Gerais.
'

O P:r:esi?-e~nte da República, usando
~a atnbmçao que lhe confere o art:go 87, n9 I, da Constituição e nos
ter~os _do. Decreto-lei nQ 1.985, de 29

de Janeiro de Hl'40 (Código de Minas}"
decreta:

Bj'l.ANCO.

M aura Thibau

DECRETO

N9 58. 272 ABRIL DE 1966

DE

28

DE

Concede à Bentonit União s. A
Indústria e' Cotnércio autorização
para funcionar como emprêsa de
mineração.

o

Presidente 'da República, usando
atribuiçâo que lhe confere o artigo 87, -:1º I, da Constituição e nos têr. mos do Decreto:..lei nº 938, de 8 de
n~to em terrenos de propriedade de
dezell).bro de 1938, decreta:
V1_cente José Ribeiro no lugar denommado Ribeirã.o, distrito e município
Artigo úmco. ~ concedida à Bento-~
de. Bom Je5:us do Amparo, Estado de
nit União S. A. """""' Indústria e coMmas Germs, numa área de seis hecmércio, com sede na capital do Estado de São Paulo, constituída por inst~r~s e cinqüenta ares (6,50 ha), de.:.
trumento de 29 de março de 19ü0, arllmltada por um polígono irregular
quivado na Junta Comercial 'do Estaque tem um vértice a duzentos e cin~
do de São Paulo sob n9 268.354, em
qüenta e cinco metros (255 m) no
10 de janeiro de 19·61, alterado por
rumo magnético de quarenta gral1s e
assembléia de 15 de fevereiro de t9-62,
trinta min~tos sudoeste (409 30' SW),
arquivado na mesma Junta sob núda extremidade sudoeste (SWl da
mero 204.842-A em 15 ·.-de junho de
casa de Vicente José Ribeiro e os la1962, autorização para funcionar codos a partir dêsse vértice, os seguinmo emprêsa de mineraçao, ficã.ncto
tes comprimentos e rumos magnétiobrigada a cumprir integralmente as
cos: duzentos e três metros (203 :n),
leis
e regulamentos em vigor ou quê
oeste (W) ; trezentos e vinte e sete
venham a vigorar sôbre o objeto da
metros (327-m), quatorze graus e vinreferida autorização.
te minutos sudoeste (149 20' S"'N);
cento e trinta metros 030 m), leste
Brasilia, 28 de abril de 1966; 145ç
· (L) ; duzentos e vinte metros (220 m),
da Independência e 789 da República.
quarenta e cinco graus nordeste {45?
H~ CASTELLO BRANCO
NE); cento e sessenta metros (160 m),
Art. ~Q Fi~a _autorizada a Emprêsa
d~ Caollm Limitada a pesquisar are-

norte

(N),

da

Mauro Thibau.

Aros no PoDER
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28
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Ernestina Pires Ramos e de João Pires Duarte e os lados a partir dêsse
vé1·tice, os seguintes comprimentos e
Autoriza estrangeiro a aáquirir, em
rumos magnéticos: duzentos e cinco
transjeréncia de aforamento, .Q dometros e cinqüenta centímetros .....
mínio útil de traçáo ideal do terre(205.50 m), vinte e um graus e cinno de marinha que menciona no Esqüenta minutos nordeste C211? 50'
tado do Rio de Janeiro.
NE) ; setecentos e cinqüenta e sete
metros. e trintQ centímetros (757,30
O Presidente da República, usando
metros), vinte e dois graus trinta e
da atribuição aue lhe confere o artiquatro minutos ri.ordeste (229.34' NE);
go 87, inciso I, da constituição Feduzentos e sessenta e nove metros
C~ra1, e tendo em vista o disposto n::1
(269 m), quatorze graus e três minuart. 205, elo Decreto-lei nQ 9. 760, de
tós nordeste (149 3' NE) ; quatrocen5 de setembro de 1946, decreta:
tos e oitenta e seis metros (486 m);
Artigo único. Fica Erich Weil, de
cinqüenta e. seis graus e vinte e cinéo
n2.cionalidade austríaca, autorizado a
minutos nordeste (569 25' NE) ; cento
adq~linr ,. em transferência de aforae· trinta e um metros (131 m), sessenmento, d domicílio· útil da fração ideal
ta e seis graus e dezesseis minutos
de 1132 (um, trinta e dois avos), do
noroeste (66Q 16' NW) ; dois mil treterreno de ·marinha, lote n9 947, sizentos e cinqüenta e um metros e sest-Uado na Avenida Quintino Bocaiúva
senta centímetros (2.351,60 m), sen<~ 19, correspondente ao apartamento
tenta e sete graus e trinta e oito mi3'Jl, cm Niteiói, Estado do Rio de Janoroeste (779 38'. NW); cento e
neiro, conforme processo protocoliza-' nutos
seis metros_ nos m); nove graus e vindo· no MinisLél'io da Fazenda sob o
te e dois minutos sudoeste (99 22'
r..ümero 175.271, de 1965.
SW) ; trezentos e sessenta e um meBrasil ia, 28 de abril de 19·6-6; 1459 tro5. e sessenta centímetros (3'61,60 m),
ela Independência e 789 .da RBpúblic~.
vinte graus e dezesSeis minutos sudoeste <20° 16' SW) . O nono lado é o
H. CASTELLO BRANCO
segmento retilíneo que partindo da
Octávio Gouvêa de Bulhões.
extremidade do oitavo lado descrito,
com rumo magnético de -vinte e cinco
gTu.us e _três minutos sudoeste (25<? 3'
SWl.
aJcanc::J ::1 margem. ·esquerda do
DECRETO N9 58.274 - DE 28 DE
córrego "Paraíso"; o décimo e úutimo
P..BRIL DE 1966
lado é o trecho da margem esquerda
Autoriza a Útdústria e Comércio de
do cófrego Paraiso compreendido enMinemção Brasil Central "Incomit.ie a extremidade do nono lado des.,.
crito e_ o vért.ice de partida.
brac" S. A. a pesquisar minério de
P"arágrafo único. A execução da
cromo 'JW 'município de Corominia
:presente •autorização fica sujeita às
Estado de Goiás.
estipulações d'o Regulamento aproO Presidente da Repú}?Iica, usando vado pelo Decreto n<? 51.726, de 19
da· "atribu-ição que lhe confere o de fevéreiro de 1963 e da ResolUção
D rt. 87, nq I, da Constituição e nos
n'? .3 de 3~ de abril de 19\)5, da Cotermos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29 missão Nacional de EneTgia Nuclear.
de janeiro c·e 1940 <Código de Minas),
Art. 29 O título da autorização de
decn~ta:
pesquis8 QlH' sení uma via autêntica
Art. 11? Fica autorizada a Indústria dêste decreto, pagará a taxa de
dois mil Quinhentos e trinta cruzeiros
e ComérciO de Minei-2ção Brasil Cen(CrS 2. 530) e será válido por dois (2)
tral "Incomibrac" - S; A. a pesqui~
&:.tr minério de cromo em terrenos de anos a contar àa dat13. da transcriçB.o
propriedade de João Pires Duarte no no livro próprio do Registro das Auimó;;el denominado. Fazend·a Paraíso, torizações de Pesquisa.
Distrito e Município de Coromínia, EsArt. 39 Revogam-se as disposições
tado de Goiás, numa área de duzen- em contrário.
tos e ci:nqüenta e dois hectares e dez
Brasília, 28 de abril de 1966; 1459
centh:t!'Cs (252,10 ha), delimitada por
da Inàependênci'à e 78<? da Repú ...
-um polígono ·irregular que tem um
vértice na margem esquerda do cór- blica.
re;_.;o Paraíso, no ponto onde termina
H. CASTELLO BRANCO
.a cêrca .divisória entre os terrenos de
Mauro Thibau
ABRil. DE

-DE

1966

DE
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28

DE

1966
Autonza a Companhici $iderúrgica
Pmtlista __: COSIPA a pesquisar
calcário no m.unicipio àe Guapiara,
Estado de São Paulo.
ABRIL DE

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o
art. 87, ni! I, da Constituição e nos
térmos do Decreto-lei nQ 1.985; de 29
de janeiro à.'e 194.0 (Código de -Minas),

decTeta:
Art. 19 Fica autorizada a Compa-

nhi•a Siderúrgica Paulista -

CCSlPA

- a pesquisar calcário em terrenOs de
herdeiros e· sucessores de Fnn1cisco
Placedino da Silva e outl'OS no luga1·
denominado baino dos Elias, distrito
e municJpio de Guapiara, Est:ad:o de
São Paulo, numa área de dezoi'co heC-

tares e oitenta e seis ares (18,86 hs,),
delimitada por um polígono mishhneo, que tem um vértice na margem
dlreita do cónego dos Elias, a cento
e .setenta e oito metros e quatorze
centímetros (173,14 m) no rumo magnético de vinte e cinco graus e quarenta e cinco minutos norte (Z5'? 4,5'
N) do canto 11m·oeste (V'l) da caso::.t de
Vicente Placedino da Silva e os lados
a partir dêsse vét'tice, os seguintes
comprimentos ·e rumos- magnéticos:
cento e trin.ta e sete metros (137 m),
cinqüenta e seis graus e dezenove minutos nordeste (569 19' NE); cento e
quarenta e dois metros (142 m), um
grau nordeste (1 ° NE) ; oitenta e dois
metros (82 m), oitenta e sete _graus
e cinco minutos sudeste (879 5' SE);
trezentos e oitent.:J- e oito metros (338
m) : setenta e seis graus e ·deZenovc
minutos no1:deste (769 19' NE); cento
e cinQüenta metros (150 m), oitenta.
e nóve graus e de-zenove minutos nordeste .(899 19' NE) ; quatrocentos e
sessenta e quatl·o metros <4-64 m),
vinte e um graus e trinta e sete minutos sudoeste (219 37' SW); o sétimo
lado é o segmento rétilíneo que. partindo da extremidade do sexto lado,
descrito, com rumo màgnético de
trinta e seis gt·aus quinze minutos
sudoeste (369 15' SW); alcanÇa a
margem direita do cón·ego do Elias;
o oitavo e último latiu é a m:.>..rgem
direita do cônego do· Elias no trecb.o
compreendido entre o vértice inicial
e ,a. extremidade do sétimo ladg.
· PG.r?.graío único. A execução da
presente autorização fica. sujeitD.. ás
estipulações do Regulamento · aprovado pc~o Decreto 11\l 30.230, de 1o de

d<)zembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida; como associado de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 29 do citado Re;.;ulamento ou de outras substâncias ct;.scriminadas pelo conselho Nacional de
Pesquisas.
·
Art. 20 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autênt-,<ca
dêste decreto, pag·ará a wxa .de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e se1·á
válido por dois (2) anos a. Contar da
data da transcrição no livro, próprió
de Registro ô:as AutOl'izações de Pesquisa.
Art. 3<? Revogam-se as disposições
em colltrá1·io.
Brasília, 28 de abril de 1966; 1451?
da Inci.'ependência e 789 da República.

H. CASTELLO BRANco
Mauro 'l'hibau

DECRETO N9 58.276

~

ABRIL m.: 1966

DZ 23 DE

ü Jl/lineradora Montita. Limitada auiori.saqão para j~~1"cioncu
como e-mprésa de mineração.

Conced~

O

PYesidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituiçào c nos.
têrmos do Decreto-lei n9 938, de 8 de
dezembro de 1933, decreta:

Artigo úniCó: E' concedida 2- Ml!':.eradora M<mtita Ltda.,
constituid<J.
por contrato social arquivado soO
n9 6.382, na Jurita Comercial do Es.:.
tado de Goiás, com sede .na cidade
de Anápolis,-. autorizaçào para funcionar como empresa de mineração,.
ficando obrigada ·a cumprir integralmente as leis e regulamentos. em vig·or ou que venham a vigorar sôbre
o objeto desta autorizaçào.
Brasília, ·28 de abril de 1965; 145S'
da Independência e 789 da República.
H. CAsnLLo BRANco
MauTO Thibau

DECRETO N° . 58.277 . ABRIL

DE 1966

DE 28 D:S

Calcáreos e
Concide -à Caljesa
Fertilizantes S.
A., a·ntorízação
para funcionar corno enz prêsa de
mineração ..

o Presidente da República., uszndo
· aü·ii.Juiçào que lhe· confere O··

0.~

. ATOS DO _PODER EXECUTIVO

art. 87, nt? I, da Constituição e nos
têrmos do Deôreto-lei nt? 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. li.: concedida à Calfesa
. ..!..Calcáreos e Fertilizantes S. A.,
constituída· por escritura públiya de
15-10-65, arquivada na Junta c.omerci-al do Estado de Minas Gera1s sob
119 167.630, com sede na cidade· de
rtuiutaba autorização para funcionar
Úómo em'prêsa de mineração, ficando
obrigada a cumprir integralmente as
· leis e regulamentosA em vigo_r ou que
venham a vigorar sobre o ob3eto ·desta
autorização.
Brasília, 23 de abril de 1966 · 145°
da Ind:ependência e 789 da República.
!-~.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 58.278
ABRlL DE

1966

DE 28 DÉ

Autoriza o cidadão brasileiro Abilio
Borin a pesquisar caulim e mica no
município de São Benw~·ào ào
Carnpo, Estado de São Paulo.

o Presidente da República., usando
da atribuição· que lhe confere o
art. 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29
de janeiro àe 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1t? Fica autorizado. o cidadão
brasileiro Abilio Borin a pesquisar
caulim e mica· .em terrenos de pro~
priedade da firma Beneficiadora de
caulim Brancos Ltda. no lugar denominado Sítio Rio Acima, distrito de
Riacho Grande, ·município de São
Bernardo do Campo, Estado de -São
Paulo, numa área de quatro hectares
dois .ares e cinqUenta centiares (4,0250
ha), delimitada por um poligono irregular, que tem um vértice a trinta e
unt metros e cinqUenta centímetros
(31,~0 m), no rumo magnético de- vinte e quatro graus e trinta min.utos
sudoeste (24t? 30' SW), do centro da
torre da transmissão nQ E43-A da São
Paulo Light e os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: cento e sessenta·
e ·um metros <161 m), clnqüenta e
cinco graus e dez minutos sudeste
(559 10' SE) ; noventa e cinco metros
. (95 m), ·dezesseis graus e dois minu-
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tos sudeste (169 2' SE) ; oitenta e seis
metros e oitenta centímetros <86,80
m) sul (S) ; cento e oitenta e três
metros (183 m), oitenta graus e trinta
e dois minutos noroeste (809 32' NW) ;
noventa· metros (90 m), ·vinte e três
graus e .cinquenta .e três minutos noi·oeste C23" 53' NWJ; trinta e oito metros e setenta centímetros <3?,70 m),
vinte e quatro graus e cinqüenta minutos nordeste (24<> 50' NEl; sessenta
e seis metros e cinqüenta centimeti'os
(66,50 m), seis graus e vinte e dois
minutos noroeste (09 22' NW~; o oi··
tavo e último lado é o segmento retilineo que urre. a extremidade do sétimo l.:?.do descrito ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execuçao da
mcsente uutorizacão fic-a SUJeita às
êstipulações' ão Regulamento aprova.do pelo· Decreto n9 5L 726, de 19
de fevereiro de 19G3 e da Resol~çáo
n'? 3 de 30 de abril d'c 1965, da Comissão Nacional de Energ'ia Nuclear.
Art. 29 ü ti.tulo da autm·ização de
pesquisa que será uma via •autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será
"Válido por dois (2) anos a contar da
data da tr-anscrição no livro própl'io
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
·
Art. 39 Revogam-se as disposições
.em contrário.~
Brasília, 2-8 de abril de 1966; 1159
cta· Independência e 789 da Repú~
blica.

H.

CASTELLo BRANco

Mauro Thiban

, DECRETO Nt? 58.279

ABRIL DE 1966

DE 28 DE

Autoriza a Companhia Estaníjera dó
Brasil a pesquisar cassiterita, no
município ele Ipameri, Estado de
Goiás.

o

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o
o.rt. 87, n° I, da Constituiçáo e nos
tênnos do Decreto-lei n<? 1.985, de 29
de janeiro d:e 1940 CCódigo de Minas),
decreta:
Art. 10 Fic.a auto~'izada a, Campa . .
nhia Estanifera do Brasil, a r;esquisar cassi.tf',rit~ em terrenos de pioda
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priedade de Antônio Torres Lima, no
lug.ar denominado Gleba Dois Irmá.Os,
no distrito e município de Ipameri, no
Estado de Goiás, .numa área de quatrocentos e noventa ·e três, hecttares
(493 ha), delimitada por um poligono

irregular que tem um vértice a quinhentos e noventa e cinco metros
(595 m), no rumo magnético quarenta
graus· sudeste (409 SE), da confluên-

cia dos córregos Racha Bunda e
Açude e os lados, a partir dêsse vértice, os segtJ.int,es comprimentos e rumos magnéticos: dois mil e quinhentos metros (2.500 m), dez graus nordeste (10° NE) ; seiscentos e noventa
e cinco metros (695 m), setenta e
cinco graus e vinte minutos noroeste
(75Q 20' NW) ; hum mil setecentos e

quinze metros n. 715 m) , setenta
graus sudoeste (709 sw) ; hum mil
setecentos metros (1. 700 m), dez graus
sudoeste (109 SW) ; dois mil cento e
oitenta metros (2.180 m), oitenta
graus sudeste (809 SE) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fic-a sujeita às
estipulações à:o Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de· 19
de fevereiro de 1963 e· da Resolução
n9 3 de 30 de abril de 1965, da Comissão Naci~nal de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, page..rá a taxa de
quatro mil novecentos e trinta cruzeiros (CrS 4. 930) e será válido por
dois (2) anos a contar .da data da
transcrição no livro própriO' de Registro das Auto-rizações de Pesquisa.
Art. 39 Revoga.m~se as disposições
em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1966; 1459
da .Independência e 789 da República.

-

H: CASTELLO BaANêo

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.280 - DE 28 DE
ABRIT. DE 1966
Altera a redação de· dispositiVos do
Decreto niJ 57; 810, de 14 de re11erei~
ro de 1966, que aprova o Rf'.qulamento do Ministério das Minas e
Ene,rgia.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere () ar-

·tigo 87, item I, da ConstituiÇão, decreta:
Art. 19 Os artigos, 30, alínea r,. e
45, inciso III, do Decreto nº 57.810,
de 14 de fevereiro de 196,6, passam a
ter. a seguinte redação:
"Art. 30 .........................•
r) proceder a- coleta, apuração, crf~
tica, interpretação e divulgação. de
dados estatísticos sôbre produção mineral".
"Art. 45 . . ................ , ... .
III) a necessidade. de transferir,
tanto quanto passive! e n 0 menor
prazo, para os Departamentos do Ministério, suas atribuições executivas."
Art. 29 Fica suprimido o Título VII
e Disposições Gerais e retificados os
Titulos VIII e IX para VII e VIII,
respectivamente, constantes do mencionado decreto.
Art. 39 l!:ste decreto entrará <~m
Vigor na dat'a de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
- Brasília, 28 de abril de 1 966; 145r
da Independência e 789 da Rel?ublica.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9 58.281 ABRTI. DE 19-86

DE

28

DE

Renova a declaração de utilidade pública a que se retere o Decreto número 46.227, de 16 de junho .de
1959, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nar;ional de
Obras Contra as Sêcas, da área de
terreno nec·essária à construção ào
açúde público "V i r a Beiju", no
municipio de Petrolina, Estado de
Pernambuco.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei
n9 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n'? 2. 786, d'e 21 cte
maio de 19'56, decreta:
Art. 1ç Fica renovada a dB'claraçáo
de utilidade pública a que se rete:-e o
Decre.to n<? 46.227, de 16 de juntto d(»
1959, ·para fins de desapruprü;.,ção
pelo Departamento Nacional de Obras
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Coritra as Sêcas, da área de terreno
com 6.555.500 m2 (seis milhões quinhentos e cinqüenta e cinco mil e
quinhentos metros quadrados), representada na . planta que enm Cst-e
baixa, devidamente rubricada p e 1 o
Diretor da Divisão do -Material do
Departamento · de Administração .do
Ministério da Viação e Obras Públicas, necessá:ria ·a construção do açUde público "ViJ;a Beiju", no Município de Petrolina, Estado de Pernambuco, cujos projetas e orçamento foram aprovados pela Portaria Minis~
terial n9 652, de 7 de outubro rte 1952.
Art·. 2(l1;:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as. disposições em ~ontrário.
Brasília, 28 de abril de 1:;}66; 145~
da Independência e 789 da R~púb!i
ca.
Juarez Távora

H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 58.282 -

DE

28

DE

ABRU. DE 1966.

Transfere à Rio Light S.A. -Serviços de Eletricidade, concessão para distribuir energia elétrica no
MunicZpio de Rio Claro, no Estado
do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituiçà.o, e
nos têrmos dos aris. 89 do Decreto-lei
nQ 3. 763, de 25 de outubro de 1941,
e 59 do Decreto-lei nQ 852,- de 11 de
novembro Çe 1938, decreta:
Art. 19 Fica transferida à Rio Light
S. A. - Serviços de Eletricidade a
concessão para distribuir energia elétrica no Municip,io de Rio Claro, no
Estado do Rlo de Janeiro, de que e
titular Raul Alves de Souza e Silva,
Júnior, em virtude do manifesto de
aproveitamento hidrelétrico registrado
sob o número 229, às- fls. 86 a 86 verso do Livro A-2 da Divisão de Aguas.Art. 29 Os bens e instalações com.;titutivos do antigO acervo do serviço
poderão ser desmembrados e retirados
desde que substituídos pelo equipamento adequado da nova concesslonária.
Art. 39 1!: autorizada a Rio Light
S.A. - Serviços de Eletricidade a
construir os sistemas de transmissao
e distribuição que se fizerem necess~rios.
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Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetas, serão determinadas as características . técnicas
das novas instalações.
Art. 49 A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter -à aprovação dO Mi:"
nistro das Minas e Energia, em t.rês
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) · dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os ~stu
dos, projetas e orçamentos relativos
às novas instalações.
~
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro de trinta (30)
dias, contàdos da publiCação do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas e Energia.

III - Iniciar e concluir as obras
-nos prazos que forem marcados pelo
Ministério das Minas e Energia, executanDo-as de acõrdo com os projetas
aprovados e com as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos .neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Mirias
e Energia.
Art. 59 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia,
com aprovação do Ministro das Minas e Energia.
Al_'t. 69 i!:ste decreto entra em vigo-r:
na data de sua publicação," revogadas
as disposições em contrário .. ·
Brasilia, 28 de abril de Hi66; 1'459
da Independência e 789 da República.
H. CAS'IELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N9 58.283 ABRIL DE

1966 "

DE

28 DE

Outorga à Serrarias Reunidas Irm(log
Fernandes S. A. concessão para o
aproveitamento de um desntvez· existente no MuniCípio de General
CaTneiro, Estado do Paraná.

O
da
art.
nos

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o
87, inciso I, da Constituição, e
termos dos arts. 140 e 150 do
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Código de Aguas (Decreto nl? 24.643,
de 10 de julho de 1934), dec1·eta:

Art. 19 E' outorgada· à Serra!.'ias
Reunidás Irmãos Fernandes S. A.
concessão para o aproveitamento ria

energia hidráulica do . Salt9 Jardim
:=:ituado no Rio I:ra..tim, Municipio de

General carneiro, Estado do Paraná.
Parágrafo único. Após a aprovação
dos projetas, serão- determin8.das em
-port.a1·ia do· Ministro das Minas c
Energla a altura da queda, a descarga
da derivação e a potência a :aprov.eitar.
Art. 2\l o aproveitamento destinase à produção de energia elétrica para
uso exclusivo da concessionária, que
não poderã hzer cessão a tel'ceiros,
mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição dêste artigo o fornecimento de energia aos associados
da concessionária.
Art. 39 Caducará o p:.:esente titulo
independent_e de ato declaratório se
a concessioniria não satisfizer as seguintes. exigências:
1
Submeter à aprovação do
Ministro das Mil_las e- Energia, em
três (3) vias,· dentro do prazo de
trezentos e sessenta (360) dias, a
contar d'a data da publicação dêste
decretei, os estu.dos, projetas e orçamentos relativos ao aproveitamento e
respectivas ~nstalações.
II·- Assinar o contrato disciplinar
eLa concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da ptibliR
cação do despacho da aprovação .da
respectiva minuta pelo Ministro das
Minas e Energia.
III - Iniciar~ e concluir- as Obras
nqs prazos que forem marcados pelo
Ministério das Minas e Energia,
executando-as de acôrdo ~om as
modificações que forem autorizadas,
se necessârias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo podexão ser prorrogados por ato do Ministro doas
Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigonu§; ·pelo prazo de trinta (30) ailos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e -instalações que, no
momento, existirem em fmtçâo exclusiva e permanente dos serviços cOn-

cedidos, reverterão ao Estado do
Paraná
Àrt. 69 A concessionária poderá requerer que seja renovada a conceSsão,
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
devera entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes d~ findar o prazo da vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovB-ção.

Art. 79 f:s~e decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
·a.s disposições em contrário.
·BÍ·asilia, 28 de abril de 1966; 1459
ela Independência e_ 789 da República.

H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Th{bau

DECRETO N9 53.284
DE 28 DE
ABRIL DE 1966
Concede autorização paTa funcionar
coma ernprêsa de .energia elétrica à
Companhia âe Eletricidade de Pernambuco.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmoS do Decreto-lei n<? 938 de
8 de dezembro de 1938, decreta:
Art. 19 E' concedida à Companhia
de :metricidade de Perpa...mbuco, com
sede ·em. Recife, E..stado de Pernambuco, 'âutonzação para· funcionar como emprêsa de energia elétrica, ficando .J!n· '!..:Jda a satisfazer intPt;ratmente ·às exigências do Código de
Aguas (Decreto n<? 24.643, de 10 de
julho de 1934), leis subseqüentes e
seus regulamentos, sob pena de l'evogação do presente ato.
Art. 29 0 presente decr~to entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 28 de abril de 1966; 145"
, da Independência e 789 da Repúb!ica.

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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'DECRETO N9 58.285 -_DE 28 DE
1
P.BRIL DE

1966

Transfere do Estado do Pmá para
Centrais Elétricas do Pará S. A.
concessão para aproveitamento de
energia hidráulica.
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Art. 59 E:ste decreto entra em vigor
na. data de sua publicacão, revog-adas
as disposiçõ"es em contÍ'ário.
Brasília, 28 de abril de 1966; 1459
da Ind:ependência e 789 da RepU~
blica.
H. CASTELLO BRANco

M aura 'l'hibau
da República, usando
da atribUição que lhe confere o
art. 87, inciSo I, da Constituição, ·e
DECRETO N9 58.286 - DE 28 DE
n'os têrmos dos a.rts. 140 e 150 do
ABRIL DE 1966
Código de Aguas (Decreto n<?-24.643~
Concede à Mineração Santo André
de 10 de julho d'e 1934), 59 do DecretoS . A., autorização para funcionar
lei nG 852, de 11 de novembro. de 1938,
como emprêsa ·de mineraçào.
e 89 do Decreto-lei nç 3. 763, de 25 de
outubro de 1941, d.ecreta:
O Presidente da República, usando
Art. 1'9 Fica tl·ansferida para a
da ati;ibuição que lhe confere o
Centrais Elétric,as do Pará S. A. a
art.· 87, n° I, da Constituição e tendo
conce.s:::ao para o aproveitamento da
em vista .o aue dispõe b Decreto.:..lei
energi.a. hidráulica da Cachoeira do nt? 938, de 8- de dezembro de 1938,
Palhão no curso água "Curuá-Una", d2creta:
no MUIÍ.icípio de Santarém, Estado do
Artigo único. É concedida à Mine~
Pará, de que .é titular o Est-ado do
ra~~f..o Santo André S. A., constituída
Pará, em v·irtuà:e do Decreto númepor escritura .pública de 11 de fevero 55.933, de 19 de abril de 1965.
reiro de 1965, lavrada àS tls. cin~
Art. 29 Fica a Centrais Elétricas do
qüenta e dois (52) verso, do livro de
Part\ S. A. autorizada ta. construir os notas nç mil e setenta (1.070) do carsistemas de transmissão e de distri~ , tório do 59 Tabelionato da cidade de
buição q1..1:e se fizerem necessários.
São Paulo, com sede na cidade de
Art. 39 A concessionária deverá São Paulo, autorização para funcionar como emprêsa de mineração, fisatiSfazer· as segUintes exigências;
cando . obrigada. a cumprir as leis e
1
Submeter à aprovação do
Ministro das Minas e Energia, em regulamentos em vigor ou que vierem
a vigorar sôbre o objeto desta ·autotrês (3) vias, dentro do prazo de
rização.
um (1) ano) a contar da data da
Brasília, 28 de abril de 1966' 1.i59
publicação dêste decreto, os estudos,
cta Independência e 789 da RepÚprojetas e orç•amentos relativos às
blica.
novas instalações.
II - Assinar o contrato disciplinar
H. CASTELLO BRANCO
d.:t concessão dentro do prazo de
Mauro ThibaU
trinta (30)· dias, contados da pubu:..
-cação do à:espacho da aprovação da
DECRETO N9 58. 287 - DE 28 DE
respectiva minuta pelo Ministro das
ABRIL DE 1966
Minas e Energia.
EII Iniciar e concluir as obras
Concede à Usina Colómbina S. A.,
nos prazos que ·forem marcados pelo
autorizaçtto para funcionar como
Ministério das Minas e Energia-,
emprêsa de mineração.
executando-as de acôrdo com os pro~
O
Presidente da República, usando
jetos aprovados e com as modificada att·ibuição que the confere o
ções que forem autorizadas, se neart. 87, n9 I, da Constituição e tendo
cessárias.
Paragndo único. Os prazos refeem vista o que dispõe o Decreto-lei
ridos neste artigo poderão ser prorn9 938, de· 8 de dezembro de· ·1938,
rogados por ato do Ministro das
decreta:
Min2.s e Energia.
ArtiGo único. É concedida à Usina
Art. 49 As tarifas do fornecimento
Colombína. S. A., constituída por
-de energia elétrica serão fixadas e
escritura pública de transformação àe
revistas trienalmente pelo Departa15 de ja,neiro de 1953, arquivada na
mento Nacional de· Aguas e Energia,
Junta Comercial do Estado de São
Paulo, sob D.9 66.635, com sede na
com aprovação ci.'o- Ministro d•as Minas
e Enetgia.
cidade de São Paulo, autorização para
O

Presid~nte

120

LTOS DO PODER ExECUTIVO

funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir inte-

gralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que venham a vigorar sôbre
o objeto desta autorização.
Brasília, 28 de abril cte 1966; 145CJ
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N9 58.238 -

DE

ABRIL DE 1966

28

DE

Concede· a Produtos Químicos Anchieta S. A. autorização para funcionar como emprêsa de mineraçáo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
e.rt. 87; n9 I, da Constituição e. nos
têrmos do DecretO-lei n9 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:

Al"tigO único. É concedida .a Produtos Quimicos Anchieta S. A. constituída. por assembléia, arquivada sob
n? 289.510, na Junta Comercial do
Estado de Sâ'o Paulo, alterada pela
assembléia geral extraordinária de
10-9-65, arquivada sob nç 301.878 na
me.sma Junta Comercial, com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, autorização para funcionar
como emprês-a. de mineração, ficando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor. ou que
venham a vigorar sôbre o objeto desta
autorização. ·
Brasília, 28 de abril de 1966; 1459
da Independência e 789 da Repúw
blica.

H .. CASTELI.o BRANCÔ
Mauro Thibau

DECRETO N9 58. 289· ABRil. DE 1966

DE

28

DE

Autoriza a Indústria e Comércio de
Mineração Brasil Central "lncomibrac" S. A. a pesquisar minério de
manganês,. no· município de Porteirinha, Estado de Minas Gerais

O Presidente da República., uSando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.9B5, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas) , decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Indústria
e Comércio de Mineração Brasil Cen-

tral •:Incomibrac" S. 'A, a pesquisar
minério de manganês em terrenos de
propriedade de Deolino Antônio Ferreira, TibU.rtino Mendes da Costa
José Soares de Souza e· Maria Madalena de Jesus no lugar denominado Cedro, dl'strito de Corutuba, municlpw ae Porteumha Esta.<lo de Mlnas Gerais, .numa área de trezentos e
setenta e seis hectares sessenta e st:.ls
ares e noventa ceritiares 376,6690 na)
delimitada por um polígono irregular
que tem um vêrtice a cento· e qumze ,
metros (115 m), no rumo magnétiC<l
de Oitenta e um graus ti trinta minutos nordeste (819 30' .NEl, Jo r:anto nordeste <NE) da sede da fazer,da do senhor Deolino Antônio Ferreira e os lados a ,partir dêsse vértice, ,os seguintes comprimeltus· e ru~
mos magnéticos: hum mil novecentos e quarenta metros n. 940 m).
quarenta e oito graus sudeste l489"
SE); novecentos e Jitenta m~tros
(980 mJ, onie graus e quinze minutos sudoeste (119 15' SW); hum mil
setecentos e cinqüenta e cinco metros (1. 755 m), oitenta ·e seis graus
e quarenta e cinco minutos sudoeste
(869 45' SW); quatrocentos e cinqüenta e oito metros (458 m) setenta e sete graus e cinco minutos noroeste (779 05' NW) ; hum mil novecentos e vint-e e cinco metros (1.925
m), doze graus nordeste (129 NE) , o~
sexto e último lado é o segmento retilíneo que partindo da extremidade
do quinto lado descrito va.i ao vel,
tice de p::...rtida.
Parágrafo único. ·A execuç~o da
presente autorização fica sujeita as
estipulaçóes do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da ResoJuçãc número 3, de 30 de abril de 1965_ da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art 2~' O título da autorização de
pesquisa, que será .uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
três mil setecentos e setenta cruzelros (Cr$ 3. 770) , e será válido por
dois ·(2) ancs a. contar da data da
transcrição no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa,:;.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 28 de abril de 1966; 1459
da Independência e 789 da Rel;)ública.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thtbau.
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DECRETO N9 58. 290 ABRU.. ,DE 1966

DE

29

DECRETO N9 58.291 -

DE

Gàrantia do Tesouro Nactonal a uma
operação de crédito com o Departa~
menta Nacional de Estradas de Ro~
aagem.

o presidente da República, usando

das atribuições Q.ue lhe confere o ar~
tigo 87, número I, da, .Constitutçáo e
nos têrmos do art. lO?· da Lei n9 1.518,
de 24 de dezembro de 1951, com as
modificações introduzidas pela Lei nu~
mero 4.457, de 6 de novembro de 1964,
decreta:.
Art. 1Q E' o Ministério da Fazenda
autorizado a dar a garantia do Te~
souro. Nacional ao financiamento até
US$ 20.000.000 <vinte milhões de dó~
lares) a ser contratado entre o De~
partament'o Nacional de Estradas de
Rodagem e o Banco Interamerrcano de
Desenvolvimento destinado a atender,
parcialmente, a con,5trução, pavimen~
tação e ampliação dos trechos curi~
tiba a Paranaguá e Ponta Grossa a
Foz do- Iguaçu, da Rodovia Federal
BR-277.

Art. 2'? :f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua. publicação, ·revogadas as disposições em contrário.
Brasma, 29 de abril de 19ô6; 145~
da Independê:ilcia e 789 da República.
H.

DE

ABRIL DE 1966

CASTELLO BRANCO

29

DE'

Dispõe sôbre a classificação dos 6r·
gãos de deliberação ·que espec!fica
e dá outras providências.
dr

O Presidente da. República, us<~.:r..do
atribUIÇão que lhe confere o a1·t,

87, item I, da Constituição Fedefa1 1

decreta:
·.rt. lO? Fica incluído nas dispfJt.içõe~;
do Decreto n9 55.090, de 28 de no ..
vembro de 1964, o orgão de deliberação coletiva classificado na· forma do
anexo II dês.te Jecr~to.
-Art. 29 Ficam altento.os, na J:;,rma
prevista no AnexG
aêste Decreto,
os Anexos ·I dos Decretos "ns. 55 090,
de 28 de novembro :::.. 19G4. e !57 .198,
de 9 de novembro de 1965 na. parte
referente à Comissao ae Acumul·et·..:.ao
de Cargos· - Presidênr;ta da ril:'pública e ao conselho .-enit.enciário d6
Distrito F.;;deral ~ MinistériC' ·j::: Justiçl:t e Negocias Interiores, respedivamente.
Art. 39 ·.os efeitos da classific~tcão
a que -se refere o artigo 1'?, bem colno
das correções determinadas pelo ar·
tigo 29 dêste Decreto, vig·orarão ·1 <Ja;~
tir de 2 de dezembro de 1964.
Art. 49 ltste decrete entrará 'em vi-gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em conti·ário ·
Brasília, 29 de .abril de 1966; 1459
da· Independência e 789 da Repúalicl'!..
H. CASTELLO
Mein de Sá
Ne,y Braga

Octávio Gouvêa de BulhOes
Juare.z Távora

BRANCO

ANEXO I
APMINIS'IRAÇÃO DIRE'IA

D'>0-'0~ ~W

~

DO

Categoria

de

Sessões

I

1·

Presidé!lcia da República: .

Comissão

q.e

Acumulação de

Ministtrio da Justiça
riores:

'Conselho Penitenciário

do

e

c~~rgos

(DASP) I

NegOcias

Distrito

Número
Mensal·
Máximo

Inte-\

A

8

A

8

I

Federal\
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ANEXO II
ADMINISTBP..ÇÃ(, AUTÁRQUICA

Núm:"!?O

Mensal

Categoria

DENOMINAÇÃO DO óRGAO

Máximo

de

Sessões

Conselho D0liberativo

da

do Desr.nvolvimento da

DECRETO N9 58.292 -

DE

Pse~cp··.e
rir..•.i.e·n·d·ê·n·c. a.\
.-: 1
I.·

6

A

!

29'

DE

ABRIL DE 1966

DECRETO N9 58.293
ABHIL DE 1966

DE

29

DE

Declara de utilidade JJública -para
Jins de desapropriação, o 'im(n;e!
Que menciona, necessário ao Miwstéiio da Guerra.

Declara de utilidade pública, para fzm
de desapropriação, o imo v e t r;ue
menciona, -neCessário ao Ministério
da Guerm.

O Presidente da República, asando

O Presidente de Repübi'iC8.. u.sanào
da a trjbuiçao que lhe ~~onfer0 o artigo 87, inciso I, da Const..ttniçâo peoera!, decreta:
·
Art. 19 E' declarado . de utilidade
públic~, para fim de ,desapropriaçao,
ç1e acordo com o art. 69, combinado
com O art. 5º, alínea a, do Decrete;lei n'? 3. 365, de 21 de junho de ::.s41
o imóvel constituído de .:;eneno e·
benfeitorias, com área total de. 12.:JB:'J
m2, localizado na Avenida João ó.e
Barros nº 711, no Mumct0lo de Recife .:..... PE, de propriedade' d.e Alberto
Fernandes da Silva rvl_anta.
Art. 29 O tmóvel a rJUe se refere o
a!tigo anterior destüia -se ao MiniS··
tério da ,Guerra. .
Art. 39 Fica o Mlnistéí·1o da Guer··
ra. autorizado a promover a des9,p!'').pnaçâo em o,prêl},) correndo as respectiva::, despesas r. conto. Cios recursos do referido Ministério.
Art. 49 O present~ decretQ entrará
em vigor 11a ~ata de sua publicaLáO
r~vogadas as disposições em Gontrá~

das_ atribuições que lhe confere ~· artigo 87, inciso I, da Constituiçào }t'ederal, decreta:.

Art. 19 E' declarada de Jtü·idacte
pliblica, para fins de desaproprmçáo,

de acôrdo com o artigo 69, -::ombinado
com o artigo 5°y alínea a. do _Decreto·-

lel n9 3.365, de 21 de junho' -de 1941

l.Hlla área de 10,80m' por 7 95m -s:.u~tl
m2), parte do terreno de propried8.··

de de Manoel Jorge Moojen de Lacer,da e outros, situado na Praça coronel
Lacerd3:. esquin.a com a Rua 15 de Novembro, no Município 1e L,apa-PR.
~rt. 29 O imóvel a que se refere o
art1go anterior 'destina-se ao _\1.inistéri6 da GUerra.
Art. '39 Fica o Ministério) da Gue:..·ra_ a~torizado a __ promover a desap1opnaçao em apreço, corr~nflo as respectivas despesas à conta dos recursos do referido Ministério.
Art. 49 O presente !JeeretD ...mtrará
em vigor na data de ::ma publicação,
r~vogadas as d\sposições em cn~1Ü'á
no.
Brasma:, 29 de abril 1t: 1963: 145?
da Independencia ~ '18° da Repú.bliea.
H.

C.·dTELLO B:::ANf:Q

r1rthur da Costa- e Sil1ja

no.

·Brasília. 29 de abril

;;i(;

1868; 145('1

da Independência e 73'? ela RepúbltC'J,
H.

CASTELLO B8.ANCO

Artliur da Costa a Silva
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DECRETO N? 58. 294
ABRIL DE

1966

DE 29 DE.

Autoriza o Banco Central da Repú~
blica do Brasil a negociar· e càntra~
tar com a Agéncia para o Desenvol~
vimenta Internacional dos Estados
Unidos "USAID" empréstimo em
· moeda estrangeira, para o fim que
específica.

o

Presidente da

Repúblico?~,

usando

das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituiç§.o, e

tendo em vista o disposto Iios artigos

11•1 da Lei _.n9 1.518, de 24 de dezembro de 1951, e 19 da Lei n9 "4.457, de
6 de novembr? de 1964:, decreta:

Art. 19 Fica o Banco Central da
Renública do Brasil autorizado a negoCia-r e contratar, em nome do Te-'
souro Nacional, usa.nd.o das prerrogativas a êste concedid;:ts pelo artigo
23 da Lei n9 1. 628, de 20 de junhú de
1852, operação
de_ empréstimo em
moeda estrangeira até o montante de
uss 11,000.000 (onze milhões de dólares) e juros com a Agêilcia para o
Desenvolvimento InternacionaJ dos
Estados Uriidos 11 USA1D", deStinado
ao financiamento da asSistência téc~
nica e elaboração de estudos de projetas e programas necessários aos investimentos especificajos· pelo artigo
10 ~ seu parágrafo único c:Ia Lei número 4.457, de 6 de novembro de 1964
e que serão executados através do
Fundo de Financiamento de Estudos
de Projetas e Programas .::.. . "FINEP".
instituído pelo Decreto nQ 55.820, de
8 de março de 1965.
Art. 29 O Banco Central da República do Brasil receberá em nome do
Tesom·o Nacional, os recursos prove_nientes do empréstimo referido no artigo anterior, levando-os à conta" do
competente 'fundo contábil.
Art. 3.9 f:ste ·decreto entrará em
vigor na d~ta de sua publicação, revogadas as disposições ·em contrário.
Brasília, 29 de abril de 1966; 145ço
da Independência e 73ço da República.
1

H. CASTEÚO BRANCO.

Octavio Bulhões.
Roberto Campos.

DECRETO N'? 53.29.5 · ~
ABRIL DE 1965

DE

29

D;~

Autoriza o Banco Central da República dó Brasil a negociar. e contrairar com o Banco Interamericano
de DEsenvolvimento operação de
empréstimo em moeda estrangeira,
pcra o fim que ~specijica.

O Presidente da República, usando
atribuições que lhe confere o artig·o 87, inciso I da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos artigcs 1.0 da .Leí n? 1. 518 de 24 de dezembro de 1951 e 19 da Lei n9 ·Li5'1,
.de 6 de novembro de 1964, derreta:
Art. 19 Fica o Banco ..::entraJ da
República do Brasil autoriza~o a negociar e contratar, inclUsive ratificando,. em nome do Tesouro Nacional, usando das prerrogativas g, ê~te
concedidas pelo art. 23 da Lei número 1. 628, de 20 .de junho de 1952,
operação de empréStimo em "ll,Jtda
. estrangeira até o montante de US$
5,COO,OOO (cinco milhões de dolares)
e juros, com o Banco Interam~ricano
de Desenvolvimento, destinado ·ao financiamento da· elaboração de .estu~
dos de projetos
programas nec8ss<\rios a.os investimentos· especificados
peló·art. 10 e seu 'parágrafo único, ·da
Lei nl? 4.457, de 6 d'e novembro de
'1964", e que serão executados através
·do Fundo. de Financiamento de Estudos de Projetes e ·Programas "FlNEP", instituído pelo Decreto llümero 55.820,' de 8 de março de 1965.
Art. 29 o Banco Central da República do Brasil· receberá, em nome do
Tesouro Nacional, os recursos provenientes do empréstimo refertdo no
artigo anterior, levando-os a conta
do cmnpetente fundo contábil.
Art. 3ço :fl:ste dec.reto entrará em vi~
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Britsília, 29 de abril de 1966; 1451?
da Independência e 78'? da República.
d:J.s

e

H. CASTELLO B.:tANCO

Octavio Bulhões
Roberto Campos
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DECRETO NQ 58, 296 ABRIL DE

DE

1966

29

DE

Revoga o Decreto nfJ 57:614, de 7-1-66,
e dispõe sôbre a entrega pelo Tesouro Nacional de importâncias para
cobertura de deficits das Autarquias
ou Emprêsas Públicas subvencior..adas.

O Presidente. da República, usando
da atribuição que lhe confere o ~.rt.
8'j, inciso I, da Constituição Federal,
de acôrdo com o disposto- no art. !:JY
da Lei n9 4.900, de 10 de dezembro de

19ô5, que estima a Receita e fixa a
Despesa da União para o Exercicio
Financeiro de 1966, ,decreta:
Art. 19 A entrega dos recursos financeiros destinados a complementar
as receitas próprias de custeio das entidades de transporte vinculadas ao
r

Ministério da Viação e Obras

Pública~,

obedecerá a uma programação anual,
segundo valôres trimestrais pagos em
parcelas mensais variáveis 'e elabora-·
d~
pelos Ministérios da Viação e
Obras Públicas, "Fazenda e Extraordinário do Planejamento, tendo em vist;; as necessidades dos respectivos orçamentos a~ disponibilidades do Tesnuro e a progressiva eliminação dos
deficits operactonals.
Parágrafo único. Refere-se êste Decreto às Rêde Ferroviária Federal
S
A. , Comissão de Marinha Merc::..ntE. e Administracao do Põrto d0
Ric de Janeiro, resPeitado o programa de desembôlso total do Ministério
da Viação e Obras Públicas, na fmma estabelecida pelo art. 69.
Art. 2'·' Ate 15 de março os referidos
órgã-os apresentarão ao Consell•o
NaciOnal de Transpoi:tes nos têrm•;s
dos números 1 e G do art. 29, da Lel
n9 4.563 e art. 79 da Lei n<.> 4.320, ~un
tamente com o~ ·çamentos e planos
c'· investimentos, um programa c-ronológico de execução operacional e
~·. <..ministratlva.
Parágrafo ún.lco. A programar;àu
acima referida conte:rá as estimatlVO.:) para acréscL:no de produção e el:lciênéia de produção, bem como outras
providências para acréscimo da receita
e -diminuiçã<l. de custos· com indicação quantificada de .seus efeitos. '
·Art. 39 Os referido~ orçamentos e
programas de aplicação serão apr~-

ciados pelo Conselho Nacional de
Transportes e após ouvidos os Mínístros da Fazenda e Extraordinário oara
o Planejamento, serão aprovados ~pelo
Ministro da Viação e Obras Pública::.
e submetidos até 31 de março à nom?logação ctO Presidente da' Rep::lbhca.
Art. 49 Dentro de trinta dias apó.s
o e~cerramento de cada trimestre as
entidades referidas no al't. 19 encaminhará~ a_o Ministro
da Viação e
Obras Publicas, relatót·ios trimestraif' ·
evide.. ci_ando a ~ecu_ eração financeira,
como amda ilsica, operacional e administrativa, em têrmos quantitativos
e qualitativos.
Art. 59 O Ministro da Viação e
Cbra::: Públicas enviará cópias déstes
relatórios aos Ministro da Fazenda e
/Extraordinário
do
Planejamento.
acompanhadof de suas recomendações
.quanto a necessidade das liberaçô~::;
do::. recursos Jrogr:amados para o período restante do trimestre então em
curso e o subseqüente.
Art. 6Q Dentro dos totais de desem··
bôlSo fixadoe pela programação financeira de 1966, os recursos duodeeimais correspondentes às dotações orc;amentárias destinadas a custeio e investimentos, para' entrega às autarquias e empresa de
'nomia mista
vinculaaas ao. Ministério da Viação e
Obras .!?úblicas, ,;bedeCerão aos ·1•alô..
res trimestrais constantes do quadro
anexo.

Parágrafo único. Os montantes relacionados represen,;am as dotações
orçamentária:: jo exercício de 1966 já
deduzidas as importâncias relativas ao
Fundo de Reserva aprovado pelo DeCreto n9 57.613, de 7-1-66, e outras
p::::,rcelas n2,o· liberadas no correntE
o:ercicio.
Art. 79 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,· revogada.s as disposições constantes do
Decreto n9 57.614, de 7-1-66.
Brasília, 29. de abril de 1966; 145.9
da Independência _ 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
Octávio

'~ulhões

Roberto

Campo~

PROGRAMA DE DESEMBOLSO

(ANEXO AO DJWRETO NO 58. 296-66)

Ew. CrS: Bilhões

óRGÃOS DE TRANSPORTE

c. M. J\1.· .....................•...•.
R. F. F. S;A .......................
A. P. R. J . ....................... ,;

II
I
I
II

19 trimestre

j

I
I
~~- ..
I
li

SUBTOTAL .................

Outros órgãos:
D. N. o. S. .. ......................
D. N. O C. S ...................

I

g: N.~: P.~: v.~;· N::::::::::.·.·.·:.·::::::::::1
.................•... I

~

Restant.es órgãos ........... , ......... ,

I
I
I
SUBTOTA!.................. I
~I~·
I
Totai-Ge:ral doM. v. o. P. , !
I

II

29 h·imestre

j

cR$
22,8
81,1
1,9
105,8

10,7
7,8
52,2
11,0
3,1
3,8

88,6
194,4

I
I
I

CR$

i

37,8
60,3
1,9

I

I
I

I

!
I
I
I
i

I
I

lI

I
I
li
I
I

i

100;5

I

39 trimestre

CR$

I

i
i

19,3

17.1
52,2

18;0
9,5
3,8

40,7
88,1
1,9
130,7

2,3,9
19,5
59,7
25,1
9,0
3,9

I
120,2

220,7

1:

I

49 trimestre

~

i

I

I
I
I

í

i
I'
I
I'

I

CR$
32,ti
78,8
1,9

113,2

I

Total

I

CR$

I

133 8
308,8
7,6

I
11

450,2

11

27,2
18,8

81,4
63,2
224,6

m.s

60,J

27,5
11,0
3,9

I

32,6
15,4

148,9

I

498,8

:..62,1

I

949,0

I
141,1

271,8

I

I'

I

·-~
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DECRETO Nç 58.297
MAIO DE 1966

DE

2

DE

Estabelece normas para execução du
censo dos servidores públicos civis
da União e das Autarquias.

o Presidente da República, w:;ando

da atribuiçâo que lhe confere o artigo 87, Inciso r, da constitmçáo Fe-

deral, e tendo em vista o disposto nu

art. 53 da. Lei n<: 4.242, de 17 de julho de 19-63, decreta:

Art. 19 O primeiro censo periódico
dos servidores públicos civis da Uniao
s das Autarquias, previsto na LeJ numero 4.212,· de 17 de julho de LH:l,

serã realizado a 31 de maio do corrente ano.
Art. 29 o· censo abrange~á:
a) os funcionários civis do PoCie1·
E.,Xecutivo, inclusive em serviço no e-sterior, e os afastados por qualquer
motivo;

o; os funcionários das Autarquw. 3
Federais, nas mesmas condicôes;
c) o pessoal temporário, iÜclusive o
especialista, e o pessoal de ·obras diretamente retribuído pela Administracão·
~ a) o pessoal pago mediante r~c1bo,
os credenciados, os ajustados e os
eventuais.
Art. 3<? Não serão recenseados:
a) os servidores das secretarias do
Poder Legislativo e os do Tribunal de
contas da União;
b) os servidores das secretari<::,s dos
Tribunais Federais, do Tribunal ae
Justiça ·cto Distrito Federal, os da Justiç.a dos Territórios e os dos serviços
auxiliares da Justiça;
c> os empregados de terceiros q_ue,
por fôrça:. de contrato de trabalho com
êstes, prestem servlçds em repart1çoe::;
federais;
d) os servidores "lnatlvos.
Art. 49 Os servidores mencionadoS
"no art. 2° dêste decreto serão rece:.nseados através do Boletim Individuai
que lhes sE)rá distribuiP.o e no qual regist:raYão as informações previstas.
§ 19 As informações registradas no
Boletim Individual deverão i'efletir fl€1
e exclusivamente a situaçho do .rccer:.:se:J,do em 31 de maio de 19-66.
§ 2Q Em caso de recusa, silêncio, so-negação, falsidade Ou emprêgo de ti::rmos evasivos, ineverentes ou injurh}-

sos, o servidor será punido disciplinarmente.
Art. 5Q Compete ao órgão central cte
pessoal, ao chefe imediato ou a quem
o r~censeado-·estiver relacionado por
fôrça da prestação de serviços, a distribuição e. o r:écolhim'ento do Boletim
Individual do servidor.
Art: 69 Sem prejuízo. do prazo concedido ao servidor, que será de dez
dias, o .recolhimento do Boletim Individual devera estar concluído a 30 de
junho de 196\5.

'

, Parágrafo único. Quando se tratar
de servidor em exercício em localidade de precários . meios de transporte,
a data fixada neste artigo poder:i S8Y
pmrroga.da até 15 de julho. de 1960.
Art. 79 As informações prestadas
pelo servidor tttravés do Boletim .lndividual, excluídas as que serão incm·poradas ao cadastro de pessoal, terão caráte1· confidencial, não podendo
ser objeto de divulgação que aS indi. vi dualize ou identifique.
ParágTaío único. O disposto na parte tinal déste artigo náo impede que
as informações sirvam de comprovação para C8.racterizar a responsab:\ll.dade do servidor, no caso do § 21? do
art. 49 dêst'e decreto.
'
Art. 8\l O servidor que na época da
c.enso passar a ter exercício em repartiç.âo sediada em· localidade d:Hel'ente
da em que está lotado devolverá o Boletim Individual, devidamente preenchido, a quem lho distribuiu, se o se-u
desligamento vier a ocorrer depois de
10 de junho de 19.66.
Parágrafo único. Caso o desligamento OCO!Ta antes da data prevista
neste artigo, o Boletim Individual setá entregue, nas. mesmas condições,
ao chefe imediato na repartição em
que passou a sel'Vir.
Art. 99 Todo aquêle que exer0er
função . públir:a federal,.. civil ou m~li
tar, inclúsive representação diploinática ou consular, está obrigado a prestar au.xilios e informações solicitados
para a realização do censo de que trata êste decretu.
Art. 10. As emprêsas e sociedades
que goz.am de tavores dos poderes publicos de\rerão prestar a colabOraçà::l
que lhes t"õr solicitada para o preparo
e execução do censo dos servidores públicos.

'ÁTOS DO PODER 'EXECUTIVO

Art. 11 ~ São as seguintes as penalidades a que ficará sujeito o funciunário que incorrer nas faltas previstas no § 2º do art. 49 dês te decreto:
a) repreensão, nos ·casos de rec;J3a,
siténcio ou sonegação de 1nformat;õ;;s;
bJ suspensão, até 90 dias, nos casos
de falsidade ou de emprê·go de têrmos evasivos; il'teverenteS ou injurio-

sos.
Art. 12: será obrigàtôrio exigir do.
recenseado recibo de entrega do Boletim Individual, bem como fornecer-lhe
comprovante da devolução dêsse Boletim.
Art. 13. f:ste decreto entra em" vigol' na data da publicação, revogadas
a:s dJsposições elJl contrário.
Bras11ia, 2 de maio de 1853; 1~.59
da Independência e 789 da RepüiJlica.

pesquisar minérios de f.erro e manganês no· municíplo de Nossa Senhma
das Dôres, Estado de Serg11.1e
Art. · 2\l A presente renovação que
será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) · é será transcrita no
livro próprio de Registro- das Auto~.
rizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposiçõe~
em contrtrio.
Brasilia, 2 de maio de 1966; 145"
da Independência e 789 da República.
H.

DECRETO N'? 58.298
MAIO DE 1966

DE

Renova. o Dec1'eto n9 874, de
abril de 1962.

2.-nE
9 de

o Presidente da República, Usando
da atribuição que lhe ·confere o artigo 87, n9 I, da .Constituição e nos
termos do Decreto-lei n9 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Mina"S), decreta:
Art. 19 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos
tê:cmos da letra b, do art. 19, do De-

creto--lei n. 9.605, de 19 de agô::;to
de 1S4G, a autorização conferida ·ao
0

cidadtio brasileiro Geraldinv PorCJ.lho
de l\'lagallüi.es pelo Decreto nú:mef1J

oitocentos e setenta e quatro (074J.
de 'llO'Ve (9) de abril de mil. nm'e·:::entos e sessenta e dois <Hl62), ;n·~ra

CASTELlfo BRI).NCu.

Mauro Thzbau.

DE'CRETO N9 58.299
MAIO DE 1966

H. 0ASTELLO BRANCO

l'>'lem de Sá
Ziiniar de Araripe Macedo
A1·r;hur da costa e Silva
Juracy Magalhães
Octa?.Jio Hulhões
Juarez ravora
Ney Braga
Pedro Aleixo
Walter Peracchi Barcellos
Ednardo Gomes
l'llathias Joaquim da Gama e Sil<Ja
Palito Egydio Mw·tins.
111au1·o Thibau
Roberto CamPos
Osvaldo Cordei1"o de Farias
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DE 2 DE

Renova o DecTeto· n° 51.939, de 2G tie
abril de 1963
O Presidente. da República, usando

da atribuição que lhe confere o .artigo 87, n'~ I, da Constituiçâo e nos
têrmos do Decreto-lei n° 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de

lVLinas), decreta:
Art. 19 Fica renovada, pelo prazo
impronogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b do art. 19 do D·ecreto-lei nr,. 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a autorização concedlda ao cidadão
bra~ileiro ·Alipio Gonçalves,

pelo Decreto número cinqüenta e ·um
mil nov:ecentos e trinta e nove
(51. 939), de vinte e seis (26) de abril
de mil novecentos e sessenta e. três
(1963) , . para pesquisar caulim, rio distr,ito da sede do município de Buenópolis, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste decreto, pag&rá a taxa de mil cruzeiros
(Cr$ 1.000) e será transcrito no liprópriO de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Vl'O

Art. 39 Revogam-se as ·disposições
em contrário .

Brasília, 2 de maio de 1966; 1450
Independência e 78\1 da Rep11blica.

da

H.

CASTELLO BRANCO,

Blauro Thzbau.
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DE

A uto1·iza o ciàadão brasileiro ItaiJiba
Campos da Silva, a pesquisar m~
nério de ferro no município de Rw
Piracicaba Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, nQ I, da Constituição e nos·
têrroos do Decreto-lei n<? 1.985, de

29 de janeiro de 1940

Minas), -decreta:

(Código de

Art. 10 Fica autorizado o cidadão
brasileiro It_agiba Campos da Silva a

pesqu:isar minério de ferro em terre··
nos de sua propriedade no lugar de-

nominado Cabeceira do Seara, distrlto e município de Rio Piracica.ba,

Estado de Minas Gerais, numa área
de seis hectares e quatorze ares

(6,14 ha), delimitada por um polí-

gono irregular, que tem um vértice ·a
qua.renta metros (40,00 m), no. rumo
verdadeiro de seis graus noroeste (69
NW), do marco do DNPM h'? 5, rla
área do ·decreto de pesquisa número
53.029, de 28 de novembro de 1963 e
os lados a partir dêsse .vértice, os seguintes comprimentos e ,rumos verdadeiros: cento e oitenta metros (180·
m), sessenta . graus noroeste (601,1
NW); cento e oitenta e quatro metros (184 m), oeste (W) _; duzentos e
trinta e três metros (233 m) sul (S) ;
cinqüenta metros (50 m). cinqüenta.
e .seis graus e trinta minutos nordeste (569 30' NE) ; cinqüenta e cinco
metros (55 m), oitenta e sete graus
sudeste (879 SE); setenta e cmcu metros (75 m) , sessenta . e quatro graus
su-deste (649 SE) ;· cento e vinte metros (120 m), sessenta e quatro graus
nordeste (64<? NE); o oitavo e últi_mo lado é o segmento retilineo que
une a extremidade do sétimo lado
descr~to ao vértice de partida.
Paragrafo único. A execução ~a
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de_ 1fl ~e
feverei-ro de 1963, e da ~f'-Somçao nu~·
mero 3, de 30 de abril de 1965, .da
Comissão Nacional ·de Energia Nuclear.
Art 2-9 o título da autorização de
pesquisa, que será uma via auténtica dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será
válido por dois \2) ànos a contar da

data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações· de· Pesquisa.
Art .. 39 Revoga.rh-Se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de maio de 1966; 145'?
da Independência e '189 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

M aura Thibau.

DECRETO Nll 58.301
MAIO DE 1966

DE 2 DE

A~"toriza ~

cessão, sob a forma de
utillzaçâo gratuita, do terreno que
menczona, situado no Estado da
Guanabara.

O Presidente da Repúbli_ca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constiturção Fe- .
deral e de acôrdo com os arts. 125 e
126 do Decreto-lei n9 9. 760, de 5 de
setembro de "1946, decreta:
Art. 1° Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita,
ao Céntro Brasileiro de Pesquisas' Físicas, de terreno nacional interior,
·com a área aproximada de 2.000m:t
(dms mil metros quadrados). e benfeitoria existente, sitUado nos fundos do
prédio da Avenida Pasteur nQ 290, no
Estado da Guanabara, de conformidade com os elementos constantes do
processo protoc.oliza.io no Mm~stério
d'l Fazenda sob o número 61.258 de
1963.
Art. 21? Destina-se o terreno. a que
se refere o artigo anterior à. instalaçf1o da sede e demais dependências
do. Centro Brasileiro de Pesquisas Fí::>h::as, tornando-se nula a· cessão, sem
dir<>.H.o a qualq-úer indenização, se fôr
dada ao imóvel, no todo ou em parte.
utilização dlVersa, ou âinda, se· houver inadimplemento de cláusula do
contrato que deverá ser lavrado em
lino próprio do Serviço do Patrimônio da União.
Art. 39 E:ste decretO entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogado o Decreto n9 50.229,
d J 28 de janeiro de 1961.
Brasília, 2 de maio de 1966· 145Ç\
da Independência e 789 da RepÚ.blica.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões
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DECRETO N<? 58.302
MAIO DE 19-66
F.eéJrganiza

o

"Corpo

DE

de

2

DE

Fuzileiros

Navais" e dâ outras prOvidências.

o Presidente da República, usando
da. atn'buiçáv que lhe confere o art.
3'7, inciso I, da constituição Federal,
decreta:
1\rt. 10 O Corpo de Fuzileiros Navais' passa ·a compreender:
a) Comando Geral;
b) Fôrça de FUzileiros da Esqua-

dra;
c) Fõrça de Segurança; e
à> Organização de Appio.

.à.l'to 20 O Comando-Geral é com-

posto de:
·
a) Comandante-Geral;
'b) Estado-Maior; e
c) Batalhão de Comando.
Art. 39 A Fôrça de Fuzile1ros da.
Jb.]uadra (FF'E) é composta de:
a) Núcleo da 1~ Divisão de Fuzileir~ Navais;
b) Tropa, de Refôrço; e
c) Comando de Serviços.
Parágrafo único. o comando da
Fôrça de Fuzileiros da Esquadra é
exercido pelo Comandante-Geral do
corpo de Fuzileiros Navais.
ill't. 49 A Fôrça de Segurança é
composta de:
a) Unidades Regionais; e
"b) Destacamentos.
!.\l't. 59 A organização de Apoio é
cJ"nposta de:
a) ComandO de Organizaç5.o de
Apoio;

b) Centro de Instruçho;
C)

Centro de Recrutas; e

à) Oútros E~tr-:..bele.cimentos.
Art. 6'? O Mini."stro de Estado da

!-1arinha.,

por proposta dO Comandaa··

-: . e-Gerf\.1 do Corpo de FliZJletros ·Navais, através do Estado-i\1aior da Ar-

mada, fixará a composiç_ao dos . elementos do Corpo de Fuzileiros Navais
de que trata êste Decr~to.

EXECUTIVO
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Art. 711 f:ste DeCl'êto entrarâ cm vigor na data de sua publicaçac. f1Ca·t1do I:·evo.:;·ados os Decretos n9 <1:1.31}2-A,
de 22 de abril de 1957 e n'? 51.811-A,
de 7 de março de 1963 e demais dis:..
posições em contrário.
Brasilia, 2 de maio de 1\16:3; H-011 da
!!-:!dependência e 78'? da República.
Ii. CASTELLO BRANCO

Zilm.ar cmn.pos de Araripe Macedo

DECRETO N° 58.303

DE

1',1AIO DE 1966

_2 !lE

Aprova o Regulamento para a
'"Escola Naval,
O Presidente da República, usando
da atribuição qüe lhe confere ·o artigo
87, inciso I, da Constituição Federai,

de.creta.: -

Art. 19 Fica aprovado o Regulamento para a "Escola Naval", que a
este acompanha, assinaão pelo Ministro de Estado da Marinha ..
Art. 2'? :tl:ste Decreto entrará em
vigor na data de ·sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasilia, 2 de lnaio de 1966; 1459 da

Independêricia e '78'? da República.
. H. CASTELLO ;BRANCO

Zilmar Campos de Arartpe
Macedo

REGULAiv:l:ENTO PARA A ESCOLA
NAVAL
CAPÍTULO I

Dos Fins

Art. 1º A Escola Naval (EN) é o
e:;stabelecimento de ensino superior C:a
l\1B que tem por finalidade formar

o1'Icia1s para o Corpo da Armada, o
Corpo, de Fuzileiros Navais e o Corpo de Intendentes da Marinha.
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..1.rt. 2\l Para a consecução -ia sua
finalidade, cabe especifioamen~e it
EN ministrar aos seus alunos:
a) instrução ,fundamental, -:on.stituida pelos conhecimentos básicos nt'Lo
essencialmente militares necessários à
habilitação dos futuros oficiais '.Jara
o exercício d:as funções corresponder..-:
tes aos primeiros postos da. carreira. e
ao prosseguimento de sua prepanJç~a
profiss.ibnal ..
O) instrução profissional neces~ã'!."la
xiara a habilitação ao exercícip das
funções de oficial· suba.lterno;

C) instrução e educação militatt:s
destinadas a desenvo1ve1· suas qllalictaC\es morais e físicas e a fornet:erlhes os conhecimentos militares e de
organização jndispensáveis ao exercício do oficialato.
Art. 39 A EN está subordlnariu:

I -

ao Comando do 1? Distrito 7\tuvnl, quanto ao, comando Míli ~ar e
ccntrõle de coordenação;
H - à Diretórira do Pessoal da J\-Jar1nha, quanto aos contrôles técmco e
da administração.
CAPÍTULO I!

Da Organização
Art. 4Q Os serviços a cargo ']a EN
serão realizados através de:
I - uma Superintendência do En~
sino <EN-10);
II - uma Supe1·intendênckt da Aoministração (EN-20);
III -:- tun Comando do Corpo o~
Aspirantes ·(EN-30).
§ lQ o Diretor (EN-01), diretanwnte auxiliad-o .pelo Vice-Diretoi mi\!-;
.02), é assessorado ·por um Cons?lho
de Ensino (EN-03), um conselho E-::"tL
nõmico (EN-·04) e um ·Gabinete (EN05) .
§ 29 A EN dispõe aind·a de uma
Secretaria (EN-06) dirétamente subordinada ao V1ce-Diretor.
·Art. 59 Os Conselhos, as Supel·in:tendêncins, o Comando do Corpo· de
Aspirantes, o Gabinete e a Secrc'.:ar.:a,,_
terão sua coÍlstituição prevista no Regimento l!lterno.

CAPÍTULO III

Do Ensino

Art. 6Q l!',<:J.nciona ná EN:
a) o Curso da Armada, para formar o:nciais p•ara o corPo da Armad~
lCA);

b) o CUrso de Fuzileiros, para FJ1'rrw.r oficiais para o Coi·po de Fuúlelros Navais <CFN>;
C) o Curso C,e Inteli.dentes, ;:mJ:"a.
formar oficiais para o Corpo de ln'"'
tendentes da Marinha (CII\D.
Paragrafo único. Os cunicu!os lf'ferentes a êsses cursos constarão de
uma parte básica (comum) e lJl.itr~
especifica, (diferente ps_.ra cada um

·

dôlesJ.

Art. 79 O ensino, em .qunlquer dos
cursos menciOnados no artigo a.n1erior, é ministl'ado ·em dois estágios:
a) Estágio -EsCol~ feito na graduaçao de Aspirante;
b) Estágio de Adapta~ão re~t.o
na graduação de Gllil.rda-Marinha.
Art. 8Q O Estágio Escolar é reaU:.>:li.00 na Escola Naval, inclui pequ:.mas
viagens, e tem a duração. de· qrmt:o
anos letivos para todos os cursQs.
Parágrafo único. O ano letivo .·empreende dois períodos, uma viag·~:;..:n ele
instrução e duas épocas de féri.as, de
acôrdo com o calendário escolar, prêvtamente organizado segundo as ~.lt.r
mas constantes do Regimento lnterno.
Art. 91? o Estágio de Adaptação
para todos os cursos tem a duração
de um- ano e compreen~.e dois períodos de i11strução: o primeiro, conduztdo· em na"vios e estabelecimentos no?,vais, e ·o. segundo, realizado em uma
viagem de grande duração.
Art. 10. As disciplinas que '.!On::.~i
tuem os currículos da EN são p:rupactas, segundo as espécies de inst.:nçâo mencionadas no art. 29, em trts
eategorias de ensino: cientifico, técmco e militar-naval.
§ 19 O ensino cientifico abrange a."!
seguintes disciplinas teóricas, ministradas no Estágio Escolar;

ATOS DO

CURSOS

DISCI.PLI~A.S

----

-~-----

!

Astronomia Náutica . , ........ I
Baltstlca . . ...... ·. . . .
. .. :
3 - Contabilidade . · . . . . . . . . . . .
.1
1 ' - Desenho Técnico
.. 1
1 2 --

5
6
'1
8
9

..--

DireltO . . . . .. . .. . . . . . . . . .

Economia .

-

. ........ .

.!!:Letricictade . . ...... ·..... .
Eletrônica . . ........... .

Estatistica . . .... .

!
I

.. !

10 11 12 -

F1s1ca . . ................. .
Geografia Econômlcc. .... .
História Naval e Militar
.. -1

15 16 -

Mecânica . . ............ .
Merceologta . · . . ...... .

13 14 -

Inglês ................. .
l\llatemã.tica . . ...... .

17- Português .......... -..

18 -

19 -

20 -
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CA
CA

!I

C5'N:

CA
CA

'l

CFN

CA

Quimica . ' ................ .

Termodinâmica • . ..... ·.

-i

CA
CA
CA

cn.~~

CFN

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

C.A

Psicologia . . ............ .

CFN

CH:1

CF't.:j

CFN
CFN
CFN
CFN

I

i
I
I
I
I

i

.,'

CF'N.
CFN
t.:T<'N
Cl''N

Cll'-1
CIM
CIM
Cl.M.

Cil\.l.

CiiH
Cli\1
CiM

CTM

cn-.';_

C!t-1
CI.M

CFN

C.iM
CINi
CIM

C:!T-N
C:F'N

CFN

I
S 2<? o ensin(.) técnico abrange as seguintes
disciplinas técnicas, m.imstradas no Estágio Escolar e •10 Estágio de Adaptação:

-----------------------------------'--,--------.
CURSOS

IJll:lCIPLIN As

----------·--·---------------------------I
I
1 - Admtrústl'ação . . . . . . . . . . . . . i
CA
· CF.N
2 - Alimentação Aplicada . . . .
!
3 - Armamento Naval ...... .
i
CA
<1 Artilharia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
CFN
!'
5 - Contrôle de Ava:rias . . . . • .
.i
CA
ti - Engenharia . . : ............ .
CFN
7 - Infantaria . . . . . . . . . . . . .
,
CFN
i

tl - Instrução Geral e Especiaiü:;~:~:.:
9.- Máqulnas ..............-.
-I

10 -

Marinharia . .

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

1

Matemática Comercial e Finan-1
ceira . . . . . . . ·............. . )
12 - Mecanografia . . . . . . . . . . . . . . i
1::: --Navegação . . . .. .. . .. .. ..
-I
11 -

14 ·- Nomenclatura do Material
15 - Operações Navais . . . . . . . . .

16 - Técnicas de Intendência
17 -

'l're~namenta

.

Individual . . .

·I

.1
..1
. .·j

______________ j

CA
CA

CTM.
CEVI

CIM

éFN

CFN

C!M'

CFN

CA

CFN

CA
CA

CFN

CFN

CIM

I
I

i

I
I

CFNI

CIM
CIM
CIM
CIM

CIM
CIM

1~

§
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39 O ensino militar-naval abl'D.n-

ge as seguintes disciplinas, ministradas em todos os cursos do Estágio
E:colsx e no Estágio de Adaptação:
!Jtscl1Jl'inas:

1 2 -

3 --

Administração Naval
EducacâD Física

EducaÇao MHitar-Nava.J.

Art.

11.

Pata melhor aprovel"ra-

rnento dos alunos, as disciplinas poderã.o ser desdobradas em assuntas, os
qmüs S·~rão lecionados separadamente.
§ 1<? Além dos assun'~os que C'ms-

ta.J:ã.o nos cu!-riculos mencionados no

parágrafo único do art. 6", podtorão
ser lecwnados na EN, havendv di.s)JLlnibllidade. assuntos eletivos, tendo em
':ista complementar a instrução dos
Aspirantes, e de acôrdo coin as normas fixadas no Regimento InteJno.
§ 2Q Nas condições previstas ni:st.e
artigo, aplica-se aos assuntos tudo o
que fêr este.bel~cido para as disCipiinr..s, nos Capítulos V e VI dêste ·Hegulamento.
§ 3?
A seriação de disciplinas e
<J.ssuntcs em cada ~mo dO Estágio Escclt:tr e no Estágio de Adaptação, a
di.stributçilo .ct·e tempo e os demais detalhes relativos ao ensino, serão fixados no Plano de Ensino, orgari.i'l:~.d.()
segundo as normas 3stabelecidas no
:Regim.ento Interno e aprova,do pelo
Dir-e:;or-Geral do Pessoal da Marinh'óL
§ <19 Nenhuma disciplina, ou ·lssunto, podGrá se:..· lecionada em tempo inferi.o:r ao de um período letivo.
CAPÍTULO IV

D:t Matricula e Praça ele
Aspirante
Art. 12. .A mati'ícula inicial é feita
no 19 ano do Estágio Escolar, por ato
dO Diretor da EN simultâneamente
com a verificaçáo de praça do Aspinm~e.

§ 1" Os candidatàs procedentes do
Colégio Naval tém dir8üo a matricula independentemente de vagas,
desde que satisfaçam as exigências
estabelecidas no Regulamento p-ara o
Co~égio Naval relativas à tl'ansferénc.ia para a EN.
§ 29 Anualmeilte, o Ministro da ~v1a.
ri.nha fixará p~r proposta do DiretorM

Geral do Pessoal da Marinha quantas
vagas se destinarão a candidatos praV0'11enk"- do Colégio Militar e quantas ·aos que deverão ser selecionados
mediante concurso.
Art. 1~ Para habilitar-se à matricula, r:.a EN. r:leve o candidato provaT:
a) ser brasileiro nato;
b l ter, ~ 30 de j'J.nho cio <3.no àa
matriclll'a, rr,enos de 22 anos de ida·1e;
c) ter bcrls antecedentes de co'l~
duta;
dl ter idoEeio'::\de moral para a ~i
tuaçáo de futuro oficial da MB;
e) ser ;;:olr.f:'iro
j) ter ·~onchüdo. co:n aproVlm·>menta, o curso .(lo Colégio Naval ou
'.:; ci0lc Centifico de ColégiO oficial ou
oficializ•a.do;
{J} esr;ar em dia· c:m1 as Jbri~·ações
militares;
h) ·~c' sêclo vacin~do ~on•.ra varíOla
há tnenur . . . e se!s me.ses;
i) te1 pago a' ~:;axa de ins<Jrição na
Secretaria cl.a EN.
§ 19 As exigências estab.eleciaas neste artigo, no que se refer10: <aOs candid;:~,tos procedentes ct.o ....:ulégio l,'Javal,
ficarão sujeitas ao que estipula o § 19
d'o mt. 12.

S · 29 o candidato pro~edente do
Colégio Militar deve ter concluído o
curso cientifico nesse Culéglo no ano
antetior ao de sua transferência :p'ara
a Escola. Naval.
'
§ 39 A documentação a que se refere êste artigo deve ser encaminhada
ex ojjicio do Colégio K'avai à EN, no
ca::;o do ca.ndidato procedente dêste
Colégio.
§ 4? A documentação para os.demaJS
candid·atos é er..tregue nos locais ue
inscrição, de acôrdo com o que determin:;.. o Regimento Interno.
§ 5º o cand.idato procedente do Co.\êgio. Naval é dispensado do pagamento da taxa de in.scrição.

Art. 14. PaTa ·sei' m:::.triculado, o
candidato não procedente do Colégio
Naval deve satisfazer os sc;.:;uintes ~·e.:.

quisi tos:
a) tm· "ls condições de saúde exigi-·
das para o Serviç.o Naval veriticadas
em inspeçâo feita pela Junta de Saúde da EN ou, em grau de recurso. pela
Junta Superior de S&úde. da Marinha.
de acôrdo com as instruções do Diretor-Geral de S-:.1.úde da Milrinha;
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b) ter as condições físicas exigidas
para o Serviço Naval, vei·ificada.s em
provas atléticas feitas de acô:rdo com
instruções baixadas pelo Diretor dv,
EN, e aprovadas pelo Direto-:r-Geral
do Pe:;soal da .!\iarinha;
c) ter sido aprovado no concurso de
oom"issão ou ter sido transferido do

colégio .Militar;
d) ter sido julgado apto pel-o S·<!rviço de Seleção do Pessoal da Mari-

:riha (.SSPM) .

progyamas detalhados para
concurso de admissão e a forma de
realização dêste si.i.o firmados em· instruções b~üxadas pelo Diretnr da EN,
com aprovaçã.o do Diretor-Geral do
pessoal da Ma.rinha.
§ 2<? E.stas instruções serão anualmente fornecidas aOs Comandantes de
Distrito· Naval para distribuição a,Qs
candidatos.
Art, 15. A matrícula dos candidato3
aprovados no concurso de admiss:lo é
í'eita rigorosamente 'de acôrdo com a
classificaçáo nêle obtiCJ.a.
Parâgrafo único. Pa.ra preenchimento das vagas que lhes forem destinadas, os candidatos procedentes do
Colégio Militar são classificados, entre· si, de acôrdo com as mf'dias em
primeira época, naquele colégio, nas
d~Sciplina.s do concurso de aD.missão.
Al't. 16. Em ·nenhuma hipótese poderá haver:
a) aluno ouvinte;
b) tfan.sfe:i'ência de aluno de um
para outl·o dos cursos mencionados no
art. 6'!;
c) nova matrícula a aluno que tenha tido baixa de praça, qualquer que
·haja sido o motivo· dessa baixa.
§ 19 Os

0

c) nota
(pêso 1);
d) nota
(p(:!so 1);
e) nota
(péso 1) ;
f) nota
(péso 1);
g) nota
(pêso 2);
h) nota
(pê.3o 2);

da terceira prova mensal
da quarta prova mensal
da

quinta. prova mensal

ela sexta

da

prim~i:ra

prova

mensal

px·ova parcial
I

da seg;unda prova parcial

I! - para a::. discJpiinas de um pe~
ríodo, pela média ponderada entre os
seguintes valôres:
a) nota da, primeira prova mensal
(pêso 1);
b) nota da segunda prova mensal
(pêso 1) ;
c) nota da te:rceira, prova mensal
(pêso 1);
d) nota da prova parcial (p€-so· 2) .
_ § "1° Essa média ponderado~ é deno-

minac:a mé::Ha final.
§ 29 As provas parciais a que se
rete~·e êste artigo serão realizadas no
final de cada per:iodo.
§ 39 o número de provas mensais
a que se refere êste artigo é de três
por periodo.
~ 4<? o julgamento das provas parciais e mensaj_s é expresso .Por uma
nota' na esc3.la de zero (0) a dez
(lO), apro::ümada a décimos.
§ 59 A natureza, época, organizaç:lo, e forma de julgamento (inclúsi~
ve recursos) das provas parc.iais e
mensais obedecem ao disposto no Regimento Interno.
§ 6'? o aluno
que, por qUalquer
motivo (inclUsive por ordem de superior em virtude de . contravençaD
CAPÍTULO V
disciplihar praticada), se retirar de
uma prova parcial ou mensal· :J.pós a
Do Aproveitamento e Classificação
distribuição do respectivo -~ue:::tL nário, terá a nota córrespondente ao
Art. 17. O aproveitamento dos aluvalor do trabalho realizado até o monos em cada disciplina. exceto Edumento do abandono da prova obsercr..ção Física, no decurso de um ano
vada a forma de ju!g·amento previste~
letivo, é representado:.
·no Regimento Interno. EX('Ptua-se s
l - para as disciplinas de dois pecaso em que a cohtravenção-- diga
riOdos, p~la média ponderada entre
respeito ao emprêgo de meio Hicitc
OS seguinte-s val~res:
. para obtenção de êxito na pro'fa, siem que será artibuida, à p::-o•> nota da primeira prova men- tuação
va, a; h ota zero.
sal (pêso 1) ;
§ 79 o aluno que faltâr. à prova
ii) nota da segunda prova mensal
<peso 1);
parcial-ou mensal, sem motivo .imt:-
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~ 39 o aluno que falta.r ao exame
por motivo justificado pelo Diretor
da EN é submetido a nóvo exame a se
n~alizar arites das datas estabelecidas no cal:mdário escolar para os
exames· de 2~ época; em caso contráme~ido *a nova prova <t se realizar
rio '(..erà gma zero néste exame .
.::t.utes que os demais aluhcs de smt
turma sejam subme~ldos a prova seArt. 19. Nas viagens de instrUção
guinte da mesmH d 1 ~ci.p:tr1a; e:.n. caso
de du~ação superior a vinte dias, e
ccntrârlo, te r á grau zero naqcela
c·Jnferida a cac\a Aspirante, uma nota
d.E:. aproveitamento, expfessa na for ..
prova.
ma determinada no s 4'! do art. 17.
~ 99 Cada prova pm;cial vel'sará sôIJ:'e tôda a .matéria lecionada .10 pe!{ 19 Essa nota é ·a média dns notas
riodo letivo.
conferidas ,)CIOS oficiau:, que tiverem,
mmis:..rado a instruçno.
S 10. Cada prova mensal versará
S<Jbre tôda a matéria lecionada desde
§ 29 As. netas <'0nfeDdas por êsses
u re:iliza.ção da pro'va anterior, atê a
oí'!ciais tJO~em resu! 1"'U de provas ;N
aula que preceder imediatamente â
ctn apret__:.~çr~o dos tral:'><tihos realiza·
prova.
dos pelos ;sp!re..ntes.
~. 11. .Em um mesmo dia um aluno
39 A riatureza, épeca, or2·anlza~
ni.b poderá ser subnletido a m~is de
çõ.o e forr:ila de julga:rnento (inc!m:we
uma prova pa.rcia.l.
recurso) d·-ts provas e ..,i'::lbalhos obecem ao di'·posto no Rtgimento iii§· 12. o ap1·oveitnmento dos alunos
terno.
em Educação Físice., no decurso de
um ano letivo, é representado pel'-'
Art. 20. càda alune !'Pr.ebe anua!··
média at'itmética das notas obti'ias mente ·1:n~ nota de ~n. ti dão para o
nas provas atléticas de capacidade
física, realizadas de acôrdo com o oficialatf) fxpressa ·na •orma det~r
minada n:) § 4-;- do ar.:;. 17.
disposto no Regimei:lto Interno.
~_ti) A nota de aptidão pam o .JtiArt. 18. A habilitação ·ou inabili- ·
cialato e a média de duas notas: a
tc..çOO dos nlanos. em cada disciplina
de comportamento . - a de conGIJLto.
exceto Educaçáo Física, no decurso
de um ano letivo é verificada de
§ 21) A nota de comportamento vaacordo com o seguinte critério:
ria na raúw"-inversa do nú.mero e da
a) o aluno que obtiver média final·
natureza das contravenções discipliigual ou superior a Seis será consi!Htl'CS cometidas pe10 aluno ctura..'l.t-C
derado 'habilitado na disciplina;
o ano ·letivo, de acõrdo com .o estabelecido no Regimento Interno.
b) o aluno que obtiver méjia fiI1.al igual ou superior a quatro, mas
~ 3° A nota de conceito varia n..1.
inierior a seis, será submetido. a exarazão dil'eta com ··o que o aJunq é
me, só sendo considerado haOilitad:::.
dotado
das qualidades morais de sinem primeir·a época se obtiver nota
ceridade, aptidão para o mando,
1gua1 ou superioJ: a qu::.tro neste exacumprimento do dever, interêsse pelo
me;
serviço e compostura pessoal, de
c) o aluno cuja média final fôr. inacôrdo com o estabelecido no r~egi
'i:B~"ior a qm~tro será considerado inamento Interno.
bi!lts.do <:'!m primeira época.
~ ·41,1 O julgan~ento da nota de ap~ 19 .o exame me!lcionado na letra
tidão para o oficialato será justití··
7J dêste artigo versará sôbre ·matéria
eado, dele cabendo recm:so ao Dir,~
selecionada entre as unidades mini:>·· tor da EN, no 1/.(inistro da ·1\'I'Jr~nha.
tlõ.das durante todo o ano letivo,
e ao· .?r":S!Ql~nt~ da Repüi.Jlica. (Lei
abrangendo, no minimo, dois têrço::; · n9 602, de 28. 12 .48.)
da matéria lecionada. A natureza,
Art. ~·;. A cJa.,DsJ~~cacáo dos n.umos
época, 'organização e forma de julga ...
matriculados no t9 ano é fei~a conmento "dêste exame obedecem ao
::;oa.nte as seguinte:-; normas e de acórpc<;:;to no Regimento Interno.
do com a ordem abaixo:
§ 29 o !t.luno que faltar ao exatn'J
I - Aspirante;.; procedentes do Cosem· motivo justificado pelo Diret ···
tCglO Nav<ll, .-:h- acó1·do com. <~ clas5ida EN terá nota zero· no mesmo.

nc:o.do pelo Dlretor da r~N, terá no L<.!.
z::ro nessa ·prova.
§ 89 o allino que faitar à prow.
parci2.l ou mensal, por motivo justiUcado !.;elo Direwr da EN," será sub~
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rTcacão obtida rw final
~~-it:le eslabelf:'c:n.;.,;n:-o;

~c:

curso da-

!I - ·Aspirantes procedentes do Colégio Militar, de <.~eoroc com a 'l.lé~Ua

cte..s notas fina;s (,ht!ctas naqurle Colégio. na~ disc1plm~~ C!t!l':' bze:n parte
da concmso de <'.-imtssâo;
nt - Aspirant-es a.dmitido3 medie.htt.. concurso de ac..missác. ·de acôr-

cto com a niédia das notas obtidas
neste concurso;
IV - Em caso de igualdade de
médias entre candidatos de mesma
procedência., _a classüicação é determinada pelos seguintes critérios: 1<?
- maior nota em ·Matemática; 21? ~-na.ior idade.
Art. 22. A classificação no 29 ano,
e em cada· curso, nos anos subseqUeÍltes do Estãgio- Escolar e no inieio do Estágio de Adaptação, é determinada pelo gl'au de clasSificação
.j,e c~da alm1o, ·aproximado a centésimos, é calculado ·de acôrd 0 com as
fórmulas que s<:guem:
1 :- para os alunos matriculad.;:s
no 29 ano:
5A+2B+3C
!O

11 -- para o;,; aluhos mtttriculados '
r;o.s. 3'? e 49 anos de cada curSo:

4A-]-B-]-2C-j-3D

10
Os simbolos que figuram nessa
wrmula tem a seguinte significação:
A) média · aritmética da·s médias
anais das disciplinaS dos ensinos
ctentífico e técnico, lecionadas no
;,.no -Ietivo anterior;
B) méjla aritmética de. cada uma
d.r<.s médias finais das disciplinas do
en~ino militar-naval,
lecionadas no
<:mo !etivo anterior, e da nota o.btida
na v i agem i:íe instruçãO relativa
~

1v

àque1e ano;
C)

1'-ato;

nota de aptidão para o oficia-

lJ) grau de classificação no
rno
ante-rior.
~- 2{ No çaso de igualdade de gruus
tie classificação, prevalece' a classifi-·
c.s:.çào_ do ano Jetivo anterior.
Art. 23. o aproveitamento e a habUitaeno tlos ~!unos nc &táO'io ar
Adaptação serão verifi.ea.rjos en~ C!lda
rtlsrl:...ilina, i~ ··:>('.r.t do <.um o estaoel ~
c:üu nos · cu.rrü~u.1os .:IE>sse estágio, c-r-

g-anizados se;,l:unrto ..,,;: normas fix.-1..-ias
no RP.gtmento rnth..no e ttpc<wados
pelo Diretor-..:H:tal d.e Pessoal Ja MaTinha.
§ lQ A c:las.::·if;c-a.ç:i.c. dos Guar1, .• Marinha apóc; o Estágio de Adapc-:1..6áv,
poara nomeação a Segundo-Tenente, é
dçtermmacta pelo ~,ac de classific-a.··
çáo. aproxür.-~do a r f 1 tésimus, ~ ,a!··
culado de acôrdo com a seguinte fórm.ula:
3E.+F+6G
10

§ 29 Os símbolos que aparecem nessa fórmula têm a seguinte <>igmficação:
E - ínédia alitmética das médias
finais das disciplinas do Es1;ágio tle
Adaptação;
F - nota de aptidão pára o oficialato;
a - grau de classificação no inicio do Estágio de Adaptação,
§ 3ço No Caso de igualdade de graus
de clas.3ificação, prevalece a classifi·
. caçáo do início do Estágio de Adap ..
tação.
Art. 24. As. notas obtidas no exame previsto na letra "b" do a.rt. 18.
e no exame de 2 ~ época previsto no
art. 30, não são computadas ao d.l·
culo dó grau de classificação, sendo
considerada, sOmente, a média tinal
referida no art. 17.
§ !'? As médias finais das disciplinas de dependência não são computadas no cálculo do grau de classificação.
§ 2° O grau de classificação do ..tlu. no repetente é o que possuia ao 'iniciar o ano letivo em que foi inabilitado, não sendo considerada as notas
obtidas durante êsse ano letivo.
1

CAPÍTULO VI

Da Conservação e Perda da Ma·trícula

Art. 25. A matrícula nos anos sub~
seqüentes do Estágio· Escolar e no Es~
tágio de Adaptação é feita por .ato do
Diretor da EN depois de satisfeitas
as condições do art. 27.
Parágrafo único. A matricula nD
3<? ano do Estágio Escolar levará em
conta a opção do aluno relativa ao.':l
cursos mencionados no· art. 6<?, feita.
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segundo norn!as estabelecidas no Re~
gimento Interno.
Art. 26. Nenhum Aspü·ante pocte. :,

repetir mais de um ano r<.:scol::J,l' salvo
a· exceção prevista no § 29 do artigo 28.
§ 10 Um dêsses anos é con~iàera'io
de tolerâneia. podendo' ser usufruid~
em qualquer dos ~nos de Estágio u;s •.
colar.
§

29 sera

cance:l~da

H matricula r:v

Asl)irant.e que ticar em condições que
o impossi 'lili~em de t.erminar o Estagio Escola· em prazo ·,upPrior ao dês-

se .E;õtágio aumentado de um· ano Escolar.
Art. 27. Nenhum aluno pode pn:n~
segi..ür seu ~urso sem ::;atlsfazer as
cohdições intelectuais, moral&, flsica5
e vocacionais, que

indiquem

'J

o::.oin

aproveitamerito do curso escolar e
c&-pacidade para o futuro exercício da
profissã.o de oficial da -Ma,rir..ha do
Bra~il.

Art. 29. O Aspirn,nte que nãG s,[:.
c2.ncar, nas provas atléticas de capacidc-de física m índices mínjmQõ ·fixados no Regimento
Interno, ser<i
julgado inca.pli.z e tGrã. a ma~rictú8.
cancelada.
·
Art. 30. o Aspirante inabilitado em
P êpoc0; <letraS "b" e "c" do art: 13)
em uma 'ou duas disciplinas ·fará exame dessas disci.!Jlinas em 21.1 épor2·;
ê.Sse exame ver.: ar2 sôbre tüda a I!il:>

tério, lecio-nada. dmU.nte o ano let:!:vo
e obedecerá às norms..s.- estabelecidz.,s
no Regimento Interno.
§ 19 S~ o Aspirante
fôr apl'O">Ja.àO
nesse exame, será matJ:icu1ado .no ::1no
eScolar seguime

§ 2.? se o

Aspirante fôr . reprovaê.o

ness·e exame em apenas urna ulsci:PEna, será matriculado rio ano esool:.>,r

::eguint$ corrio dependente dessa ·disciplina, exceto se Jôr último 2..n.isi;.1
d.o Estágio Escolar, caso em que repetirá o ano, a menos que j;J, tenha
gozado da tolerã-~cia menciouada no

*

Paragrafo único. As condições men~ .
1'? do art. 20. Nes;:~1 última. hipótese
terá a matrícula C$.nce:ada.
cionat.lm neste artigo são verificad'lS
por mí."io de:
§ 3° se o Aspirante fôr rep;:ovo.d-:J
a) prevas mensais. m•:rciais e exanesse exame nas duas disciplinas, re.mes Ua.s dJsciplil.a.s Que ·constituem petirá o ano escok!.-r, caso náa .entJ2,
ainàa gOZado da tolerância mencXiOS CUl.'riCUlo.!';
nadf.l, no § 19 do art. 26; em cgs-a
bJ iulgaméiü.o Oe aptidão para o
contrfu·io terá a matri(:'!lla canc-cofir\o.l<> 1 o~
la.C:a.
c) n.·peção de saúde e prova> de
capacidade fisica.
Art. 31. o. Aspira.nte que em :.1m .
ano letivo, fôr inabilitadô em mais C.<:.Are ?8 O aluno que fór julgado
dua.s disciplin8.s, em 1~ époco., r8pc.i;.b.·à
inapto em inspeçfto de saúde feita
o ano, se a.L1da não tiver go::2do do.
pela Junta da E.ocola Naval será subtolerância mencionada n.o § l'.l do iJ.rmetido- "ex offic1o'' à Junta superior
tigo 26; em caso contráriO, te1·§. 2.
de Saúde da Mann.ha, caso não tenha
nw.tricula c:;..ncels:.d.a.
havido unanimidade no julgamento;
em caso contrár1o podel'á revorrer a
Al't. 32. O Aspü::mte ;)TomcYic1o de
essa Junta. denü·o do prazo de oito
ano como O.ep2ndente es·tudm-á a di-'i~
dj_as.
ciplina de que depender por sua p:ó··
p:i_a iniciativ8. e sem
p:-ejtuzo -:X.a~
~ 19 o nluno cons!derado definitivaau.lJ.:>, . trabalhos práticos, vic.;Jf!.lS e
mente in~pto em inspeção de s2.úde
exercícios d.J ano em que estiver ma-.
te1·8. sua mat·dcula cancela-da e, ·tos
triculado.
caso::. .previstos em Leí, será reformado.
§ 19 o A~pirante dependent3 fm,:í,
§ 2'? Ao Aspirante Considerado temas provas mensais, parciuis e o e~
m8 previsto na letra "b" do art. 1.1:,
poràriamente inapto poderá ser conda .disciplina dl; que
depender, ~!;_:;_
_cedido um prazo de dois anos, no
conjunto com os demais alunas d-3
má-ximo, p::ua tratamento de saude,
o qual não será computado para os
ano esc·alal' de que fizer parte ~
efeitos do a:rt. 26, sendo sua mat~·í
disciplina. salvo quando, a jUIZO d.JJ
cu]& cat!celada se, findo êsse prazo,
Diretor da EN houver conveni~n:i.s1
náo fôr julgado fisicamente apto.
em faZê-las em ditas diferentes.
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~ 21l O Aspil:ante dspendente aê.o
ierá. direito a e:u·.me de 2~ época na
di:::ciplina de dependência e, -:e tôl'

disciplina em 1? época, terá a matrícula cJ.ncelada.
Art. 33. O GuarcJ.a-Mai'inha reproV?.do no Estágio de Adapta<·'v' :mbarcará em navio da Esquadra e 'fará.
novos exames das disciplinas em ':J.Ue
Mver sido i:nabiJHado, juntamente com
os Guardas-It:arinha da turma seguinte.
inabi_Jit:.do

~

1<' O

ness~:

Guarda-lVTa::·~Dbn.

i';a:;i:i~ado

uma. ou du4s di~ciplinas e~ FI
éuoca, fm·á novos e~mmes dessas disciplinas em 2? época e, caso seja inabiJi:;: i') f,rn nualquer delas, s.era (:ons!d.erado reprovado no Está;;>;i 0 dE:
Ptn

i~dG.ptaçào.

§ 29 O

Guard·a-Ma!·inha

dzredo reprovado no estágio de Adaptaçáo e -voltando a repetir o processo
estabelecido neste artigo.
Art. 3-L O Aspirâ.nte que tiver i1otn

àe aptidão par8.- o oficlalato infel·ior a

quatro serâ julgad.o. inapto e terá sua
mb.trícula cancelada, exceto se fôr Aspinmte do último ano do -EsH\gio Esccla.r .. _(L~i n!? 802, de 28 de dezemoro
C:s 1848) .

Art. 25.

cm

e~tado

É

·condição essencial para

da matrícula
de solteiro.

consc-rvaçf~o

manr,er·~f;~

Art. 36. Sei'á também cancelada a
rrmt;·icu!a do A.spírante que:
al

tor da E~~. à Escola Naval, navio ou
E:3l<tbelccimento onde estiver em ins~rltção.

P:J_ic\:;·1·::Jto único.
o cancelan1en~o
da mal..r-icula nos casos previste-s nas
letrB.s "b"_. "d" e "e" ·dêste artigo, ê
prcceclido de julg·ament0 por uma Co.mis~áo de Disc;iplina, desigm::,d<L c~lo
Diretor da EN, e co-nstituida de a\.:órtl.o com o disposto no Regimento IntcrnD.
A~·t. 37. O c::mc3lamento da mc..trlcula ac<'.n·eta:rá 1;cmpre, como conseqUér:::ia, a bai~a d~ p1·aça de Aspl-

raLlte.

·

·único. O cancelr..mento
da n:atricula e a baixa de pra-ça !:'21"8.0
efetuada.:; por ato do Dir~tor da EN.
Par~·.g:rafo

CA?ÍTULO VII

inabilitr~do

em '"'lais de duas disciplinas em P
época nào p0derá fa.-,er exame de::;r.3.S
di::::,..;nHnfl.." Pm ?,~ época. sendo consi-

tiver cleferJ.do pedido ·de baixa

de pra.ça;

b) im:idif em contravenção eliminató:ia q 29 do art. 47);
c) fôr punido com um total de
trbta dias de. prifão rigorosa, em a:n
penodo de doze meses , consecutivos;
m tiver má conduta habitual, ca!·a.cterizada por vinte ·e quatro con~;'J,Vençêes leves pllnidas com impe~
dimento, cometidas em um período de
doze meses consecutivos, considerando-se cada contravenção grave como
equivalente a 1Uab cuntraVenções !e-

vr-~,

,~:;) raltar, por prazo superior a o1co
dja\ sem motivo justificado pelo nire-
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Da Declaraçíio de GuaTda-Marinl!a e
Nomeação de segundo-Tenente

Art. 38. O Asp1rante .que, ao toro último ::mo do E..stá:?;io Escolar, satisfizô~' as condições estabelecidas no a:;:t. 27 déste Regu1e:;,~12nto,
~erá decl2.n_:,,do, conforme o curso que
houver concluído, por ato do Dirato.c
IilL~0.1'

da E.!."\J:
a)

b)

vai;
c)

·

Guarda-Marinha;

Gliarda-11arinha Fuzileiro Na-

Gu8.:rda-Iviarinha Intendente da

;~1adnha.

Art. 39. O Guarda-Marinha que t-iver s2.tisierto os requ~sito.': exlgi::.'ios nJ
Estágio de Adap~ação será nom0ado
Segui:ldo-Te.nente, no respectiva quaà.:ro, po.r decreto do President-a da Repú~Uca.

§ ~9 Os requisito;;; exigidos para a
nomeação mencionada neste a~·t;igo
são:
a)

ter sido julgado s,pto em inspeçáo

Ci.e s~::.úde;
b) ter concluído com 2.prciveit9,mento o Estt..gio de Adaptação, habilii;ad0

n:::os prova..~ e exzmes que const-ituem

-o::; cuniculos.

§ 29 Todos os Guardas-Marin.ha. de
uma mesma· turma, habilitados em ·p
época, sâo nomeados ~egundos-Tenen
tes simultáneamenLe.
§ zo os Guardas-Marinha habilitadcs en1 2~ época, ao serem nomeados
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contam antigüi::!ad8 da data da promoção dos habi-

S-2~Hm1os-Tenentu.

!itaà.os em

1:~

época.

CAPÍ'fUl.C .VIU

Do Regl'me Escolm·
.hr:~. ~:u. os Aspirantes constituem
o corpo de Aspirantes, com a orga-

hizacão mUitar e administrativa
!Jcleéid.a .no R0girtlento luterno.

esta~

Art. 41. A precedénc.\a militar en-

alunos da Escola Naval, inspira.
da naS ve!!-la.s tradiçôes ·da Marinha,
re:;er-se-ú pelas seguintes normas:
a) entre Guardas-Marinha do mestL'i)

m% ~u:~~1:eP~~~;~~s5i~i~~~:h~a d~Ul~~~

diferentes, OS do CU.l'SO da Armada terâo _precedência sôbre os dOs demais e os· do Curso de Fuzileiros Na
mi2, sóbre os do Curso cte Intendeu~

SOS

4

tes;
C)

entre Asp1rai1t.es de diferentes
arws escolares, pela antiguidade do
te,spectlvo ano;
d> entre Aspirantes do mesmo curr;o e ano escolar, pela classificação ria
turma:
e) entre Aspirantes -de cursos diferGnte~, ·mas do mesmo ano escolar, os
de; Curso da Armada terão precedênela sôbre os dos de!rlais e os do curso
d.~ .~~uzHeüos Navais, sôbre· os do cur~
so de Intendentes, e:xceto entre os As~
pirantes do último· ano, quando co~
mis:úon.ados que terão essa precedência determinada pelas funções previs~
ras no arL. 42.
Art. 42. As funçõe,:; que atribuem
ess-a precedência em caráter especi··tl
sào a.:; de Comandante Aluno, ·Ajudanr.e Aluno, Comandante de Companhia
Alnno ·e Comanclan~e de Pelotão
A~uno.

designação dt',
itspirante para essas funções será
L~ita pelo Diretor da EN, por proposta do CcmCA, df~ acôrdo Ct.!m o estaC~;lecid.o no Regfmento Interno.
Art. 43. 03 aluno::; da EN eXercem
:"s itmyões p2xa que fcr.em designados, a título de instrução ou de auxílio aos serviços da EN dos navios
ou estabelecimentos navais' onde Be
acharem: pel'cebem vencimentos e ra~
çõcs consit;'!1ctdl'l.s p.o Código de Ven~
cimentos dos r~nlitares e ta1Je1as em
Farágl'afo único.

A

e

VÍg'Ol";
US~m OS uniformes especific8.,dOS no Regu.lr.mentD de Uniformes

para a ME.

Art. 44. Os Guardas-Marinha são
alunos externoS da EN e os Aspirantes, internos.
Parágrafo único. O :regime de licenciamento dos
Aspirantes e dos
Guardas-Marit;tha, é d_eterminado pelo
Diretor da EN. Quandó embarcados
ou em estabelecimentos de terra, pelos
respectivos comandantes, Diretores e
Encarregados.
Art. · ·45. A EN fornece uniform8s
aos Aspirantes, obrigando-se ·êstes a
aquisição do enxoval complementar
necessário, consoante o disposto no
Regimento Interno,
·
~ 1'? As peças de uniforri)es fornecidas pela EN só passarão a constituir
propriedade individual do ASpirante,
depois de vencida a data do fornecimento Subseqüent.e.
~ 2q Cabem aos Aspirantes as despe..sas de renovação e conserVação de
seus uniformes, desde que estas se façam necessárias ·antes- ãe Vt:!ncida a
data do fornecimento .su~seqüente.
~ 39 o Aspirante que
tiver baixa
restituirá ou indenizará as peças de
uniforme que lhe houverem sido en~
tregue pela· EN e que não constituam
propriedade individual.
§ 4.9 o Aspirante, ao ser declarado
Guarda-Marinha, restituirá ou indenizará as peças de uniformes ·fornecidas pela EN e especificadas -no Regimento Interno que ;não façam pa:::te dos uniformes
p-revistos
para
Guardas-Marinha no Regulamento de
Uni.formes para a ME e desde que
não c'onstituam propriBdacte lEdivldual.

Art. 46. Os alunos da E:N. · :st&o
sujeitos ao Código Penal Militar no
tocante aos crrmes militares e ao
RDM e a êstc Reg·utame~1l-o no QLI~
se refe:re às· contravenções d~scipli
nares.
Parágrat'o Unwo. Nas cont.ra\'Gnções especificadas no RDM, .::~p-lica-~;e
à EN, quando fúr o caso, tudo que ~e
refere a navio ou e.Stabelecü;:1t!nto.
Art. 47. São contravençó~s di.sc1~
plinares, quando, por sua gravidade,
não constituam crimes p1-cvistos ud
Código Penal Militar, as seg;.tinte:->

A'l'OS 1)0 PODER EXECUTIVO

:c;ç6i.'s e o:ni's.sões cometidas pelos

alu~

nos da EN:

Causar deliberadamente janos
ou objeto da Fazenda Naprejudicar,
intencional~
r::v:nte' a boa ordem de dependências
d.a, EN, navio ou estabelecim~mto da
J. -

:;~ :mtalaçáo
u~cnal
ou

:I:,[B.

Embiiagar-se, uniformizado ou
em local público ou sob admi:;ústração nlilitu.r.
3 - Faltar com a verdade ou proCurru..· encobri-la; f21sificar ou fazer
1anc:l1mento em documentos, 'l'Cluções,
rtc:, sem autorização.
4 - Maltratar colegas de menm
2 -

,~ão,

g•,mpo de Escola.
5 - Praticar atos ou ter procectir:~.entO que revele deslealdade, maus
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17 ·- Deü::ar de comunicar, em tem-

P·J oportuno, mud::.nça de re.slàCncla.
~ . 15) As penilidades a que esta o
sujeitos os alunos da EN que come-

lerem c0ntravenção disciplinar são .a::;
.:;eguLTl tes:
a) para contraVenção leve:
I - admoestação;

TI - repl·eensão;
III - ·impedimento, nos dias a e
lir.ença, de seis hol'as a oito licenças~

b)

para· contfavenções graves:
ptitão stmples, até quinze

JV -

ctü~s;

V .,...... prisão rigorosa, até dez õ.ias,

VI - cR.D.celamento da matricula,
com exClusão da Escola (.só os Aspirantes).
:::.stmtos, falta de decôro, de moral .ou
· § 2/? A punição mencionada
na
ó(~ compostura.
alínea VI do parágrafo anterior e
6 - Receber, foTnecer ou utiliza.r
aplicável, -a critério do Diretor da EN,
no AsPirante que cometer qualquer
r~'"lcio ilicito com a intençáo de· obter
das cont:~'\venções previstas no RDM
etfto em prova.
on mencicnadas neste artigo em cir'\ __.:. servir-se de anonimato.
cunstâncias qUe denotem m().U caráter,
causeril danos à segurança ou à diss - Deixar ·de apresentar-se ao
f'iplina da MB ou acarretem elevado::;
:nais ·antigo·em sQlenidade interna ou
prejuízos aos bens da Fazenda Na~}:t.ezna e de· cumprimentar os decional.
mais superiores hlcl·~trquicos.
§ 3.Çl Simultâneamente com uma
9 - Perturbar O silêncio.
das penalidades men,cionadas no parágrafo v;o, poderá ser determinaao'
10 - '.Ver peças do enxoval desrr:<'-rcadas ott marcadas em de.Sacôrdo ·o desconto total ou parcial da grat.ificaçào-, p::u·a indeni',mr
prejuízos
e.om as m·ciens em vigor.
n:ateriais re!::>ultantes da contravencao
t:om~tida. '
~
11 - Ter peças . do enxoval, livro.::
an quaisquer pertences em desordem,
Art. 43. As contravençües dJScipli::;;~:jos,. rotos ou fo~ca dos devidos lunares cometidas pelos alunos são jurg~~res.
~;<J:das pelo Direto~· da E:N.
13 - Não te1·, na Escola, ·navio ou
§ 19 Nenhuma
penalidade poder.:t
csr,abelecimento, para utilização ~-;,a
ser
aplksda sen1 ter s1do _previa·
xasL'i.o oport1,ma, as. peças do enrnent,e ouvido o aluno acusado.
xDval e todo o mat.erial de ensino·
§ 2.0 No julgamento de contraven~:cterminado pela autoridade compeçôes disciplinares são considenidas a:-:
i.ente.
seguintes circunstâncias:
13 - Dormir fora das horas :_:>e.tI - Ju.stiíicativas:
r::::itidas.
a) fôrça maior ou
caso fortuito,,
14 -:- Permanecer em qualquer complenamente comprovadDs;
partimento oú. local fora das horas
b) intento de evitar mal r..1.aior ou
f!ermitida.s.
dano ao serviço;
·
c) ordem de superior legítimo;
15 - Usar cabQlo, bigode, costeleta
tYJ.. barba crescida ou em desacOrdo ·
II - atenuantes:
têOrn o que estabelece as ordens em
y:gcr.
-a) tempo de praça in:t"e:rior a seis
meses;
·16 Deixar de submeter-se às
b) pl'OvocaçB..o;
pre~,criçõés médicas.
c) bons precedentes militares;
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agravantes:

reincidêncHJ,;

b) conluio ou premeditação;
c) maus precedentes milita!'BS;
6:) cometimento de falta, estando
de se:n•iço;
e) cometimento· d.e falt8,, iludindo
a viçilância de quem estiv-er de servíçc.
.
§ 35'

o Dü·etol' da EN

pod~:~á

de-

le,;;r.r ao Comc.ndame do CorptJ de
A~pirantes autol'Idade parp. julga\ as

contravenções disciplinares de natureza leve, exceto quando a parte da

ocorrência llouver Sido clada por o:nc:ir-..1 de maior antigUidade que a da-

quele Comandante. G~u::>.ndo embarcc.:tlos ou em estab 2tccb~.cn tos de !_;erra, o julgamento das Contn:..venções
dlscipEna:ces. cometidas pelos alu_,_-ws
feito petc.s re~pecti-Jos Coman-

:y.;;ra

dantes, Diretorez e Encarregados, que
também poderão delegar autoridade
po.ra julgar cOntravenções leves ao
oficial da EN enc<J,rregado cta turma
de alunos.
~ 4.9 No caso de contravençSo eliminatória, o Diretor da EN, determinará a apuraçf,o da ocorrência pela
Comissão de Disciplina a que faz :·e~
ferênciB. o paragrafo único do al't. 36.
· Se: a contravençâo tiver sido cometida em navio ou estabelecimento, o
i·espectivo Comand::J.nte, Diretor ou
.Encarregado encaminhará a parte dG
ocorrência para a Escola Naval, pal'3
julgamento do Diretor da EN.
C@ÍTULO IX

Do provimento dos cargos de ensino

Art. 49". Os c:::ngoz d2 ensino serao
providos de acôrdo com a. legislação
que rege o Magi~tério da Mannha.
Art. 50. As disciplinas do ensino
dentífico, tôdas disciplinas teóricas,
serão ministradas por professôres militares ou civis.
Art. 51. As disciplina.s do3 ensinos
técnico e •militar-mwa!, tOdas técL.icas ou militares, serão ministradas
por instrutores militares, exceto Educaçá.o Física, que poderá ser ministrada por prof~3s6res de -.educação
física ou técnicos desportivos.
Art. 52. Nas ·disciplinas em que
o nnmero de alunos to:rnar necessária
a utilização de mais de um docente,
haverá profes:.>6reS ou instrutores para coadjuvarem a instrução. O do-

cente mais antigo de cada discip!tna
::;erá o orientador d:.xs ~-tividades ~s
S\'.!Us coadjutores e re~;~onsável j)eío
ensino dessa disciplina.
Art. 53. Em caso de falta· de !_n:ofessôres, ou para atender ao dete~
minad.o no a:rt. 52, as discipHnas dto
ensm.o cientifico serao mm:!st.n.u:ms,
interiname-nte, por prviess(J.\'es e:::n 00m.issâo, ou contl"at8.c~os, de acCrdo
com a legis1aç~~o em yigOí.·.
Art. 54. Os crxg-cs de instrutor serão exerci-::tos por ufi0.iais da s.tiv.:t.
pelo Diretcr-G-eral do Pessoal d2, i\::i:arinlla, pGi'· proposta do
Diretor da EN..
Art. 55. Os oficüüs da ativa, dt-signadcs para exel'cerem cargos de
P!'OfEmor, int_el·inamente, ou .,de ins·
t:rutor, deverao psrn;.anect:r
ncsgo-..s
fun(;ões pelo prazo mínimo de 1Gis
anos, salvo quando sua. dispensa fôr
solicitada pelo ·Dlretor da TI'..i'f.
§ 1Q ~sses oficiais só Poderão se:desligados da EN após o tél'mind cto
ano letivo, salvo qua.ndo sua dispe:J:;-;a
resultar de sclicitacão do Diretor da
designado~:;

EN'.

•

§ 2°
Além das funções a que se
t•efere êste artigo, só IJ:les poderá-o szr
atribuídas· as de adm.inistracô,O uo-s
departamentos de ensino a <iue ·P?rtencerem as re::mectivas discioli.D.as e
na St:.perintenctencia àe Eniino .
§ 3.9 Aos oficiais iristrutoL'f!S de disciplinas do ensino militar-naYal poderão ser. também atribuídas t.unções
no comando do Corpo de A::.pm:mtcs.
Art. 56. O regime de trabalr,o. doE
profer;sôres obedec-z ::w estab:;;1ecido
na Lei, reguladora do Magistério ti'J_1,
iviur.lnlia, vigente na data de sua nomeaçti.o.
Art. 57. Aos p'rofessôres. e L.J.st>utm'.cS ê p;:o1b~do Ieclonar em c~J
ou estabelecimentC> de enslno
QUé
prepara candidatos para admissão à
EN, ou dar aula.s particulares a alunos da EN.
Cf>.Pi"TULO X

Do Pessoal

Art. 58. A EN dispõe do segutn t.e
pessoal:
I - Dlretor
Oficial-General;

141

ATOS DO PODER EXECUTIVO

n - Vice-Dir(')tor - capitão-de.U:Sr-e-_Guerra;
fii Superintendente do Ensmo
_ Capitão-de-Mm·-e··Guerra;
r.V - Superintendente da. Adminisiraçáo - Capitã.o-de-Fragata;
V - Comandante do Corpo de Asp.U-antes - CapiLao--C!.e-~'ragata; ~
VI - Secirctál.'io-Oficial Superior,
&a ativa ou.da reserva, ou funcio:ríario
cÚH, Oficial~f•.dministrattvo;
VII - Assistente do Dirztor
O&pitão-de-Corveta;
VIII - Ajudante-de-Ordens do D1retor - Capitão-Tenente;
r:z: - Tantos. oficiais dos diversos
Corpos e Quadros de OfiCiais da Marinha quantos forem nec:;ssários aos
sa-viços, de acõrdo com o Regimento
Interno;
X - Tantas praças do CPSA e ao
CPSCFN quantas forem necessárias
aos sen·iços, de acôrdo com o Regimento Interno.
XI - Tantos servidores civis dos
di'versos QuadroS e Tabelas do Minist&io da Marinha quantos forem necessários aos serviços, de ac"ôrdo com
o Regimento Interno.
Ar't. 59. São os segUintes os cargos
de chefia exercidos em comissão, funr.--ões de assessoramento e secretariado,
ex.ercidos pelos servidores civis em
fnn~ües gratificadas:
I - Chef.',a - Chefe de Portaria.
U :-- Assessoramento - Encarregado da Divisão· do Pessoal
Civil,
Oficial-Admini::;trativo d::1, secretaria
e Encanegado 'd~- .S-e:::viço de Impressáv.
III - Secret::n·ü~do - Secretário
de EN.

/ Pa.rágra.í"o único. ll::::.ses cargos e
funções terão suas atril:mições previstas no Regimento Intel·no.
CAPÍTU!.Q X!

Disposições Gerais

Art._ 60. Os alunos da EN são praças
Cl:?.ssifica'das em d~:a.s gra-

especia~s.

duações militares: Aspirantes e Guar _
das-Marinha .
Art. 61. Os alunos indenizarão a
Fazenda Nacional dos danos que a.
ela causarem.
Art. 62. As ~Iterações que forem
introduzidas neste J.~egulamento serão
aplicáveis a todos os a-lunos.
Art. 63. Os casos não previstos neste Regulam.ent-o ser§.o resolvidos pelo
1-'Iinistro 'da. Marinha. ··
Art. 64. :Este Regulameato será
C{)mplementadC? por um Regime:1to Interno, ele..bomdo de acôrdo com as
normas em vigor.
CAPÍTULO XII

Disposições '2'ranstt6rias

Art, CE·. Os alunos matriculados na

EN eni dBta ::.nterior à da entrada em·

dêste Regulam-:::nto ncam sujeitos a tudo que nêle está estabele~
c_-,do.

v.ig-OI

Art. 66. Para os Aspirantes reia·l05 qUE: sejam dependeu~
tcs. vigorar11ú P:'l..' B. aF disciplinas de

dm: no art.

que depenc.2rem, os currículos em vi~
bO.< no ano df' 2965._
Art. 67. Enquanto pE::rdurar a necessidade de ace.tel·ar a formaçã.o de oficia!f': .. a cntério do 1v.linistro da Marmna, a duração dos cursos ·da Escum Naval seJ'á reduzida para quatro
anv::' e ine1o. sendo c estágio Escolar
rel:lHzado 2m qua-tro. anos e o estágio
de A.daptação em seis meses.
~ 1.9 Ne3í'as cu~1diç.ões, o Estágio
m· Adaptaçao sera reduzido para um
reriuc.to de mstruçao, apenas.
§ 2.9 .As presentes disposiçóes aplicam-se, igual e indistintamente, a todos os Aspirantes.
Art. 68. No p1:az.O de cento e vinte
dias a partir cta publiCação do presente Regulamente em Bolet-im do
Mimstério da Marinha, o Diretor da
EN subm(')terá a aprovaçào do Ministro da Marinha via cadeia de subordinaçâo, o proJet( de Regime'nto Interno para a EN, elaborado ·de a~ôrdo
com as nOl'm:3~, em· vigor.
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Art.

69. Enquanto necessário, em

VIrtude de existirem cursando a EN·,
A.::pira.nte do· curso· ae Fuzileiros Navais que üela mgressaram no período
ele 195~J a 1964 seráo mantidas, no
ensino técnico, as seguintes discipli1~as: Armam::mto cie campanha, Opera~õ2s • ·-fíbias e
Tâtica de Cam-

pnnha.

Art. 7C. O Diretoi da ·EN fica QUtonccessárim~ ?.

rízaac a baixar os atas

adoçau das dlspvS"ições
do presente
Reg:ulamentG, ~te a aprovação do ·.R"i-

glmento lnterilo.

19 de 'abril de .1956.
campos àe Ara1·ipe MaceXs.

B~·asilia,
:tt~mar

lVimlstro' da Marinna.

l
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DECRETO Nç. 58. 304 MAIO DE 1966

DE

2

DE

Transfere a subordinação do Estabelecimento .General Gustavo Coràezro de Farias.

O Presidente da República, usarido
da atribuição que lhe confere o ar.tt~
go 87, inciso 1, da Constituição Federal e nos têrmos do ar.t. 11 da Lei
n<? 2.851, ,de 25 de agOsto de 1956, ctc-·
creta:

Art. 1<? Fica transferida a subm'dinação do Estabelecimento Ge,ner~.l
Gustavo Cordeiro de Farias da Vire~
toria de Instrução do Exército pata
a secretaria do Ministério da Guerra_

(EN- 28)

Art. 2<? o Ministl'O- da! Guena baLos atos compiérnentares decorrep-·
tes dêste decreto.

X8Xá

Art. 39 o presente decreto entra;. :c~

. em, vigor na data de sua publicaçà!:!.

ficando revogadas as disposições em

contrário e, especificamente, as ccn··
tidas no Regulamento aprovado pelo
Decreto n: 45 .149,. de

de 1958.

3p de dezembro

Brasilia, 2 de maio· de 1966; 145<?
lndependência e 78P da República.
H. CAS'IELLO BRANCO

A1·thur da

Co~ta

'

e ,.,Silva

d~.
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DECRETO Nl? 58. 205-

MAIO DE 1966

DE, 2 DE

Autoriza o cidadão brasilezro Addis
~waldo Ducat a. pesquzsar mármore no municípzo ele Rio Branco do
~ilt, Estado do Paranà.

O Presidente da Repúbliça, usando

li$ atribuiçâo que lhe confere o a:..·tigo 87, n'.l 1, da Constituição e nos

têrmo-s do Deéreto-lei nl? 1~985, de
29 de janeiro de 1940 <Código de

Minas), decreta:
Art.

trezentos e quarenta cruzei~os (Cx$
340) e será válido· por dois. (2) a.noo
a contar da data da transcrição no
livr-o próprio de Registro das Autorizaçõ_es de Pesquisa.
Art. ·31? Revogam-se a:o:. disposições
em contrário.
Brasilia, 2 de moti6 de 1966; 1459
da Independência e 78Q da. RepU;
blica.
H. CASTRLLO BRANCO.
Mauro Thtbau.

J.l? .Fica autorizado o cidadão

brasileiro Addis Ewaldo Ducat a pesqlúsar mármore em terrenos de proprieUade de Clotârio Alberti no lugar denominado Tigre,· distrito e umnieipio de Rio Bm.nco do Sul, Estado
rio Paraná, numa área de trinta . e
três hectares e cinco ares (33,5 ha),
deEmitada por um poligono irregula-r,
~uc tem um vértice a quatrocentos e
dez metros (410 m), no rum( verdadeiro de quarenta e um graus e
vinte minutos sudeste (419 20' SE)
cia · barra çlo Arroio Cardoso no 11.w
Tacá.niça e os lados a partir dêsse
vértice, os segumtes comprimentos e
r~os
verdadeiros: quatrocentos e
,i;-BSsenta metros (460 mJ, sessenta e
dois graus nordeste <62\) NEJ; quarenta metros (40 m), doze graus e
einqüenta minutos sudeste (129 50'
~) ; duzento~ e dez metros (210 m),
.vmte e 01to graus e quarenta e três
minutos sudeste (289 43' SE) ; seis.,.
&ento.:; e cinqUenta metros (650 m)
M-inta e sete graus e quarenta e trê~
minutos sudeste (379 43' SE) ; cento
e quarenta e cinco metros (145 in)
sessenta e dois graus e dezessete mi~
nutos sudoeste <629 17' SW); oitocentos e quarenta e três metros (843
, m), sessenta e cinco graus noroéste
(659 NW) ; o sétimo
(7Q) e último
lado é o segmento retllineo que partindo da extremidade do sexto (69)
lado descrito alcança o vé1·tice de
P.,:'\rtida.
Parágrafo único. A execucão da
presente autorização fica suj"éita às
estipulações do Regulamento' aprovado'' pelo Decreto nl? 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução nú~
mero 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia .Nu.
clear.
A~t. 29 O título da autorização de
pe_wuisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de

DECRETO ·N.9 53.306 ~
1'.1AIO DE 186"'3

DZ

2

DE

Autoriza o cidacZão bra:;"ilcim c;·'-J'istovam Miguel Sanches a lavrar
á.gua minemt no mr.micipio ile Valinhos, Estado de São Paulo. ·

O PreGidente da Repl<blica, usando
da atribuição que lhe confere. o artigo 87 n.l? I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.'' 1.935, de
29 janeiro de 1940 (Código de Minas) decreta:
Art. 1.1? Fica a.utorizado o cidad9..o
bras.ileu-o Christovam l\·'líguel Sanches a H.wrar água minerá.! em te1·renos de .sua proprizdad.e, no lugar denominado Sitio das Figueims, no
E•airro do Morro, distrito e município
de Vali~hos, no Estado de São Paulo,
numa área de deis hectares t1·inta
ares e dezesseis centiares (2,2016 hu,) ,
delimitada por um polígono ilT~gular
que tem um vêr~ice no final da poligonal, que partindo da extremidad~
sudoeste (SW) da sede· do Sítio d:.as
Figueiras, apresenta os seguintes comp:rimentos e rumos ve1·dadeiros: trinta e dois metros (32m) . quarenta
graus e oito minutos sudeste (40° 03'
SiE); quarenta e um metros (41m),
cinco graus sudoeste (59 SW) . A partir dêsse vértice, a poligor.al envolvent~ da área de 1aVTa, as~>irp se define, por seus comprimentcs e rumos

verdadeiros: cinquenta e cinco metros e cinqUenta e nove centímetros
(55,59m), trinta e .seis graus e de:.::
minutos sudeste (369 10' SE) ; oitenta
e quatro metros e vinte e cinco centímetros (84,25m),
sessenta e dois
graus ~ dezenóve minutos sudeste
(621? 19' SE) ; setenta e nove metros
e nove centímetros . (79,09m), quarenta e oito graus e trinta e um minutos sudeste (489 31'. SE); oitenta
e três metros e noventa centímí'tros
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(83,S0m), cinquenta e oito graus e
sete minutos sudeste (58<:> 0'1' SE) ;
::;etcnta. e sete -1n::!tros e s2tenta e um
centímet:ws (77,7lm), quarenta e oito
o:mus e d:oz;esset.e minutos
sudeste
(4_8" 17' BE); setenta e Sete metros e
dezessete ce!ltimetros (T? ,17m), cin-

quenta e seis graus e dezrsseis u:.inut.cs sudoeste (56° lG'

s~.'l)

; oitema e

metros e oi'Genta e cinco centt-metros (82,85m), quarenta e seis graus
e ·oito minutos noroeste (<!:6° os
N'Nl; cento e trinta e ·Od;o met;~·os e
c.~~-'D

oüent:::, e oit:::; cent:.imetms (133,88i-:J),
ç.o.m;_·'J~~ta

e 4Ustro

gTaus

noroeste

\'~·i'-' N'W); c0nto e ::te:.-~e:::;~oz.is meüos e
ci~l2n(:a e cirrco c;::nti•mel.Tos 0.1G,85m),
cinquenta e cinco g-rz.us e trés m.ln~1-

.ks rHH'O·J.ste (55'? OJ' NW); cinCJ.l'.enta

e trf's liJ.etl'OS e sessEnta centimetrns

setenta; graus. e tr&.s mmutos· ncroeste · ('709 03' NW') ; quaTenta
e no~.<~ m·3tros e ~i tenta· e trCs centimetra.s (40,83m), sets g1:aus e dez
minutos nordeste (79 10' NE); sessenta e um mztros e cinquenta e seis
(53.G~i:"l1),

ceatím::;ü·os (61,5Gm).

1T.l e go;:::f!.l'á dos favores discrimina-,
dos no art. 71 do mesmo Código.
Art. 65' A 2.Utorizacã.o de lav~·a te:..-á
pm· titulo éste Decretó, que serâ transcrito no livro própl'iG de R~~istro d.as
Autol·izaçôes de L:wra., após o pagani.cnto G.a ta:~a de seiscentos Cl"Uzeiros
(O·(; C08,00).

Art. 7.0 Revoganhse as disposições
em coÍ1trário.
B1·a.silia, 2 d3 ·maic de 10ôt)· lL-5?
da Il1dependênci2. e 789 da :RepÚ.bliêa.
H.

c,~fYl'ELLo BRANCo

Mauro Thibau
D~CRETO

N? 53.3ü7

MAIO DE 1966

DE

2

DE

Autoriza o cidadão brasileiro .l'vloacirr

de Lima Valen,ti a pesquisar calcti1'io no municipio de Cantr,;r,,alo, no.
Estado do Rio de Janeiro..

oitenta graus
tr:1.nta e nove min.utos sudeste
· o Pl'%idente da República, usando
((iü SG' sm . Esta autOl'Íí;açao é cuda atribuição que "lhe confere o art.Jl"Gada med1ante as condições cons.:
tantes do parágrafo único do aTt. 23 ti.G;o 87, n9 I, da Constituição e nos
do Código de Minas e doe; artigos têrmos él.o Decreto-lei n\l 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de MLTlas),
3:J, 33, 34 e . ~;us.s alíneas, além das
s::::guintes e de outras constant·2s do. d:<creta:
mesmo Código, nao
expressamente
Art. 19 Flca &,utoriz-s.do o cidadã-o
m~ncion['..das neste Decreto.
brasileiro 1\!Ioacir de Lima Valenti a
Parágrafo único. A execuçâ0
da pe..<;q:..iisa.r calcário, em terrenos de sua
p.i.·cpriedade, nos lugares denomina)J!:8se;:;te autorizaçá.o fica su:]::it.a às
dos Cón·ego elos Patos e Z.inco, no
c.:;tipu1ações do Regulamento nprovado
distrito de Euciidelánd:!a, ·nunicipio
r;0io Decreto n.r:> 51.726, de 19 de iereiJ.·o de lf~(i8 e da Recolr:ção n5' 3 de de Cantagalo, Estado do Rlo de J<~
nBiro, numa área C.e cento e tl'inta
30 õ.2 abril de 'E65 da Cé.m:ssâo Nadcm.al de Energi?~ ~uclear.
e tr0-s l~ectares e oit·~nta ares (133,80
ha), delimitada por um poiigono irArt. 2. 0 O concession.§J.'io da auto- regular que Lern um vértice no ünal
l"ização fica obrigado a r~~colher aos da poligomd, que. p~l"tindo .1:1 t:iede da
C'Ofres públicos, na fm:ma da .l.ei, os
Fazenda Saudade, apresenti cs setl:ibl1i:vs c;üe f0::!:n1 dev:ictos à União,
gum'~es comprimentos e rumos magao Estado e ao Municipio, em cump:i.mento do disposto no art. 68 ao néticos: ~ hum mil e quinz~ met:ros
e quarenta c~ntírp.etros ll.OJ.5.4{}m),
Có:::~igc de Mina~oitGnta e oito graus e trinta e cinco
Art. 35' Se o concessionário
da minutos nordeste - (881?35' NE) ; . noa.ul"O.•·ização não cumprir qualquer, c!.::t..s vecenLos e vinte e cinco metrcs e cinob:rip,çÕ2S que lhe ir..cumbem a auqi.1euta centímetros (925,5-ü !TI), cltentorizJ-çâ-:>· de lavra S{~l·á dc,clarada ca- ta e clnco graus e oito minutos ·norduca o).l nula, na forma dos artigos deste (85!)1()3' NED · à oartir (\éssc vér37 e 38 do Cód1go d~ Minas.
tice, a polig·onal 'envÔh-ente da área
de pesquisa, assim se di:fine, por seus
Art. 4.9 As prop:dedades vizmhas
estão sujeitas às servidões de snlo e comprimentos e rumos magDéticos,
sub-solo para "fins de 1aYr3., na :forma hum mil ·duzentos e setent.:.-t e quados ertigos 3!:) e 40 do Código de tro metros e
noventa cent1metros
l'.1Ii.r..as.
O. 2'14 90 rri>, quarenta graus e quinze minutos sudoeste (40915' SW):
.~.~rt. 5.9 o concessionário da autorização será fisccüizado pelo D"eparta- hum mil e quinhentos e dez metros
mento Nacional da Prcdução Mine- ·(1.51ü m), setenta e um graus e ·cto-

o
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ze minutos sudeste
(71°12' SE)·
cento e oitenta metros (180 nl), trm:
.ta 'graus e trinta minutos nordeste
(30930' NE) ; trezentos e noventa e
cinco metros (395 m), vinte e um
graus e trinta minutos nordeste
(21°30' NE); cento e sessenta e ·~n;_
met!·os 061 m), cinqüenta e oito
g!aus noroeste (58? NW), r.rinta e
c~nco m~trcrs
(35 m), doze graus e
vmte mmutos nordeste (12920' NE) ·
trezentos e oitenta e dois metrns . :
(382 m), quarenta e um grauS e vinte minutos noroeste ·(41920' NW);
cento e t!tu~renta metros tl?O m),
vmte e cmco graus e cinqüenta minutos nord~ste (25950' NE) · quatrocentos e dezenove metros '(419 mJ
ci~qüenta minutos nOroeste f0"50;
NW); trezentos
e dezessete metros
(317 m). quarenta e nove graus sudoeste (49Q SW); trezentos e sessen-ta e qu~tro metros (364 m), cinqUenta .e tres graus e trinta minu~os noroeste (53930' NW) .
Parágrafo único. A execução da
~a pr~sente autorização fica sujeita
o,s estrpulações do Regulamemo apro~ado J?elo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução nú·
m~r~ 3 de ~o de abril de 1965 da Comissao Nacwnal de Energia Nuclear.
Art: 29 O título da autorização de
pesqmsa, que será uma via autêntica
dêste decreto pagará a ta.xa de hum
mil trezentos e quarenta cruzeiros .·..
(Cr$ 1.340), e será válida por dois
(2! _anos a contar da data da transcriçao no livro próprio de Registro das
Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de maio de 1956; 1459
da Independência e 789 da República.
4

H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thif?au

DECRETO N9 58.308 MAIO DE

Autoriza
Rivéra
rio de
Apiaí,

1966

DE

2

PE

o cidadão brasileiro Ramiro

Mira'(!da a pesquisar minémanganés no Município de
Estado de. São Paulo.

o Pr.esidente da República, usando
da atribuição que· lhe confere o artigo 87, n<? I, da Constituição e nos têr..
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J?OS _do Decreto-lei n<? 1.985, de 29 üe
Janeiro de 1940 <Código de Minas)
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ramiro Rivera Miranda a
pesquisar mmério de mang·anês em
terrenos de propriedade dos herdeiros
e sucessores de Francisco José R'a:no:>
e outros no lugar denominadO Fazenda Itapirapuã mi serra de Pamnapia. caba,__distrito de Barra do Chapéu,
Mumc1p10 de Apiai, Estado de Sà.o
Paulo, numa área de trinta e ctois
hectares e ctezessete ares (:12 17 11a.j
delimitada por um quadriláte~o irre:
guiar, que tem um vértice a cem :netros (10Dm), no rumo magnetico áe
trinta e cmco graus noroeste C359
NW), a contar do centro de um bueiro duplo, de alvenana, pedia ·c cimento ·existente na estrada de roctagem da· Oia. de Cimento Portland
Maringá a dois mil e trezentos metros
(2. 300m), a ·oeste CW) do ponto em
que a estrada cruza o rio Itapirapuá
e os lados a partir dêsse vértice, os
. seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos e vinte e cinco
metros {625m), quarenta e oito graUs
nordeste (489 NE); quatrocentos ;Jetenia e cinco metros (475m), trinta e
oito graus sudeste .<389 SE); seiscentos e sessenta metros (ô6Um>, quarenta e três graus sudoeste {439 SW).
o quarto (4°) e .último lado é o segmento retilíneo que une a extremidade do terceiro (31?) lado descrito a.o
vértice d.e partida.
Paragrafo únicO. A execução da
presente autoi·i?ação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resoluçao número 3; de 30 de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e trinta cruzeiros (Cr$ 330l e
será válido por dois (2) anos, a contar da data da t~·anscriçâo no livro
próprio de R0gistro d•as Autorizações
de Pesquisa.

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de maio de 1966; 1459 da
Independência e 789 da RepúbliCa.
H'.

CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

14$
DECRETO 'N'•' 58.309 MAIO DE 1966

DE

2

DE

DECRETO N9 58.310

MAW DE 19~G·

DE

2

f.E

Autoriza o· cidadão brasileiro Gem~Cli
no Rodrigues de M oraes a pesqmso.:r
jeldspato, caulim- e quartzo, no M?,~
nicipio de Socorro, Estado de Sao
Paulo.

Autoriza. o cidadão brasileiro Luiz Fernando Duarte a pesquisar gipsita no
Município de Ipubí, Estado de Pernambuco.

o Presidente da República, usando
da atribuiçáo que lhe confere o Art.
87, n9 I, da Constituição e nos têrn~os

o Presidente da República, u:san::io
da atribuição que lhe '?_Onfere o a::t..
8'7 n9 I dá. Constituiçao e nos term;s do Decreto-lei Il:Q _1.985, de .~9 de
ianeiro -de 1840 <Codigo de Mmas),
decreta:
Art .. 19 F·ica autorizado o cidactáo
bl·a.sil~rro Luiz Fernando Duarte :l pcsàuisar gipsita em terrenos de sua proPriedade e de Ltüz Marcon~es Du_arte no imóvel denominado Sitio BH.;xa,
distrito e município de Ipubi, F.Bta.cto
de. Pernambuco, numa ~rea de nuve
hectares cinqüenta e tres ares ~ setenta e dois centiareS (9,5372 ha), delimitada por um- p-olígono irreg11tar,
que tem um vértice a cento e Ln.:~e
metros <113,00 m)-. no rumo magné,tico de vinte e seis graus sudeste ~26°
sE), -da corifluência dos córregos Mas~
sapé e Tanque Velho e o~ lados ::1 ~a~
tir dêsse vértice, os segumtes :!ompnmentos -e rumos magnéticos: ::~.uauo
centos e quarenta metros <440 f!l),
sessenta graus noroeste t60° NW) ; ,auzentos e noventa metros (290 m). trin~
ta e um graus nordeste <31° Nm; duzentos e quarenta metros ~240 m ~,
cinqüenta
cinco graus e trmta mlmttos sudeste (55o 30' SE): duzP-YltoS
e cinqüenta e seis metr()s (256 m),
vinte e cinco graus sudeste; o -1nmt.o
e último lado é o segmento· retilinf'o
que partindo da extremidade do quarto lado descrito vai a.o vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
pres8-nte autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento a,pr.')yado pelo Decreto n9 51.,726, de :9 de
fevereiro de H!53 e da Resolução n'.- 3,
de 30 de abril de 1965 da Comissào
Naêional de Energia Nuclear.
·Art. 211 o titulo da aut~)rizaçâo de
pesquisa, que será um?- via autêmtc::>~
dêste decreto, pagará. a taxa je_ trezentos cruzeiros (C:r$ 300) e .se!'á valido por dois (2) _anos a contar da
data da transcriçao no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pes··

do Decreto-lei nº 1.985, de 29 de Janeiro de 1940 (Código de Minas), de-

creta:
Art. 1<? Fica autorizado o cidadão
brasileiro Geraldino -Rodrigues .-te Moraes a pesquisar feldspato, caullm e

quartzo em

terrenos de propriedade

Gomidez Vaz de Lima e sua mulhP.r
no lugar denominado - Camanduca,ra,
distrito e município de Socorro, Esta~
do de São Paulo, numa área· de dols
hectares quarenta e um ares (2,41 ha),
delimitada por um retângulo, que t.em
um vértice a seiscentos e três metro:!!
e cinqUenta centímetros (603,50 m) ,
no rumo magnético de sessenta e nove
graus quarenta e- três minutos .sudt?este- (6~ 43' SW), do canto sud 1)!:ste
(SW) da casa do Senhor Gino Conte
e ·os lados . .üvergentes dêsse vértice,. os
segumtes comprimentos e rumos- :nag ~
nêticos: cento e quarenta e sete metros 047 m) setenta e quatro graus
vinte e cinco minutos sudoeste ~74? 25'
SW); cento e sessenta € quatro metros 064 m), quinze graus trima .e
cinco minutos sudeste (15° 35' SE.)
Parágrato único. A execução da
presente autorizaçã-o fica sujeita a.s
estipulações do Regulamento •wro~;a
do pelo Decreto n'? 51. 7.36, de J!::! de
fevereiro de 1963 e d'a Resolução uv 3,
de 30 de abril de 1965 da Comi:mão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2" o titulo da autorização de
pesquisa, que será uma vià autênl..ica
dtste decrete, oagará a taxa :ie trezentos cru::>:eiroS (Cr$ 300) e será valido por dóis <2) anos a contar da
data da transcrição no livro proptio
de R::gistro das Autoriz2.ções de Pes~
qui~a.

Art. · 39 -Revogam-se as disposições
em contrârio.
Bra.silia, 2 de maio de H!-ô6;_ 1~9 da
Independência e 789 da Republica.
H. CASTELLD BRANCO
Mauro Thibau

quis<:~..

147

AroS DO PODER EXECU'l'ZV.O

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de maio de 1966; 1{fj'? da
Independência e 789 da República..
H.

prat", com sede em Ric Grande, Es-

tado do Rio Grande do Sul.
Brasília, 2
H.

CASTELLO BRANCO

maio de 1966; 1459.

CASTELLO BRANCO

Mern de Sá

.M aura Thibau

• DECRETO N9 58.311

DE

2

DE

DECRETO NQ 58.313 MAIO DE

MAIO DE .Hl66

Declara de utilidade pública o "InstiR
tuto Popular de Assistência Social''
(IPA~), com sede em Ponta arussa,
Estado ào Paraná.

O Presidente da República, ·~sando
da atribuição que lhe confere o Art.
87, item 1, da, constituiçâ:o Federal e
atendendo ao que consta do processo
M.J.N.l. ~ 54.235, de 1965, decreta:
Artigo único. 1!: declarado de utili~
dade pública, nos têrmos do Art. 1'?
da Lei n9 91, de 28 de agôsto de ~':!-35,
combmado com o Art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 :i0.':l17,
de 2 de maio de 1961, o "Instituto
Popular de Assistência Social"
(IP ASL com sede em Pvnta Grossa,
Estado do Paraná.
Brasilia, 2 de maio de 1966; 1{'Õ0 da
Independência e 789 da República.
H. CAST2LLO BRA:r·::co
Mem de Sá

DECRETO N9 58.3!2 MAIO DE

de

da In~ependência e 789 da Repüblica.

1966

DE

2

DE

Declara de utilidade -pública :J "Casa
du Criança Dr. Augusto Dupra~' ,
com. seàe em Rio Grancf,e, Estaclv

d._, Rio Grande do Sul.

Pre.:mi.ente da República, usando
da atribuição que lhe confere o S.l'i.
8'7 item I da Constituição Federal
O

e atendendo ao que consta do pro~
cesso M.J.N.I., 60.915, de 1964, decreta:
Artigo único.. :é: declarada de utilidade públi~a. ·nos têrmos do a.l.'t. 19
da L~1 91, 'ie ~8 de agôsto -de 1935,
combmadc com o art. 1<:> do Regu~
lamento <:tprova.d-o pelo Decreto nú~
mero 50,517 de 2 de maio de 1961 a
''Casa <ia ·criança Dr. Augus"t"_,o riu-

1966,

DE

2

DE

Altera os arts: 31 e 32 do Regulamento da Diretoria do Material da Ae~
ron.á.ntica
O Presidente da República, usando
das atribuições que confere o artl~
go 87, Inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1'? Os arts. 31 e 32 do Regulamento aprovado pelo Decreto núme~
ro 48.014, de 6 de abril de 1960, modificado pelo Decreto n9 1. 305, de 6
de agôsto de 1962, passam· a ter a
Se-guinte redação:
1
' Art.
31. o Diretor~Geral do
Material, da Aeronáutica será Tenente~Brigadeiro~do-Ar
ou Major~Brigadeirci~do~Ar,
de preferência da Categoria de Engenheiro.
Art. 32. O Subdiretor de Procura e Desenvolvimento Industrial, o Subdiretor de Manuten~

ção e o Subdiretor de Suprimento

serão Major-Brigadelro-do-Ar oU
Brigadeiro-do-Ar, de preferência.
da Categoria de Engenheiro".
Art. 29 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua. publicação, revogadas as disposições em contrário.
Exasllia, 2 de -maio de 1966; 1<1-5()"
da Independêncra ~ 78? da Repúblíc:;;..
H, CA'3TE!.LO BRANCO

Eduardo Gomes

DECR:B;TO "N9 58 314

DE

2

DE

!;!AIO DE 1966

Altem os arts. 21 e 32 ào Regula~
rnento da Diretoria de Rotas Aé-

reas.

o· !?.residente da República, usàncto

cta::: at,ribuiçôes que lhe confere o ar-

f_ros no
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tigo 87, inciso I, da, Constituição Fe:..
dera!, decreta:
Art. 1.'? Ós arts. 21 e 32 do Regulmnento .l.~J.•'üva.d(. pelo Decreto número 1.~65, cte 11 de dezembro de
1962, passam a ter as seguintes redações:
"Art. 21. O Subdiretor de Normas
e Proce:d:inient.os é Major-Brigadeirodo-Ar ou Brigaderro-do-Ar, de preferência da Categoria de Engenheiro,
c?mpetmdo..rlhe:
1 - exercer a ação técnica e administrativa sôbre todos os .órgãos
que lhe são subo'rdinados e sôbre os
órgãos de Execução da DRAE), em assuntÇls da alçada dà SDNP;
2 -

manter o DGR informado das

condições do SPV e da execução dos

planos e programas de trabalho;
3 - apresentar ao DGR o expediente e s tu da do e preparado pela

S.D.N.P.;

4 coordenar orientar dll'ig.ix•
disciplinar, fiscaliz3.r e fixar' diretri~
zes para os trabalhos da SDNP;
5 .;__ coiJrdenar e orientar os Chefes
de Divisão sôbre os assuntos internacionais afetos à SDNP;
Art. 32. O Subdiretor de Eletrônicae de Instalações é Major-Brigadeirodo-Ar ou Brigadeiro-do-Ar, de preferência da Categoria de Engenneu·o,
,competindo-lhe:
1 - axercer a ação técnica e administra.tiva sõbre os órgãos que· lhe
são subordinador e sôbre os órg·ãos de
Execução da DRAé, em assuntos da alçada da SDEI;
2 - manter o DGR informado
sObre:
a) as condições de equipamento especializado sob a responsabilidade da
DRAé e a execução dos programas de
trabalho da SDEI;
b) o andamento dos serviços, em
geral, na SDEI;
3 - coordenar. orientar, dirigir, fiscalizar, disciplinar e fixar diretrizes
para os trabalhos da SDEI;
4 - apresentar ao DGR o expediente ·préparado pela SDEI"

ExúmTi:voArt. 2.9 Este decreto entrará-em
vigor na data de sua publicação, re..:
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de maio de 1966 · 1459
da Independência e 78<? da RepÚblica.
H. CASTELLO BRANCO
Eduardo Gomes

DECRETO

N9 58.315 MAIO DE 1966

DE 2 DE

Atwova as alterações introduzidas nos
Estatutos da Companhia de Seguros Guanabara, inclusive aumento
do capital social.

o Presidente da- República, usando
da atribuição que lhe confere o Art.
87, inciso I, da constituição, e ·nüs
térmos dÕ Decreto-lei n9 2. 063, à? 7
de ma.rço de 1940, decreta:.:
Art. ll1 Ficam aprovadas as atterações introduzidas nos Estatutos da
Companhia de Seguros Gmmahara,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, autorizada
s. funcionar pela Carta-Patente número 20, de 10 de agôsto de 1903, inclusive aumento do canital social de
Cr$ L500.000 (um milhão e qtüonentqs mil cruzeiros) para Cr$ 72.000.000
(setenta e dois milhões· de cruzeiros)',
conforme deliberação de seus acionistas em· Assembléia Geral E.,•üraordinária, realizada em 14 de outu'bro de
1964.

Art. 29 A Sociedade continuará integ;mlmente sujeita' às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigo-rar, sõbre o objeto da autorização a que alude aquela Carta-Patente.
Brasília, 2 de maio de 1966; 14'59 da
Independência _e 789 da RepúOlica.
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Egyd_io Martins

DECRIETO

N9

M.~IC

58.316 DE 1966

DE

2

DE

Aprova as nUe1ações introduzidas nos
Estatuto:=.. da Companhia de Seguros
Pan Amética, inclusive aumento do
ca' li tal snr,ial
ü Presiúent'"'-· da República, usando
da' atribuiçã~ que lhe confere o artigo 87, i.ncisu 1, da. Constituição, e
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têrmos do Decreto-lei n\' 2.063, de
ri~: 1940, de0reta:
Art. 1<:' Ficam aprovadas as alteraÇÕAS intrlHJuzirJas nos Estatutos da
companl1ia de Seguros Pai! América,
com sede na ciaa.de do Rio de Ja-n ~ilo, Estadc ela Guanabara, autorizada a funcic:rnn pelo Decreto núme-ro 10.074 d:2 2~,t de iulho de 1'942,
inclusive -~umwto dO ·capital sociat,
de Crs 'J. GOkODO {dois milhões de
crm:eiros) para Cr$ 74.000.000 (setenta
<;~uatrü milhões de cruzeiros),
,~onfm ue delibefac&o de. seus aciorüstas ~-·· Asr,emb.Iéia Geral Extraor--:l.inária, realizada em 14 de outubro

no~

7 de mar•:(

de 1964.

Art. 29 A. B(.;Ciedade continuará integralmente sujeita àS leis e aos re-/
·gulé.tmentos vigentes, ou que venham
a. VIgorar s0b.tr-- o objeto da autorização a que aludr: aquêle Decreto.
Brasília, 2 de maio de 1966; 145<.J
da Independêne1a 789 da República

e

H.

CAST"E.~LO

BRANCO

Paulo Eg;Idzé Mcirtins

DECRETO N9 58.317

MAIO DE 1966.

DE 2 DE

Altera dispositivo do Decreto
me-· o ·
55.722 de 2 de ·fevereiro de 1965.

o Presidente da República, usanr.u
da atribuição que 1ll.c C'onfere o artigo 87, n9 1 da Constituiçao, det~reta.:
Art. 19. o art. 29 do Decreto ~(:
mero 53.722, de 2 de fevereiro -:ie 965,
passa a ter a seguinte L"edaçao:
"Art. 29. o Conselho >Onsultivo do ..Planejarríento CONSPLAN
será presidi(tO
pelo Pres.idente da República,
substituído em seus imp3Jimen~os
po1· um Mimstrc de Estado de su~
indicação, e Será constituído _::>-:;los seguintes membros:
a) Cinco
(5) representan~Bs
das cksses trabalhadoras;
b) Cinco (5) representantes
das classes produtoras;
c) Um (1) ~·ep1·estOl·. ~--=mte 'i-<t
imprensa e dos órgáos de divulgação da opiniào pública;
ã) Um. (1)
representante rt.,J
Conselho Nacional de Economi'.l;

e) Quatro (4) técnicos de reconhecida competência pt~•llSSiu
nal, sendu dois no campo da ;!CG ·
nomia, um no campo· da sociologia e Outro no 'da engent.Jr;s.,
sendo dois dêles, peJ·· menos. p:rvfessôres universitários; "
J) Três (3) representantes ~.,
companhias ou organizações e<,;taduais cu regiort,1is de planejamento ou jç~envo1vimento económico".
Art. 29 O presente decreto entra.rz
cG vigor i1a data de sua publicaçã(\

revo<:?;8.das as disposições em cor..tni.·no.
Brasília, 2 de maio de l9ti6; 1459'
(a Independência e 789 da Repúhli·.·a.
H. CASTELLO BRANCO

Mem de Sá
Zilmar de Araripe Macedo
Arthar da Costa e Silva
Juracy M agalháes
Octavio BuU1ões
Juarez Távora
~·"11 Braga
Pedro Aleixo
Eduardo Gomes
Mathias Joaquim Gama e Silva
Walter Peracchi Barcellos
Paulo Emtdio Martins
Mauro Thibau
Roberto Campos
Oswaldo Cordeiro de Farias

DECRETO N9 58.318 MAIO DE 1966

DE 2 DE

Autori.za o cidadáo brasileiro Luíz Lopes da Silva a pesquisar quartzo '~
ametista no Município de ztabmm
Eslad.o do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o axt.i-go 87, n9 I, da constituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1-985, de 29 de
janeirr de 1940 ·(Código de , Min~sl
decreta.:
An.. 1"' Fica autorizado o, cidaclãe
brasileiro Luiz Lopes da Silva a, pt>s··
quisar quartzo e ametista em ten·e~
nos ·-~~ sua propnedade no mgar denominado União, distrito de Tanguá,
Mmücipw de Itaboral. Estado do Rio
de Janeiro numa área de cinqüe:nta
e nove ·1ectares e sessenta e nove ares
(59,69 ha) delimitada por um poliM
g_ono IrregUlar, que tem um vértice a
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déz metro3 II.Q.m), no rumo

magnétí~
S('JS

co cte oitenta e oito graus vinte e

mmutos sudoeste <8SQ 26' SWl de um
marco ôE- crmento üa linha de vert-eu ..
te do - morro Graride na divisa dos
Munic1pws de Itaboral e Maricà,

marco ésse que serve de divisa entre
os terrenos de Luiz Lopes da ~ilva e
os terrenos das fazendas do Pilar e
Montividio e os lados a partir dêsse
vértice, os. seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: quarenta metros e
vinte e cinco centímetros (40,25m),
Ditenta e oito graus vinte e seis .mi~
nutos sudoeste (88º 26' SW) ; trinta
.e sete metros e noventa centímetros
(37 ,90mJ

;>e tenta

graus

.dois miutos sudoeste

e

trinta

(70º32'

SWl

e
~

"C8nto sessenta e nove metros e seten- ,
ta cenrimetrot (169,70m) setenta e
seis gráu:c: e quarenta e mto mmutos
noroeste (76~ 48' NWl; cinqüenta ê'
seis. metros e. sessenta centim~tros
(56,€Dm;
cinqUenta e sei-'3 graus e
vinte e sete minutos sudoeste :55º 27'
::iW); ·duzentos .noventa e dois n:e- ·
tro.s e setenta centímetros <292,70ml
oitenta f- seis graus e quarenta e no~
ve minuto::: sudoeste <86949' SW).
cento ~ doze metroh e vmte e cmco
cent1metro~
Ol2;25m)
quarenta e
quatro graus vinte e dois minutos noroeste _144922' NWl; cento setenta ::
dois metros e noventa centímetros ...
U72,90mJ oitenta e dois graus e cinco minutos noroeste · <82Q 05' NW);
cento 5etenta e dms metros e trmta
e cinco centlmetl'OS C172,35m) sessenta e oito graus trinta e .sete minutos
sudoeste ~68Çl 37' SWl; quatrocentos e
quatorze metros e cmqüenta cenUmetros (4l4,50m> dols graus e oito minutos nordeste <2º 08' NEl; cento
quarenta e três metros e vinte centí. metros (143,2CmJ. um grau quarenta
e seis minutos noroeste n Q 46' NW) ;
novecentos metros <900roJ
oitenta
graus e dez minutos nordeste (80° 1O'
NE) . o décimo segundo (129) e fllti"
mo lado é o segmento retilineo 4,Ue
une a extremidade do décimo prin'.eiro (119) lado descrito ao vértic:e de
partida,
Paiágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às estlpuia~:;ôes do Regulamento aprovado
pelo Decreto n9 51.726. de 11-! 'df- teve.,
reiro de 19-63, e da Resoluçá.o Vl'lEN
r;<; 1-6:~ de 9 de janeiro de 1963 da
Comissão Nacional
de E n erg i D
Nuclear,
Art. 2ç o tltulo da autonzacão a e
pesqUisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagar~ a taxa de seis-

centos cruzeiros <Cr$- 600) e será válido poi dois (2) anos a contm àa çiata da transcriçáo no livro próprio de
Registro das Autorizações de PesqUl·
sas.
Art. 3" Revogam-se as dispos~ç.Oes
em contrário.
Brasllla, 2 de ma10 de 19&8; 145"' cta
lndependência e 789 da República.
H,

CASTELLO 8<Ú>NCO

Mauro Thibau
DECRETO

.N,Y

58.319 -

DE

2

DE

MAIO DE 1966

Autonza o claaaao orasilezro GeThárd
KrOger. a pesqmsar argila no municipw àe Suzano, Estado àe São
Paulo.

o Presidente cta República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
8~, n.9 i, da Constltulçào, e noS têr ..
mos do Decreto-lei U9 1. 985, de ~9
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.~,~ Fica autorizado o cidadão
·brasileiro Gerhayrd Krõger a peSquisar argila em terrenos de sua propriedade e de Arthur Krõger e André Ms.sini no lugar denominado Tijuco oreN
to. distrito e municipio de suzano. Es~
tadiJ de São Paulo, numa área de onze
hectares e oitenta e nove ares Ul,OV
ha) aehmitada por ·um polígono irregutar, que tem um •Jértlce a onze
metros e quarenta centime.tros <11,49
tn>. no rumo magnétiCo de sessenta
e nove graus e qu·a.r-enta minutos norc:este (69{) 40'NEl dr- poste da linha
de tõrça ae Suzano n.9 177 - 493-1111-5 e os lB.dos a partir désse vértice,
o5 seguint-es comprimento.:: e rumos
magnétiros: trezentos e sessenta e
seis metros (366mJ sessenta e cinco
graus cmqüenta e nove minutos sudeste <65° ·-59 SE); trezentos e oitenta e quatro metros <384m) trinta
graus quarenta e doi~ minutos sudoeste <30u42' SW); trezentos e sessenta e oito metros <368ml quarenta e
nove grau~ dezesselif' minutos noroest<> <499 17 NWl; cento e vmte e
se1s metros e cmqüenta centímetros
tl26.50m>, vinte e nove graus quatorze minutos nordeste <299 14 NEl ; ot~
tenta mer,ros <SOm). quarenta e seii
graus nordeste <46000' NEJ.: o sexto e
último lado é o segmento retilineo quê
partindo da extremidade do quinto la-
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do descrito vai ao vértice de parw
tida.
. Par§:grafo único. A execução da presente autorizaçâo fica sujeita âs _estipulações do Regulamento aprovado
do pelo Decreto n.'? 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução núw
mero 3, de 30 de abril de 1965, da Cow
missá-e Naciomü de Energia- Nuclear.
Art. 2.9 O· titulo da autorização de
pesquisa, que ser-á uma via autêntica
dêsce decreto, pagara a ta:_xa de trezentos cru~eiros (Cr$ 300), e será váÜcto por dots (2) anos a contar da da·
ta da transcriçáo no livro próprio de
Registm das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrár1o.
Brasília 2 de màio de 1966; 145.9 da
Independên~ia

e 78.9 da República.

H. CASTELLO BRANCO

M/'..!0 DE

1966

DE

2

DE

Declara caduco o Decreto n9 8.620,
(te 28 de janeiro de 1942

o

Presrdente da República, usanao

· d.a atribuição que lhe confere o ar-

tlgo 87, n9 I, da Constituição e nos
térmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de Hl40 (Côdigo à:e Millas>

em vista o que consta do processo DNPM·3.573·59, decreta:
Artigo Unico. Fica declarado ca-

e· tendo

C.uco o Decreto

TI 0

8.620, de 28-1-42,

que concedeu à Diatomita Indust!'ial
Limitada, autorizaçao. para Lavrar dta·
tmnita no lugar denominado Lagoa
RBdonda,~ distrito de Mecejana, munlcíp1o de Fortaleza, Estado do ceará.
Bn!sília, 2 de maio de 1966; 145<? da
Independencia e 78<? da República.
H.

decreta:
Art. 1.'? Fica o Departamento de
Aguas e Energia, Elétrica do Estado
de São Paulo autorizado. a construir
os sistemas de distribuição de en-ergia elétrica dos Q.istritos sedes dos
municipios de Oswaldo Çruz e Adamantina, no Estado de São Paulo.
Parágrafo ·único. E'm portaria do
TI-il:inistro ..~.as M:inas e Energia a.pos
a aprovação dos projetos, serão de~
terminadas \l.S caracter-ísticas técnicas
clo.s instalações.
Art. 2.9 o vepartamento de Agua.s
e En~>rgia Elét.rica do Estado de São
P..a.ulo deverá satisfazer às seguintes
exlgê11cias:
1 - Apresentar ao Departam~nto
Nat..onal de Aguas e Energia, do Ministério das Minas e Energia, :em
tre:s ,::S) via<> dentro do prazo d~
noVfJ11.-a. (90) oas, a cor1tar cta aata
da ~-ubllcaçâo dêste Oé..;reto. os :!stu~
4

Mauro ThibCÍu

DECRETO N° 58.320 -

tigo 87, incf$0 I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 5.9 do Decreto·lei
n.O 852,,. de 11 de novembro de 1938,

dos.

1966

·

(l.l.s~

!l Inicia• e cotlcluir as obr~s
nos prazos que forem fixados pelo Mi~
n~.o:leric das
Minas e Energia, axccut,n,ào-as de acõrdo com os ')ru~
]et<.•S aprovados ou as modifica;0es
(J1Jf forem autoriza-das,.
f'&.í::tgrafo •lm.co. o~ mazos a que
se (.fere êste artigo podP.râo se'r pro-::·
nos pra,zos que forem fixados pelo Mina· e Energ1a
Al't. 3.9 c presente Decreto ~.a ~1·a
em v:.gor na data de sua publicaçáo,
rev·c-g.:das as disposições- em cont.r-tno.
Brasilla 2 m- maio de 1966; 145.~ da
~:n:!í-:].,fiJdência

78.9 da República.

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

Mauro ThilJau
MAIO DE

e orçament-os relativos

tt lb~nçâo.

CASTELLO BRANCO

DECRETO N.9 58.321 -

~rOjetos

ao::; -;1stemas de Lra.mnnl&são e ele

DE

2

DE

DECRETO N9 58.322 MAIO DE

1966

DE

Z

DE

Autoriza o Departamento de Aguas e
Energia Elétrica do Estado de São
Paulo a construir ~sistemas àe distribuição de energta elétrica.

Autoriza o cidadão brasileiro Sal-va~
dor Soares de Arruda a pesquisa?'
água mineral no município de SerTa Negra, Estado de São Panlo.

O Presidente da República, usando
da .atribuição que lhe· copfere o ar~

cl.a atribuição que lhe _confere o

o

Presidente da República, usando
ar~
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tigo 87, n'? I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n<? 1. 985, de 29
de janeiro de 194.{) (Código de Mi-

nas) , decreta:

Art. 19 Fica autorizado o cidfLdão

brasileiro Salvador Soares de Arruda
a pesquisar água mineral em terre
nos de sua propriedade no lmóvel denominado Sítio São José, distrito e
município de Serra Negra, Estado de
São Paulo, numa área de cinco hectares, sessenta 'e três ares e oitenta
'centiares. (5,638{} ha). delimitada por
um polígono "irregular ~que tem um
Vértice no canto sudeste CSE) da Capela dé São Bom Jesus ou Coração de
Jesus e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos· e rumos magnéticos: sessenta metros (60
m), quarenta e sete graus e vinte e
sete minutos noroeste (4T?27' NW);
duzentos e treze metros (213 m),
vinte e nove graus e vinte ininutos
n(JJ:deste (2992()' NE) ; cento c dezoi~
.to metros (118m), setenta e ~nn graus
e cinco minutos sudeste (71005' SE);
cento e· oitenta e quatro metros 084
m), quarenta e oito graus e ·dez minutos sude&te (48910' SE);· duzentos
e sessenta e cinco metros e oitenta
centímetros (265,80 m), cinqüenta e
nove graus e cinqüenta minutos suR
doeste (59950' SW); o sexto (69) e
último lado é o segmento retilíneo
que une a extremidade do quinto
(59) lado descrito ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execuçáo da
presente ~mtorização fica sujeita às
estipulações do. Regulamento .wrovado pelo Decreto nQ 51-.726~ de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3 de 30 de abril de 1965 da Comissão N~?ional de Energia NtlcleJ.T.
Art. 2Q O título da autorizaç:J,o de
pesquisa, que sera uma via autêntica
dêste decreto, pagara a taXa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e sera
válido por dois (2) anos a cont!l.r da
data da transcrição _no livro próprio
de Registro das Autorizações. de Pcs·qulsa.
Art. 31? Revogam-se as disposições
em contrario.
Brasília, 2 de maio de· 1966; 1451?
da Independência e _789 da República.
H. Cl!.STELLO BRANCO
w

M aura Thibau

EXECUTIVO ·

DEGRETO N.Q

58.323 -

MAio DE 1866

DE 2 DE

Autoriza o cidadão brasileiro Flávio
Nepomuceno Araújo a pesquisai'
1'ninério· de ouro no município de
AlmC{s, EstculeJ de Go~ás.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nR I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.l? 1.986, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Mi.nas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidaçião
brasileiro Flávio· Nepomuceno Are..újo
a p8squlsar minério -de -ouro em terrenos de propriedade de Juvenal Cardoso de CePqueira e Urbano de. Gouveia e Silva nos imóveiS Fazendas São
Luàovico e Ganafas, distrito e município cte Almas, Estado de Goiás
numa área de quinhentos hectares
(500 ha), delimitada por um políg-ono
irregular, que tem um vértice a hum
mil metros (1. 000 m), no rumo magnético este (E) do canto sudoeste
(SE) da· casa de reSidência dos Srs.
Genésio Cardoso de Cerqueira e Juvenal Cardoso de Cerqueira e os lados a partir dêsse vértice, os se-_
guintes comprimentos e rumos .magnéticos: três mil metros
(3.000m),
norte (N); hum mil metros (1.000
m), este (E); cinco mil metros (5 .000
metros), sul (S) ; hum mil metros
(1.000 m) oeste (W); o quinto e último lado é o segmento retilíneo que
partindo da extremidade do quarto
lado descrito alcança o vértice
de
partida.
Parágrafo ·único. A execução dâ
presente autorização fic::_t sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.<? 51.726, de 19
de fevereiro de 19-63 e da Resolução
n.<? 3 de 30 de 3-bril de H!-65 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O título da· autorização· de
pesquisa, que será uma via autên~
Jica dêste decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros ·(Cr$.5.000) e será
válido por dois (2 ) anos a contar da
date, da transcrição no li"vro próprio ·
de
Registro -das Autorizações
de
Pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se as dispo.siç9es
em contrário.
Brasilia, 2 de maio de 1966; 145<?
da Independênçia e 781? da República.
H. CASTELLO BRANCO

M aura Thibau
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DECRETO N9 58.324 -

DE 2 DE

MAIO DE 1966

Aprc·va, em carater ·pmvir.óriú, o Regimento do D. N. P. V. N.

O Presidente da R-epUblica, no uso das- atribuições que lhe sao
conferidas pelo Artigo 87, item 1, da Constituiçáo e tendo em vista o
dispostv na Lei n~' 4.213, d8 14 de fevereiro de 1963 e na letra "a" do
Art·. 2~ do Decreto n9 5~.245, de l:.l de novembro de 19G5, decreta:
·Art. 19 Fica aprovado, em cara ter provisório, o Regimento do
Depá-rtamento Nacional de Porto:-: e Vias Navegáveis, que com ésLe baixa.
assinadiJ pelo Ministro de Estado dos· Negócios da Viação e Obras Pühlicas.
Art. 2(i li:ste decreto entrara em vigor na data de sua publicação,
revogadas a.S disposições em contrário.
Brasilia, 2 de maio de 1966, ·1459 da Independência e 78"' da Repúblíca.
H ,

CASTELLO .BRANCO

Juarez 1'avora

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS
Regimento do Departamento Nacional de Portos
e Vias Navegáveis
TíTULO I

Do Departamento e suas caracteristicas
C.1PÍTULO I

DA NATURZZA

Art. 19 O Departamento Nacional de Portos e

Vias

Navegâ.veis

(DNPVN> organizado pela Lei n9 4.213, de 14 de fevereiro de 1963, é- uma
autarquia federal, subordinada ao 'Ministério da· Viaçao e Obras Públicas,

com personalidade jUiidica, autonomia técmca, admmistrat.iva e financeua,
reg_endo-se por êste Regimento.
Parágrafo ünico. Nos .termos do artigo 29 da Lei n9 4.213,-- de 14
de fevereiro de 1963. estendem-s? ao DN.PVN a imunidade tributãrta direta
cu indireta, a impenhorabilidade de bens, rendas ou servrços e os pnvi!églOS de que goza a F.azencta Públ:ICa, inclusive· o u~o de açóes especiais
e regime de custas, correndo os processos de seu interésse penmte o Juizo
dos fi'eitos da Fazenda e sob o patrocinio dos procuradores do Departamento.
CAPÍ'rULO li

DA SEDE E FORO

Art. 29
o DNPVN tem sede e fôro provisórios na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara. até sua transferência definitiva ·para
Brasília ~DF) .
CAPÍTULO IÚ

DAS FINALIDADES
t ... rt. 31,1

tem por finalidade :
a)
superintender, coordenando, fiscallzfl.ndo, planejando, programando,
controlando e executando obras, se.rviços- e atividactes portUárias do País
e de suas vias navegáveis, na forma prevista neste Regimento e na legislação vigente;
O DNPVN

LTOS

15~

DO

PODER

EXECUTIVO

b) elaborar e executar o Plano Portuârio, Nacional: .
cJ realizar. em caráter supletivo ou espec1al, melllül's.mentes em
wcais ou regtões, desde que dos mesmos dependa c desenvolvimento dos
~lstemas tudroviario nacwnal;
d> concorrer para p estabeleCimento de uma politica -B.gressiva, efetiva

e pioneirr., com vt::t<.1 ao desenvolvimento do tran.<:porte hid.roviário.
CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇõES
Art. 49

Ao DNPVN compete:

a) superintender a politica de portos e vias navegáveis da UniãO;
b) exercei· tõdas as ativi!iades que couberem à adminlstraça.o federal
r:.o setor de portos e vias nave:plVeis, no álhbito da viaç.ão e obras pUblicas;
c} estud~,r, planejar. projetar, programar, orientar, superintender
promover e executar ou fiscalizar obras e serviços de melhc -:ia ou· desenvolvimento dos portos e vias navegáveis e de recuperação de áreas que
tnteressen:J aos mesmos :
tO cooperar com outros órgáos da administração püblica, autarquias
e sociedade de economia mista para a realização de obras e serviços que
digam respeito, a portos e \.ias Df"•Vega.vels, e cOrrelatas,
e> supervisionar e fiscalizar. a exploração do.s portos a cargo ctu
Oniâo, diretamente ou sob a torma. autárquica, de concessionáriOs ou
sociedade de economia mista;
1l admmistrar os· portos que v1erem a ser incorporados ao DNPVN,
desde a mcorporação e até que- seja estruturada a organização defimtiva
para os mesmos;
g) supervisionar e fiscalizar os portos não organi:mdos, qualquer que
seja a forma de utilização de embarcadouro;
h) administrar e explorar as vias navegáveis existentes e as que forem
por ele cnadas, melhoradas ou conseryadas;
·
il propor alterações no Plano NaciOnal de Viaç~o. no setor de portos
e vias navegáveis;
j)
manter atualiza.do o Plano Po1·tuário Nacional, instituicto por Lei;
k> promover desapropriaç~o de bens necessários a consecução de suBs
í"im~Jidades;
,
l> elaborar seu Orçainento geral e os programas anuais de trabalho;
1n)
propor ao Govêrno a representaçáo do· Pais em congressos internacionais de portos e vias navegáveis, bem como promover, patrocimn ou
auxiliar os congressos nácionais ou os inúernacwna1s qu'e 0e realizem no
Pais;
n1
aprovar proJ·etos e fixar gabatito das obras ele arte especiais ·que
devam ser construídas por quaisquer entidades públicas ou privuctas, sôbre
vws navegaveis ou nâo, ouvidas as autoridades nav:;us e portuanas;
O)
promover a retirada de cascos ou outros objeto:; submersos que
obstruam ou impeçam a nav•~l'tõçá(' nos portos e vias navegáveis, <;: :1ccldlr
sõbJ'e a dtspos1çáo dos salvados;
7J) examinar d8 oportunidad.e e conveniência da implantaç:\o ·dos
r~g;mes do pOrto, zona e entreposto francos;
cn -estruturar, nos moldes previstos em lei. os portos que vierem a
ser organizados e os portos atualmente 80b o regime de concessão, se
êstes vierem a ser mcOl"porados a DNPVN;
n participar de sociedades cl.e eP-onomia mista como representante cta
Unfã.o, na exploração comercial de portos e execução de serviços de dra~
ga.gem, observada a legislação vigente;
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sl estimular e promover pesquisas sóbre assuntos portuartos e 't'tas
nayegáveis, através de órgãos próprJOs e tambem em convênios com
Universidade ou centros técnicos interessados nos mesmos;
t> promover o aperfeiçoamento do pessoal técnico e actministratl~o
do DNPVN no PaiS e no exterior;
ul exercer qua1squ21 outras atribuiçôe-s ou ativJdades relacionados
com portos e vtas navegave1s, nao prev!stas neste Regimento.
v> representar o Govêrno Federal nos convênios. contratos ou quaisqner
-ou~ros atas de interêss~ das P.t1vidades. referentes aos portos e vias na.~e
gáveis, inclusive compromissos finance1ros, c;uando devidamente autorizado.
CliPlTULo V

DA ESTRUTURA

Art. [{I Para o atendimento de suas tillaJ.ictadcs e atribuições, e tendo
em vista a legislação. vigente, o DNPVN tem a seguinte estrutura

<tdnünistrativa;
I -

bRGAO DELIBERATIVO:
1 -

Conselho Nacional de Portos e Vias Navegáveis (CNPVN)

-Gabinete do Pre$idente (C!\-.pVN/G)
Secret8,ria (CNPVN /S)
1.3 - Assessoria (ONPVN/ A)

1.1

1. 2 -

tl -- ORGAO EXECUTIVO:

2 -

Diretoria Geral

2.1 -

2.2 -

2.3

Gabinete do Diretor Geral CDG/G)
2 .1. 1
Secretaria Geral ( G 1 SG)
2.1.2- Serviço de Relações PUblicas CG/SRP>
2.1.3 -Serviço de TelecomuniCações CG/STC)
ProcurRdoria Judicial CDG/PJ)

2.2.1--: Secretaria (PJ/S)
2. 2. 2 - Serviço Jurídico CPJ /SJ)
2.2.3 - Se-r\'iço elo Contencioso (PJ'/SC)

Diretoria de Administração CDG/DA)
2. 3. 1 - Secretaria <DA/ S)
2. 3. 2 - Grupo Executivo de concorrências CDA/GEC)
2.3.3- Serviço de Aperfeiçoamento do Pessoal <DA/
SAPJ

2. 3. 4 -

Divisão do Pessoal CDA/DP)
2.3.4.1- Seçáo Administrativa <DP/SA>
2.3.4.2 - Seç~o de Direitos e Deveres CDP/SDD)
2.3.4.3 - Seçâo de ClaSsificação de cargos (DP/SC)
2.3.4.4 2. 3 .1. 5 2.3.4.6 -

2.3.5

2.3.6 -

Seçâo de Movimentação (DP/SM)
Seção de Cadastro <DP /SCT.)
Seção dé Cariastro FinariceirO (DP/SCF)

Divisão do Material (DA/DM)

J.S.5.1 2.3.5.2 2.3.5.3 2.3.5.4 -

Administrativa ((DM;SC)
Seçâo de Compras <DMJSC)
Seção de Requisição e _Contrõle (DM/SRC)

Se~.ão

Seção do Patrimônio <DM/SP)
Divisão de Finanças (DA!DF>
2.3.6.1 - Seçâo Adíninistrativa '(DFJSA)
2.3.6.2- S<:ç.âo de Orçamento (DF/SO)
2.3.6.3- Seçâo de Contr.biiidade Financeira (DF/SC.F)
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2.3.6.4- Seção de Contabilidade Patrimonial (DF/SCP>
2.3.6.5- Seção de Mecanização (DF/SM)
2. 3. 6. 6 - Tesouraria (DF /T)
2.3.6. 7 -Auditoria (DF'/A)
2.3.7

de Documentação <DA/DD)
2. 3. 7.1 - Seçâo Administrativa (DD/SA)
2.3.7.2- Biblioteca CDD/B)
2.3.7.3- Arquivo Getal <DDJAG)
2.3.7.4- Secâo de Documentação (DD/I:::iU)
2.3.7.5- seÇáo de PUblicações <DD/SP)
2.3.7 .6- Tipografia CDD/T.)

~Divisão

2.3.8 -Divisão de serviços Gerais <DA/DSG)
2.3.8·.·1 - Seção" Administrativa <DSG/SA
2.3.8.2 - Seção de comunicações <DSGJS.C)
·2.3.8.3 -:- Seção de. Transporte (DSG/ST)
2. 3. 8. 4 - Administração dos Edifícios da Sede
<DSG/AESJ
2. 3. 9 -

Divisão Médico-Social <Df.../DMS)
2.3.9.1- Seção Administrativa. CDMS/SA)
2. 3. 9. 2 - Seção MéQ.ica (DMS/SM)
2.3.9.3- seção·Odontológica CDMS/SO)
2. 3. 9. 4 - Seção de Serviço Social <D~1SJSSS)

2.4 ·- Diretoria de Planej8.mento e Coordenação CDG/DfC)
:&:4.1 - Secretaria <DPC/S)
2.4.2 - Grupo Executivo de Concorrências <DPC/GEC)
2.4.3 - Divisão de Planejamento ·<DPC/SP)
2.4.3.1- Seção de Estudos Estatisticos CSP/S"J4E)
2.4.3.2 - Seção de Estudos EcOnômicos <SPJSEEC)
&.4.4.3 - Seçáo de Planejament.o (SPq/SP)
2.4.4 - Divisão de Coordenação <DPC.JSCl
2.4.4.1 - Seçáo de Coordenação Técnica CSC/SCT>
2.4.4.2 - Seção de Normas e Métodos <SCISNM)
2.4.4.3 - Seçâo de Programações CSC/SP)
::l.5

Diretoria de Portos <DG/DP)

· 2.b.1 2 .5·.~2 2.5.3 -

secretaria CDP/S)
Grupo Executivo de concorrências CDP/GEC)
Divisão de Estudos e Projetas (DPJDEP)
2.5.3.1 - Seção de Estudos e Projetas <DEP/SEP)
2.5.3.2_- Seção de Desenho e Arquivo Técnico,_
(DEP/SDATJ

2;5.3.3 - Seção de Orçamento CDEP/80)
2.5.4 - Divisão de Obras e Equipamentos (DP/DOE)
2. 5.4 .1 - Seção Técnica de Obras e EqUipamentos
(DOEJST)

4. 5.4. 2 -

Seção de Contrôle Técnico-Orçamentário

2.5.4.3 -

Seç~o de Dragàgem <DOE/SD)

(DOEjSCT)

2. 5. G -

Divisão de Exploração comercial <PP /DEC)
2.5.5.1- Seção ~e Rel.ação de Trabalho <DEC/SRT)'
2.5.5.2 - Seção de Contabilidade Industrial (DEC/SCI)
2. 5 . 5. 3 - Seção de Tarifas (DECJST)
2.5.5.4 - Seção de Contratos e Tomadas de Contas
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<DEC/SCTC)

2.5.5.5 - Seção de Cadastm e Registro (DEC;SCR)
2. 5. 5. 6 - Seção de Racionalização do Tfabalho
(DEC/SRT)
2.6 -

Diretoria de Vias Navegáveis CDG/DVN)
2.6_.1- Secretaria CDVN/S)
2.6.2 - Grupo Executivo de Concorrências <DVN/GEC)
2. 6. 3 - Divisf!,o de Estudos e Projetas CDVN /DEP)
2. Ei. 3.1 - Seção de Levantamentos (DEP jSL>
2. 6. 3. 2 - Seção de Hidrologia CDEP /SH)
2.6.3.3 - Seção de Projetas e Orça.men.tos <DEP/SPO)
2. 6. 3. 4 - -Seçâo de Desenho e Arquivo Técnico
2. 6. 4 -

(lJWP/SDATJ
IJivisãn de Obras e Mellloramentos. CDVN /DOM)
2. 6.4 .1 - Seçào Técnica cl.e
Obras e Melhoramentos

2.6.4.2 -

CDOM/ST)
Seção de Contrôlé Técnico-Orçamentário
(DCM/SCT)

2.6.5 -

Divisão de Exploração Comercial CDVN/DEC)
2.6.5.1- Seçâo de Organização e Coordenação
<DEC/SOOJ
2.6.5.2- Seção de Administraçào das Vias Naveg·áveis

(DEC/SAVJ
2. 7_- Instituto Nacional de Pesquisas "Hidr-oviárHl.s CIN.PH>
::l,'l.I - Secretaria (!NPH/S)
2. 7. 2 - Grupo Executivo de Concorrências CINPH/GEC)
2. 7.3 -- Grupo de Conserva;ç§.o e Vigilância (TNPA/GCV)
2. 7.4 - Divisão de Hidráulica Experimental GI\"TH;DHE)
2. 7. 4.1 - Seção Hidráulica Maritima CDHE/SHM)
2. 7.4. 2 - Seção Hidráulica Fluvial (DHE/SHF)
2.7.4.3 -.Seção de Documentação <DHE/SDl
2.7.4.4- Seção de Desenho (DHE/SDH)
2. 7 .4.5 - Laboratôrio de Fotocinegrafia <DHE/LF.C)

2. 7.5- Divtsâo de Estudos e Levantamentos CINPH/DEL)_
2. 7. 5.1 -

2. 7 .5.2 2. 7. 5. 3 -

Seção dé Ca.mpa.nhas de Medição CDEL/SCM)
Seção de Topohidrografia <DELjST)
Seç?-o de Maregrafia e Hidrometeorologia

(DEL/SMH)
Laboratório de Solos e Materiais <DEL/LSM)
2.7.6- Divisão de Aparelhagem e Oficinas <DNPH/DAO)
2. 7. 6.1 - Seçâo de Construção de Modelos (DA O/SOM)
2. 7 .6.2 .- Oficina Elétrica CDAO/OE)
2. 7 .6.3 -Oficina Mecânica CDAO/OIVD
2. 7. 6.4 - Almoxarifado (DAO/ A)
2. 7. 5. 4 -

2.8 -

Diretorias Regionais· (DG/DR)
2.8.1- Secretaria CDRjS).
2.8.2 - Grupo Executivo de ConcOrrências (DR/GEC)
2.8.3 - Divisão de Administração <DR/DA)
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Seçâo do Pessoal CDA/SP)

Seçâo do Material tDA/SMJ
Seção Financeira (DA/SFJ

Seção Médico Social <DA/SMSJ
2.8.3.4
2.8.3.5_- ':Çesourar1a Auxiliar <DR/TA)

2.8.4.- Divisão de Engenharia <DR/DED
2.8.~.2

Seçâo de Estudos e Projetas <DE/SEP)
Seção de Obras e Equipamentos (DE/SOE)

2.8.4.3

Seção de Exploração Comercial <DE/SEC)

2.8.4.'1

2.8.5
~.8.6

Assessoria Juridica (DR;AJJ
Inspetorias Fiscais (DR/IFJ
2.8.6.1

Seçào Administrativa (lFiSAJ

Seçáo Técnica (!F/STJ
Estudos e Obras <DR/CEOJ
Comissões
de
2.8.7-

2.8.6.2

TITULO

II

Do Conselhc Nacional de Portos e

Vi~s

Navegáveis

CAPITULO I

DA NATURElZA E COMPOSIÇãO

Art. 6'?

O CNPVN é órg§.o

deliberativo e

consultivo do DNPVN,

compondo-se dos seguintes membros, todos brasileiros natos:
a) presidente;
b) um representante do Ministério da Marlnha;
cJ um representante do Banco Nacional do Desenvolvimento Eco:-

11ômico;
d) mú representante do Ministério do _Traballlo e Previdência Social;

um representante do~Conselho Nacional de Transporte;
um representante da Federação das Assoc~&ções Comei'çiais;
g) um representante da Comlssâo d2 Mm'inha Merc<:mte;
h) o D:iretor Geral do_ DNPVN.
S lt.' Os membros do CNPVl~ e resuect1vos s:.t~lentes sem0 .1omeado:3
pelo Presidente da Revt<l.·lica inàicação · do Mh:.istro da Viação · e db:ra.s
Púbica.s poJ: proposts. dos órgãos ou ..entldade.:; repres_ent.adas e terão roemdatas de tres anos, podendo ser reconduzidos.
§ 2<? O presidente do CNPVN devera ser eng:?nheiro ClVll, de reconllec:ida competência,· idoneidade e €xperiência e·m assuntos relativos 'I_ ponos
e vias navegaveis.
§ 3Q Os membl'03 do Conselho permanecer3.o em exerClcio até a ctata
V.a publicaçáo, no Diario Oficial, do ato de nomeaçao dos respectivos
.substitutos.
§ 49 Aos merniJros elo CNJ>VN será atribuida uma .gratifica.:;ao pur
sessão a que ccmparen:m, até o máximo de 8 (oito) sessões mensais, fixada
anua1mentP. nelo Ministro da Viação e Obras Públicas.
eJ
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CAPÍTULÚ II

DA COMlP"ET!i:'NCIA E ATRIBUIÇOES

Art. 7Q Ao Conselho Nacional de portos e Vias Navegaveis, compete:
r - Opinar sôbre:
1. alterações do Plano .Nacional de Viação na parte de portos e vias
navegãveis:
2. anteprojetos de leis e regulamentações sôlJre matéria relativa a
portos e vias navegáveis;
3. regulamentação da Lei n9 4.213, de 14 de tevere1ro de 1963.
regimento interno do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis e Estatutos da~ Sociedades de E-conomia Mista das quais participe;
4. concessão de a.fo:r~mento àe terrenos de marinha e seus acrescidos;
5. regulamento e organ;zf!ç-ãc do pessoal do Departamento e da:.
Sociedade:~ de Economia MJ~ta da qual PRrticiPe.
n - Deliberar sôbre:
1. planejamento, programas, projetes e orçamentos de investimentos
do Departamento e de tôda e qualquer admiritstração portuária;
2. orçamento anual da receita e despesa do Departamento, das
Administrações portuárias a êle incorporadas e das sociedades de economia
nüsta das quaiS participe~
3., operações de crédito ou financiamento de que participe o Departamento ou as administrações portuarias, quando a êste incorporadas, e
as sociedades de economia mista das quais pàrticipe;
4. incorporações de administrações de portos ao DNPVN ate a
tormalizaçao das respectivas entidades;
· 5. criação, orgallização, incorporação ou tusao de sociedade cte· economia mista para explora,ção dos portos ou para a execuçao de- ·serviços de
dragagem, de acõrdo com a legislação em vigor;
6. normas para a aprovaçao ctos relatorlúS, balanços e tomadas de
contas anuais das administrações de portos e vias navegtwe1s;
7. normc.s para a fiscalização e contrOle àos co!'ltnl.tos de concessao
e arrendamento de portos ou vias navegaveis oem como as. reterentes à
utilização de portos não organizados e embarcadouros. inclusive plano cte
contãs e normas para a contabilidade das c.dministraçoes de portos e v1as
navegave1s;
a: Tarifas e taxas relativas ao. serviço de portos e vias navegâveis e
das admmistrações cte portos;
9. Relatório da gestáo e prestaçao de contas anual do Departamento;
10. Prestaçáo de contas e relatório de cada Administração de . Põrto;
11. Normas para prestaçao de contas .:ta apllcaçao de qua1squer recursos da Uniio destinados ao DNPVNl do Funào Portuário Nacional e
dos Fundos de Melhoramento dos Portos;
12. Normas para adjudicaçao ou delegação a outras entidades de exe·
cuçao de estudos, serviços, obras e aquisiçõe~;
13. Modelos de contmtos, convemos e de outros investimentos a se~
rem utuizc.d.os na .adjudicaçao ou delegação de execuçào de estudos. ser~
viços, obras e aquisições;
14. Tabelas de preços unitános e compostos para o pagamento dos
estudos. serviços e obras por actjudicaçao ou por delegaçáo;
15. Recursos para êle interpostos cto· julgamento de conCorrências ou
coleta de preços para a execuç.áo de estudos, serviços, obras e aquisições
ou alienaçáo df' ~naterias e equipamentos;
16. DUVIdas de mterpretaçao ou decorrentes de omissões da Lei numero 4.213 de 14 de.fevereiro de 1963 e do presente Regimento;
17 Incorporação CJU não de bens e serviços dos at.uais concessionários de portos;
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18. Aplicação da política de portos ~ vias navegáveis do Govêrno Fe~
dera!, i.nclusive a outorga, a encampaçào e a rescisão de contratos de
concessões a exploração de portos e vias navegáveis;
19. Autorizaçà-o ps..ra a construção de atracadouros particulares;
20. Formauzaçao ae nova entidade autãrqmca tecteral de caráter local, para administração portUária e exploraçao dos bens e serviços incorporactos;
21. Determinaçáo de limitaçfrD e definic:-.ào das áreas que deverão
constituir a jurisdiçâo de cada porto;
· 22. Plano geral de estatística dos portos e vias navegáveis;
23. Normas para a fisca,lização e contrôl~ da ·execução dos estudos,
serviços, obras e aquisições a cargo dq Departamento, adjudicadas ou
delegadas;
24. Aquisição de bem; nef'f'Ssários ao patrimônio do. Depaxtamento,
das administrações a êle incorporadas bem como a alienação dos julgados desnecessários a seu uso;
·
25. Aceitação de ·doações, com ou sem encargos. a alienaçãO: ou locação de bens do DNPVN, na forma da legislação vigente;
26. Assuntos submetidos a exame pelo Diretor'-Geiai do DNPVN ou
por um de seus conselheiros;
27. Outras matêrias que lhe são atribuiçlas pelo presente Regimento.
§ 19 Alêm das atribuições constantes doS incisos I e II dêste .artigo,
cabe ao CNPVN examinar e ap:~:ovar todos os contratos, convêniOs ou
têrmos de ajustes firmados pelo DNPVN.
~ 29 O levantamento anual das contas e a. relação completa .e circunstanciada de todos os bens, dinheiro ou -valõres do DNPVN e das Administrações de Portos e Vlas Navegáveis ao mesmo incorporadas, que tenham sido recebidos, administrados ou guardados em cada exercício, do
D,no segutnte.
·
~ 3(,1 o CNVPN terá Regimento Interno por êle elaborado e aprovado
pelo Mtn1stro da Viação e Obras Públicas.
§ 49 Ficarâo sujeitos à decisão do Ministro dB, Viação e O'oras Públlcas os assuntos constantes ,do inciso I, e à sua homologação .os asstmtos constantes dos itens 1- a 20 do inciso II dêste artigo.
CAPÍTULO III

DAS REUNiõES E TRABALHOS
·Art. 8º O CNPVN reunir-se-à ordinâriamente duas vêzes por semana, com um minimo de ·oito sessões mensais, e extraordinàriamente,
sempre que convocadó pelo seu Presidente; ou a requerimento da màioria
dos seus membros, com a indicação do motivo.
§ 19. o comparecimento dos membros do CNPVN às sessões é obrigatório, salvo motivo justificado,- a critério do referida conselho.
§ 29 Perderá o_ mandato o conselheiro qUe faltar, sem justo motivo,
a critério do CNPVN, a três sessões consecutivas, .ou em um mesmo exercic1o, a 5 (cinco) sessões alteradas.
§ ~9 o CNPVN só poderá funcionar .com a presença de, no mínimo,
cinco de seus membros e as suas deliberações serão_ tomadas por maioria
de votos, ·cabendo ao Presidente do conselho apenas o voto de desempate.
§ 49 Nas suas faltas e impedimentos o Presidente do CNPVN será
substitutcto pelo Diretor Geral do DNPVN e, na falta dêste, pelo canse..,_
lhelro ma1s ldoso.
·
~ 59 As sessões do Conselho serão secretariadas pelo Chefe do Gab1nete _do Presidente, e, na sua ausência, pelo seu substituto legal.
~ 6() o Regimento Interno' do CNPVN disporá. sõbre a ordem dos
seu~:~ t-rabalhos, a composição e o funcionamento de suas comissões per.nanentes ou não.
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CAPÍTULO ·IV

DOS óRGAOS AUXILIARES

Art. 99 .o CNPVN dispõe:, como órgáos ailx~liares e de assessoramenta:
a). Do Gabinete do' Presidente:
tJ> ae uma Secretaria, destlnada à realizaçao dos servidores admi~
rustrativos;
c> ae uma Assessoria, composta- de assessores técnicos, administrativos, ecçmõmicos- e de outras especialidades;
§ 19- Os servidores compOnentes dos órgãos auxiliares do CNPVN serão escolhidos entre os servidores do quadro do DNVPN e postos à sua
despos1çao pelo Diretor Geral do DNPVN, por solicitação do Presidente
do GNPVN.
s ~~,~ AO Presidente do CNPVN, caberá proceder a designação dos
servidores, postos a disposição do CNPVN, para as funções que devem
ocupar nos órgãos auxiliares do CNPVN.
S 39 Para o desempenho de tunções especiais, o Presidente do
CNPVN poderá requisitar ao Ministro da Viação e Obras Públicas que
sejam ·postos a disposição do CNPVN servidores de outros órgãos da admimstraçao pUblica.

TITULO !II

Da Diretoria Geral
CAPÍTULO I

DA NATUREZA E FINS

Art. 10. A Diretoria Geral é- ·o órgão executivo central que tem por
superln~ender tõdas as atividades do DNVPN.
§ 19 A Dlretoria Geral se subordinarão os :'lrgâos indicados e éonstantes da estrutura administrativa do orgão executivo do DNVPN, conforme
o estabelecido no presente Regunento.
§ 29 A Dtretor~a Gerai· será exercid-a pelo Oiretor Géral, na forma
e condições previstas neste Reglmento.

fim coordenar, fiscalizar e

CAPÍTULO

n

DO DffiETOR GERAL E SUA COMPETJ!:NCIA

Art. 11 O Diretor Geral será nomeado pelo Presidente da República, em comissâo, mediante indicaçâo do Ministro da Viação e Obras
PUblicas.
§ 19 o Dlretor Geral ~deverá ser brasileiro nato, engenheiro civil de
reconheclda idoneidade,_ experiência e competência em questões e atividactes tnerentes ao DNPVN.
·
'§ 29 Na.s faltas e impedimentos eventuais uo Diretor Geral, a Dire~
torla Geral será exercida automática e sucessivamente pelo Chefe do Ga~
binete e pelo D:ll'etor cte Planejamento e coordenaçâo, e na ausência
dêstes, por outro Diretor, especialmente designado para êsse fim pelo
Dlretor Geral.
§ 3Y sao atribuições do Diretor Geral:
1. Representar o DNPVN ativa e passivamente, em juizo ou fora· dêle,
.pessoalmente ou por delegados eXpressamente designados;,
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2. Superintender, orientar-- e controlar todos os serviços da atribuição
do DNPVN;

3. conceder suprimentos e adiantamentos, comunicando logo em se-

guida ao CNPVN.
4. Elaborar e submeter ao CNPVN os programas anuais de trabalhos

e os orçamentos correspondentes, acompanhados dos respectivos estudos
técnicos e econõrnicos.

5. Aprovar as concorrenclas e assmar. contratos, ajustes ou convénios para fornecimento de materiais, maquinas, utensílios e equipamentos
para adjudicaçào · ou delegação de serviços e Obras, respeitadas as normas em v1gor;
6. Autorizar 3 aquisição de materiais, máquinas, uteiuilios, equipamentos e tudo mais que fõr necessârio aos serviços do DNPVN e das Administrações a este incorporadas;
7. Expedir todos os a tos relativos ao pessoal do DNPVN, de acõrdc
com a legislação em vlgor;
S. Admitir pessoal t~mporáric. bem como contratar técnicos e t!spe. cialistas, em casos de -excepCionalidade comprovada, ouvido o CNPVN
e mediante prévia e expressa autorização da autoridade competente, respeitada a legislação em vigor.
.
·
9. Submeter ao CNPVN, para o necessário exame e registro, os contratos, ajustes e ·convênios para execução dos serviços;
1O. ElaboraT e submeter ao: Ministro da Viação e · Obras PúblicaS o
relatório anual das atividades do DNPVN, acompanhado do parecer do
CNPVN;
11. Apresentar ao CNPVN, os balancetes raensais, os demonstrativos

da execuçao orçamentaria e a 11restaçao de contas anual;
12. Elaborar o quadro do pessoal do DNVPN;
13. Propor ao CNPVN, os nomes dos representantes de DNPVN nas
asembléias gerais e nos ·órgãos de direção das sociedades de economia
miSta aas qua1s participe;
14. Participar do CNPVN e exercer tõdas atribuições que lhe sâo cometidas por ê:5te Regimento;.
· '
15. Delegar atribuições de suas competências a .servidores do DNVPN
expressamente designados;
16. Despachar pessoalmente com o MiniStro da Viação e Obras Públicas;
17. 1nspec10nar as atividades do DNPVN ou mandar fazê-lo, quando
jUlgar conventente, por delegados seus;
18. Fazer as nomeações, design:1.-ções e indicações previstas nesta Re·
g1mento;
19. Movimentar os fundos e recursos do D. N. P. V. N. e ordenar pa·
gamentos:
20. Expedir boletins de merecimento;
21. Elogiar e_ llllpor penas disciplinares P.o _pessoal do DNPVN;
22. Constituir Comissões Especiais de Estudos, Obras e Fiscalização
quando consideradas necessá,rias,- em caráter transitório, com sede e fins
definidos em cada caso;
23. Encammhar ao C.N.P.V.·N. o levantamento anua1 de contas, a
relaçâo completa e circunstanciada ,de todos os ·bens, dinheiro ou valôres
das Administrações a êle incorporadas, que tenham sido recebidos, administrados ou guardados em cada exercício, até o último dia do mês de
março do ano segutnte;
24. Aprovar os estudos, projetas e orçamentos elabOrados pelos Orgaos .centrais e regionais do D~N.P.V.N.;
2t>. lJelegar aos Diretores Regionais, do D.N.P.V.N., podêres para
administraçâo e pagamento de pessoal, dentro dos limites legais aquisição de material e outras relacionadas com ·as atividades dos órgãos regionais do o. N . P. V . N . , ':>aixando normas para êsse !1m;
26. Cumprir e fazer cumpri as decis,ões· do C.N.P.V.. N.; ,
27. Exercer tôdas as demais atribuições. qUe lhe forem conferidas pelo
presente Regimento, por diploma legal; ou por determinação do PoderExecutivo;
·
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§ 49 o Dttetor Geral, para a execuçao de serviços especiais, poderá
nomear em caráter transitório, Assessores Espectais, mtegrantes ou não
do quadro de servidore::. do DNtPVN, aos quais compete:
aJ Auxiliar o Drretor Geral no exame Cie assuntos técnicos e admintstrattvos cte natureza especm!;
bJ manter permanente contacto com os órgaos do DNPVN para acõrdo de providi.mCia que assegurem o entrosamento normal dos serviços;
c> servir de elemento ·d] Jigaç?,o, quando devidamente credenciado,
entre o DNPVN e os demais órgaos da Administração Pública;
d> manter mtercâmbio com orgamzaçôes públicas e privadas cujas
atlvtdactes possam mteressar ao D.N.P.V.N.;
e) tazer parte de com1ssõ.es especiais e de grupos de trabalho ·cans..;
tituídos pelo Diretor Geral;
/) executar outras tarefas, de natureza especial, que lhe sejam atri ..
butaas pelo Dlretor Geral.
CAPÍTULO III

DO GA!)INETE DO DIRETOR-GERAL
Seçao 1 -

Das Finalidades e Compostçdo

Art. 12. Ao Gabinete do Diretor~Geral, como órgao componente da
estrutUra do D.N.P.V.N., dentro de suas finalidades técnicas e adminiStrativas, compete:
a> estudar e promover a solUÇão dos. assuntos .que lhe sejam cometidos
diretamente pelo Diretor~Geral, cumprindo entender-se com qualquer orgao
do D.N.P. V.N., determinar a tramitação e instrução dos processos e
papéis correlatas, bem como minutar expedientes ou despachos do Ui.:.
retor-Geral;
b> estudar, em colaboração com qualquer órgão da Autarqma, assuntos
de interesse do D. N. P. V .N., referentes· à aplicação dos· dispositivos legais
que regulam a atividade dos portos e vias navegáveis;
C)
transmitir as ordens emanadas do Diretor-Gera! ·e qualquer orga.o
dô D.N;.P.V.N., e diligenciar no sentido do seu cabal cumprimento;
·
à) orientar a tramitaÇão ordinária de processos e papéis, promover
despachos interlocutórios, submetendo~os ao Diretor-Geral quando recetJcr
decisão final;
e> coordenar as funções dos diferentes setores que integram o Gabinete,
baixando instruções que assegurem o pleno desenvolvi.J:)lento dos serviÇos;
t> estudar, instruir, fazer tramitar, inclusive minutando os expedientes
próprios, os processos que devam ser submetidos ao .órgào deliberativo ao
D.N.P.V.N., como também a Ministros de Estado, Governadores, Prefeitos, Diretores de EntidadeS Autárquicas, Paraestatais ou de Economu.t
Mista.
§ lQ O Gabinete do Diretor-Geral se compõe de: ·
a) Chefia do Gabinete·;
b) Secretaria;
c> Serviço de Relações Públicas;
à) Serviço de Telecomunicações.
§ 29 A Chefia do Gabinéte db Diretor-Geral compreende o· Chefe ao
Gabinete, os .Assessores e os Oficiais de Gabinete.

S_eção II -

Do Chefe ào Gabinete e sua competencta

·Art. 13. _o Chefe do Gabinete, :riomeacto em comissão pelo DiretorGeral, _será obrigatõriamente brasileiro e engenheiro ·civil.
. § 19 Nas faltas e impedimentos eventuais cto Chefe do Gabinete a
Chefia do Gabinete .será exercida por um Engenheiro designado pelo Di-

retor~Geral.
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S 2Çl Sáo atribuições d.o Chefe do Gabinete:

distribuir, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos do Gabmete;
b) despachar com o ,Diretor-Ge'ral;
c) representar o Diretor-Geral, quando para iSso fõr destgnacto;
d) transmitir as ordens e as ipstruções recebidas do D1retor-Gera1;
e) assinar a correspondência oficial do Gabinete;
.
n organizar, com o Diretor-Geral, o despacho deste· com o Mmlstro

aJ

da Viação e Obras PUblicas;

gl manter a ordem· e a regularidadE! dos trabalhos a cargo ao Gabtnete,
distribuindo-os pelo respectivo . pessoal, de acôrdo com as convemêncla(!l
do serviço;
ft> o encaminhamento aos processos, de acOrdo com as instruções ao
Diretor-Geral; ,
zl sugerir ao Diretor-Geral medidas que Julgue do mteresse aa aeimtnistraçao, apresentar estudos e emitir· pareceres em assuntos técnicos e
administrativos;
·
J) organizar a escala de férias do pessoal do Gabinete;
/c) ter a seu cargo-- o-" reg·lstro e o contróle ae ·tpaa a correspondência
oficial classificada como "reservada", "confidencial" ou "secreta".
·
§ 3Q O Gabinete dÓ Diret~r-Ger;t disporá d~ Oflciais e Auxiliar-es
de Gabinetes, designados pelo Diretor-Geral e escolhidos dentre ·os servidores do D.N.P.V.N_., competindo-lhes:
a> representarem o Oiretor-Uerat; quando para tSS!? torem ·designados;
bl· auxili~r o Chefe do Gabinete na distribmçâo, orientaçao, coorde.:.
naçâo e fiscalizaçao dos serviços e trabalhos a~etos ·ao Gabinete;
c) redigir e preparar o expediente oficial do D1retor-Uera1;
ct) ter a seu cargo a organizaçao do "Botetzm Semanat .ao U.N.·P.V.N.''
a ser transmitido, via Rã.dio. às Diretorias R.egtonms do 1J. N. P. v. N. · para
conhecimento de tõdas as suas ·dependencias e no qual constem .as deCisões
legais e administrativas que interessem ao andamento normal dos serviços;
e> des~mpenhar quaisquer outras tarefas que lhes sejam cometidas.
Seçttd 111 -

Da Secretana Gerat

Art. 14. A Secretaria Geral, suborcunada d1retamente ao Chefe do
Gabinete, compete:
a) orientar. coordenar e controlar a tramttaçao de qualquer processo
ou papel recebido ou encaminhado ao Dtretor~Gerat;
·
b) promoVer a -~redistribuição d_os proCessos à Chefia do Uabtnete e
outros órgãos do D-.N.P.V.N., determinando, quando fOr o caso, a tnstruçáo para despacho final do Diretor~Geral;
C) organizar -e promover a elabOração dos expedientes a serem asst·
nados pelo Oiretor-Ger:il. providenciando sua expediçao;
a> controlax a entrada e a saída dé processos e- oapé1s submetidos à
Diretoria-Uerat, mediante protocolo prOprio;
e1 manter um arquivo com .cOpias da corresponaencta expedtda e
papeis. docume.ntos ou correspondência CUJa _guarda ou arqmvarilento SeJa
determinado pela Diretoria-Geral, em suas dependenctas;
·
f) realizar outras tarefas que 1he sejam
cometidas pelo Vhete ao.
Gabinete;
q) abrir e encaminhar ao Chefe do Gabinete a vorrespondênCia ofiCiai
ordinaria, entregando fechada ·a que tiver caràter pessoal ou .stgtloso.
Parágrafo umco. O chefe da Secretaria Geral será um serVidor do
D. N. P. V. N., designado pelo Diretor-Geral, por proposta do Chefe do
Gabinete.
·
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Do Serviço de Relações Públicas

Art. 15 .. Ao Serviço de Relações PUblicas, subordinado diretament.e'
ao Chefe do Gabinete, compete:
a). propor a divulgação, por meio de bolet1ns e outras rorma:s de pu.oncação, de noticias sóbre portos e vias navegáveis, planos e programas de
obras e outros noticiários do interêsse do D.N .P. V .N.;
b) manter l_igação com a imprensa falada e escrita e encammnar,
depois de aprovado pelo Chefe do Gabinete, o noticiário de interesse uo
D.N.P.V.N.;

c) promover, quando fôr ó caso, a publicaçâo dos atas admlllistrativos
. no Diário Oficial;
à) opinar sóbre a concessão de publicidade do D.N.P.V.N. e certificar as respectivas faturas;
e) organizar e fornecer o protocolo das solenidades e festividades tlO

D.N.P.V.N.;

f) opinar quanto a conveniência de serem tomadas assinaturas a.e
jornais e revistas ou outros impressos que não sejam de carater exclust ..
vamente técnico;
g) orientar a_ execuçao de serviços fotográficos e clnematogratiCos aa
Autarquia, em franca cooperação com a Divisão de Documentaç~a·;
Parágrafo único. O Chefe do Serviço" de Relações PUblicas sera no~
meado pelo Diretor-Geral, devendo pOssuir diploma de curso de Jornausmo
ou de Relações PUblicas, realizado em escola reconhecida pelo Governo,
de nível unive;rsitário.
-

Seção V -

Do Serviço de Teleconz,untcaçóes

Art. 16. Ao Serviço de Telecomunicações, diretamente suhordin-ado ao
Chefe do Gabinete, compete:
a> assegurar e manter _a intercomumcaçao dos orgaos da actmmistração do D.N.P.V.N., atendendo às solicitações das autoridades respectivas,
respeitadas as instruções estabelecidas, e segundo o plano· aprovado para
o serviço~
b) operar, manter e zelar pelo perfeito func10namento ctas mstamcoes
na seae e nas Administrações -Regionais, que lhe sejam subordmãctas
tecnicamente;
cl estabelecer norw..as e instruções gerals- ou especiais para o tuncwnamento das unid~de~ e para aquisição, utilização ou baixa de eqmpamen~
tos e materiais empregados a serem aprovados pelo Diretor~C--eral ~
d) . propor a formação de pessoal técnico. habilitado para o oesem~
penha de seus serViços especializados, devendo, para êste nm, manter enten·
dimentos com os órgãos públicos e privados que disponham cte centro '1e
instrução e formação cte especialistas em te!ecohmnicação, so!ic~tandO·Ihes
a neceissaria colaboraçào ~
e) manter cantata com ó Conselho Nacional cte Te!ecomun1Caçóes
(CONTEL> , a fim de cumprli: as instruções emanadas em virtude de aç:órdos
e Convenções internacionais;
f) manter, na sede da actministraçao centra,l um grupo de repaTo para
prestai' assistência têcnica ao equipamento de toda _a rêde.

Parágrafo único. o Serviço de Telecomumcaçôes sera chefiado por
um Engenheiro, com curso àe Eletrõnica ou eqmvalente, nomeado em
comissão pelo Diretor-Geral, por proposta do Chefe do Gabinete.
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CAPiTULO IV

DA PROCURADORIA JUDICIAL
seção I -

Art. 17.
al

Da Competencta e Orgamzaçâo

A Prúcuradoria Judicial compete:

exercer as· funções de cónSultoria e assistência jurldica -permanente

ao D.N.P.V.N.;
tJ) representar e ctetender o D.N .P. V .N., at1va e passivamente, perame
qualquer Instância, Juízo ou· Tribunal, jUdiciários ou ad.rmmstrativos, em

qualquer feito ou procedimento em que o Departamento seJa parte como
autor. réu, assistente, oponente ou litisconsorte, assim como JUnto a qual-

quer repartição pública federaL estadual, municipal, autarquias, entidades

par'aestatais ou sociedades de economia mista;
cJ colaborar com o uueoor-Gerai e demais orgaos· do lJ.N.P.V.N. no
que· disser respeito à elaboração de Normas, Instruções, Editais e carta$Convites, no âmbito de sua especialidade, bem como na interpretaçao ou
aplicação de textos e instrumentos legais;
d> zelar pela fiel observância das leis e re·gulamentos · p_ertmentes ao
D. N. P. V. N.. representando ao Diretor-Geral semque que tiver connemmento à e c:;ua inexata aplicaçá.o;
._
eJ organizar e manter atualizados ·ementários sôbre a legislação· tJo
D. N. P. V. N .. jurisprudência dos Tribunais e decisões administrativas referentes à questões portuár~as;
·
§ 19 A Procuradoria Judicial, que será dirigida por ·um ProcuradorGeral, nomeado; em comissão, pelo Diretor-Geral; compreende:
a) Secretaria:
b> Serviço Jurídico;
cl Serviço do Contencioso.
§ 29 A Secretana, que será chefiada por um servidor do o.. N. P. V. N.
designado pelo Diretor-Geral, por proposta do Procurador-Chefe. compeoo
o protocolo, a movimentaçao e a expediçao dos processos e papéiS· da Procuradoria ou a ela encammhados,. além de cadastrar e fichar a matena
jurídica de interêsse da Procuradona. controlando ainda e mantendo
organizada a biblioteqa especifica do setor.
§ 39 Os Sei-viços serao chefiados por Procuradores do quadro. ao
D.N.P.V.N., designados pelo Ditetor-Geral, por proposta do ProcuradorChefe.
§ 49 Ao Servfço J~rí.dico compete:
al estudar e-emitir .parecer conclusivo sõbre interpretaça.o da teglslação
em geral e, particularmente., das leis, decretos, re·gulamentos, normas e 1ns~
truções relacionadas com as atividades do D.N.P.V.N.;
b) estudar, elaborar e propor anteprojetos cte leis, decretos, regulamentos e regimentos com as atividades do D.N .P. V.N.;
c) minutar e preparar os instrumentos relJl..tivos a· contratos, convemus
e termos outros, quando determinado pelo Diretor-Geral;
d) estudar os. contratos de. concessâo ~ara a exploraçt:l.Q comercial- dos
portos e vias navegáveis, opinando sôbre revisões, intervenções, encampações ou rescisões;
.
e) emitir parecer do ponto-de-vista legal ou jurlctico, sObÍ'e operaçoes
de crédito ou de financiamento realizados pelo D.N .P. V_.N.;
f) assessorar quando determinado pelo Diretor-Geral as comissoes a.e
concorrências públicas, administrativas ou de co1etas. referentes a execuçao
de serviços e obras, a aquisição de materiais e equipamentos;
g> opinar, sôbre o aspecto jurídico e legal, nos processos em que seJam
interessados os servidores do D.N.P. V.N. em matéria de direitos, deveres,
obrigações, vantagens prerrogativas, inclusive sôbre legislaçáo trabalhista,
.acidentes do trabalho e inquérito administrativo;
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Ao Serviço de Contencioso compete:

a) representar o D.N.P.V.N. ativa e passivamente, em 'Jutzo, perante

os Tribunais, ou fOra dêles nos casos contenciosos, administrativos I.)U
amigáveis;
.
b) promover e instruir os processos Jucticia1s em que tbr parte o
D.N.P.V.N.;
c) promover desapropriações por necessidades e utilidade pUblica. ou
interêsse social, amigável ou judicialmente, nos termos da Iegislaçao em
vigor;
d) promover as ações relacionadas com a Iegislaçao do trabalho e act~
dentes do trabalho e defender o D. N. P. V. N. nas ações da mesma natur~zs.
que contra êle _forem propostas;
el coligir elementos de fatos e ·cte direitos e preparar, em regime a~
urgênCJa, as informações que· devem ser prestadas em mandado de segurança pelo Diretor-Geral; quando o ato impugnado em'anar do D.N.P.V.N.;
j) oficiar nas cartas precatórias e rogatórias;
g) interpor e arrazoar recursos;
~
h) propor ações rescisórias;
i) promoVer judicialmente a cobrança da divida ativa do D.N .P. V .N.
bem como praticar todos os demais atas de natureza contenclosa.
§ 69 - Os procuradores designados Assessores Jurld1cos dos Diretortos
Regionais ficarão subordinados administrativamente aos respectivos uuetores Regionais e sob jurisdiçáo técnica do Procurador-Geral.
Seção II -:-: Do" Procuractor-Geral e sua compet6-nC'i.a
Art. 18. Ao P:rccU'rador-Geral compete:
a) superintender os serviços a, cargo da Procuradoria Judicial;
b> emitir parecer fundamentado sObre questoes JUr,rdiCas sustadas em
processos submetidos a seu exame e consulta· pelo Diretor-Geral;
C) despacnar pessoalmente com o lJiretor-ueral;
d) representar o D.N.P.V.N., quando designado p2lo Diretor-Geral, em
assembléia das socieçiades de que o Departamento venha a ser a:ciomst.a;
:e) manter. entendimentos diretos e constantes: com os . Procuraaores~
Chefes de Serviços, sôbre questões cte interesse da Procurad.ona JudiCial;
f) dirigir-se em objeto de serviço da Procuradoria Judicial aos diVersos
órgãos do D.N.P.V.N.;
g) propor ao· Diretor-Geral normas, mstruçbes ou outras provwenctas
necessárias ao desenvolvimento dos serviços da Procuradoria J.udictal;
h> distribuir processos aos Serviços da Procuradoria Judicial para
serem examinados, instruídos e informados pelos Procuradores; ,
i) apresentar ao Diretor-Geral, até o dia 31 de janeiro de cada ano.
o relatório das _atividades da Procuradoria Judicial ·correspondentes aO
exercício anterior;
j) expedir boletins de merecimento dos serv1dores da Procuraaona
Judicial;
k) organizar a escala de férias dos servidores da Proct],radoria Judicial;
o receber citações, tntimações ou notificações JUdiciaiS ctirlgictas tJO
D. N . P. V . N. por delegaçáo expressa do Diretor-Geral;
m> representar a Procuradoria Judicial, orientar e dtrtglr seus tra~
balhos no Distrito Federal e nos Estados;
·
nJ designar Procuradores para substituir os que estiverem atastados
de suas funções;
o) designar Procuradores para desempenho de. outras atribulçóes sem
prejuízo das funções ordinárias;'
p) propor a previsáo orçamentaria ·das despesas jUdtctats do D.N .P. v .N
· § lQ O Procurador-Geral sera substitutdo, nas faltas e 1mpemmentO~
eventuais, por um Subprqcurador-Geral, designado pelo Dlretor-Gerai, por
proposta do I:rocmador-G'eral.
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CAPiTULO V

DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇAO

Seçeto 1 -

Das Atribuzçbes

Art. 19. . ."' Diretoria de Administração, diretamente subordir.ada. ao
Diretor-Geral, é órgão da Administração Central do D:.N:P.V.N .. que ~em
por finalidade ez.ecutar promover, finanças, serviços gerais, documentação e
nistração de pessoal, material, finanças. serviços gerais, ctocumentaçao E
.serviços médicos-sociais.·
Parágrafo único. Compete, ainda, a Diretorta a.e Adminlstraçao assessorar os órgãos regionais do D.N.P·;V . .N., no que disser respeito à matérl!J.
administrativa dé sua competência.

Seção II -

Do Di_retor

d~

Aàmintstraçtto e- sua vompetencta

Art. 20. A, Diretoria de Ad.Jmâstração será dirigida por um Diretor
nomeado em Comissão pelo Diretor-Geral do D.N .P. V .N .• competlncto-Ine:
a) planejar, dirigir, coordenar, controlar e fiscaliZar as atlvidades cta
respectiva Diretoria;
b) despachar pessoalmente coiÚ o Dirétor:-Geral;
c) dirigir-se diretamente em objeto de sua competência, aos d1versos
órgãos do D.N.P.V.N., exceto ao C.N.P.V.N., caso em que o cteven\
fazer por intermédio do Diretor-Geral;
à) dirigir-se em objeto de sua competência e mediante autorizaçao do
Diretor-Geral, aos Diretores ou Chefes de Repartições· .Públicas;
e) propor Normas e Instruções para a mais conveniente execuçao das
atividades do D.N.P.V.N. e expedir circulares e ordens de serviço para. o
respectivo setor;
·
f) propor ao Diretor-Geral as providencias necessárias ao aperfeiçoamento dos ser';'iços de sua responsabilidade;
g) propor ao Diretor-Geral, com oporturi.idade, a lotação do pessoal do
D.N.P.V .N. ouvidos os órgãos iriteressados;
h> mandar informar, estudar e opinar em todos os assuntos relativos
ao D.N.P.V.N. de -competência do. órgãq sob sua dtreção;
i> propor ao Diretm:.-Geral a nomeação, admissão, promoçao ou melhoria de salário, remoção e exoneração, demissão ou dispensa de servidor
em exerci~ío, juStificando .a convéni~ncia;
j) expedir boletins de merecimento dos servidores que lhe tórem curctamente subordinados;
k) pronunciar-se acerca. dos pedidos de licença dos servidores do respeCtivo órgão, exceto nos casos da competência da Divisão Medico-Social;
l) propo:f a concessão de vantagens aos servidores no respectivo setor;
m> organizar a escala de férias dos ·servidores que lhes forem subordinados e aprovar a dos demais servidores com exercício rio respectivo setor;
n> elogiar e aplicar· penas disciplinares inclusive a de suspensao até
(15) quinze dias; aos. servidores que lhes forem subordinados e propor ao
Diretor-Geral a aplicação de penalidades. que excederem de sua alçada;
o> promover junto ao Diretor-Geral, a abertura de ·inquérito administrativo sôbre qualquer fato julgado irregula~, ocorrido, na Diretoria;
p) apresentar ao Di:retor-..Geral, até o dia 28 de fevereiro de cada ano,
o relatório circunstanciado das atividades do respectivo setor, correspondentes ao exercício anterior; ..
q) propor ao Diretor-Geral os nomes dos elementos que de.vam integrar
as Comissões de Concorrências que sejam criadas na Diretoria.
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Seçãa III,- Dos orgdos
Art. 21. A Diretoria de Admnm:tração dispõe dos_ seguintes órgãos:
Secretaria;
,
b) Serviço de Aperf€dçoamento de PeSsoal;
c) Grupo Executivo de Concorrências;
d) Divisão· do Pessoal;
e) Divisão do Matéria!;
/) Divisão de Finanças;
g> Div.isâo de Documentação;
h) Divisão· de Serviços Gerais;
ü Divisão Médico-Social; ~
a)

Subseção I -.Da Secretaria
Art. 22. A Diretoria de Administracão é imediatamente aUxiliada por
uma Secretaria, à qual compete o contrõle, a elaboração da movimentação
dos expedientes da Dlretoria.
· Parágrafo único. A Secretaria será dirigida por um Chefe, designado
pelo Diretor-Geral do D.N.P.V.N., por indicação do Diretor de Adtmni.stração.

Subseçâo II -

Do Ser1?iço de Aperfeiçoamento àe PesSoal

Art. 23. Ao Serviço de Aperfeiçoamento de Pessoal, subOl'dinado diretamente ·a·o Diretor de Administração, compete:
a> providenciar, junto aoS ·demais órgãos, os elementos cte conhectmeD.tos e habilitações necessárias à q~alificação dos funcionários do Departamento para melhor desempenho de suas ·funções;
O) organizar programas de ensino, riormas e esquemas de ínsti:uçao
e aperfeiçoamento de pessoal, em todos os graus de conhecimento, parà
melhoria de nível intelectual e executivo dos funcionário~ do Departamento;
c) programar os ·cursos e oigamzar <)Imposws,- semmárws ou c1c1os .:te
conferências visando os benefícios referidos no item anterior;
d) entender-se com organizações especializadas de ensino e àperfel~
çoamento de pessoal, visando o aperfeiçoamento de seus programas e métodos de trabalho;
e) entender-se diretamente com as entidades riacionais e 1nter:çac10na1s
que promovem ou patrocinam o aperfeiçoamento. de pessoal para negociar o. fornecimento de bôlsas de estUdo para os funcwnârios do Departament.o
.
e ainda o fornecimento de material didático e técnico;
f) propor a celebração de convênios com entidade~ espeCiallzactas o.e
ensino para a formação de cursos ou programas de pesquisas que, possam
aperfeiçoar o níVel intelectual dos funcionários do Departal?-ento.
Parágrafo único. o Serviço de Aperfeiçoamento de Pessoal será çhefiado por- um servidor do Quadro do Departamento, nomeado em comissao
pelo Diretor-Geral, por proposta do Diretor de Administraçâo.

Subseção III -

Do. Grupo Executivo àe Concorrênctas

Art. 24. Ao Grupo Executivo de Concorrências, subordinado diretamente ao Dil'etor de Adm.inistração, compete:
·
a) preparar os expedientes e outros documentos que lhe forem determt~
ilados pelo Diretor para o e11caminhamento dos· processos de_ 1icitaçao· pUblica do respectivo setor;
b> receber, catalogar, classificar e arquivar os pedidos de registro ·ae
fornecedores ou empreiteiros, juntamente com a documentaçao legal exiglcta .
para cada um dêles,' dando ciência ao Diretor de todos os pedidos que sejam
efetuados;
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c) encaminhar 'para publicação oficial todos.os editais, ata·s de reuniõea
de Co:rpissões, alterações e ou'tros assuntos relativo~ ao setor e referentes a
licitações públicas;
.
ct) expedir os ·avisos e cartas-convites para concorrencias actmimstrativas que forem determinadas pelo Diretor;
e) · registrar e arquivar tôda documentaçào relativa aos processos ae.
concorrências realizadas na respectiva Diretorfa;
/) Secretariar, através de seu chefe, as Comissões de Concorrências
criadas na Diretoria;
g) executar todos os demais atos que lhe sejam determinados pelo

Diretor.

f(:·,tZ~

Parágràfo único. O Grupo Executivo dê Concorréncias ·serâ chefiado
por um servidor do D.N.P.V.N. designado pelo Diretor~Geral por proposta
do Diretor de Administração.
Subseção· IV \

Da Div!São de Pessoal

. Art. 25. A DiVisão do Pessoal, diretamente subordinada à Diretoria
de Administração, compete:
a) superintender, coordenar e controlar todos os assuntos relativos a
deveres e direitos, cadastro e movimentação, dos-servidores do D.N.P.V.N.
e- do seu pessoal temporário, marítimo e contratado;
b) organizar e manter atualizado o inventário de legislação e dos. atas
referentes a pessoal;
c) fornecer os elementos para a confecção das fôlhas de pagamento
de vencimentos, salários, representações, gratificações, substituiÇPes, ajuda
de custo, diárias, salário-família e demais vantagens atribuídas aos sel'vidores;
d) expedir certidões, declarações e atestados quando solicitados por servidores para -fins previamente declarado;
· e) organizar os pla'nos de melhoria de salários e promoções de servtdores da Autarquia;
/) estudar, elaborar e- propor planos de classifiCação ou· reclassificaçao
de níveis de remuneração dos servidores, em colaboração com os demais
órgãos do D.N.P.V.N.;
.
g) fornecer à Divisão de Finanças os elementos necessârios a elabo··
ração da proposta orçamentária;
h) promover medidas necessárias à regulamentação do pessoal temporário;
i) opin~r sôbre pedidos de movimentaçáo e alteração relattva ao 'pessoàl;
j) fornecer os elementos indispensávell; a divulgação dos atas de sua
incumbência;
k) -controlar· e apurar a' fJ,"eqüência do pessoal;
l) manter atUalizado o assentamento individual do pessoal da autarquia;
§ 19 A Divisão do Pessoal terâ um Chefe nomeado em Comissáo pe:;:o
Diretor-Geral do D.N.P.V.N., por indicação do Subdiretor de Administração.
§ 2º A Divisáo do Pessoal tem as seguintes seções:
a) Seção Administrativa;
b) Seção de Direitos e Deveres;
úJ- Seçáo de Classificaçáo de Cargos;
d) Seção de Movimentação;
e) Seção de Cadastro;
j) Seção de Cadastro Financeiro; ·
§ 3\1 A Seção Administrativa tem por finalidade prestar os serviços cte
administração em geral, que se fizerem necessários à execuçao_, dos trab9.lhos da Divisáo, competindo-lhe particularmente:
a) receber, distribuir e expedir processos e documentos, anotando a
respectiva movimentação em fichários;

ATOS DO PoDER ExECUTIVo

171

b) prestar informações sôbre o andamento e a solução dos processo-s
encaminhados à DiVisão;
.
c) apurar a freqüéncia .dos servidores da Divisão e elaborar a comum~
caç'io mensal de freqüência dos servidores _postos à disposição da Divisao
do Pessoal;
d) preparar o expediente da Divisão a ser assinado pela Chefia, bem
como providenciar a juntada de processos;
e) escriturar, guardar e ·distribuir o ·material, e providenciar a con·servação ou a recuperação. dos bens pertenc~?ntes à Divisão;
/) fornecer elementos para a proposta orçamentária;
g) coligir e organizar os elementos necessários à elaboração do relatôrio anual da Divisão;
h) organizar a escala de férias do pessoal da Divisão;
i) solicitar visitas médicas para a comprovação de doença sempre que
pedidas por servidor em exercício na Divisão, bem ,como requisitar exain~s
médicos para servidores em trânsito na Administraçáo Central;
j) organizar a matéria prima do "Boletim do Pessoal". no qual serao
incluídos, obrigatàriament_e, todos os atas relativos ao pessoal da AutarqUia;
k) preparar a maténa a ser publicada no Diário Oficial, relativa ao
pessoal da Autarquia;
l) controlar as. publicaçõés de todos os atas relativos ao pessoa! da Artarquia, , publicados no Diârio Oficial, notificando-se imediatalriente os
setores interessados;
m) anotar· as publicações nas pastas de documentos e nos processbs, e
'encaminhá-los aos diversos setores;
n) organizar o fichário das publicações dos atas cte pessoal da Autar~
qui a, por espécie;
o) fazer comunicações aos órgãos regionais ,do D.N.P.V.N. sôbre as
.publicações feitas no Boletim do Pessoal e no Diário OJiczat;
p) fornecer elementos ao Serviço de Relações Públicas, de deCisbes re~
. ferentes a administração de pessoal que, por sua importância, merecem
-ser amplamente dtvulgadas;
.
q) conferir a matéria publicada em Boletim de Pessoal e Diário OJzciat,
.bem como providenciar, quando fôl.· o caso, as retificações necessátias.
§ 49 A Seçtw Ad..rninistrativa disporá, no máximo, de duas turmas, para
a realização dos ··serviços de protocolo e. expediente e dos serviços de pu··
blic"ações.
·
§ 59 A Seção de Direitos e Deveres tem por finalidade orientar, aplicar,
coordenar e fiscalizar a parte executiva da administração de pessoal, refe-rente a direitos. vantagens, deveres, responsabilidades e açâo disciplinar,
competindo-lhe particularmente:
a> aplicar e, conforme o caso, orientar e í"iscalizar a aplicaçao de legislação do pessoal referente a direitos, vantagens, deveres, resp~:msabilidades
e ação disciplinar;
'
b) coordenacr os elementos a serem fornecidos ·aos órgaos dos Poderes
Legislativo e Judiciário;
·
•
·c> dar parecer sôbre solicitações, em pedidos de reconsideraçao 'e em
recursos referentes a atas que versem sôbre assunto de sua competência;
d) instruir processos de reintegração e de readmissão, quando o. afastamento do ex-servidor houver resultado de demissão;
e) opinar sôbre a legalidade de pagamentos quando solicitado pela
Chefia da Divisão do Pes:::oaJ;
f) emitir parecer sôbre o registro de elogios nos assentamentos individuais dos servidores;
g) dar parecer em processos de salário-famma:, auxmô-ctoença e licenças, quando encaminhados para dirimir dúvidas;
h) opinar sôbre propostas de remoções e requisições, e elaborar os expedientes respectivos;
il estudar propostas de quaisquer vantagens a serem concedidas aos
servidores;
·
.
'
i> estudar processos l'elativos à prestação de fiança e manter registro
-e arquivo de apólices de seguro ...fidelidade;
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k) preparar atas de delegação· de competência na esfera da Dlvtsão,
do Pessoal exceto os referentes à movimentação de créditos;
h inst'ruil' pràcessos referentes à acumulação de cargos ou funções-

públicas;

m> estudar processos de provimento de cargos ou preenchimento o.e
funções de que deve resultar acumulação cuja legitimidade seja suscetlVel
de exame e instrução mais apurada, antes de seu encaminhamento ad órgão
competente;
. n) organizar e manter sob sua guarda· coleçâo de ctecisbes ad.mmistra.tivas, de trabalhos d<Jutri~ários de interêsse para a admin1straçao;
o) estudar a aplicação da legislação especifica ao pessoal maritrmo.
temporário e. contratado.
§ 69 A Seçâo de Direitos e Deveres dispqrá, no máxímó, de duas Tur~
mas, uma para a realização dos serviços referentes ao::; direitos e vantagena
do- pe-:-:soal e m:.tra para os serviços referentes aos deveres e responsabilidade:;;.,
§ 79 A $eçâo de Classificação de cargos tem _por finalidade executar
todo o serviço relativo à classificação de Cargos do/ pessoal do D. N~.P. v .N ...
competindo~lhe particularmente:
.
a) organizar listas numéricas e nominais de enquadramento aos servidores;
.
b) organizar os quadros ·do pessoal da Autarquia, acompann3.ctos ctas
respectivas relações nominais de enqua~ramento;
C) realizar pesquisas sObre atribuiçóes e r'esponsabilidades dos cargose funções gratificadas integrantes da Autarquia, a fim· de proceder as alterações que forem julgadas convenientes;
- dl proceder análises e estudOs ,para criação, alteraçao, extinçao, supressão ou c.ransferenc1a de cargo~ ou funções gratifiCadas; '
e) preparar· especificações preliminar de classes para cargos novos ou.
transformados, a fim de submetê-las à autoridade competente; '
·
f) elaborar def:crições suscintas dos ·cargos que não con_stem dos anexos
relativos ao siste:na de classificação de cargos instituído pela Lei nº 3. 780,
de 12 de julho de 1960;
g > instruir os casos de readapta-ção e de tempo integral, submetencto-os
à decisão da autoridade competente;
h)· colaborar no estudo e elaboração da proposta orçamentárta com
relação às despesas com o custeio do pessoal integrante dos quadros de
pessoal. da Autarquia;
.
. .
i> colaborar nos estudos do· mercado cte trabalho com o objetivo cte
fixar salários para o pessoal temporário e de obras, de que trata o S 19 d.o
art. 24 da Lei n9 3. 780. dé 12 de julho de· 1960;
.
j) instruir os processos relativos aos programas_ de apllcaçiw d.e recursos destinadOs ao pagamento de pessoal temporàrio e de obras, examinando a respectiva escala de salário e mantendo registro nominal e nu·
m8riCo dêsse pessoal.
'
§ 8º A Seção de Movimentação, que tem por finalidade a execuçao !lo
expediente relativo ao provimento e vacância do. pessoal da Autarqma, o
processamento das promoções, melhoria, acessos e aposentadoria, compete
particularmente:
a) executar os expedientes relativos à admissão, readmissão, reversão,
aproveitamento e apOsentadoria de servidores;
b) examinar e elaborar os 'exPedientes ;elativos à designação para
funçõe~ gratificadas e cargos em comissão, posse, eXercício, prori-ogação de
prazo P. substituiçóes;
c) examinar e elabor-ar expedientes relativos ·a, exoneração, dispensa.
disponibilidade, remoção, transferência, requisição e estágio probatório;
d) elaborar lotaçáo e relotaçúo dos servidor~'$ do DNPVN:
e) iniciar processo para. o provimento por promoção ou melhoria de
salário, bem como de acesso das vagas oconidas· nos quadl·os e tabelas
do DNPVN;
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f) manter atualizado ó !evantamen,to de vag-as existentes- nos quadros
da Autarquta;
g) organizar e ·publicar as l!st~:ts de antiguidade e mereclmento· dos
,
servidores da Autarquia;
h) manter rigorosamente em dia os elementos necessàrlo.s ao processamento de promoçào, acesso e aposentadoria dos servidores da Autarquia;
i) instruir recursos refererites aos boletins de merecimento e processameu to de promoções e acessos;
,
1) estudar, elaborar e propor planos de promoções, aceSsos e melhorias
de salàrios dos servidores do DNPVN.
§ -9.~ A Seção de Movimentacão disporá, no máximo, de três turmas,
para a r.ealização dos serviços relativos ao provimento e vacância, as promoções e acessos e às aposentadorias.
~ 10 A Secão de Cadastro teln por finalidade oríentar, coordenar e
manter atual.izado. ·o cadastro da vida funcional do pessoal do DNPVN,
competindo-lhe:
a) manter rigorosamente, atualizados os fichários nominais dos .servidores. dós cargos e funcões, da lotação. dos membros de órgão.::; rif' r'h>ll·
beracão coletiva, dos servidores em exercicio de cargos, em comissão e de
funções gratificadas, bem como de servfdores afastados ou em aisponlbilidade:
·
b) manter registras -especiais referentes à idade dos ·servidores para
fins de aoosentadoria compulsória e dos s.ervidores com delegação de
competência;
c) org-ani::o:ar e promover a publicação periódica do l_1manaque do
Pessoal do DNPVN;
·
d) organizar e manter atualizadas as pastas de assentamentos individuais dos servidores da Aut:iraola;
el emitir cartões de· identidade dos servidores;
f) registrar os atos de·promoções.'::.cp.ssos. rri.elhorias, vantagens e demais
alterações na vida funcional dos servidores:
g) fiscalizar os prazos de afastamento dos servidores;
hl iniciar os processos de aposentadoria compulsória;
i) instruir os processos de licenças. e:rátificacôes e auxílio-doença;
j) proceQer ao Ievant~mento de dados sôbre pessoal e preparo de
cadastro mec~mog-râfico do mesmo~
·
kl proceder ao levantamento do temoo de serviGo necessârio a instrução de processos em trânsito na Divisão;
n prestar inforrríacões, quando soliCitadas pelas demais Seções cia
'Divisão. sôbre os ·Jancamentos efetuRdos nas fôlhas de pagamento e boletins
de freqüência arquivados nos setores.
§ 11. A Secão de Cadastro disnorá. no máximo de duas turmas; um9.
para a realizacão dos serviços de fichárlós e a-lmanaques e outra para os
assentamentos individuais.
§ 12. A Seção de Cadastro FiÍ1anceiro tem por finalidade orientar.
aplicar, coordenar e controlar a parte financeira da administração de
pessoal do DNPVN, competindo-lhe particularmente:
al org~nizar e manter em dia a fich!i financeira individual dos serVidores lotados nos órgãos .da Administração Central dO DNPVN;
b) proceder a averbação de descontos
consignações;
c) expedir guias financeiras dos servidores transferidos ou remoVidos
com mudança de sede, dos servidores aposentados, bem como guias de
recolhimento de importâncias pagas indevidamente aos servidores;
d) informar os processos relativos à Consignação em fôlhas de paga·
mento;
e) expedir certidões de tempo de serViço à vist-a das fichas financeiras

e

-existentes~

f) instruir os processos de -concessão de salário·famma;
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g) providenciar a matrícula do pessoal do DNPVN nas r'espectivaz,
instituições previdenciárias;
·
h) instruir os processos de pagamentos por exercícios findos, de responsabilidade da União;
i) organizar e aplicar as fichas financeiras ~ boletins de freqüCnc!a,
e recolhê-las, anualmente, ao arquivo geral;
,
.
1> atender as-, diligências do Tribunal de Contas, na parte referente

às suas atribuições;
k) instruir, no que couber, os. processos de diárias, ajudas de custo.
serviços extraordinários, auxilio-doença e outr8,S vantagens inclu-idas em
!ei.
·
n fornecer à Divisão de Finanças, toa.os os elementos necessarios a
confecção das_ fôlhas de pagamento do pessoal;

m) expedir guias de recolhimento de contribuições prevfdenciã.ria.s.
§ 13. A Seção financeiro disporá. no mS.ximo. de duas turmas para
a execuçâp dos sei-viços referentes aos pagamentos e aos registras.
Subseção V -

Da Divisão' do Material

Art. 2fi. A Divis.ão do Material, diretamente subordinada à Diretoria
de Adxp.inistração, compete:
·
a) superintender todos os assuntos reiativos a compras, requisições,
cessão, baixa, permuta. alienacão, contrõle· e almoxarifado de materiaJ
que se fizer necessário ao DNPVN:
b) orientar os diferentes setores quanto ao abastecimento de materiais.
máquinas, veiculas, equipamento, a'parelhos e material de expediente:
c) centralizar e ·executar· as aquüoiçóes efetnadas na Administraçao
Centrai que correrem a conta ·das verbas de custeio bem como as concorrências e coletas para realiz-acâo de serviços diretamente re1a01onados com
o setor administrativo" ouvidos. os órgãos técnicos quando fôr julgadq
necessário.
d) providenciar, quand.o jul~a~ necessário,· o exame pelos órgãos técnicos comPetentes para efeito de receb1mentos dos materiais. máquinas,
veiculas. eaujpamentos e aparelhos adauirirlos por seu intermédio;
e) receber, conferir .. registrar. classificar -e gu:1rdar os m~ter1~is_ m:1:c:minas. veiculas. eoninanientos e ~n~r~lhos. ~nnulrt{lm:: oor seü intP:--mér'lio.
atendendo dentro de suas vcssibilidades, a guardo. daqueles adquiridos por
outros órgãos~
f) organizar e manter attHtliz9,dO o TPP'istro rreral dos emnretteiros
ou firmas aue dPSPi~m inscrever-se no DNPV1'-T. mantendo .cadastro atualizadas das inscricões;
g) organizar e manter atuall?.ada a . colecão de ~at.{tlogos de fabricantes e fornPcedores em rrera.I, ehmree:~dos pelo DNPVN;
·
h1 proceder ~os estudos dos mercados nacional e estrangeiro para
orlent~cão das comn't"!l!'l:'
n prornovPr. au~mrlo devid~.mente ~11tort7.~do. gs medià~~c; !Pér-tts P>
rell'lll~menMrF!s. Dl'lr~ imnort~r:::'i_.o e OP.o:;Pmh~l·ar:n- ~n,,.,.n;,;ro de mater!~li:;.
vefculos. ('Ollin~mentos e ~n<>rPlhos ~c1nnirirJos PPln DNPVN:
.
·n m::1.nter-se Pm f'.ont'lif'iio:>s ne fnrnPcer P1PmPr1to~ à Divi.<!:'i,o ne Ft.n~ncns para a el~hor~,.,~o rb<:: or0visões orcamentàrhs e sugerindO as
alter-::~cõe~ oue .1iiJrr~r nPC~~~:\ri.as:
k) oronor a aplicação de penalidade a fornecedor que infrigir obriRação contrnt.1m1:
l) solicitar a rec1i,<!tribUirilo de crMH:os 01"Mmr.mt.6.ri(\<:; destin~tiOS !\
9.0Ui.<:il"~.o rl~ m~.terüt1 no ext.Prior e crt-r'lit.nc::· ~rHr':iOn~1s n~a p:;lv~mP'1to
de fnrner:impntoS 011 ~pruir>l') !'l:nio:>itn<: ~. 'hlri;:r'ltn<'in rl!:! Diui<::!'i,o no 1\rT-::JtP..;.,J:
m.) cnl~bnr~.r· cnm o~ n"'m~i;: órP"::'i.n~ nn nNPvN no nnA dhmer rP<me!to
à ehhnr-:>,.~o ri<> nirrmR.s. fnst.rucões. P.ciit.R..iR e cart~s-conv1tes no âmbito .de
sua r,.,,...,..,.,...,,hilirl!>rlP:
n'l mR.nter attt!:!liMdo o reg-Istro dos bens móveis e imóveis de~ acêrvo
patrimonial do DNPVN;
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o) propor permutas, cessões, baixas e· alienação de bens móveis e
semoventes do, 'DNPVN, ou opinar sObre propostas feitas por outros setores
nesse sentido;
p> apresentar os inventários estipulados por lei.
§ 1.0 A Divisão do Material terá um Chefe nomeado em Comissão pelo
Diretor-Geral, do DNPVN, por indicação do Diretor de Administração.
§ 2.'? A DiviSão do Material, terá as seguintes· seÇões:
a) Seção Administrativa;
b) Seção de Compras;
c) Seçao c;ie Requisição e Contrôfe;
d) Seção de Pa trimônio.
§ 35' A Seção Administrativa diretamente. submdinada à Divisão do
Material, ccínpete:
a) apresentai, estudar e -emitir pareceres em assuntos da administração do material que lheH fOrem submetidos;
b) promover, orientar, coordenar e coÍltrolar as atividades administrativas da Divisão;
c) sugerir ao Chefe da Divisão normas gerais de assuntos relativos·
à administração de material; ·
d) assessorar, sob o ponto de vist~ legal e admillistrativo, em questão
relativas à administração de material;
e) manter bibli.ografia de legislação do material;
/) executar· os trabalhos de correspondência interna e externa da
Divisão;
. g_) preparar o relatório anual das atividades a ser apresentado pela
Divisão;
h). fornecer, na época, escalas de férias e boletins de merecimento de
pessoal lotado na Seção;
.
t) elaborar os boletins de fre('jiência do pessoal da Divisão;
j) instruir os processos relativos a pagamentos, face às obrigações
contratuais das respectivas concorrên_cias ou coletas de' preços.
§ 49 A Seção de Compras, .diretamente subordinada à Divisão de
Material. compete:
·a) Instruir +,... ........ .,. os processos de concorrências públ:Ícas, administrativas
e de coletas de preços, bem .como os processos de compras. com d4.spensa
destas figuras, relativos às· aquiSições que forem efetuadas pela Diretoria
de Administração·;
b) sugerir ao Chefe da Divisão normas gerais de assuntos relativos a
compras. com vistas a uniformização;
c) manter-se em condições de torpecer dados técnicos sõbre a utilização, qualidade e eficiênciá de material;
d) organizar e manter atualizada a coleção de catálogos de fabricante!
e fornecedores de-materiais:
e) gpresentar na época boletins de merecimento, de freqUência e
escalas de férias do pessoal lotado na Seção.
§ 5.9 }~ Seção de Compras disporá de uma Turma para a realização dos
serviços dEi levantamento de preços. '
§ 6~' A Sf'ção de Requisição ·de Contrôle, diretamente subordinada à
D~visão de Material, compete:
a) . sugerir ao Chefe . da Divisão normas gerais de assuntos relativos
a requisição e contrôle de material, com vistas a uniformização;
b) realizar os inventários estipulados por lei;
C), fazer a escrituração- e mant~r em perfeita ordem os balancetes
semeStrais dos bens do DNPVN. por espécie, distribuição e valor;
à) aprésentar, em tempo hábil. a estirriativa ·de quantidade do material
de consumo a ser adquirido, necessário à manutenção dos estoques mínimos
e máximos;
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e) elaborãr contrôle mensal das quantidades de material distribuído
e seu consumo;
j) organizar mapa mensal ~do_ material _d_e c<!nsumo adquirido. com
discriminação de custo, procedencm e espectfiCaçoes;
·
g) apresentar na época os boletins de merecimento, de freqüência
e escala de férias do pessoal;
h> receber o material a,dquirido, verificar e certificar de acôrdo com
as normas estabelecidas e as especificações dos procesSos de compras;
i) inventariar anualmente os estoques sob sua responsabilidade;
·
j) distribuir aos órgãos do DNPVN o material por êles requisitado;
k) expedir os têrmos de responsabilidade dos materiais permanentes
que iistribuir, ficando os contrôles seguintes a cargo da Seção d-o
Património;
l)
prover meios necessarws ao perfeito contrôle da política de
manutenção do .estoque;
''11) -manter em perfeita ordem de funcionamentq, os depósitos ·e
armazéns sob sua responsabilidade.
§ 79 A Seção de Requisição c Contrõle disporá de, no máximo duas
turmas, para a realização de serviços de almoxarifado e depósito.
§ 8Q A Seção de Património, diretamente subordinada à Divisão de
Material, compete:
a.) sugerir ao Chefe da Divisão normas gerais de assuntos relativos
a património do DNPVN, com vistas a uniforinização dos processos;
b) .assessorar em assuntos relativos a permuta, cessão ou venda· de
bens permanentes do acêrvo dO DNPVN; c) providenciar o cancelamento dos tênnos de responsabilidade dos
materiais permanentes, móveis e semoventes, do acêrvo patrimonial do
DNPVN que vierem a ser baixados:
d) conferir e ·numerar o material permanente distribuído na Administracão Central;
e) organizar e manter atualizados o registro e o contrôle dos bens
permanentes do acêrvo do DNPVN;
j) efetuar anualmente conferências do material sob a responSabilidade
dos órgãos regionais:
g) apresentar na éppca os .boletins de merecimento, de freqüência
e escalas de férias do pe:Ssoal lotado na Seção.
§, gQ A Seção de Património disporá de .uma turma para a realizaçã:o
de ·serviços de marcação e registro de material.
Subseção VI -

Da Divisão .de Finanças

lil:t. 27. A Divisão' de Finanças, subordinada diretamente à Diretoria
de Administração, compete:
a) superintender os assuntos relativos à execução do orçamento bem
como os serviços de contabilidade financeira e patrimonial, auditoria
e tesourana;
b) emitir ou visar prêviamente tôdas as guias de reColhimento ·de
l'eceitas e cauções;
c) manter o contrôle e- registro da receita prevista no orçamento
do DNPVN em suas fases de arrecadação e recolhimento;
d) manter o contrõle e regü:tro dos. recebimentos de numerário· do
Tesouro Nacional;
e) elaborar rever e propor normas e. instruções gerais para serem
observadas nos -serviços a seu cargo;
/) .nanter o contrôle das emissões das notas de empenho e despesas;
f)) controlar os saldos de créditos orçamentários e extraordinários
de qualquer natureza,
_ ·
h) propor ao Dirtor de Administração ~ a distribuição 'das verbas
orçamentárias dos órgãos executivos regionais e proceder a essa distribuição depois de aprovados pelo Diretor~Ge_ral;
·
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i) registrar e coutrolar, os adiantamentos de numerários concedidos
a servidores, cumprindo e fazendo cumprir as instruções que regulam
êsses adiantamentos e as respectivas prestações de contas;
j) emitir notas de pagamel).tos;
Te) manter o contrôle nominal dos c1·éditos inscritos em "R<=stos a
Pagar" encaminhando-os aos órgãos competentes por ocasião do encerramento do exercício;
l)
fornecer dados para a confecção da proposta orçamentária, na
parte relati~a ao ct:.steio do DNPVN;
m) levantar os ba.lancetes periódicos das contas do sistema financeiro
.,
e patrimonial;
11) manter rigorosamente· em dia ·o contrôle daS contas financeiras;
o) apresentar mensalmente o balancete geral da Autarquia;
·
p) promover o recebimento de quaisquer recursos devidos ao DNPVN;
q) examina.r as presta.ções de contas dos responsáveis por bens,
valôres ou dinheiro da Autarauia;
r) organizar a prestação de conta,<; da Autarquia a ser encaminhada
ao órgão competente dentro dos prazos legais;
·
s) elaborar e rever normas e instruções a sBrem observadas na
administ:ra('ão contábil da Autarq'uia;
t) cUmprir e fazer oumprir o Códtgo de contabilidade Pública da
· Uniã.o e sua regulamenta.çã.o;
u) arrecadar, movimentar, guai'dar. entregar, pagar ou restituir valôres
pertencentes ao Dl\lFVN ou pelos quais êste responda;
1))
fazer cumnrir as di!ig·ências baixadas p1eo Tribunal de Contas
em processes de prestações de contas.
~ :9 A Divisão de Finanças terá um Chefe obriga.tõriamente Contador
nomeado em Comissão pelo Diretor-Geral do DNPVN por indicação dei
Diretor de Administração.
§ 29 A Divisão de Finanças, terá as seguintes seções:
a) Seção Administrativa;
b) Seç'io de Orçamento;
c) Seção de Contabilidade Financeira;
d) Seção de Contabilidade Patrimonial;
e) Seçã.o de Mecanização;
f} Tesouraria;
g) Auditvria.
§ 39 t\ Seção Administrativa tem por finalida-de executar os serviços
de ·administração da Divisão, competindo-lhe:
a) receber, distribuir, e encaminhar processos e documentos, anotando
a respectiva movimentação no protocolo que organizará para êsse fim;
b) prestar informações às partes interessadas sôbre · o andamento e
a solução dos processos encaminhados à Divisão;
c) numerar e expedir a correspondência da Divisão, bem .como providenciar as juntadas e desanexação de processos em trânsito pela Divisão,
quando necessários;
d) apurar a freqüência dos servidores da Divisão e comtmicar a
freqüência mensal dos que se encontram à disposição da Divisão;
e) rever o expediente dactilográfico originário das seções e destinado
:!t despacho da Chefia da Divisão;
/) escriturar, guardar e distribuir o material destinado aos serviços
da Divisão. providenciando a reql.tisição daqueles que se fizerem necesSários às respectivas seções;
g) zelar pela conservação do patrimônio da Divisão, prov.idencaindo
o reparo dos bens pertencentes aos setores de trabalho da Divisão e
manter reg-istro atualizado dos mesmos;
·
h) manter r.,tualizadns os endereços dos servidores lotados ou à disposição da Divisão;
· .
i) organizar a escala de férias do pessoal da Divisão, comunicando
2110 setor competente do Departamento as alterações que se fizerem
necessárias no interêsse do serviço;
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j) réquisitar visitas médicas quando solicitadas
ou à disposição da Divisão para comprovação. de
mesmos;
- D"
. ot·zcza
.l
k) providenciar a publlcaçao po
wno

da Divisão;

bl.

•

d

pelos -servídores lotados
doenças alegadas pelos

d e ma t·.
. t eresse
.
erm d e n'.t
é ·
bl. d
1•

Z) incwnbir-se do _cont~ole· da Pll: _lC_açao
e _ada a mat n~ pu 1ca ll
no Díá1·io Oficial de mteresse da D1v1sao, orgamzando e arqmvando, por
assunto- a matéria dada à publicação;
m) incumbir-se de comunicar nos órgãos regionais do DNPVN sôbre
m.struções e ordens .de serviços baixadas pela Chefia da Divisão no
interêsse da Autarquia.
·
§ 49 A Seção de Orçamento compete:
a.)
realizar estudos de previsão orçamentária de iodos os órgãos
integrantes do DNPVN e das administrações ·portuárias na parte relativa
à Taxa de Melhoramentos dos Portos, ouvindo, prêviamente, a Diretoria
-de Planejamento e Coordenação;
b) escriturar a receita e a despesa do DNPVN de acôrdo com o
orçamento aprovado:
c) apresentar, mensalmente, à Chefia da Divisão de Fimüwas, o
balancete da receita e da despesa referente à execução orçamentária,
para encaminhamento ao DNPVN·
.
d) processar o pagamento de tôdas âs despesas de DNPVN, com·
observância das normas legais vigentes que disciplinam os estágios da
despesa pública, referentes ao empeÍlho. verificação·e liquidacão de débitos:
e) nromciver a escrituração d05 recursos da Taxa de Melhoramenc.u;:
de Portos, e em sep:;trado, do Fundo Portuário Nacional a,presentando,
mensalmente, balancete referente à sua aplicação;
.
f) apresentar· ao Chefe da Divisão de Finanças o relatório anual.
circunstanciado, sôbre as atividades da Seção, até o dia 31 de janeiro
do ano seguinte.
& 59 A Seção de O:tr:amentD disporá, no máxim:J de duai T~mnas,
para a execução dos serviços n;ferentes à receita e à despesa do DNP'VN.
§ e<:' A
Secão de Contabilidade Financeira tem por finalidade a
execução eh coÍ1tabilidade financeira do DNPVN, competindo-lhe:
a) escriturar ·de acôrdo com o plano de contas que fôr aprovado,
a receita e a despesa do DNPVN;
b) apres·entar balancete mensal da receita e da despesa do DNPVN,
cbservandô a apropriação por unidade administrativa:
c) ap::Er::entar, anualmente, o balanço financeiro do DNPVN, destacando
do mesmo a receita e a despesa orçamentária- e do Fundo Portuá'
Nacional, pa.ra junt2mente coin o balanço patrimonial e a prestação de
conto:><- ser PDC'.aminhado à aprovaçfw do CNPVN:
d) auresentar mensalmente ao Chefe âa Divisão Financeira relatório
circunstallciado sôbre as atividades da Seção.
§ '7t? A Seção de Contabilidade Financeira disporá. no máximo, de
dmJ.S Turmas, destinadas, respectivamente, a escrituração· da. receita e a
escrituraçã_o da despesa do DNPVN.
§ 89 A Sct;:ão de Contabilidade. Patrimonial tem por finaJídade a
execução da contabilidade p8,trimonial do DNPVN, competindo-lhe:
a) escriturar, de acôi'do com o plano de contas qí.le fôr aprovado, a
aquisiç:â.o e a alienação ou baixa de todos m~ bens patrimoniais do DNPVN:
b) escriturm•, em separado, os bens patrimoHi:üs dos concessionários,
custeados à cor.ta da taxa de Melhoramento dcs Portos, tendo, em vista
as tomadas de contas feitas nos têrmos do, lei;
'
C)
apresentar, mensalm2nte, ao Chefe da Divisão de Finanças,
balancete referente a todos os bens patrimoniais do DNPVN, indicando
suas variações;
dl manter permanentemente at-ualizado, 'o registro dos bens patri~
moniais do DNPVN e dos concessionários, inclusive o :inventário dos
A

ATOS DO PoDER ExECUTIVO

179

materiais ou bens· àe consumo cujo valor tenha sido consignado em
balahço dê tomada de contas;
e)- apresentar, mensa:mente ao Chefe da Divisão de Finanças, o balancete geral de verificaçâv integrado de todo movimento financeiro e
bancário, para encaminhamento do CNPVN;
j) elaborar, anualmente o balanço patrimonial do DNPVN, para ser
submetido à aprovação dv CNPVN, juntamente com. a prestação de contas
-da gestão;
.
g)
promover as medidas que ge fizerem necessárias para o pagamerito
de auxílios, subvenções (:;. dE' consignações por descontos efetuados em fôlha
de pagamento;
h)
manter, sob contrôle especial, a movimentação de tôdas as contas
bancárias, apresentando mensalmente demonstrativo referente a conciliação
dos saldos respectivos;
i)
informm ao Chefe da Divisão de Finanças através de relatório, as
importâncias que tenharr sido levadas a débito ou a crédito das contas
bancárias do DNPVN, não identificacfas no extrato bancário à sua origem
ou pracedência.
§ g_r;~ A Seção de Contabilidade Patrimonial disporá, no máximo de
três turmas, sendo um..,. para escrituração do património do DNPVN, .outra
de analistas e outrc. de bancos.
§ ·10. 8 Seçã(, dt: Mecanização comp~te;
a)
exec'..ltar cte acêrdo com a classificaçãO contábil fornecip.a pelas
Seções de Contabilidades Financeiru e Patrimonial tôda a escritura do
Departamento.:
b) extrair, diâ.riamente, os balancetes da receita e despesa do Departamento e daL variações patrimoniais;
c)
zelar pela conservação do equipamento mecamco da contabllidade
e, informar_do ao Chefe da Divisão sôbre a necessidade de reparos urgentes nas maquinas;
·
d)
apresentar, anua:lmente, ao Chefe da Divisão, relatório circunstanciado sôbre as atividades da. Seção;
e)
executar os .sArviços de mecanização que forem solicitados pelos
eternais órgãos do DNPVN. notadamente as Fôlhfi,S de Pagamento.
§ 11, A tesourar.ta.. compete:
a)
arrecaO:ar, movimentar. guardar, entregar, pagar ou restituir valores
pertencentes ao DNPVN ou pelos quais êste responde;
b) escriturar c !ivrr "Caixa·" ·balanceando-o mensalmente e encaminhar diàriamente ?l: Seçâo de Contabilidade o "Boletim de Caixa", e ·o
'(Boletim de Bancos";
C)
manter. permanentemente atualizado, o "Registro de Procurações":
d) solicitar, anualmente, dos fornecedores, para serem submetidoS a
exame da Chefiro. d;:-, Divisão de Finanças, os documentoS ao cumprimento
ou pagamento de tôda!;> as obrigações fiscais, federais, eStaduais e municipais fixados anualmente, inclusive os da PrevidênCia social ·e do Ministério do Trabalho;
·
'
e)
emitir cheque· bancários para os pagamentos o.ntorizados:
/) vizar ordens je pagamento e verificar a identidade dos credores;
g) fazer observa,r, pelo::> tesoureiros-auxiliares e demais funcionários
da Tesouraria. os requisito~ legais ao perfeito pagamento da despesa;
h) receber em caução para g·arantia de têrmos de ajuste ou contratos,
depósitos em dinheiro on em titulas do. dívida pública, fornecendo ao ·depositante o certificadt competente~
D manter e ?;ela pela g-uarda. em cqfre-forte, de todos os bens e valores do L>epartamentc P de terceiros confiados à ·sua responsabilidade;
j) manter permanentemente atualizado, o "Registro de Cauções"
escriturando-o de acô!'do com as narinas que forem fixados no seu Regim'"nto Tnterno;
k) elaborar, l'E'VeJ, e propor normas· e instruções que se fizerem nz ..
cessárias ao bom funcionamento de suas atividades;
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l)
cuínprir e fazer cumprir pelas Tesourarias dos órgãos regionais do
DNPVN o seu Regimento Inte1·no;
1

m) promover mensalme:'lte o balancete da receita e da despesa dos
bens e valores confiados à sua guarda e responsabilidade,· mediante tomadas
de co:nta.s mensais;
n) promover- anualmente o balanço geral dos benS_ e valores confiados
à sUa guarda e responsabilidade, cujos saldos e valores serão discriminados
em "Ata de Tomada cte Conta", mandada fazer especialmente para êsse

fim•

'o) apresentar anlmlmente, ao Chefe da Divisão de Finanças, o re~
latório circunstanciado de suas atividades.
§ 12. -~·Tesouraria disporá, no máximo de três turmas; uma de pagadores, outra de recebedores e outra administrativa·.
~ 13.
A Auditorh:t, compete:
a)
cumprir ou fazer cumPl'ir, as diligências do Tribun-al de Contas.
servindo de ligaçL0 entre o Departamento e êste Tribunal, no··sentido de
obter o fiel cumpr_im~r~to de suas determinações ou diligências, intruindo,
para êsse fim, os setóres do Departamento que tiverem de cumpri-las;
b-l coligir dados sôbre -receita anecadada e a arrecadar. e(~nírvntan
do-as* com a estimada e apon~ar as possíveis caus.as de sua variação;
c)
elaborar, cem iL audiência dos setores técnicos do Departamento, o
Plano ·de C:ontas do Departamento e o Plano-Pilôto para a contabilidade
dos concessionarias e da& administrações portuárias, de modo a permitir,
quando necessário, o levantamento de dados referentes às . despesas de
cust.eio do DNPVN, ·ao custo opemcional, à remuneração de investimentos
e capitais e sua rentabilidade, indispensáveis à fixação da· tarifa portuária:
dJ dar, quando soJwitada, as.sistência técnico-contábil às _DiviSões de
· Exploraçâo Comercial de Porto"' e de Vias NavegáveiS nas tomadas de
contas dos concessionários;
e)
rever, anualmente, ouvidos os órgáos competentes do Departamento
e c:W <:.ncidades intertssada,o:;_ ü Plano de Contas do DNPVN e o Plano E'ilôto
dos concessionário-o:;, a fim de serem propostas ao CNPVN as alterações
que se fizerem necessárias;
'
j) orientar todos os setores do Departamento e aos concessionários
sôbre a aplicação e a observância das normas contábeis que foram expedidas;
·
g)
executar, por ordem do Diretor-Geral, os serviços de auditoria
junto aos concessionários e nos órgãos regionais do DNPVN, examinandolhes a contabilidad"'! e· a documentação respectiva;
·
h) assistir, juntamente- com o funcionaria designado pela Seção de
Contabilidade Financeira, ao Balanço Financeiro trimestral da . Tesouraria,
para a exata · apuração do saldo de caixa, .nela intervindo, por determir..ação "de Díretm:.-Geral, na ocoiTência de irregularidades, fazendo a tomada de contas dos responsáveis por alcances;
'
1,)
:Jrganizar e manter permanentemente atualizado o registro de capital dos concessionários de portos nacionais, d~ acôrdo com o que fôr
reconhecido em tomada::: de contas;
j) organizar o cadastro contàbil de "todos os concessionários, analisar
·seus balanços e a respectiva documentação;
10 examinar as tomad:o,s de contas dos responsáveis pela aplicação dos
recursos do Departamentc em regime especial de ''Movimento de Fundos.,_
de "Adiantamentos Rotativas" e dos demais responsáveis pela guarda de
dinheiros e de ben: p8rtencentes ao património do Departamento, fazendo
a inscrição, em livro próprio, da responsabilidade pessoal dos tOmadores
pela sua exata aplicacão;
l)
estudar e propor ao Chefe da Divisão de Finanças as m_fdidas que
se fizerem necessárias para cumprimento, por parte da referida Divisão,
de Leis, decretos, regulamentos, portarias, ordens de serviços e de outros
atas legais;
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m> 1 eparar o relatório dp, Divisão de Finanças para o encamirihamento do Bala:hco Geral e da prestação de Contas ·ctos gestores do De·
partamento ao ér-.rPVN;
n> apre;:.entar, ~nua~mente, a.o Chefe da Divisão de Finanças, o relatório circunstanciado .::,ôbre as atividades da Auditoria até o dia 31 de
jaileiro do ano seguinte.
~ 14.
A Audito::-ia dispcró. nç máXimo, de três turmas, sendo ·~má
de Auditores, outra d2 cada.stro contábil e outra de orientação cóntábillegal.
Subseção VII -

Da Divisão de Documentação

Art. 28. A Uivisáo de Documentação, diretamente SWJo:-'dinada :ao
Diretor de Administraç[;.o, ten~ _rei finalidade dirigir, organizar. promo''el,
supervisionar e controlar tódas as atividades do DNPVN. relativas aos
serViços de ·documentação biblioteca. arquivo, publicações e tipografia.
§ l.Y A DivísâL ae Doct.imelltação, terá um Chefe, -designado pelo
Diretor-Geral. por indicaç§.L de Diretor de Administração.
§ Z5' A Divisão dfo Documentação, que funcionara segundo normas e
instruçôe.s a serem baixadas pelo Diretor-Geral, tem os seguintes órgáos
e seções:
a)
Seçãc. Administrativa;
b) Biblioteca;
cJ .~rquivo Geral;
dl Seção de Documentação;
e)
Seçâo de Publicação;
j) Tipografia._
§ 39 A Seção Administrativa, compEte:
a)
receber, distribuir e expedir processos e documentos; anotando a
respec~1vn. movimentaçf:.o em fichàrios;
b) preparar o expedjente da Divisão a ser assinado pela Chefia, bem
como providenciar as juntadas de procQssos:
c)
fo~·necer elementos. para a elaboração da previsão orçamentária;
d)
elaborar ·anmtlmente, o relatórk das atividades da Divisão;
e)
organizar a escala de férias do pessoal da Divisão;
f)
apurar- a freqüencia dos servidores da Divisão, elaborando o res.pectivo boletim remetelido-o ao órgão competente.
§ 4.9 A Biblioteca. compete:
a)
adquirir, regirJ.,rar, classificar, catalogar, guardar, conservar, pe!'mutar e emprestar publicações, de propriedade do DNPVN;
b)
)rganizar. a pedido dos interessados, bibliografias dos assuntos que
a Biblioteca possua;
c)
elaborar, err. colaboração com os outros órgãos; elementos de informação esclarecimento que. possam ser úteis ao DNPVN, mediante a organização de resumo~ ír!diceS, monografias e estudo;:;;
d) manter-se em di8. com o movimento editorial por meio de correspondênda com livreiros nacionais e estrangeiros e repartições incumbidas de
publicações oficiais;
e)
faz2r empréstimos de publicacões para leitura em domicílio aos
servidores que provarem . a sua identidade, assinarem têrmo de responsa~
·bilidade e se comprometerem a obedecer as instruções reguiador0s dos
empréstimos;
f) organizar e manter em dia os catálogos para uso dos servidores
do DNPVN e os catálogos auxiliares necessários aos ,seus serviço.s~
g) orientar o leitor no uso de seu acêrvo,, prestando-lhe ·a ass:ktência
necessária 'lOs seus estudos e pesquisas;
h) manter franqueado aos servidores do DNPVN o acesso às estantes
de livros e· revista:; < · facilitar-lhes o uso;
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i)
cobrir indenização do servidor que danificar material bibliográfic6
ou deixar de devolver-lhe, bem como recolher multas por atraso d.0 restituição de obras emprestadas;
j) impedir que conE;ulte livro ou revista o servidor_ que se negar ao
pagamento de indenização ott, multa, ou que desrespeitar o regulamento
intemo da Biblioteca;.
Jc) manter intercâmbio com biblioteCas nacionais e estrangeiras;
l)
permutar duplicatas e· publicações do DNPVN, procedendo a inventários
organizando estatísticas de seu movimento;
m)
organizar e ~1mnter a mapoteca do DNPVN;
n) fornecer os dados. necessários para a elaboração do relatório anual
de suas ativids,des bem cnmo, os que se referirem a programação do exercício seguinte.
§ 5.9 Ao Arquivo Geral, compete:
a)
receber, classificar, catalogar e cur1servar devidamente arquivados
os documentos, livros ;:; demaiS papéis de caráter ostensiíio remetidos pelos.
vários órgãos de DNPVN e mandados. arquivar;
b) fornecer certidões, quando solicitado por quem de direito, devidamente autorizado pelo D1retor Geral ou pelo Diretor de Administração, dos
documentos existente~ no Arquivo;
c) preStar 'infor,mações, quando solicitadas pelaq autoridades com-·
petentes;
d) ·fornecer documentos sob sua guarda e responsabilidade, quando
forem legalmente requisitados;
e) escriturar as fichas ou livros-índices de classificação dos documentos existente no Arquivo;
/) remeter ao Arquivo Nacional, de acôrdo com as disposições regulamentares, os livros ·e·documentos que devam ter êsse destino ou jncinerar
os que forem sem importância ou inservfveis, depois de devidamente julgados por uma comissã-o permanente· de três membros designados , pelo
Diretor-Geral;,
gl sugerir' medidas tendentes ao apP.rfeiçoamento dos métodos e· normas
de trabalho, viRando a cbter maior rendimento do serviço, e opinar sôbre
propostas ou estudos apresentados em tal sentido.
§ 6.9
Sef'.§..o :Ie D?cumentação compete:
a) organizar arquiyu especializado o~ biblio-filmoteca que inclua microfilmes de teXtos, mapas, gráficos, manuscritos, obras raras ou esgotadas;
b) :eunir· documentação elementos históricos técnicos. no território
nacional, de ·interês"e do DNPVN. para fins de. divulgação;
c) tornar acessivc;is aos interessados, mediante condições que. se estabelecerão, reproducões destinadas a estudo.:: e pesquisas;
d) organizar, classificar, catalogar, preservar e. manter atualizado o
·
.
. arquivo fotográfico;
e) produzir microfilmagens, inclusive externas, para coletas de documentação que não possa ser transportada, reportagens e levantamentos
fotográficos;
f) fornecer microfilmes e outros mat~riais foto-documentário inclusive
dispositivos e estabelecer o seu interçâmbio _ bem como coordenar . ~" orientar-lhes a produção e manter intercâ0bio de bibliografias microfümadas
e de foto-reprodução documentárias;
r
g) fa.ciÜst::t a formação técnica de estagiários em serviços de ~abora
tório para cl?.ssi.fic~-r. m;cro-fi1mes e foto-documentação em geral;
h) org2nizÚ exposições e conferências;
'
i) orientar os setores DNPVN qu8 desejarem realizar exposição, audições e conferências
§ 7.9 A Seção de Publicação, compete:
a) cOligir, classificar, guardar. e . conservar textos de leis, portarias,
instruções, circulares, relatórios, recortes, dados estatísticos_ e outros do-
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direta ou indiretamente, com as- atividad.es do

DNPVN;

organizai publicações referentes à legislação portuarla;
selecionar e orgmüzar, quando solicitado, elementos que possam instruü· queBtôes em es~udos, nos órgãos do DNPVN;
d) divulgar por meio de revistas e boletins, as atividades do DNPVN;
e) prepa.rar convenientemente todos os textos das publicações a serem
impressos; ·
jJ executar tuc'lo o trabalho de revisão referente à ·DubUcação, empregando. os caracteres oficiais e corrigindo os erros g~amaticais;
g)
encaminhar, com o devido "Imprima-se", à Tipografia, os tra·balhos definitivamente ['.provados para impressão, determinando a tiraiem,
g fo:cmato, a qualidade do papel e outras indicações;
h) manter sob sua guarda e contrôde tôdas as publicações do ·nNPVN,
promovendo e superintendendo sua distribuição;
i)
recolher, restaurar e conse~var os papéis ·e documentos de interêsse
.do DNPVN, pondo-os em condições de serem consultaP,os e publicados;
j) organizar em fichário, órgãos ou pessoas interessdas nas publicaçõeS
do DNPVN;
k) superintender os trabalhos de tradução de que o DNPVN ne~
cessite;
l) manter um labora.tôrio completo para atender as necessidades fotográficas e cinematográficas solicitadas pelos órgãos do DNPVN.
IJ)

.

c)

A Tipografia, compete:
executar e supervisionar o serviço de impressão do DNPVN;
b)
providenciar o pedido de todo o material necessário à impressão
&os trabalhos e manutenção d;:t oficina;
c) manter em perfeita ordem o estoque de todo o material de traGa.lho;
d)
organizar o arquivament~ de todo o trabalho gráfico executado;
e)
consignar as anotações necessárias ao levantamento do cu;;;to operacional de cada trabalho gráfico executado;
f) zelar peh.• conservação do material, máquinas e equipamentos sqb
a guarda e responsabilidade da Seção, mantendo-os em perfeitas condições
de funcionamento;
g) remeter diretamente ao órgão originário do pedido, os impressos,
cQnvenientemente embalados e etiquetados;
·
h) submeter à Seção de Documentação, tantas provas quantas sejam
tecessárias, das publicações a serem impressas, sOmente promovendo a impressão definitiva das mesma~. após o "Imprima-se" daquela Seção;
· i) fornecer os d8,dos necessários para a elaboração anual do relatório
referente às atividades da Divisão.
§

8.9

a)

Subseção VIII -

Da Divisão de Serviços GeraiS

Art. 29. A Divisão de Serviços Gerais, direta.mente subordinada ao
Diretor de Administração, tem por finalidade dirigir, organizar, promover,
impervisionar e controla-...· tôdas as atividades do DNPVN, relativas aos serviços de comunicação. transporte e administração dos edifícios na s~de
do DNPVN.
'
§ 1.0 A Divisãv de Serviços Gerais, terá unt ·Ch8fe, nomeado em comissão, pelo Piretor-Geral do DNPVN, por indicação cto· Diretor de Ad~
minlstração.
2.9 A Divisão de Serviços Gerais, tem os seguintes órg2-os e seções:
Seçâo AdministratiVa;
b) Seção de- Comunicação;
c) Se'ção de Transporte;
d) Administração dos Edifíçios da Sede.
§

a)

184

A'TOS

00 PODER lE'xECUTIVO

§ 3.9

A Seção Administrativa compete:
receber, distnbuu e expedir processos e documentos, ano~ando a
respectiva movimentação em fiCháriOs·
b)
preparar o expediente da Divisão a ser assinàdo pela Chefia, bem
como providenciar as- juntadas de ·proces~;;os;
c) fórr.ecer elementàs para a elaboração da previsão orçamentária;
d)
elaborar anualmente, o relatório das atividades da Divisão;
eJ
organizar a escala de férias do pessoal da Divisão;
f)
apurar a freqüêrcia dos servidmes ela Divisão elaborando o respectivo boletim re;net::.•ndo-o ao órgão competente.
·§ 45'- A Secão de _Comunicação, compete:
a)

a)

cesso;
b)

receber, numerar, classificar, registrar, pesquisar e autuar o pro·

distribuir os processos pelos diversos órgãos do DNPVN;
informar sôbre andamento e localização dos processos;
d> receber solicitação ::;ôbre andamento .dos processos;
e)
dar conhecimento aos interessados das decisões quando devida~
mente 3,Utorizada;
j) anotar no fichário numérico todo o movimento dos processos do
DNPVN e dos ofícios expedidos;
g)
encaminhar ao Arquivo Geral os processos assim cte.stinados,
bem como as requisições dos mesmos.
h> proceder ao arquivamento tempora.rto do processo, depois do
exame rápido dos mesmos e coritróle rigoroso dos prazos;
i) numerar e · expedir a corresponddência of~cial;
j) providenciar a entrega da correspondência interna e externa em
horário pré':'estabelecido;
k) remeter ao órgão originário cópias do expediente encaminhando,
após expedição;
'
l> colecionar cópias de correspondência e demais atas expedidos e
fazer indices;
m> colecionar guias de remessa e comunicação das anexações;
n) controlar o numerário para as despe.sas com expedição;
o·, manter os fichários de procedência,, nome e asSunto_ organizado~
e atualizados;
p) pre;;tar informações quanto a matéria desses fichários;
q> examinar cada processo providenciando a juntada ou indicando
o anterior, conforme o caso;
r> preparar matéria para o D. Oficial, conferir e providenciar 3.S
rctificações, quando fôr o caso.
§ 59 A Seção de Comunicações disporá de três tunnas, no maxL-no,
para atender os serviços de expedição, protocolo e registro e informaçóes.
c)

§ .69 A

Seção de Transportes, compete:

a) coordenar a

distribuição dos veículos e exercer um contrôle etetivo sóbre os mesmos;
b) dirigir e orientar os serviços de manutenção e reparos dos veiculas do DNPVN;
c) manter o registro das saídas e entradas das viaturas;
d) organizar listas de pedidos de materiais;
e)
controlar a mão-de-obra do pessoal;
j) manter· em dia ·os fichários dos reparos em andamento;
g) executar o serviço de dish·ibuição das viaturas;
h) cutlLrolar o recebiménto, fornecimento e o consumo de todo o
mat~rial utilizado nas viaturas;
z> manter sob cautela con1 responsabilidade do motorista o equipamento de cada viatura;
.
j) providenciar o emplacamento de cada viatura;
k> manter registro de tõdas a:s viaturas do DNPVN;
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Z) manter um fichário em dia, da manutenção e reparos das vm~
turas;
m) receber e controlar as guias diárias dos motoristas;
nl encaminhar à Chefia da Divisão as observações dos motoristas
'lançadas nas guias diárias sôbre irregularidades ·de funcionamento das
viaturas;
.o) providen~iar com antecedência o pedido de requisição do combustível necessário ao abastecimento das viaturas;
p> comuilicar à Chefia da Divisão qualquer acidente ocorrido comas viaturas,
ql manter as viaturas segundo os programas de manutenção pre-.
venttva e progressiva, executando aS revisões e as reparações de que as
mesmas careçam e comunicando à Chefia da Divisão quando da impossibilidad~ d(
serem reparadas nas oficina-s do DNPVN;
r> proceder à lavagem diãria das viaturas e a necessãria lubriticaçao
periódica;
s J examinar os reparos mecânicos, elétricos e de ajustagem executatos fora das oficinas ·do DNPVN;
tl zelar pela conservação, distribuiçã-o e recebimento das ferramentas
comuns e especiais;
u> observar, da melhor forma possível, os preceitos tecnicos aco~~e~
lhados para a boa conservaçâo e manutenção dos viaturas, pneumáticos,
câmaras de ar, baterias e demais acessórios.
v> executar os serviços de lanternagem e pintura;
x> opinar, emitindo parecer breve, sõbre orçamentos relativos a
reparos impossibilitados de Sêrem realiZados nas oficinàs do DNPVN;
y) sugerir à Chefia da Divisão, quando necessário, a substituição ou
baixa das viaturas que se tornarem antieconômicas;
z) apresentar breve justificativa relacionada com a substituição de
pr,oças, inclusive pneus, que pelos seus desgastes impliquem nessa necessidade.
§ 79 A Seção de Transporte disporâ de quatro turmas, no 'máximo,
_para atender os serviços de contrôle, manutenção, reparos e estoque do
materiais e ferramentaS.
§ Sll A Administração dos Edifícios· da Sede, compete:
a)
coordenar, Orientar e executar os. serviços de conservação e asseJo
dos edifícios;
.
..
_b> executar a manutenção das máquinas em geral, relógios e aparelhos;
c) e::;:ercer a vigilância interna e externa dqs edifícios;
d) providenciar medidas necessárias à segurança dos edifícios;
•
e) controlar e manter em funcionamento os aparelhos telefônlcos,
mternos e externos, incluindo a Mesa Telefónica;
f) manter uma pequena oficina elétrica, mecânica e cte carpintaria,
para reparações ligeiras de máquinas, elevadores e mobiliário dos edificios;
g) manter em perfeito furicionamento a instalação elétrica hidráulica e de gás, inclusive filtros;
' ·
h) tom.ar proiltas providências nos Casos de acidente nas rêdes mternas de luz, fôrça, gá.s ou em caso de incêndio em qualqure parte dos
edifícios;
i)· testar periOdicamente os aparelhos de comunicação mterna;
j) fazer a conferência e anotaÇões das contas dos telefônes, luz e
gás:
te> transporta~ ,e remover material dentro do DNPVN;
l)
ter o contrôle físico e da manutenção e reparos das máquinas
de escr~ver. cte· contabilidade, de calcular, dos relÇ>gios de ponto e dos aparelhos de ar condicionado pelas marcas e pelos números bem como do
mobiliário em geral;
1n> manter um fichário em dia, das· máquinas e aparelhos de que
trata o item anterior;
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n) op1nar, emitindo parecer breve sôbre orçamentos relativos a reparação uo subsutmção de peças com o fim de ter sempre recuperadas
as máquinas referidas no item anterior;
·
oJ sugerir aO Chefe da Divisão, quando necessário, a substituicão das

máquinas ()Ue ne tornarem 1mtieconômicas;
pl apresentar nreve justificativa relacionada com a substituição cie

peças que pelos seus desgastes implique nessa necessidade;
qJ inspecwnar a dot8,çâo, conservação e utilizaçáo do material de
coill.bate a incêndw;

r) provictencir.r o sUprimento, reparos e rotina de manutenção do ma~
terml de combate a incêndio;
s> instrmr o pessoâl necessário à conservaçao e a utilização ·do mate-

laír de combate, a incêndio;

t)
colaborar na fiscalização da entrada e saída de pessoas e materiais,
revistando e registrando· a entrada e saída de viaturas, no período noturno;
U)
tazer, de acOrdo com normas estabelecldas, pollciamento mter·no
dos editicios, 1mpedindo a entrada de pessoas quando não autorizadas ou
quando inconvenientes;
1J)
zelar pela ordem e bo:;.s condições da área sob sua vlg;iiãncia.;
X)
promover a mspeção, em serviço noturno, de' têdas as dependências onde se encontrarem as chaves dà relógio-vigi~;
y) acompan~ar ·seFvidores da repartição quando êsses, em função do
cargo, conctmarem hUinerario- -JU valOres;
'
z) orgamzar a escala de· serv1ç0, observando o sistema rotativo e .controlando a distribuição e clevolUr;âc de armas.
§ 9<? Compete ainda à Administração dos Edifícios da Sede:
a)
abrir e- fechar os edifícios nas horas que lhe forem designadas;
b) controlar o serviço de elevadores_; ·
c)
manter em lugar apropriado no saguão de entrada do e~ifício,
durante o tempo de expediellte normal da repartição, um funcionário capaz
·
de prestar qUalquer iní'ormação solicitada pelo público;
d) · manter um quadro com cópias· das chaves das dependências de ·
edifício e dos qmidros de chaves das ·mesmas depéndências;
e> manter um livro-registro de satda e entrada de chaves do respectiva
quadro, controlando o seu movimento;'
/) hastear e arriar o Pavilhão Nacional;
g)
controlar a cn.~rada e sa)da de pessoas e materlials;
h)
organizar a escala de serviço e observar um sistema rotativo;
i) receber e distribuir correspondências;
j) fiscalizar a, utilização do relógio de ponto, bem como o quadro
, de' cartão de freqüência;
·
k)
promover a circulação interna de expediente e: correspondência do
_DNPVN quando solicitada;
n atender, prestar infol,'mações e encaminhar convenientemente .o
público.
§ 10. A Admm1stração dos Ed1fiC10S da Sede disporá, no máximo de
quatro turmas, para a execução dos serv1ços de coordenação, portana, 11mpesa e conservação e vigilância.

Subseção .IX -

Da Divisão Médico-Social

Art. 30. A Divisão Médico Social, 'dir2tamente subordin8.d9, ao Diretm
de Administração, tem por finalidade dirigir, organizar, ·promover supervisionar e controlar tôdas as atividades do DNPVN, relativas aos serviços
de medicina, odontologfa e serviço social, competindo-lhe:
a)
procedei' aos estudas· e pesquisas tendenteS a proporcionar maior
eficiência aos setores do DNPVN;
b)
propor normas e instruções técnicas para proteção da saúde ào
pessoal do DNPVN, fiscalizando sua aplicação;
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c) especificar, padronizar e distribuir o material e equlpamento médico-cirúrgico, odontológico e farmacêutico, baixando as instruções necesSárias a sua manutenção, utilização e consumo;
a) manter íntima ligação com os demais órgãos do DNPVN, a fim de
coordenar providências que garantam o eficiente desempenho das suas atribuições;
e> proceder à seleção c ao cor.trôle psico-físico ao pessoal 'do DNPVN;
t> acompanhar o progresso cientifico e industrial naquilo que se relacionar com a.'3Suntos das suas atribuições;
' ,
g> estudar e pesquisar problemas peculiares às ativxdades portuàrias ·e
acquaviárias· de repercussão médico-social e apontar-lhes a s.olução;
. h)
efetuar o intercâmbio cultural e técnico com as entidades públicas
e privadas afins;
")
i)
representar o DNPVN em congressos ou conferências relacionadas
·
·
com assuntos das suas atribuições;
J) exercer o contrõle técnico e admimstrativo, coordenando, tôdas as
atívidades atinentes, dos setores ond€ se pratica a Assistência- Médico-Social
da Administração: Central;
·
·
/C)
ex~rcer o contrôle técnico, fiscalizando a execução das normas e
ditetrizes aprovadas, nos setores específicos da Assembléia Méd"ico -docial
situados nas Diretorias Regionais.
Parágràfo único. A Divisão 1\IIédico-S.colaJ exercerá ainda os contrôles
técnico e administrativo sObre os setores que, por disposição regulamentar ou
ordem do. Diretor-Geral, lhe forem suboidinado para aquêle fim, incluindo-se
entre êsses, especificamep.te o seguinte:
a)
Junta·· d-e Saúde;
b)
Instituções hospitalares e para··hdspita.Iares;
c)
Laboratórios farmacêuticos.
§ 19 A ADivisâo Médico-Serial será chefiada por um médico, designado
pelo Diretor-Geral.
§ 29 A Divisã<J Médico· SGcta~. que fullcionará segundo normas e mstruções a serem baixadas pelo Direto.r-Geral, tem as seguintes Seções:
a) · Seção Administrativa;
b) Seção Médica;
c> Seção Odontológica;
d) Seção de serviço Social.
§ 39 A seção Administrativa, compete~
1. Promover, orientar, coordenar e controlar as atividades administrativas da Divisão;
2. Assessorar os órgãos de assistência médico-social das Administrações
RegiOnais, no que disser respeito à matéria ad~initrativa de sua _competência;
3. Organizar, anualmente, o programa de atividades da Divisãq;
4. Estudar, opinar e informar em todos os assuntos administrativos relativos à Divisão;
5. Fornecer ·os d.ados, pa-ra a elaboração anual da previsão orçamen~
tária;
6. Elaborar, rever e propor normas e instruções ger,ats, para seré:U1
observadas nos serviços 'a cargo da DMS;
7. Rêceber, ,registrar ·e distribmr .os papéis e documentos encaminhados
à DMS, juntando--os aos processos quando necessário;
8. Lavrar declarações e atestados, quando devidamente autoxizada;
9. Expedir a corr-"spond8ncia, P-tpélí' e documentos de carc..te; Cül~fiden
cial ou reservado, sujeitos, ao sigilo profisisonal, preparando os respectivos
'
recibos e as relações;
10. controlar e apurar a freqüência do pessoal da Divisâo.
11. Manter atualizados os prontuários·dos·s.ervidores e dependentes legais;
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12. Arquivar os papéis e dC(;l1mentos especípicos encaminhados a DMS;
13. Passar certidões, quando devidamente autonzada;
14. orgamzar e manter atualizado arquivo de boletins e publicações
outras -periódlCas de interesse da OMS, recolhendo em pastas apropriadas.
dados e notas que possam interessar;
15. Elabonir. coru bhse nas informações recolhidas nos demais órgãos
da DMS, estudos estatísicos de natureza econôm1ca, biométrica, noso~ó

gica, demográfica e social de imediato interêsse para o

DNPV~1,

16. Orientar tôdas as ativieif:.des estatísticas dos diferentes órgãos da
DMS, instruindo-as sôbre a coleta de dados, métodos _de apuração e apresentação de resultado::; a fim de elaborar as análises de apuração :
17) Proceder a inquéritos sõbre assuntos estatísticos relacionados com
a DMS;
18. Promover a publica,ção de análises, estudos e dados estatísticos
relativos as atívidades da DMS;
19. Estudar, coordenar e estabelecer convênios com entidades públicas,
privadas ou de qualquer outra natvreza. para o fim ·de prestação de assistência médico-soc1al a:J pes,sral f' seus dependentes legais;
·
20. Divulgar, com a máxima amplitude, os editais convites para o estabelecimento dos convênios;
21. Organizar. de acôrdo Cl,m r- legislação vigente, relação de docamentos
necessários à inst:rução dos convênios;
22. Elaborar e entrega-r aos interessados, os expedientes pa:ra publicação de convênios do Diârio Oficial;
23. Instruir e encaminhar os convênios para a necessária homolcgação
pelo CNPVN;
24. Controlar a utilização das verbas especifica~ orçamentárias;
25. Opinar na distribuiçã:i de verbas aos órgãos de Assist.fulcia Médico-Social das Diretorias Rf-gionais·
_26. Elaborar, mensalmente, quadros demonstrativos da.··utilização das
verbas;
27. Solicitar, quando se fizer necessár.io, reforços de verba;
28. Numerar e encaminhar aos serviços competentes as guias de soli.
citações- de tratamento;
29. Manter em dia os registras analíticos que se tornarem necessários
para contrôle das guias de solicitação de tratamento;
30. Conferir as f?.turas apresentadas pelo contratados nos pedidos
de pagamento;
31. Opinar e calcular sêbre o-s 'pedidos de reembôlso por despesas com
tratamento de saúde;
·
·
. 32. Controlar, executar, registrar, e arquivar tôda a documentação concernente aos atos e fatos administra-Givos conectas ao prOcessamento de
recebimento, contrõle de estoque e distribuição do material específico ct.estinadó a DMS;
33. Preservar o material de responsabilidade da DMS, tanto para os
efeitos de armazenagem como de distribuição;
34. Planejar a distribuição do material destinado aos vários órgãos da
DMS, elaborando ·as tabelas de fornecimento com base nas solicitações
submetendo-as a aprovação superior;
35. Manter atualizado arquivo de publicação sôbre técnica de abast.ecimento de material de interêsse da DMS;
36. Recomeridar métodos apropriados para preservação do material de
conformidade com as instruções técnicas provenientes das fontes prodUtoras;
3r1. Promover a identificação de material não ider1tificado, quanao
solicitado;
38. Executar ou solicitar pericia para o mate:rial recebido, utilizando-se oara isso, dos seus próprios recursos ou dos de outros órgãos devidamente competentes da DMS, ou do próprio DNPVN;
·
39. Expedir têrmos de responsabilidade de material permanente fornecidos aos órgãos da DMS;
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40. Elaborar todo e qualquer documento ou ação concernente a operação de balanço;
~1. Assessorar os órgãos regionais vinculados a DMS na aquisição e
abastecimento de material;
<1:2. Fornecer medicamentos prescritos pelos diversos órgãos competentes da DMS, de acôrdo com critério e normas estabelecidas pelo órgão
competente;
43. Organizar, anualmente, o· relatório circunstanciado das atividades
da Divisão.
§ 49 A Seção Administra~!\-~ disporá, no máximo de três turmas
para execução dos sei'Viços 'com o arquivo médico, estatística, convênios é
contrôle do material especifico.
§ 5'? A Seção Médica, compete:
a) coordenar, orientar e executar tôdas as atividades relacions,das
com a Medicina nos setores e":[lccíficos da Divisão;
.
b) realizar os exames periciais do servidor e seus. dependentes legais,
verificando mediante inspeções médicas:
1. As condições de aptidões física ·e mental para fins ct.e admissão,
licença ou aposentadoria;
2. a "relação de causa e efeito" para processos especiaiS de acidente
do trabalho ou doença profissional;
3. O estado de qaúde dos . inativos, atingidos por moléstias graves,
contagiosas ou incurável, especificada em Lei e dos inválidos em canse~
qüência de acidente do tr:3,balho ou doença profissional, para fins de rea*
justamente de vencimento, reinteg1·ação, readmissão, aporveitamento ou
reve2·são;
4. O estado de sanidade fisica e mental para fins de investidura em
função compatível com a capacidade do servidor nos casos de 'readaptação;
5. O estado de saúde de pessoa da família, para fins, de licença;
6. O estado de saúde do ~ervidor, periàdic,aniente incluindo· censo
toráxico, para fins de preservaç~o da condição de· higidez coletiva;
c) examinar e opinar sôbre. tratamento efetuado por profissionais ou
entidades vinculadas à Divisão por convénio, para ·fins de certificar a prestação de-- serviço;
d) examinar e opinar nos tratamentos etetuados por· profissionais
estranhos, para fins de ressarcimento de despesas;
e)
realizar as perícias dos locais e ambientes de trabalho, verificandowlhes periàdicamente ou quando solicitado;
1. Condições de salubridade;
2. As condições de segurança e higiene;
j) propor medidas de csxáter preventivo, de saneamento e outras
necessárias ao bom estado sanitário das zonaS e locais de trabalho;
g) estudar c. emitir parecer sôbre condições e iluminação, aeração e
inr:;talações sallitárias, bem como sugerir medidas contra o ru;ído nos ambientes de trabalho;
h)
determinar, quando se fizer necessário, os indices de confôrto térmico, de iluminação e de empo-eiramento dos locais de trabalho, para fins
de propor correção;
i)
realizar inspeções de máquinas e aparelhos, bem como qualquer
material de trabalho, a fim de prevenir acidentes do trabalho e doenças
profissionais;
j) em colaboração , com outros órgãos do INPVN, estudar medidas
tendentes a· prevenir acidentes ou moléstias decorrentes do uso de tóxicos,
explosivos, corrente elétrica ou ag·entes semelhantes, propondo instruções
para socorros de urgência e sugerindo criar nos· setores de trabalho tipo
industrial, comissões modêlo CCIPA - Comissão Interna de Prevenção
contra Acidentes) organizadas nos moldes estabelecidos pelo Del_Jartamento
de Higiene e Segurança do Trabalho;
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lc) coordenar e promover· propaganda educacional sanitária entre ~s
servidores do DNPVN, divulgando os ensinamentos por meios falados, es··
critos ou tilmadus;
lJ estabelecer normas de combate ao absenteismo, pesquisando suas
causas de modo a elTadicá-lo;
m) execatar, controlar e uiei1tar a prestação da assistência ::néd.ica,
hospitalar e medicamentosa aos servidores .e seus dependentes legais;
nJ opinar sôbre ts.bela de preços dos serviços médicos e hospitalares
prestacj.os por terceiros;
o) opinar sôbre contratos ce!ebrados com terceiros relativos a exames
de laboratórios, Raios X, inteTnação em sanatórios e outros ·serviços afins;
p)
opinar nos pedidos de tratamento especializado;
q) emitir pareceres e Eprerentar laudos médicos em todos O.":l casos
que lhe forem encaminhados para êsse fim;
r)
proceder a estudos de antropometria, tipologia e psicotécnica, relativos aos servidores e candidatos a cargos;
s)
estudar e sugerir a padronização de medicamentos utilizados nos
setores específicos da Divisão;
t)
coligir e fornecer ao órgão competente os dados estatísticos solicttados;
.
u> sugerir ao Chefe da Divisão as medidas que julgar necessárias
ao seu desenvolvimento e. maior efiçiencia.
§ 61! A S.eção Odontólógi.ca, compete:
·a)
supervisionar, coordenar e orientar as atividades odontológicas realizadas pelas unidades específicas;
b)
assessorar os serviços de perícia médica. - em trabalhos relaciona··
dos com a perícia odonto-administrativa e odonto-legal;
c) estudar, coordenar e estabelecer normas para o perfeito funcionamento da assiStêll'!ia odoní:'ológica aos 'Servidmes e seus dependentes legaisá
à)
emitir parecer sôbre assuntos relacionados com a odontologia;
à fornecer ao órgão competente os dados estatísticos solicitados;
j) orientar, revisar e executar exam~ na boca e dentes dos pacientes,
diagnosticando e determinando· o respectivo tratamento;
g) realizar 8studos e pesquisas sôbre a prevença6 e profilaxia da
eârie dentária;
h) estudar e elaborar tabelas de preços d-e seniços a serem prestados
por terceiros, mediante. cnn\'~mo;
i)
realizar as perícias de tTabalhos éxecutados, para fins de reembô1s'J;
1) realizar as p.~rícias para fins d"e comprovar e certificar os ~rabalhos
executados peles setores do cônv~nio:
.
k)
estudar e elaborar a padronização do mate1ial e medicamentos
específicos de sua competência;
l)
estabel-ecer as escalas de serviços do pessoal atualmente na Seção;
m)
elaborar relatório anual d8s atividade~ da Seção.
§ 7c:> A Seção o Serviço Social, compete:
a)· supervisionar todos os trabalhos relativos ao Serviço Social, deva~
dos a efeitos nos órgãos específicos do DNPVN;
b)
orümtar, coordenar e elaborar estudos, Pl'Ojetos e investigações sociais sôbre caüsas de desajustamentos sociais;
c) planejar inquéritos sôbre a si~uação social e económica do pessoal
do DlJPVN e suas tamílias;
GJ cooperai' com os demais órgãos da Divisão ou mesmo do DNPVN,
visar..do aos r-ecursos correspondentes às nr.ces.sidaàes dos indivíduos o;.;t
.gl'UlJOS desajustados;
e) cooperar com setores especüicos ou autoridades competentes, visan·
do ts medidas. normas, i.n:"tf1.."!.!)'P.s e Leis de alcance social;
/) participar no desenvolvimento de pesquisas médico-sociats;
g) promover entrosamento e intercâmbio com organizações, públicas.
ou privadas, com finalidade semelhante; ·
1
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h)
êstudar ·e opinar sôbre a conveniência de e.'3tabel.ecer convênio
com en~idades eSpecializadas em serviço social;
i)
elaborar programação de átividades de serviço social a· ser executada durante o exercício;
j) supenisiona:r e organizar fichários e registras de casos investigados;
JcJ
orientar e investigar sôbr.e situação moral, e proiissional de individuas ou grupos;
l)
realizar seleção daqueles que devam ser amparados por setores específicos do serviço social:
m> colaborar com os setores médicos, informando-os sôbre a situação
social do doente e sua família;
n) esclarecer os vários aspectos da moléstia para o -doente e sua família;
o) orientar e auxiliar o doente _e sua famma· no~ problemas emocionais, que se manif.estarem, procurando extinguir as causas dos desajustamentos acarretados ou agravados pela doença;
\ p) organizar e promover, campanhas, conferências, cursos ou quaisquer
outros empreendimentos capazes de difundir esclarecimentos e ensinamentos que permitem a correção de desajustes;
q) colaborar a.tivamente· nas programações da Divisão- que visem a
difundir a ·EducaçãO Sanitária, dando ênfase especial ao combate aos
vícios scciais;
n organizar e orientar núcleos de atividades recreativas, estimulando
&'prática sadia de convívio social e de relações humanas;
s) estudar, elaborar e propor meios capazes de proporcionar aos Servidores benefic'ios. vários' de implicância· social, dando especial atenção
aos problemas relativos com a alimentação, transporte e edUcação;
t) dar o máximo de colaboração para o efetivO funcionamento das
organizações de qreche, colônia de férias, estabelecimentos de recuperação
e demais iniciativas similares que venham a ser criadas pela Divisã.o;
1l) organi2ar, elaborar e sugerindo providências, festividades típicas
de congraçamento fraternal;
'VJ investigar e opinar nos casos onde se faça neçessária a assistência
financeira ,ao servidor;
x) representar a Divisão, participando ativamente em congressos.
conferências e atividades outras sôbre assuntos relacionados com o serviço
social;
y) fornecer dados estatísticos de suas atividades à Seção de Admi~
nistração;
,
z) fornecer dados para o' relatório anual da DMS.

DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
Seção 1 -

Das atribuições

Art. 31. A Dirctorin de Planejamento e Coordenação, subordinada diret.amente ao Diretor-Geral, é o órgão da administração central que tem
como finalidade:
a) analisar 0\1. proceder estudos sôbre os . diversos meios de transporte,
especialmente o hidroviário e suas inferências no progresso das regiões
interessadas;
b> acompanhar a execução do Plano de Viação Nacional, realizando
estudos· para sua atualiZação no setor de portos e vias navegáveis;
c) acompanhar a execução do Plano Portuário Nacional, _ele que trata
a Lei n9 3. 421. de 10 de julho de 1958, analisando ou procedendo e&tudos
para sua atualização é propondo as medidas Corretivas que julgar necessárias;

192

ATOS DO PODER ffi?xECUTIVO

d) e.laborar, superintender, coordenar, colaborar, promover e propor
a "programação de obras, serviços e ~parelh3:mentos destinado~ , à construção, melhor~mento e expansão dos portos, das vias navegâVeis e à
defesa e proteção de costas e praias, com base nos elementos enviados
pelas demais Diretorias;
, e) analisar, coordenar, colaborar, promover ou propor planos diretores
destinados à ccnstrução, expansão dos portos e das vias navegáveis, sugerindo os projetas ,que dêles façam pa.rte;
j) elaborar ou promover estudos, trabalhos ou ,recomendações de natureza técnico-econômic::i em coordenação com outros- órgãos do DNPVN,
administrações de portos, entidades governamentais ou privadas, sóbre
'portos e vias naveg-áveis, com vistas a congressos a serem realizados no
País ou no Exterior;
'
m êlaborar; superintender, coordenar e propor o orçamento do DNPVN;
h> assistir âs Diretorias Regionais no que disser respeito à rriatéria
de sua competência;
i) exercer, isolada ou juntamente com outros órgãos do DNPVN, outras atribuições que lhe forem determinadas pelo Diretor-Geral.
Seção II -

Do Diretor de Planejamento e Coordenação

Art. 32. A Diretoria de Planejamento e Coordenação s8rá dirigida por
um Diretor, que será obrigatàriamente, engenheiro civil com aperfeiçoamento universitário em portos e vias navegáveis, nomeado, em comissão,
pelo Diretor-Geral à.o DNF'VN competindo-lhe:
a) promover, dirigir, coordenar e fiscalizar as atividades da respectiva
""
.
Diretoria;
c) propor, com oportunidade e anualmente, ao Diretor-Geial, ·o programa de atividades, bem como o Orçamento a ser executado no exercício
seguinte ou· as modificações inadiáveis no curso do exercício, correspondente ao respectivo setor;
C) despachar pessoalmente com o Diretor-Ger~l;
d) dirigir-se diretamente em objeto de sua competência aos diversos
órgãos do DNPVN exceto ao CNPVN caso em que deverá fazê-lo por
intermédio do Diretor-Geral; ·
e) dirigir-se, em objeto de sua competência, aos Diretores ou Chefes
de Repartições Públicas, Autarquias, Sociedade de economia mista;
f) propor normas e instruções ou bai:::mr, devidamente aprovadas, circulares e ordens de serviço para a maiS ·conveniente execução dos serviços
do respectivo setor;
g) apresentar ao Diretor-Geral até , o dia 28 de fevereiro de cada
ano, o relatório · circunstanciado das atividades da Diretoria;
·
h) propor ao Diretor-Geral as providências necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços de sua responsabilidade:
i) propor ao Diretor-Geral com oportunidade, a lotação do pessoal
do respectivo setor no exercício seguinte, bem como os nomes dos servidores que devem exercer funções gratificadas de chefia e s-eus substitutos
.eventuais;
j) mandar informar, estudar e opinar em todos os assuntós relativos
ao DNPVN de competência do órgão sob sua chefia, dependentes de solução do Diretor-deral;
k) indicar ao Diretor-Geral o seu substituto eventual;
l) propor ao Diretor-Geral a nomeação, a admissã-o, promoção ou
melhoria de salário, remoção e exoneração, demissão ou dispensa do servidor em exercício, no seu respectivo setor, justificando a conveniência;
m) expedir boletins de merecimento dos servidores que lhes forem
diretamente subordinados;
n) pronunciar-se acêrca dos pedidos de licença dos servidores do respectivo órgão, exceto nos casos da competência da Divisão Médico-Social;
o) propor a concessão de vantagens aos ~ervidores no respectivo setor;

193

ATOS DO PODER EXECUTIVO

p) organizar a escala de férias dos servidores que lhes forem âiretamente subordinados e aprovar a dos demais servidores com· exercício
no respectivo setor;
q) elogiar e aplicar penas disciplimu:es,' inclusive a de suspen~ão até
(15) dias, aos servidores que ·lhe forem subordinados e propor ao DiretorGeral a aplicação de penalidades que excederem de sua alçada;
T)
promover junto ao Diretor-Geral, a abertura de inquérito administrativo sôbre qualquer fato julgado iri·egular, ocorrido no respectivo
-setor. d"e atividade.

s eção
Art. 33. A Dü·etoria de
seguintes órgãos:
a)

I II -

Dos Orgãos

Pl~<!JtJr.mento

e

Coordenação,

dispôe

dos

Secretaria~

Grupo Executivo de Concorrênc!as;
c> Divisão de Planejamento;
d) Divisão 9-e Coordenação,
b>

Subseção 1 -

Da Secretaria-

Art. 3<1:. A DiH:tm·ia de Planejamento ·e Cooràe11ação é imediatamente
-auxiliada. por uma .Secretaria, à qual compete o contrôle, a elaboração
e a movimentação dos expedientes da Diretoria.
Parágrafo único. A Secretaria será chefiada por um servidor do·
DNPVN, designado pelo Diretor-Geral, por indicação do Diretor de Planejamento e Coordenação.
Subseçâo 11 -

Do Grupo Executivo de Concorrências

AI't'. 35. A Uiretoria de .whl./1Ç";o.mento e Coord~n::tção ,~~rá um r;rupo
<Executivo de concorrências, que lhe será diretamente subordinado e ao
.qual competirá a m~t~ria estabelecida nos itens "a" a "g" do art. ~5.
Paragrafo único. o Grupo Executivo de Concorrências sérá chefiado
por um servidor do DNPVN, designado pelo Diretor-Geral, por proposta
.do Diretor de Planejamento e Coordenação.
Subseção 111

~

Da DiVisão de Planejamento

Art. 36. A Dtvisáo de Planejamento, subordinada "diretat.nente no
Diretor de Planejam.ento e coordenação, compete:
a> coligir, orgallizar e manter atualizado um registro de dados estatísticos re:ativos à evolução do desenvolvimento económico do Pais, seu
-comércio com o Exterior e o intercâmbio dos portos· e das vias nave·gáveis do País;·
fJJ examL."lar e analisar dados estatísticos sôbre portos e _vias navegáveis; com o fim de projetar tendências a médio e longo prazo;
·c> elaborar, superintender, coordenar, colaborar, promover ou propor
estudos e análises técnico-econômiCos relativos à evolução e tendência dos
transportes marítimos, fluViais e dos port09;
d> acompanhar a execução do Plano de Viação Nacional, analisando-os
com vistas à sua".atualização no setor de portos e vias navegáveis;
eJ elaborar, coordenar. orientar, promover e propor os planos diretores
destinados à construção, melhoramento e expansão dos portos e das vias
navegá ''eis;
1> examinar, analisar. coordenar, orientar ou promover a ,1ustificação
econômica dos projetas de investimentos de obras, serviços e aparelhamentos para a construção, melhoramento e expansã.o dos .portos e. vias
naveftáveis;
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gJ examinar e opinar sôbre os 'pedidos de aforamento de teneno de
mal'inba:
n.' eiaborm·, superintender, promover e propor estudOs sôbre as receitas e necessidades de recursos a médio e longo prazo para os investimentc:5 d.estirucdos à construção, melhoramento e expansão de portos c
viaf'i navegáveis. àefesa e proteção de praias e costas. inclusive operações
de fim;_.nci<:unento ou crédito que se tomem necessárias.
~aJ89Jafo úmco
A Divisão de_ Planejamento será chefiada por um
engenheil·o civil, com aperfeiçoamento univer;-;itário em portos e vias
navepiveis, nomeado, em Comissão, pelo Diretor-Geral, por indicação

do Diretor de Planejamento e Coordenação.
f~lt. 37. A Dlvis:lo de Pl8.~-;.r>i.o.Jr,ento _t.srá as segn~r~lt~» Seçó.es, (lU<:!
funcioliarão segundo normas e instruções a serem fixadas pelo- Diretor ...
Geral:
al Seção de Estudos Estatísticos;
bl Seçâo de Estudos Econômicos;
c) Seção de Planejamento.
1C! A Seçâo de Estudos Estatísticos, subordinada diretamente ao
Chefe da Divisão de Planejamento, compete:
a) coligir, organizar e manter atuàlizado, um registro dos dados estatísticos dos po1·tos e vias navegáveis do pais, no que diz, respeito às
suas car-acterísticas, movjmenta.cão · de mercadorias e seu destino· ou procedéncia, utilização de equipainentos, freqüência de embarcações,· com
destino e procedência;
bl examinar e analisar dados estatísticos sôbre portos e vias navegáveis, com· o fim de projetar tendêp.cias .a médio e long;o prazo;
C:)
promover e orientar a coleta de dados necessários a quaisquer
estudos técnico-económicos destinados à implantação ou ao desenvolvi.mento dcs portos e vias navegáveis.
§ ·2ç A Seção de Estudos Económicos, subordinada Plretamente ao
chefe da Divisão de Pl.anejarll:ento, compete:
a) elaborar, superint,ender, coordenar, colaborar, promover ou propor
E"studus e análises técnico-econômicos relativos à evolução e tendência
dm transporte.~ marítimos, fluviais e dos portos;
,
b) examinar, analisar, Coordenar, cofaborar ou promover a justificativa econômica dos projetas de investimentos de obras, serviços e apare~
lhamentos para a const.rução, melhoramento e expansão dos portos e
vias navegt.veis,
cJ examinar e opinar sôbre a r-entabilidade de projetas ou programas
de investimentos :·elativos aos portos e vias. navegáveis.
~ 39 A SeçB.o de Planejamento, subordinada diretamente ao Chefe da
Divisão de Planejamento, compete:
o:l .acomp::.mhar a eXecução do Plano de Viação Nacional, ana1.isando-o
com vistas à sua atualização no ·setor de portos e vias navegáveis;
b) elaborar, coordenar, orientar, promover E! propor os planos dirdores clestinaJos à construção, melhoram-en~.a e expansão dos portos e das
vias navegável.
Suàseçâo 1 V -

Da Divisão de' Coordenação

Art. 38. A I'rivi.sf..o de Ccordenà.ção, subordinada diretRm:;nte ao
Diretor cte· Planejamento e Coordenação, compete:
a) acompanhar a execução do Piano Portuário Nacional, de que trata
a Lei n9 3 .421, de lO de ·julho de 1958, analisando, coordenando, promovendo ou propondo estudos para sua atualização e execução;
b l elabOrar, coordenar, colaborar, promover ou propor a programação
de. investimentos para construção, melhoramento e expansão dos portoS:·
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e vias navegáveis e para defesa e proteção de costas e pr~ias, com base
nos elementos enviados pelas demais Diretorias;
c) elaborar superintender, coordenar ·e propor o orçamento anual do
DNPVI'>r, e .sua programação de receitas e desembolsos;
d) examinar e opinar sôbi·e os programas de investimentos das administrações de portos. das administrações de v~as navegáveis e das Sociedades de Economia Mista vincri~ad&s a atividades do DNPYN;
eJ examinar e opinar sôbre as programações anuais de investimentos
p~tra a construção, melhoramento ·e expansão de portos e. vias navegáveis.
Parágrafo único. A Divis&o de Coordenação será chefiada por um
engenheiro civil, cem aperfeiçogmento universitário , em portos e vias
navc1áveis, ncmeado, em comissão, pelO .Diretor-Geral, por incHcação do
Dirotor de Planejamento e Coordenação.
An 38. A Di·Jisilo d8 Cc•Jff.itl ~:cão terá as se!;'1Üi.1t:~s Seçõe~. que
funcionarão segundo normas e instrUções a serem fixadas pelo DiretorGeral:
a> Seção de Coordenaçã.o Têcnica;
b) Seção de Normas e Métodos;
CJ Seçáo de Programações.
~ 19 A Seç.ão de Coordenação Técnica, subordinada diretamente ao
Chefe da Divisão de Coordenação, compete:
a) acompanhar a execução do Plano Nacional, de que trata a Lei
nÇ' 3.421, de lO de julho de 1953, analisando, coordenando, promovendo
O'.l propondo estudos para sua atualização e execução;
· O) elaborar, superintender, coordenar, colaborar, promover e propor
estudos sôbre as receitas e necessidades de r:ecursos a curto e médio prazo
para investimentos destinados, à construção, melhoramento e expansão
de portos e vias navegáveis e para defesa e proteção de costas e praias,
inclmoive das operações de crédito ou financiamento que se tornarem
necessárias;
·
S· 29 -A Sec_:---,"io de Normas e Métodos, subordinada diretamente ao
Chefe da DiVisão de coordenação, compete:
a; elaborar ·as normas e· métodos çle coleta e remessa dos dados necessário.:: ao bom desempenho das atribuições da Diretoria;
b) elaborar e manter atealizado caderno de encargos das obras e
serviços de competência especializada do DNPVN,;
ç) elaborar e propor normaS e métodos operacionais para o bom desanj;Jenho dos sisterr..as portuário e hidroviário do país.
~ 31! A Seção de Programações, subordinada diretamente ao Chere da
Divisão de Coordenação, compete:
a) elaborar, coordenar, colaborar, promovm· ou propor a programação
anual de investimentos para construção, melhm·amento e expansão dos
porto;;; c vias navegávei;;; e para defesa e proteção de costas e praias, com
1JnGe ncis elementos enviados pelos demais órgãos do DNPVN;
, /J) elaborar. superintender, coordenar e prOpor o orçamento anual do
DI'Y'PVN, c sua programação de receitas e desembolsos;
C) e:::aminar e opinai" sóbre os programas de investimentos cl.as admini::it;:acôes de portos, das administrações de vias navegáveis e das SocieG.adcs .. de Ecçnomia 1\IIistà vinculadas a atividades do DNPVN.
CAPÍTULO VII

DA DIRETORIA DE PORTOS

Seção I -

Da~ atribuições

Art. 40. A Dlrctoria de Por\-c·s, diretamente subordinad:?. ao Diretor~
Gel'DJ, é o órgão da administração centra! do DNPVN que tem por fina-
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!idade coordenar, superintender e controlar todos os trabalhos relativos
a estudos, projetas, obras e equipamentos dos portos, bem como sua
exploração comercial.
Parágrafo único. Compete ainda à Diretoria de Portos aSsistir às
Diretorias Regionais, no. que disser respeito à matéria de sua competência.
Seção II -

Do Diretor de Poftos

Art. 41. , A Diretoria d~ Portos será dirigida por um

Diretor, qve

será obrigatOriamente engenheiro civil com aperfeiçoamento universitário
em portos e vias navegáveis, nomeado em comissão pelo Diretor- .Geral
do DNPVN, competindo-lhe:

a)
promover, dirigir, coordenar e fiscalizs,r as atividades da respectiva Diretoria·;
b) propor, com oportunidade e anualmente, ab Diretor-Geral o programa de atividades, bem como as bases do · rçamento do exercício seguinte ou as modificações inadiáveis no curso do exercício, correspondente
ao respectivo setor;
c)
despacha·.- pessoalmente com o Diretor-Geral;
. _
d.) dirigir-se diretamente em objeto de sua competênciG. aos diversos
órgãos do DNPVN exceto ao CNPVN, caso em que dever-á fazê-lo por intermédio do Diretor-Geral;
e) dirigir-se em objeto de sua competência e mediante autorização
do Diretor-Geral, aos Diretores _ou Chefes de Repartições Públicas;
/) propOr normas e instruções ou baixar, devidamente aprovadas pelo
Diretor-Geral, circulares e ordens de serviço para a mais conveniente
execução de serviços ou obras do respectivo setor;
g) apresentar ao Diretor-Geral até o. dia 28 de fevereiro de cada ano,
o relatório circunstanciado das atividades do respectivo setor;
h) propor ao Diretor-Geral as providências necessárias ao aperfeiçoamcz~1.o dos serviços d~ sua l'espu~Jcahilidade;
i) propor ao Diretor-Geral com oportunidade, a lotação do pessoal
do respectivo setor no exercício seguinte bem como os nomes dos servidores que devem exercer funções gratificadas de chefia e seus substitutos
eventuais;
j) mandar informar, estudar e opinar em todos os assuntos relativos
ao DNPVN de competência do órgãos sob sua chefia, dependentes de solução ao Diretor-Geral;
k) propor ao Diretor-Geral a nomeação, admissão promoção ou melhoria de salário, remoção e exoneraçãO:, demissão ou dispensa de servidor em exercício. no seu respectivo setor, justificando a coriveniência;
l.) expe"dir · boletins de· merecimento dos servidores que lhes forem
dlret001ente subordinados;
m)
prOnunciar-se acêrca dos pedidos de .-licença dos servidores do
respectivo órgão, exceto nos casos da competência da Divisão Médico~
social;
..
n) propor a concessão de vantagens aos servidores no respectivo setor:
o) organizar a escala de férias dos servidores 'que lhes forem -diretamente subordinados e aprovar a dos demais servidores- com exercício no
respectivo setqr;
.
'
pl elogiar e aplicar penas disciplinares inclt'!Sive a de suspensão até
<15) quinze d~as aos servidores que lhes forem subordinádos e propor no
Diretor-Geral a aplicação de penalidades que excederem de sua alçada.

Seção III -

!D-os Orgãos

Art. 42. A Diretoria de Portos disp?e dos seguintes órgãos:
b) Grupos Executivos de Concorrências;
a) Secretaria;
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c) Divisão 'de Estudos ·e Projetas;

d5 Divisão de Obras e Equipamentos;

e)

Divisão de Exploração comercial.
Subseção I -

Da Secretaria

Art. 43. A D1retoria de Portos é imediatamente auxiliacl.a por uma
Secretaria, à qual compete o contrôle, a elaboração e a movimentação dos
expedientes da Diretoria.
Parágrafo único. A Secretaria será dirigida por um Chefe, designado
pelo- Diretor-Geral do DNP'VN, por indicação do Diritor de Portos. ·
subseção ·II -

IJ.o

Grupo Executivo de Concorrências

Art. 44.. A D:l.n:toria de Portos tHâ um Grupo ~xecutivo de Concorrências, que lhe será diretamente subordinado e ao qual competirá a matéria estabelecida nós itens "a" a "g'' do art. 25.
Parágrafo único o Crupe Executivo de ConcorrênciaS será chefiado
por um servidor do DNPV'N, designado pelo Diretor-Geral, por indicação
do Diretor de Portos.
Subseção III
Art. 45.

Da Divisão de Estudos e Projetas

A Divisâc de Estudos e .Projetas, ·subordinftda direta,rfl.ente

à L-il etorü~ de Portos, compete:

a) elaborar, superintender, coordenar. colabo.rar, promover ou propor
a programação de serviços, obras e aquisições necessárias à construção,
expansão e melhoramento dos portos e pma defesa e p:roteção de praias;
b) elaborar, superintender, coordenar, colaborar, promover estudos,
projetas, especificações e orçamento das obras, serviços, instalações e equipamentos necessários à construção, expansão e melhOramento dos portos;
c) estudar e _opinar sôbre as áre&s desnecessárias à expansão e melhoramento dos portos;
dJ examinar e opinar sôbre os projetes de obras de acostagem a serem
~
construídas por entidades governamentais· e privadas;
e) elaborar, superintender, coordenar, colaborar, promover ou propor
estudos, pl·ojetos, especificações e · orçamentos das obras de defesa· e
proteção àe praias;
'·
/J prestar colaboração às adminstrações de portos, entidades governamentais ou privadas em assuntos de sua competência, previamente autorizada pelo Direto:r;
·
g) elaborar trabalhos ou recomendacões de natureza técnica ou econômic::t, _em coordenac:.ão com outros órg~~os do DNPVN, e das administrações de portos, para serem d€\batidos em reuniões de administradores e
técnicos de portos; f
hJ elaborar ou promover estudos, trabalhos ou recomendações ele natureza técnica ou económica, em coorden.?-ção com- outros órgãos do DNPVN,
e administrações de portos, entidades governam.entais e privadas, sóbre
portos, a sert:m apresentados ~os _congressos a serem realizados no Fafs
ou no :gxterior:·
i) coordenar a particpaçãv e propor as providênci2s necessárias a plena
e efetiva colaboràção _do DNPVN à associações técnicas e cientificas, nacionais e estrangeiras de portos;
·
jJ exercer, isolada ou juntamente com outros õrgãos áa Dirctoria,
outras atribuições que lhe for-em determinadas pelo Diretor.
Parágrafo único. A L'lvisão de Estudos e Projeto~ será chefiada ·
por um Engenheiro Civil, com aperfeiçoamente universitário em portos
e vias navegáveis, nomeado em Comissão pelo Diretor-Geral do DNPVN.
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Art. 1:'::i.
a)

A Divisão de EMt:rit>~

f'

Projetas terá as ...;egn~D.t'25 :3er~{1 ?S:

Seção de Estudos e ProjetaS;

b> Seção de Desenho e Arquivo Técnico
c> Seção de Orçamento.
14 1'! A Seção oje Estud'::'s e l?rGjtto::>, compete:

a) organizar plantas topo-idrográficas dos pmtos, diretamente ou por
intemlédio das Diretorias· Regionais ou de Comissões de Estudos e Obras;
·
b) estudar o regime do litoral;
c> pl:ojetar e especificar as obras, instalações e aparelhamento necess2,rios aos portos;
.
d> apreciar e opinar sôbre projetas de obras, instalações e. aparelhamento a serem executados nos portos pelas suas respectivas administrações, ou por entidades públicas ou privadas;
.
e> organizar, manter atualizadas as especificações gerais para a realização das obras, instalaç6es e aa.prelhromento dos portos, inclusive dos
materiais a serem aplicados;
jJ .organizm· lnstruções técnicas que deverão ser observadas pelà..s Dire··
torias Regionais e Comissõ:;s de Estudos e Obras.
§ 211 A Seção de Desenho e Arquivo Técnico, compete:
a) realizar o's desenhos necessários à Diretoriá de Portos;
bJ executar cópias, de mapas e plantas do interêsse da Diretoria de
Portos;
c) organizar e mante1· o arquivo de mapas· e plantas da Diretoria de
Portos;
~.
d) organizar e manter atualizado o arquivo dos projetes aprovados,
quer seJam de autoria do DNPVN, das administrações portuál'ias ou de
terceiros.
§ 39 A Seçi'io de Orç.amento, compete:
aJ orçar as obras projetadas, bem como as instalP.ções e aparelhamentos necessários aos portos;
b) apreciar e opinar sóbre os orçamentos -das óbras,. instalações e aparelhamentos a ,:::erem executados nos portos pelas respectivas administrações:
cl ela.borar, rever e prepor tabelas de compo~i~ão de pre~os ou tabelas
de preços a serem adot~.c'!as pelo DNPVN nas obras portuárias;
rll organizar e manter Ocvld8mente coleclonaclas as, relações dos preços
básicos dos rr.ateriais, mão-de-obta e equipnmentos nos divei·sos portos
do Pais.

Subser;ão IV ·- Da Div-isão de Obr-as e Equipamentos

Art. 47. A DJC'isio de Cbras e Equipamc11tos,
à Diretoria de Portos, compete:

subo~C!1~ad3. rhr<:tan~ente

a.) promover, coordeharo e controlar a execução das obras e aparelhamento portuário prograrrw,dos pe!o DNPVN;
b) propor o programa anual de obras e aquisições de acôrdo com o
Plano Port'\lário Nacional, as dotações financeiras aproi'adas e as proposições das Diretorias Regoina~s;
C> rever e propor cláusulas técnicas aos contratos ou ajustes, editais,
cartas-convites ou avisos ligadoS a adjuâi.cações a terceiros de obras, ser~
viços aquisições de aparelhamento portuário;
d) elaborar, rever e propor normas, instruções ou especificações gerais
para a melhor implantação das obras ou aquisicão de aparelhamento portuário;
·
_
,
e)
manter o contrôle rigoroso das responsabilidades financeiras do
DNPVN, para éom terceiros, em decorrência de contratos, ajustes ou convênios;
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t) controlar e fiscalizar todos os· serviços de dragag·em que vierem a
ser realizados pela entidade de economia mista que fôr constituída espe-cificamente pa;:a execução de dragagem, bem como os serviços de dragagem
que forem confiados pelo DNPVN a outras entidades.
Parágrafo único. A Divisão de Obl'as e Equipamentos será chefiada
por um engenheiro civil, cem aperfeiçoamento universitário em Portos e
Vias Navegáveis nomeado em Comissão pelo Diret01·-oeral do DNPVN,
por indicação do Diretor de Portos.
Art. 48. A Divisão de Obrr,s e Equipamentos, que funcionará f>ê§':l.lrAdo
normas e instruçõe~; baixadas pelo Diretor-Geral, terá as seguintes Seçôes:
a) Seção de coordenação Técnica;
·
b) Seção de Contrõle Técnico-Financeiro;
ci) Seção de Dragagem.
§ 19 A Seção de Coordenação Técmca, compete:
a\ coon1enar a execução dos programas anuais de obras e aquisições,
de acõl'fo com os recursos financeiros que forem consignados;
O) COC!'den2.r, rever e refundir os elementos fornecidos pelos demais
órgãos C.o D~PVN p3.ra a realiiB.çáo, quanao fôr o caso, de concorrências
€' colet9.! de preços relatü;os a obras e equipamentos portuários;
...,, ('Plllnr soDre a efetivaçác das desaprcptiaçôes julgadas necessárias
pelos órp·ã'l::> conlp.etentes, para implants,ção de obras;
fi) rever e propor cláusulas técnicas para confeçao de têrmos de ·contr8.l0 011 de ajust·e. editais, cartas convites ou avisos, referentes à ·adjudicaçao ·1. terceiros de obras, serviços ou aquisição, de apm·elhamentos porw
·tuário.o;·
a l propor o programa anual de obras e aquisições ele acórào com os
elemen' os eor1stantes do Plano Portuário Nacional, das dotações financei~
r as cor;!"I~;l:adas e das proposiçõ-es G.os órgãos responsáveis.
li 20. A Seção d · Cont:-õle Técnico e Financeiro, compete:
aJ manter ngm·oso contrOle das dispouibilidades financeiras do DNPVN
para ~.r
terceiros. contratantes de obras, instalações, equipamentos e de~
mais scyviçc~; portuários, bem eomo o das meci.lições respectivas;
b> e1z..borar e prcmor normz.s e instruçóes gerais para o processamento d:.s mPdiçôes de obras e serviços;
Cl cuntrolar e fiscalizar a realizaçiw de obras e aquisições a Conta d-e
recursos C.•• Fundo àe J\éeH1oramento dos Portos;
c~> prr;r.pder os necessários estudos para atualização ou mod)ficaçáo dos
·
preçs;:; c(·.iJtratuais e orçament.os vigentes;
eJ p~upor a etm:::sao de empenhos de despeM, .anu!ação dos mesmos
e a!ô;ef8.Q~1;~ d:: saldos;
t; a~ant~;r em dia o registro de todos os destc.ques de dotações orçamçntád~J;<; r.~i'erentes a despeS8S de. capital geridas pela Diretoria de Por~
tos;
.~ 3'? .. A eeçãç de Diagagem, ccmp2te:
ct) c:onLl'Olar e t'iscalizar todos os ser'viços de dragagem que viel'em. a
se s.d.JW:lir~aC:os pelo DNPVN a qualquer entidade;
O! mal:tcr um S<Cl'Vlço de eserittu·açao p~na os diversos portos, do -vo!ume nece3~·ário a ser dragado, de conformidade com os levantamentos tow
pc-hidrog1 Pficos que forem realizados;
(; • eui>::kl.l t!leme11tos para efet.uar a comp2xaçáo ào.s preços unltârios
dos &el'VlÇ<·~ de dragagem correspondentes a cadâ tipo de m~nerial, para
cst.abeJecünento düs preços básicos que deverão orientar a confecção dos
, Jl"ç:unC:n t;os;
·
'
ü> ze";.r pela conservaçáo e gu8.rda do aparelhamento e do equip_z.mento qu,~ porventura seja pôsto sob sua jurisdição;
eJ elalJorar e propor normas e instruções gerais sôbre a ex€cução dos·
~er'.'iços d~ dragag"€1)1, bem como para o orocedimento das respectivas mediçbe.S;
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p.nmtover a reparação do aparelhamento, _equipamento e embarcaDNPVN, quando devidamente autorizada;
organizaT e manter um registro completo de todo o aparelhamento de

d1·ag9.g-em de propriedade do DNPVM-, do qual contam t66.1as i:l.S

caract1sti~

cas dos me<>Inos, os. locais onde estão sendo utilizados, estado de conserva~
çáo e tudo o mais qúe fôr necessário. à eficiência dos serviços;
lt-J org-anizar e manter um fichário técnico relativo à dragagem, coinpreendendo projeto<:, plantas, especificações, orçamentos e àemais documentos c01·relatos.
Subseçâo v -

Da Divisão de ExploraçãO Comercial ·

Art. 4CJ. A Dhisão de Exploraç8.o Comercial subordinada .:ureta,mente
à Diretoria · de Portos, compete:
·

1) fiscalizar e controlar a exploração dos portos a cargo de concessio~
nãrios e Oe sociedades de economia mista, bem como as operações de carga e descarga nos portos não organizados;
::l), supcrv1sionar e controlar a exploração àos portos a cargo da Uniãoe a dos que vierem a ser incorporados ao PNPVN, desde a incorporação e
até que seja estruturada a organização definitiva, para os mesmos, opinando sôbre essa nova estruturação;
3) organizar"' e manter atualizado o registro das instalações e aparelhamento dos. portos, fornecendo-os aos demais órgãos do DNPVN, sempr&
qtte solicit:-~da ;
I
4)' est~.beiece:: normas e métodos para as operações nos portos visando a obtençfro do máximo ren<Ximento dos serviços neles- realizados;
5) zel:-<..r pela fiel observância dos contratos de concessão dos portos G'
pela legislação portuária vigente;
.
,
6) opmar sõbre a conveniência de novos contratos de concessão de por ..
tos e·sôbre a encampação e rescisão dos já existentes;
'7' Qpin.ar sôbre contratos de arrendamento ou locaç~o de instalações
especiais dos portos- ou ajuste de quaisquer espécie, fazendo cumprir a legislação em vigor;
8) orgumzar e manter atualizado o r.egistro das leis e contratos Vigentes· relativo~ a portos;
9) org~mizar o registro di:ts características dos portos organizados, com~
preendendo as extensões de cais, armazens, silos, guindastes, e demais insta.Inções portuárias;
10) el::tbora_ quadros e gráficos e promover a sua divulgação quando
houver inte:résse para cs ~erviços portuários ou fornecê-los a entidarles ou
pessoas a quem reconhecidamente possa interessar;
11) examinar e opmar sObre as tomadas de contas dos concessionários e
os balan.,ete~ apresentados pelas Delegações de Contrôle junto às autarquias portuãrias;
12) apurar as .importâncias dos capitais aplicados nas construções e
aparelhamento de capitais aplicados nas construções e aparelhamento de
cada pôrto, mantendo atualizado seus registras;
13) propor os aperfeiçoamentos julgados necessários para maior _cz.a •
tidão nas ·realizações <las tomadas de contas;
14) manter atualizado um resumo da situação financeira de ·cada
põrto;
I
15) estabelecer normas para a fiscalização e contrôle da contabilidade
das administrações de pmto3 de ;:tcôrdo com um plapo de contas preeste. belecido;
lGJ estabelecer os custos dos estudos," das obras e serviços dos portos e
de outro::; serviços e das diversas fase ou partes dessas obras, aquisições e
serviço_s, segum!n uma subdivisão adequada e uniforme;
17) estudar as propostas de alterações de tarifas dos portos, com o
ch}etivo de harmonizar os interêsses do País, e o equilibrio financeiro dos
mesmos;
18) organizar e manter o registro de tôdas as tarifaS .portuárias' com
8!5 respectivas alterações que torem' se verificando;
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19) examiml.r e informar s6bre as reclamações dos interessados quan·
do a aplicaçào e modificação de tarifas portuárias;
20> mante; estudos comparativos das 'carifas portuárias, entre si e
destas ou outros mei8s de transpmte nas mesmas zonas de influência;
21) dlsciplinar todos os assuntos referentes a operação nos portos orgfulizados nu que se -refere à utilização das instalações e aparelhamentos
8xistentes. e -outros métodos de trabalho, visando obter o maior rendimento das operqcõ";~.· portuárias;
·
42) eontrolar a f1scalização dos portos não organizados qualquer que
se]a a' f!Jl'!lw d? utilização de embarcadouro;
23) opina:· s6bte as t8.belas de mão de obra, propostas pelas adrhihistr~tçôes dcG pc.Jxtos em face de sua possível influência sôbre os custos de·
opf.'ração DQs rr.rsmos;
24) OPiilm scibrE Acôrdos Salariais a se1·em lavrados entre -as Adminis-craçoes de Portos e seus empregados através dos respectivos Sindicatos;
25) manter estudos comparativos entre os salários .vigentes nos ·ctiver-·
so~ portos do País, propondo medidas tendentes a uniformizá-los, grupando-os de acõrdc com os portos de condições semelhantes;
26) examinar e informar a.:-: reivindicações dos empregados dos portos.
·quanto 'à aplicaçã·J de leis traballlistas ;
Parágrifo único. A Divisão de Exploração Comercial será chefiada. por
11.m Engenhe~1o Civil. com aperfeiçoamento universitário em Portos e Vias
N?..vegáv3is, nomeRdo em Comissão pelo Diretor-Geral do DNPVN, por incür.ação do Din;tor de Portos.
,
Art. 50. A Divisão do~ ExploraÇão Comercial que funcionará segundenormas c ü1s"r..ruções baixadas pelo Diretor-Geral, terá as seguintes Seções:
a) Seçf~o d·~ Relações de Trabalho;
O> Secáo de Contabilidade Industrial;
c) Seçao ci1P Tarifas;
dl Seçâo de Contratos e Tomaci'as de Contas;
e> Seçâo de Ct-tdastrc e Registro;
'
1> Seçào ct-c R-acionalização do Trabalho;
§ lÇ'. A Seção de Relações de Trabalho, compete:
a) opina.~ sôbre acordos salariais a.serem Iavi·ados entre as administra~"
çôes portnárias ·e seus empregados, através dos respectivos sindicatos;
O) m&r.:tPl estados. comparativos entre os salários vigentes nos diver-sús portos elo país, propondo meó!idas tendentes a uniformizá-los, grupando· os de a('ôrdr; com os portos de condições semelhantes;
C) examli:t~r e informar as r-eivindicações dos empregados dos portos
quanto a aplic..<Jç§,o da legislação trabôJ:P,ista.~
. § 2<?. A f3eção de Contabilidade Industrial, compete:
a) estat.e:eec1 normas para a fiscalização e contrôle da Contabilidade
da~ 8,dmmJ".tl aço?.:; p.ortuárias, de acôrdo com o plano de contas préviamr::mte estabeleciclo;
b) est.o.belecel· os custos elos estudos, das obras e serviços dos· portos,_
em suas Jiyersal3 fases, seguindo uma subdivisão adequada e uniforme.
~ 3\l. A Seçãu de Tarifas, compete:
a) estucila.r a:> propostas de tarifas para os po1·tos e suas alterações, com·
o objetivo de h&rmonizar os ínterêsses do pais e o equilíbrio financeiro de
sua2 respe~tiVi1S administrações;
b) org~mJz.a:- e manter o registro de tôdas as tarifas portuárias, com
as respectivr,_.s altf;rações que forem se verificando;
~
e) examinar e informar. sôbre as reclamações dos interessados quanto
à aplicação e modificação de tarifas portuárias;
à) ·mant.Pr estudos comparativos das tarifas portuárias com as tarifas:.
de outros me~of:, de transporte, nas mesmas zom~-s de influência.
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§ 49, A Seç~.. de Contrfttoól e Tom:1das de-Contas, coillpete~
supervlSlonar e controlar a exploração dos portos a cargo da União

a)

e cos que vierem a ser incorPorados ao DNPVN, desde ro incorporação e

até que se,ia estruturada a organização definitiva dos mesmos, opinàndo
~ót.re essa nov
estruturação;
·

b> zet~.r kel:.i fiel observância dos contratos de concessão dos portos 'e
rela aplicaçal adequada da legislação portuária em vigor;
c) opi_nar s(';b~·e a conveniência de novos contratos de concessão de
.portos e ,.-ibr<: r• encampação e N:!scisão dos existentes;
.a> cpin:il ~óbre contratos _de arrendamento ou locação de instalações
-pOl"tuárias rucümentares ou especiais, b:::m como sôbre ajustes de qualquer
e;:;pécie. fazendO cumprir a legislação em vigor;
e) ex·,u:e:nar :JS tomadas de contàs dos concessionários e os balancetes
ap!·esentado::; [)elas autarquias portuárias;
JJ propc.'i os aperfeiçoamentos julgados necessários para maior exati·dão na:s !."C~lizações das tomQdas de contas;
g J apL~rar as importâncias dos C8.pitais aplicados nas constrw;õeS e aparelhamento d c::tda pêrto;
hl mant,;.•r ~-r·u.alizado um resumo da situaç§.o financeira de cada pôrto,
~ 59. A t_;~.;ç8,c de Cadastro e Registro, compete:
aJ ')l'g~'l.nizat e manter atualizado o registro das leis e contratos vigentes relativo;, P portos;
bJ JrÇU1â-:ar o n::gistro das características dos portos organizados, compreendenj0 a3 extensões de cais, armazéns, guindastes e ó.1emais instala~

çô2s:

c) mam2r t~tua!izados os registras das importâncias dos capitais apli~
cados nas constcuçf:es e apm·elhamento de cada pôrto.
§ · 69. A .Seção de Racionalização do Trabalho, compete:
a)
es'c~d.'e"lecer as condições in.dispensâveis para a racionalização das
-operaçóes portuó.n~t~ vis:md() à obtenção clb m:iximo' rendimentu dos serviços realizados em cada pórto;
b) ma;.Jtec· gtualizado um resumo da situaçZo operacional de cada pôrto
em e:rplora.çho e do rendi1nento do·- trabalho em cada uma de suas instaJu~~óes.
_ _
\
e)
ci~nr;ir-se em objeto d.e sua compet-ência e mediante autorização
·do Dü·etor-Ge·ul aos Di!·etores ou Chefes de Repartições Públicas;
jl proper nmm.as e in"truções ou baixar, devidamente aprovadas pelo
Diretor-c-eral, c<r•:ulares e Ol'derls de serviço pa~·a a mais convemente exe·cnçáo de se: viç.~;s cu obras do respectlvo setor;
gJ ap-"'e:ocnt?.r ao Dire"tor-Geral até· o dia 28 de fevereiro de cada ano,
o rel3.t6:do eü·cunst~mciado das atividades ào respectivo setor;
h-) prcpt:r l~(J Diretor-Geral as providências· necessárias ao ~:"<.perfeiçoa
mcnto dos S-':')TVtt;os de sua 1·esponsab~lidade; ~
i) :.Jl'OPOI 1:.c Diretor-Gera1 com oportunidade, a lotação do pessoal do
re.-:;pectlVO .Si.:!~Gr Pu exerci;:;io seguinte bem· como os nomes dos sei'Vidores·
()Lle c!evem E'X!':Í"CN funções gratificadas de chefia e seus substitutos even-

tuais;

11 m.J.r:Uar inl:onna!", estudar e opinar em todos os assuntos relativos
ao DNPVr-1 d; comp~l&nci':t. do órgão sob sua chefia, dependentes de solução dn Dil~etor Gerr.l;
/(,; propu' au Dire·~or-Geral a nomeação, admissão prolUOÇão ou melhoria de s.aHtrio, remo1;ão e exoner21,ção, demiss.ão o_u dispensa de servidor em
cxercic:o, lkl seu. respectivo setor, justificando q. -conveniência;
l) expedir 1'6oif"tins de merecimento dos s,2rvic?ores que, lhes forem diret<-<mente ~ 1 1bordüJ.ados;
'
m.) pt·vnuncl::.:.r~se acêrca dos pedidos de licença dos servidores do respectivo órgão. exceto nos casos d~ competência da Divisãó Médico-,Socia.I;
n)
)l"ObJUl a concessão de vantag-ens aos servidores no respectivo setor;
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a) organizar a esc<J-.la àe férias dos servidores que lhes forem dir.etamente subOrdinados e aprovar a dos demais servidores com exercício no
respecti·to osetor;
P> ·eloglur e aplicar penas disciplinares. inclusive a de suspensão até
(15; quinze-- dias aos servidores que lhe forem subordinados e propor ao
Dlretor-G~~n1l a aplicação de penalidades que excederem de sua alçada.

CAPÍTULO VIII

DA DUt.ETORIA DE VIAS NAVEGAVEIS
Seç:ão l -

Das Atribuições

Art. 51. A Diretoria de Vias Navegâveis, diretamente submch:o.ada ao
Dll'etor-Geral e o órgão da Administração Central do DNPVN, que tem
pqr fimüidade o desenvolvin.ento da navegação interior· no Pais, ao qual

compete:
a) estudar, propor, coo.t'dP-nar, executar e çontrclar a poli'tica de vias
11avegâve1s da União ;
'b)
planejar, pwjBtar, SU1Jerintender e controlar a execução de obras
e serviços de melhorainento e ampli.a.ção das vias navegáveis ;
CJ cooperar com outros Orgavs ,da administ~·ação pública federal,
-estadUal, municipal e autárq,uica na realização de eStudos, obras 0 serviço~
aue digam resueito às vias naveo6veis ·
~ d) ·opina( sôbre os projetas ~ fÚmt 'gabaritos das obras de arte especiais
a serem construídas por quaisquer 8ntidadês públicas ou pr-ivadas, em vias
navegáveis ou não mas que estejam ou venham a estar, incluídas em
planos de e:-ipansão da Na1-•egação Interior ;
e)
opinar sôbre planos e proJctos' dG barragens a serem cou:3truid8.s
por Entidades governamentais ou privadas dos cursos d'água definidos na
alínea "d";
j)
opiriar sôbre os ·projetas q1:e envolvam utilização de considerávei3
quantidades de água nas vias üefinidas no item "d" ou de quaisquer tributários seus, _seja para fins de irrigação ou de dssvio para outras bacias ;
q)
propor o embarg-o de obrns que impeçam ou dificultem a navegação nos cursos d'água definidos na a.línea "d":
h) colaborar nos orçamentos e programas anuais de trabalho ;
i) promoYer a n:tirada f•e ca:;cos ou outros objetos· submn·sos que
obstruam ou dificultem a ror.,ve:;acf:o interior e decidir sôbre a disposieão
dos salvados- :
·
j) ~laborar ou promover estudes, trabalhos c:le n::'lf.ure;~a té<:nü~B ou
econômica, -::oordenar a r;articipaqáO e propor as providências n·~cessirias
à colaboração do DNF'VN com as A5sociações Técnicas e Ch~mifica.s,
nacionais e estrangeiras, que dipam l'espeito à utilização d0. ág·uá, desenvolvimento integral ~Je b~~cias on impl~mt~.ção cte vias nave~·áveis :
Jc)
p1opor. as medidas necr.s~á""j~~ para a boa :;-,dministracfi.o. '"xplor<l.(:ão
das Vi8.S navegáveis que forem c~_-ü"\das. melhorndas ou conservadas pelo

D:N.PVN:
n recomendar norms_s e tT!r.':tr,nns pnra ?,:o; o;ocr:::~,sõ:s nas vb.::; nnveg·áveis, vi.sando à obtev;f:o c~o tr.~~}:-imo rPnrlimm1h1 nas serviços ;
-n~)
~.ssisth· 8s Diretorir..s HGq:i(maü; no qu2 d1Bser respeito à matl~ria
de stn co:mneí-.ê>ncla :
n) especificar os ec!'.Üp8ment.os neG']ssários so melhoram~nto das vias

na.ve!'n\veis :

O)
exew~~r au:1ic:qcwr ovitas ::ot':vir'!:::~,J.es tJTT.!" r-nnh·ihuam p::'J,T'n c ilpc::envolvimeni.o rla" vias n8.Ve0:fcveis c (I"J.C: 1he sejnm à2tel'miPs.das pelo Di"etor-

Geral.

-

Seção 11 -

Do Diretor de Vias ·navegáveis

Art. 52. A Diretorü~, d.e Vias Navegáveis terá um Diretor qu2 será
-.obrigatOriamente engenheiro civil, ·com aperfeiçoamento universitário ('fi
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Portos e Vias Navegáveis, nomeado em Comissão pc;lo Diretor-Geral do
DNPVN, competindo-lhe :

dirigir, coordenn,r e fiscalizar as atividades da respectiva Diretoria;
b) propor, com opcrtunidade e anualmente, ao Diretôr-Geral, o
programa de atividades, bem come, as bases do Orçamento· do exercício
seguinte ou .as modificações inadiáveis no curso do exercício ;
ç)
despachar, pcs.sohlmente, corr. o Diretor-Geral ;
d) dirigir-se díretan1ente, en~ objeto de sua competência, aos diversos
a)

órgãos do DNPVN ;
e)

dirigir-se,-. em objeto de .sua competência, aos diretores uu chefes

de repartições públicas ;

f)
propor normas e instruções ou baixar, devidan;ente aprovadas,
.circulares e ordens de serviço para mais conveniente execução de serviços
da Diretoria i
g)
apresentar ao Diretor· Gen:J. até o dia 28 de fevereiro de {:acta 'lno·,
o relatório circunstanciado das atividades da respectiva Diretoria, no
exercício anterior ;
h)
propor ao Diretor·Geral as providências necessárias ao aperfei··
çoamento dos serviços dé sua responsabilidade;
i)
propor ao Diretor-Geral, com oportunidade, a lotação. do pessoal do
respe~tivo setor no exereicio segl:Jinte, bem como o nGme dos servidores
qne devem exerCer funções gratificadas de chefia· e seus substitutos
eventuais :
.
j) mandar informar. Estudar e opinar em todos os assuntos relativos
ao DNPVN, de competência do órgão sob sun. chefia, dependentes de
soJ.ucão do Diretor-Geral :
k) prop0r ao Diretor- G€ral a nomeacão, admiss5.o, promoção oü
melhoria d8 s~lárià, remocào e exoneração, demissão ou dispensa . de
servidor em exercício. nr:. seu resnf'ctivo setor, justificando a conve:ni:'>nr.ia ·
l)
expedir boletil1S de merecimento dos servidores que .lhe.. fore~
dirta,mente subordinados ;
m)
pi·on.unciar-se acêrca ·dos pedidos de licença dos servidores do
respectivo órgão, exceto nos case!' de competência da Divisão :01édico~
Social· '
·
n)' propor a ccncessfio de vantagens· aos serVidores no respectivo
setor;
o)
organizar e aprovar a· Escala de férias dos se1'vidores que lhe forem
diretamente subordinados :
p)
elogiar e aplicar penas àjscipJinares; inclusive R. de smmensê.o até
15 (cminzel dias. aos servido'·es c~uc lhe forem snboniinados e prnuor ao
Direior-GATal .a anJicaciio de n(·:naUdaães qu~ excederem de sua a1cad::t:
f/)
promov.?r .iunto ao Diréo"~"-G8r8.l .<! abertur~ de inouérlto .<~.rJminis
t'l"ativo ~ôhre qualquer fato Jul.gado irregu1ar, ocorrido no respectivo setor
c1e :J.tividade.

seçãn Ill -

Dos órgãos

Art. 53. A Diretoría dP Vias Navegáveis, dispõe· dos
a)
Secretaris,.
b)
Grupo Executivo de Concorrências:
c) . Divisáo de Estudos e ProjetaS .
dl Divisão de Obras e Melhoramentos
e) DiviSão ele Exploração Comercial.
S!tbseção I -

s~guintes

órgãos :

Da secretaria

AI·t. 54. A Diretoria ele Vias Navegáveis é imediatamente auxiliada
por un.1a SecrRtaria à qual compete o contrôle, a elaboração e a movimentação dos expedientes da Diretoria.
.
Parâgrafo único. A- Secretari<:~ será. dirigida por um Chefe, designa•:lo
pelo Diretor-Geral do DNP"\'1.\1", pol' indicação do Diretor de Vias Navegáveis.
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Do CTrupo Executivo de Concorrências

Art. 55. A Diretoria de Vias Navegáveis terá um Grupo Executivo de
Concorrências, que lhe será diretamente subordinado e ao qual competirá
a matéria objeto dos itens "a" a "g" do art. 25.
Parágrafo único. O Grupo Executivo de Concorrências será chefhic'!o
por um servidor do DNPVN, designado pelo Diretor-Geral por indicação do
Diretor de Vias Na'Vegáveis.
~c:ubseção

IIi -

Da Divisão de Estudds e Projetas

Art. 56. A Divisão de Estudos e Projetes, $U.bordinada diretamente à
Diretoria de Vias Navegáveis, e chefiada por um engenhei:;:o eivil com
aperfdçoamento universitário em Portos e Vias Navegáveis, nomeado em
comissão, pel0 Diretor .. oeral por pl'oposta da Diretoria de Vias Navêgáveis,
'
·
-coinpete :
a)
promover, propor, executar ou ·cOordenar coletas de 'dados, levan~
tamentos e e;.;tudos que permitam o plancjamento global das bacias hidra~
gráficas, tendo em vista o aproveitamento múltiplo dos recursos hidráulicos,
dando especial ênfase à navegação ; ·
b) superintender, promover, propor, ou coordenar os meios necessários
para a elaboração de estudos, prQJetos, especificações e orçamento 1las obras
e serviços necessários à expamâc e melhoramento das vias navegáveis;
cJ estudar e fixar os gabaritos a serem obedecidos no melhoramento
e aproveit.amento das vias na• egáveis ;
.
d) examinar os projetes de obras de arte a serem construidos .por ·
entidades governament&.ü.. cu privaras sôbre as vias navegáveis constantes
do Plano de Viação Nhciona·J ou que possam ser incluiàas em planos de
expansão. da Navegação Interior ;
e) examinar e opina1: sôbre os projetes de melhoramento e aprovei~
tamento das v.as nsv.egiweis a serem executados por entidades _governamentais ou privadas:
f)
procedt~r a estudes sôbre os diversos meios de transporte, especialmente o hidro"l.·iário, e su?-s ihfluéncias no progresso das regiões interessadas;
q) elaborar ou promOver estudos, trabalhOs ou rt'r.omend.q.çõe~ rle
natn:reza técnica on económica, oem coord~maçâo com outros órgãos oo .
DNPVN, ehtidadoos governamentais ou privadas· sôbre vias navegáveis, a
serem apresentados aos congressos que se realizem no País ou no "exterior ;
h) coordemn' a part!cipação e propor as proídências necessárins à
plena e tfetiva colabora.ção do DP."PVN a associações técnicas e ..:::icntfficas
de. vias navegáveis, r.aciu11ais 011 estrangeiras:
i) exercer, isolada ou juntamente com outros órgãos ·da DirP.toria de
Vias Navegáveis outras atribuições que lhe forem determinadas pelo
Diretor-Geral·.
Art. 57. A Divisão de Estudos e Projetas, dispõe das seguintes Seções,
.que funcionarão segundo uonnâs e instruções baixaÇas peJo Diretor~Onral ;
ctJ Seção de Levantamentos ;
b) Seçâo de Hidrologja ;
C)
Séção de ProJeto~ e Or<·ainentos;
d) ·Seçáo de Desenho e Arquive Técnico.
§ 1., A Seção de Leyantamentos, compete :
a)
promover, especificar e c0ntrolar a eXecução de coletas de dados
.básicos necessário~ à elaboração de cartas ou plantes das áreas a_ serem
estudadas:
b)
promover viagens de reconhecimento e exploração das vias 1Úve~
gáveis a serem criadas ou znelhoradas ;
c) propor, especificar e controlar a execução de serviços de teva,ntam~nto aerofotogramétriccs, topográficos, batimétricos, pedológicos, geo!ó~
gicos ou outros que se fizere!Jl necessários ;
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à) promover ou e:-:ecutac restituições, mapeamentos e análises das
áreas em estudo.
§

a.>

29

A Seção de hidrologia, corr.pete :

e cstuclal' dados sébre o regime de cursos de água, e
regime de chuva;:; e outras fases naturais do ciclo hidrológico como a
evaporaçao, lllfiltração, e.scoam~nto e annazename~lto de água su!Jterrànea
e demais elementos cJlm<Jtu!ó~icos, meteorológicos, e fisiográficos que
possam intercs.sar aus estudus p1·eiilninares necessários ao planejamento
col€~ar

das bacias hiGrográficas ;

D> orgamzar e programar a instalação de rêdes pluviométricas, "-staçócs
fluviumétricas, estações eval)mimétricas, postos de sedimentometria, postos
de_ cole ta para contrôle da· c:ualidade da água e outras .instalações pm·a
coleta de daclos hid.rÜlógico~ ;
·
C)
organiza:: eu Pl mnover campanhas sistemáticas para os estudos e
programas de trabalho referidos nos itens anteriores nas diversas ·:J·;>..cias,
visando à obtenção de coe"f.lciçntes e indices regionais aplic{J.Veis à estimativa de cheias e descargas máximas e minimas, deflúvios, inventário
hidrolég1co de bacias hidrogrãíieas e estudos de regularização do regime
de cursos de- água ;
dl coordenar os seus s;;rviços e programas de trabalho com outros
órgãos regionais tée~ncus ctn DNFVN, orientando os serviços similares das
Di"retorias regionais e coori-"erandn com outros órgãos federais estaduais e
munir.ipais de form:::~ a evitar dup1icid8.de de esforços ;
~) manter serviços (\e escritório- para atender à manipulação, ánálise
e interpretação dos dados h:drológicos coletados.
§ 4Q A Seçâo de Projet.os e Orçameiltos, compete :
a)
elaborar e propor plano::. oic caráter plurienal de serviços e obras
e realiz9.l" os estudos l).ecessários ~ sua revisão anual ; ·!o
b)
fazer o Plá.nejamento integral das- bacias dando ênfase à navegação ; ·
c)
projetar ou promOver estudos de ~arragens, eclusas, canais de
navegação, usinas hid.roclét.tit.as etc.;
d) estudar e projetar obras de transposição de bacias:
e) fixar gabaritos para as obras de arte sôbre os rios navegáveis,
ou aquêles que, venham a ser incluidoS em planos de expansão c1a nave~'ação ·
to
/) '
fixar gabaritos para. eclusas e canais dê navegação nas div~rsas
bacias hidrográficas ;
g) examinar e opinar sôbl'-" pr(:jetos de obras de n2.vegação a :.;erem
feitos por O'..Ül'I}S órgãos ;
1
h) especificar e arcar estu.dos. projetas e cbras a s2rem execut:Jdr:s
diretamente pelo DNPVN, contratados com firmas particulares ou realizadas medl&nteo convénio com outra..<; entidades :
i)
promovei' o lrovanhnhenb sistem{ltico d'l custo dos estudos. s2rviços
e obras a ssrem inwJantado~ e de :}eu,; elen1ent.os. constituintes, lwm corno
r"eti1tzar :2::: pe~nvi.s?,S uf>ce:::s{uin ú r:on11Josic8.0 r'le prsc0.<: lF'ité.ril).c; n:-~.-a
o fim d'? elaborar orçamento::; par:::· estudos, projetas e obras da Diretoria.
~ f..\1
A Sc:ção de r(;,senh!J e Arq11ívo Téc!1ico. compete:
a) eJaborar qua1qu8r tiDO dr des8nhos. gráficos, mg.pas, croquis,
plantas etc. para todo::c; os órg·ãos d~r Dire+rrri~. <'le Vins Nave<:!·ávei'3:
I>> executar e providen·~iar cópias heliográficas de. plantas e cte·senhos
cl ·coligir chssilkar e con:o.r:rvur t0d.a a documen~ação técnica de
int<;>rêsse da Diretória ·cte Vias Navegáveis;
d) guardar e arquiv?-r plant::.ts, projetas, desenhos, memórias justificativas. relatórios, fotografias, mosAicos, cadeTneta~ de campo, etc.;
e) organizar e manter atnalizadas a.s publicações nacionais e estrangeiras sôbre assuntos relacionados com as atívidades da, Diretoria de Vias
Nave'gáveis;
j) organizar e manter atualizada a .documentação fotográfica ·e cinematográfica das realizações a cargo da IJiretoria de Vias Navegáveis.
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Seçâo IV -
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Da Divisão de Obras e M elhoramentcs

Art. 58. À Divisão de Obra.s e Melhoramentos, subordinada diretamente
Diretoria de Via.s Navegáveis, e chefiada por um Engenheiro Civil, com
aperfeiçoamento universitário em portos e vms navegáveis,_ nomeado em
comissão pelo Diretor Geral, por indicação do Diretor de Vias Navegáveis,
compete:
a) promover, coordenar, supervisionar e controlar a execução e conservação das obj:as e melhoramentos das vias no.vegáveis programadas
j,

pelo DNPVN;

.

promover o programa anual de obras, melhoramentos e conservação, de acôt'do com as dotações financeiras aprovadas;
c) rever e propor cláusulas técnica.s aos conti-a tos ou· ajustes, editais,.
cartas-convites ou avisos ligado.;.s à adjudicação a outras entidades de serviço de melhoramentos e conserva.ção das vias navegáveis;
d> elaborar, rever e propor ncrn:.as, instrur;ões ou especificações gemis,
para a implantação das obras e melhoramentos;
e) manter o contrôle rigorüso d3.s responsabilidades- financeiras da
Diretoria em decorréncia de contratos, ajus~es ou convênios de obras;
Í) exercer, isolada ou junta,mente. com outros órgãos do DNPNVN,
outras atribuições que lhe forem determinadas.
Art. 59. A. Divisão de Obras e Melhoramentos, dispõe das seguintes.Seções, que funcionarão segundo normas e instruç~es baixadas pelo DiretorGeral:
a) Seção Téenica de Obras e Melhoramentos;
b> Scção de Contrôle Técnico-OI·çamentário.
§ li? .A Seção Técnica de Obras e Melhoramentos, compete:
a; promover, coordenar e orientar a execuçao e conservação das obras
e melhora.mentos das vias naVegáveis programadas pelo DNPVN, inclusive·
limpeza do leito e margens, dragagem, derrocamento, bo:~lizamento. e regularizo,çâo de leito~
b l estudar o programa anual de obras, melhoramentos e conserv·ação;
cJ rever e propor cláusulas técnicas .-ws contratos ou ajustes, ed;w..is.
cartas-convites ou avisos ligados à adjudicação a outl'ás entidades de·
serviços de melhoramentos e conservação das vias navegáveis; .
dl elaborar, rever e propor normas. instruçéies e especificaçôes ge1·ais-.
para iiJlplantaçáo de obras e melhcramentos.
~ 20 A Seção cte Contrõle -Técnico-Orçamentária, compete:
a) controlar a fiscalização da execução de obras, melhoramentos e,
conserva~~âo das vias navegáveis reali&adas ou contratac,ln.s pelo DNPVN;
b) atender aR Diretorias Regionms no que d!sser respeito à fiscali;;açáo'
de obras, melhor<J.mentus e c0nservaç.ão das hidl'ovias;
c) acompanhar o andamento Uvs Serviços da Diretm·ia. m?-ntendo.
rigoroso C?Ontrôle das suas rcsponsabmdades lécnico-financeiras.
b)

Subceção V -

Da Divisão de·· Exploração Comerciai

Art. 60. i'i Divisão de Exploraç8.o Comerclal, subordinada diretamente-·
a Dü·etoria de Vias Navegáveís e- chefiada por um Engenheiro Civil, com
aperfeiçoamento universitário em Portos e V1as Na\'egáveis, nomeado em
cor:.1iss8.o pelo Diretor-Ge·rat por indicaç$.o do Diretor de Vias Navcgâveis,
compete:
a> coordenar a administração e conservação das hidrovias construidas..
ou melhoradas pelo DNPVN;
b> estRbelecer norme.s e métodos para as -operações nas vias navegáveis, visando a obtenção do máximo rendimento dos serviços nêles reali-·
zados;
C)
orga:i:üzar· e manter atualizado o registro das leis e contratos vi-g·entes relativos a portos e vbs fi miais;
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d> estudar tarifas de pedagios e propor sua cobrança onde e quando
fôr julgado conveniente;
. . _
e) estudar, recomendar e coordenar com os dema1s orgaos resnonsáveis as medidas necessárias para o melhor desenvolvimento do tráfego

fluvial.
Art. 61. A Óivisão de Exploração COmercial, dispões das seguintes

Seções que funcionarão segundo nor:q1as e instruções baixadas pelo Diretor<Geral:
a) Seçá.o de Organização
Coordenação;
.b> Seção de Administração das Vias Navegáveis.
§ lQ A Seção de Organização e Coordenação, compete:
a> estudar e propor norlllas e métodos para as operações e vias navegáveis;
b> organizar e manter atualizado o registro das leis e contratos relativos às vias fluvHtis, estudar e sugerir mudificações visando seu aper-reiç0amento.
~ 21? A Seçâo de Administração -das Vias Navegáveis, tompete:
a) estudar tarifas de utilização das vias navegáveis e prepor sua
cobrança onde e quando fôr julgado conveniente;
b) solicitar, com oportunidade, aos· órgãos competentes, as medidas
.:necessá'rias à manutenção das vias em boas condições de -navegabilidade.

e

CAPÍTULO !X

DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS HIDROV!AR!AS
Seção I -

Das atribuições

Art. 62. O IÍlstituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias, subordinado
-diretamente ao Diretor-Geral do DNPVN é o órgão de pesquisas do
DNPVN e que tem como finalidade:
a) a realizâção e o fomento de pesquisas e estudos-- experimentais e
teóricos das obras hidroviárias, marítimas e fluviais, bem como dos fenômenos hidráulicos, geológicos e meteorológicos, cujo conhecimento interessam a perfeita realização dessas obras;
_ b) :;:~.s pesquisas e estudos sôbre a organiz?-çâo e execução de trabalhos · hidl·oviários. humano ou mecanizado, tendo em vista seu aperfeiçoamento e eficiência;
c) a solução de problemas ou o encaminhamento de pareceres que
lhe sejam apresentados pelos órgãos executores ou de consulta do ·DNPVN
ou por terceir~s. _dentro de sua especialidade.
Parágrafo ú.nico. Ao Instituto Nacional de Pesquisas Hídroviárias,
-compete:
a) observar, -estudar e pesquisar os fenômenos natufais illtervenientes
nas obras hidroviárias ou hidráulicas, marítimas e fluviais, no sentido
c-Científico ou téchico de causa e efeito;
b) estudar o delineamento dos projetas de dispositivos ou obras hidraviárias ou hidráulicás, marítimas e fluviais;
c) pesquisar, experimentar ou ensaiar .em laboratório tais ob;:as, bem
·como o comportamento de seus mâteriais constitutivos;
d) ·ensaiar ou verificar o comportamento de apar-elhos, máquinas e
~seus· componentes pí:tra ·comproVação das especificações do3 fa.bricantes;
·e> ensaiar ou experimentar materia.is de· uso nos portos e vias navegáveis para conhecer suas características ou formular especificações
mais apropriadas às nossas contingências;
f) elaborar, rever e propor normas, instruções· ou especificações gerais
para a e"xec~ção de pesquisas e estudo topo-hidrográficos, hidrológicos e
.,geológicos ligados ~ assunt-es hidroviários;
·
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gJ elaborar, rever e propor às clausulas técnicas dos contratos ou
ajustes, editais, cartas··convites ou avisos ligados a adjudicações a terceiros de estudos topo-hidrográficos, hidrológicos e geológicos, referentes a
obras ou pesquisas a cargo do DNPVN;
hJ programar e organizar cursos de ensino ou de extensão no sentido
de especialização ou aperfeiçoamento, administrativo ou tecnológicos' em
assúntos hidroviàrios;
iJ manter intercâmbio com as organizações congêneres do Pats e do
estrangeiro e bem assim com as Universidades para o fim de estimular
a formação e pós graduação de técnicos especializados nas diferentes atividades hidroviárias.
·
Seçâo 11 -

Do Dinitor dn Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias

Art. 63. O Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias será dirigido por um Diretor que será obrigatoriamente, engenheiro civil, com
aperfeiçoamento universitário em portos e vias navegáveis, nomeado, em
Comissão, ·pelo Diretor-Geral do DNPVN, competindo-lhe:
al promover, dirigir, coordenar e fiscalizar as ativiP.ades do Instituto;
bJ propor ao Diretor-Gera1, a.nualmente e em tempo oportuno, o programa de trabalho do Instituto para o exercício seguinte, com as bases
do respectivo orçamento, bem como as modificações que julgar necessárias
ao programa do exercício em curso;
CJ despacjlar pessoalmente com o Diretor-Gera1;
d> dirigir-se diretamellte em objeto de sua competência aos diversos
órgáos dO DNPVN;
eJ propor normas e instruções ou naixar, quando provadas pelo Diretor-Geral, circulares e ordens de serviço no senttdo do melhor desempenho das atividades atinentes ao Instituto;
f) propor ao Dtretor-Geral,· em tempo oportuno, a lotação· do. Pessoal
para o exerciCiO seguinte;
q J propor ao Diretor-Geiral quando julgar de real proveito, estagio em
Universidades ou órgâos ·de estudos no Pais, ou no estrangeiro de servidor
qualificado, com o fim de estender seus conhecimentos ou ·inteirar-se de
novos métodos e processos;
n' propor ao Oirewr-Geral comparecimento a :Congressos no Brasil
ou no e::;trangeiro. de funcionál'io's qualificados; por êle designados. sempre
que possível com antecedência para possibilitar o preparo de teses a serem
apresentadas;
i) mandar informar, estudar e opinar sôbre r.odos os assuntos que
lhe. forem recomendados pelo Diretor-Geral ou solicitados pelos órgáos
competentes do DNPVN;
i> propor ao Diretor-Geral a nomeaçá.o, admissão, promoçá.o ou melhoria- de salário, remoção e exonerac,:áo, demissão ou dispensa de servidor
em exercício. expondo a conv.eniência;
·
kJ propor ao Diretor-Geral a constituiçao dos grupos de campanha,
de topo~ hidrografia ou de pesquisas de hidr:iulica mantima ou- fluvial, que
funcionarão em caráter transitório, com sedes e fins definidos nos atos que
os constituírem;
·
o expedir os boletins de merecimento dos Servidores lotados no lnstituto;
.
mJ pronunciar-se sôbre ôs pedidos de licença dos servidores lotados
no Instituto;
n> propor a concessão de vantagens aos servidores;o) aprovar a escala de férias dos servidores;
p) elogiar e aplicar penas disciplinares; incl1.1sive a de suspensão até
(15) quinze dias, aos servidores que lhe forem subordinados. e propor
ao Direto.r-Geral a aplicação de penalidades que excederem de sua ~Içada.
q) propor ao Diretor-Geral a abertura ·de inquérito administrativo
sôbre irregularidades que ocorrem no órgão;
~
r) apresentar ao Diretor-Geral até 28 àe fevereiro de cada ano o
relatório circunstanciado· das atividades e ocorrências d9 ano anterior.
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Seção III -

DoS Orgáos

Art .. 64. o Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias
segUintes órgãos:
\
a) Secretaria;
b) Grupo de Conservação e Vigilância;
c) Grupo Executivo de Concorrências;

dispõe dos

d) Divisão de Hidráulica Experimental;
e)

n

;Divisão de Estudos eo Levantamentos;
Divisão de Aparelhagem e Ofictnas.
Subseção I -

Da Secretaria

Art. 65. O Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias é,
imediatamente, auxiliado par· uma Secretaria.
Pirágrafo único. A Secretaria será dirigida por um Chefe, designado
pelo Diretor-Geral do DNPVN, por inq.icação do Diretor do Instituto,
competindo-lhe:
a) receber, distribuir e expedir processos e documelltos~ anotando a
respectiva movimentação em fichários;
b) prestar informações sôbre o andamento e a solução dos processos
encaminhados ao Instituto;
·
c) numerar e expedir a correspondência oficial do Instituto bem como
providenciar as juntadas Q.e -processos; '
d) preparar o expediente do Instituto a ser assinado pelo Diretor;
e) proceder_ aos registras e assentamentos dos servidores, controlar a
freqüência e extrair mensalmente os registras e assentamentos de todos
os elementos informativos q'ue possam interferir na confecção das fôlhas
de pagamento;
j) divulgar as decisões e atas referenta~ a pessoal;
g) solicitar vtsitas mêdicas para comprovação de doenças sempre
que. pedidas por servidores em exercício no Instituto;
h) organizar a escala de férias do Instituto; .
i) manter um arquivo com cópias da correspondência expedida, de
informações e de papéis, documentos ou correspondência cuja guarda ou
arquivamento seja determinado pelo -Instituto em suas dependênciâs;
1> manter um arquivo com recortes de Diário Oficial de assuntos de
1nterêsse do Instituto;
k) realizar outras tarefas que sejam cometidas pelo Dir:etor do Ins-

tituto.

Subseção II -

Do Grupo. Executivo .de Concorrências

Art. 66. O Instituto Nacional de Pesquisa-s Hidroviárias terá um Grupp
Executivo de Concorrências, diretamente subordinado ao seu Diretor e
ao qual competirá a matéria objeto dos itens a a g do· art. 25.
Parágrafo único. O Grupo Executivo de Concorrêné.ias ·será chefiado
por um servidor do DNPVN, designado pelo Diretor-Geral, por proposta
do Diretor dp Instituto.
Subseçáo 111 _-,Do Grupo de Conservação e Vigiláncid

Art. 67. O Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias terá um
Grupo de Conservação e Vigilância, diretamente Subordinado ,ao Diretor
do Instituto. ao qual competirá a execução dos serviços de Conservação,
manutenção e limpeza dos edificios, a sua vigilância e os serviços de
Portaria do Instituto.
Parágrafo único. O Grupo de Conservação e Vigilância será chefiado
por um ser:vidor do DNPVN, designado pelo Diretor-Geral, por proposta
do Diretor do Instituto.
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Subseçáo IV -

Da Divisão de Hidráulica Experimental

Art. 68. A Divis~o de Hidráulica Experj.mental, subordinada diretamente ao Diretor dG instituto. compete:
,
a) estudar e pesquisar os fenômenos naturais, hidráulicos e metereológicos, intervenientes com as obras hidroviárias, no sentido científico ou
técnico de causa e efeito~
b) pesquisai, experimentar e ensaiar em laboratói:i~ obras hidroviárl~s
ou hidráulicas. com o fim de propor as soluções mais adequadas em faCe
dos resultados verificados;
c) realizar os estudos e pesquisas básicas que forem indicadas pelo
Diretor do Instituto;
à) exercer isolada ou conjuntamente com os .demais órgãos do
INPH outras .atribuições que lhe forem cometidas;
e) ~manter
intercâmbio cultural com as instituições congêneres do
PaíS e do estrangeiro, no sentido do interêsse recíproco pelo conhecimento
das respectivas atividades de pesquisas e aperfeiçoamento Cultural;
f) organizar cursos de extenSão sôbre assuntos hidroviários, bem como
conferências de especialistas renomados; __.
yJ organizar e mariter sempre atualizada uma documentação técnica
e bibliográfica aprimorada com o fim de facilitar aos pesquisadores do
Instituto o alcance dos elementos básicos para a execução de suas · atividades;
hl manter· uma biblioteca especializada, selecionando as obras· e às
publicações periódicas a serem adquiridas; .
i) organizar e executar os trabalhos de fotografia·
cinegrafia dos
ensaios em · eXecução no Instituto, ou dos trabalhos de campanhas de
medição, bem como a reprodução de documentos técnicos ou. cientificas
que interessem: .
.
j) organizar e ·controlar os serviços de mecanografia e impressão necessários à boa eficiência e ·apresentação dos trabalhos do Institúto;
10 promover e prepa.rar para divulgação ·externa as .memói'ias ou
monografias de. trabalhos executados no Instit:uto, entl;ando em cantata
com editores quando fôr o .caso.
Parágrafo Unico. A Divisão de Hidráulica Experimental será chefiada
por um Engenheiro Civil do quadro do 'DNPVN, com aperfeiçoamento universitário de portos e vias na,•egáveis, nomeado, em Comissão, pelo DiretorGeral do DNPVN, por indicação, do Diretor do Instituto.
Art. 69. A Divisão de Hidráulica Experimental terá os seguintes serviçOs e seções, que funcionarão segundo normas e instruções a serem
baixadas pelo Diretor-Geral do DNPVN:
a) Seção de Hidráulica Marítima;
bl Seção de Hidiáulica Fluvial;
c) Seção de Documentação;
d l Scça0 de Desenho.
e) Laboratório de Fotoclnegrafia.
§ 19 A Seção de Hidráulica Marítima. subordinada, diretamente, ao
Chefe da Divisão de Hidráulica Experimental, ,compete:
..
a> proceder às pesquisas espe.ciais, Telae~onadas com a hidráulica marítima;
bl organizar ·os grUpos de pesquisas que se tornarem necessários à
execução das tarefas programadas.
§ 2º A Seção de Hidráulica Fluvial, subordinada diretamente ao Chefe
da Divisão de Hidráulica Experimental, compete:
·
a) proceder às pesquisas especiais, relacionadas com a hidráuÜca
fluvial;
0)
organizar os grupos de pesquisas que se tornarem necessários à exe·
cução das t~l..refas programadas.

e
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§ .~c A Secfw de Documenl.atà.,G, subordinada diretamente au ChC>fe da
Divisão de Hidráulica Experimenta!., compete:

a> manter uma biblioteca especializada sôbre os assuntos de interêsse

do I11stituto;

proceder à divulgação dos trabalhos do Instituto;
c) manter um arquivo de tôdas as atividades do Instituto;
dl realizar intercâmbio, cursos e conferências sôbre as atiyidades do

b)

Iqstituto.
§ 4Y A Seção de Desenho. ·subordinada diretamente ao Chefe
visão de Hidráulica Experirr.entai, compete:

d~

Di-

a)
realizar o desenho dE. todos oo estudos, levantamentos e pro.ietos
realizados pelo Instituto;
bl manter àev1damente arquivados. os originais de todos .os desenhas
realizados pela Seção.

~ 5ç Ao Laboratório de Fotucinegrafia. subordinado
Chefe da Divisã.o de Hidráulica Experimental, compete:

difetamente ao

al organizar e executa1 os trabalhos de fotografia e cinegrafia dos
ensaiOs em execução no Instituto:
bl idem, dos trabalh(;S de campanhas de mectiçao;
c)
proceder à reprodução de documentos técnicos ou cientificas de
interêsse para o Instituto.
Sub~eçâc

V -- Da Divisdc de Estudos e Levantamentos

Art. 70. A Oivísáo de H:studus e Levantamentos, subordinada diretamente ao Dlretor do· In.stitüto compete:
a! examinar "in loco'' l d' nnr.io dos agentes nat~tra1s rttinente~ e
atuantes nos problemas hidroviàtios · marítimos ou fluviais. cujo estu~o
deVa ser teito, de modo a delimitar o campo, n'água e em terra. onde serao
procedidas as mediçôe.-s, observaçôe~ e pesquisas das campanhas:
bJ colio·ir dados e:emtnlos , publlcaçôes de qua1q'l--~ fonte, pmve-nt.ura ja ex1~tentes sÔbre os problemas que tiver em inira, inclusive inquirindo moradores locais ou de região;
cJ
elaborar o program~ de Lrauatho e as "instruções" para cada campanl'la de medições que fôr realizar, seu quadro de pessoal necessário, instrumental e aparelhan_ent· própri·~ tendo em vista as penalidades das raretas a enfrentar e a desejada precisão das medidas, em moldes semelhantes às Comissões de Estudos e Obras das ·oiretorias Regionais;
dl julgar do _aproveitamento, sempre que pOssíveL e medíante consulta prévi~ com o respectivu ChefE" do pessoal do órgâo regional do
DNf'VN em cuja c·;rcun~t;;IÇ0,o se localize a campanha de modo a difundir
a prática dos processos de medição utilizados e o conhecimento dos instnlmentos e apal'elhos,
·
eJ propor ao Diretor do Instituto a realização de. ·campanhas de medição de fenômenos Qidráulicos especiais comO pororocas e outros. que embora não tenham sentido de aproveit_amento prático imediato. visem colocar
o nos;.-;o pais nl, me.o:;mo mve' dos pa.íses estrangeiros no que concerne ao
conhecir.1ento de tais l'enéimenos que ocorrem em seus territórios:
tl
acompa1ü1a1 -~l e-vo!ncão d:-1 t.PcniC8 da~ m~"d'~ões ·e ·a progresso dos
respectivos instrumentos e aparelhos de modo a poder propor ao Diretor do
Instituto a aquisição do material o mais avançado que venha surgir no dominio das atividadeR da Divisão;
q• Observm ·e acomp:u.nar "in natura" o comportamento de obras
. marítimas ou fluviais ouant' ::..o d~sPn,•oh•imPnto rlos resultados esperados,
mantendo cantata a respeito com as Diretorias Regionais;
hl coligir e normalizar as obs-ervações maremétricas. fluviom·étricas,
hidrográficas e meteorojóglcae executadas pelos órgãos t•egionais do DNPVN,
de modo a poder aprovejtá · las auando necessário;
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harmônic<:~ das mares nos portos nacwnais;
.
proceder ao reconl:;J.ecimento dos solos e subsolos das áreas que m·
teressem às construçóes hidrcviàri~s, tn:J.ritimas e fluviais' previstas a curto
ou longo têrmo, tendo em conta os respectivos progratnas de expansao aprovados ou delineados pelos órgãos competentes do DNPVN, empregando para a consecução ·de tais ftns processos geofísicos quando fôr o
caso,
.
Jc> orgamzar uma coleção em escala adequada das cartas geológiCas
das ·áreas supra-referidas para propiciar em qualquer tempo as informações
que for.em solicitadas por outros ·órgãos. do DNPV:N ou por tercei_ros; ~
t) executar pesquisas específicas de tecnologia dos solos. atmentes às
construções hidroviórias em seus domínios gerais ou particulares;
m,)
realizat ou orientar os Htsaios ·ctos materiais que participem das
construções hidroviárias ou hidráulicas e dos modelos;
. .
n)
executar pesqutsaf>, ctp sedimentalogia extensivas às formações 1itorãl}eas, aos bancos de barras, aos bancos, baixios .ou coroas fluviais, ao
assoreamento de bacias e enseadas, dos estirões remansados por barragens
móveis ou faixas de navegação;
o) realizar pesquisas ~Gbre a.s causas e ortgem das matérias sólidas
qUe asso~·eiam as bac1a.s portuárias, indicando quando possível os· meios óe
.sustá-las ou de test.ringiT o respectivo transporte para as ditas bacias;
pl realizar pesquisas sôbre as formações dunosas do litoral do Pats,
os processos mais apropriados de fixação de acôrdo com as contingências
regionais .e sôbre as espécies vegetais mais indicadas para· cada caso e
fase da fixação;
.
q l ·elaborar o programa de fixação das dunas dos portos nacionais
para ser 8Ubmetido ao Diretor-Geral do DNPVN;
r) Cf)lecionar os dados naturais das medições e quaisquer outros elementos de interêsse obtidos nas campanhas,, ou por estudos, ·para fornecê-los à Divisão de Hidráulica Experimental para documentação e divulgaçao:
·
si
anotar durante o desenvolvimento das campanhas os têrmos, expressões "regionais ou dizeres referentes aos fenômenos marítimos e fluviais,
bem como as denommaçõer:: dadas aus acidentes geográficos, para posterior
transmt.c;são à Divisão de Hidl'áullca Experimental para. documentaÇão e
riivulgação;
,
t)
cooperar com os outros setores do Instituto, na esfera de sua competência;
·
u> providencial' pelo bom estad'l e eficiência de material flutuante do
Instituto. promovendo junte ao Diretor, quando fôr o caso, as medidas oara
a execução de obras e conservação;
v> estudar sob o ponto de vista económico todos os fatôrcs que entrarr: nos estudos en rr~vdêlo, nas campanhas de medições e nos projetas
de obras 'hidráulicas ou hidroviárias.
'
Parágrafo úmco. A Divisãv de Estudes e Levantamentos será chefiada
por um Engenheiro Civil com ape!"feiçoamento universitário em portos e
v!as navegáveis, nomeado, em Comissão,. .pelo Diretor-Geral do DNPVN," pvr
ir.dir:ação do D1retor do Instituto.
Ar':. "71
A Divisât de Estudos G Levantamentos terã os seguintes serVIços e seções. que f'unclonal'ão .segundo normas e instruções a serem bai:mdas pel0 Din~tor-Gera• do DNPVN;
a)
Seção de Campanhas de Medição;
b> Seção de Topohidrografia;
·
c) Seção de Maregrafi<'> e Hidrometeorologia;
d) Laboratório de Solos e Materiais.
~ lQ
A Sec:-ã-o de Camp~·;,nhas de Medição subordinada diretamente- aD
Chefe da Divisão de -Estudo. e Levant:::.:,mentos, compete:
a.> procede: às campanhas de medição, projetêJ,ndo, executando e interpretando as mesnias.

1>
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·b) organizar os grupos destinados à realizaçãO das campanhas programadas, tanto marítimas como fluviais. ,
§

29 A Seção de 'I'opohidrografia subordinada diretamente ao

Chr.fe

da Divisão de Estudo. e Levantamentos compete:
a) proceder aos levantamentos topohidrográficos, projetando, executando e mterpretandr- o~ mesmos.
'
b) orgamzar os gm:Pos destinarias à realiz~ção dos levantamentos wp"hidrográficos progrart..ados.

§ 39 A Seção de Maregrafia e Hidrometeorologia Subordinada diretamente ao Chefe da Divisã\ dt Estudos e Levantamentos compete;
a)
proceder aos estudos e obsel'vações maregráficas indispensáveis aos
estudos e P''OJetos a .cargo do Instituto;
b)
proceder à a11álise harmônica das marés nos portos nacionais
quando de mterêsse do Instituto;
C)
proceder aos estUdos e ob~e!·vações meteorológicos ind1spensâYeis aos
trabalhos dt• Instituto;
lt) reallzar as observações e pesquisas hidrológicas necesbá1 bs a.1s serviços do Instituto.
§ 49 Ao Laboratório de SOlos e Materiais, diretamente subordinado ao
Chefe da Div1sâo de Estudos e Levantamentos, comp,ete:
a)
proceder aos estudos ·relat,ivos à tecnologia dos solos;
b)
idem, das fundações;
c) idem, dos ensaioB de materiais.

Subseção -

V.J -

Da Divzs1o de Aparelhagem e Dtictnas

Art.. 72. A Divisão de Aparelhagem e Oficinas, sub'ordinada diretamente af' Diretor do Instituto, compete:
a) testar. mante1 e conservar todos os instrumentos de precisáo e demais aparelhamentos ut.ilh':ados nas pesquisas e ensaios e campanhas de
campo, executando por si ou promovendo a execução por terce1ros de reparos e consertos :1ue se _izerem neeessários;
tJ) assentar, instai ar e provar em estreito entendimento com os gru-,
pos de pesquisas cir:; inStrum.ento· ~;· aparelhos de observação experiniental,
diligenciando pela máxim? eficiênC'ia dos mesmos;
c) propor ao Diretor do Instituto a aquisição de instrume~n~,os novos,
· aparelhos .ou materiair:; próprios as... pesquisas previstas ou em curso, de
modo a preVenir interrupÇõe~- nos , re~pectivos andamentos;
d) verií"icar o fiel· e perfeito desempenho de aparelhagem adquinda
e seu atendimento às especificaçóes do fabricante, propondo a recusa das
unidades julgadas defeituosa~ ou em rlesacõrdo 'com as especificações;
e1 confeccionar dentro de suas possibilidades peças acessórias e par~es
de modelos em estreit:? conjugação com os grupos de pesquisas ou de -~'.Jm
panha.s maritimas e fluviais, e. ex-~cutar os serviços· de exame ou reparr's
simples de instrumentos e máquinas de eseritório dos setores do '(nstltuto:
/) executar as instalaçôf'' dos modelos, conforme projeto e Onent"a\!âo
da Divisão dei Fi:idrál;lica Experimental, no que concerne a alvenaria, çarpintaria, mecânicfl. e eletr1cidade:
q) cuidat das mstalações de· luz. de fôrça, de supriffiento dãgua e ou~
tras dos prédios do Instituto;
hl guardar. conserVar e fiscalizar o bom uso de todo o material e
aparelhagem do Instit-uto;
n coligir dru:; observaçó(,"& feitas no, desempenho de suas atividades -os
dados e mformes que sejam de importância transmitir à Divisão de Hidráulica Experimental para documentação e divulgação.
Parágrafn único. ft Divisão de Aparelhagem e Oficinas será chefiada
por um engenheiro, nomeado, em comissão, pelo Diretor-Geral do .DNPVN;
por indieação do- Diretor do Jns~ituto.
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Art. 73. A· DiviSão de Aparelhagem e Oficinas terá os seguintes ser~
vtços e seções, que funcionarão segundo normas e instruções a serem baixadas pelo Di:retor~Gera) do DNPVN':
a)
Seção de Construção de Modelos;
b> Oficina Elétrica;
c)
Oficina Mecânica;
d) Alrr.oxarifado
§ 19 A Seção de Constn1çâo de Modelos, diretamente subordinada ao
Chefe da Divisão de Aparelhagem e Oficinas compete:
a) locar O>:> modelos. transportando para os mesmos, em escala reduzida, a topografia da·s áreas em e,::.tudo, de acôrdo com os projetas aprescn~
tactos pela Divisão de Hidráulica Experimental.
b) exe:::utm os serviços de alvenaria. ca!·pintaria .e modelagehi neces~
sârios r. construção dos modelos e a sua exploração, de acôrdo com proJe-:
tos ap 1'ese;"ltados pela Divisãc, Q.e Hidráulica Experimental.
C)
executar ou fiscaliza-r todos. os serviços de construção civil necessários ao prédio do Instituto.
~ 29 ·A Oficina E!étrica, diretamente subordinada ao Chefé da Divisão
õe · Aparêlhn,gen. e Oficinas, compete:
~O exee1ltar a,s instalações elétricas' nos modelos e no Instituto;
b) manter em perfeito estad0 de conservação e funcionamento todos os
aparelhos, máquinas e mstr.unientoF do Instituto na· sua parte· elétrica;
c) estudat me!horame11tos ou novos tipos de aparelhos de medidas ne~
~~ssários ao Instituto.
§ 39 A Oficina Mecânica, diretamente subordinada ao Chefe da DiVJSâo de ~parelhagem e Oficinas, compete:
a) executar as instalações mecânicas nos modêlos e no Instituto;
b) ·manter em perfeito estado d~ conservaçâo e funcionamento todos os.
aparelhos, máquinas
instrumento~ do Instituto na sua parte me?ânica.
§ 41? Ao Almoxarifado. di"l'E:tamé:n""e .subordinado ao Chefe da Divisão
de Apare.hagem e Oficinas, compete:
a) receber, guardar e d1str1bmr todo o m-aterial do INPH;
b) prov1denc1ar. em tempo útiL a renovação dos estoques.
CAPÍTULO. X

DAS DJRETORIAS REGIONAIS
Seção 1 -

Da· Jurisdição e Sede

Art. 74. O DNPVN terá (lOJ dez Diretorias Regionais e cuja jurisdi~

ção comPreenderá:

a) l!J. Diretoria Regional ü"- D,R.), com sede na Cidade de Manaus

e jurisdigão sôbre a bacia hidrográfica do Rio ·AmaZonas desde sua.
entrada em território nacional até alcançar a Cidade ·de óbidos, compre~
endendo as bacias hldrogrâfici:ls de seus afluentes entre os limites considerados·
b) ~>!- Diretoria. Reyiona t2ª" ,'n.R.), com .sede na Cidade de Belém
(PA) e jurisdição ~ôbre a Costa l_?orte do Br?-sil, ~esde a ~oz do Rio Oiapoque
até o Cabt Gurnpi, bem como sobre as bacras hidrográficas dos rios da ver~
tente oceânica que desaguam· nf'sse trecho da costa e do Rio Amazonas
de õbidos para jusa'lte; incluind0 a região d,o- D~lta AmazôniCo e do Baix~
Tocantins;
·
C) 3~ Diretori(J, Regzonal (S~ D. R.), co_m sede na Cidade de são Luiz
CM~;. e jurisdiçâv sôbre a cost~ norte do Brasil desde o Cabo Gurupi, até
o llmlte entre os Estados do l?1all1 e Ceará, compreendendo as bacias hi(AM)

1
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drográficas dos rios da vertente oceânica que desaguam nesse trecho da

costa e seus ('espectivu~ uUuentef,
dJ 4!.'1 Diretoria Regiona~ (4!!o D.R.) com sede na Cidade de Recife
tPEJ e JUrisdição sCbre a ccs~a 11urdeste do Brasil compreendida pelos Estados do Ceara Rl•J Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, bem

como .sóbre 'as bacias nu.trogrBJica.~ dos rios da vertente ecoânica que desaguam nesse trecb(J da costa e séuF respectivos afluentes;
eJ J~ Utretorza Regzonat t5!l- D R.). com sede na Ciéiade de Salvado1'
(BAJ e lUrisdiçâu sóbre a costa 1er-te brasileira compreendida pelos Estados
de Sergipe ~ Bahia bem ccmc sõbre as bacias hidrográficas do Rio São
Francisco e dos rios da vertentr:: ,,ceânica brasileira que desaguam nesse

trechp cta costa e

seu~

respectn:o.::. afluentes;

tl 6?- Diretona R-egionaL <E"ç. D R. J com .sede na Cidade do Rio de Janeiro <GBJ e jurisdição sôbrP. a Cü~ta sudeste brasileira compreendida pelus
Estados df> Espiritt. Santo Rio de Janeiro e Guanabara. e sôbre as bacias
hidrográficas dos rio::. da vert.entt. oceânica que desaguam nesse trecho da

mesma e seus respectivos nfluen;.es;

g1 /ç. puetona Regwna~ <71J. U.R. J, com sede na Cidade de São Paulo
(SP: e jurisdição sôbre a costa sw brasileira, comPreendida pelos Estados
de São Paulo e Paraná, bem como sôbre as bacias hidrogrãficas do Rio Paraná e dos rios da \•ei'tente oceãn;ca que desaguam nessa costa e seus respectiv,>s afluentes;
h> 81J. DirC'toria Regiono.t <8~ o R.), Com sede na Cidade de PôTto Alegre (RS) e juriSdiçãu sóbre a cost.a sul brasileira compreendida pelos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, bem como as oacias hidrográfieas do Rio Uruguai e dos rius áa vertente oceânica que desaguam nessa
costa e seus t·espect,iv JS afluentes alêin do sistema regional de lagoas;
i) 91.' Dire!:oria Regional (9?- D R. J , com sede na cidade de Goiânia e
jurisdição só!:lr.e as bacias hidrográficas dos rios Tocantins e Araguaia e
seus respcc~Ivos a!luen'tes, com exclusão da bacia do baixo Tocantins ·ao
norte do TVC'UTUi: ·
i> 10~ Dzretoria Regionat llOª' D .R.), com sede na cidade de Corumbá
(MT) e jui'isdição sôbi.'G a baCia hidrográfica do .Rio Paraguai e seus
afluentes.
Art. 75 As Dir']torias Regionais, no exercício de suas atribuições,
ater-se-§.o aos regulamentos, norm~s. instruções e especificações do DNPVN,
bem como fi~ circulares e ordens expedidas pelo Diretor Geral.
Parágrafo único. As Diretorta~ Regionais, são subordinadas técnica.
·financeira €- administrativamente à Diretoria Geral do DNPVN.

Seção ll -

Da Organização

Art. 76. As Diretorias Regwr.ms, que funcionarão segundo normas e
jnstruções a se1·em baixadas pelo D1retor-Geral, compor-se-ão de:
a) Secretária;
b) Grupo Executivo de Ccncm:rências;
C) Divisâv de Administração,
dJ Divisão de Engenharia:
rn Assessor•::! J.urídica:
/) InspPtorms !"iscais:
g) Comissões de Estudo~ e Obras.
Seção III -

Das Atribuições

Art. 77. À~ Dirctorms· Regknais, como órgãos regionais do DNPVN,
competente: '
a) reprf:'sentar o DNPVN, dentro dos limites de suas atribuições e no
âmbito da sua Jhrisdição, seja junto a entidades públicas ou particulares;
bl supermt.ender. coordenar e orientar todos os trabalhos das Inspetorias que integram a Diretoria Rt-gional;
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c) C'J13.tora com a Admimst1ação Central do DNPVN na execução dos
planos gera!s c parciais de estudos serviços, obras e aquisições;
d; opmar e cola!Jurar nos plano~ regionais ou locais a serem executados
soJJ c t egimt> d~ cooperação com Et>tados, Municípios e quaisquer outras entidades púb!ic.as ou po.u-ticulares:
e) executar, sob orientação e determinação do Diretor G-eral, os estudos prclimJnm·es necessários aos projetas e implantações de obras. em
áreas sob sw1. jurisd:çJ.o,
f> cvlahorar com c;.., órgãos competentes na execução do programa de
aperfeiçoamento do Jessoal .técmco administrativo ou an~iliar;
g > pro\'l•Jencml o Jevantatni'::ntu sistemãt1co do custo dos servtços e
obras, de forma ~ manter sempre atualizados os preÇos unitários necessârios à ,elabomção do orçament.o e de Tomada de Contas;
·
/p torne~.:er, qu...~.ri"<.i.u solicitados. pelo Diretdr-Geral, dados e especifica~
ções técnicas nec(·.ssàrias à rea.ii.zacão de estudos e projetas, serviços· e Obras
a cargo da Diret0ria R-egional:
tJ
suometer a" o.provaçao da Dii:etoria Qeral oo estudos e projetos •especificações orça1.tel·Wc., etc.> {;jaborados pelos seus órgãos competentes;
1 J submeter à Drrt:.toria Geral as tabelas do pessoal temporãrio e especializado, necessãrio aos seus serviços, com a discriminação pormeno~
ri::::a-da dos g1~stm; Pl'8Vlf'tos,
!C> Informar os pedidos .de cessáo de terrenos de marinl1a, te!1dn tm
vista as necessid;:1des presentes e futuras das obras e serviços afetos ao
DNPVN:
LJ tazer

e mamP;:' atualizado
· a sua l"espommbilirlacte

c

illventário dos bens móveis e imóveis sob

ml zelar Pela cuns;>rvacão .de tô"das as construções, equipamentos. mate!"iais e instc.,lações a s'eu cârgo;
n; zelar pela +1t1 ooservância das leis, regulamentos instruções e contratos no qüf' lhe ccmpt~tir; '
oJ fiscalizar ~ execvçâo técmc~ e orçamentária das obras contratadas,
bem com.J executar aqlJelas qne lhe tenham sido cometidas;
PJ executar as Doras serviçcb e aquisições de que foi incumbida e fiscalizar a ·execução técnlca e Clrçamentária das contratadas;
Ql colet~u- dados estat.Isticos sObre os portos e vias navegáveis nas zonas
sob sua im·i.c;di-~ão, enviando-os, mensalmente. ao Diretor-Geral;
n procede1 à fiscall.-:<..r dos contratos de concessão dos portos e enca~
minhar ao Diretor-Gera: os Processos de Tomadas de Contas;
s) executar os embargus de c~::.i::; pontes, rampas, atêrros e outras qua.isquer cbras públicas oü particui.8.res. nos portos ou vias navegáveis nas áreas
sob sua jm·.isdiçâo. ~mandn inlgadas prejudiciais;
·
tJ exeeutar tôcta:s as ctema1s determinações que constem do presente Regimen;;o 01J que lhe seja.m atribuída::: pelo Diretor-Geral.
Art 78 As DiLt't-on;-~.~ HegiUnais serão dirigidas por Diretores Regionais. nomeados, em comissão. pelo Diretor-Geral do DNPVN. escolhidos
dentre os Engenheiros do qu~d1't.1 do DNPVN. com aperfeiçoamento uni ver~
sitário .-em portos e vias i"J&.vegávf'is competindo-lbes:
"""
a) promover, chr1gir, cclurdenar e fiscalizar tôdas as atividades- da Diretoria HegionaL com imegral ncsponsabilidade peranté o Diretor-Geral:
Ol representar c !Jiretm-··GeraJ ou o DNPVN na área de jurisdição d<i
fJiretGria Regional, qmmdQ pessoalmente credenciado ou outorgado êsse encargo. em circunstâncias especificadas e fora das atribuições .orm-iis fm
que a representaçã0 é efetiva e permanente como dirigentes de ócgiio subordinado;
C> elaborar e suometet 2 aprovação· ·do_ Diretor-Geral, em tempo útil
o orçamento anual de custf!io dos serviços, manutenção e obras. ao encargo
d? Dircwria RegionaJ e seu.s órgãos subordinados. bem como superintender
e flsc::.t'..:z.ar sua execuçào pela prestação de contas em cada época· ou exer~
cicio, na forma pre.vista eni leis ou· segundo instruções especificas, se fàr o
caso;
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d requisitar, na forma d<3. ~ei ou Segundo instruçqes especifi?a.s, quando
fôr o C8W, os suprimentos- P. adiantamento~ ou verb~s orçamentanas, e au_~
torizar a conta de t::üs os pagamcntut: devtdos, rp.ovtmentando com respon-

sabilidade solidária da· Tesouraria. da Diretoria,
vos. mt forma da lei cu da:; instruções vigentes,
e) na forma da Lei ou segundo instruções
casu, organizar e submeter ao Diretor-Geral os

depósitos bancários ; elat.i- ·
em cada caso;
·
específicas, quando fôr o
processos de prestação de
contas d~ Diretoria ê órgãos subordinados orçamentárias ou extraordiná·
rias, reiativas ao pessoal. material e serviços com resporiSabilidad~ solidaria da respectiva Tesouraria
j) organiza:;: e submeter à aprovação do Diretor-Geral os horários de
trabalho normal da Diretoric. e órgãos subordinados, boletins de merecimento dos servidores, escala· de férias. propostas para. exercício de funções
gratificadas ou cargos em comissão, participando, ·quando fôr o caso, a
existência ou não de Um período mót•el. por exigências de prorrogação .ou
antecipação em função de c.ircunstâncias locais;
g) bmxar os necessário::. atas e documentos que .promovam estimulas
e recompensa aos servidores subordinados, bem como penas disciplinares,
atê o máximo de suspensão por quill:ze dias propondo ao Diretor-Geral,
com a documentação indispensável. inclusive. processo, QJ.!.ando fàr o caso.
ar.-licação de ·uns outros quando os limites escapem do âmbito da competênci3 atribuida ao Diretor-Regional;
11.; Paixar atas, circulares e ordens, para m;ientação geral dos serviuçs
ou execução de outros, dentro das normas, instruções e especificações expedidas Pelo DNPVN, de tudo dando ciência ao Diretor-:-Geral:
i • organizar e apresenta! ao Dlretor-Geral, ate 28 de fevereiro de cada
ano, o relatório geral das atividades da Diretoria Regional e órgãos subordinados no ano anterior.;
1J propor ao Diretor-Geral ·a criação, mudança ou extinção de órgãos
subordinados nas áreas de jurisdição bem como prorrogação de prazos contratuais de obras sob sua jurisdição, aplicação de multas e manutenção de.
embarg-os quando fôr o caso;
.
\
/cJ determinar, quanao julgada necessária, a distribuição oU redistribuição de meios pessoais ou materiais entre os órgãos sUbordinados e a
própria Diretoria, na área de sua iurisdição;
lJ constituir, com elementos próprios, as comissões de 'c0ncorrência.
avaliação. medição, entrega. recebimento e aquisição de materiais e equipamelltos, obras e serviços a cargo da Diretoria Regioilal na área· de sua
jurisdição, bem como credenciar os recebedores de numerário e pagadorr.s
em· cada atividade.
Seção IV .....:... Da Secretaria

Art. 79. A Secretaria, subordinada diretamerite ao Diretor RegÍonal.
compete:
a) orientar, coordenar e controlar a tramitação de qualquer processo
ou papel l'ecebido ou encaminhado do Diretor-Regional; .
IJ) promover a redistribuição dos processos à Diretoria ·e outros órgãos.
determinando, quando fôr ·o caso, a instrução para despacho do .DiretorRer,ional;
,
,
CJ organizar e promover a elaboraç'ão dos expedientes a serem assina~
dos nela Diretor-Regional, providenciando sua expedição;
d> controlar a entrada e a salda de processos e papéis submetidos à Diretoria Regional. mediante protocolo próprio;
,
e_> manter um arquivo com cópias da correspondência expedida .e de
papéis, doctunentos ou correspondência cuja guarda ou a1·quivamento S•:jam
cleteJ'minados pela Diretoria Regionla em suas dependências;
'
/) manter um arquivo com recortes de Diários Oficiais, de assuntos de
interêsse do DNPVN;
gJ realizar outras tarefas que lhe sejam cometidas pelo Diretor-Regional.
'
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Parágrafo único. A Secretaria terá um Cl;lefe designado pelo Diretor-Geral do, DNPVN, ·por .indicação do Diretor-Regional..
Seção V -

Do Grupo Executivo 'de Concorrências.

Art. 80. /As Diretorias Regionais. terão um Grupo Executivo de Con~
corrências, diretamente su.bmdinado ao seu Diretor, ao qual competirá a
matéria constante dos itens ''a" a "g" do art. 25.
Parágrafo único. o Grupo Executivo de Concorrências. será chefiado
por um servidor do DNPVN, designado pelo 'Diretor-:Geral, por proposta ó.o
Diretor-Regional.
·
Seção Vl.

Da Divisão de Admintstração

Art. _81. A Divisão de Administração, subordinada diretamente ao
Diretor Regional, tem por finalidade realizar e supervisiop.ar tôdas as
atívidades relativas à parte administrativa da Diretoria Regional.
Paràgraí'o único. A Asséssoria Jurldica sera chefiada por _um Assessor
JurídiCo, design_ado pelo Diretor-Geral do DNPVN, por indicação do piretOl .
Regional.
Art. 82. A Divisão de Administração dispõe dos seguintes órgãos e
Seções:
'a! Seção do Pessoal;
b) Seçao do Material;
C)
Seçâo de Finanças;
d) Seçâo Médico-Social;
e! Tesouraria Auxiliar.
§ 19 A Seção ·do Pessoal, compete:
a) superintender, coordenar e controlai' todos os assuntos_ relativos
a Deve~es e Direitos, Cadastro; Moviinentaçã.o dos funcionários- da D.R.
e do seU pessoal temporário;
b) organizar e ·manter atualizado ó inventál'io da Legislação· e ctos
atas referentes a pessoal;
._
c)
expedir certidões, declarações e atestados quando solicitadOs por
Servidores, e para fins prêviamente declarados;
d) promover medidas necessárias à regulamentação do pessoal temporário;
eJ fOrnecer os elementos indispensáveis a divulgação dos· atas de sua
incumbência;
f) controlar e apurar a freqüência do pessoal;
.
g> manter atual1zacto o assentamento individual dos servidores, com
indicação dos' elementos ·de identificação. encargos de família, natureza
profissional, índice de. aptidões e quaisquer outros fatos que se relacionem,
direta ·ou indiretamente, com o exercicio da fWlçáo pública.
§ 29 A SeçâD do Material, compete:
a) superintender tódos os assuntos relativos a compras, requisiçóes,
con:trôle e almpxarifado do material que se fizer necessário à ·Diretoria
Regional;
,
b) orie11tar os diferentes- setores quanto ao abastecimento de mate-.
riais, máquinas, veículos, equipamentos. aparelhos e material de expediente;
c) promover a. aquisição dos materiais, equípamentos e màqumas que
lhe forem solicitadas;
à> receber, conferir, classificar e guardar os materiais, máquinas,
veículOs. equipamentos e aparelhos;
e)
organizar e manter perteitamente· atualizado o fichário com movimento ·da entrada e saída dos materiais constantes do nUmero anterior;
/) organizar, classificar e manter. atualizado o registro de tornecedores;
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g)

colaborar na realiz"ação de concorrências Sempre qu~ solicitada;_
organizar e manter atu_ai_IZada a cole?_ao de cataJogos de. taonm:nltes e fornecedores de -materiaiS em geral, empregados pela Diretona
h>

Regional; ·

_

.

proceder aos eStudos dos -merca~os, nac10na1 e estrangeiro, para
orientação das compras, no que competir.
§ 3Q A Seçáo de Flnanças, compete:
a) superintender todos os assuntos relativos .a orçamento e contai)

. bilidade;

,

preparar as fôlhas de pagamento de vencimentos, salários, repre··
sentações. qualificações, substituições, ajuda de custo, clianas saianofamília, e demais vahtagens atribuídas aos servidores e contratados;
c) examinar, cuida:ctosamente as vantagens e direitos de que goze
cada funcionário, . de forma a poder orgamzar, com tdda exatidáo, as
fôlha.s de paga.,mentos, a que se refere a alinea anteri0r;
d) preparar todas as fOlhas relativas ·:;\ descontos feitos pelos
servidores;
e) submeter tõdas essas fõlhas à aprectaçáo do Diretor .H.egional
com a devida antecedência sõbre a:s datas de pagamentos;
/) apresentar mensalmente ao Diretor PvegiDnaJ, com .a ievicta 3n-::ecedência, o -total de despesas a ser efetuado com o pagan·.ento dos servidores e contratados, de forma que possa aquela autondade tomar, com
tempo, as devida~ providências.
§ 49 A Seçao Médico-s:ocial, conipete:
a> dirigir, orientar, supervisionar e executar tOdas as atividades <tt1nentes à prátiea da medicma,, odontologia e serviço social, nos setw:es
especificas situados na Região respectiva, obectecioas as diretnzes, regum··
mentes e normas oaixadas pela DiVlsão Médico Social da Actmmistracac
Central;
O) realizar estudos e pesquisas tendentes a proporcionar mu1or
eficiência as suas at1vidades;
c> e:;;tuctar, propor e mstalar' ambulatonos, grupos e turmas, peimanentes ou transitarias, tixos ou votantes, situados nas ill.Spetonas, orga-nizações port.uárias diretamente subordinadas ao DNPVN 0"\1 frentes de
trabalho pertencentes a Região sob sua jurisdição;
.
d) elaborar e oai.Xar normas ou mstruçbes tecnicas para prot~çao
de saúde do pessoal do DNPVN, atuante na região, de acõrdo Com as
peculiaridades locais, fiscalizando sua ap1icação;
e> realizar a pericia médica, odoncorogica e social do pessoal e seus
dependentes legais, para os fins previstos na legislação pertinente a concessão de licenças, admissão, .readaptação e aposentadoria;
f) realizar a per1cia médica ctos ambientes e 1ocais de trabalho,
visando a salubridade e segura'nça;
· gJ emitir parecer de carater médico-social quando solicitado ou se
fiZer necessário;
. h> proporcionar· a assistência médica, nospltalar, od.ontologica, tarmacêutica e social ao pessoal e seus dependentes legais;
·
H com·denar e propor o est.abçlecimento · de convênios com entidades
públicas, privadas ou de qualquer natUreza, para o fim da prestaÇão de
assistência médica hospitalar-odontológica e social do pessoal e seus dependentes legais, residentes na região;
j! propOr a aquisição dos materiais sempre que necessários;
k)
organizar anualmente programa de atividades:
lJ remeter mensalmente a OMS, quadros demonstrativos das diversas
.atividades;
mJ remeter mensalmente a DMS quadros demonstrativos da ~pli
caçâo das verbas que lhe são destinadas;
nl remeter regularmentP. a OMS os Laudos, Têrmos e· demais, documentos exigidos por Regulamentos baixados a respeito;
b)
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o) manter a DMS informada sõbre o andamento de suas atividades,
;ttravés' a remessa de relatórios periódicos trimestrals;
p)
remeter coni regularidade os dados estatísticos' que lhes forem
iOlicite,dos pela DMS.
§ 59 A resouraria Auxiliar, compete:
a)
inanter o contrOle e registro dos recebimentos de· numerário de
qualquer espécie;
O)
manter o contrOle das emissões da? notas de empenho e despesas;
c> controlar os saldos cte créditos orçamentários e cxtraordtnanos de
qualquer natureza;
d> registrar e controlar os adiantamentos de numeraria concedidos
a servidores e contratados, cumprindo e fazendo cumprü as instruções
que regulam êsses adiantamentos e as respectivas prestações d.e contas;
e> preparar notas de pagamento de qualquer especie;
1)
manter o contrôle nominal dos créditos mscritos em "Restos a
Pagar" encaminhando-o-a Divisão de Administração por .ocasião do encerramento do exercício;
g)
manter rigorosamente em dia o contr61e de tôdas as .contas;
/t)
promover o receb1mento de quaisquer recursos devidos ao DNPVN,
na jurisdição da Diretoria Regional;
·
·
i)
examinar as prestações de contas doS responsáveis por bens,
valores ou dinheiros da Diretoria Regional;
.
?) _etaborar e t·ever normas e instruções a serem observadas na administr:::wi'l,., contábil da Diretoria Regional;
lc) cumprir rigorosamente o Código de Contabilidade Pública da
União e sua regulamentação;
o receOer e manter sob a sua guarda os valores e dinheiro pe:rten~
centes à Diretoria Regional;
m)
cumprir as diligências baixadas pelo Tribunal de Conta-s em
processos de prestação de contas;
,
n)
efetU:ar todos os pagamentos do p'essoal da. Diretoria Regional,
tendo em vista os cheques que lhe forem entregues pela Seção de Finanças.
Seçào VII ,- Da Divisão de Engenharia

Art. 83. A Divisão de Engenharia .. subordinada diretarilente ao Diretor
R-egional, tem por finalidade, no âmbito de· sua jurisdição:
a) proceder estudos ·SObre os mews de transporte marltimo e hictro~
viários e suas influências no progresso das. regiões interessadaS e demaiS
meios;
Ol
acompanhar a execução do Plano de Viaçào Nacional, realizando
estudos para sua atualização no setor de portos e vias navegáveis afetos
à Diretoria Regional; .
c> estudar e opmar sõbre as áreas desnecessárias à expansão e melhoramento dos portos;
à) exammar e opinar sôbre os projetas de, obras de acostagem a
serem construidos por entidades governamentais e privadas;
e) e!aoorar, superm.Lender, coordenar, colaborar, promover ou propor
planejamento, estudos. projetas, especificações e orçamento das obras,
serviços e instalações -necess·árias ao melhoramento das vias. navegáveis:
. t> estudar· e tixar os gabaritos a serem obedecidos no melhoram8nto
e aproveitamento das vias navegáveis;
f))
examinar os proJetas cte obras de arte, a serem construidos íJOl'
entidades governamentais ou privadas. sôbre as vias navegáveis do Plano
de Viação Naciqnal e opinar quanto ·a·sua incompatibilidade com gabarito•:;
fixados;
ft)
examinar e opinar sõbre os projetas de melhoramento das vias
navegáveis do Plano de Viaç§.o Nacional, a serem executados por entidades
;:ovenramPntais ou priva.das;
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i)
examinar os planos e os projetas de obras de aproyeitamento- ctos
cursos dágua navegados ou navegáveis incluldos no Plano -de Viação Nacional, a serem executados por entidades governamentais ou priva,tas:
j) elaborar. supermtender, coordenar, colaborar, promover JU prcpo.!'
estudos, projetas, especificações e orçamento das obras dé defesa e pro-·
teção de praias e das margens das vias navegã.veis ·de acôrdo com o Plano

de Viação Nacional;
,
kl prestar colaboração às adminiStrações de portos, entidades go-

vernamentais ou privadas em assuntos de _sua com"petência, por determim...ção da Diretoria Regional;

·

·

Z> elaborar trabalhos ou recomendações de natureza técnica ou económica em coordenação com outros órgãos do DNPVN e das Administrações , de Portos, para serem debatidos em reunião de administradores e
técnicos de portos e vias navegáveis, ou a serem apresentados em congressos Q.ue venham a realizar no ·país ou no eXterior. quando fôr o casà;
m) coordenar a participaçáo e propor as providências. necessárias à
plena e efetiva colaboração da Diretoi'ía Regional à associações t~cnicas
e científicas, nacionais e estrangeiras, dos portos e vias navegáveis, quando
·
fôr o caso;
n)
exercer qualquer outra atividade específica que lhe fôr coÍlferida,
digo, determinada pela Diretoria Regional; .
o) executar tôdas as demais funções que lhe fprem determinadas
pelo Diretor Regional.
Parágrafo único A Divisão de Engenharia será ·chefiada por um
Engenheiro Civil, com aperfeiçoamento universitário ,de portos, Vias naveg:1Vt'i3, nomeado. em comissão, pelo Diretor-Geral do DNP"'ifN. por indicação
do Direto~, Regional.
Art., 84 A Divis3,o de Engenhai-ia dispõe das seguintes Seções; que
funcionarão segundo instruçõe<; ba~xadas pelo Diretor-Geral; ·
a)
Seção de Estudos e Projetas;
b) Seção de Obr~s e Equ1pàmentos;
c) Seçáo de Exploração Comercial.
Seção VIIf -

Da Assessoria Jurídica

Art. 85. A Assessoria Jurídica, administrativamente subordinada ao
Diretor Regio?al e sob Jurlsdiçfw Técnica do Procurador-Geral, compete:
a) exercer as funções de consultaria e assistência jurídica permanente
à Diretoria Regional;
lJl Oe!enaer ·o DepartamentO, em jurisdiçáo da Diretor1a. Regional,
ativa e passivamente, perante qualquer Instância, Juizo ou Tribunal,
Judiciános Oü AdminiStrativos·, em qualquer feito ou procedimento em
que· o mesmo seja parte como autor, réu, assistente, oponente ou litisconsorte,· assim como junto a qualquer repa1·tíção pública federal, estadual,
municipal, autarquias, entidades paraestatais e sociedades de ·economia
mista;
cJ
c.olaborai: com a I:)iretoria RegiOnal e demais· órgãos do DNPVN,
no que disser respeito à elaboração de Normas, Instruções, Editais e CartasConvites, no âmbito de sua especialidade, bem cOmo a interpretação ou
aplicação de texto e instrumentos legais;
a)
zelar ·pela fiel observã.nCia das leis e regulamentos pertinentes
ao DNPVN e à Diretoria . Regio1;·m1, represen~ando ao. Diretor Regional
sempre que tiver conhecimento de sua inexata aplicação;
eJ orgamzar . e manter atualizados ementarws SObre legislação· do
interêsse da Diretoria Regional, jurisprudência dos Tribunais e decisões
admmistrativas referentes a questões portuárias;
~ 1>
estud.ar e emitir parecer· conclusivo séibre interpretação da legísla~ao em_ geral e, particularmente, das leis, decretos. regulamentos, normas
e mstruçoes relacionadas com as ativ:i.dades do DNPVN;
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g) minutar e' lavrar os instrumentos relativos a contratos, convênios,
acôrdos e têrmos outros, especialmente os que devem ser assif?.ados pelo
Diretor Regional;
nJ
assessorar as comissões de concorrências pUblicas, admmlstrativas
ou de coletas, referentes a eXecução de serviços e obras, a aquisição ,de
materiais e equipamentos;
o omnar sr..nre o · aspecto juridico e legal, nos .processos em que
SE'jam interessados os servidores da Diretoria Regional, em matéria de
direitos, deveres, obrigações, vantagens, prerrogativas, inclusive sôbre legis!açáo trabalhista, acidentes do trab.alho e inquérlto administrativo;
1) representar o Departamento, na Jun.sdrçao aa 1J1retona Regional,
ativa e passivamente, etn juízo, perante os Tribunais, ou fora déles nos
casos contenciosos, administrativos ou amigáveis;
«.)
promover e mstruir os processos JudiCiais em que .taz parte a Dire~
toria Regional;
l)
COllgli elementos de' fato €i de direito e preparar, ém regime dP
urgêncii. as inform~ções que devem ser prestadas. em ·mandado de segurança pelo Diretor Regional, quando o ato· impugnado emanar· da Diretoria
Regional;
m'J oí'iCiar nas cartas precatórias e rogatórias:
n) interpor e arrazoar recursos;
o J propor ações resclsórias;
pJ promover JUdlClalmente a cobrança da divida ativa ·dn DNPVN,
a cargo. da Diretoria Regwnal. bem como praticàr todos os demais atas
de natureza jurídica ou contenciosa.
Paragrafo ilnico. A Assessoria Jurídica será chefiada por um Assessor
Jurídico, designado pelo Diretor-Geral do DNEVN, por indicação do. Diretm.·
Regional.

Seção IX -

Das Inspetorias Fiscais

Art. 86. As Inspetorias -Fiscais sao ()rga.os locais das Diretortas Regionais do DNPVN, destinadas à fiscalização permanente das administrações dos .portos organi?ados, nos serviços afetos ao Ministérió da Viaçao
e Obras PUbli,cas, definidos no § 19 do a.rt. 49 do Decreto n9 24.447,
de 22 de junho de 19.34; retificado pelo Decreto n9 20.981, de 20 de janeiro
de 1932. competindo-lhes:
. aY tlscanzar a execuçao, ou executar obras cte melhoramento e de
ampliação das mstalações portuárias, quando devidamente autorizados:
b) estudar a conveniência das concessões de terrenoS de marinha
e acrescidos, pata evitar as que possam prejudicar a ampliação imP,diata
ou futura das instalações portuárias;
c) 1mpect1r a rea11zaçao de qualquer obra .pública ou partiCular, que
possa prejudicar a exploração - it'1stalações portuárias ou ampliação desta."
im,ediata ou futura;
a) nscallZar a execUção dos serviços de exp1oraçáo comercial dó pOrto,
zelando para que. os mesmos se realizem ·com regularidade, segurança.
e eficiência;
·
e) providenciar tudo o que fôr necessá'rio para que as instai.açõe:-.t
portuárias sejam mant-idas, sempre. em boas condições ·de conservação:
n ex1g1r para que seja oose:~.:vada a mais estrita aplicaçao da tarüa
portuária. em vigor, em cada pôr to;
·
g) resolvei', em pnme1ra mstância, as questões que se suscitarem
entre a Administração do Pôrto e as entidades que se utilizarem dos
serviçps ou "'do aparelh~mento portuário, referentes á aplicacáo da tarifa
portuária ou dos re&:ulàmentos da exploração comercial do pôrto;
!L)
promover a remoçao dP casco de embarc,~cbef'l abandonadas, que
possam prejudicar a navegação. nos portos ou em seus canais de acesso;
t> representar a Uiretoria RegiOnal, dentro dos. limites de suas atribuições, junto aqs Governos dos Estados, Territórios, Municípios e entidades
pUblicas ou privadas, na sua .jurisdição;
.
'
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1> supermtencter, coordenar 'e orientar os trabalhos dos seus orgaos
/
dependentes. na área de sua jurisdição;

K>

executar, sob orientaçao da Uuetoria Regional, os estudos prell-

mmares necessários· acs projetes e implantação das obras portuárias em

áreas sob sua jurisdição;

o cotanorar com os Orgaos competentes na execuçao do programa
cte aperfeiçoamento do pessoal técnico, administrativo e auxiliar;
m> providenCiar o levantan.ento sistematlcn cto custo aos serviço::;
e obras para manter atualizados os preços unitários necessários à elaboração
ele orçamento;
n> suiJmeter a aprovaçao da Diretoria Regional ctactos e especificaçóes
tecmcas para a realizaçáo de estudos, sen!iÇQ,S e obras portuárias na área
de sua jurisdição;
.
OJ
proceaer os estudos necessànos ·ao connec1mentp dos reg1mes de
mares, obedecidas as normas e instruções a serem fixadas pelo Instituto
Nacwnal de Pesqmsas Hidroviártas, se fór o caso;
pl submeter a aprovaçao aa- Diretoria Regional a tabela ae pessoal
temperaria e especializado.· necessarw aos sev.s serviços, com a especificação
global e parcial dos gastos previstos:
q~
provwenClar. mediame ae1egaçao expressa do Diretor Regwnal,
o pagamento de pessoal, serviços e obras, aquisição de material e tõdas
as d~Spesas relacwnadas com as_ suas atividaqes;
r> tazet e manter atuanzaao o mventano dos bens sob sua responsalJUldade e zelar pela conservaçao de tôdas as construções, equipamentos,
mat~nais e mstalações a seu cargo;
·
sJ
zelar pela hei ooservancm das leis. regulamentos, instruções e contratos. no qm:. lhe _competir;
~1
coletar dados estatlSticos sObre os portos nas áreas sob sua
junsdiçao. envmndo-os, semanalrnen.te, à Diretorla Regional;
UI
presidir a Junta de !'ornada ele Contas;
vl
emnaq;b..r a execuçao de cais, po:gtes, rampas, aterros e outras
qumsquer obras públicas ou particulares, nas· portos existe:p.tes nas áreas
::iob· sua nmsdiçao, quando julgadas prejudiciais;
xJ remeter a Diretoria Regional· relatório mensal das atividades
ela Inspetoria.
Art. 8'1. ·As Inspetonas F1scms serao dirigldas por Engenheiros Civis,
nomeados_ em comissão, pelo Diretor-Geral do DNPVN. competindo-lhes:
a1 promover, dlrigir, coordenar e fiScalizar tOdas as atlvraactes da
1nspetoria, com integral responsabilidade perante o Diretor RegiOnal;
o 1 representar o unetor H.eg1ona1 ou o UNPVN. na area de ]unsdiçao,
quando pess0a1mente credenciado ou outorgado seja êsse encargo. em
circunstancias especificadaS e fora das atribuir;ões normais em que a l'f!pre·
sentaçau é efetiva e puramente como elemento fiscal:
c 1 e1aciorar e su!Jmeter a aprovaçao dO Uiretur Regwn:il, em tempo
utll, o orçamento de custeio dos serviços, manutenção e obras ao encargo
da lnspetona bem como superintender <=: fiscalizar sua execuçao; pela
prestação de contas em cada época ou exercicio, na forma prevista em
leis ou segundo instruções específicas se fàr o caso;
aJ
reqUISitai, na torma aa lei ou segunao instruções especificas,
quando ror v caso, ao Diretor Region'al, os supnmentos, a'ctmntamentos
ou verbas orçamentárias, e autorizar, à conta de tais. os pagamentos
devidos movimentândo·, com responsabilidade solidaria corri a .tesourari:i
respectiva depositas bancarias relativos, na forma da lei ou das instruções
vigentes em cada caso, inclusive a contrataçã-o de pessoal ou serviços,
quando ror o caso;
e l na torm.a da tm ou segundo as mstruções especmcas. quanao tor
o caso, orgamzar e submeter ao Diretor Regional os processos de prestação
de tomada de contas, relativos a Inspetoria e entidades ou Orgãos da área
de sua jurisdição;
1 l orgamzar e submeter ao Diretor Regional os horános de trabalho
da Inspetoria, Bol\'!tim de merecimento dos servidores, escal?o de férias,
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propostas para exercfci() de funçao extra, bem como baixar os atos
e documentos que promovam estimulas e recompensas aos servidores
subordinados, ou penas disciplinares até ao máximo de suspensáo por
dez dias, propondo ao Diretor Regional. com a documentaçâo indispensavel,
mclusive processo quando fôr O caso, aplicação de umas e _outras quando
os limites escapem ao âmbito da competência atribuída ao Inspetor
Regional~

g1 oaixar ato, circulares e ordens para orientaçáo geral dos serviços
ou execução de outros, dentro das normas. instruções e especifiCações
expedidas pelo DNPVN ou Diretoria . RegionaL de tudo dando ciência
ao Diretor Regional;
ft) orgamzar e apresentar ao Diretor Regional na primeira quinzena
de janeiro o relatório geral das a,tividades da Inspetoria no ano anterior;
t> constltuit com etementds da própria Inspetoria, comlssilO de concorrência, avaliaçao,.mediçáo, entrega, recebimento e aquisição de materiais,
equipamentos.' obras e serviços a cargo da Inspetoria, na área de jurisdição,
bem como credenciar os recebedores de numerário e pagadores em Cada
atividacte·.

Seção X -

Das Comissões àe Estudos e, Obras

_ Art. 88. As comissões de Estudos e Obras são órgãos transitórios
das Diretorias Regionais, destinados à execução ou fiscalização de estudos,
obras e serviços que. por sua natureza ou complexidade. não possam se.r
supervisionados. diretamente, pelos órgãos técnicos permanentes das refe-,
ridàs Dil'etorias.
~ 1"' · As Comissões de Estudos e Obras serâo criadas por port.aría
do Dl.retor-Geral do DNPVN, que definirá cada uma delas. sua denominação, a ~atureza do serviço a realizar, a sede de suas operaçõés, o prazo
de sua duração e as instruções para o seu funcionamento.
§ 2Y A tabela de pessoal de cada Comissao ae Estudos e Obras_ será
aprovada por portaria cto· Diretor-Geral do DNPVN, que fixará o vencimento de seu pessoal, levando em conta os valores regionais do" mercado
do trabalho e as condições do serviço a realizar.
§ 3Y o pessoal Integrante de uma Comissao de Estudos e
Obras
poderá .pertencer ou não ao quadro de pessoal do DNPVN.
§ 4Y As Comissões d~ Estudos e Obras seráo .chefiadas por Engenheiros·;Civ~.s. ao!-: quais caberá a designação ou contrataçáo da mân-de.:.obra
integrante da respectiva tabela de pessoal.
·
•
§ 5Y Para a execuçao de estudos, obras e melhoramentos nas vias
navegáveis serão sempre constituídas Comissões de Estudos e Obras, subordinadas às Diretorias Régionais do DNPVN. e tecnicamente supervisionadas
'
pela Diretoria de Vlas Navegáveis.

TtTULO IV
Do Pessoal
CAPITULO

Art. 89. O DNPVN terá sistema e classificação de cargos e remuneraçao próprios, na forma prevista em lei.
Paragrafo únicO. A organização e a lotaçao dos quadros do DNPVN
ser~o f~itos tendo em vif:ta o atendimento dos seus serviços e encargos,
consideradas as funções reaunente desem~enhadas pelos servlctores.
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CAPÍTULO
DA~

II

SrBSTITU!ÇõES

::terào substituta os, auwmàticamente. em :m~ faltas .-,u '.m.
até trínta dias:
a) O PreSidente do CNPVN pelo Diretor-Geral do DNPVN, e, la falla
cteste:, pP.lt... Conselheiro mak idoso;
OJ o Direto .. -Geral do DNPVN, pe1o ·chefe do Gabincte do· Dir'!torGeral, e, na falta dêste, peh, St:l1Uiletor de .Planejamento e Coordena,.âo, oTü
··por outM Direto1· esvect~lmenté desi~nado, ca::;o éste tambem falte;
CJ
O Chef~ do Gabinete do Diretor-Geral, por servidor que será indt(:ado oeln mesmo ao Diretor· GP.n;~:l;
a1 os Diretores por Ru~à!rPtores indicados pelos· mesmos ao Dil'eto.t'·
Gerai, e que os· auxiliarao permanentemertte no desempenht~ ·cte ·mas ·atri
bU1çó.es ;·
·
.
e> o erocurador Geral por um Subp!Ocurador· Gera1 i~!dicado p~w
mesmo ao Diretor-Gerat e que será seu auxiliar permanentemente ,ia de~
· sempenhl' de sua." atribuiçôes;
'
n os l!ne!es .ue DIVIsao, por um dos Chefes de Beçâc :1. êles suboi-ainactos, tnmcactos pelos mesmos ·ao .seu .reSpertivo Dhefe ou .Diretor;
rp -*> cne!es ae clervtco, Seçao c oema1s órgãos da administraç~c
central " d.3 actmmistr~çáo regional do DNPVN, por servidores indicados.
peles mPsmos aos seus <;uperiores imediatos.
·
PaNgraro úmco~ tfàvera sempre servidores previamente deslgnaao~:>
parn a.s mbstituiçbes· de ,que trata·. êste artigo.
Art,

~o.

pe-dunento~ eventua~s,

CAPITULO

ID-

DO HORARIO

Art. dl. -O norar!o normal de eunc1onamento dos órgãos· competentes
do ONPVN, sera f<xado:
a} por portaria do Diretor· Gr::ral, para .os órgãos integrantes dB. a·d~
m,1nistra::;ac csntr~l do DNPVN;
O) por portaria dos DiTetores Regionais, r.ara os órgãos integTantes
das Direr.orias R.egionais do DNPVN.
r?arágraro únlco. Na fixação dos horãrios, será respeitado o número
de nora~ semanais estabelecido pa,ra o serviço civil do Poder. EXeq,utlvo
Federá!.
CAPÍ'IULú

IV

DAS A'rRmUIÇõES
Al't. 92. Além das atribuições f1xada's nos artigos anteriores dé3te
Regimento, para o Presid0me do CNPVN, Diretor-Geral d.o DNPVN,
Chefe do Gabinete do Diretor- Geral, Procurador··Chefe. Diretores, Inspetores. Fiscais. e dos demais fixadaB neste artigo, para os Chefes de sPr;ricos
integrantes dos demais órg-âa.::: d::~. administração central e da admtnistrfl.çâo
regiúnal do DNPVN. caberá ao Diretor-Geral do DNPVN a.tributr, aos
mésrnos. em qualquP:f tempo, as atribuições que se fizerenf necessáli3s ao
perfeitil alldamento do.:; SE'l'Viçns, inclusive por dele~;ação de competêneia.
~ lç Aos Chefes de Divisão, 'compe.te':
a> distribuir, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos a ~argo da
re.spectiva -Divisão;
.·
O> despachar, pessoalmente, com o seu superior imediatO;
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c) indicar ·ao seu &uperifJr imediato, o nome de seu substituto eventual;
aJ ~ransmitlr as vrctens e mstruções superiores;
e> manter a ordem t: regularidade. dos trabalhos a cargo da respectiva
Div1sáo. distribuindo os serviços pelos órgãos subordinados, de acôrdo com
as conv~-<niencias dos trabalhos e execuçáo;
n sugerrr ao seu superior imediato ·as medidas l}ue. julgar de interêsse
Para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos trabalhos;
Q) o,..gantzar a escaJ.a de terras do pessoal da DiVISão;
n) a,I:sresentar o reJatóno anual da Divisão ·w ,:;;eu superior imediato
até o c,;, 31 de jamjiro do ano seguinte.
·
s 21,1 Ao Chefe da Secretana Geral, compete:
a> Jr1entar, 'Coordenar e controlar os trabalhos da Secretaria Geral;
DJ r~:;ceber, controlar e expedir os p1·ocessos e papéis encaminhados
ao Di:ret{!r-Gera!;
CJ 'i~:Jtlr e encaminhar ao Diretor ·a sua correspondência oficial ou
·
entJegar a de caráter reservado_ ou pessoal;
aJ ttlstnbmr os processos e demars papéis aos órgãos subordinados ao
Diretor.L::-eral, para fins de rotina administrativa;
eJ .er1cammnar ao" ..Jhere do Gabinete ,do DireOOr-Geral os processos e
ctema~;.; yb.pé:s cujOs assuntos dependan:t de estudo ou providências do Gabinete:
t J despachar com Ll Chefe do Gabinete do Diretor-Gerâl, apreseritando
para •:.ssmatura o expediente de rotina ou -levando para despacho final, flS
processos convenientemente informados pelos órgãos competerites
do
DNPVNJ
gJ ,:t•·cp'or

se

ao Chete do Gabinete do Diretor-Geral as providências que
boa ordem dos trabalhos a seu cargo;
cto Gabinete do Diretor-GeraJ e seu substituto

tiz-er~"tr necessárias a
n > mct1car ao Chéte

eventua.! ·
n cvngir-se aos Chefes de Divisao e Chefes de Serviços diretamente
Subcrej.in~oos ao Diretor .Geral, em ohjeto da sua ~ompetência;
'}l coligir elementos para o relatório anual de . Secretaria Geral, at-é
o dia :n de janeiro do ano seguinte;
;S JU Ao Che!e do ·serviço de R.eJaí;ões Pú.b1icas, compete:
izJ ~.mentar, dirigir, coordenar e fiscalizar os iJrabalhos do respectivo
1Setor,
n dlstrrbuu o pessoal lotado pelos diversos 'setores de acôrdo com a
convenu;!r:.eia dn serviço;
CJ uespaChal com o Che:te do Gabinete:
fl) iJstnbulr os trabalhos e manter a coordenaÇão eritre elementos
compecP.tites do respectivo setor, determinando a prática e métodos· que r:;e
fizer eu, aconse1nàveis;
eJ apresentat zanua-lmente· :?.té o dia -31 de janeiro do ano :;eguinte, o
rew..tOrH dos c,raba!hos
do respectivo setor:
n 1[.nnar sObre os assuntos que -se relacionem com as atividades do
respectP/! setor;
q1 sugerir ao _;hete do Gabinete as pro.vidências que se tiZerem· ne.
cessárias ao aperfeiçoamento d,,,s serviços.
~ 4? Ao· Chefe do .Serviço de Telecomuilicaçõ~s. cOmpete:
aJ assegurar e manter a intercomunicação dos órgãos da administração
do oN'PVN. <.ttende"ndo às sPtit~]t.~ções das autoridades respectivas, respei~
t,adas as lnstruçôes 1"-!Stabelecída.s.
o: aetet·mrnar a operaçao e a ~anutenção. zelar- pelo perfeito fun~io~
namenh.l ctat msta'ações na sede e nas Administraçôeb R.egionals que lhe
sejam SllbOrdmadas técnícamente;
·
cJ eaworar, rever e propor ao Che;fe do Gabinete. normas e instruções
geraw 'JlJ espeCiais para o funcionamento das unidades e para a aquisição.
util1-zaça(· ou Dàüm de equipamentos· e materiais emJ?re.gadOSi

manter permanentt' cont.atc com a Chefia do Gabinete;
e) orgamzar a escam de trabaJno de operadorE::~ e escala de férias,
"iUbmect=ndo,-as à aprovação -da Chefia do Gabinete;
'' -•?omUmcar 1mect1atamente ao Gabmete qualquer mterrupção no tráfego entre a sede e qualquer uma das estações regionais e tomar as pro~
vidên0.ÍR$ necessárias ao restabelecimento do tráfego;
'
gl organtzat· a lista de matf'rial sobressalente para cada estar,;ão regional, indispensável à rr,aDutençfto_ Cm:: equipamentos em serviço naf: me-smas;
· n) orgamzar a tanela d~ noràrlos para atender o tráfego previsto no
plano a:~"-'"al de t?lecomunicações;
n manter na sede da Admmistração sob contro'e, um grupo de repflro.
para or€star assistência técnica ao equipamento de tôda a ·rêde.
§ 5ç Aos Chefes de Serviços e Seções, compete:
al distribuir, orientar. coordenar e fiscalizar os trabalhos a cargo do
respecti11 o serviço ou Seção;
b) despachar, pessoalmente, com o seu superior imediato;
e) indicar no seu supaior i111ediato. o nome de seu substituto eventual;
d> cumprir e fazer cumprir as ordens -e -instruçõet: superiores recebidas:
_e) manter a ordem e a .regularidade dos trabalhos a cargo do 1'espectivo Serviço ou Seção, distribuindo os trabalhos pelo respectivo pessoar,
de acO!do 'Com as convenJências das tarefas em execução:
t> sugerir a.o seu superior imediato as medidas que julgar de ~onveni~
ência para o desenvolvimento e aper_teiçoamento dos trabalhos:
gl apresentar ao set1 superior imediato._ o relatório anual dos trabalhos
do Serviço ou Seção, até o d~a 15 de janeiro do ano seguinte.
~ 69 Aos Chefes ae Secrétaria, compete:
a) orientar, coordenar e- coritrolar os_ trat;mlhos da Secretaria:
l'l rec~ber, controlar e expedir as processos e papéis encaminhados
ao seu s_uperior imediato:
·c) abrir ·e· encaminhar ao seu superior imediato a correspondência
oficial, ou entregar á"' de caráter reservado ou p0ss0al;
dl redistribuir os proces::os e demais pspéis cu.io assunt<> dependa
de estudo ou Providência pelos demais órgãos subordinados ao seu superior
imediato:
el _levar, para despacho finaL os processos convenientemente informados. Pelos demais órgã·os, referidos na alinea anterior:
f) indic':tr ao seu supHior imediato o nome de seu substituto eventual;
g) dirigir'-se aoE demais chefes de serviço subordinados ao seu superior
ime~;'l.to. em objeto de sua competência:
h) organizar a esr,ala de férias do pessoal de- .Secretaria;
1) despachar, pessoalment~, com o seu superior imediato a:oresentando
para assinatura ·os expedientes elahorados sob suo;j supervisão: ·
1) propor ao seu superior imediato as providências que se fizerem
neoessãrias ?I boa ordem dos t.rabalhof:i a seu rargo:
k) apreserita.r ao SPU suneribr im="rtiato o r-Platól'i" ~nual dos trabalhos
da Secretá!ia, até o dia 15 de janeiro do ano. seguinte.
. à)

79 Aos Tesourehos, compete:
exercer sempre a mais corllpleta vii,tilância sôbre todos os valôres,
a seu cargc, propondo, por escrito, medidas de segurança, inclusive policiamento nos locais onde· haja movimentação <]e valôres;
_b) providenciar sôbreo suprimento de valôres que tiver de mov-imentar
e a guarda daqueleR que tJverem de ser recolhidos sob suas responsabilidades;
C) assinar as Guias de recolhimento de v-àlAreS aos estabelecimentos
de crédito designados tJelo Diretor-Geral e considPrados em· lei;
d) promover a necessária e oportuna vigilància na Tesouraria de
modo que nela não tenha1n ingresso pesso2.s estra.nhas. exceto s~rvidores
designados pela -autoridade competente:
e) distribuir pelos Tesoureiros Auxmares os trabalhos afetos à
Tesouraria, estabelecendo r(wesam':'nto, qua!ldo julgar conveniente;
§

a>

j) balanceai·, pelo menos semanalmente, os valôres a cargo dos
Tesoureiros Auxi!i:u·es;
fJJ representar ao Diretor-Geral, quando se verificarem quaisquer
desvios cte valores sob tesponsabilidade dos Tesoureiros;
hJ fiscalizar a escrita de valóres de maneira que esteja sempre em
ordem e em dia;
iJ arrecadar, diretamente ou por intermédio dos seus Tesoureiros
Auxiliares. os valõt·es a serem arrecadados pela Tesouraria e efetuar ou
mandar e.J:eLUal' o pagamento das despesas deVIdamente autorizadas,
observados êste Regimc.nto e as Norm:as ou lnstruçôes em vigor;
n manter soo a sua responsabil~dacte os deposit-as de cauçáo;
lc> organizar, ou razer organizar pelos seus auxiliares, os ,registras
das procurações para eteito dos pagamentos a serem realizados, ·verificando se tais p~:ocurações estão 1evest1Ctas das formalidade::; legais e
dando baixa. m:.(Iuelas que, pelos seus têrmos ou atas posterio-res. estej~
anuladas;
l> manter em dia o livro "Caixa" do Movimento ·da Tesouraria;
m> organizar cti&namente o Boletlm do ''Caixa", remetendo cópia
ao órgão competente;
nJ assin:\r o..:J~E<que.s sob regime de rrspon.sablhdade solidária, de
acôrdo com as normas e instruções que forem baiXadas, para ésse !1m,
pelo Dil'eLor-Geral do DNPVN.
CAPITULO V

DO REGIME · DISCIPLINAR

Art. 93. Aos se-1 vidores autarQ.uicos e funcionários públicos do !JNPVN
se apllcará o regime disciplinar previsto na Lei ll"' 1. 711, de 28 ·de ·outubro
de 1952 tEstatuto dos l''unclou'-noS ' Públicos C1vis da Unlão), no que
couber.
CAPITULO VI

DOS AUXILIARES IMEDIATOS

Seráo diJétamente auxiliados por:
Secretários; o Diretor-Geral, o Presidente do Conselho, os Chefes
de Gabinete do Conl:elho e da Diretoria Geral, os Diretores das Diretonas
e do Instituto Nac:wnal de Pesquisas Hidroviánas, bem como os Dlretores
Regionais do DNPVN e o Procurador-Geral da Procuradoria JudiCial;
DJ por Assistente::; Financeiros; o Chefe da Divisão de Finaliças, da
Diretoria de Adtnmistraçáo;
c) ·por Assistemes Sociais: o Chefe da Divisão Médico-Social, da
Diretoria de Administração;
d> por Ass1stente.s Técnicos: os I~petores Fiséais, das Diretorlas
Regionais.
§ 1Q Os Secretários serão em número de tun para cada autoridade
menciOnada n::t alínea "a" dês te artigo, designados pelo Dire~r-Geral por
proposta da respectiva autoridade.
§ 2!J Os assistentes financeiros e sociais serão em número de três
e os demai~ as~istentes em nUmero de um para cada autoridade, designados
de conformidade com o dispGSto no parágrafo anterior.
Art. 94.
a)

CAPITULO VII

OUTRAS

DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO PESSOAL

Art,. 95. Para o bon> des2mpenho das funções atribuídas aos servidoreS
do DNPVN poderá, ainda, o Duetor-Geral:
_
a) atribuir ao.s servidores lotados no Gabinete do Diretor .. G€ral uma·
gratificação de representação, arbitrada na forma da legislação Vigente;
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b). determinar, ãe acôrdo com a eXigência. da função, que o servidor

resida" em imóvel de propriedade do DNPVN, na forma da legislação

vigente;
c)· autorizar a realização,. pelos servidores do DNPVN de serviços
ext.raordinartos ou a prorrogQI;à.o do e."<pediente normal de trabalho,
obedeéidas ·as disposições legà'ls vigentes, remunerando-os devidamente,
segundo as normas que para ésse fim. forem aprovadas 'pelo CNPVN:
· à) atribuir aos servidores as gratificações pr-!vistas em 1e1, de acórdo
com as norp1as que, para tanto, fa:rem aprovadas pelo CNPVN.

TíTULO V

Das comissões de concorrência
CAPiTULO I

DAS ATRIBUIÇõES

Art 9t;. As Gom1ssôes de, Concorrências são órgãos transitórios desa executar, na sede do .DNPVN e das Diretorias Regionais tOdas
as concorrências Públicas e ~dministra:tivas relativas a -realização de cs~
tudos, prOjetas, obras, serviços, aquisições e fornecimento.
Parágrafo Unico. ·As comissões de Concorrências as quais competirá
o julgamento das concorrências realizadaS no respectivo setor, serã0 des·1gnadas:
·
aJ pelo Diretor-Geral do DNPVN, quando destinadas à realiZação de
·
concorrências na sede do DNPVN;
DJ pelos Diretores Regionais, quando destinadas a reauz·ações ~ie concorrências nas sedes das Dirctoria-" Regionais do DNPVN.
~inados

cAPiTULO n

DO FUNCIONAMENTO
Art. !:-!7. , As Coml.f~ões de Concorrênciy.s serão i?tegrad3;s, no min1mo,
três membros, escolhidos de acôrdo com a natureza e obJt'!to das concorrências, e tendo por Presidente, na _administração central, os Dü·et-t•;-e:; f'especth•os e na ac!mJJustração regiOnal os- chefes jias .)i. :•ü:ôe-s dt:=
Engenharia.
§ ·19 Cada· Comissão de Concorrência. reunir-se-a sempre que con.:.
vacada pelo re_spectivo Presidente e deliberará por maioria de votos.
§ ~29 Os ·serviços de nature:-.a permanente relativos às· concorrências
serao éxe<;utadoa pelo~ tesl,ect-ivQ:.i Grupos Executivos de Concorrênrias, a
cujo chefe caberá seci-etariar as Comissões quando as mesmas se reu-

nirem.

TíTULO. VI

Do Plàno Portuário Nacional
Art 98. O Plane Por~wiric- Nacional integra· o Plano de Viação NaC!orJal e é constituído pelos planos destinadós:
a'_ ao melhoramento, ampliação, expansão ou aparelhamento das msl·q''
u:-,_. 1as e:xrstentes· nos ·portos nacionais, bem como dos que
vlerem a ser construidos nos novos portos, quer marítimos, quer fluviais
ou lacustres;
tJ> ao melhoramento das condições de navegabilidade das tJa!Tas. canais ·de acesso- e bacias de evolução _dos portos;
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c> ao melhoramento e conservação das condições de navegabilidade
ctas vias cte navegaçao mterior. indispensaveiS ao acesso" das embarcaçóes
aos punas ·tlUVlais, e de sua tutura expansão;
aJ à detesa e coriservaçao das margens dos Ctll'SOs d_a,gua naveg;áVeis
e da orla mantima, quando indlspensá.vers ao estabelecimento ou restapelecunento das condições determmactas para . o tuncwnamento das oarras, canaiS de acesso e de navegaçao, e bacias de evoluçao dos portos
mantunos e nuvi_ais, ou ainda, ·ao restabelecimento ·cte condições locais
even"ualmente atetadas pelas construções de obras portuárias.
Art. 99. Caber a ao .:. .~.'1/P V.N, ~través ae sua .t}lreLu!'i<i. de -.tllaneJanwmo e Coordenação, a elaboração do Plano Portuário NaClonal, bem
como a cool·ctenaçao e controle de sua execuçao.
'
· s l"' ü Plano Portuano .r-.aciOnW aevera· aoranger os 'empr!>endi:n'3n~os
a serem reauzactos, em càda periodo . de cinco anos, em todo o territorio
, ~· .~. ~·~"-'-'""-;,;!
Hacwnal, e conter:'
aJ a previsao de necessiqades de serviços portuários e de transporte
em aquav1as intenores, e das obras, ·serviços e eqmpamento, requeridos
1,1<\.~·a u _seu atendimento;
u; a prev1sao · ctoS empreendimentos que tenham por finalidade· o del:lenvolvimento economico l'egiOnal que Covenna realizar, não otEtantf' !!.
InexistenCia de detnancta de serviços, a curto praZo, capaz de justüicá-los
wteg:raimente;
·
c, a previsão dos empreendlmel1to::; julgados necessãrios para apmento
da produtiVIdade dos serviços e diminuição de seus custos;
·:
a> as metas a serem awançadas nos diversos. portos e aquavias. tendo
em vista as necessidades referidas n.as a11neas antenores e a disponibilidade existente ou previsível dos fatOres neCessários à sua execuç:ão;
eJ a estimativa do custo, em moeda nacional e estrangeirtl, doS empreendimentos referidos na alínea anterior;
.
_·
.
1> a estima ti va dos recursos financeiros e ·cambiais ·disponiveiS, · é O
seu balanceamento com os dispêndios previstos;
g) a recomendaçao de ·polltlcas a· serem adotadas por outros órgãos
da administração pública para o mesmo fim.
§ 29 O DNPVN procedera, de cinco em cúl.co anos, a revisão e atualização global do Plano Portuário Nacional, que para terem validade, ·deverão ser apro\'ados. por. decreto do Presidente da República.·
· ·
§ 39 ·Se, em qualquer período intermediário, fôr. necessária 'a rev!Sã_o
parcial de qualquer parte do Plano Po~tuário Nacional em exeCuça_o, o
DNPVN devera realizá-la, devendo a n,esma ser igualmente aprovada por
decreto do ·Presidente da República.
· "'
§ 4Q O Plano Portuário Nacional, elaborado para· cada qllinqüênio.
deverá ser acompanhado dos programas anuais de trabalhos que ·deverão
ser executados, dentro do respectivo período, os quais deverão -conter. obrigatónamente:
·
aJ as relações dos empreendimentos que, de acOrdo com o referido
plano, deverão ser executados;
bJ os dispimdios necesi':ários, em moeda nacional e estrangeira, para
execução dêstes empreendimentos;_ ·
c> os recursos financeiros e cambiais com qu'e deverão ser executados
os empreendimentos, e o ·seu balanceamento com os dtspênd.,ios previstos.
§ 59 Independem da aprovação prévia do Presidente da Hepública as
obras de emergência ou de natureza inadiável, que se tornem necessarias.
as quais serão õ.eterminadas pelo Ministério. da Viação e Ob.ras . PúblicaS.
sujeitas a homologação posterior do Presiderite da República.
Art .. 100. Na el&.boração do- Plano Portuario Nacional, o- DNPVN de..:
verá ter. em vista os prog-ramas existentes de fnvest~entos terroviã.riosJ

rodoviários e de marinha mercante, de modo a coordenar os iiwesttrriehtos a serem realizados nos portos e nas vias navegávei_s com os investimentos nos demais setores dq. Sistema 'Nacional de Transporte.
Art. 101. Os projetas e llr\"arnti,t~::: de~tinados à ..!X~·:•;r:3.•) de emprf:··
endimentos .em portos e vJas navegáveis, serao aprovados pelo Diretor~Geral
do úNPVJ\ ~ deverao demonstrar:
a> · a ex1stencia de demanda, a curto ou médio prazo, para os serviços
que resuJt.aráo do empreendimento;
bJ a vmbllJdade tecmca do empreendimento;
cJ J orçamento estlmMivo de toaas as aespesas para a realizaçia.o do
empreendimento. em moeda nacional e estrangeira;
dJ a jUstltlcaçao econbm:ca .do ~mpreendimento;
er a capacidade tecmca, admmistratiVa e tmanCeira da entída'cte que
e;;:ecutar8 ou operara o t.mpreendimento.
§ b' Dos orçamentos que torem e1anorado.s para -a execuçao de obras,
serviços e aqUisição constantes do Plano Portuano Nacwna1, pelo UNPVN
ou pelas entidades encarregadas da actmmtstraçao e expwraçao oe portos
e vias navegáveis, aevera constar, 5empre. a data de sua composiÇao, os
preços umtarios adotados e a tormula de reajustamento prevista em 1e1
para atua!iza_Ios durante o período de sua 7xeeuçao.
§ ;,:Y A aptovaçao 'le qualque:r; orçamento espectttco mctutrá a aprova.
çâo de sua respectiva fOrmula de reaJustamento, o que tornara aprovado,
para todos os eteitos, o preço que tôr obtido por reaJustamento do micial,
durante a execução das obras serviços e aquisiçõf's a eJe referent.es.
S av o msposto nos parágra:tos anteriores se aplicarà t.an1nem, aos
orçamentos das obras, sei*vtços e aqmslçôes que torem c.ontratao.os pelO
DNPVN, devendo constar dos respectivos contratos a tormula 1ega1 de reajustamento adotada para as atualizações de preços que por ventura aevam
ser teitac:o no decurso de sufl vigência.
§ 49 A a!teraçao do preço aprovado dos diversos orçamentos serà. pro~
cedida, mediante soJ1cltaç~o do mteressado,- pela une tona RegwnaJ _ do
DNPVN que tlscauzar a execuçao de urr.. contrato ou que executar direta~
mente a Obra ou serviço, devendo comumcar o ·tato ao Utretor~Geral do
DNPVN para conhecimento e demais providênCias cablveiS, quando tór o
caso.

Art. 102. A r~>all:>:ação dos estudos, levantamentos, inquérito::;, pesqU!sas, proJetas, orçamentm, apropriações e demais elementos, de natureza
técnica, ·indiSpensáveis a elaboração do Plano Portuarw Nacional e oe pla~
nos a cargo do DNPVN, bem como de seus programas anuaiS de trabalhos,
poderá ser feita:
a> diretareEmte, pelo DNPVN;
b) mediante ~juste com entidades especializadas.
·Parágrafo único. As despesas decllrrEmtes da exe~uçáo dos serviços de
que trata este artigo, con:el'á.o por conta do Fundo Portuário Nacional e de
verbas orçamentárias ou extra-orçamentárias especificas
são dispensadas
licitações pUblicas para sua realização quando tiverem de ser contratadas
Com firmas especializadas.

e

Art 103. A execuç.ão das obras, serviços e aquisições, a cargo do
DNPVN. cabera normalmente, àS suas Diretorias Regionais, exeto quando
em casos extraordinários, a juizo do Diretor.Geral do DNPVN, cteva ficar
subordinada diretamente a Admimstraçá.o Central.
§ 1º Para a execução das obras, serviço6 eaquisições, o. DNPVN, quando
ná.o as reanza1 diretame.nte. deverá proceder concorrenctas pUblicas, res~
sah'aàos o~ casos previSto.<:::_ no Código- de Contabilidade PUblica.

Á'l'ús Do PoDER E±EctrnlJo

:l33

A concorrência püblica serà terta por edital publicado no Diário
da RepUblica e no órgão da rmprensa oficial da Unidade da Fe_
deração onde torem reallzc:das as obras, serviços ou aquisrçóes, dentro das
.normRs aprovadas pelo DNPVN para a contecçao desses editais.
39 o recebimento das propostas será efetuado na sede do órgão responsável pela execuçao das atiras, servrços ou aquisições postos em Hcits.ção, na hora, ctata e lOcal previstos no edital.
§ 49 o julgamento das propostas caberá a comissão que fõr designada,
para ·esse fim, pela autondade responsàve.\ péla execução dos serviços, que
aprovara o seu resultado e mandará proceder a Javratura do respectiVo
~

29

Oticzat

*

COllt.!aT,ú
§ .:~ç

Cabera, com exclusividade, ao Diretor-Geral do DNPVN, o encaA
mmhameiJ.to, para registro de qualquer contrato, convênio ou têrmo de
ajustr!. ao C!'WVN.
§ fi\l Os recursos por ventura interpostos ao .julgamento das concor~
réncia::;, seráo decididos em primeira mstâncm pela autoridade que aprovar
o resultado da concorrenc)a, e, em segmcta, no âmbito administrativo,
quando fOr o caso, pelo Diretor-Geral do DNPVN, e pelo CNPVN.
§ 79 (\. realização
direta pelo DNPVN de obras, serviços e aqulsiçoes,
bem como a fiscalizaç;).o dos mesmos, quando contratados com terceiros,
caberá. sP.mpre a Diretoria Regional em cujo território tOrem os mesmos
execut&.ctos, cabenao_Jhe, inclusive. o pagamento das despesas respectivas,
para o que serao postas a sua disposiçáo e responsabilidade os repursos
fmanceiros necessarioS, táo logo sejam registrados os contratos ou determinada a sua execução diret.a. ·
§ 139 Nennuma obra,· servJço ou aquisiçâo podera ser custeada pelo
fundo Portuario Nacwnal s~ não constar do Plano Portuano Nacional e de
seus respectivos programas de trabalho, à exceçâo das obras e serviços de
emergência ou de natu:reza inadiável, ret~ridas no § 59 do Artigo 100 dêste
Regimento.

TITULO VII

Da Ordem, Econ6:mica e Financeira
CAPÍTULO I

DA TAXA DE MELHORAMENTO PARA PORTOS

Art., 104. A Taxa de Melhoramento dos Portos, de que trata o Art. ·3(1
da Lei n° 3. 421, de 10 de julho de 1958, inside sôbre tõdas as mercadorias
movimentadas nos portos·organizados e tem a seguint~ destinação:
a) 40% d€! seu produto na exec:uçác, de estudos, projetas, obras, serviços
e ·aquisições de.stmados ao melhoramento, ampliação. expansão· ou apare~
lhamento das mstalações do porto ~~m que a m~sma foj arrecadada;
b1 50% cte seu produto, ná constituição dos recursot que formam
o
Funav Portuarro N~cional.
Paragrafo ú.nico. o regime 'econômico e financeiro dos portos se regera
pelo OP-ereta n'i 54 295, de 23 de setembro de 1964 que regulamentou os dispositivos ·das Leis ns. 3. 421 e 3 .4.70, respectivamente de 10 de julho de 1958
e 28 de novembro de 1958.
CllPÍTULO U

DO FUNDO PORTUARllO NACIONAL

A.ct. W6. O Fuudo Portuario t .. acional, criado pela L8i n° 3.4~D. de
10 dP julho de 1958, é destinado a prover rec.ursos para o p1anejamento e

~xecuçáo

dos empreGndimentos que constituem o Plano Po.rtuario .Nacwnal.

ÀT.oS_ no Ponn EXEcmtVó
§ 1'• A apl!caçao anual ctos recursos do Fundo Portuário Nacional obé_
decera. obngatv!'mmente. a ciistribUiçãu qu'e 'tôr proposta pelo Ministro da
Vmçao e Obr~s Pú.bllcas.
~ ;:!Q Para o custeio dcs serv1ços e mstalações do DNPVN podera ser
aplicado até ~O·% do montante anual dos recursos do Fundo Port.uario Nacionaj nos termos do Art. 11 da L~i nY 4. ~13, dt' 14 de tevere1ro de 1963.
li ii'~ Do montante da 'dotaçt:>.o ·destmada ao custeio anual do ONPV:~.
r'eterido no paragraío anterior, poctera ser destinada uma parcela máxima
cor-respondente a 10% do referido- montante para serviços de assisténcia social ct0s serviços do DNPVN. segundo critério que, para esse fim, 1or fiXado
pelo Diretor Geral do DNPVN.
CAPÍTULO ID

DA RECEITA DO .DNPVN

Art. 106. A receita do DN r·n.r compreende:
a) Os ctepOsit.os !eitOs a conta do ~'''lmdo .Portuário Nacional, cr1ado pela
Ler o'-' ::L-!t2l, de 10 de JUlho -de 196:->;

bJ as àctações· c"onsignadas ao DNPVN, no orçamento da Unià.o, e .os
créditos abertos por leis especiais;
c; o proauto da arrec~?.ctaçao de ·taxas, impostos ou contrlbmçoes que a
Lei total ou parcialmente ao DNPVN;
d> o prod.m.o de multas e emolum~ntos devidOs· ao DNPVN;
eJ o proctuto de a!oramento dos ac1;escidos de marinha resultantes de
obras execut,actas pelo DNPVN;
/) o produto da auenaçáo ou locação de bens do DNPVN;
g> os Juros dos depósitos bancários do DNPVN;
h) as 1mportâncía.s devidas por ,serviços e fornecimentos prestados a
outros ú:!'ga.os públicos e a terceiros;
i) os legados, donativos e outras !endas everituais;
j) a .parcela que lhe couber do resUltado liquido das sociedades de eco~
~omia mista- das quais part!C!pe.
Parágrato único. Os rf!cmsos prcvementes de dotações orçamentárias
e ae créditos especiais seráo entregues ao DNPVN pelo Tesouro Nacionàl
com os supnmentos e por duodécimcs até o dia 15 de cada mês, e Jndependentes de comprovaçãn perante o Tesouro Nacional.
'
CAPÍTULO

!V

DO EECIME f'lNAN"CEIRO E CONTABiL

Art. 107. o DNiPVN organizará orçamen.to anual que .seró. subm~tido
até 15 de dezembro de cada ano à aprovação· do Ministro da Viação e
Obras Públicas.
Art. 10!3. O -D-NPVN manterá um serviço corhpleto ·cte contabilidade
de todo o seu movimento financeiro, orçamentário, patrimonial e industrial que abrangerá:
a) a documentação e escrituração das receitas;
b) o contrôle orçamentário do DNPVN;
c) a documentação e escrituração das despesas pagas ou a pagar;
d) o preparo, processo e recebim.ento das contas de serviços prestados
a terceiros;
e) o processo e pagamento
das contas de- fornecimênto e serviços
recebidos;
f) ó preparo, processo e pagaménto das Contas de medição de .obras
contratadas;

ATós . DO I'onER ÉxECúTII'ó
g)

o registro de custo glObal e analítico dos diversos serviços, obras

e aquisições;
h) o registro dos valores

patrimon~ais e o levantamento periódico do
seu inventário e estado.
§ ro A contabilidade financeira orçamentária r,egistrará a. provisão e
arreca-daçâo das receitas do DNPVN, as verbas e consignações do orçamento

anual aprovado pelo CNPVN e_ pelo Ministro da Viação e Obras Públicas

as autorizações de despesas emitidas pelo Diretor Geral. e os correspon-.
denteS empenhos d·e verbas.
§ 2° A contabilidade industrial estabelecerá os Custos das obras e
serviços dos portos navegá'Jeis e de outros serviços, e das· diversas fases
ou partes dessas. obras, aquisições e serviços, segurido uma subdivisão
adequada e !lniforme.
§ 3º Os balanços anuais c1o DNPVN aprovados pe1o CNPVN e pelo
Minisüo da Viação e Obras Públicas, serão em tempo próprio, enviados
à Contadoria Geral da RePública, para publicação conjuntamente com
os balanços da União.
Art. lO!L Os saldos dHs dotaçõ~s orçamentárias .recenidas pelo
DNPVN, não utilizados em cada exercicio serão aplicáveis em exercícios
seguintes para os mesmos fins a que forem destinados.

Tl'rULO VII!

Da Administr3.ção Portuária
CAPÍTULO

I

DOS SISTEMAS DE EXPLORAÇAO

Art. 110. Os portos organizados, nos têrmcs da
t4 de fevereiro de 19G3, poderão . .ser explorados:,

Le~

no 4.213,

dt'

por
por
c) por
d> por

entidades autârquicas .federais;
Sociedade de Econotnia Mista;
concessão a entidade~ públicas e privadas;
administração direta do DNPVN.
§ 1ç O DNPVN poderá organizar a exploração dos portos nacior.ais, em qualquer uma dos formas previstas nas alíneas anteriores,
bem como modificar o sistema de exploraçãó dos portos já organizados,
adaptando-o a qualquer uma das referidas formas, respeitados os disR
positivos 1egais e contratuais em vigor.
·§ 2Q A organizaçáo de novos po'rtos ou a modificação do sistema
de exploração portuária far-se-á mediante p;:oposta do Diretor Geral
do DNPVN ao CNPVN e homologação do Ministro da Viação e Obras
Públicas.
a)

b)

CAPÍ'l'ULO

II

DAS ENTIDADES AUTARQUICAS
Art. 111. As autarquias -federais,· -destinadas à e:::p!oraçâo de pOTtos
organizados, serão formalizadas mediante proposta do Diretor Geral do
DNPVN ao CNPVN, nos têrmos da Lei no 4.213, de 14 de fevereiro
de 1963.
Parâgrafo único - O funciOmimento das autarquias federais de que
trata êste artigo, obedecerá aos dispo'sitivos que regularem a sua criação
e àS normas que forem baixadas pelo DNPVN.

cAPÍTULO

I I I

DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Art. 112. As Sociedades de Economia Mista serão constitmdas ror
açbes, na forma do Decreto-lei n<? 2.627, de 26 de setembro de 1940 e
dentro das disposições previstas no Decreto n9 54.04ü, de ·23 de julho

de 1964.

§ 19 As ações destas Sociedade serão subscritas pela União e po~ ·
derâo sê-lo, também, pelos Estados e MuniCipws onde os portos estiverem localizados ou que se encontrem. situadas dentro de suas zonas
de influência, por pessoas jurídicas de direíto público e privado, e por
pessoas fisicas.
§ 2"' A União será representada nessas Sociedades pelo DNPVN, de
acôrdo com o disposto na alinea s do art. 39 da Lei n9 4.213, de 14
de .fevereiro de 1963.
§ 39 A participação da Unlâo nessas Sociedades não poderá ser
inferior a 51% do capital social.
·
§ 4c,o A União integralizará sua quota· de participação no capital
dessas Sociedades, mediante a transferencia para as mesmas, de todos
os oen._, c: dlreit·Js r~J.:! ~~ent.aao~; pelo investimentv feitos aos CP.:-;.{Jectivos po~tos.
§ -5ç Os Estados e Municípios poderão integralizar, também, sua
quota de participaçâo no capital dessas Sociedades mediante a transferência, para as mesmas, de todos os bens e direitos representados
pelo mves·Grmento que tenham feito nos respectivos portos, ou, quando
se tràtar de concessões, pelo valor do capital reconhecido em tomada
de contas.
§ 69 o capital dessas Sociedades será representado por ações ordinárias de valor nominal .de Cr$ 1.000 cada uma.
§ 79 Essas Sociedades serão constituidas 'por proposta do Diretor
Geral do DNPVN ao CNPVN, nos têrmos da Lei n9 4.213, de 14 de
fevereiro de 1963.
CAPíTULO

I V

DAS ADMINISTRAÇOES CONCEDIDAS

Art_. 113. As administraÇões portuárias, sob regime de concessão,
serão regidas pela~legislação ·especifica, consubstanciada· no Decreto número ·24.599, de 6 de julho de 1934 e pelos respectivos contratos de concessão.
§ 1Q' A concessão de um pôrto poderá ser outorgada ao Estado ou
Município onde o mesmo se encontre localizado, ou a entidade de direito
público ou privado, de reconhecida idoneidade técnica e capacidade
financeira·.
§ 29 fo'indo prazo da concessão, a reversão ao dominio da União, das
instalações portuárias concedidas, far-se-á de acórdo com os têrmos do
contrato de co.ncessão ou, no caso de ser o mesmo omisso, conforme o
prescrito no Decreto n~J 24.599, de 6 de julho de 1934.
§ 3.0 Sempre que uma Unidade de .F·ederaçao _.nouver instalado uma
Sociedade de Economia Mista destinada a exploração comercial .dos portos
existentes na mesma, as instalações portuanas concedidas serão incorporadas ao acêrv.o dessa Sociedade, quando findo o prazo da respectiva
concess,ão, ou quando se der a rescisão do contrato ou a encampação
antecipada da co:c.cessão.
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CAPÍTULO V

DA ADMINISTRAÇAO DUÍETA

Art. 114. Os porto;:; incorporados ao DNPVN e explorados pelo si::t:::ma

de administração direta, serao regidos pelos dispositivos constantes do
ato que os incorporou ao DNPVN e pelas normas que forem baixádas pelo

DNPVN.

§ l.Q A administração diret?. deverá ser considerada como urna forma
administração transitória, cabendo ao DNPVN estudar a conveniência
de sua transformação e rezst!'Uturação em uma das- outras formas pre~
vistas, pr~ferentemente a de economia mist<:t.
§ 2.Q Os bens, sérviços e pessoa! de uma administração portuária tnco:!·porada ao DNPVN, ficarão sujeitos aos mesmos dispositivos· legais e normativos vigentes antes da incorporação. até que seja operada a sua reestruturaçâo. nos térmo<' dês te artigo, tendo, em vista o disposto, para êsse fim.
na Lei n.t? 4.213, de 14 de fevereiro de 1963.
§ 3,n Cada administração portuaria incorporada ao DNPVN terã. seu
quadro de pessoal próprio, independentes do qu?.dro de pessoal do DNPVN.

de

CAPÍTULO VI

DA RECEITA DAS ADMINISTRAÇOES PORTUARIAS

Art .. 115. Comtit.uem receita das administrações portuárias em geral:
a) o produto da arrecadação das taxas portuârias e as import:lnciar.

devidP-s por serviços e fornecimf-nt.os prestndos e feitos pelas mesmas;
b) as dotacôes que torem consignadas às mesmas pela União, e.través
de créditos orçamentârios. extraordinarios e espeei9.~s;
c) as dot8.côes aue forem consi~naà:?.s &s mesmas pelo DNPVN;
dl as dotacões de qualquer n:o:r.nre~a que forem consignadas as mesmas
pelos Governos F.st.q!itm1~ e Mtmic!pa1s:
e) os legado:::. don:::~.tivos e outras rendas e.ventua.ts;
f) produto. de multas e emolumentos .devidos.
§ lQ As dotações consignadas é.s Administracões Portuárias incorpo·:rad~s ao DNPVN ser-lhe-ão entregues pelo Tesol!í'ô N::Jcional. por intermédio do DNPVN ' at(> o dia 1~ de c::~.d!!. 1":1/')S. cUspensadu· 3 comprovação
de suas aplicaçóe::> pet'ant.e o me::::mo Tesouro,
·
§ 2.9 Continn::~rào vincul?..dos ãs Aà.rninistt·a~f1PS Port.m'irüH; para os··
flns nrevistos n-a Lei n° ~ .t?1 r1<> 10 rlP, jnlho de 195fL os recursos referidos
na alínea a do art. 4." d::t referida Iet.
·

TiTULO

IX

Das inst.alações rudimentares e especiais
CAPÍTULO I

DAS INSTALAÇÕES RUDIMENTARES

Art. 116. As 'iMtalnções portuárias rudimentares, definidas pelo D.ecreto-Iei n.9c 6. 4€0, de 2 de maio de 1944, alterado pela Lei n.t? 3. 103, de
10 de março de 1957. pod·erão ser construídas,· conservadas e exploradas:
a) pelos Estados e Municípios mteressaaos:
b) pelas entidades .de direito público e privado;
c) pelo DNPVN, diretamente.
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~ 19 As entid!ld~s interessadas na construçáo dessas instalações solicita1:ão, em todos ·as casos,· autorização, para esse fim ao DNPVN que

encaminhÚá_ o p~dldo, devidamente justificado,_ ao CNPVN.
§ 2.'' Ao CNPVN cabe autoriz:'!.r, a titulo precário. a construçiio dessas
inst:o:~lações, expedindo as normas a que deverá obedecer a exploração das

mesmas, inclusive no que respeita a contribuição dos serviços prestados

ao público pelas entidades el).carregadas _de sua exploração.
§

3.!,) Se o pedido par-il construção dessas instalações, acompanhado

do respectivo projeto e ~ustificacão. não fôr aprov8,do ou impugnado .pelo
CNPVN dentro cte 120 dias d:1 data de sna apresentaçáo ao referido Con·

se lho. ficará o mesmo aprovado, por omissão, para todos os efeitos legais.
§ 4,9 Tendo em vista as despesas neeessarias ao financiamento da
construção dessas 'instalações e as rel:::ttivas ao custeio e conservação das
mesmas a entidade rcsoons:;tvel pela su.·1. exploração, submeterá ao DNPVN,
para aprovação do Cf\TPVN. a respectiva tarifa.
§ 5.9 bo produto da tariía qn:tovada, caMrá a eritidade responsável
n. obr!«:?cão de reeolher. men:-:qlm0nte. '80 B:Jn~o Nacional do Desenvolvimento Eco"nõmico. à Conta do Fundo Portú'ário Nacinn9.l. a importância
correspondente :l 60°/,.. àa ']:'axn_ de Melhoramento rios Portos.~ de que trata
o art. 3" da L~i n.\1 3.421, de 10 de jnlho de: 195B.
§ 6.9 A receita auferida na exnlor~cão dessüs msta!ações e as respecUv!'l:=; cle~snes::ls serf;.f) élf"vidf'!mentP t:'8criturm1as1 e tnnt.o a es~rita como os
documentos comprob9.tórios e rl.Pm9,is p~~as de arauivo pori~rR.o. a qualquer
tempo. s~r ex:?! minadas pelo ón:dio fisr"<ll coml?et-ente do J)NPVN.
~ 7.9 Anualmente. até 31 de marco. a entidRde resnon:::;á.vel enviará ao
í.'NP"iT'f\1. oor intermPrlio de sf'!l ómáo f1!>cnl competente um df!monstr::~tivo
d"' re~~it.~ e da desnesa.. devid?.mf'ntf' rli:::;~riminf'l.dn enio eY.':'lmP., P ::~orovaçã~
obedecerã-o às normas que, para \tanto, forem bai:md9.s Pf~1o CNPVN.
~ 8.Q Ainda qtte tea.Jiz8das pelos F'st::~.dos. Municinios e entidades de
direito público e privado. as 1nst2.lacões ·portuf>.rias rudim~ntares
são
consldPr:-'ld'a.f
como
federais, podeildo a União. em
qUalquer
temno. enc11mo8:-hlS mm=t amnliá-las e su!Plt~-IM 9.0 reg-l.l11,e previsto no
Decreto n.9 24.SS9. de 6 de iulho ele 1931. caso em que pagará a Prltidarte
·que as bouver reali:;o;:::~do o iusto valor tiP ::~.~é1·vo o qual será determinado
l')Ot

l'lrbit.r~mP.nt.o

no m·or.esso ci?.

f'.nr.:::~mpncfio.

porém. em ane tõr cassnda. pelo CNPVN. a autorização
para a exploracâo de un1,a determin:.1cta in::;t,::~l:::~r.i'to no-rt.nártu I'Udimentar,
por falt::>. de cumprimento, por parte da entidade píiblica ou , particular
'tesnon~R.vel. das ohrü:racõe::; a.::.sumiõAs o Govel11o Feneral
oor intermédio
do DNPVN. assurn.irá o aeérvo da instalaçào,_sem o pagamento de qualquer
indeni?acão à. entid<:>_d8 responsável.
§ 10. A conf,trucão e exploracáo de quatquer insbJação portuária
rudimentar será cass2da peto CNPVN, por propost-a do Diretor-Geral do
ONP\TN, nos S€P'11in+r><: C?..SOS:
.
a) se a entidade que explorar a instalaçãô não observar fielmente a
tarifa aprovad'il;
b) se a entidade responsável não conservar, conVenientemênte, a tns\
ts.lação.:
"
c) se a receita e despesa com a exploraçao da instalação não forem
ccnvenienteme~te arrecadadas e escr.i.t.uradas;
d) se a entidade que exn)n.,.~,.. a instat:::.ç8.o s.e negar a prestar os esclareclmentos exigidos nelo DNPVN;
e) se não forem prestados, regular e pontualmente, os serviços ao
público.
·. :··N~l
§ 11. Anlicada que seja a medida prevista no parágrafo anterior. caberá ao DNPVN assumir o encargo da exploracão da instalação e propor
ao CNPVN a forma definitiva para a sua exploração.
§ 9."' No CRSO,
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§. 12.
.ródas as in.stalações portuárias rudimentares já construídas ou
em construçao pelo DNF• N, tanto maritimas, _cumo fluviais ou laclJ,stres,
deverào ter a sua exploração confiadas a entidades idóneas. tendo preferencia em l(I:Uatdade de condições sucessivamen~e, u Estado e o Município
onde se encontra h.~~~lizada a mstalação.
·
§ 13.
No caso, Porém. em que uma Socicdad_ de Economia Mista ou
u .á entidade Concessiontria da exploração de uw pórto organizado se
mteressar pe~a exploração de uma insta1r.çãu portuária, ruqimentar, desde
que .situact_o no mesmo Estado,. a preferência .. da exploração Jhe será dada
sôbre qualQuer Outra entldade pública ou parti_cula1·.
§ 14. Quando as instalações· portuarias rudim<' cares ficarem situadas
dentro do "hinterland" de um pOrto organizado, <tS mercadoriaS baldeadas
no pOrto crgamzado, provenie!'ltes ou destinadaS às referidas instalaçõzs,
fiCarão .-SUJeitas as taxas relativas ;,.~ movin1entaçào de mercadorias fora
dos cais e pontos ~'e acostagem f.;trovactas para u referido pàrto. ,
·
§ 15. Quando
movimentação anual de qualque~ instalação portüâria
rudimentar ultrapassar o limite estabeleCicto de 150.000 toneladas passará
a mesma a ser regida. no que diz respeito à exploração. pelos dispositivos'
constant.es do Decreto r19 ::::-~.519, de 6 de julho de 1934, relativos aos por.tos
em geral.
CAPÍTULO l i

DOS TERr.'iiNAIS E INSTALAÇõEs ESPECIAIS

A!'t. 11'i. O~: tP.rminais portuários e inst.s.laÇões portuárla::; espr.ci:us,
mclusive para pesca, poderão ser con15truídos e explorados por entidades
de direito público ·~u privado desde que tenham por finalidade a movimentaçà.o, exclusiva, de cargas específicas, de sua propriedade ou responsabilidade, mclusive granéis sólidos e líquidos.
§ 19 A entidade que fôr autorizada a construir uril terminal portuário
_ou uma instalaçáo especiaL .. ara movimentação ,)_(' carga específica, inclusive granéis sólidos
líquidos, a partir do momento em que a referida
instalaçao entrar, em funcionamento, deverá l·ecolher, mensalmente, ao
Banco Naciomd cte Desenvolvimento Econômico, na_ cOnta Fundo Portuário
Nacwn~\1, a !mport.ánci~ que corresponder a 60% da Taxa de. Me!hcramer.to
dos Portos, de que _rata o ar~. 39 da Lei n9 3.421,- de 10 de julho de 1958.
§ 29 No que se refere ao sistema de autorização. expedição de tarifa,
escrituração,, p!·estaçíío de cor..tas, encampação, cassação, exploração e administ:i:ação dêsses terminais
instalações portuárias especüüs, serâo observados pelo DN:PVN c pelas entidades interessadas. os mesmos dispositivos,
previstos neste Regimento, p,ara as instalações portuárias rudimentares.
TITULO X

Das disposições gerais e transitórias
CAPÍTUL_O I

lJAo UíSPOSIÇõES GERAIS
lJ.rt. 118. 0::: ~gentes do DNPVN podem p·enetr::u; nas propried::tdes
públicas ou particulares para realizar estudos e levantam~ntos necessários
à elaboração dos projetas de serviços ou obras a cargo da Autarquia. mediante previa aviso ao proprietário, responsável ou preposto.
Parágrafo único. Ocorrendt danos à Propriedade, fica aGsegurado ao
propnetario direito P, Ldenização.
Art. 119 Nas dc:sapropt·iações previstas na Le{ _nQ 4.218, de 14 de
tevere~ro de 1963. excluem-se das inder.izações as valorizações decorrentes
das obras projetadas, ou realizadas pelo DNPVN.
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transacões do DNPVN serão feitas da mesma forma,

mediante os mesmos instrumentos t perante os mesrno5 oficias e registras
p"'blicos competente::: para as .transações efetuadas pela Fazenda Pública.

t\rt. 121. Arlicam-sf' ao DNPYN as isenções de impost.of;. taxas e
emolumentos de .J,Ue goza a (Jniáo, inclusive rte r-revidência social.
Art. 122 Os Depósitos bancários de qualquer quantia recehida ou

guardada pelo DNPVN ou seus agentes serão obrigatOriamente efetivados
em estabelecimentos ,·e crêdito oficial vetado sob pena de rP.sponsabilidade,

qualquer deposito em estabe1ecimentc. bancário particular.
Art. 123.

Fica vedada têda e qualquer aplicação d? receita

arrecad~~

da, a qualquer título, antes do seu recolhimenW às Tesourarias do DNPVN.
Art. 124. Os dl~·ipentes dos órgãos executivos centrais do D!'."PVN
reunir-se-ão. no mínimo. uma vez por mês. sob a presidência do DiretorGeral, para- coordenar suas atividades. promover r3lato geral dos trabalhos
a seu cargo e adotar medidas de intérêsse da administração executiva da
Autarquia.
Art. 125. ,t.n11a~wente haverá uma con,Jenção dos t.iirigentes dos
órgãos executivos centrais e regionais do D~VN.
Art. ·126 0~ casos omissos e de interpretação dêste Rrgiment.o serão
resolvidos pelo Diretor-Geral, nos limites de sua competência cabendo ao
mesmo determinar a cr~ação das Turmas prevista., neste Regimento, de- ·
finilldo-!hes sua competência e designando-lhes seus chefes.
CAPÍTULO

n

DISPOSIÇõES TRANSITORIAS

Art. 127. O DNPVN poderâ adotar regime esnecial de movímentaqão
de fundos para atender às atividades de seus órgãos regionais.
§ 1º Como regime especial de movimentação de fundos, entende-se a
mo··imentaçáo de .1U1nerário entre a Administração Central e as unidades
administrativas des'centn.uzadas enquanto estas não dispuserem de serviços contábeis e de tesouraria.
$ 2<? As requisições C:e numerário e os pagamentos sob êste regime
serão feitos pelo -~hefe dt respectiva. unidade administratiVa.
~ 3v
O r1agam(~nt.e de cada desnesa ficará condicionado a cada .autorização expressa -d0 ChefL Ja unidade administrativa. '-entendendo-se como
t"'! a posição da declaração de "pague-se" em cada comprovante .despesa.
§ 4° O numeraria ~ransferido deverá ser depositado nas agências -do
Banco do Brasil S. A. ou da Caixa Econômica Federal em conta nominal
de responsável, acrescida c' intitulação "DNPVN - C. Movimento de
Fundos".
~ 5"' Os juros r.:reditados à conta dos rP.sponsãveis e relativos aos
numerarias conce.~idos :serâv·. obrigatOriamente. recolhidos à Tesouraria da
Admtmstraçáo Central cinco dias após sua comunicação· pelo estabelecimento d'e crédito.
·
§ 60 As prestaçóes dê contas serilo feit.as mensalmente e encaminhadas à Diretoria ·Jeral, até o dir dez do mês subst--qüente.
§ 19 As disposições ecpeciais sôbre movimento de fundos cessarão à
medida em we forem sendo organizados e implantado~ os serv1ços contábeis e de tesouraria d~ls umil"''"" administrativas descentralizadas.
§ 8<? O Diretor-Geral do DNPV~ baixará mstruções normativas regulando as disposiÇões ~óbre movimento de fundos.
Art. 128, Enqnar-to não fôr constituída· a Sociedade de economia
mista destinada a exploração industrial dos serviços de dragagem. os
mesmos t'icartto a % go de '.lma Comissão ExecutiVa de Dragagem que
funcionará nos moldes das Comissões de Estudo e Obras instituidas por êste
Regimento e segundo normas e instruções a serem baixadas pelo Diretor~
Geral do DNPVN. _
Juarez Távora
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A1:t. 69
A concessionana poderá
requerer que a concesão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis t6) meses
antes de fiildar a vigência da concessão, entendendo-se, se não o fizer, que
não pretende a renovação.
Art, 79 :B:ste decreto entra em vigor
na data de sua TJUblicação, revog•adas
as disposições em contrário.
Brasília, 3 de maio de 1966; 1459 da
Independên_cia e 789 da República.

O Presidente doa República, usando
ela atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constitui~âo, e
nos têrmos d,o artigo 59 do Decreto-lei
'nç 852, de 11 de novembro de ·1933 e
do artigo 10 do Decreto-lei n9 2.281,
de 5 de junho de 1940, decreta:
Art. 19 E' outorgada a Centrais Elé-.
tl·ica.s do Amazonas S. A. concessão
para distribuir energia elét1·ica no
município de Parintins, Estado jo
Aínazona.s, ficando autorizada a insH. CASTELLO BRANCO
ta.l'3:l' usina tel'melétrica e construir
os· sistemas de distribuição que se fiMauro Thibau
zerem necessáriOs.
Paragrafo. único. Em portaria dÓ
Ministro daS Minas e Energia, após a
DECRETO N° 58. 326
DE 3 DE
aprovação ·ctos projetos, serâo deterMfliC DE 1966
mmadas as características técnicas da
instalação.
Autoriza o De'[)a.rtarnento de Aguas e
Art. 29 A conce:ssionária denri:L
Energia Elétrica do Estado .de $tio
satisfazer as seguinte~ exigências:
Paulo a construi?· ·sistema de dislri·
b'uiqão de energia elétrica.
I - Submeter à aprovaçáo do MInistro das Minas e Energia, em t-rês
o Presi0.entf' da República usando
(3~ vias, dentro do prazo d.e cento e
da atriblutção que lhe confere o artioitenta· (180) dias, a 'contar da data
go 87, inci.w. I, cta Constituição, e' nos
da publicação· dêste decreto, os estutermos do a.rt.igo 59 do :pecreto-lei
dos, projetas e orçamentos.
n9 852, de 11 de novembro de 1938,
II - Assinar o contrato disciPlinar
da- concessão dentro dos trinta l30)
decreta:
dias seguintes à publicação' do jesArt. 19 Fica. o Departamento de
pacho de c.provaçáo da r'espectiva
Aguas e E;nerg.. a Elétrica do Estado
minuta·.
III - Iniciar e concluir as obras ' de São PaulC' c-tutorizado a construir
o s1stema de 'üstribuição de energi'a
nos prazos que forem eStabelecidos,
elétrica nc Município db Salto Grau~
execulando-as de acôrdo com _.s projetas aprovados e as modificações :w- de, no Estado de São Paulo.
torizadas.
~
Parágraio unico. Em portaria do
Paragrafo único. Os prazos referiMinistro rias Minas e Energia, após a
dos neste artigo poderão ser prorrogaavrovação ·dos projetas, serão determidos por ato do Ministro das Minas e
nadas as características técnicas das
Energià.
instalações.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
Art. 29 o Departamento de Aguas
de energia elétrica serão fixadas e
e: Energia Elétrica do Estado de São
trienalmente revistas pelo Departa- _ Paulo deverá s"atisfazér a~ segumtes
mento Nacional de Agu-as e Energi~
exigências~
com aprovação do Ministro.
I - AprPc;entar ao Departamento
Art. 49 A presente concessão vigoNacional ·~ie Aguas e Energia, do Mi-rará pelo prazo de t:i"inta '(30) anos.
rüstério' das Mínas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de noventa
Art. 59 Finda a vigência da concesaia::.. a cuntar da data· da publicação
são, todos os bens e instalações que
nO momento existirem, em função ~x dêste decreto, os estudos e orçamen-clusiva e permanente dos serviços contos relativos ao sistema de disti:ibui ..
- çác. ..
cedidos, reverterão à União.
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Art. 4<? As tarifas do fornecimento
II - Imcia.r e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo -Minis·· de energia elétrica serão fixadas e
tériC> das :\tlitJa~ e. Energia, executan- revistas trienalmente pelo Departado-as de >1côrdo Com os projetas apro- mento Nacional de Aguas e Energi':t,
com aprovação do Ministro das Mivados ')U as modificações que forem
nas e Energia.
autorizadas.
Art. 5<? :este decreto entra em viParágrafo Unico. Os prazos a que
se refere ~~te> artigo poderão ser pro- gor na data de sua publicação, rerogados por ato do Miriistro das M:- . vogadas as. d1spos1ções em .contrário.
na~ · e Energia.
Brasília, 3 de maio de 1966; 145°
Art. :;'.l ,_} presente Decreto entra em da Independência e 789 da Repúvigor na data de sua publicação, revc- blica.
gadas as ríisp<,,sições em contrário.·
H. CASTELLO BRANCO.
Erasilia, 3 de ma.io de 1966; 1459 daIndependêpcia e 789 da República.
H·-

CM>TI:'LLO

BRANCO

M aura Thibau.

DECRETO N? 58.328 MAIO DE 1966

M aura Thibau

DE

Outorga à Centrais Elétricas

DECRETO

N"9

58.327 -

DE

3

3·

de

DE

Mi-

_nas Gerais S. A. concessão para

DE

MAIO DE 1966

Transfere da prefeitura Municipal :ae
Pirenópolis para Centrais Elétricas
de Goiás S. A . a concessào para
produzir e distnbuir energia etetrica no distrito sede do Município
de "Pirenópolis, Estado de Goiâs.

distribuir energia elétrica.

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

tigo 87, inciso I, da Constituição, e ·
nos .têrnios do art. 59 do Decretolei nt:~ 852, de 11 de noVembro de
1938, decreta:
Art. 1'? E' outorgada à Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A. conO Presidente da República, usando
cessão para distribuir energia eléda atribuição. que lhe c-onfere o artrica -no Município de Pt>rdigão,. Estigo 87, inciso I, da constituição, e. tado de Minas Gerais, ficando autonos têrmos do art. 150 do Código de ·rizada a ·construtr os sistemas de
Aguas <Decreto n<? 24.643, de -10 de
transmissão e. de distribuição que .10,
julho de 1934), comb.imtdo com o ar- ,:rem necessários.
·
tigo 69 do Decreto-lei nl? 5~ 764, de
Parâgrafo ünicc. Em portaria do
19 de agôsto de 1943, decreta:
Ministro das ·Mina-s e Energia, <:l.j)ÓS
Art. 19 Fica transferida para Cena aprovação dos p:rojetr~, serão de·
trais Elétricas de Goiás S. A. a conterminadas as cara·~~<n·isticas técm:,us
cessão para produzir
e
distribuir
das instalações.
energia elétrica no distrito sede do
Art. 2" A conces.'3iCfP.aria
deverâ
Município de PiJ:enópolis, ·Estado de
satisfazer as seguintz.s exigências;
Goiás,. de que é titular a Prefeitura
Municipal de ·Pirenópolis, em virtnde
I - Submeter à aprova.çao do MIdo Decreto n\l 52.947, de 26 de nonistro ct.as Mll!as e E-:tf'·rgia; em tl'js
vembro de 1963.
(3) vias, dentro do prazo de cent,o
e·oitenta t180) dia-s, a contar da da.~a
Art. 29 A zona de concessão estabelecic;ba. no artigo anterior fica am · da . publicação dêste decreto, os estudos, projetes e orçamentos relativo::;
pliada pa.ra todo o Municipio de Piaos s11::temas de transmissão e disrenópolis.
trjbuição.
Art. 311 A concessiOnária deverá asII - Assinar o contrato disciplinar
sina.r o contrato disciplinar da collda concessão dentro do prazo de trin·c<::ssão dentro de trinta (30) dias, . ta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da .respBccontados da publicação do r:l.espacho
da aprovação da respectiva minuta
tiva minuta pelo Ministro das Minas
pelo Ministro .. das Minas e Energia.
e Energia.
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III - Iniciar e concluir , as obr8.s
nos prazos que forem aprovados pew
Ministro das Minas e Epergia, exe~
cntando-as de acórdo com os projetos
aprovados e as modificações
qte forem autorizadas.
Parágrafo úníCo. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrog·ados pu!' ato do Ministr~ das Min~s
e Energ.a
Art.. 3º As tarifas do .fornecimento
, 'le ener~m elétrica será0 fixadas e_
revista:s. r.rie:nalmente pelo Departamento NJ-cional ·ie Aguas e Energia,
com aprovação do Ministro dru:; Minas e Energia.
Art. 4Q A presente concessão vigorar$, pelo prazo de trinta (30) anos
Art. 5Q Finde o prazo· da concessão, todo~- o~ bens e instalações que,
no momento, existirem· em funÇào
exclusiva e permanente dos serviços
conced:.do:s reverterão à União.
Al·t. 6Q ..:;, concessionária poderá
requerer <t1..e. a concessão seja renovada mediante as condições ·que vierem a ser estipulad~s.
Par&gr<.üc único. A ctmcessionáriâ:
deverá 'Õntnu com o pe;:Udo a que se
refere éstt artigo até 1ei.<; (6) meses
antes de f;ndar o praZ() de_ vigência
d<> conc2s;.ác, entendendo-se, se não
o fizer, y';P não pretende a renova~
çâo.
Ai·t. 79 ~ste decreto entra em \'}-·
gor na data de sua publicaçãO, re\'Ogaqas <ts dispos1ç1·~s e.rü çc:ntrário:
Brasi'iv. 3 de lLa ...-. de 1966· 1459
da Indepf"ndêncht. ~ 7f!9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

n9c · 852, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. l_Q Fica o Departamento de
Aguas e Energia Elétrica do Estado
de São Paulo autorizado a construir
sistemas de distribuição nos Municípios .de Lavinia e Guúaçaí, no Estado
·
de São Paulo.
Parágrafo único. Em Portaria do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetas, serão determinJ.das as características técnicas
das instalações.
·Art. 29 O DepartamentO ·.de Agua&
e Energia Elétrica do Estado de Sãc1
Paulo ~verá satisfazer as seguinte$
exigências:
I Apresentar ao Deparbmênto
No.cione.J de Aguas e Energia, do
Ministério das Minas e Energia, em
três (3) vias, dentro· do prazo .ci'e
noventa (90) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetas e orçamentos relativos
aos sistemas de distribuição.
II - Inici-ar e concluir as obras nos
prazos que fOl'Cm fixs,dos pelo Ministério das Minas e Energia, executancto~as de acôrdo com os projetas aprovados ou as modificações que forem
autorizadas.
Parágr.ato único. Os prazos ·a que
se refere êste- artigo poderão ser prorrogado;:; por ato do Ministto das Minas e Energia.
Art. 3° O presente decreto entra
em vigor na· çlata. de sua publicação,
.revOgadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de maio de 1966; 145Q
d,a Independência e 78<:> da República.

Mauro Thib"a11,,

H . . CASTELLO BRANCO

Mauro. Thibau

DECRETO NQ 58 }29
MAIO DE, 1966

DE 3 DE

DECRETO N!,l

58. 330 ..:.... DE
MAIO DE 1966

3

DE

Autoriza o Departamento de Aguas e
Energia ElétTica do Estado de São
Paulo a construir sistemas de distribuição.

Outorga à Centrais Elétriéas de Minas Gerais S. A. concessão para
distribuir energia elétrica.

O
da
art.
nos

O
da
art.
nos

Presidente
atribuição
87, inciso
têrmos do

da República, usando
que lhe confere o
I, da Constituição, e
art._ 59 ào Decreto-lei

Presidente
atribuição
87, inciso
termos do

da República, usando
que lhe corifere o
I, da Constituição, e
art. 59 ci'o Decreto-lei

244

AT>OS

))::1

PODER EXECUTIVO

n<t 852, de-11 de novembro de 1938 e

do art. 8º do Decreto-lei n9 3. 763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:Art. 1Q É outorgada à Centrais Elétrica.s de Minas -Gerais S. A. con- ·
cessão_ par.a distribuir energ~a elé- ·
trica no Município de São João doOriente, Estadp de Minas Gerais, ficando autorizada a construir os sistemas de transmissão e de distribuição_ que se fizerem necessários.
Parágrafo único. Em po~taria do
Ministro" das Minas e Energia, após
a· aprovação dos projetas, serão determin"J.das as característicos técnicas
das instalações.
Art. 20 A concessiOnária deverá sa_tisfaze:r as seguintes exigências:
Submeter à aprovação do
I
Müiistro das Minas e Energia, em
três (3) vias, dentro do prazo' de
cento e oitenta 080) dias, a. contar
da data da publicação dêste decreto,
os estudos, projetas e oi·çamentos
relativos aos sistemas de transmissão
e distribuição.
Il ~ Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do· prazo de
trin~a (3(1) dias, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minutB. pelo Ministro das
II/tinas e Energia.
rn -· lnlciar e concluir as Übràs
nof pr-az.as que forem apr.ovados pelo
MinistroQ doas Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetas
aprovados e as moàificações autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos refe-.cr.
ridos neste artigo poderão ser prorgados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 3'? As tarifas do fornecimento
de energia elétric.a serão fixadas e
revistas trienalmente pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia,
o.J.'ogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 4'? A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5'? Findo o prazo da. concessão,
todos os bens e· instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 6'? A concessionária poderá
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vierem a Ser estipuladas.

Parágrafo umco, A concessionana
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo' até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, e:1tendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 Ê:Ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 3 de maio de 1966· 1459
d.a Independência ·e 789 da Repa..:
blica.
H,

Ct,STELLO BRANCO

Mauro Thibau
DECRETO N9 58. 3'31
MAI-O DE W66

DE

3 DE

Ou-torga a Sociedade Anónima de
Eletrijicaçâo da Paraíba concessão
para distribuiT· energia elétrica.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
m·t. 87, inciso -I, da Constituiçã.o, e·

nos termos do art. 5'? do Decreto-lei
n9 852," de 11 de novembro de 1938 e
do art. 89 do Decreto-lei n9 3.763,
de -25 de outubro de 1941, decret·a: ·
Art. 19_ f: outorgllda à Sociedade
Anónima de Eletrificaçào da Paraíba
conccSs:io para distribuir er~:ergia e;Ié~
trica nos municípios de rtatuba, Boqueirão dos Cachos, Dona tnés, Je~
l'icó, Aguiar, Juarez Távora e Cuitegi,
Estado da P.ara.iba, ficando autorizada a construir os sistemas de trans·M
missão e· de distribuição que forem
nccessarios.
§ 19 Em portaria do Ministro eras
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
co?.racteristicas técnicas das instalações.
~ 29 A energia a ser distribuída sera.
fornecida pela Comp.:1nhia Hiçlrelétrica do São Francisco.
Art. 2'? A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
1
Submeter a aprovação do
Ministro das . Minas e Energia, em
três (3) viaS, dentro do prazo de
cento e oitenta <180) dias, a contar
da data da . publicação dêste decreto,
os çstudos, projetas e orçamentos
relativos aos sistemas de transmissão
e distribuição,
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tigo 87, n.l? 1, da Constituição e nos
termos Cio Decreto-lei n.<? 1.985, de
29 de Janeiro de 194Ó (Código de Micação çio despacho. da apt:ovação da
nas), dP.creta:
rogados por ato do Ministro das MiArt. 1.9 Flca autorizado o cidadão
nas e Energia.
brasileiro Domingos Cardoso da MatIII
Iniciar e concluir as obras
ta a pesquisas minério de tungstênio
nof pr:::zos que forem aprovados pelo
em terrenos de sua propriedade e em
Ministro das MinaS e Energia, exeterrenos ctevo!uws í.!c Estado de Santa
cutando-as de acôrdo com os projetas
Catarina no 1ugac denommado Laaprovados e as modificações que fogeado do Ato, disr.rit<; e mumcipio de
rem autorizadas.
Parágrafo único. 03 · pn:!.zos refe,.
Guab:rLJba, EstadL de Santa Catariridog !"leste artigo poderão ser pror·
ua, numa àrea de quatrocentos e sesrogados por a.to do Ministro das Misenm e cmco hectares <465 ha), delinas e energia.
mitada por um polígono mlStilíneo,
q:1e tem um
vertice na confluência
Art. 3<? As tarifas do 'fornecimento
dos rios Aguas Cristalinas e Braço
.de energia elétricoa serão fixadas e
do Rio· e os lados a partir desse vérrevistas trielialmente pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia,
tlce, os seguintes comprimentos e rucem aprO'laç.ão do Ministro das Minas
mos verdadeJros: duzentos e noventa
e Energia.
metros C:J.~U mJ, quarenta e três graus
sudes1.f (43!1 -SE); trêf: mil oitocentos
tü·t. 4<? A presente concessão vígoe e;,uarenta metros <::L 840 m), trinta
r.?.rá pelo prazo de trinta (30) anos.
e c1nco graus sudoest.e (35\1 SW) ; hum
Art. 5<? FindO o .prazo d.a concessão,
m11 trezentos e noventa metros
todas os bens e instalações que, no
o.zgo m) .. norte {N); o quarto lado
momento, existirem em funçáo exclué o segmento retHineo que partindo
siva e permanente doS serviços con~
da extremidade do terceiro lado des~
. c2did'o_, reverterão à União.
crito, com O rumo verdadeiro de trinArt. 69 .A concessionária poderá
ta e cinco graus nordeste (35Q NE)
requerer que a concessão seja renoalcança a .margem direita. do Rio das
vada mediante as condições que vieAguas Cristalinas; e quinto e último
rem a ser eStiuuladas.
lado, lado curvinneo, é a margem diParágrafo úriico. A concessionária
reita do Rio das Aguas Cristalinas,
deverá entrar com o pedido a que se
comprendid:?. entre a extremidade do
refere êste artigo até seis <6) meses
quarto lado descnto e a barra do Bra:antes de find'ar o prazo de -vigência
ço do Rio, no Rio das Aguas Cristada conces~ão, entendendo-se, se não
linas.
o fizer, que não pretende a renovaParágrafo único. A execução da
ção.
· A.rt.. 79 :f:ste. decreto entra em vigor ·presente autorização fica sujeita às
na datl?, de sua publicação, revogatS:as
estipulações do Regulamento. aprovado pelo Decreto n,Q 51. 72ô, de 19
as Ç-isposições em contrário.
de fevereiro de 1963 e da Resolução
Brasilia, 3 de maio de 1966; 145<?
n,9 3, de 30 de abril de 1985 da CoCkt Independência e 789 da Repúmissão Nac!onal de Energia Nuclear.
blic<~..
Art. 2.9 o título da autorização· de
H. CASTELLO BRANCO
pesquiSa, quE:! será uma via autênti~
Mauro Thibau
ca dêste Decreto, pagará a taxa de
quatro mil s-eiscentOs e cinqUenta
cruzeiros <Cr$ 4.650)' e será válido por
DECRETO N .9 58.332
DE 3 DE
dois (2) anos a contar da data da
MAIO DE 1966
transcrição no livro prôpl'io de Reg.istro das Autori~ações de Pesquisa.
Aut011za o cidadáo brasileiro DominA.rt. 3.9 Revogam-se as disposições
gos CarctoSo da Jll.latta a pesquisar
minério de tungstênio nó município
em contrário.
ele Guabiruba. Estado de Santa CaBrasília, 3 de maio de 1006; 145.ç
tarina.
·
da Independência €i 78.Q da República.
O Presidente da República, usando
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau
da atrlbuição que lhe confere o ar~
II - Assinar o contrato díscipl1nar
áa concessão dentro do prazo de
trinta (3) dias, contados da pub1i~
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DECRETO. N? 58.333 Mi\IO DE 1966

DE

3

DE

Concede ·à Companhia de Azulejo Comércio e Indústria de Alagoas
<CACIA), autorização para funcionar como emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usandO
da &tribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o Decretole~ n9 938, d~ 8 de dezembro de 1938,
decreta:
·
Artigo único. E' concedida à Com-

panhia de Azulejo Coméicio e Indústria de Alagoas (CACIA), constituí:-

da por escritura pública arquivada
na Junta Comercial do Estado de
Alagoas,. com sede na cidade de Maceió, autorização para funcionar como
emprêsa_ de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor ou que venham a vfgora.r Sôbre o objeto desta
autorização.
Brasília, 3 de maio de 1965; l4Y!
ó.a
Independência e 78° da República.
H. C~STELLO BRANCO.

Mauro Thibau

DECRETO N.9 58.335

MAIO DE 1966

DE 3 DE

Outorga à Companhia Estadual
de
Energiá Elétrica do Rio- Grande do
Sul concessão pam distribuir energia elétrica.

M aura Thibau.

·DECRETO N;-Q 58.334
MAIO DE 1966

buir energia elétrica no Município
de uruaçu, Estado de Goiás, de. que é
titular Fôrça " LuL. de uruaçu S. A.·,
em vü~tude do Decreto n.9 3·6.006, de
9 de agôsto de 1954.
Art. 2.!? A concessionaria- devera
assinar o contrato disciplinar da concessão
dentro de trinta (30) dias,
contados da publícaç:3,o do despacho
da aprovação da respectiva minuta
pelo Ministro das Minas e Energia.
Art. 3.9 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas triena1mente pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia, com
apro.vaçã.o do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 4.9. :f:ste Decreto entra em vi..
gor na data de sua publicação, revogadas as. disposições _em contrário.
Brasília, 3 de maio de 196ô; 1459
da !!!dependência e 78º da República.
H. CAS TE~ LO BRANCO

DE 3 DE

'l'ransjere da Fôrça e Luz de U1 uaçu
S.A. para Centrais
Elétricas
de
Goiás S. A. a concessão para pro·
ànzir e distribuir energia ··.eléirica.

O Presidente da Repúbli.ca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo

87, inciso I, da Constituição, e nos
termos dos artigos ·150 do .Código de
Agm'~s (Decreto n.Q 24.643, de 10 de
julho de _19·34) e "8.9_ do Decreto-lei
n5' 3. 763, de 25 de cutubro de ·1941,

Considerando que pela Resolução

11.0 3.023, de 19 de maio de 1965, o

Conselho Nacional de Aguas e Energia
Elétrica autorizou a transferência dos
bens e instalações vmculados aos ·serviG:::>s de energia elétrica ·do Mu'nicipio de Uru.açu, Estado de G~iás, para
a Centrais Elétricas de Goiás $.A.,
decreta:
. .P-...rt. 1.9· Fica tra.nsferida para a
Centrais Elétricas de Goiás S. A.
a concessão para produzir e· distri-

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
37, inciso I, da Constituição, _e nos

·têrmos do artigo 5.9 do Decreto-lei
n.0 852, de 11 de novembro de 1938
combinado com o artigo 2.9 da LBi
n.º 4.454,, de 6 de novembro. de 19{i4,
decreta:
Art. U-' E' Outorgada à Companhia
Estad.m:ü de Energia Elétrica do Rio
Grande do Sul- com Eede em Pôrto
Alegre concessão para distribuir energia elétrica no Município de Tenente
Portela, Estado do .R:o Grande do Sul,
ficando a.utorizàda a construir os sistemas de transmissão e de distribuição
que forem necessanos.
Parágrafo -único. Em portaria do
Ministro das Min2. s e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão determinadas as caractei·ísticas .técnicas
dns instalações.
Art. 2.9 A conces.3!onária deverã
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vi<ls, dentro do prazo de trezen-
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go 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 5Q do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro Qe 1938
e do art. 8Q do· Decreto-lei n9 3.763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
.AJ.'t. 19 1!: outorgada ao Depa-::-ta"
menta de Aguas e Energia do Estado de Pernambuco concessão para distríbuir energia elétrica no Município
de Surubim, Estado de. Pernambuco,
ficando autorizado a construir os &lstemas de· transmissão e de distribuição que forem necessários.
§ 1Q Em portaria do Ministro ·das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetas, serão determinadas as
características técnicas das instalações.
§ 29 A energia elétrica a ser distri ~
buida será fornecida pela companhia
Hidra Elétrica do São Francisco.
Art. 21? -o concessionário deverá satisfazer as segyintes exigências:
I ...:.. submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os es,.
tudos, projetas e orÇamentos· relativos
aos sistemas de transmissão e distri-~
buição:
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trin~
ta (30) dias, contados da publicaçã-o
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
III - Iniciar e concluir as obris nos
prazos que· ~orem aprovados pelo Ministro das Minas e. Energia, executando-as de acôrdo com os projetes llprovados e 'as modificações que forem aUtorizadas.
:1
Parágrafo único .. os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 39 As tarifas do fornecimento
H. CASTELLO BRA·NCO
de energ·ia elétrica serão fixadas· e reMauro Thibau
vistas· trienalmente pelo Departamento
Nacional de Agua;:; e Energia, do Ministério das Minas e Energia, com
DECRETO· N9 58. 33·6 - DE 3 DE
aprovação d_o Ministro.
MAIO DE 19·6•6
Art. 49 A presente concessão vigoOutorga· ao Departamento de Aguas e
rará pelo prazo de trinta (30) ano3.
Energia do Estado de Pernambuco
Art. 5Q Findo, o prazo da concessão,
concessão para distribuir ·energia
todos os bens e instalações que, no
elétrica.
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços
O Presiderí'te da República, usando
da atribuição _que lhe confere o articoncedidos reverterão à União.

tos e sessenta (360) dias, a contar da
data da publicação dêste Decreto, os
estudos, projetos e orçamentos rela~
tivos aos sistemas de transmissão e
distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva -minuta pelo MinistrO das Minas
e Energia.
m - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que- forem aprovados pelo.
Ministro das Minas e ·Energià, executando-as de acôrdo. c:.om os projetas aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 3P As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pelo Departa'mento_ ~acü?nal de Aguas e Energia,
do ''ilmstério das Minas e Energia,
com aprovação do. Ministro.
Art. 4,Q k presente concessão vigo- ·
rará pelo prazo de trinta (30). anos.
Art. 5.Q Findo o prazo da concesSão, todos os bens e instalações
que, no· momento, existirem em funçào exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 6.Q A concessionária poderá
requerer que ·a concessão seja renovada. mediante as condições que vierem· a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar ·com o pedido a· que
se refe1·e êste artigo atê seis (6) meses antes de findar o prazo de vigbhr•uJ, da concessão entendendo-se
se não ~o fizer, que .não pretende
renovação.
Art. 75' f:ste Decreto entra em vigc-r n3, dnta de sua publicação, r.evoga.das D.S disposições em contrário.
Brasílir.,, 3 de maio de 1966; 145P
da In(lependência e 78° da República.

a
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III -- Iniciar e concluir as obra~
Art. 69 o concessionário poderá renos prazos que forem estabelecidos.
querer que a concessão s"eja renovada
executando-as de acôrdo com os promediante as condições que vierem a
j-etos aprovados e as modificações auser estipuladas.
·
torizadas.
·
Parágrafo 'único. O coilcessionário ·
Parágrafo único. Os ~prazos refen~
deverá entrar com o pedido a que se
refere éste artigo até seis· (6) rn:;ses
dos neste artigo poderão ser pl'O!TO·
arites de findar o prazo de vigência
gados por ato do Minist1·o das M!nas
da concessáo, entendendo-se, se não o
e Enel'gia.
fizer,· que não pretende a renovaçào.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elêtrica serão fixadas e
Art. 7Q n:ste Decreto entra em vigor
na data de sua .publicação, revogadas
trienalmente revistas pelo Departaas disposições em contrário.
mento Nacional de ."~gu;;,s e Eaerg1t1,
com apl'ovação do Ministro .
. ._Brasilia 3 de maio de 196G; 145') da
Art. 49 A presente concess§.o vigoIndependéncia e 78? da -República.
rará pelo prazo de trinta (30) anos.
H •. Ct,STELLO BRANCO
Art. 59 Finda a vigência da concesMauro Thibau
sã-o, todos os bens e inf'ttalações que
no momento existirem, em tunção exclusiva e permanente dos serviçc~
DECRETO N9 58. 33·7
DE 3 DE
concedidos, reverterão à União.
MAIO DE 1966
Art. ()Q A concessionária· poderá requerer que_ ?v concessão. seja renovaoutorga concessão
da mediante as condições que. viel.'e;r,
a ser estipuladas.
O Presidente d::t República, usando
da atribuição que lhe confere o artiParágrafo único. A concessionária
go 87, mciso 1, da Constituição, e nos
deverá entrar com o pedido a que 50
têrmos Cio artigo 59 do Decrew-Iei nú~
refe!·e este artigo até seis .<6) _mes2s
. mo·o 852, de 11 de novembro de lf}38,
antes de findar o Prazo da concess?.o .
. e do artigo 89 do DecretO-lei número
entendendo-se, se não o fizer, que n;;.c
3. 7ô3, de 25 ele outubro de 1941, de~
p2·etend.e a renovação.
creta:
Art. 7ç :ü:ste decreto entra em vig:or
Art. 19 E outorgada à Sociedade
na data de sua ·publicação, revogadas
Anônima de Eletrificaçâo da Paraíba
as disposições em contrário.
concessão para distribuir energia elêBrasília, 3 de maio de 1966; 145\1 da
trica nos municípios paraibanos ele
Indcpel1dtncia e 789 da República.
serra Branca e Pitimbu, ficando autorizada a construir os sistemas de
H. CASTEL!,O BRANCO
tram;missão e distribuição que se fl~
Mauro Thibau
zerem necessários.
:; 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovaçã.o elOs
DECRETO N° 58. 338
DE ·3 DE
projetos, serão determinadas as ca:·aeMAIO DE 196Sl .
terísticas técnicas da instalação,
§ 29 A energia será suprida nela.
companhia Hidra Elétrica do ·são Concede â Gaúcha de Produtos Químicos Ltda., autorização para twn~
Francisco.
ctonar corno ernprêsa de mineração.
Art. 29 A concessionária deveó ~u
tisfazer as seguintes exigências:
o Presid·ente di:t República, usando
I - Submeter à _aprovação .do MidG. atribuição que lhe confere o arnistro das Minas e Energia, em três tig-o 87, nç I, da .Constituição e nos
(3) vias, dentro do prazo de cerno e
térmos do Decreto-lei n9 938, de 8 de
oitenta 080) dias, a contar da data
dezempro de 1938, decreta:
da publicação dêste decreto, os P.Stl..!Artigo único. E' concedida à Gaúdos, projetas e orçamentos.
cha de Produtos- Químicos Ltda., com
II - Assinar o contrato disciplU1ar
sed.e na cidade de Pórto Aleg·re, E'.Gda concessão dentro dos trinta (3Q)
tac'~o do R"io Grande dq, Sul, constidías seguintes a publicação do desp:ttuída por instrumento de 4 de decl1o de aprovação da re&pectiva mizemtr.o de 1.964, alterado na. Junta
nuta.
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comt::rcial do mesmo Estado, sob nü-·
Al't. 29 O titulo da autorização de
meros 166.759 e 181.821, autoriz.açáo pesquisa, que serâ uma via autêntica
déste
decreto, pagará a taxa de novepara funcionar como emprêsa de _mineração, ficando obrigada a cumprir centos e~ dez cruzeiros <Cr$ 910) e
mtegralmente as leis e regulamentos ' será válido por dois (2) anos a contar
da d.ata da transcrição no livro próem vigor ou que venham a vigorar sôprio de Registro das Autorizações de
bre o objeto da referida autorização.
Pesquisa.
"
Brasília, 3 de maio de 196'6; 1459 da
Art.
39
Revogam-se
as
disposições
Inàepe.ndência e 789 da República.
em contrário.
H. CASTELLO BRANCO
Brasília, 3 de maio de 1966· 1459
.Ma1~ro Thibau
da ·Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
DECRETO N9 58. 339 ..;.._ DE 3 DE
MAIO DE 1966

Autoriza o cidadão brasileiro Ai::iz
lf.lwury Filho a pesguisar quartzo
no _município de Itaipé, Estado ele
Minas Gerais.
O Presidente da República, usannU
da · atribuição que lhe confere o
art. 87, 1W I, da Constituiçao e nos
termos do Decreto·lei n9 1. 985, de 29
de jeneiro de 194:0 (Código de Minas),

decreta.

Art 19 Fica autoriZ'ado o cidadão
brasilemJ Aziz K:houry Filho a pesa:uisar quart:;;;o em terrenos devolutos
no Jug9,r denominado Formoso, distrito de Catugí, município d:e Itaipé,
Estado de .Nlinas Gerais, numa área
de noventa e um hectares (91 ha),
delimitada por· um polígono irregular,
que tem um vértice a cento e oitenta
e cinco metros 035 m), no rumo
magnético de oito graus e quarenta
e ci:1co minutos nol'desté (8<:1 45' NE),
d~ Barra do Cónego Mundéo, na
margem direita do Córrego Formoso
e os lados a partir dêsse vértice, os
segumtes comprimentos e rumos magnéticos: tre::-:ento.s e cinqUenta metros
(350 m), oitenta gl"'aus noroeste l80º
NW) ; l1um mil e trezentos metros
(1.300 m>, norte <N>; setecentos metros <700 m), este (E); hum mil trezenWs e sessent9. metros n.360 m),
sul (8) ; o quinto e. últimO lado é o
segmento retilineo que une a extre~
midade do- qu<:lrto lati'o descrito ao
vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n<:> 51.726, de 19
de fevereiro de 1963 e da Resolução
3, de 30 de abril de 1965, da Comissà.v Nacional de Ener·gir;:. Nuclear.

nº

Mauro Thibau

DECRETO N5'

58.3~"\0
MAIO l>E 1966

DE 3 DE

Dá a denomincção de Colégio Agricola Alvaro Navarro Ramos, ao Colégio Agrícola de Catu,- Estado da
Bahia.
O Pr2sidente da República, usanctc>
da atribuição que lhe confere o ar~
tig;o 37, item I, da Constituiçáo, decreta:
Art. ."1.0 O Colégio AgrícolB, de Catu,
' criado pelo Decreto n.<? 53.666, de 5
de março de 1964, localizado no município do mesmo nome, Estado
da
Bahia, subordinado à Superintendência do Ensino Agrícola e veterinário
do Ministério da Agricultura, passa
a denominar-se Colégio Agricola "Alval'O Na.va-ITO Ramos'.'.
Art. 2.9 Este decreto entrará e111
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasilia, 3 de ma.io de 1960; 1459
da Independência e' 789 da República.
H,

CAST_ELLO BRANCO

-Ney Braga

DECRETO N. 9 58. 341
MAIO

DE 3 DE

DE 1966

Disciplina a erradicação de ferrovias
e ramais antieconómicos e sua programação.

o Presidente da República, usando
da a.tribüição que lhe contere o artigo 87, item r, da Constituição Fe~
dera~, e no objetiv? de disciplinar. a
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erradicação de
ferrovias e ramais
antieconômiCos 'e sua programação,

decreta:
Art. 1.9 A substituicào de trechos
e ramais ferroviârios "antieconõmicos
por estradas de rodagem obedecerá às
relações e aos prograrrias de execuçao
an·exos, estabelecidos êstes de acôrdo
com as estimativas de d1sponíbilidactes
financeiras do fundo de substituição,
·e observadas as condições e normas ·
constantes dêste decreto.
Art. 2.0 Fica estabelecida a seguinte
classificaçao e ordem de prioridade
para os ramais e trechos ferroviários
antieconômicos, que serâo suprimidos
e· substituídos por rodovias.
1.9 Grupo --:- Ramais ou trechos
ferroviários que poderão ser suprimidos imediatamente se ainda não o
foram, por servirem a zonas já aten~
didas em condições adequadas
de
tráfego pelas rodovias exlstente:S (Relação D;
2.9 Grupo Ramais ou trechos
ferroviários, cujas rodovias substitutas
se acham em execuçãO, de acôrdo ,mm
os projetas e especificações aprovados
<Relação II) ;
3P Grupo - Ramais ou trechos
ferroviários, para os- quais ainda nao
tenha sido iniciada a construçao de
rodovia · substituta, cons.~.derados ~s
pecialmente os que tenham· tido suspensa a Operação, ·por motivo de se~
gurança do tráfego (Relação .1.I!);
4.? GrUpo - Ramais que já tenham
sido suprimidos ou cujo tl'áfego tenha
sido suspenso, por motivos relevantes,
e, para os quais ainda não há decisão quanto à construÇao de rodovias· substitutas (Relação IV) .
Art. '3.9 ··A supressão ou simpies
suspensã-o do tráfego dos ramais ou
trechos componentes do 3.9 Grupo,
nos quais essas medidas ainda não
tenham sido tomadas, fica na dependência de estudo&" complementares de
naturez::>. técnico-económica da ferrovia e respectiva região.
Art. 4.9 O ·conselho Ferroviário Nacional poderá propor, em qualquer
tempo, fiO Conselho Nacional
de
Transportes, por iniciativa propria ou
.por sugestão dos outros órgãos, a revi-são da programação
estabeleCid8,
neste decreto.
Art. 5.9 O Conselho Nacional ue
Transportes, através do Departamento
Nacional de Estradas de Ferro, De-

EXECUTIVO

partamento Nacional de .&stradas de
Rodagnri f' Rêde FelToviária Federal
S.A., promoverá os estudos que ·utgar convenientes. de torma a veri~
ficar ~e as rodovias substitutas :!stao,
realmente, atendendo aos núcleos populacionais anteriormente servidOS
pelos trechos ferroviários substitmctos.
Art. 6.9 Compete ao Conselho .ao.;:
doviáno Nacwna1 aproyar os programas anuais de constl-uçâo de ~o
devias substitutas dos- ramais antieconômicos e proceder às revisões necessárias no· -sentido de compatibilizar
os programas com os recursos disponíveis do- Fundo Especial.
Art. 7.Q Os·pr.ogramas anuais e as
modificações, que vterem a sofrer,
depois de aprovados pelo Conselho
Rodoviário Nacional, deverão ser sub. metidos à apreciação e aprovaçào do
conselho Nacional de Transportes.
Art. 8.9 A supervisão cta execuçao
do programa de construção de rodotit:covias substitutas dos ramais
nômicos, caberá ao Conselho .Rodoviãrio Nacional, que encaminhara
ao
conhecimento e :\ apreciação t · Conselho Nacional de Transportes os relatórios trimestrais apresentados .Jela
Fiscalizacâo das obras a: cargo do
Departaillento Nacional de Estradas
de Rodagem.
·
Parágtafo único. O Conselho Nacional de Transportes no exercicio de
suas atribuições poderá propor as providências que julgar cabíveis ao Mlnistro da Viação e Obras Públicas.
Art. 9-.9 A supressão de íerrovms
ou trechos ferroviários (suspensão de
tráfego ou levantamento de trilhos)
fica subordinada:
aJ à proposta dos órgãos intei-essados sôbre os trechos a serem suprimidos;
·
b) à existência ou, a construça.o de
oUtra via de transpotte em cond1ções
de atender satisfatOriamente à-s ne~
cessidades do tràíego, assegurado o
transpor~e de pas.sageiros e cã!·gas,
em caráter permanente, para todos
os núcleos populacionais servidos pe:las linhas a levantar;
c) à inexistência de proposta aceitável para a exploração de trecho
ferroviário a ser suprimido, venn~
cada após a publicação de editais pela ferrovia interessada;
d) a estudos fundamentais, tendo
em vista a operação, as condiÇões e
peculiaridades· regionais e outros ,atôres;
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e) à proposta do Conselho Ferroviálio Nacional ao Ministro da Viaçãu e Obras Públicas;
j) à aprovação ministerial e autorização c'\a medida.
Art. 10. O Ministério da Viaçao e
Obras Públicas e o Departamento Administrativo do Serviço Público promoverão o aproveitamento· do pessoal
liberado pela supressão das ferrovias
e ramais, que pertença aos quadro~
públicos federais.
Al·t. 11. li:ste. decreto entrará em
vigcr na data de sua ptl.blic<:~.çâo, -:.·evogadas as. disposições em con trá no
BrP.sília, 3 de mato de 1966; 145'}
da Independência e 789 da R~püblic~t.
H.

CASTELLO BRANCO

Juc{rez Tavora
RELAÇ-ÃO

EF São Luís-Teresina ·- 43 km

cm·oatá-Peritoró
R"V Cearense -

69 krn

2. Maracanaú-Maranguape
3 Km 589-Barbalha
4. Floresta-Barra
5. Alencar··Orós

Ri? ·do Nordeste -

111 km

6. Ca:p~na--Eorn Jardim
7 Paquevira-Garanhuns
EF Ilhéus -

76 lcm

Ilhéus-Itabuna
9. 1=\'..lc do Braço .. Itajuípe
o.

1!71? Leopoldina -

549 km

10. Guia. do Pacobaíba-Piabetá'"
11. Vila Inhomirim-Triã;ngulo

1?-. Põrto
das
Caixas-conselheiro
Paulino
lJ. Co:·deiro-Macuco
14. Guan.i1i-Rio Pomba
1;5. Volta Grande-Pirapetinga
lG.· Vista Alegre-Leopoldina
17. Patrocinio t:l.o Muriaé .. .JVluriaé
18. Niterói-Cabo. "'rio

19. PEqueri-Mar de Espanha
•anLpos-Atafona
21. Martins Lage-Barão São José

2G. {

EF Central do Brasil

132 km

25. Cava-Tinguá

2-6. SfJ.ntos Dumont-Mercês
27. João Pinto-Registro
28. Bento Ribeiro-Campo dos Afonsos
29. Santa Cruz-Base Aérea
30. Benfica-Lima Duarte-

vi<'

Centro Oeste -

324 km

31. Bel·nardc Monteiro-Contagem
32 Barbacena-C:ampolide
33. E.:;perq.-Três Pontas
34. ?lranguinho-Paraisópolis
35. Gonçalves. Ferreira-Itapecerica
36. Chagas Dória-Aguas Santas
37. Varginha-Juréia
38. Ramal Pitangui
39. Campanha-São Gonçalo
EF Noroeste do Brasil

Fa,·ovias e Ramais cujas neccs.~iàizdes
ele tráfego já· são atendidas por
Estradas de Rodagem - 1. 575 km

.1..

22. Seguro-Santo Amaro .de C9mpos
23. Guapimnim-·I'eresópolis
24. Guapimirim-Magé

107 km

10. Araçatuba-Lu.ssanvira
RV Paraná -

6 km

Santa CaJ'.o..rina -·

41. M<_:trcílio Dias-Canoinhas
VF Rio Gra.nde do Sul ·- !:l9 km

42. Junçáo-Beira Màr

43. uruguaiana-Barra Quaraí
dos ·sinos-Nõvo Hamburgo

4-1. RIO

EF Guaim 60 km

Pôrto M e1<des

4o. Tôda el>.
Obscrv~çCes:

1 - Não há conveniência de construção de rodovia substituta para o
ramal Joáo Pint.o ;__ Registro - por
se situar em árr.a 'de reserva florestal
Cjll(':: protege manancütis e as necessi1ades -:-:s seus h&bitantes seu"m aLen··
-d~dcls· ,Jor caminhos existent1::S.
3 - Embora .iá atendidos Pu! estra·da.s navimentadas, os ramais Bento
Ribeii·o - Campo dos AfoDsos e Santa Crui.: - Base Aérea, deverãr- ~er
mantidos como desvios de mterês.se
militar.
3 ~· Embora atendidos pe~as estradas d€ rodagem existentes e já este~
jam com o t.ráfego suspenso, não de"
veráu ~er suprimidos: o ra:mu Gma
do Pacobaíba Piab,etá, por est3.r·
tombado pele Patrimônio flistórico
Nacional; Marmlio Dias - Canomt1a.s,
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por-quF convém ser mantido :::omo desSão
vio pa.rticular; Campanha
Gonçalo e BenfiCa ~ Lima Duarte,
por serem integrantes dos T-10 e ·r-B

qo

PNV.
RELAÇÃO II

Ferrovias e

ram.ais

cujas

'fodovias

substitutas. se acham em construçã-:;

o·u estão 1Jrogramadas para 1966 ;_____
2.69{ km.
EF Madeira-Mamoré -

363 km

1. Põrto Velho··Guajará Mirim

EF Bragança -

22 km

3. km 551-.Cajazeiras
RI<

ac

fl. Camarazal-A~agoa

30. Ponta da Areia -

E'enov1as e ramais em éuJas ru(>i•M
v!as suDstitutas ainda não foram apll~
ea,c!•üB recursos do fundo ~special.
1. 729 km.
150

'

8. raperi-Santa Terezinha

RV cearense
1.

11. Rit. do Br:--.ço-Poíri

12. conse1heiro .flaulino-Porte1:'l.
13. Ccnsr:>Jheiro Paulino-Melo Bar·
ret<
14. I'riunfo-_!.i:anoel de Morais
15. Trajano-Santa Maria Madalena
16. Coutinho-Castelo
17. Paraoquena-Miracema
18. Macaé-GliCério
EF Central do Brasil 87 km

19. Saudade - B~manal
20. Valença ~ Afonso Arinos·
21'. Itajubá -

Jacutinga

238 km

Delfim Moreh·a
Santa RÍta de

22. -Barra do Pi-rai -

C~iú

199 k.rn

"J ·~

Ribenao -

'.l.

curutu
Mossoró ____; Pôrto ll'ranco

3. Itaretama -

369 km

VF Centro-oeste -

J aguaribe -

RF do Noraeste -

Qw~imadinhos-Itaité

10. Buranhém-Catuiçara
EF Leopoldina -

Arassua1
Caravela:1

RELAÇAO III

Grande

VF F·ederal Leste Brasileiro -

9.

20. Ponta da Areia -

Itamc:Lf.,l~-Bananeiras

lcrn

377 km

EF Bahia- Minas 582 Tem

203 km

Nordestr:; -

4. Ribeirão-Cortez
5. PiNnhas·-Petrolândia

7.

VF Rio a·rande do Sul -

25. R.amiz Gaivão - Santa Cruz üu
Sul
26. Pelota~ - canguçu
27. Uruguaia.na - São Bona
28. Taquara - Canela

O/nervação - As rodovias subsvltutas e.stão sendo executadas pelos ó1··
,;ttos rodoviários estaduais medi.UU.'.e
convênios- com o DNER, exceto a 'Q:J
ramal Rio do Braço - Poiri, em ,~on~·
trução sob administração do Departamento;

289 km

2. Belém-Bragança e ram:ais
, RV Cem·ense -

23. Gonçalves Ferreira - Cláudio
24. Freitas --...: Campanha

Ba-rreiros
São Rafael -

VF Fecleraz Leste Brasileiro -

JuM

257 km

5. Itinga - Campo Formoso
6. Conceiçáo - Feira. de Santan~
7. Capela -

o.

Petrolina -

Murt::;.

Paulistana

EF Nazw·e -

256 km

9-. Santo Antônio de Jesus -

W.... Sãc Miguel -

Amargüsl).

EF LeopOldina -

1.1.

Cataguaz~s

-

Mirai

Jequié

199 loto

12. Espera Feliz - cachoeiro ,jo It.c. •
pemir1m
·
13. Saracuruna - Vila Inhomirim
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EF Central do Brasil -

!4. Be!ford
15. Belford
15. Cava 11. Corinto

207 km.

Roxo - Xarém
Roxo -- Cava
Jaceruba
- Diamantln~

~8. ·Velho da Taipa Pompeu _
l9. Divinopolis - Velho da Taipa
20. Azurita - Bom Despacho

l!.'F Santa Catarina -

:n. Sublda -

10 km

Ibirama

VF Rio Grande do Sul _; 46 lcm
22.

NOvo H"mburgo -

Taquara

EF ~Tocantins ~~.

'l'ucu:rui -

24.

117 km

Jatobal

EF Jacut -

72 Icm

toa a eJà.

Observações:
1) Dentro de cada Estrada de

FE!'M

ru, os ramais- estáo relacion:~C·Js POl
ordem crescente de densidade de trafego.

2) os ramais Mossoró - Pôtto
Franco e Santo. Antônio de Jesus Jequló constituem as L-5 e L-8 do
Plano de Viação. A su"l supre~são dependerá de reformul8,ção. dêste Plano
nesse aspecto.
RELAÇÃO IV

Ramais cujas suspensões de tr.áfego
erradicaçáo já tenham si·do crJn~
duidas, tenc:!-o em vista condiçôes (':'Jt.::t!

peciars defrontadas, impr.ndo ou nt--,d,
constr.ução de rodovias substitutlvus
277 km.

EF Leopoldina -

13 knt

Santana de Catagus.ze."'
- 220 7cm
2. B"om DesPacho - Barra do Pun1

sereno -

EF centro~oeste

chal

3. Gaspar Lopes -

4. Pompeu VF Rio

Machado

Barra do Paraope].)a

Grand~

5. Rio dos Sinos

44 ,çm
Montenegro

do Sul -

DE 3 DE

Aprova aiteruçôes introduzidas

333 7cm

EF Centro-Oeste -

DECRETO NQ 58. 342 MA~O DE 1966

nos

Estatutos da ComJJCmhia RenascenÇa de Seguros inclusive aumento do
caJJital social.

O Presidente <La República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1, da constituição, e nos
térmos do Decreto-lei n9 2.053, de 7
de m~rço de 1940 décreta:
·A~·t. 19
Ficam aprovadas as alterações introduzidas .nos Estatutos da
Companhia Rennscença de Seguros,
com sede na Cidade de Sâo Paulo Estado de São PauiO - autonzada a
-::·uncronar pelo Decreto n9 18.220, de
2 àe abril de 1945, inclusive aumento
do capital ·social, dé Cr$ 3.000.000
(três milhões de cruzeiros> para Cr$
27 .UOO.OOO <vinte e sete milhões de
crnzen·as) conforme deliberaçao de
::;eus acionistas em Assembléia Geral
Extraordmári4.., tealizada em 23 de
.plho de 1965.
Art. 29 A Sociedade continuara
integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
u vigorar, sôbre o objeto da autoriZ<:.1..r;áo a que alude aquêle Decreto.
Bn-:..sília, 3 de maio de 1966; 1459
da Indepenctencia e 789 da República.
H.

CASTEnO· BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECR:ETO NQ 58.343
MAIO

DE 1966

DE

.3 DE'

Concede à Frota Comercial llfarítima
· e de Cabotagem do Btasil S.A. F ROCAB - autorização pam funcionar como emprêsa de navegação
de cabotagem.
O Presiderl.te, da República. usan-do
da atribuição que lhe confere o artigo· 87, inciso I, da Constitmção Fe~
deral, e rios têrmos Cio Decreto-Lei
n9 2. 784, de 20 de novembro de 1940,
decreta.:
'
Artigo único. É concedida à Frota
comercial Marítinia e de Cabotagem
do Brasil S. A. - FROCAB - ·com
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sede na cidade dó Rio de Janeiro, Esta.d0 da Guanabara, autoriz"ação para
funcionar como emprêsa de navegg_R
ção de cabotagem, com os .!l:statutos
Sociais que B.pi·esentou e ~om o capi~
tal social- fixado na impartàncm de
Cr$ 10.000.000 (dez milhões de cruzeiros), dividido em 10.000 ,dez mil)
ações nominativas, ordinárias ou en-

dossáveis. do valor unitário de ..... .
er.s 1.000 <um mil cruzéir03) distri-

27, parágrafo primeiro, da Lei número 3.917, de 14 de julho cte 1961,
extinguir o Consulado Honorário do
'Brasil em Wilmington, Carolma do
Nol'te, Estados Unidos da América.
Brasília, 3 de maio de 19-66; 145\'
da Indepelldência e 78\l da República.

H.

buídas com base na Lei nQ 2. 180 de

CASTEÜO BRANCO

Juracy Magalhães

5 _de fevereiro de 1954, consoante escritura pública de .constituição social.
firmada a 31 de janeiro de 1963 e re-

solução aprovada em Assemblém Geral Ext-raordinária, realizada a 25 de
seterpbro de 1-965, obrigando-se a mesma sociedade a _cumprir integralmente as leis e reg-ulamentos em vigor, ou
que venham a vigorar, sôbre o objeto da presente autorização.
Brasília, 3 de maio· de 1966; 1459
da Independência e 78'> da República.
H. CASTELLQ

BRANCO

MAIO DE

1966

DE 3 DE

o Presidente da República resolve, de acôrdo com o disposto llt) ar.,.
. tigo 27, p~rágrafo primeiro, da Lei
n9 3.917, de 14 de julho de 1961, ex~
tinguir o Consulado Ronorãrio, do
Brasil erri .Morehead City, Carolina
do Norte, Estados Unidos da América.
·
Brasília, 3 de maio de 1966; 145"
da Independência e 789 da Repu ...
blica.
CASTELLO BRANCO .

Juracy

Magalháes

DECR.ETO

N9 58.345
MAIO DE 1966

DE 4 DE

1966

Mocttjica o Decreto n9 55.159, de 4 de
dezembro de 1964, de Intervenção
Federal 1Ía Companhia Nacional de
Navegação Costeira. - A.F ..

Presidente da República, -tendo
vrsta o que consta da ;Exposição
de Motivos n9 815, de 26 de abril Ce
1966, do Ministério da Viação e· Obras
Públicas e do Ministério- EXtraordiná~
rio para o Planejamento ~ Coordenação Econêmica, e usando da-S atribui~
ções que lhe confere o art. 87, inciso
I da énstituição Federal;
em~

Extingue o Consulado Honorá1·io do
Bíasil em .Morehead City, Carolina
do Notte, Estados Unidos da America.

H.

MAIO DE

o

Paulo Egydio Mm·tins

DECRETO N9 58. 344 -

DECREI'O N'- 58.346

DE 3 DE

Extingue o Consulado Honorário do
Brasil em Wilmington, CaroU.na dó
Norte, ·Estados Untdos da América.

O Presidente da República tesolve,
de acôrdo com o diSposto no artigo.

Corisl'derando que já foram alcançados os objetivos -que justificavam fôsse
adotada a mesma orientação adminiStrativa para o Lóid€ Br:isileiro P. N.
e para a Companhia Nacional de Navegação. costeira- Autarquia Federal;
.Considerando os resultados dos estudos já procedidos no que diz respeito
à forma mais racfonal a- ser adotada
para a nova estrutura da Companhia
Nacional de Navegação costeira;
Considerando a llecessidade imperio·sa de serem tomadas, lmediatamente,
medidas prelimlnares para a estruturação da emprésa. conforme as conclusões dos estudos referidos;
Considerando, finalmente, o que se
contém nos Decretos ns, 55.159, de 4
de dezembro de 1964, ·e n9 57.360, ele
29 de novembro de 19fi5, decret;a:
AJ:t. 19 A intervenção de que trata
o art. 19 do Decreto n? 55.159, de 4
de dezembro de 1964, será exeCutada
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Por uma "Junta'', cujos membros serão nomeados pelo Govêrno Federal.
Art. 2<? A Junta Interventora rees~
truturará, em car?,ter transitório, a
organrz_açâo da Autarqma, para evl tar
soluçâo de continuidade nos serviços .e
oper:açôes de reparo de embarcações.
Art. 3'? Compete precipuamente à
JUnta Interventora, além das Jbrlgações legais ou estatutárias vigenteS:
a) o.rganizaçá.o da nova emprêsa de
reparações navais, em que deverá
transtormàr-se a atual Companhia
Nacional de Navegação Costeira;
b) atualiz-ação da contabilidade _,a
Companhia Nacional de Nave6·a.;,.;[i:)
costerra;
c> levantamento qlo valor do acêrvo da Companhia Nacional de Navegação Costeira a ser transferido para
o Lóide' Brasileiro e desta emprêsa a
ser transferido p_a.ra a nova companhia de repartições -navais.
Art. 49 Caberá ainda à Junta lnterventora aprese:htar projeto de organização de uma Companhia de Reparos Navais, para utilização do equipa- .
mento e mâterial. hoje existentes nas
companhia Nacional de· Navegação
cost-eini. e Lóide Brasileiro e afetos
ao s-etor .de reparos navais, bem como,
atendidos os i'nterêsses da- nova Companhia, propor normas para o· aproveitamento, no todo ou em parte. do
pessoal respectivo, e em que condições
o mesmo s-e dará, submetendo a.os Ministros da Viação e Obras Públicas e
do Planejamento as soluções encontradas.
i\rt. 59 A "Junta" !nterventora prevista no artigo 19 terá três. meml.l'"os
i.Ois dos quais como representant;es ·ào
Ministério da Viação e Obras Públicas
e o terceiro do Ministério Extram dinário para o Planejamento e com·denação Econômica.
Art .. 69 A presidência da "Junta"
será exercida por um dos representantes do MVOP conforme designação no ato de nomeação.
l;?·arágrafo único.
As ·decisões c! a
"Junta·• serão tomadas por unanimidade, cab-endo ao Presidente dirigir
os seus trabalhos e executar as medidas por ela adotadas.
Art. 79 Ao Presidente da "Junta'
caberá exercér todos os poderes atri

buídos· por lei ao Superintenderite c!a
Companhia Nacional de Navegação
Costeira.
Art. '89 Fica revogado o .art. 39 do
Decreto t19 55.159, de 4 de dezembro
de 1964, con~inuando em vigor as suas
demais disposições.
Art. 91? ~ste Decieto entrará e01
vigor na data de sua publicação, revogad~s as disposições· em contrário.
Brasília, 4· de maio de 1966; 1451?
da Independência e 789. da Repúbll'ca.
H. CrtSTELLO BRANCO

Juarez Ttwora
Roberto Campos

DECRETO Nl? 58.347 -

DE

4

DE

MAIO DE 1966

Concede à The Yorkshire Insurc{nce
Company Limited autorização para
aumentar o capital destinado -às
suas operações de seguTos no Brasil.

o Presidente da República, usanao
da atribuição que lhe confere o artigo
87, i11ClSO I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n9. 2.063, de 7
de março de '1940, dec.reta:
Art. ·19 E' concedida. à The Yorkshire Insurance Company Limit.ed.,
com sede em York, Inglaterra, auto~
rizada a. funcionar no Brasil pelo Decreto n9 15.572, de 22 d_e julho (!e
1922, autorização para aumentar o capital destinado às suas operações de
seguros no Brasil, de Cr$ 329.304.000
<trezentos t; vinte e no:ve milhões, trezentos e ·quatro mil cruzeiros) para.
crs 571.630.000 (quinhentos e setenta.
e um milhões, seiscentos P. trinta mil
cruzeiros), por fôrça da Lei n9 4.35'1,
de 16 de julho de ,1964.
Art. 29 A sociedade continuará mtegralmente sujeita às leis- e aos rçgula.rnentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorizáçâo
a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 4- d"e maio de 1966; 1459 da
Independência e 789 da Repüblica.
H.

CASTET.LO BRANCO

Paulo Egydio Martins
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DECRETO N9 58.348 -

ItiAIO DE 1966

DE

4

DE

Concede autorzzc~çâo · pam funcionamento do Curso de Professor dP.
Educaçõ.-o Musical do Instituto M1tsical Santa Marcelina, de São Paulo.

a vigorar, sôbre o objeto "da áutorizaçâo a que alude aquête decreto.
Brasilia, 4 de maio de 1966; 1459 da·
Independência e 'l8Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

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

tigo 87, r, da Constituição e . tendo·
em vista o disposto no art. 23 do De-

m·eto-lei n9 421. de 11 de maiO df!
1938. decreta:

Art. lQ E· concedida autorização
para funcionamento do Curso de Professor de Educação Musical do Instituto Musical santa Marcelina, de São
Paulo.
Art. 29 J<Jste d_ecreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 4 de maio de 1'966· 1459
da Independência e 789 da- República.
H.

CASTELLO BÚNCO

Pedro Aleixo.

DECRETO N9 58.349 MAIO DE

1966

DE

4

DE

Aprova alteração introduzida nos Estatutos da Santa Cruz Companhia
de Seguros Gerais, relativa ao aumento do capita! social.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe c'•nfere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n9 2.063, de- 7
de março· de 1940, decreta:
Art. 19 Fica "'"provada 9 alteração
introduzida nos Estatutos d&. Santa
Cruz Companhia dt Seguro~ G·~rais,
com sede .la r~ida-de de P-'J tt'" Alegre
Estado 1c Rio Grande do S:.ü_ ~uto
rizada a funcionar pelo D~creto númerL 11.550, de 9 de fevct ~:ro dt. 1943,
relativa ao a";.Iment,o de cap~tal sor;ial .
r~· Cr$ .~(J OGO 000 •. ~rint.a !Ill hões de
0 ·uzeil:o-;~ pa1 a Cr$ 100 .cno. roo (cem
milhões de cruzeiros), ~ont01 me deliberação de seus aciom::;• <•S em Assembléia _Geral Extraordinária, realizada em 12 de oUtubro de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuàrá integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que Venham

DECRETO
,

NQ 58. 350 MAIO DE 1966

DE 4 DE

Aprova a qlteração intTDd'lfZida nos
Estatutos da Santa CTUZ companhia de Seguros Gerais, relativa ao
aumento do capital social.-

o Presidente àa República, usançlo
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I. da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-le~ nº 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
introduzict.a, nos Estatutos da Santa.
Cruz Companhia de Seguros Gerais,
com sede na cidadê de Pôrto Alegre.
Estado do· Rio Grande do Sul, autorizada a funcionar pelo Decreto
n\l 11.550,- de 9 de fevereiro de. 1943.
rel·atiYa 8.{.. aumento do capital social
de Cr$ 100.000.000 (cem 'milhões de
cruzeiros) p•::tr<:~ CrS 150.000.000 <cento
e cmqüenta milhões de cruzeiros),
conforme deliber.ação de seus acionístas em Assembléia Geral Extraordinãria, ;oea!Jzada em 29 de abril de
1965.

Art. 2<,) P. Sociedade contiriuará integralmc:nu; sujeita às leis e aos regulamen•:ü~ v1gentes, ou que venham
a vigorar, sóbre o objeto da autorização. a q':le .alude aquêle Decreto.
Brasma, 4 de maio de 1966;. 1459 da"
Independência e 789 da República.
lÍ, CASTELLQ BRANCO
Paulo Egydio Martins

DECRETO N9 58.351 .
!VIAIO DE 1966

DE

4

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação pelo Departamentq Naciona~ de Obras Contra
as Sêcas, área· de terreno situada
no município de Campo Grande,
Estado de A lagoas.
·

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

~
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tigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
modifi.cado pela LE!i nQ 2. 786, de 21
de maio de 1956, decreta:
Art. 19 Fica declarada de uti1idade
pública, para fins dé desapropriação
pelo Departamento Na.c.10nal de Obras
contra as Sêcas, a área de terreno
.com 192 ha. (cento e noventa· e dois
hectares), representada na planta
que com êste baixa, devidamente rubricada pelo Diretor da Divisáo do
Material do Departamento de· Admi ·
nistração do Ministério da Viação c
Obras Públicas, necessária à construção do açude público "Camp.::> Grande", município de Campo Grande,
Estado de Alagoas, cujos projeto. e
orc•amento foram aprovados pela Portar~a n!? 7-DPEP, de 4 de junho de

DECRETO N.'? 58.353 MAIO DE 1966

DE 4 DE

Autoriza a Comissão de Mar~nha Mercante. a conceder, pelo prazo de 6
(seis) meses, permissão para navios
estrangeiros transportarem sal procedenete dos portos de Camocim e
Chaval, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição ·que .lhe "Confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 A Comissão de Marinha
Mercante, na forma do disposto na
alínea c do art. 6.9 do Decreto número 48.180, de lO de maio de 1960. fi·ca autorizada a conceder, pelo praw
de seis meses, permissão para que os
navios estrangeiros possam fazer cabotagem nacional a fim de auxiliar,
1965.
exclusivamente, no transporte entre
Art. 2º :f:ste decreto entrará em viportos nacionais de sal procedente dos
·O'or na data de sua publicação, revoportos de Camoc1m · e Chaval.
gadas as disposições em cóntrário.
.Art. 2. g As licei"!.ças para os c arre~
Brasília, 4 de maio de 1966· 1459
gamentos seráo solicitadas em cada
-da Independência e 739 àa Repúca:::o, à Comissão de Marinha Mercanblica.
te, que sOmente ~s concederá se a inH. CASTELLO BRANCO.
suficiênCia de praça de embarcações
nacionais aconselhar o emprêgo SuJuarez Távora.
pletivo de ·navios de bandeira estrangeira.
.
~
DECRETO N!? 58.352 - DE 4 DE
Art ..3.9. Os navios estrangeiros obeMAIO DE 1966
decerão, obrig~tàr~.amente. às tabelas
de fretes e taxas acessórias estabele.Altera a letra "d" do artigo li? do
ciÇ!as ·par~. a cabo_tagem nacional.
D€crei·o n9 51; 891, de 8 de abril de
Art. 4.9 O presente Decreto entrará
1963.
em vigor ·na data da sua ;publicação
o Presidente da República, usando revogadas as disposições em contrá~
das atribuições que lhe confere p · inrio.
·CiSo I, do artigo 87, da Constitmção
Brasília., 4 de maio de 1966; 1459 da
Federal e tendo em vista o disposto
Independência e 7.89 .da República.
ilo artigo 16, da Lei n'? 2.999, de 11
de dezembro de 1956, que fixou os
H. CASTELLO BRANCO
efetivos dos Quadros do Corpo .Qe
Juarez Távora
·Oficiais da Aeronáutica, ~ecreta:
Art. 19 Ficam incluídas na letra d
do artigo 1!? do Decreto n9 51.891, de
DECRETO N .9 58.354 - DE 4 DE
8 de abril de 1963, como funções priMAIO DE 1966
vativas de Major-Brigadeiro-do-Ar ou
Brigadeiro-do-Ar, as funções de CoDeclara de utilidade pública, para
mandante da Escola de Aeronâutica.
fins de desapropriação pelo DeparArt. 29 í'.ste decreto entrará em
tamento Nacional de Obras Contra
vigor na data de sua publicação, reas Sêcas, área de terreno necessávogadas as disposições em contrário.
ria à construção do açude "Campo
Grande", municípiO de Campo
Brasília, 4 de maiq de 1006; 1459 da
Grande, Estado de Alai.Joas.
·Independência e 789. da .Repú~lica.
H,

CASTELLO BRANCO

Eduardo Gomes

O Presidente da. Eepública, Usando
da atribuição que lhe confere o arti-

Aros oo fo»ER -ExECU'I'xvo
go 87, item I, da Constituição, e nos
têr:mos do Decreto-lei n.'? 3.365, de
21 de, junho de 1941, modificado pela.
Lei n.'? 2. 786, de 21 de maio de 1956,
·decreta:
Art. 1.9 Fica declarada de Utilidade pública, para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional de
Obr&s Contr-a as 8ecas, área de terreno com 1. 920. OOQ m2 (hum miUü\o'
novecentos e vinte mil metros qua.
drados), representada na planta que
com (lste baixa, devidamente rubricada pelo Diretor da Divisão do Material do Departamento de Administração do Ministério da Viação e
Obras Pública.s, necessárias à construção
do açude público
"Campo
Grande", no município de Campo
Grande; Estado de Alagoe.s, cujos
projeto e orçamento foram aprovados pela Portaria número '3-DPEP, de
27-1-66.
Art. 29 ltste Decreto entrárá em vigor na data de sua publicação, revo, gadas as disposições em contrário.
Brasilia, 4 de maio de 1966; 145.9 da
Independência e ·7s9 da República.

Departamento de Administração do-.
'Ministéno da Viação e Obras Públicas, necessária à construçao de wn
poço protundo, para o Serviço de
Abastecimento dágua da cidade de
':I'aua, no Esl.ado do Ceará.
Árt. 2.9 :f:ste Decreto entrarâ em
VIgor na data de sua publicaçao, re-·
vq;adas as· disposiçóes ':!m contrári.o.
Brasília, 4 de maio de 1966; 1459 da
Independência e 78º da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 58.356

MAIO DE 1S66

DE

5

DE

Abre, pelo
Mi'nistêrio da Viação e
Obras Públicas, ó crêdito especial
cte Cr$ 11.000.000.000, para u fim:
que especifica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe qonfere o artigo 87, n<:> I, da Constituição F-ederal,
Cia autorizaçáo contida no art·. .t~ da
Lei nç 4.930, de 9 de março de 1965,
publicada no Diário Oficial de. !.0 seH. CASTELLO BRANCO
guin~e. e tendo ouvido o Ministério.
Jua1·ez Távora
cta Fazenda e o Tl'ibunal de Contas
em cumprimento ao qu~ determina o
art. 93 do Regulamento Gera.l de conDECRETÓ N ,9 58.355 - DE 4 DE
tabilidB.de Pública, decreta:
MAIO DE 1966
Art. 1"' Fica aberto pelo Ministerioda Via~-ão e Obras Públicas o crédito
Declara de utilidade pública, para fins
especial de Cr$ 11.000.000.000 {onze·
de desapropriação, pelo Departabilhões de cruzeiros),
destinad<J a
mento Nacional de Obras Contra as
secas, area de terreno
necessária, atender às despesas de qualquer natureza do Grupo Executivo de lnte.:.
à construção àe um poço profungraçâo da Política de Transportes,.
do, para o Serviço de Abastecimencriado pelo Decreto n9 57.003, de 11
to àágua da
cidade àe Tauá. 7W
de outubro de 1955 e modificado pelo.
Estado do Ceará.
Decreto nº 57.276, de 17 de novembro de 1965, com vigência em 2 (dOlS)
O Presidente da Repúb,lica, usando
exercícios.
da atribuição que lhe confere o art.
Art. 29 Os encargos decorrentes da.
87, item I, da Constituiçãà, e nos têraplicaçáo da Lei .n9 4.930,, de 9 de·
mos do Decretorlei n.9 3.365, de 21
março de 1966, serão atendidos pela
de Jun,_'1o de. 1941, modificado pela
Lei n.9 2.786, de 21 de mak de 1956, venda de "Obrigt).ções Reajustáveis do
Tesouro Nacional".
decreta:
Art. 39 ltste decreto' entrará em viArt. 1.9 Fica declarada de utilidagor na data da suà publicação, :revo~
de pública, para fills de desapropriagadás as disposições em contráno.
cão, pelo Departamento Nacional de
Obras Contra a::. Sêcas, a área de . Brasília, 5 de maio de 1966; 145>;1 da.
In~ependência e 78<:> da República·.
terrenà com 6~8 m2 <seiscentos e quarenta e oito metros quadrados), reH. CASTELLO BRANCO
present?.da na pltonta que com êste
Octavio Bu!.hóes
baixa, devidamente .rubricada pelo
D!retor- da Divisão do Material do
Juarez Távora

A'lOS DO PoDER E:xEcUTTVq

DECRETO 'N_ç 58.357 MAIO DE 1966

DE 5 DE

Transforma o Consutacto de carreira
em Rivera em Consulado privativo.
O Presidente da República, us0.ndn
da ·ãtribuição que lbe confere o arti~
go 87, número I. da Constituição Federal ,e nos têrmo~ do parágrafo 1.9
do artigo 27 da Lei n.<? 3.917, de 14
de julho de 1961, decreta:
Art. 1.° Fica !;}·<:J.nsformado em ConsuladO privativo ,G Consulado de car:reira do Brasil em Rivera, Uruguai.
Art, 2.9 Este Decreto
entnwá em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dispos!.\;Ões em contrário.

Brasília, 5 de rr"aio de 196$; 1459 da
Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO

l::.RANCO

Juracy Magalhttes

DECRETO N,9 58.358 MA10 DE

1966

DE 5 DE

Fixa a composição da Delegaçtio · Bra~
sileira . na Comissão Militar Mista
Brâsil-Estados Unidos e na Comissão Mista de Defesa Brasil-Estados· Unidos e dá outras providências.

o Presidente da República, 1,1sando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1.9 A DelegaçãO Bra.siJ.eira na.
Comissão Militar Mista Brasil-Estados Unidos· (CMM.BEU), diretamente
subordinada ao Estado Maior da:s
Fôrças Armadas, tem a seguinte constituição:
a) Chefia
b) Membros
c) Gabinete
d) Assessàres Militares.
Art. 2.9 A Chefia da Delegação
B1·asileira na Comissão Militar Mista Brasil-Estados . Unidoz é exercida
por oficial-general das Fôrças Armadas, com o pôsto de General-deExé.rcito ou equivalente.
Parágrafo único, O Chefe da Delegação exercerá· também o cargo de
Presidente da Cl\JIMBEU. ·

Art. 3,9 Os Membros da Delegação
são oficiais-generais da.s Fôrças Ar...
madas, no máximo do pàsto de General-de-Divisão ou equivalente, que
representarão , os Estados-Maiores da
Armada, do. Exército e da Aeronáu":"
tica.
Art. 4.9 O Gabinete, a fim de átender às suas finalidades, compõe-se de:
a) Chefe
b) Assistentes
c) Adjuntos.
§ 1.9 O Gabinete é chefiado
por
oficial superior das Fôrças Arm~d~.
com o pôsto de Coronel e o Curso de
Comando e Estado-Maior, .ou equivalentes, o qual exercerá também as
funções -de Secretário da CM]JIBEU.
§ 2,9 Os Assistentes e os ·Adjun~os
do Gabinete ~São oficiais das Fôrças
Armadas, em número a ser fixado
pelo Chefe da Delegação, com igualdade de distribuição pelas três Fôrç3.s Singulares.
Art. -5.9 Os Assessôres Militares são
oficiais superiores_ das Fôrças Armadas, de preferência com o curso de
Comando e Estado-Maior ou eqilívalente, em númerq julgado necessário
pelo Chefe da Delegação, observada
igual distribuição . pelas. três Fôrças
Singulares. ~ses Assessàres servirão
também, à Presidência da CMMBEU.
Art. 6.9 A nomeação do Chefe da
Delegação Brasilt:dra/ na CMMBEU
será feita pOr ato do Presidente -da
República, mediante proposta do
Chefe do Estador-Maior das Fôrças
Armadas, e a dos demais oficiais,
também por decreto e por proposta
daquele Estado-Maior, observadas;
pgrétn, as seguintes piescrições: ·
a.) Membros da Delegação, por in~
dicação dos respectivos Ministros;
b) Assessor Milte.r. por solicitação
do Chefe da Delegação e indicação
dos respectivos Ministros;
C) Chefe de Gabinete, Assistente e
Adjunto do Gabinete, por indicação
do Chefe da Delegação, ouvidos os
respectivos Ministi·os.
Art. 7.9 Os ·serviços administrativos da Delegação Brasileira e da
CIVIMBEU serão atendidoS pqr ·mmtares e servidores .civis, requisitados,
de acôrdo com a legislação vigente,
pelo Estado-Maior· das Fàrças Armadas aos órgãos da administra\ão
.pública federal. mediante solicitacão
do Chefe da· Delegaç-ão.

Art. 8.9 A Delegação Brasileira na
Comissão Mista · de Defesa BrasilEstados Unidos (CMDBEU), subordinada funcionalmente ao EstadoMaior das Fôrças Armadas, tem a
seguinte constituição:
a) Chefe
b) Membros
c) Assessôres Militares.
. § 1.9 o Membro d.a Delegação de
mior precedência hierárquica exercerá a Chefia da Delegação.
§ 25' São Membros da Delegação os
Adidos Naval, do Exército e Aeronáutico junto à Embaixada Bl·asileira
em Washington.
§ 3.9 São Assessôres Militares, além
dos Adjuntos dos Adidos de que trata o parágrafo· anterior, de acôrdo
com o Decreto n.9 54.383, de 6 de outubro de 1964, oficiáis das Fõrças Armadas, ~e preferê:..1cia com . o curs.o
de Comando e Estado-Maior ou eqUIvalente, em número que fôr julgado
necessário pelo Chefe d'.l Delegação,
observada igual distribuição pelas
três Fôrças Singulares.
§ 4.9 A proposta para a nomeação
dêsses Assessôres será feita pelo Chefe do Estado-Maior das Fôrças Ar-.
madas, ouvidos os Ministros militares.
Art. 9.9 Qualquer Oficial Brasileiro
devidamente credenciado, em serviço
nos Estados-Unidos, poderá acumular
Suas funções com as· de assessor da
DelegaçãO Brasileira · na CMDBEU,
ID.ediante solicitação do Chef-e da Delegàção e aprovação do Chefe do Estado- Maior das Fôrças Arma:das.
Art. 10. ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua put?licação, fi~
cando revogados os Decretos números
36.512, de l.f.J de dezembro de 1954 é
45.0ÜO, de 4 de dezembro de 1958 e
demais disposições em contrário.
Brasília, 5 de maio· d e1966; 145.9 da
Independência- e _78.9 çia República:.
H.

CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 58.359 -DE 6
MAIO DE 1966

Abre ao Ministé;io das Relaçõ.es Ex-'
tenores o. crédito Suplementar
dt!
Cr$ 521.700.000, para atender ao
pagamento da contribuição brasileira ao Fu?Z-dO Especial de Assis~
tencia para o Desenvolvimento. do
Programa de Cooperação
Técnica
da OrganizaçãO dos Estados AnieTicanos.

o

Presidente da República, usando

ela atribuiçáo que lhe confere o artigo 8'i, mciso I, da Constituição e

nos termos dos arts. 13 da Lei número 4.900, de lO de dezembro de
1965, e a1·t. 43 da Lei n9 4.320, de
17· de março de 1964, decreta:
Art. 15' Fica aberto ao Ministério das Relacões Exteriores, o crédito
suplementar ·de Cr$ 521.700.000 (quinhentos e vinte e um milhões e setecentos mil cruzeiros) a seguinte dotaçao do uc·çamentc Gera.l da União
para 0 exert:K..lO financeiro de 1966
(Lei nY 4.900, a.e 10 de, dezembro de
1965) :

4.13.01 -

Secretaria de Estado
Despesa.s Corr~ntes
3.0.ú.O
3. 2. 1. o
Subvenções Sociais
3. 2 .1.0
instituições Internacionais (Adenrtc A)
65) f:l!'O,;rama de Cooperaçáo Técnic? "".a o. E. A. - Cr$ 335.000.000.
Parágrafo único. O crédito a que
se refere- o presente Decreto será automàticamente registrado pelo Tribunal de Contas da União e distribuído
ao Tesouro Naci.onal, observado o disposto no art. 43 da :...e~ n.9 4.320, de
17 d"" março de 1964.
Art. 2.9 Este decret(\ entrará em vigor na data ae sua publicação, ~evo~
gadas as ctisposiçõe::: em contráno.
:Brasma, 6 cte maio de 1966; 145.9 da.
Independência e 789 ~ da República.

Zilrnar de Araripe Mac~do

H.

Arthur da Costa e Silva

Juracy Magathae:;

Eduardo Gomes

DE

CASTELLO . .BRANCO

Octávio· Bulhões
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DECRETO N .I? &8. 360 MAIO DE 1966

DE

6

DE

Suprime cargo extintO

o Presidente da RePUblica, usando
da atribmçáo que lhe confere o ar. tigo. 87, alínea .t, da Constituiçao e
nos termos do art. 15', ·allnea n, do
Decreto-lei n,Q 3.195, de 14 de ·abril
de 1941, decreta:
Art. V> Fica suprimido 1 cargo de
Fiél do T€souro nivel 18, da Parte
Suplementar cto Mimstéilo da Fazen~
DECH.ETO

N9 58.361 -

da, vago em vlrtude :to :alecimento
de Manuel :.1'.oberto ;...opes Maia, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da conta corrente
cta Parte Permanence ao Quadro de
PesSoal do mesmo Mlnlstério;
Art. 2.'\ Revogam-~e as disposições
em contrário.
Brasília, õ ae ma:ic de 1966; 145.Q
da ·Independência. e '18.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões ·
DE 6 DE MAIO DE

1966

Aprova os orçamentos aas Cai3.:as Econõmicas Federais do Rio de
de llfctto Grasse e de Pernambuco

Janeiro~

o Presidente <ia República, usando da atribufção que lhe conter~ o
art. 87, item I, da const:ituiçáo, noz têrmos do art. 107 da Lei n'? 4.320, ce

~~ ~e d~~~~ub~~ 1Je i9â4,ct~1~~~~~0 pce~~
64

âe d~rosJ~.s~~ ~e~~~~~.n~e 5~139Jê

jancil"o de 1965, decreta:
Art. 19 Ficam aprovad.os, conforme os quadros anexos, os orçamentos
para o ·exercício de 1966, das Caixas EconônliCas Federais ·do Rio cte· Je.nc.!!'O, de Mato Grosso e de Pernambuco, autarquias vinculadaS ·ao Minlstr.rio da Fazenda.
Art. 2"' Este· decreto E:ntrará em vigor ne. data de sua publiCação, revogauas as disposiç,ôes em contrario.
Brasilía, õ cte maio de 1966; 1459 da Independência e 78Q da Repúbllt,a,;
H. CASTELLO BRANCO

Octavto Bul!zões

Os anexos a que se refere o texto foram publicados no Diário Oficial·
de 10-5-66.
DECRETO Nt? 58. 36:! -

DE

6 DE !!AIO DE 1966

Aprova o orçamento da Cma.a Econômica Federa"l do Rio Grande do Su·l
O Presid.·ente da Rcpúbllca, usando da atribuição que lhe contere o
Etrt. 87, item 1, da Constit_uição, noR têrmos do art. 107 da Lei n'? 4.320, de
17 de março de 1964, e de ai~ôrdo com o disposto no Decreto nQ 54.397,
cte 9 de outubro de 1964, a!Ceradu pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
janerro de 1965, · decreta:
Art. 1'} Jhca aprOvado, ccntcrme o quadro anexo, o orçamento Para o
exercício de 1966, da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul, autarquia vinculada ao Mimstério da Fazenda.
Art. 2v Este decreto entrara em vigor na data de Sua publicaç·ão, revag2='1as as disposições em cont!'á.riO.
Brasma; 6 cte maio de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.
H. C.ASTELLO BRANco·

Octavw Butnões

-Os .antxos a que se refere o texto foram
de 10-li-66 ..

publicados no DUírio O jicit:ti
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DECRETO· H<? 58. 363 -

DE

9

DE MAiO DE

1966

Deciara prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isenç.ão

de quaisquer taxas e impostos federais, a importação de equipamentos
novos, sem similar nacional registrado e consignados à emprêsa "Cornpa,nhia de Ferro Ligas da. Bahia S.A. - FERBASA",. de Salvador (Ba.).

o Presidente da República, usando das atribuiçõ.es que lhe confere o

Artigo 37. item I, ·da C.Jnstittüção Federal e nos. têrmos do Artigo 18, d&
Lei n<? 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o

conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
- SUDENE, através da Resolução n<? 1.039, de 3-12-64, aprovou parecer da
Secretària Executiva daquele órgão, propondo fôsse reconhecida como prioritária para o desenvolvimento da região, para efeito da isenção de impostos
e taxas federais, a importação de equipamento nõvo, neste descrito, a ser
efetuada pela emprêsa "Companhia de Ferro Ligas da Bahia S.A. FERBASA", de Salvador (Ba.) e destinada à fabricação de ferro ligas de
diversos tipos e a exploração de jazidas minerais, bem como quaisquer outras
atividades afins e correlatas;
considerando haver o Conselho de Politica Aduaneira atestado não terem
ditos equipamentos similar registrado no pais;
considerando, enfim, o ma!s que consta da Exposição. de Motivos em qUe
o Superintendente da $UDENE encaminhou a proposta do Conselho Deli:..
bera.tivo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a importação
de equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir descritos
e consigilados à emprêsa "Companhia de Ferro Ligas da. Bahia S • .A·; FERBASA''., de Salvador, Es'ta.do da Bahia.

Item

Eepecifícação

I1· Quantidade
a ser

CIF US$

\ importada

I

l

Parte comple'mentar de uma instalação de fôrno elétrico Lectromelt,
de redução direta do. minério, de
1
6.000 KVA, para produção de ferro-ligas, constituídas das seguintes
1 ·partes:
1 Transformador especial, com ca.racl teristicas p/fôrno de redução metalúrgica (de arco submerso), de
1

I
I

Valor Total

I
I

10 "taps" (de 103 a 175v), de 6.000

KV A, para instalação abrigada,
acompanhado do equipamento sel
I guinte:
.
1 Trocador de calor, para refrigeração
1
a óleo; Retificador n.uxiliar para
I mudança de "taps"; Disjuntor a
I óleo, de 15 KV; Chave de faca,
1
tripolar.. de 13, 8 KV, .400 A, acio-~
} nada por interlock; Mesa de conl trôle e painel de ·regulação, para
f contrôle elétrico e hidráulico do I
1 transformador principal e fôrno,
l , incluindo aparelhos auxiliares de
I alimentação, transformação e prol tecão de corrente de 13,8 KV; I
l

l

j

l
I

t

I

!

I
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I
Especificação

Item

1

l

I
I
I

I

I

I
I
I
l

I

1

I
it

I

I
I
I
I

I
I
I

j

l

Ij

I

I

I

l

II

I

I

I

~ :6~g .~~~~~~. :~. ~:. -~~~~~~~~ .~~:

I

I

:1

TOTAL ............ :\

~otal

CIF US$

\ importada

Conjunto de barraméntos .es:peciais
para conduzil -a corte aos tres elé~
trodos do fôrno, 'de construção es- 1
peCial;
J
conjunto d€. elétrodos ve. rticais,
constituídos principalmente de:
I
I 3 elétrodos, placas rte ·contato, man- I
tos, anéis de pressão com macacos 1
hidráulicos, completo; 6 macacos !
especiais hidráulicos, v e r ti c a is, 1
t destinados à elevação ou arrea~
mento dos e1.étrodos; Estruturas
(3) -suporte
(3)
da:.! conjuntos
porta-elétrodos; 24 macacos hidráulicos,. destinados a sust~ntação
t dos elétrod•..:s ':Om oompressão direta sôbre a camisa; 6 macacos hi"
dráulicos, verticais, de 9 cm de
I· passo, .destinados ao arreamento
da camisa. parceladamente por
.
contrôle reinoto ·ou manual; 3 ventiladores especiais, para impedir a
I
1 ascensão de g~.ses e fumaça;
I C.onjunto de bombeio,. ·constitui.do .j
1 de: ·
1 Conjunto de bombeio de óleo, de 3
1 bombas, montado, incluindo O!\
I respectiVúS mvtorec; e1étricos de lO 1
1 HP, com reg1stro:; diversos e cor- !
respondente ctepósito de óleo, de.s- /
tinado à elevação ou àrreamento
dos elétrodvs por ação dos maca-,
cos hidráulicos vPrticais, opérado
da mesa Ce contrôle do fôrno;·
c o n i unto
de bombeio
de 1
óleo, com motor e bomba, comple-,
1 to, com solenoides, interrUptores de
mercúrio etc., destinado à manutenção da pressão das placas de
f contato, bem como a operação de
1 arreamento de camisas por pro-,

I

Valor

.Quantidade
a sei'

1

298.000
298.000

Parágrafo único. Com respeito aos motores elétricos que acompanham.
a maQuin~ria. fica sua .similaridade para efeito da isenção de que trata o.
presente decreto. para ser ext~minada- pela alfândega de destino, quando
do desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime ta.ri'fário próprio, ob,servando-se c disposto na Circular n9 16, de 28 de agôsto-de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.
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Art. :'.? 1!:ste Decr<>to entrará em vigor na data de sua publicação, rev()gadas as disposições em contrário.
Brasília. 9 de maio de 1966; 145Q da Independência. e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões

Oswaldo Cordeiro de
DECRETO

N~ 58.364 MAIO DE 1966

DE

9

Faria~

DE

Concede reconhecimento à Faculdade·
de Ciênéias Médicas da Universidade do Maranhão.

·o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 87, I, da Constituição e tendo em
vista o disposto no Decreto-lei nQ 421,

de 11 de maio de 1938, decreta:
Art. 19 lt concedido reconhecimento
à Faculdade de Ciências Médicas da

Umversidade do Maranhão,_ de São

Luiz, Estado do Maranhão.

Art. 29 11:ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Bra.silia 9 de maio de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Pedro AleiXo

DECRETO N.'=' 58.365 - DE 9 DB
MAIO DE 1966
Altera o Regulamento Geral das

Transportes aprovaM. pelo Decreto
nQ 51.81~. de 8 de março de 1963.

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

87, Inciso I, da Constituição, decreta:
A.Tt. 19 o Artigo 9t? do Decreto
n.Q. 51.813, de 8 de março de 1963,
que aprova o· Regulamento Ge"ral dos
Transportes, fica acrescido de um
parágrafo único com a seguinte redação:
Parágrafo 'único. o' despacho, cuja..
expedição ficar retida na procedência ou em trânsito, pox prazo superior a 30 dias, seja por conveniência.
de seu proprietário ou em virtude de
dispOsição regulamentar especial, es.te.rá sÚjeito à aplicação da tarifá vi...
gente, na data em que se. miciar o
transporte após essa retenção, independentemente da cobrança de taxas:
acessórias que sôbre êle incidam.
Art. 2.9 :tste decreto entrará em
vigor. na ·data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1966; 1459 da.
Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECREI'O N9 58.366- DE 9 DE MAIO DE 1966
Declara P1'ioritaria ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isenção·
ae quazsque; impostos e taxas federais, a importaçâo dos equipamentos novos, sem similar nacton.al regzstraào, neste descritos e consignaa~ à empresa "Soczeaaae Importaaora LUla.~' do R~ctfe (Pe.)
o Presidente. da República., usando das atribuições que nie confere o
art. 87, ·Item 1, da Constituição Federal e nos têrmos do art. 18, da Lei
n9 3.892, .de 15 de deZembro de 1959, e, ainda, cop.sidera.ndo que o Conselho.·
uennerativo da Superintendência do Des~nvolvimento do Nordeste (SUDENE), através da Resolução n9 1.580, de 8 de julho de 1965, 'aprovou parecer
da secretaria Executiva daquele órgão, _propondo fôsse reco:nllecida como
priOritária para o desenvolvimento da regiáo, para efeito de ·isenção de
quaisquer lmpostos e taxas federais, a importação de equipamentos novos~
tsem stmllar nacional registmoo, neste descritos, a serem imPortados pela
empresa Sociedade Importadora Ltda. e destinados à modernização de.
sua indústria têxtil;
considerandO o atestado pelo conselho de POlítica' Àduaneira;
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considerando, eniim o m3.is que consta. da Exposição de Motivos em
qué o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo <10: mesmo órgão, decreta:
Art. 1"' l<'Ica declarada pncritár-ia -ao desenvolvimento do Nordeste,
para·· efeito de isenção de quaisquer impostos e taxas federais, a importaçã,J de equipamentos naves, sem similar nacional registrado, a seguir descntos e consignados à emprêsa, "Sociedade Importadora Ltda. ", d-d R2cife <Pe):
·
!tem

Quantidade

a ser
importada

ESPECIFICAÇAO

Valor Total
CIF

US$

I

I

Tubos e acessórios de sucção do!
· coletor de resíduos, sistema
gusta, adquiridos a Ernst Jacobi &
c o. K. G. - República Federal!
da Alemanha . . ........ : ......... J

Au-\

l

151

335

I
Paragrafo único. com respeito aos motores elétricos que porventura
aco~anhem a maquinaria, fica sua similaridade, para efeito da isenção·
ae que trata o presente àêcreto, para ser examinada pela Alfândega de destino, quando do desembaraço aduaneiro, na hipótese de os .mestpos seguil'em regime tarifário próprio, observando-se o diSposto na Circular n9 16,.
~e 28 de agôsto de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.
Art. 2~' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoge.ctas as disposições em contrário.
BrasÍlia, 9 de maio de 19,66; 1459 da In;dependência e 789 da República .
.t:i.

CASTELLO BRANCO

Octávio Gouvêa de Bulhôes

oswauto C:ordeiro de Farias
L'.f:lCHETO

(..19

5:3 35·; -

DE 9 DE

MAIO

DE 1966

11eclara przorztana ao· aesenwLvwwnto do Nordeste, para efeito de isen:ção,
ae quazsquer zmpostos e taxas federais, a importaçâo dos equipamentos novos,. sem stmilar nacionat registrado, neste descr.itos e consignados a emprêsa "Andes- Artetatos de Papel Ltda.,, do Recife (Pe.) •.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. IH, ltem l, da Constituição Federal e nos têrmos do art .. 18, da Lei
n9 3.892, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, con?iderando que o Conselho
Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENl!:), através da Resolução nQ 1.566, de 8 de julho de 1965, aprovou parecer
aa secretaria .H;xecutlva daquele órgão, propondo fôsse reconhecida como
prioritária para o desenvolvimento da região, para efeito âe isenção de
qua~squer Impostos e taxas federais, a importação de equipàmentos novos,
.sem similar naciOnal registrado, neste descritos e consignados à emprêsa.
•·Andes -. Artefatos de Papel Ltda. ", do Recife (pe) e destinados à am-·
pliação de sua ·indústria de artefatos de papel;
Considerando o atestado pelo Conselho de Politica AduaneiÍ'a;

'ATOS DO PODER iEXECU'UVO

Uons1cterancto, enfim o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o ::5upenntenctente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo <lo mesmo orgão, decreta:
Art. l'? 11'ica declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer impostos e taxas federais, a importaç5.o de equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir des-cntos e consignados à emprêsa "Andes - Artefatos de Papel Ltda.", do
..H.ecue cPe) :
·

I

!tem

ESPECIFICAÇãO

1

1

1

I
1

i
1
1

Máquina de cortar bobina Practica
SIN' 6359

1
1

I

I

Quantidade 1 Valor Total

a ser
importada

1
1

, CIF

I
11

1 1 (uma) máquina de cortar bobinai

Practica _ S n9 6359 construção J
"Goebel", para· trabalhO\
com. papéis de ca. 50-180·-gratm,l
l
compondo-se de uma l:l,rmação só-)
!
lida, com os seguintes pertences: 1!
1
dispositivo de desenrolar, diversos!
1
cilindros de guia; 1 dispositivo de)
1
rebobmar para enrolamento de cir-j
l
cunterencia; 1 eixo de enrolar doi
tipo W ws, com· furo de 17; 1 ré-!
1
1
gua de rasga.< (destacar); 1 dispo-)
)
s1t1vo á.utomá.tlco de parada de-!.
p01s de alcançado um determinado)
I
1
ctiàmetro prevmmente escolhido pa-1
i ra as bobinas acionamellto por po-1
) , ila e~c '' V'' com peda! para ligar 1
j
e desligar um acoplamento a fric-)
I'
çao de lamelas, A máquina é[
)
acompanhada dos seguintes per- J
j·
tences e sobressalentes:
1
I a) .31" (trinta e uma) facas supe-j
I
nores ''Originai_ GDebel", tama-j
)
nno C, compondo-se cada de: lj
1 lamina_ superior .''Goebelit C'' i2 aj
I 2,1 cubo rápido HC 1 Oa, 1 cordão!
j
de mola GL 3242, sendo as faca:sj
I
superiores com anel para· suportei
I
contr~ pressão para eixo de facas1
1
supenores; .
.
I
1 b) 31 (trinta e uma) facasinferioresj
Goebelette", tamanho GG lo d, I
1
I
compondo-se de cubo, anel de cor-1
1
tar e ·anel de s_egvrança;
1
'I c) Dispositivo d{;'" montagem pa.ra)
I
facas "GOEBELETTE";
1
1 a) 2 (dois) anéis corrediços LC 16; 1
1 e) Anéis intermediários de diversos)
!
tipos e tamanhOs;
·T
I f) 1 (Úma) proteçâo das navalhas]
I
em execução transparente;
J
I g) 1 (um) contador de metragem porj
1
meio de disco rotativo;
)
J

1
J

ongmal

\

II

I
I

I
I
I
I
I

I
I

I

i
I

i

i
I
I
I
I

I
I
I

I

US$
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I

,I Quantidade 1I Valor Total
a ser
I
importada
CIF uss

)

nem I

ESPECIFICAÇÃO

l

I

1:

I
I

I

I

I

I
Dispositivo para impressão dot
av1so por meio de régua;
i
J .n
2 (dois)_ eixos de enrolar, tipoj
1
wwa; para canudos de ·papelão ou[
1
almas de madeira, com 12 mm de 1
diâmetro interno e 16 mm de)
diâm~trO externo;
!
1 1.) 1 (um) eixo
de enrolar, tiPOi
1
\VWS, .Para canudos de papelão out
J
almas de madeira,, com 17 mm de 1
J
diâmetro mterno;
1
1 l) Pertences sobressalentes; 124 anéisj
I de ·cortar para as facas "Goebele-j
1
tte" 62 lâminas "GOEBELIT C",l
. 1
12 a 2, e 31 cordões de malas GLI
1

h)

J

1

1

1

1

8242;

I

Um motor t rifãsico-comutado!',\
a tl r 1 cante "Elektrafaurnday Gmbh., Faurday'', com as segm'n-1
tes características: tipo B 3, 3801
volts, freqüência de 60 Hz, com ca-J

m)
1
!

t

J·
J

.1
1

pacidade N, igual a 1,02 -

6,2 Kv,j

rotação de 250 - 1. 250 DB.
' \
f A máquina e ·seus pertences são de
1
f a b r:~ caça o da Maschinsnfabrikj
j

Alemanha Ocidental e o· motorj
de fabricação da. ELEKTRA -~

-

1

FAURNDAY

I
J

GOEBEL-GMBH, 61 DASRSTADT

1

I

GMBH;

1

I

I

II

FaUl'Ilday,

Alemanha Ocidental ............ I·

Total ......•.................... /

8.000

I

f'arágafo único. Com respeito ao motor elétrico que acompanha a ma<íumana nca sua similaridade para efeito da isenção de que trata o presente decreto para. ser examinada pela alfândega de destino quando do· desembaraçO aduaneirO na hipótese de o mesmo seguir regime tarifário próprio,
otlservand.o-se o disposto na Circular n<? 16, de 28 de agôsto de 1958, dO Senhor Ministro da Fazen~a.
Art. 2"' Este Decreto entrará em _vigor na data de sua publicação, revo-gadas as disposições em contrário.
~
Brasília, 9 de maio de 19o66; 1459 da Independência e
H. CASTELLO BRANCO

Octavto Gouvêa de Bulhõe'i>
oswal~

Cordeiro lle Farias.

78~

dti. República.
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Dl!:CRETO N9 58. 36t{ -

EXECUTIVO
DE

9

DE :MAIO DE

1966

vectara priorztaria ao ctesenvolvirnento do Nordeste, para efeito de isenção
ae quawquer taxas e impostos federais, a importação de equipamentos
novos, sem sirnilar nacional registrado e consignados à emprêsa "Nor~
}abra :::; .A. - InaúStria e comércw", de 1VIaceio CAl.).

o Presiaente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 3rt, !tem 1, da Constituição Federal e nos têrmos do art. 18, da Lei
n9 3.!:192, de 15 d2 dezembro de 1959, e, ainda, considerando que· o Conselho
DeliberatiVO da ôuperintendencia do Des~nvolvirnento do Nordeste (SUDENE), a traves d.as Resoluções n<:> 1.869, de 7 de outubro de 19G3, 'aprovou o
pa:ecer c:ta Secretaria Executiva daquele órgão, propondo fôsse· reconhecida
como prioritária para o desenvolvimento da região, para efeito de isenção
de Impostos e taxas federais, a importação dos equipamentos novos, neste
. descritos, a ser efetuada pela emprêsa "Norfibra S.A. - Indústria e Co~
mé1·clo", de Maceiô (Al) e destinados à ampliação de sua indústria-;
Considerando haver o Conselho de Politica Aduaneira atestado não te·
rem G·ltos eqUipamentos similar registrado no país;
considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos com
que o Superintendente ·da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo ao mesmo ói·gao, decreta;
Art. 1~' Fica declarada priOritária ao desenVolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer impostos e taxas federais, a importação
de eqmpamentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir ·descritos
e .consignados a emprêsa "Norfibra S. A. -Indústria e comércio", de Ma·
eeió, Estado de Alagoas.
·

I

Item 1
I

Quantidade I Valor TQtal
a ser
I
importada I CIP
US$

ESPECIFICAÇAO

I Máquina de eriçar e ondular fibras!

I

I
I
I

I
I
I
I

I

li
I
I
I

I

I

I
I

I
I
I
I
I

I
I
I

I

II

de
cõco, fabricada por Ernst)
li'ehrer - (Austria), modêlo S~/1
3/55/I<'RG/FR7, operando em pro·)
cesso continuo e com capacidade!
pare. 35 Kg·hora, consistindo de:
1 alimentador, tipo FR.7, de aço)
pertilacto, ganas com pontas de]
aço
temperadas,
acionarnentoj
com polias em ''V", 4 velocida·J
ctes, engrenagem blindada;
!
1 fqrmadqr de fita, tipo FR-6, dei
estrutura sólida, um tambor para,.)
cordas de 400 mm de diânietro,J
agulhas temperadas, balança ro-j
mana, funil articulante·
I
1 seçao de ondular, tipo SR 3-55 -1
com campo de estiragem com 1
transportador de rolos múltiplos ej
fuso, velocidade regu,lável porj
cone de corrente, rõlo de entrada)
de dois .degraus .. Aleta de ondu.[
lar girando em rolamentos, poliasj
em "V", interruptor automático!
para o tambor quando está cheio; J
2 TambOres para 'receber a cordaj
ondulada. Grade protetora, polias[
l
e correias em "V".

I

.,

Tqtal ................... -I

1I
f
t

I

I

'I

I
l
I
I

\
I
I

1

8.998
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Art. 2" Fi~a revogado o Decreto n9 56.996, de 1-10-65.
Art. 3\1 ~te- decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo_ge..ctas as disposições em contrário.
·
Brasília, 9 de maio de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

octavio Gouvêa àe Bulhõf!S
vswalào Cordeiro de Farias

DECRETO N9 58.369 MAIO DE 19-65

DE 9 DE

Declara àe uWidade pública a "Creche
Conde Modesto Leal", com sede em
Joinville, Estado de Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
.art. 87, item I, da Constituição Federal e atendendo ao que consta do
Processo M.J.N.I., n9 23..443, de 196ô,
decreta:
Artigo único. É di~clarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 1'\
da Lei n9 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 1<?, do Reg-ul~~
mento aprovado pelo Decreto nún)ero
50.5:7, de 2 de
maio de 1951, a
"Creche conde Modesto Leal". com
.sede erri Joinville, Estado de santa
Catarina.
Brasília, 9 de maio de 1966; 1481 da.
Independência e 789 da República.
JI.

ÜASTELLO BRANCO

Mem de Sá

DECRETO N .9 58.370 .MAIO DE .1966

DE 9 DE

Autoriza o Serviço de Navegação da
Bacia do Prata a ceder, para a
Pfejeitura Municipal de Presidente
Epitácio, SP., .área àe terreno àe sua
propriedade e dá outras providên-..
cias.

O Presidente da Repúbli.ca, no uso
da atribuição que lhe confere o arti·go 87., inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1.9 Fica o Serviço de Navegação da Bacia do Prata autorizado, a
ceder, para a Prefeitura Municipal de
Presidente Epitácio, .no Estado de
São Paulo, uma área de terra me-<tindo 314.800 <trezentos e quatorze
mil e oitocentos) metros quadrados,

de sua propriedade, _localizada no
Distrito de Tibíriçá, naquele Município, onde funciona um, campo de
pouso para aviação comercial.
Parágrafo único. A. cessão de que
trata êste artigo destina-se a possibilitar o desenvolvimento do aero~
porto local, não sendo permitido à
entidade Oessionária dar à área referida destino diverso do estabelecido neste decreto.
ArL 29 ~ste decreto entrará em
vigor na data de.sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de maio de 1966; 14551
da Independência. e 789 da República.
H. CAsTELLO BRANCO
Juarez Távora

DECRETO NQ 58.371
l'liAIO

-DE

DE 1966

9

DE

Renova a declaração de utilidade pública a que se refere o Decreto· nú.:.
mero 47.891, de 9 de' março de 1960,
para fins de desapropriação, pelo
Departamento
Nacional. de Obras
Contra as Sêcas, da área· de terreno.
necessária à construção do açude
público "Araras", Estado do Ceará.

o Presidente da República, usandO
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, e nos têrmos jo Decreto-lei n9 3.365, de 21 de
junho de 1941, modificado pela ·Lei
nQ 2. 786, de 21 de maio de 1956, decreta:
Art. 1Q Fica renovada a declaração·
de utilidade pública a que se refere
o Decreto nQ 47.891, de 9 de março
de 1960, para fins de· desapropriação,
pelo Departamento Nacional de Obras
cont:ra as Sêcas., da área de terreno
cOm 169.1GB.OOOm2 (cento e sessenta
e nove milhões, cento e sessenta e oito
mil, metros quadrados), situado no

'ATos
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Município de
Reriutaba, ex-Santa
Cruz do Norte, Estado do Ceara, representada na. planta que com êste
baixa, devjdamente rubricada pelo Diretor da Divisão do Material 1G Departamento à·e A,Jmmistraçã 0 do Ministério da Viação e Obras PúbJkas,
neces~árias a
construção do açt1de
público ARARAS cujos :Projeto.e orça-,
menta foram aprovados pela Portarja
n<:~ 512, de 10 de junho de 1953, do
referido· Ministério,
A1:t.' 29 il:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ,em contrário.
Brasília, 9 de maio de 1966; 1459 da
Indepf.ndência e 789 da Repúbllca.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N\l 58.372 MAIO DE 1966

DE 9 DE

Declara de utilidade
pública, para
fins de desapropiiação, pelo ·veparpartamento Nacional- de Obras Contra as Sêcas, área de terreno necessária à construção de um, 1JOÇO
profundo; para o Serviço de Abastecimento dá,qua da cidade de :Martinópole, Estado do Ceará.
O Presidente da República, usando
da atrib\liçãc• que lhe confere o artigo
87, item 1 da .Constituição e nos termos do Decreto-lei n9 3.365, de 21 de
junho de 1.941, · modificado pela Le·l
n9 2. 786, de 21 de maio de 1955, decreta:
Art. 1<:' Fica declaràda de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
pelo Departamento Nlicional de Obras
Contra as Sêcas, a área de terreno de
275m2 (duzenWs e setenta e cinco me-tros quadrados), representada na
planta que com êst_e baixa, devidamente rub1icada pelo Diretor da Divisão -de Material do Departamento
de AdministraçãO · do .Ministério da
Viação e Obras Públicas, necessãria a
construção de um poço profundo. uara
o Serviço de Abastecimento dágua na
cidade de M.artinópole, no_ Estado ào
Cearâ.
Art. 2° :ê.:ste decreto entrará em vigor na data de <;Ua publicação, revogadas as disposiÇões em contrá1:'io.
Brasília, 9 de maio de 1966; 145 da
Independência, e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

Encvn:vQ

DECRETO N.9 58.373 MAIO DE 1966

DE ·g DE

Constitui Grupo Especial de Estudos
dos pr:oblemas relativos ao aproveitamento do álcool e suas vinculações
CO'm a COPERBO.
o Presidente da República, usando
da atribuiçáo que lhe confere o artigo 87,. item I, da Constituição Fe..;,
cteral, e
Considerando a necessidade de assegurar a utilização integrai da produção NordestimJ, de álcool etilico como
forma de evitar a ex1sténcia: de -ex-'
cedentes, com reflexos negativos. nos
resultados do setor agro-canavieiro
reg;ional;
Considerando que para essa politica
le utilização integral d:Js . retursos
nactonais, fulcro principal das ativl-·
dades do Governo Federal, contribut
fundamentalmente
para o alcance
dêsse objetivo· o pert'elto funcionamento e ocupaçao do equipamento insta·
lado na área pela COPERE()
Comp~mhi'a Pernambucana de Borracha ~intética;
Considerando, ainda, que o atual
nível do mercado interno de borracha
não possibilita a utilização, a plena.
carga daquele complexo industrial
nordestmo, e que sem uma rev1sao
considerável nos f<'l,tôres de produçao
da sua borracha sintética não será
possiYel a expansao do mercado atravéi:> da exportação;
Considerando, t'inalrilente, a necessidade do perfeito equacionamentfr
da~ medidas que serão adotadas par;:t
o cumprimento dos últimos objetivos.
dv Govêrno Central, expostos na presente justificativa., decreta:
Art. 1.9 Fica criado um Grupo de·
Trabalho Especial para examinar o&
problemas da OOmpanhJ..a Pernambucana de Borracha ·Sint.ética ~ 00PEREO e suas vinculações, quantoao aproveitamento do álcool etílico do
Nordeste, com vistas a:
- assegurar... a utilizaçao mtegral·
d2. produção alcnoleira nordestina;
- expandir o mercado através da'
exportação de poJibutadieno ~ dos
produtos acabados .com sua utilização;
·
- ap;·oveit.ar a capacidade instalad8, da Fábnca, através da diversiLcaç~o de sua produção ot1 de outros.
pl'Ocessos porventura adequados.
·
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Art. 25' Participarão dêsse Grupo,
indicados pelos respectivos
órgaos,
representantes dos Ministérios do Planejamento, da Fazenda, da Indústria
e do Comércio, Banco :r:facional d.O
Desenvolvimento Económico. e Companhia Pernambucana de Borracha
Sintética - COPERBO.
Art. 35' As conclusõ_es a que chegarem os membros do G. T. deverao
ser encaminhadas à Presidência da
República, dentro do prazo de 90 (nodo
v-enta) dias, contados da data
presente Decreto.
Art. 45' Fica indicado para a coordenação das atividades do Grupo de
Trabalho o representante do Banco
Nacional do Desenvolvimento EconCh
mico, que responderá pela criação de
condições para o exercício das atiyidades do Grupo.
Art. 5.9 1!:ste Decr~to entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas a.s disposições em contrário.
Brasília, 9 de maio de 1966; 145!l
da
Independência e
789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Gouvêa de Bulhões
Roberto Campos
Paulo Egydio Martins
Oswaldo CordeirO de · Farias

DECRETO N' 58.374
MAIO DE 1966

DE 9

DE

Reajusta o preço mínimo básico para
a soja, da região meridional, da
safra 1965/1966.

2'1L

das classes, saco de 60 kg., cie a~ôr
com as especificações baixadas.
pelo Decreto n9 471, de 5 de janeiro
de 1962.
Art. 29 O preço consignado no
Art. 19 do presente Decreto referese ao produto pôsto no centro de
consumo, atendidas as condições e
especificações decorrentes da Lei número 1. 596, de 19 de dezembro de
1951 com a redação dada pela Lei Delegada n~' 2, de 26 de setembro de
1902 e pelos Decretos números 57.391
e Decreto-lei n9 2, de 7 de dezembro
de 19ü5 a 14 de janeiro de 1966, res-

. do

pe~tivamente.

§ l<;> Para os efeitos dêsse Decreto
.seri?.o considerados tentros de consu~
mo o-s portos de escoamento e a.s cidades de São Paulo, Belo .Horizunte,.
Brasilia e Curitiba, adotada a alternativa que mais eonvler. ao produtor.
sendo facultado a Diretoria Execunv?~ da comissão de Financiamenco da.
Produção, mediante prévia audiêncja
do Plenário, eleger centros de Consumo nos pontos de conveTgéncia da
produção no interior dos Estados
. (centros de convergência) em função
dos quais serãO procedidas is ::'!edu~
çbes que incidirem sôbre os preços:
m1nimos básicos fixados neste -Decreto.
~ 29 Os centros de convergência deverao ser obí-igat-àriamente servidos.
por agéncias bancãrias do 'órgão mandatário da CFP ou de seus prepostos
· e dotados de suficiente capacidade àe
armazenamento, facilidade de transporte, bem .como de outros serv1ços
lndispensáveis às operações de compra·· e . financiamento, desde que o··
procedimento se imponha como meio
de assegurar suporte efetivo à produçS.o e possa concorrer para a normalidade da distribuição.
§ 39 Para a realização das operações de financiamento ou aquisição.
em_ outras localidades do interior', não
definidas conforme previsto no § · 19·
· do presente artigo, serão deduzidas as
despesas necessárias à colocaçã"o. do

O Presidente da República; u.sando
da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 87, inciso I da Constituiçào, e
de acOrdo com o disposto na Lei número 1. 506, de 19 de dezembro de
1951, com a nova· redação dada pela
Lei Delegada n9 2, de 26 de setembro
de 1962, e combinado com os DecrPtos
núrp.e1·os 57.391, de 7 de dezembro ,de
1965, e Decreto-lei n9 2, de 14 de janeiro de 1966, decreta:
, ~~s~~o p~~~g;ifo~iç~~s fo~~ri~~s
go 69 da Lei n9 1. 506, de 19 de deArt. 19 O preço mínimo fixado pelo
zembro de 1951, com a redacão dada.
Decreto n9 56.822, de 1<?-de setembro
pela Lei Delegada n9 2, d8 2g de sede 1005, para a soja, passará a ser o
tembro de 1962, e peloS decretos núseguinte, observadas as demais con- . meros 57.391 de- 7 de dezembro de
dições dos referidos decretos, ora não
19-65 e Decreto-lei n9 2 de 14 de jaexpressamente alterados:
neiro de 196ô.
Cr$ 7. 600 (sete mil e selscentos
Art. 39. A fim de doscentralizar e·
cruzeiros), para o tipd 3, de qualquer
desburocratizar. as operações previs~-
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tas na Lei n9 1. 506, de 19 de dezembro
de 1951 com a redação dada pela. Lei
Delegada n<:> 2 de 26 _ de setembro de
1S62 e pelos Decretos números 57.391
,de 7 de dezembro de 1965 e Decretolei n9 2 de !4 de janeiro de 1906, e de

obter a interiorização do sistema dos
preços mínimos, o Banco do Brasil
S. A. celebrará convênios com bancos oficiais estaduais ou regionais, e
ainda com' os bancos privados, para
assegUrar a respectiva participação no
financiamento à produção. Os Con-

-vênios fixarão a extensão da parti-

cipação de cada Banco e as condições de operação, subordinando-as às
normaS flrmadas pelo Banco do Bra-

sil S. A.
Art. 41? os á'gios e deságios para os

.-tipos não mencionados neste Decreto
serão estipulados em instruções a serem baixadas pela Comissão de Financiamento da Produção, dentro do
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
,da sua publicação no Diãrio Ojiczal
da União.
Art. 59 A Comissão de Financiamento da Produção estabelecera os
n1veis dé preços mínimos nos ~eritros
de convergência da produção, no interior dos Estados, mediante a ctedu.ção das· despesas necessárias , à .::alocação do produto nas condições teteridas no art.\,29 dêste Decreto.
Art. 6Q ~ste Decr-eto entrará em
vigor na data de sua publicação no
Diáíio Oficial da União, revogadas as
-disposições em contrário.
Brasilia, 9 de maio· de 1966; 145.;. da
:Independência_ e 789 da Repúblic"a.
H.

CASTELLO BRANCO

Octãvio Bulhões
Ney Braga
Roberto Campos

DECRETO N9 58. 375
MAIO DE

1986

DE

9

DE

:Fixa o preço mínimo básico para o
financiamento ou aquisição de Farinha de Mandioca- safra de 1~66.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 27, inciso I da Constituição, e de
.acôrdo com o disposto na .Lei número 1. 506, de 19 de dezembro de 1951,
com a nova redação dada pelá Lei
Delegada número 2, de. 26 de :;etem":"
bro de 1962 e combinada com o De~

creto número 57.391, de 7 de ·dezembro de 1965 e Decreto-lei n<' !, de 14.
de jan·eiro de 1966, decreta: ·
Art. 1Q Fica assegurada à farinha.
de mandioca da safra. 1966 a garantia
de preço mínimo para as operações
de financiamento ou aquisição pre~
vistas nos mencionados dispositivos
legais na seguinte base, por saco de
cinqüenta quilos: Cr$ 3.500 (três mil
e quinhentos, cruzeiros) para a fal'i~
11ha grossa do tipo 1, das especificaç.ões do Decreto n9 7. 785, de 3 de setembro de 1941, ou das que vierem a
s~r baixadas.
§ 1Q li:sse preço r-efere-se ao produto pôsto nos principais centros de
consumo do país, assim considerados
os respectivos portos de escoamento
ou as cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba adotada
a alternativa cue mais convier ao
produtor.
"
§ 29 A Diretoria Executiva da Comissão de Financiamento da. Produçê.o indicará _os niveis de preços referindo-se aos centros de convergência da produção, em função das deduções que normalmente incidirem
sôbre o preço mínimo fixado neste
Decreto.
· § 3° Para a resJização das operações de . financiamento ou aquisição
em- outras localidades do interior não
definidas conforme o previsto pelo
parágrafo 19 do art. 19 dêste Decreto
serão de-duzidas as despesas necessárias à colocação do produto nas· condições referidas no mesmo parágrafo,
na forma prevista no art. 69 da Lei
n9 1.506,- de 19 de dezembro de 195>1,
com a redação dada pela Lei Delegada nç 2, de 26-9-62, combinada com
os Decretos números 57.391, de 7 de
dezembro de 19G5 e Decreto~Iei n? 2,
de 14-1-66.
Art .. 29 A fim de descentralizar e
cles!.:mrocrhtizar as operações de que
trata o aTt: 19 da Lei nQ 1.506, de 19
de dezembro de 1951, com a redaçáo
ctada pela Lei Delegada n9 2, de 26
de setembro de 1962 combinada com
os Decretos números 57.391, de 7 de
dezembro de 1965 e Decreto-lei nQ 2,
de 14-1-66, e de obter a maior ampliaçãO do sistema de garantia de preço;, m-in.imcs, o Banco do Brasil S.A.
celebrará convênios com bancos oficiais, estaduais· e regionais, e ainda
cs bancos privados, para assegurar_ a
respectiva participação no finan'!iamento à produção. Os convênios fixarão a extensão da flarticipação de
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·cada banco, as condições de operaçao pita! do Estado de São Paulo ou portos do País:
subordinando-as às normas firmadas
Pelo Banco do Hrasil S. A.
Tipos
Cr$
13.330
Árt. 39 Os ágios e deságios pa-ra 3 ......................... .
l}:d .9'3{]
as classes e tipos ·não___ mencionados 4 ........................ ..
12.530
4/5 ....................... .
no art. 1<? dêste Decreto serão esta12.130
belecidos em instruções a serem bai· 5 (base) .................. .
11.730
xadas pela Comissão de Financia5/'6 ......................••
11. 330
mento da Produção.
6 .•........................
10.930
6,/7 ····••· .•••...••••...•
Art. 4.9 As operações de que trata
10.395
7 ....................... .
o art. 1<? do presente Decreto serâ'o
10.020
realizadas pelos lavradores e· suas 7/8 ..............•... .' .... .
9.590
cooperativas, podendo, no entanto, ser 8 ··························
9.055
estendidas a terceiros beneficiadores, 9 •...•.....................
nos têrmos do Decreto n9 57.391, de
b) preços para o algodão em caiõço:
7-12-65, sem prejuízo das demais disTipos
Cr$
posições legais que regem a matéria.
4.065
.t - Supertor ............. .
Art. 5<? :ítste Deareto entrarã em
3.885
vigor nà data de sua publicaçáo re3 - Bom ·············~·····
.
3.700
vogadas as disposições em contrário. 5 - Regular (base) ...... .
'7 - Sofrível ... -.......... .
3.331:>
Brasmà, 9 de maio de· 1966; 1459 da 9 - Inferior ............. ..
2.925
Independência e 789 da República.
Parágrafo único. Os ágios dos alH. CASTELLO . BR,ANCO
godões em pluma dos tipos oficiais
não mencionados na aliilea a dêste
Uctãvio Bulhõ~s
artigo e, bem assim, os â.glos e deNey Braga
ságios dos algodões de comprimento
Roberto Campos
de fibra superior- ou tnfenor ao !1xado na referida alínea serão estabelecidos nas instruções a serem baixaDECRETO Ng 58.376
DE 9 DE
das pela Comissão de Financiamento
MAIO DE 1966
da Produção.
Art .. 2Q Os preços constantes da all-Reaju-sta os preços mínimos bcisjcos
nea a do art. J!,l dêste decreto somenpara o algodão das _regiões central
te serao facultados aos compradores
e Meridional, da sajra 19-65/1966
"maquinistas" ou outras organizações
que comprovarem, mediahte apresen·o Presidente da República, usando
tação de dOcumento hàbil, haver pago
·Qa atrib)lição que lhe confere u araos lavradores preços qúe, no H:stado
tigo 87, inciso I, da constituição. e
de São Paulo, não sejam mteriores
de acôrdo com o disposto na Lei núaos fixados na alínea b do aludido
mero 1.506, de 19 de dezembro de
art. 19 e nos demais Estados ptortu1951, com a nova. redação dada pela
tores das regiões central e MeridwLei Delegada nQ 2, de 26 de setemnal do Pais, de conformidade com o
bro de 1962, e combinada com os Dedisposto no art. 49 da Lei nQ 1. 506,
.cretos nQ 57.391, de 7 de dezembro de
de 19 de dezembro de 1951, com a
1965, e Decreto-lei nQ 2, de 14 de. janova redação dada pela Lei Delega_da
neiro de 1966, decreta:
n<J 2, de 26 de setembro de 1962, e
combinada com o Decreto ng 57.391,
Art. 1<?. Os preços mínimos básicos
de 7 de dezembro de 1965, e Decre~
para as operações de aquisição ou fito-lei nQ 2, de 14 de janeiro de ~966-.
nanciamento de algodão das regiões
central e Meridional do País, da saArt. 39 Este decreto entrará em vifra 1965-19-66,- fixados pelo Decreto
gor na data de sua publicaçao. revon9 5$.822, de 1 de setembro de 1965,
gadas as disposições em contrário.
passarão a ser os ·seguintes, observaBrasília, 9 de maio de 1966 · 145Q
das as demais condições do referido
decreto, or,a não expressamente alteda Independênciâ e 789 da República.
radas:
H. CASTELLO BRANCO
a) preços para o algoda.o em pluma,
Octcivio BUlhôe~
Ney Braga
com fibra de 28 a 30, pôsto nos ar-ma_zéns gerais ou particulares da CaRoberto Campos
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DECRETO N9 58. 377 -

DE

9

DE

MAIO DE 1966

Cria o Plano de Financiamento de~
Cooperativ.as Operárias. e fixa as
normas gerais de sua constituição

e juncionamentó.

considerando que a politica habi, tacional. do Governo procura proporcionar às diferentes camadas da ·p::~
pulação brasileira múltiplas oportunidádes de acesso à casa própria, para
que cada um possa encontrar entré
elas a mais compatível com seu nível
de renda e a mais conveniente a seus
interêsses. Isso é ipdispensável para
que a solução dêste grave problema
se faça de ~ado realista o que representa a maior garantia de êxito
do programa;
Considerando que a organização de
cooperativas, dentro de uma comunidade operária, é o instrumento mais
ágil e mais democráticO para proporcionar aos trabalhadores a oport.unidade de adquirirem · sua pró-pria
casa. o conhecimento prévio do uúmero· de associaçlos e de seu nível de
renda familiar permite o equacionamento financeira do. programa cte
uma- cooperativa, sem que riscos e
desequilíbrios possam comprometer o
êxi-to de seus obfetivos, representando.
integral segurança ao em,preendimento'. E, de outro lado, o vinculo profundo que une os membros de um .
mesmo sindicato, e que ultrapassa os
limites da própria cooperativa, garante a autenticidade da solução.
considerando, finalmente, que e o
trabalhador brasileiro o malar tnteressado na solução dêsse problema, é
indispensável que, sem prejuízo da
assistência técnica e financeira que
o Govêrno prestará, seja-lhe entregue
a gestão de seus interêsses. Mais um?o
vez a Cooperativa se impõe como solução, por ser forma assoctativa que
permitirá aos trabalhadores escolherem os dirigentes de associação a quê
se filiarem, preservando os interésses
da classe através da interveniênc1a do
. sindicato respectivo.

Isto pôsto,
O Pres!denté cr.a Repúbi1ca, no v.so
das atribuições que lhe confere o ·Ml't!go 87, I, da_ Constituição Federal,
e tendo em v1sta o disposto no artigo 89, item IV, da Lei n9 4.asu, ae
21 de agosto. de 1964, ·ctecreta:
Art. 19 Fica instituído o Plano de
Fl.Ílanciamen to de coop eratlva.s Operárias, que se desuna a prestar ass1stência técnica_ e financeira .as cooperativas que se organizarem na torma
dêste decreto e na dos atos reg,llamentares baixados pelo Banco Naclonal da Habitação.
Art. 29 o Plano sera. onentaao e
coordenado pelo BNH, que fixará as
normas de constituição e funclOna-mento das cooperativas operáriasJ. bem
como o plano íinanceir6 de cada uma
delas, e supervlslonara o esquema t.'le
., rinap_ciamento . do sistema.
.Art. 39 As cooperativas serao organizações mutualistas, do tipo fechado,
.sem fins de lucro, com número prefixado de associados, constituídas apt:nas de trabalhadores sindicalizados,
tendo como objetivo exclusivo a realização de um plano habitacional ;>ara
atendimento de seus associados, através de um sistema de poupança e
amortização, que compreenderá recursos próprios da instituição e os ortundos de fi.nallciamen tos.
§ 19 Constituirão recursos das cooperàtivas não só as contribuições de
seus associados como também as de
orgcmismos públicos ou entidades privadas interessadas na realização de
seus objetivos, podendo elas receber
financiamentos do Barico Nacional da
Habitação ou outras entidades nacionais ou estrangeiras.
§ 2ç. Para os fins previstos neste
decreto, equiparam-se aos Sindicatüs ·
as associações de' classe como tal de-finidas na Lei n9 1.134, de ~4 de junho de 1950.

Àrt. 49 o Banco Nacional da Habitação prestará assistência técnica.às
cooperativas, podendo criar, para êste
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rim, institutos· de orient~ação de Ci)operativas aos_ quais cabera a execução direta ou lndireta de quaisquer
trabalhos ou projetas indisperisávcis
ao funcionamento da cooperativa.
Art. 5º Caberá aos Sindicatos, sob

a orientação e fiscalização do BNH:
a) constituir a cooperativa habitacional operária entre seus filiados, ou
em conjurtto com outro Sindicato da
mesma região;
b) proceder à seleção de seus asso-.
ciados que integrarão a cooperativa
em orginizaçã'o; ·
C) colaborar com o BNH para a
perfeita execução do programa habitacional das cooperativas operárias,
remetendo-lhe sugestões. e dando-lhe
conhecimento de qualquer irregmarJdade no desenvolvimento do plan~
traçado.

ATt. 69 compete às cooperativas
operárias promover o atendimento de
seus ..associ:idos e acompanhar o desenvolVimento das obras, de acõrdo
com o plano financeiro e as riormas
baixadas pelo BNH.

Art. 99 o presente depreto entrará
em vigOr na data de su'a publicação,
revogadas as disposições em cnntrário.
Brasília, 9 de maio de 1966; 1459
. da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO.

Octávio Bulhões
Walter Peracéhi ·Barcellos
Roberto Ca'{npos

DECRETO N9 58. 378.- DE 10 DE
MAIO

DE 1966

Cria a "Base Aérea Naval de São Pe, dro da Aldeia", e dá outras" providênc·ias.

O Presidente da RepUblica, usando
da atribuição qÚe lhe ·confere o artigo
87. inciso I, da Constituição Federal,
decreta:

Art. 19 Flica criada a "BaSe P_érea
Art. 79 o BNH poderá atender pri_oJ.'.Taval de São Pedro da Aldeia", denritàriamente. aos projetas que apretro da estrutur·a org·ânica do Ministésentarem:
'
rio da Marinha, destinada a , apoiar
meios aéreos para as operações navais,
a) · atendimento a âreas de maior
de conformidade com as disposições do
necessidade habitacional;
Decreto nQ 55.627, de 26 de janeiro de
b) maior contribuição por parte dos ' 1965.
cooperativados; ou de terceiros;
Art. 29 A Base Aérea Nav1.1 de São
c) maior segurança do plano finanPedro da Aldeia, localizada no Mumceiro. e maior rapidez no retôrno do
clnir. de São Pedro da Aldeia. Estado
c.apital empregado;
do Rio de Janeiro, fica d:ref.amente
subordinada à Fôrça Aeron:wal.
d) m€lhores condições de execução
de obras e do P.lano.
Art. 39 p_ Base ·Aérea Naval de
São Pedro da Aldeia tetá sua orgaArt. 89 Os Institutos de Aposenta~
I?-iZBcãu definida no respectivo· Regu~
daria e Pensões providenciarão a alienação dos terrenos de sua propnelamento, a ser apresent3d! pelo Mi~
dade destinados a planos habnamonistério d8 Marinha dentro do prazo
nais, vedados pela Lei n9 '4.380, e os
de sessentn rao) i lias conta "l.O~ .a paroferecerão à venda às cooperativas
tir da pur;lwaçã •. dêste Dec1 eto.
operarias habitacionais ou a agentes,
Art. 49 O presente dec'reto entrará
Integrantes do sistema financeiro da
habitação, sempre com a interveménem vigo1 na data de sua publicação,
cia do BNH, para o fim eXclusivo ·de . revogada~ as disposTçôes em contrário.
serem nêles construidos conjuntos tmbitacionais para cooperativas operáBrasília, 10 de maio de 1966; 1459 da
rias. As condições e critérios para ,1a1s
rndepena{?ncia e lfJii ·da República.
alienações serão fixados por norma<;
baixadas pelos Ministérios do TraoaH. CASTELL{) BRANÇO
lho e PreVidência SociaJ e do Planejamento e ·Coordenação Económica.
Zilmar de Araripe Macedo
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DECRETO, N<> 58.379 C1'ta junções

DE 10 DE MAIQ DE 1966

gratijicactas no Conselho Nacional de Telecomunicações
(CON'l'EL) e dá outras providências

· , o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

art. 87, item 1, Oa Constituição Federal, e tendo em vista o art. 11 da Lei
n9 3. 780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 1<.1 .f<'Icam criadas, no Conselho Nacional de Telecomunicações
(CONTEL), e classificadas, provisOriamente,· as funções gratificadas constantes do anexo e p:rey1stas n0 Regimento Interno do CONTEL, aprovadO
pelo Decret0 n9 55.625. de 25 de janeiro de 1965.
·
Art. 2<.1 As despesas resultantes da execução dêste decreto serão atendidas peLos recursvs c~çamentá.ri05 próprios.
Art. 3" Este decreta entrará em vigor na data de sua publica.ção, revogadas as disposiçóes em contrário.
Brasllia, 10 de main de 1966.; 1459 da Independência. e 78<> da República.
H. c'ASTELLO BRANCO

O anexo a que se ·refere O art. 1<? foi publicado no Diário Oficial de

17-5-66.

aplicado de a·côrdo Coro .a política de
desenvolvimento da. -produção rural do
Pais tixe.da pelo Ministério da Agricultura e tendo em vista o bem-estar
Aprova o Regulamento da· Lei cjue
00 povo.
·
Institucionaliza o credito Rural
Art. 29 Considera.,.se crédito rural
o Presidente da República, usando o suprimento ·de recursos f".ínanceiros
da atnbuiçáo que lhe confere o arti- a pl'odutores rurais ou a suas coope~
gó 87, Itero 1, da constituição Federo.l, mtivas para aplicação exclUsiva em
atividades que se enQuadrem nos
decreta:
objetivos inàicad.os neste regulamenArt. 19 Fica aprovado o Regula~
to, nos têrmos da !egislaçáo em vigor.
menta 'que com êste baixa, assinado
§ 19 o suprimento de recursos a que
pelos Ministros de Estado dos Negó- alude este artigo será feito por inscios da · Fa;z;enda e da Agricultura, tituições financeiras, assim considerapara institucionalização do c~édito ru- das. as pessoas jurídicas públicas, priral.
vadas ou de economia mista que teArt. 29 Este decreto entrará em vi- nham como atividades principa.l ou
gor na data de sua publicação, revo- acessória a coleta, intermediação ou
aplicação de recursos financeiros p~·ó
gadas as disposições em contrário.
prlos ou .de terceiros.
Brasília, 10 de maio de 1966; 1459.
§ 2º Os órgãos oficiais .que dispõem
da Indepe~dência e 789 da República.
de serviços de revenda· de bens de produção dE.1ove1'ão adaptar suas operações,
H. CASTELLO BRANCO
a prazo às normas e condições dêste
Octávio Bu.lhões
Regl:llalnento.
Ney Braga
Art. 39 São objetivos especlf1cos a.o
crédito rural:
CAPÍTULO I
1 - estimular o 1ncrememà onfenado dos investtmentos rurais, inclu·
Disposições Preliminares
sive para armazenamento, beneficiamento e industrialização ·dos prpdutos
Art. 19 O crédito rural, sistemati- agropecuários, quando e"fet.uados por
zado pela Lei n<:> 4".829, de 5 de no~ cooperativas -ou pelo produtor em seu
vembro de 1965, será distribuído e lmóvel rural;
DECRETO N<> 58.380 -
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II - favorecer o custeto oportuno medidas para o zoneamento dEmtro do
e adequado da produção e a comer- qual devem atuar os diversos órgãos
cialização de produtos agropecuário~;
financiadores em função dos planos
elaborados;
III -=- possibilitar o fortalecimento
econômico dos produtores rurais, no-~
IV - incentivar a expansão da rMe
tadamente pequenos e médios;
distribuidora do crédito rural, espeIV - incentivar a introdução de cialmente através de cooperativas;
métodos· racionais de produção, visanv - estimular a amPliação dos prodo ao auménto da produtividade, à
gramas de crédito rural, mediante fimelhoria 'do padrão de vida das po- nanciamento aos órgãos participantes
pulações rurais e à adequada d€fesa cta respectiva rêde distribuidora, espedo solo.
cialmente aos bancos com sede nas
de produção e que destinem ao
Art. 4~ O Conselho Monetário Na- áreas
rural mais de 50 % (cinqUenta
cional - ouvida a Comissão Corisul- crédito
tiva de Crédito Rural, na forma do por cento) de suas aplicações.
disposto no parágrafo 1Q e sua alínea
Parágrafo único. O cumprimento
"c" do artigo 71? da Lei nº 4.595, de pelo Banco Centr'al da República do
31 de dezembro de 1964 - discipli- Brasil, do disposto nos incrsos 11 e
nará o crédito rural no- País e estabe_ III dêste artigo far-se-á · em consolecerà, com exclusividade, normas re- nância com a política de desen 'IOlvilacionadas com:
mento da produção rural do Pms, fixada pelo Ministério da Agl'JcuJtura;
I - avaliação, or1gem e dotaçao nos
têrmos do art. ,-1? dêste decreto.
dos recursos a serem aplicados no -créArt. 7'1 Para· os fins prevrstus nos
dito rural;
II e III do artigo 6'.l, as mstiII - diretrizes e instruçbes rela- Incisos
tuições financeiras que participam do
cionadas com a aplicação e contrôlé sistema
nacional de crédito rural dedo crêdHo rural; ·
verão submeter, anualmente. -ao' Banlll - crltêrlos seletlvos e de prio- co Central da República do Brasil,
ridade para a· distribuição de crédito até a data por êste tixaaa, os orçamentos de suas aplicações, especifirural;
cando -a origem dos recursos, áreas
IV - fixação e ampliação dos pro- em que serão aplicados e as finalida. gramas de 3crédito rural, abrangendo des respectivas.,
liôdas as formas de suplementação de
Parágrafo único. Os orçamentos
recursos, inclusive refinanciamento.
referidos neste artigo serão .evadas
Art. 59 As deliberacõês do Conse- em
conta pelo Banco Centta! da
lho Monetário Nacionàl, aplicáveis ao República
do Bre.sii na elaboração do
crédito rural, serão executadas, diri- Orçamento
Monetário do Pars.
gida.s, coordenadas e fiscalizadas p,elo
Banco Central da República do BraCAPÍTULO II
sil.
Art. 6<J compete ao Banco Centrai
Do Sistema Nacional de Crédito
lia República . do Brasil, como órgão
Rural
de contrôle do sistema nacional de
crédito rural:
Art. 8Q Integrarão, bàsicamente, o
1 - sistemat.tza-r a açao dos órgãos Sistema Nacional de Crédito Rural:
financiadores e promover a sua coorI - O Banco Central da Republica
denação com os que prestam assis- do Brasil com as fvm:-ães indicadas
téncia técnica e econômica ao produ- no art. 61?;
tor rural;
·
II - O Bãnco do Bras!J 8 -.i\. atra··
II - elaborar planos globais de
vés de suas carteiras especializadas;
apucação ·do crêdlto rural e conhecer
UI - O Banco de Crédito da Amade sua execução, tende em vista a
avaliação dos resultadoS para intro- zôn1i.a .S.A. e o Banco du •"cl!'>S!.e (iÓ
Brasil S.A., através de suas carte1ras
dução de correções cabiveis;
ou departamentos especial:ilmdos, e
III - determinar os meios adequa-,
IV - O Banco Nacional de Cr.2dito
dos de seleção e prioridade na distri- .
buição do Crédito rural e estabelecer Cooperativo.
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lÇI Se):ãC> "'t'inCUlados ao sistema.

I - para cumprimento dos objettvos especificados na Lei n'? 4.504, de

30 dé novembro de 1964:
a)
o Instituto Brasileiro .de Refor-

ma Agrária.;
O) o Instituto Nacional de Desenvolvimentcl AgT(u1o;

c) o Banco Nacional de Desenvo!-

Vlmentu EcunOmlcu,
II - como órgãos auxiliares, desde

que operem em crédito rural dentro
das diretrizes fixadas neste regulamento:

a) Bancos de que as Unidades aa.
Federaçao detenham a maioria das
ações com- direito a voto;
b) Caixas EconômlCas,
CJ

d)

Bancos privados;
SoCiedades de crédito, financl.a-

mento e investimentos;
e)
Cooperativas autorizadas a operar em crédito rural.
§ 2° Poderão articular-se 'ao sistema, mectmnte ·convenws ratificados
pelo Banco Central da RepUblica ao
Brasil, quando dêles não participem,
órgâos ofic1a1s de valorização regio~
nal e entida-des de prestação de asslstência técnic.a e econômica ao produtor rural, cujos serviços sejam passtvels de utilizar em conjugação com
o credito.
~ Sº Poderão incorporar-se ao sis~
tema, além das entidades mencionadas neste artigo, outras que o Canse~
lho Monetário Nacfonal venha e. ad~
roitir.

Art. 9º As instituições refertaas
no inciso II do parágrafo 19 e pará~
grafOs 2º e 39 do artigo 89 que dese~
jem operar em crédito rural, além de
outras exigências que vierem a ser
fettas pelo Banco Central da República. do 'Brasil, deverão:
,
l - comprovar a existência de setor especializado em crédito. rmal, e::specificando as respectivas modalidades de operações, dentro de prazo a
ser. ftxado pelo Banco Central da
República do Brosil;
II indicar os recursos próprios
destinac.os a cada modalidade' e sua
ortgem;
lil estabelecer normas básica~
para a~ operações, djfundindo-as jun~
to às suas dependências;
IV - dispor de assessoramento técnico competente.

Parágrafo único. As exigências aClm<:t poderão ser dispensadas para ru;
ln~tt~uições que desejarem operar e:x:clusivamente na modalidade prevista
no art. 11, inciso III, alín~ "b".
CAPÍTULO III

Da Estrutura dÓ Crédito Rural

Art. 10. O crédito rural restringese ao campo específico do finanCiamento das atividades rurais e adotará bàsicamente, as modalidades de.
o,perações indicadas neste· Regulamento, para suprir as necessidades financeiras do custeio e da comercialização
da produção própria, como tampém
as de capital para investimento e in~
ctustrializaçâo de produtos agropecuários, esta quando efetuada pelo pro~
dutor em seu imóvel ou por suas cooperativas.
Art. 11. Para os efeitos dêste Re~
guiamento, os . financiamentoS rurais
dividem-se em:
I . - Custeio - os destinados ao su~
primento de capital ct.e trabalho para
atender às seguintes atividades:
a) agrícola - despesas norma.is do
ciclo produtivo abrangendo todos os
encargos, desde o preparo dlls terras
até o beneficiamento primário da prOdução obtida e seu armazenamento
no imóvel rural, incluSive. Estendese, ainda, ao atendimento de despesas
com a ·extraçâo de produtos vegetais
espontâneos e seu preparo primário.
AQmisslvel, outrossim, o financiamen~
to isolado para aquisiç'ão de mudas,
sementes, adubos, Corretivos do solo,
defensivos e outros bens que integram
o custeio de produção.
b) pecuárw quando destinados. a
qualquer despesa normal da exploração no periodo consideradp, admissível, igualmente, o financiamento iso~
lado de bens competentes do respectivo custeio, inclusive para a aquisição
de sal, arame, forragens, rações, concentrados minerais, sêmen, hormôniOs,
produtos de uso veterinário em geral,
corretivos do solo, defensiv.os, ad).lbOs,
bem assim o custeio da piscic'ultur~,
apicultura, sericicultui'a, a litnueza e
restaura:ção de pastagens,- fenaç?,o, si~
!agem, formação de capineitas e -·de
outras culturas forrageiras de ciclo
não superior a dois anos, cuja produ~
çâo se destine ao consumo de rebanho
próprio.
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c) industrialização ·ou benejtctamento - desde que a matéria-prima empregada seja de produção preponde-'
rantemente própria ~ exigência dispensável nas operações com cooperativas - serão financiáveis despesas
com mão-de-obra, manutenção e conservação do equipamento, aquisição de
materia-is secundários indispensáveis
ao processamento industrial, sacaria,
embalagem, armazenamento,_ seguro,
preservação, impostos, fretes, carretas
e outros encargos que venham a ser
admitidos.
II - Investimentos - os destinaaos
à formaçao de capital fixo ou sentifixo em· bens de servigos:
a) capital fixo - inversões para a
fundaçã9 de culturas permanentes, inclusive pastagens, florestamento e reflorestamento, consttução, reforma ou
ampliaçãO de benfeitorias e instalações p'ermanentes, aquisição de máquinas e equipamentos de longa duração, eletrifice.ção rural, obras de irri" gaÇão e drenagem ou de recuperação
do solo, irrigação e açudagem, e, respeitadas as disposições do Código Florestal, desmatamento e destacamento;
b) capital
seml-ftxo inversões
para aquisição de animais de grande,
médio e pequeno porte, destinados a
criàção, recriação, engorda ou Berviço; máquinas, implementas, veículos,
equipamentos e instalações de desgastes a curto e médio prazo, utilizáveis
nessas a tividades.
III ~ comercialização - os des.tinados a facilitar aos produtores rurais,
diretamente ou através de suas cooperativas, a colocação de suas safras,
pcdendo ser concedidos:
a) isoladamente, ou como extensão
do custeio, para cabril' despesas ~ue
rentes à fase imediata à colheita da
produção própria, compreendendo armaz-enamento, seguro, manipulação,
preservação, acondicionamento, .impostos, fretes e carretas;
b) mediante a, negociação ou conversão em dinheiro de títulos oriundos da venda de produção comprovadamente própria; e
c) mediante operacões para garantia de preços minüÚ.os' fixados pelo
Gov2rno Federal.
~ J.9 Os créditos. para custeio e investimento, quarrdo concedidos a pe-queno::; e médios produtores, poderão
incluir recursos para a manutenção
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do agricultor e sua família, para a
aqUisição, de animais destinados a
produção necessária a sua subsistência, medicamentos, agasalhos, roupas,
utilidades domésticas, bem assim· para
instalações sanitárias, construção e reforma de benfeitorias e ainda para
satisfação de necessidad!?s outras fundamentais ao bem-estar .da tamllla
rural.
'-1
§ 29 o Conselho Monetário Nacional poderá admitir o financiamento
de outros itens, dentro das finalidades do crédito rural enunciadas -neste
artigo.
Art. 12. Os tinanaúciamentos ru- ·
;ra1s poderã-o atraves de um só instrumento, atender a mna ou mais da.s
finalidades especificadas no art. 11,
de modo a .contemplar, com oportunidade, as necessidades integrais da
exploração considerada.
Art. 13. As operações -de· crédito
rural subordinam-se às seguintes exigências essenç1ais:
I - idoneidade dq proponente;
u- '"--- apresentação de .orçamento de
aplicação nas atividades específicas;
III - fiscalização pelo financiador.
§ 19 A 'idoneidade do proponente
deverá constar do registro cadastral
obrigatóriamente existente ,no órgão
financiador.
§ 29 Quando Se tratar de
crédito
destinado exclusiva..r.ente à comercializaçào, as ex1gencias constantes dos.
incisos 11 e 111 dêste artigo serão
substiLmdas pela comprovaçào de que
o ptodut.o negociado é de produção
própna ou, quando se tratar' de coopegt.tlva, de seus associados.
§ 3~-' A fiscalização das atividadeS
financiadas e da aplicação do crédi:tq
será obrigatória pelo . menos uma vez
no curso da operação.
Art. 14. As operações de crédito rural devem subordmar-se ainda aos segumtes preceitos:
a) adequaçá.o, suficiência· e oportu ..
nidade do crédito;
b) incremento da produtividade e
da produção agrícola, tendo em vista.
a mel.horia da rentabilidade da explo,ração ·financiada;
C)
segurança razoável baseada,
·principalmente, no planejamento da
operação;
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d) melhoramento das práticas·· ru~
rais e melhoria das condiç6es de vida
e de trabalho na unidade· rural beneficiada;

sua.introdução ou dift1são em regiões
que lhe são ecolOgicamente favoráveis;
c) supervisionado, o que se destina.
aos pequenos produtores, com o objetivo de desenvolver ·plano integrado.
que contemple as necessidades da emprêsa rural e do lar do agricultor. vi.sando a integrá-I<) à vida económico::.
produtiva do Pais e elevar o nível sócio-económico dêste e de sua família.
Til ~ Especial, o que se destina ao
suprimento de recursos financeiros a.
entidades de constituiç.ão típica e para
realização· de programas específicos,_
compreendendo:
a) crédito a cooperativas de prodUtores rurais,. destinados à:
1) antecipação de recursos para seQ
aparelhamento e prestaçã_o de serviços
aos cooperados, bem assirr: para tnvestimentos necessários ao seu adequado
funcionamento.
·

e) liberacão do créditO em função
das necessidades do plano e fixação
de prazo para o reembôlso em sincronia com os ciclos de produçãO e a
comerclalização normal dos bens produzidos.
·
Parágrafo único. Não constituem
funçãO do crédito rural:
a) subsidiar atividades deficitárias
ou_ antieconômicas;
b) financiar ·a pagamento de dívidas
contraidas antes da apresentação da
proposta:
c) possibilitar a recuperação de_ capital investido;
d) favorecer a retenção especulativa de bens;
e) antecipar a realização de lucros
presumíveis;
2) adiantam eU to aos- cooperados por
Art. 15. Constituem modalidades
de crédito rmal:
conta do preço de produtos entregues
para• venda.
I - corrente - o concedido pelas
3) aquisição, para posterior forneentidades financeiras, observadas as
normas usuais, compreendendo:
cimento aos cooperados, de maquinariR,· Ü'ílplementos e utenSílios agrícolas,_
a) sustentaçÇío, aquêle que se desqeil;ui-os, animais,· materiais diversos e
tina a proporcionar suporte financeiro
proljut-as m·nlÍalmentP utilizaveis nas.
às atividades rurais desenvolvidas por
cxploraçã<.; rurais.
produtores, considerados meramente
como elementos integrantes da produ4) aquisição de maquinaria, impleção, capazes de assumir os riscos do
mentas e utensílios agricolas e repro-Emlpreendimento. financiado;
dutores machos puros ou de alta linhagem, para uso exclusivo· nas ex0) planiticadp, aquêle que se aplica
a projetas específicos, em que .o in- plorações r~rais de seus cooperados.
teressado satisfaça, reconhecidamente,
5) antecipação de recursos para innos requisitos de capacidade técnica e
tegralização de cotas partes- d~ capisubst§..ncia económica, aléni de a extal social, obrigatOriamente utilizáveis.
ploração projetada objetivar a melho- em programas de ·investimento da
da dos rendimentos e da produtiviprópria cooperativa.
dade.
6) refinanciamento, aos seus assoII ~ Educativo, o que se caractericiados, de ope:-ações de crédito rural,
~a pela conjugação da assistência ficonsoante as mL.dalidades e finalidanánceira à técnica-educacional, presdes previstas neste Regulamento.
tada diretamente pelo financiador ou
b) crédito aos pro_qramas de coloatravés de entidade especializada,·
mzação e de reforma agrária ·para fi-classificando-se como:
nanciar projetas de colonização e rea) orientado, o que visa à melhof{lrma agrá:..·1a. come definidos na Lei
ria dos niveis de produtividade e renn~' 4. 50'>, de 3{1 de novembro de 1964,
tabilidade da emprêsa rural assistida,
bem com(' outros programas governasubordinado a plano tecnicamente
mtmtais d? me~ma nature·za:
elaborado;
b) dirigido, o que se destina à meArt. 16 A.~: operaÇões de crédito
lhoria dos níveis de produtividade de
rural qu forem realizadas pelo Instideterminada exploração run:i,.l ou à
tuto Brasileirc dt.. Reforma Agrâria..,
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pelo InstitUto Nacional de Desenvolvimento Agré,ric e pelo Banco Nacional de Desenvo~vünent<.. Econô_:;..ico,
diretamente üt' através de convênios,
Cobedecerão à:- modalidades do crédito
l?ducativo e ~sper:ia aplicadas às finalidad.e;.. previft.a, na Lei n9 4.504,
de 3~ de novembro de 19-64·.
Art. 17. A::; entidade~ financiadoras, participantt>s do sistema nacional
dP créditü ruraL poderão designar re~
presentant ; para acompanhar a exe~
cução de Contrat-os relaLivos à aplica~
ção de recursuf' por intermédio de ór~
gãos intervenientes.
§ 19 Em caso de crédito a cooperativas, poderão os representantes
mencionados neste· artigo pi·estar assistência técni-ca e administrativa,
como também orientar e fiscalizar a
aplicação de recursos.
§ 29 Quando se tratar de oooperativa integral de reforma agrária, o
representante será um Dé!egado indicado pek Institu~... Brasileiro de Reforma Agrária que integrará o Conselho de AQ.ministração, sem direito
a voto, com a função dF. p~estar assistêncla técnico-administrativa à Dit'etori-.. e de orientar e fiscalizar a
apiicaçá'J de recursos quE ci aludido
Instituto houver destinado à cooperativa~

§ 39 As cooperativas de crédito rural poderão ser assistidas pelos Ban, JS Oficiais que integram, bàsicamente, o sistema nacional de crédito rural, reajustando seus ~estatutos e regulamentos às normas estabelecidas
pelos referidos estabelecimentos de
crédito, prêviamente aprovadas pelo
Bahco central da República do Brasil.
Art 18. Os têrmos, prazos. juros. linütes e demai-s condições das ope~·a
ções de crédito rural, sob quaisquer
de suar; modalidades ou finalidades,
serâo estabelecidas pelo Conselho Monetário .Nacional. observadas as disposições legais especificas.
§ 19 O Conselho Monetári-o Nacional assegurará, na forma do art. 49,
o inciso IX da Lei n° 4.595, de 31· de
dezembro de 1964, sempre que necessário, taxas favoreci-das aos financiamentos que se· destinem a promover:
I - recuperação e fe1·tmzação do
solo;
n
florestamento e reflorestamento;

III -

IY"

~

V VI -

combate a epizootias e pragas, nas atividades rurais;
eJetrificação rural:
m~anização;

irrigação;
vri: - investimentos indi-spensáveis
às atividades agropecuárias.
§ 29 As taxas das operações, sob
qualquer J;U.Odalidade de crédito rural,
serão inferiores em pelo menos 1/4
(um quarto) às taxas máximas admitidas pelo Conselho Monetário Nacional para as operações bancárias de
crédito mercantil.
Art. 19. O Conselho Monetário Nacional, nas condições que estabelecer,
poderá criar taxa especial sôbre operações · de crédito rural para 'constituição de "Provisão para riscos de financiamentos rurais" destinado a indt:Úlizar os ó1·gão.:; .financiadores pelos
prejuizos que advierem das operações
de crPdito rural contratadas sem garanoa real ou sem o registrO desta.
Capítulo IV
Dos Recursos· para o Crédito
Rural

Art. 20. O crédito rural contará
,com suprimentos provenientes das seguimes fontes:
-

Tnternas:

recursos que são ou vierem a
ser atribuídos ao Fundo Nacional de
Refinanciamento Rural instituído pelo
Decreto n9 54.019, de 14 de julho de
a)

1964;

b) recursos que são ou vierem a ser
atribuídos ao Fundo Nacional de H.eforma Agrár-ia, instituído ;pela Lei número 4. 504, de 30 de novembro de

1964;

c) recursos que s'ão ou vierem a
ser atribuídos ao F"Undo Agroindustrial de Reconvers§,o, instituído pl:üa
Lei nQ 4.504, de 30 de novembro de
1964;

d) dotações orçamentárias atribuídas a órg-ãos que integrem ou venham
a integrá-\ o Sistema Nacional de crédito Rural, com destinação especi~
fica;
e) valôres que o Conselho Monetário Nacional venha a· isentar de re~
colhimento, na forma. previ-sta na Lei
n9 4.595, de 31 de dezembro de 19·&4,
art, 49, item XIV, letra "c";

Aros
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f) recursos próprios dos órgãos participantes ou que venham a participar

do Sistema Nacional de Crédito Ru-

ral, na forma do art. 8Q do presente

RegulanienLo;

g> importàncias recolhidas ao Banco Central da República do Brasil
pelo sistema bancário, na forn:a. p~e

\Tista no par1.grafo 19 do art. 28, des-

te Regulamento;
h> produto ja
de crédito rural,
tulos de natureza
rem emitidos por

co-locação de bónus
bJpotecário ou tísemelhante, que foentidades góverna-

mentais participant,e::. àt Sistema N.acio'.U!. de Crédito Rural, com características e sob condições que o Conselho Monetário Nacim;.al autorize, obedecida a legislação referente à emis-

são e circulaçãA. de valores mobiliá11
rios·
i)' produto das multas recolhidas
nos têrmos do parágrafo 3Q, do artigo
28 desta Regulamentaoão;
j) resultado daS operações de financiamento ou rPfinanciamento;
l) recursos outros de qualquer origem atribuidos exclusivamente à apli_caçá( em crédito rural:
m) recursos nunca inferiores a 10% ·
(dez por cento) doS dEpósitos, de qualquer natureza dos bancos privados e
das somedades de crédito, financiamento e investimentos.
II - Externas:
a) recursos decorrentes de emp,têstimos ou acôrdOs, especialmente reservados para aplicaçãu ·em crédito ru. ral·
b> recurs:Js espeCificamente reservados para aplicaçi~l em ·programas
de a,ssistência financeira ao setor rutal, atravé~ do F'Unào Nacional · de
Reforma Agrária, criado- pelo art. 27
da Lei nQ 4.. 504, · de 30 de novembro
e

de 1"64;

c)

•

recursos especificamente reser~'-·:tdos para aplicação em financiainentos de pl'ojetos d.~" desenvolv;mento
agroindustriaL através do FUndo Agroindustrial de Reconversão, criado pelo
art. 120 da Lei n9 4.504, de 30 de
novembro de 1964;
-d> oroduto de acordos· ou convenios ce!P.brádos corr er~tidades estrangeiras ou internacionais conforme
norma.s que o Oo~selhn
Monetãrio
Nacio"nal traçar desde que nelas sejt.m especificamente atribuídas parcelas para .aplicação en programas de
desenvolvimento de atividades rurais.

Art. ~1. O Banco central da República do Brasil adotarã as providén• ;as necessárias no sentido de registrar e divulgai com aestaque, nos
seus bala.nços e balancetes, os recursos ·
d~Stinados ao crédito rural e suas re.:spectivas aplir·ações, os qums seTâO
contabilizados em contas especlflca.s,
em função das respecti·Jas origens e
destinação.
·
Art. 22. Os retursos .desti-nados ao
crédito rural. CE' ong·~m externa ou
tnC':!rn.:.. \icam sot. cou:,rôle d-o C-::mselho Monetário Nacio::l't.l, que fixara,
unualment.e, af norma~ dt• distri.b\1!ção aos órgãos que partJc~pem do <::is.
tema de crédil'{l xural. tú.!- têrmos rio
art. 8Q dêste :'1egulami:.·Ht.
Parágrafo nrJco. Todo ·e qualquer
fundo, jã exis""ente ou ai.H:' vier a sef
cnaci.o, d.E:stin;;.clc eSp~~lLcamente
à
financiamento de prog''<.dr.as de crédito rural, terá sua admmistraçâo Qt'terminada pelo Conselho Monetário
Nacional, que estabelecel'á as normas
e
diretnze~ para " ~ua aplicação
respeitada a 18gislaçâo especifica.'
Art. :!.;;s. Ao BanCo ·central da f:-i',t'pública do Bra-:"~~ de acôrdo com ,,_g
atribuições estabelecidas na Lei nún:ero 4. 595, uL 31 de ·iu•embro de
1964. caberá e·.. render-~f ou parucioar
~e emendünent.of; com a:; msütuiçÕes
flnance1ras t~~-;'rangein:~<. ,;: Internacionais ,em assunto~ liga-1os ç, obt.ença.o
de emprés_ti!> o~_, dest;nadus a pro~Ta
mas de fmant lamento :',s ativi.dades
rurais, -:staildo -t resente na assinatur:t
dos ,·epectlvo.;, convênio"
apresentando ao Conselho Monetário Nacional suges~ões .CJUanto à~ normas par::l.sua utilização.
Art. 'd. O C'Pnsell1o c\1.Lnetário Nacional poderá ornar m~didas de 111centivo que visem a aUJ~wntar a par
tici.paçác Gt êc( ban0a ~is nãL oficial na aplicação do aeeiit.o rural.
Parágrafo 1l'ico. A:·, mstit.UlçÕR:i nnanceiras -que comproven a execucâo
eficiente de p>·vgramas de credito rurai serào sel~'' ;(madas. P"lOf'tana.mente. com(' ageu' <:".!- finar>;.;eir% do BariCo
Central Ci~ Repúbl , .a do ·Brasg:
cab,mdo-lhes ;·eceber ~uplemencações
prop•xcion'-t.:s aos recurso::próprios
por elas aplicados nu 1: •t.tmo exercício.
Art. 25. A fixação de limite io valor dos emprPst~os a que se refere
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o

§

2<? do art. 126 da Lei n9 4.504, de

30 de novembro de 1864, passa para a

competência do Conselho M.on<H.ar!o
NaCienal, que levará em conta a -tJrvposta apres.entada pela Diretoria do
Banco do Brasil, S/ A.
Art. 26.· O Conselho Mo:q.etário Nacional, ·anualmente, quando· da ~laboR
ração da proposta orçamentária f.ldt}
Poder Executivo, pleiteará a ínc1•1sáo
de- dotação destinada ao custeio de assistência técnica e educativa aos b-eneficiários do crédito rural, com JJase
em programação elaborada pelo Mi'nistério da Agricultura.
Paragrafo único. Os recursos 1e que
trata éste artigo serão depositados no
Banco Central da República do BraR
sil, e por êste liberados aos órgãos que
prestam assistência técnica e educauR
va aos beneficiários do uredito rrnal
liberação essa que estará sempre con~
dicionada à prévia aprovaçao do M1R
nistro da Agricultura. atr'avés de seu
ó;;gão competente e suje~ta a prestaçao de conta.:).
Art. 27. O Conselho Monetáno ~a.
cional poderá autorizar a cobrança
nas operações de crédito rural de éo~
missão destinada a ocorrer a'o a.cendim~nto de despesas com assrstenc~a·
técnica e educativa aos benefici8.rit'S
do crédito rural, ·ctevenào ·ser us valôres respectivos recolhidos a ordem do
Banco central da República do Brasil, a tim de suplementar os rec~rsos
orçamentários ·referidos no art. 26.
Parágrafo único. A distribuiçáo d,':!sses recursos, bem como os cte or;gem
orçamentária, referidos no art. :.?6 d\'•~
verá ser .eua, preferencialmente, par.a
aplicação em áreas ainda _nâo -contemplactas com serviços regulares :ie a:::sistência técnica, de modo a pro:n:c1ar
a necessaria expansao dessa d.3>Jlstência.
Art. 28. As instituições de crédltu
e entidades financeiras referidas no
art. 8" manterão aplicada Jm •P~ra.
ções típicas de crédito rural, 00ntratadas diretamente com produtores ou
suas cooperativas, percentagerri ::1. ·ser
fixada p2Io Conselho Monetário Nacional, dos recursos com que vperarem.
§ 19. Os estabelecimentos que· !'_ao
desejarem ou náo puderem cutnprlr
as obrigações estabelecidas no ;Jrr!s~-"1"1te artigo, recolherão as somas corr~"s
pondentes em depósitos rio lia!1co
Central da República do Brasil, para
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aplicação nos fins previstos neste Regulamento.
§ -2'? As çuantias recolhidas ao ..tsa.nco Central da República do Brasil, na
fo:ma dêste artigo, vencerão juros à
taxa que o Conselho Monetano Nacional fixar.
§ 3"' A inobservância ao disposto
neste artigo sujeitará o infrator a
multa variável entre 10% (dez _por
cento) e 50% (cinqüenta por e<>nto)
sôbre os valôres não aplicados em cre~
dito rural.
' § 4<:1 O não recolhimento da multa
mencionada no parázrafo anterior, no
prazo de 15 (quinze) ctias, sujeltará
o infrator a penalidades previstas no
capitulo v da Lei n9 4.59>5, de 31 de
dezembro de 1964.
§ 5º O conselho Moneté.rio ~acio
nal, ao fixar a percentagem referida
neste artigo, levará em conta o disposto na letra "m"· do art ..20 dês~e
Regulamento.

Art. 29. o· depóSito que conStitui
o Fundo de Fomento à Produção, de
que trata o art. 7º da Lei n9 1.134,
de _30 de agôsto de 1950,' fica "'!levado
pará 20% das dotações anuais prev~s
tas no" Art. 19>9 da Constítuição Federal e será efetuado pelo reso11ro
Nacional _o Banco de Crédito aa
Amazônia s; A, que se incumbml cte
sua aplicaçãti direta e exclusiva. dentro da área da Amazônia, de l~onfor
midade com a respectiV8 programaçao
anual, urêviamente aprovada pela superintendência do Plano de Val,)rízação Econômica da AmaZônia (SPVEA)
e de acôrdo com o plano geral ·ie cte~
senvolvimento regional por ela eoordenado, observa-das as normas '"stabelecidas peio Conselho Monetario z-.racional e outras disposições contidas 110
presente R_egul3-mento.
§ 1º .o BanCo de Crédito· da Amazônia S/ A, destin8,rá para aplica~;áo
em crédito rural, pelo menos 60% ;.:wssenta por cento) do valor do. "Pundo,
podendo o Conselho Monetário Nacwnal alterar essa percentagem, -~m lace
.de circunstância que assim recomende.
§ 2<? Os juros das aplicações menR
cionadas neste artigo serão· cobrados
às ·taxas usuais p_ara as operações de
tal natureza, conforme o Conselho Monetário Nacional fixar, ficando abolido o limite previsto no art. 79, §§ 2ç.
e 39, da Lei nº 1.184, de 30 de agdsto
de 1950.
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CAPÍTULÇ V

CAPÍTULO VI

Da::. garantias e instrumentos de crédito rural

Das disposições gerais e transttoruLS

Art. 37.- Os órgãos de orientacáo e
Art. 30. Poderão constituir garan- coordenacâo U.e atividades rurais, criatia das .Jperações de crédito rural, dos no ámbito estadual, deverão elapreferentemente de confornudade ~t)ffi borar seus programas de ação, :10 que
a natureza da operação credíticia em respeita ao crédito especializado, vbservando as .disposições dêste Regulacausa:
mento e normas complementarf.!s que
I - Penhor agrícola;
o Conselho Monetário Nacional vf·r;ha
II - Penhor pecuário;
a baixar.
III - Penhor mercantil;
rv - Penhor industrial;
· Art. 38. Estendem-se àS instttmv - Bilhete de mercadoria;
ções financeiras que integram ':>amcaVI - warrants e conhecimentos de
mente o Sistema Nacional de Credito
depósitos:
Rural, nos têrmos do art. 89, incisos
V.II - caução;
I a IV. dêste Regulamento, as :;eguinVIII - Hipoteca:
tes disposições:
1X - Fidejussória;
a) do art. 49 da Lei n<? 454, de .,J de
X - Outras que o Conselho n..;cnejulho de 1937, relativa à emissão de
táriO Nacional venha a admitir.
bônus;
Art. 31. A constituição das garanb) dos arts. 19 e 2Q do Decrew-1e1
tias previstas no artigo anterior, de lin<? 1.003, de 29 de dezembro de. U:l38,
vre convenção entre financiado e firelativas à preterência assegura"1a a
nanciador, observará a legislação própenhur rural que ampare às suas }pepria de cada tipo bem como as n•)rrações ante a existência de mscnçã.o
mas complementares que o Cansemo hipotecária ou de títulos protestados;
Monetário Nacional estabelecer ou
c) do art. 3\1 do Decreto-lei Mlmeaprovar.
ro 2. 611, de 20 de seteinbro r.ie i940,
Art. 32. As garantias reais s<::râo relativa ao redesconto de papéis decorrentes de ·financiamentos mra,1s
preferentemente· outorgadas sem concom pi'a.zo de vencimento não supecorrência.
rior a um ano;
Art. 33. Exceto a hipoteca, as ded) do art. 3Q do Decreto-lei <19 !.cl:t2,
mais garantias reais oferecidas para
de 20 de setembro de 1940, que C0nsisegmança dos financiamentos· .-mais dera parte integrante dos contrat,os de
valerão entre as partes, indepenjente- penhor rural e isentos de selos us insmente de registro, com todos os ditrumentos de depósito, feito em m8os
reitos e privilégios.
de terceiros, de p:rodut.os grs.vad\lS por
financiamento
que realizarem.
Art. 34. Os bens adquiridos ~ as
culturas custeadas ou formadas por
.Art. 39. o Banco Central da Repümeio do crédito rural em que ~~oubcl' blica do Brasil baixará instruções ! egarantia serão vinculados ao .,..espec- gu!adoras do. mecanismo de registto
tivo instrumento contratual como ga- conjunto de responsabilidades das operantia especial.
rgções de crédito rural, a cargo O.M
Art. 35·. O Conselho Monetário" Na- instituições financiadoras componencional estabelecerá os têrmos· e curi- tes do Sistema Nacional de Cré\lil~o
dições em que poderão ser contrata- Rural que atuam dentro da mesma
dos os seguros dos bens vinculados aos área, de forma a:
instrumentos de ·crédito rural.
a) evitar "o paralel~smo de assistenArt. 36. São instrumentos ;Jásicos cia creditícia a u.m mesmo beneficiário,
assim considerada a concessào de
para as operações típicas de credito
rural os contratos de que trata a Lei fimmciamentos para a mesma finalidade;
n<? <!92, de 30 de agôst.o de 19-37, e os
bl sistematizar o levantamento estítulos previst.o~ na Lei n9 3. 253, de
tatfstíco dos empréstimos concedü~os
27 de agôsto de 1957.
Parágrafo único. o Conselho Mo- . para as· finalid~des agropecuã.rias.
netário Nacional, observada a tegis:aArt. 40. As operações de crédito rução vigente, regulará a eventual uli- ral, sob quaisquer modalidades, Je valização d~ títulos cambiais em •Jpera- lor até 50 ~cinqüenta) vêzes o maior
salário-mínimo vigente no país, pa~a-'
ções de crédito rural.
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rão sOmente as despesas i:p.dispensáveis, ficando isentas de taxas e comis5ões relativas aos serviços bancários,
tais como as de cadastro, de expedi:..
ente, de ..:onsulta, de cobrança ?. outras de natureza similar.
§ 19 Consideram-se desPesas lndispensàveis aquelas realizadas e dt:"col'rentes de registro ou inscrição ,ias garantias e instrumentos, avaliação de
bens e de medição de lavouras, as de
elaboração de projetas e estudos técnicos, prêmios de seguro, iJem nssim
as despesas de viagem decorrentes da
fiscalização do empreendimento finanCiado, além de outras que ~'enha
a emitir o Banco Central da Republica do Brasil.
§ 29 Quando ·a um mesmo cliente
fôr deferido empréstimo cujo valor,
somado ao montante dos financiamentos por que eventualmente "'.'esponda na mesma ou em uutra instltmção financeira, venha a ultrapassar o
limite de que trata êste artigo, o nôvo crédito não fará jus aos benefícios
nêle previstos.
Art. 41'. Ficam transferidas para o
Conselho Monetário Nacional, de J.côrdo com o previsto nos arts. 39 e 4Q da
Lei n9 4. 595, de 31 · de dezembro de
1%4, as atribuições conferidas a Co-:
missão de Coordenação do Cr~ditô
Agropecuário pelo art. 15 da Gei Delegada n9 9, de 11 de outubro de .t962.
Art. 42. A concessão do crédito ru~
ral em tôdas as suas modalidades, bem
.como a constituição de suas garantias, independerá da exibição de com~
provante do cumprimento de '"~briga
ções fiscais ou da previdênc~a sorial,
ou declaração de bens ou certidão negativa de multas por infringêncta do
Código Florestal.
Parágrafo único. A comunicaçao da
repartiçào competente, de ajuizamento da dívida fiscal, de multas tl'Jre3tal ou previdenciária, impedira a concessão do crédito rural ao devedor a
partir da data do recebimento C!a comunicação pela instituição de ~réd.ito,
exceto se as garantias oferecidas assegurarem a· solvabilidade do débito
em litígio e da opera.çào proposta4B.P.Jo
interessado.
,:
""
Art. <i'3. As op.eraçôes de crédü,o rural terão apuração estatística especi.fica e Tegistro distinto na cont.abiiidade dos financiadores e serão divul-.
gadas com destaque nos balanços e ba"la,ncetes, segundo suas caracterlstlC;:lS
e finalidades, consoante normas e_sta-

belecidas pelo Banco Central da República d.o Brasil.
Art. 44. O Banco Central da Rep'.lblica do Brasil assumirá, até que o
Conselho Monetário Na.cional ~"esolva
em contrário, o encargo de treinamento de pessoal dos estabelcimentos,
órgãos e entidades referidas no art.
89. inclusive através de cooperativas,
visando a formação e· aperfeiçoa:nento de técnicos especializados para administração do crédito rural, pod~ndo,
nêsse sentido, fh'mar convênios ~Jara
a realização de cursos ou de promoções outras re:lativas à matéria.
'Parágrafo único. Os recurSos financeiros e materiais necessários à :;Xe
cução dos programas de treinamento
e capacitação do pessoal provirão:
a) do Bancó Central da República
do Brasil que destacará, para tanto
verba anual específica;
b) de convênios firmados com outros países, entidades e órgãos !Iacionals, intergovernamentais, estrangeiros ou internacionais;
c) das entidades e órgãos ben_etlciários dos programas de treinamento,
devendo a sua participação, igua~men
te estabelecida em convênios, as...::~gu
rar, .pelo menos, a garantia de ;>et'C0Pção, _durante o período de treinamento, de todos os direitos e vantagens,
pelos candidatos indicados ou selecwnados, como se em efetivo exercício
estivessem.
Octávio Bulhões.
Ney Braga.

DECRETO N9 58.381

. MAIO DE 1966

DE

10 DE

Dá nová redaçâo ao artiyo 5'· do, Decreto n9 56.980, de 1 de outubro de
1965, que dispõe sôbre a lavra e a
industrialização dos xistos oleígenos

o Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 O artigo 59 do DP..::reto número 56.980, de _;_ de outubn.1 de 1965
passa a ter a seguinte redacão:
"Art. 59 Independentemente do di·
reito assegurade> à PETROBRAS dE
requerer novas pesquisas em c~uaisquei
-autras áreas do País, cate-lht- a exclusividade para a, pesqUisa e ? ·lavra do xisto contido na área definidB
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neste artigo, pelas seguintes coordenadas 'geográficas:
Longitude

oeste:

vértice 50Q 30' 00"

19
29
39
49

Vértice 509 11' 30'~
vértice 509 17' 30"

vértice 50º 36' 22''

Latitude
259
259
26g
259

Su~:

38' 00"
59' 00"
03' 45"
42' 2~"

Art. 29 Bste decreto entra em vigor
na data de sua publicaçã·• revogadas
as disposições em contrário.

Brasíl1a, 10 d.e maio de "l;l66; 1459
da Independência, e 78? da R.t:pllblica.
H.

CASTELLO

BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N° 58.382
MAIU DE

1966

DE

10

DE

Dispõe quanto a coordenação das atividades de eXtensão T'lfral.

o Presidente da Repúf'lllca. usando
da atribuição que lhe cont'ere o arr.igo 87, item I, da Constituiçà· · F'ederai,
decreta:
Art. 19 As atividades Ce extensao
rural serão coo::denadas em ·odo o
Pais · pelo Ministério da Agncr.Itura.
através do .Instituto Nac10nal ·~~ Desenvolvimento Agrã.rio
.u>;DA, ~
executadas pela Associaça~ .·.5l'asileira de Crédito e Assístênt:la Rural
ABCAR e pelas Associaça~ . . C:"t.aduai~
a ela filiadas, órgãos de cr)lai.X'ração
com o Governo Federal, ~ ..mftrtme dis~
posto no Decreto nç 50.632, de 19 o e
maw de 1961.
Art.. 29 As atlvidades cte extensáo
rural serão desenvolvidas·nii conformidade de Planes Uiretores PlU.JenaJs
sucessivos, elaborados pela '\ssUcla(ãO
Brasileira de Crédito e A~sJstêncut
RuraJ de acôrdo com a prog! emaçá,J
do Govêrno Fedei·al, no. setx:>r agrícola.
Art. 39 Os Planos Dlft~tores d que
alude o art. 29 serão encámi!lJ,,q,aos ao
Instituto Nacional de DesenvciiV1mento Agrario para v:erificac;ar· de ma
compatibilidade com a orogra>n<:tçào
do Govêrno Federal. catoendo a essa
instituição, no prazo de 30 (trinta>

EXECUTIVO

CÍías, com seu parecer, submetê-l(Js à
aprovação do Ministério da AgriCUltU-

ra.

. Art. 4ç O MmistériO 1a Agriru.~tu
ra e o Instituto Naciona.t. do Desenvolvimento Agrário inclmrâo em seus
orçamentos ânuais as dotaçõf's neces~
sárias ao custeio do' programa previsto no Plano Drretor Vlf5et:te, cum base
em pfanos ahuais de trabalhe- elaborados pela Assoc'iação Bra.,ueira de
Crédito e Assistência RuraJ e aprovados na forma do disposto no art. J<?.
Art. 5ç ·Para os fins dt ~"Xecução
das atividades de exten::;ão rura.' o
Ministério da Agricultura e o [nstitutu Nacional do Desenvolviml"nto Agra~
rio celebrarão convêmos com a Associação ·Brasileira de Crédito , Assistência Rural, nos quais ;-:~rat e~·peci
ficados os recursos para c~2ste1o das
atividades e as épocas ..je sua entrega.
Art. 69 ~ste decreto entra em vigor na data de sua publica:(·ã.o revogadas as disposições em contrariu.
Brasília, 10 de maio de 19~6; 1459
da Independência e 78ç da R.ep,ública.
H.

CASTELLO

BRANCO

Ney Braga

DECRETO

N<?

58.383

. MAIO DE 1966

DE

10 DE

Outorga concessão à Rádio Progresso
de Juazeiro 's. 4., para instalar
uma emissora de radiodifusão sonora, na cidade · de Juazeiro do
Norte, Estado do Cear,'á.

o Presidente da República, usando
da atribuiça0 que lhe confere o ártig0 B'i, n<? I, da Constituição Federal
e tendo em vista o dispo. to no artigo ;;.9, nç XII, da mesma Constituição, e o que consta do Parecer número 918-65, do Conselho Nacional de
~lecomunicaçõe~. decreta:
·
·'Art. lç Fica outorgada concessão à
Rádio Progresso de Jmizeiro s. A.,
nos têrrílos do art. 28. do Regulamento dos serviços de Radiodifusão, para
estabelecer. na cidade de JuaZeiro do
Norte, sem direito de exclu:ividade,
uma emissora de radiodifusão sonora.

ATOS DO PODER ExEcUTIVO

Parágrafo único. o. contrato decur.;ente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rúb: ;cad -s pelo Pre.sidente do Conselho
Nae10na: de Telecomuniéacões e deV8:"-,_ ser assinado dentro de 60 (sessen'.al dias, a contar cta data da puLFcar;:S.o dêf>te decreto no Diário Oficial sob pena de ficar nulo, de pleno
ct:'eno. o ato de outorga.
Art. 29 Revogam-[e as disposições
er ~ontrário.
B!'asilia, 10 de maio de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO. BRANCO

DECRETO N9 58.384

MAIO DE 1966

DE 10 DR

Fixa normas de procedimento. com re,ferência a convites para a visita de
militares ou de. organizações militares estrangeiras, ao Brasil, em caráter oficial.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. item I, da Constitu~ção Federal. decreta:
Art. 19 E.âo autoridades competentes parà convidar milttares ou representações de organizações militares estr"angeiras a visitarem o Brasil. em
caráter oficial:
a> os Ministros da Marinha, Guerra
ou Aeronáutica, no caso de milHares
estrangeiros da Fôrça correspondente:
b) o Chefe do Estado-Maior das
Fôrças Armadas, no caso de Delega~
çoes de órgãos Mtlitares ou pára-ml·
litares estrangeiros que sejam campos.
tas por oficiais de mais de uma Fôrça
Armada, ou, em ... qualque'r caso, por
determinação do Presidente da Repú- ,
blica:
C) os Comandantes das Guarniçõ8s
de Fronteiras, para visitas de curtq
duração, visando ao melhor coilgraçame.nto com os militares dos paises viZ1n_hos.
~ t9 A formulação de convite para
a vfsita ·de Oficial-General dependerá
de prévia autorização do Presidente da
Repúbllca.
§ 29 Os Ministros Militares poderão
delegar atribuições para que o convt:.e
seja formulado .por autoridade cta su.
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Fôrça, considerando a função ou;grau
hierárquico· do militar a ser convidado.
§ 3"' Mediante entendtrnentos entre
os Mlnistros lnteressados, e observa-aa-.'!1
as demais formalidades prescritas n:este decret,o, um Miiüstro Milita1' poderá
formular convite a militares· de outra
Fôrça.
,
Art. 2\' A autoridade que deseJar
convidar militares estrangeiros soli~
citará, inicialmente, o pronunciamento do Ministério das Relações Ext;e~
riores sôbre a oportunidade e a conveniência do convite.
§ 19 os convites serão encaminha..
dos, em prl'ncípio, por intermédio do
Ministério das Relações Exteriores, à
representação diplomática brasileira
no país dos militares a serem JO"!'"lVi·
dados ou, quando fór o caso. ao '.:!hefe
da Missão Diplomática dêsse pais no
Brasil.
§ 29 As visitas de que trata a letra.
c do art. 19 são excluídas das prescrições dêste artigo.
Art. 39 Tão logo seja formulado o
convl'te e definidas as bases para a
realização da visita oficial, a autoridade a quem coUbe a iniciativa co ..
munica~á tal fato, por ·escrito:
a) às demais autoridades competen~
tes, mencionadas nO.ar.t. 19, indicando
o órgão que lhes poderá p;restar- tôdas
as ·informações julgadas necessárias:
b) à secretarra-Geral do Conselhr:s
de Segurança Nacional e ao serviço
Nacional ,de Informações.
Parágrafo único. As visitas a que se
refere a letra c do art. 19 serâo comu..
nicadas ao Ministro Militar respectivo,
Estado-Maior das Fôrças Armadas e
ao Serviço Nacional de InformaçõeS.
Art. 49 Aplicàm-se, no que couber,
as prescrições dêste decreto às visit-~n
.. soltc1tadas por iniciativa de gov~n10
estrangeiro.
Art. 59 os convites a s_erem formto~
lados por Governadores ~ militares es~
trangeiros para visita oficial a seus
Estaâos, deverão ser encaminhados ao
Estado.:.Mai9r das Fôrças Armadas,
para as providên'cias de que trata. o
art. 29.
Art. 69 As visitas de militaras estrangeiros, a serem realizadas na qua~
Hda de de. titulares de cargos ci vis em
seus países,- serão comunicadas, com

2ü3
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Art. 39. O enquadramento a que
se refere êste Decreto não homologa
Situaçao -que, em yirtude de síndlcân::ia, ~. ·assa ou mquérlto actmirustrativo, venha a se;r considerada nula,
ilegaJ. ou contrária a normas administrativas em vigor ..
9
Art. 49. As va:nta:gens financeiras
Brasília, 10 de maio de 1966_; t45
dê;:,te Decreto vigoram a partir de G
da Independência e 789 da R,epubu·~a.
de outubro de 1961, para o pessoal
H. CASTELLO BRANCO
amparado pela Lei n<:> 3. 967, de 5 de
Zilmar de Aranpe Macedo
outubro de 1961, e a partir de ::.5 de
Arthur da Costa e Silva
junho de 1962, para O pessoal oene~
Eduardo Gomes
ficiado pela Lei nQ 4.069, de 11 de
junho de 1962.
Art. 5\'1. O órgão de pessoal compeDECRETO N9 58.385 - DE lO DE
tente q.postilarâ os títulos dos serviMAio. DE 1966
dores abrangidos por ê~te Decreto, ou
providenciará a· expedição dos r.esFaZ inclusão de servidores em Parte
pectivos títulos,. quando fôr o caso.
Especial do Quadro de Pessoal do
Art. 69. As despesas com a exeInstztuto Nacional de Pesquisas ãa
cução dêste Decreto continuarão a
Amazônia, órgão dO Conselho Naser atendidas pelas atuais dotações do
cional de Pesquisas.
referido órgão.
Art. 7\'1. :íl::ste Decreto· entrará em
o Presidente da República,. usando
vigor na dàta · de sua pUblicaçâo, reda atribuição qÚe lhe confere a· artiVogadas as disposições em contrário.
go 87, item I, da constituição Federal,
Brasílla, 10 de maio de 1966; 145'.J
e tendo em vista o que consta do
da Independênc~a e 789 da República.
processo n\'1 891-65, da Comissão de
Classificação de cargos, decreta:
H, CASTELLO BRANCO
Art. 19 Ficam incluídos em vagas
existentes na Parte Especial 'do QuaOs anexos a que se refere o texto,
dro de PeEsoal do InstitUto Nacional
inclusive a relação noininal do Art.
de Pesquisas _da Amazônia, órg_ão . do 1<:>, foram publicados no Diário OfiConselho Nacional" de Pesgui.~as, apro- cial de 16-5-66.
vada pelo Decreto n9 55.833, de 1~ de
marco de 19-65, os nom~s- de ser-vidOres â.brangidos pela Lei n9 3.p67, ~e
DECRETO N9 58.386 - DE 10 DE
5 de outubro de 1961, que hav1am SIMAIO DE 1966
do omitidos naquéle decreto, bem
como também em Parte. Especial, dos Modifica a jurisdição territorial dos
referidos Quadro e Instituto, _os emDistritos Navais, cnq o 79 Distnto
pregm do pessoal benefici(l,dO pela
Naval e dá outras providências.
Lei n9 4. 069, de 11 de junho de 1962,
e respectivos ocupantes, nas classes
o Presidente da República, usando
e Séries de Classes a saber:
da atribuição que lhe cpnfere o ar87, inciso I. da Constituiçào, e ele
······································· tigo
conformidade com o disposto nos ~tr
Art. 29 Os valôres dos uiveis de tigos 911 e 10 do Decreto-lei n9 8.181.
vencimentos são os da Tabela; de_ Re- de 19 de novembro de 1945, decreta.:
tribuiçáo (Anexo III) .da Lei numeArt. 19. Fica modificada, na forma
ro 3. 780, de 12 de julho -de ~960, até
30 de novembro de 1950, rea3ustad~s, abaixo, a jurisdiçáo dos Dis~ritós !'ltaa _partir de 19 de dezembro _de 1960, vais, criados pelo Decreto-lei n9 8.181,
19 de abril de 1962, 19 de JUlho _de de 19 de novembro .de -1945, conforme
1963 1º de junho de 1964 e 19 de ja- esquema anexo, a saber:
neirb de 1966, respectivamente, pelas
19 Distrito Naval - com sede no
Leis ns. 3.826, de 23 de novembro de
1960, 4.069, de 11 de junho de 1962, Rio de Janeiro, abrangendo os Esta4.242, de 17 de julho de 1963,- 4.345, dos da Guanabara, do Rio de Janeiro
de 26 de junho de 1964, e 4.863, de e Espil'ito santo, e as Ilhas da Trmdade e Martin vaz;
29 de novembro de 1965.

antecedência, ao Estado-Maior· d~
Fórças Armadas pela autoridade brasileira que os convidou.
Art. 7Q o presenr.e decreto ~ntr~râ
em vigor na data de sua ·publlcaçao,
revoga·ctas as disposições em contrárJI).
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29 Distrito Naval
coffi sede. ~m
Salvador, abrangendo os Estados de
Minas Ger-n.is, exceto a porção do
TriângUlo Mineiro limitada a Leste·
pelos Municípios de Ariguari, Indlanópolis, Nova Ponte e Uberaba· da
Bahia e Sergipe; e o arquipélagÓ àOs
Abrolhos;
3Q Distrito Naval -:- com sede em
Recite, abrangendo os Estados do ~.1a
ranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande 'cto
Norte, Paraíba, Pernambuco e Aiagoas; o Território'de Fernando de No-·
ronha, Ilhas Rocas e Penedos Sâo Pedro e São Pa,ulo;
49 Distrito Naval - com sede em
Belém, abrangendo os ·Estados do
Amazonas, Pará, Acre, parte de Go1ã~
(do Município de Pôrto Nacional, inclusive, Para o Norte), de Mato Gros.
so (Município de Ari.punã) e Territórios de Rontlônia, Roraima. e Amapá;
59 Distrito Naval ·- com ·sede ~m
Florranópolis, abrangendo os Estados
do Paraná, Santa Catarina e Rio ,
Gra:nde do Sul;
69 Distrito Naval
com sede f.m
São. Paulo, abrangendo os E-stados de
~'ü...~-

·DIVISÃO DO f[RRITQR:O ~
EM OiS fRITOS NAVAIS

o

ll.üL!.R•O
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São Paulo e Mato Grosso Cexcet.u o
Município de Aripunã) .
Art. 2Q Fica criado o 7Q Distrito
Naval; com sede em Brasíliá, abrangendo o Território ·do Distrlto t',ederal, p,arte de Goiás (do Munictpio
de Pôrto Nacional, exclusive para o
Sul) e a porção do Triângulo Mine1ro
limitada a Le::;te pelos Municípios de
Ara.guari, Indianópolis, Nova Ponte e
Uberaba.
Art. 3Q A sede do 69 Distrito Naval
permanecerá em ·Lactário, Mato Grosso. até st1a instalação definitiva em
São Paulo.
Art. 4g Ficam revogados os Decretos nQ 47.975, de 2 de abril de 1Q6q e
Art. 59. :t:ste decreto entrará em vin9 52.273, de 17 de julho de 1963.
g·or na data de sua publicação. revpgadas >aS ti'isposiçõ~s em cOntrário.
Brasilia, 10 de maio de 1966; 1459
, da In~ependência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Zilmar Araripe
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DECRETO N9 58. 387 -

DE

10

DE

MAIO DE 1966

Abre, pelo Ministério ~~ Viação . e
Obras Públicas, o credz.to especzal
de Cr$ 1.300.000.000 para o fim que
especifica.
..

o Presidente da República, usando
da atribuicão que .lhe confere o artigo
87 n<? I eh Constituição Federàl, da
a~torização contida no art. 19 da Lei
n9 4.659·, de 2 de junho de 1965, publicada no Diário Oficial de 7 seguin-

DECRETO N9 58.388 .MAIO DE 1966

DE

10

DE

Ab1·e, ao Minist~rio da Justiça e NegOcias Interiores, o crédito especial.
de Cr$ 337. 828.560, para o jím que
especijwa.
O Presidente· da República, usando
d.a atribuição contida no artigo 1'? da

Lei ns> 4. 78:1, de 28. de setembro de
1965 e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, nos têrmos do ·artigo 93 do
Regulamento Geral de contabilidade
.Pública, decreta:
·
te, e tendo ouvido o Ministério da
Art. 19 Fica 'aberto, ao Ministério
Fazenda e o Tribunal çl.e Contas em da Justiça . e Negócios Interiores, o
cumprimento ao que ·determina o ar- crêdito especial de Cr$ 337.828.560
tigo 93 do Regulamento Geral de
(trezentos e trinta e sete milhões, oiContabilidade Pública, decreta:
tocentos e vinte e oito mil, quinhenA.rt. l.9 Fica aberto, pelo Ministério tos e sessenta cruzeiros), destinados
ao custeio, no exercício financeiro· de
da ·viação e Obras Públicas, o crédito
1965, dos vencimentos e vantagens dos
especial de Cr$ 1.300.000.000 (um ·biservidores da "!fundação Brasil Cenlh~o e trezentos milhões de cruzeiros), destinado ao pagamento de insa- tral, enquadrados 'na forma das Leis
lubridade aos associadOs do Sindicato ns. 4.242, de 17 de julho de 1.963,
4'.345, de 26 de junho de 1964 e do
dos Operários Navais do Rio de Janeiro e de serviç,os reali~dos em na- Decreto n'? 54.224, de 1t.> de setembro
vios do Lóide Brasileiro, por estalei- de 1964.
Art. 2~ O crédito especial em quesros nacionais.
tão será autàrnàticamente registrado
Art. 29 · gste decreto entrará em
pelo Tribunal de contas· e distribuído
vigor na data da sua publicação, reao Tesouro Nacional.
vogadas as disposições em cont.rarw.
Art. ·39 f:ste dec'reto entrará em vigor na data de sua publicação; revoBrasília, 10 de maio de 1966: 145'? gadas as disposições em contrário.
d&. Independência e 7sc da República.
Brasília, 10 de maio de 1966: 1459
da Independência e 78'? da República.
H. CASTELLO BRANCO
Juarez Távora

H,

Octávio Bulhões

Octávio Bulhões

DECRETO NQ 58.389 -

CASTELLO BRANG'Q

Me:rn de Sa

DE

10

DE MAIO DE

1966

Aprova o orçamento do .Instituto Nacional do Pinho

O Presidente d::::. Repúb-lica, usando da .atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei .n"" 4.320, de
l"l de março de 1964, e de acõr'do corÍl o disposto no Decreto nQ 54.397, de 9
de; outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534, e 55.535, de 11 de janeiro
ãe 1965, decreta:
·
Art. lt.> !•'ica aprovado, cpntorme o qlJadro anexo, o orçamento para o
ex-ercicio de 1966, do Instituto Nacional do Pinho, autarquia federal vinCUlada ao Mimstério da Indúst.ria e do Comércio.
-Art. 2'? 'íl:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de maio de· 1936; 145º- da Independência e 789 da República.
H. CASTEI.LO BRANCO

Paulo Egydio Martins

-Os anexos
de 18-5-66.

a que se refere o texto foram publicados no Diário Oficial

21!1
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DECRETO N9 58.390 -

DE

10

DE MAIO DE

1966

Aprova o orçamento. do Instituto Brasileiro do Sal
Presidertte da- República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei n9 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto n9 54.397,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1965, decreta:
·
Art. 10 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento para o
exercicio de 1966, do Instituto Brasileiro do Sal, autarquia federal_ vinculada
ao Mim'stério da lndústr_ia e do Comércio.
Art. 29 :este decreto entrará em vigor na data de· sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de maio -de 1966; 1459 d.a Independêncfa e 789 da República.
H. CASTELLO Bt!:ANCO

o

.Paulo Egydio Martins.

Os anexos

de 18-5-66.

P.

que se refere o texto foram publicados no Diário Ojidal

DECRETO NQ -58.391

~ DE

10

DE MAIO DE

1966

Aprova o orçamento do Instituto do, Açúcar e do Alcool

o Presidente -da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 8'1':"-item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei nQ 4.320, de
17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto· n9 54.397, de
9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534, e 55.535, de 11 de janeiro
de 1965, decreta·:
Art. 1'? Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento para o
exercicio de 1966, do Instituto do Açúcar e do Alcool, autarquia federal vtnculada ao Ministério da Indústria e do Comércio.
Art. 29 :ttste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo·
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 d~ maio de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

--

Os a11exõs a que se refere o texto foram publicados no Diário Oficial

de 18-5-66.

DECRETO N9 58.392 -. DE 10
MAIO DE 1966

DE

Retitica ~·a relação dos cargos de que
trata o art. 19 do Decreto n9 53.365,
de 31 de, dezembro de 1963, que dispõe sóbre o pessoal da extinta Comissão de Armazéns e Silos.

Art. 29 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasilia, 10 de maio de 1966; 145~
·çia Independência e 789 da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO N9 58.393 - DE 10 DE
MAIO. DE 1966
O Presidente da República, usando
da atribuição que ll::te confere o artigo
Reduz o intersticto para promoçáo ac
87, item I, da constituição, decreta:
vôsto de Major-Brigadeiro no Quadro de Oficiais MédicOs do Corp(
Art. 1<:> Fica retificada a relação
de Oficiais da Aeronáutica.
anexa ao Decreto nQ 53.365, de 31 de
dezembro de 1963, para o fim de torO Prestdente .da· República, usandc
nar sem efeito a inclusão do cargo das atribuições que lhe confere o ar~
de Escriturário, código AF-202. 8. A," tigo 87, inciso I, da constituição Fe~cupado por Sarnir Farah, no- Quadro
. 9emL decreta:
üe Pessoal do Ministério da Indústria
Art. 11? O mterstlclo para promo~
e do Comércio.
ção de Brigadeiro a Major-Brigadel-
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ro. no Quadro de Oficiais Médicos

do Corpo de Oficiais da Aeronautlca, previsto na letra b do artigo 77

do Regularoen to de Promoções do!';
Ofrciaís da Ati v a da P~eronautlca
(REPROMAER),

aprovado

pelo

01:!

creto n"' 48.983. de 19 de outubro C!!

1960. fica reduZido para 1 (um) ano,
att 31 de dezembro de '1966.

art. ~Q este decreto entrara ~m
'vigor na data de sua· pub-licáção. '"e-.
vogadas as disposições eril contrário.
Brasília, 10 de ma~b de 1966; 1451,1
da Independência e 789 da Repúbllca.
H.

CASTELLO BRANCO

Eduardo Gomes

DECRETO N9 58.394 - DE 10 DE,.
MAIO DE 1966
Altera o § 29 do artzgo 81? do Decreto
nl? 57.271, de 16 de· novembro de

1965.
O Presidente da R-epública, no 'lSo
das atribuições que lhe ·confere o artigo 87, item I, da Constitutção. de ...
creta:
Art. 19 o § 29 do· artigo 89 do Decreto .n9 57.271, de 16 de novembro
de 1965, ,passa a ter a seguinte re~
dação:
·
"Art. 89 ••••••••••••••••••••••
§ 29 A comissão Nacional 1e
Estímulo à EStabilização de Pre~
ços CCONEP) utilizará os ·ervtçbs, instalações, pessoal e recur;:;os
da Superintendência Nacional do
Abastecimento <SUNAB) ,. que fO·
rem necessários, ficando a autarquta autorizada a efetuar, 1elas
suas verbas próprias, o pagamento das· gratiricações de represen~
taçáo de Gabinete. a partir de H'
de dezembro de 1965. aos ocupan·
tes dos encargos comissionados ou
gratificados criados pelo Regimento Interno da CONEP.
Art. 29 Fica a SUN AB igualmenr,e
autorizada a atualizar ditas gratificaçõ.es, na conformid,ade da Lel n9 4.863,
de 29 de novembro de 1965.
Art. 39 íl:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposiçMs
em contrário.
Brasília, 10 de maio de 1966· 14;5'?
da Independêricia e 789 da RepÚblicà
H. CASTELLO BRANCO

OctaVio Bulhões
Paulo Egydio Martins
Roberto CampOs

DECRETO N9 58.395 -

' MAIO DE 1966

DE 10 DE

Dispõe sôbre a realização daS A'SsembU,Has Gerais do Instituto BrasileirO
fle Geografia e Estatzstwa,. em 19~6.

O Presidente da República, usando

ctas atribuições que lhe wnfete o arti-

go 87, inciso I, oa: Constituição Federal, decreta:
Art. 19 As Assembléias Gerais do
Conselho Nacional de Geografia e do
Conselho Nacional de Estatística, do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, seráo realizadas, no corrente ano, no "Rio de Janeiro, Estado
da Guanabra, durante ·O mês de junho.
Art. 29. 1l::ste Decreto entrará ~m
vigor na data· de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de maio de 1966;· 14.59
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Oswa'ldo Cordeiro dB ·Farias

DECRETO N" 58.396 MAIO

DE 1966

DE

10 DE

AProva a itlteraçâo introduzida nos
Estatutos da Companhia de Seguros
Pôrto Alegrense, relativa ao aumento do capital social.

o Presidente da República, usando
da atrib:Uição que lhe confere o ar,tir
go 87, inciso I, da Constituição, ·e noa
têrmos do Decreto-lei nº 2.063," de ,7
de março de 1S40, decreta:
Art. 1Q Fica aprov~da a alteração
introduzida nos Est:;ttutos da Campa·
nhia de Seguros Pórto Alegrense, com
--;'.\lP n;1 cw:leil' d?. Pórto Aleg;:e. Fsta·
do do Rio Grande do Sul, .autorizada
a funcionar pela Carta ·patente nº 201,
de 17 de janeiro de 1925, relativa ao
aume~to do capital social de Cr$
49.500.000 ·(quar-enta e nove milhões
e quinhentos mil cruzeiros) para
Cr$ 62.700.000 (sessenta e dois milhões
e setecentos mil cruzeiros), conforme
deliberaçáo de seus acionistas em Assembléia-Geral Extraordinária, realizada em 12 de outubro de 19õ4.
Art. 2º A. Sociedade continuará. in·
tegralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou qu~ venham a
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vigorar, sõbre o obj-eto da autorização
a que ~lilde aquela Carta Patente.
Brasilia, 10 de maio de 19-66; 1459 da
Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO

NQ 58.39.7 11111!0 DE 1966

Art. 1.9 E' concedido reconhecimento à Faculdade Estadual de Odontologia de Londrina, no Estado do
Paraná.
Art .. 29 :tl::ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
· Brasília, 10 de maio de 19·66; 1459
da Independência e 78.9 da República.
1

DE '10 DE

Aprova a alteração introduzida nos
Estatutos da Companhia de Sequros
Aliança do.Pará, relativa ao aumento do capital social.

H. CASTELLO BRANCO

Pedro Aleixo

DECRETO N9 58.399.MAIO DE 1966

DE

10 ·DE

o Presidente da República, usando

Apmva Reginiento.· do Fundo Rotativo
Habitacional de Brasília

março de 194\J, decreta:
Árt. 1'? Fica aprovada a alteraçao
introduzida nos EstatutOs da Companhia de Seguros Aliança do Parâ, com
sede "na Cidade de Belém, Estado do
Pará, autorizada a funcionar pelo Decreto n9 10.357, de 23 de julho de
1913, relativa ao aumento do capital
social d3 Cr$ 60.000.000 (sessenta milhões de cruzeiros) para Cr$ ....... .
360.000.000 (trezentos. e sessenta milhões de cruzeiros), conforme ·deliberação de seus acionistas em A-ssembléia Geral Extraordinária, realizada
em 15 de outubro de 1964. ·
Art. 29 A Socied{Lde, continuará integralmente sujeita. às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da a'l!torização a que alude aquêle decreto.
Brasília, 10 de maio de 1966; J15<? da
Independência e 789 da República.

da .atribuição que lhe conferé o artigo
87, Item I, da Constituição, decreta·;

da ·atribuição que lhe confere o artigo
87 inciso I, da Constituição, e nos iêrmÓs do Decreto-lei n'?· 2.063, de 7 de

H.

CASTELLO BRANco

Art. 1° Fica aprovado ·o Regimento
do Fundo Rotativo, criado. pela Lei
nQ ~.380,. de 21 de agôsto de 1964, que,
assmado pelo seu Gestor com êste
baixa.
,
Art. 2'? ltste Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revo~
gadas as disposições em contrário.
Bra.silia, 10 de maio ·de 1966; 1459
da Independência e 78'? da República.
H. CASTELLQ BRANCO
Octavzo Bulhôes
Walter Peracphi Barcellos
Roberto Campos

REGIMENTO DO FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE BRASíLIA
CAPÍTULÜ 1

Das Finalidades

Pauio Egydio MaT.tins

DECRETO N,9 58.398 MAIO DE 1966

o Presidente da República no uso

DE

10

DE

Concede reconhecimento à Faculdade
Estadual de Odontologia de Londrina. Estado do Paraná.

O PreSidente da Repúbllca no uso
da atribuiçáo que lhe confe1:e o artigo 8.7, I, da. Constituição e tendo
em VIsta o disposto no Decreto-lei
n.9 421, de 11 de maio de 1938. decrem:
'

Art. 19 O .Fundo Rotativo Habitacional de Brasília, criado pelo parágrafo 49 do artigo 65- da Lei n9 4.380
d.e 21 de agôsto de 1964, in'tegrará à
estrutura do Grupo de Tra.balho de
Brasília e, em consonância com o
Sistema Financeiro de Habitação, terá
as seguintes finalidades:
1 - o recebimento das quantias
correspondentes à venda. dos· imóvc· 1
resi~enciais, situados em Brasília, dos
.Institutos de Previdência Social, do
I.P.-A.S.E., da.s Sociedades de Economia Mista, d-as Autarquias em ge-
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tal, na conformidade do disposto na
Lei indicada neste artigo e no Decreto n<? 56.793, de 27 de agôsto de 1965;

II -'a aplicação dêsses e de out:ws
quaisquer recursos que forem inccr~
parados ao Fundo, na conclusão das
obras dos órgãos mencionados no item
anterior e em novas const.ruções residenciais;

rn -- a conjugação do Plano de

Transferencia dos órgãos da Administração Pública Federal, elaborado pelo
G'I'B e aprovado pelo Presidente da

Fundo, efetuado através do GTB, a.
êle venham a ser incorporados;
VIII - de outros valôres que por
fôrça de Lei sejam integrados ao
Fundo.
CAPÍTULO

m

Dos Participantes do Fundo

Art. 39 São participantes do Fundo
Rotativo Habitacional de Brasília,
como cc-proprietários:
RepUblica, com as construções a que
I - a União, pelos recursos orçase refere o ·item II déste artigo;
IV ·- a elaboração do Plano Diretor mentários e _créditos especiais e pelos
de construções residenciais no Plano imóveis que por fôrça de Lei, tamP.ilôto de Brasília, destinadas a ser~ bém, sejam incorpora.dos aq Fundo;
11 ;_. os Institutos de· Previdência
vidores públicos dos ·Três Podêres, na
Social, pelos bens imóveis, pelos macontormidade dos Planos de Muteriais e pela parte da receita prove- .
dança;
V - a venda dos imóveis a serem niente da venda das atuais residênterminados ou que venham a ser cias, aos seus legítimos ocupantes na
construídos, pelo Fundei Rotativo Ha- forma da Lei n9 4. 380, d·e 21 de 'agósbitacional de Brasília, de acôrdo com to de 1964 e do Decreto n9 55.793, de
27 de agôsto de 1965;
os critérios atuariais estabelecido~.
III - o I.P.A.S.E., as Autarquias
e as Sociedades de Economia Mista
CAPÍTULO II
pela receita proveniente da venda dos
imóveis de sua Propriedade em conDa· Constituição do Fundo
sonância com o Decreto n9 56.793, de
Art. 29 O Fundo Rotativo Habita- 27 de agôsto de 1965;
IV - outras entidades Federais, Escional de Brasília será constituído:
taduais e Municipais que a êle se inI - do líquido resultante das alietegram cbm recursos ou bens, mediannações a que se refere o artigo 12 te convênio.
.
do Decreto n9 56.793, de 27 de agôsArt. 49 Os participantes co-proprie-.
to de 1965, tôdas elas sujeitas à cortários do Fundo, figurarão nos resulreção monetária;
tados com a parcela prbporcwnal aos
11 - dos conjun~os, edifícios ou valôres de suas quotas acrescidaiJ ano
unidades residenciais situados · em
a ano da distribuição proporcional
Brasília, ainda não concluidos, nem dos luCros, recebendo do Gestor - o
como os respectivos terrenos;
Dirigente do Grupo de Trabalho de
III - das projeções integrantes de Brasília - cópias do Plano de Apliquadras residenciais de propriedade cação
aprovado pelo Banco Nacional
dos órgãos indicados no item I do arda Habitação, os balanços anuais
tigo .anterior, que se prestf'm à cons- acompanhados
das contas 'de Lucros e
trução de unidades cu conjuntos ha- Perdas e a discriminação do capital
bitacionais,
IV ~ dos materiaib de ccnstruc:ão anterior e do nôvo capital corresponadquiridos para as mencionadaS ob~as dente a cada membro.
Art. 5º Os participantes do Fundo
e que não forem objeto de aplicacâo
em construções de edifícios em· Bra- poderão solicitar, a qualquer tempo:
sília, para serviços dos órgãos refe- ao Gestor do mesmo, as informações
ou vistas de quaisquer documentos e
ridos neste artigo;
'
V - das unidades residenciais em as explicações que julgarem necessáBrasília adquiridas ou construídas rias ao perfeito entendimento dos- aspelo Govêrno e que por fôrça de Lei suntos.
venham a ser incorporadas ao Fundo;
Art; 69 Cada entidad,e co-proprietá~
VI - dos créditos orcamentáríos ou ria designará um seu representante
especia~s que a êle, eSpecificamente,
para os entendimentoS que se fizeremse destmem;
necessários junto ao Grupo de Trayn - doS valôres de entida<les pú- · balho de Brasilia, Gestor do FUndo
Rotativo.
bllcas que mediante convêr.io com o
'

ATOS

DO PODER ExECUTIVO

CAPÍTULO IV

Do Contrôle

Art. 79 o Banco Nacional de Habitação de acôrdo com os itens I, Hl e
VI do art. 17 e item 1 do art. 18, d&
Lei n" 4.380, de 21 de agôsto de t964,
manterá junto ao Fundo Rotativo Hãbitacional de Brasília, uma Delegação
de Contrêle, cuja composiçao ~ atribuições serjlo determinadas por Portaria baixada pelo Presidente daquêle
Banco.
CAPÍTULO

\r

Da competência

Art. 89. Compete ao Fundo Rotativo
Habitacional de Brasília, bem como
ao seu Gestor:
I ~ mariter entrosamento com Os
participa,rites do Fundo e com a Catxa
Económica Federal de Brasília;
II :- manter na forma do Decreto
nº 56.793, de 27 de a,gôsto de 19ô5,
conta permanente na . Caixa Econo·
mica Federal de Brasília sob o tit'!lo
Grupo de Trabalho de Brasília FUndo Rotativo Habitacional de Brasília (Lei n!f 4.380, de 21 de a.gôstu de
1904) ;
III -

receber os bens incorporados
ao .Fundo, bem como as parcelas t:·Jrrespondentes -à venda dos imóveis
ocupados, como atribuídas na Lei v>
gente;
IV - cadastrar os imóveis que t-oram alienados nos têrmos da legislação vigente, por órgão proprietário P
manter atualizada a ficha de cadct
unidade; 1
V - prever a.s receitas e despe:3as
do Fundo Rotativo;
VI - estudar e propor medidas jestinadas à obtenção de recursos para o
Fundo Rotativo e, inclusive, qu'=tndc
necessário, realizar operações de 0rédito, sob garantia e dentro dos !inr.tes da. arrecadação . prevista para. o
Fundo;
VII - elaborar o Plano de .\plíca.ção do· FUndo, de acôrdo com o Phmo
de Transferência da Capital e os recursos ·disponíveis, submetendo-u à
aprovação prévia do Banco Naciomi.1
de Habitação;
VIII :- elaborar e desenvolV?C":" o
Plar.o Diretor de construções plan~
jando o desenvolvimento do mesmo:
IX - classificar e arquivar os projetas e detalhes correspondentes a,
cad~ construção;
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X --executar as obras, através de
Concorrências Públicas;
\
XI - preparar as minutas dos editais de concorrências e dos contratos
delas resultantes;
XII - estabelecer' o contrôle -;écnico das obras contratadas, de acô:""dÓ
com os projetas, especificações, e cronogramas de execução, fiscalizando-as·
XIÚ - vistoriar e receber c~.s obras
concluídas· e entregá·-las,· imediatamente, para sua ocupação e postànor
venda, de acôrdo oom o Plano de
Transferência da Capital;
XIV - escriturar e controlar os
custos por unidade de. construção;
XV - manter laboratório. heliográfico, fotográfico e fotostático;
XVI - instruir os processos de faturamento;
XVII - apurar o preço de custo por
unidade residencial construída;
XVIII determinar o preco de
venda de 'cada unidade construída.:
XIX - articular-se com a cá.i.xa
Econômica Federal de Brasilia para
a venda das unidades residenriais
construídas, de acôrdo com as normas
estabelecidas; ·
XX - remeter o Plano de Aplicação, os balancetes e demonstrativos
necessários aos órgãos integrantes do
Fundo;
xxr - assegurar aos .cc-proprietários o exanie de documentos relativos
à gestão do FUIJ.do .Rotativo;
XXII - estabelecer as normas necessárias à elaborafjáo dos conv~nios
com entidades que desejem participapar do .Fundo e sôbre a venda das
unidado.des residenciais pela .:::aixa
Económica Federal de Brasilia e encaminhá-los à Consultaria Jurir'J.iCa.
para preparo definitivo dos mesmos:
XXIII -::.___ elaboràr o relatório anual
do Fundo Rotativo;
..,
XXIV - elaborar e· submeter a
prestação de contas ao Fundo aos
respectivos co-propríetfu;.os;
XXV lev:omtar ·em função do
Plano de Mudança, as disponibilidadEis em terrenos;
XXVI - estudar '"as possibilid·:td"s
de empréStimos para construções em
lotes individueis, para funcionários já
traruferidos e a serem transferidos:
XXVII - estabelecer .bases eco!lômicas para o processo de venda ,1ns
imóveis;
XXVIII - contratar Serviços técnicos e estudos especializado!;
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XXIX - fixar gratificações, ajudas'
de custo e diárias;
XXX -

admitir, dispensar e

~on~

tratar servidores fixando honorários,
vencimentos ou salârios:
XXXI - resolver os casos omissos.
ouvido, no que couber, o Banco .Nacfonal. de Habitação.

CAPÍTULO VI

Da Organizaç_âo do Fundo

Art.

99~

o

FUndo Rotativo Habita-

ciOnal de Brasília integrará a

est~u~

tura do Grupo de Trabalho de Brasl-

lia, constituindo-se em um de . .seus
setores e utilizando todos os serv1ç1s
do mencionado Grilpo.
Art. 10~ o FUndo Rotativo Haorta-.
cional de Brasília terá os seguintes
órgãos:

I - ôrupo .Atuarial· e do Plano de
Aplicação;

II -

Grupo de Estudos e Projçtos;

III - Grupo de Contrõle TécnicJ <:
Fiscalização;
IV - qrupo de Administraçáu do

Mate:Hal de Construções:
V - Grupo de Contabilidade;
VI - Secretaria.
§ 1<?. O Chefe do Setor será je livre escolha do Gestor do Fundv
Dirigente do Grupo de Trabalho, ~ os
Chefes de Grupo e o da secretõ:l.ria
serão propostos pelo C,hefe do. Setor e
designado por aquêle Dirigente.
§ 2<?. Os substitutos do Chefe do &l'tor e dos Chefes de Grupo serão de
livre escolha dos mesmos e designadós
pelo 'Gestor do Fundo.
Art. 11. As -atribuições de cada
Grupo, bem como as respectivas totações, serão baixadas por Portaria do
Gestor do Fundo.
Brasília, 10 de maio de 1966. - Alvaro de La Roque Couto.

DECRETO NQ 58.4('0 ,- DE 10 DE MAIO DE 1966

AproVa o Regulamento para a· cobrança e fiscalização do Impôsto de

Renda~

C· Presidente da RepUblica. usando da atribuição que lhe confere o

art. 87, n<? 1, da Constituiç~o. e nos têrmos do art. 53 da Lei n9 4.862. de
~9 cte novembro de 1965, decreta:
Artigo único. Fica aprovado o Regulamento que com êste baixa,
d.SSinado pelo MinistrO de

i<~tade

dos Negócios da Fazenda, para a cobran-

ça e fiscalização 'tio Impôstu de .K.enda.
Brasília, em. 10 de maio· 1e 1966; 1459 da Independência e 789 da

República.

R.

CASTELLO BRANCO.

Octavio Bulhões.

Regulamento para a. Cobrança e Fiscalização
do lmpôsto de Renda

LIVRO I
DOS CONTRIBUINTES DO IMPOSTO
TI.TULO

I

Das pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil
CAPÍTULO I

DISPOSIÇOES GERAIS

Art. lQ As pessoas físicas, donl.iciliadas ou residentes no Brasil, que
tiverem renda líqmda anual superior a Cr$ 1.500.000· <hum milhão e quinhentos '!nil cruzeiros;. ·apurada de acôrdo com êste Regulamento, são
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cont:ribulntes l~O tmpôsto de renda. sem distinção de nacionalidade, sexo
idadE;, estado ou profis'iâo <Lei n<! 4 862, art. 1Q}.
PaÍ'ágrafo único_. São também contribuintes as pessoas tisicas que
perceberem r:endimentos de bens de q"ge tenham a posse, como se lhes
pertencessem, de acôrdo com a legislação em vigor (Decreto-lei nfnnero
5.844, art. 19, parágrafo único}.
CAPÍTULO D

DOS RENDIMENTOS DE MENORES

Art. 2Q Os rendimentos de menores serão tributados juntamente com
os de sêus pais (Lei nQ 4.596, art. 49).
Parágrafo único. o- disposto neste artigo não se aplica (LeJ número
4.506, art. ·49. § 19):
a) aos filhos -emancip3.dos;
b) aos filhos de primeiro leito de bínuba no exercício do pâtrlo poder,
que poderão trr seus rendimentos tributados· em separado;
c) aos filhos menores que aufiram rendimentos de trabalho e' optem
pela sua tributação em separado.
CAPÍTULO DI

DOS RENDIMENTOS NA CONSTANCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL

Art. 39 Na ·constância da sociedade conjugal, os cônjuges terão seus
rendimentos tributados em conjunto, inclusive as ·pensões .de que tiVerem
gõzo pvivatívo IDecreto-JefnY 5.844, art. 67, e Le1 nY;l54, art. 19, 67, ~ 2Y!.·
§ !Y Se o regime_ dó casamento fôr o da separação de bens, é facultado
a qualquer dos cônjuges optar pela tributação em separado de seus rendimentos próprio_s <Lei nY 154, art. lQJ.
§ 2Q No regime de comun.f1âo de bens, quando, além do cabc(:a do
casal, o outro côn.iuge também auferir rend.imentos superiores a ....... .
Cr$ 1.500.000 (hum milhão e quinhentos mil cruzeiros), poderão ser tributados separadamente, -em nome do outro cônjuge,_ os rendimentos que
êste tenha auferido de seu trabalho própriO e de bens· gravados conl
cláusulal'. de incomunicabilidade e -inalienabilidade <Lei n9 3.470, art. 33
e Lei nv 4.862 art. 19).
§ 3Y Nos casos dos §§ 19 e 2Q teln o outro cônjug_e, exchúdo o abatimento concernente aos filhos_ comuns que cabe ao cabeça do casal, direito
ao abatimento dos seus dependentes e a deduÇão das despesas necessárias
à percepçãc' dos seus rendimentos.
Art. 49 No caso de dissolução da sociedade conjugal, por morte de um
dos cônjuges serão tributadas, em nome do sobrevivente, ás importâncias
que êste perceber do seu trabaLho próprio, das pensôes de que tiver gôzo
privativo ou de quaisquer bens que não se incluam no, monte a partilhar
(Decreto-lei n9 5.844, art .. 68).
CAPÍTULO IV

DO ESPOLIO

Art. 59 Ao espólio são aplicadas as normas a que e'stão sujeitas as
pessoas físicas, observado o disposto neste capitulo (Decreto-lei número
5.844- art. 45, parágrafo único).
Art. 69 No caso do falecimento do contribuinte, a declaração, inclusive nu exercício em que fôr homologada a partilha, ou feita a adjudicação
dOs bens. será apresentada em nome do espólio, com base nos rendimentos
auferidos no ano anterior <Lei· n<? 154, art. 19).
~ 19 Homologada a partilha ou feita a adjudicação dos bens, deverá
ser apresentada pelo inventariante, dentro de 10 <dez) dias, declaração
dos L'endimentos auferidos entre _1 9 de janeiro e a data da homologação
ou adjUdicação '(Lei n9 154, art. 19) .
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2q O lançamento do impôsto será feito, até a partilha ou adjudicação dos bens,. em nOme do e_spóUo (Lei nll 154, art. 19).

Art.. 79 A. partir da

~.bertur<>

da sucessão e enquanto não fôr

nicada a homologação da partilha ou a adju.dicaçâo dos bens, as

com~.<

abri~

gações estabelecidas neste Regulamento ficam a cargo do inventariante
(Decr'€to-lei n9 5 844, art. 46).

.

Parágrafo Unico. A comunicação de que trata êste artigo será feita

à repartição lançadora do local do último domicilio do de cujus pelo

inventariante ou Qualquer herdeiro, juntando-se os documentos comprobe.tórios (Decreto-lei n9 5.8.44, art. 46, parágrafo únicol,

Art. 89 A isenção de Cr$ 1.500.000 <hum milhão e ciuinhentos mn
cruzeiros). do art. 99, será considerada até O exercício financeiro seguinte
ao anc em que ocorrer o falecimento dO contribuinte (Lei nQ 2.354, artigo
22, e Le.i nl? 4.862, art. 19).
Parágrafo único. Nos exerclcios subseqUentes. se a renda liquida fôr
superior a Cr$ 1.500.000 <um milhão e quinhentos mil -cruzeirosJ, calcu~ar-se-á o impôsto progressivo, sem se atender ao limite ~e isenção
(Lei n.\1 2.354, art. 22, e Le1 n.9 4.862, art. 19>:
a') aplicandc sôbre cada Cr$ 1. 000 (mÜ cruzeirosJ da renda ate
Cr$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros) a menor aliquota
da tabela de que trata o art. 99;
b) observando, a partir da renda de Cr$. 1.501 000 !um milhão, quinhentos e um' mil cruzeiros>. a progressão constante da tabela referida
no item a, desprezada a fração de renda infertor a Cr$ 1.000 <mil cruzeirosl .
Art. 99 Quando se apurar, pela abertura da. sucessão, que o àe cujus
não ·apresentou declaração para os exercicios anteriores. ou o fêz com
omissão de r·endimentos, cobrar-se.,.á do espólio o impôsto respectivo. acre·scido da multa de mora prevista na letra d'do art. 444 (Decreto-lei número 5. 844, art. 49l .
Parágrato único. Se as· faltas forem cometidas pelo inventar'iante,
serão pUnidas com as multas cabíveis de acôrdo com os arts. 440 .a 451
(Decreto-iei n9 5.844, art. 49, parágrafo _único>,
Art. 10. Na falta de pagamento pelo inventariante, o cônjuge meeiro
e os herdeiros e legatários responderão solidàriamente pela· totalidade
do débito dentro das fôrças da meação, heranca ou legado (Decreto-i~i
n<? 5. 844, art. 50) .
CAPÍTULO V

DAS PESSOAS QUE

TR~NSFERIREM

RESIDí!:NCIA PARA O EXTERIOR

Art. 11. Os domiciliados ou residentes no Brasil que se retirarem em
caráter definitivo do território nacional no correr de um exercício financeiro. além da declaração correspondente aos rendimentos do ano anterior,
ficam sujeitos a apresentação imediata da declaração dos rendimentos do
período de 19 de janeiro até a d~ta em que fôr requerida às repartições
do Impôsto de Henda a certidão para os fins previstos no artigo 398
<LeJ n9 3.470, art. 17).
Parágrafo único. A declaração de rendimentos de que trata êste artig-1 será apl'esentada com o requerimento da certidão negativa de débito.
CAPÍTULO VI

LJAS PESSOAS QUE TRANSFERIREM RESIDl!:NCIA PARA O BRASIL

Art. 1~. As pessoas que, no correr d.e um exerciclO financeiro, trans~
ferirem residência para o território nacional e, nesse mesmo ex.ercicio,

Aros ro
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;s,mc1arem a percepção de ·rendimentos tributáveis de acôrdo com êste
..Regulamento, estarâo sujeitas ao rmpôsto no exerc1c1o seguinte, como re·
sidentes ou domiciliadas no País (Decreto·lei n9 5.844, art. 61).
~ 19 No caso dêste artigo, serão dec~arados os rendimentos percebidos
entre a data da chegada e o último dia do ano civil (Decreto·lei número
5.844 art. 6L parágrafo único).
·
~ 29 Quando o residente no estrangeiro estiver submetido ao regime
.de tributação na fonte previsto no art. 292 e transferir residênci'a para
.o Brasil, ficará sujeito ao impôsto como residente ou domiciliado no, pais,
no ano que se .seguir ao da mudança <Decreto~lei n9 5.844, art. 60).
§ 39 No caso a que se refere o parágrafo anterior, a declaração abran·
gerá a totalidade dos rendimentos, deduções cedulares e abatimentos relativos ao ano da mudança, na· forma do disposto no art. 95 (Decreto~lei
n? 5. 844, art. 60, parágrafo único) .
§ 49 As pessoas que. no correr de mn exercício financeiro, transfe~
rirem residência para o Brasil e, nesse mesmo exerc'ício financeiro, deixarem o território nacional, em car'âoter definitivo, serão tributadas na
.conforroidadP. do disposto no artigo anterior.
CAPÍTULO Vll

DOS SERVIDORES DE REPRESENTAÇOES ESTRANGEIRAS
E DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS

Art. 13. Estão isentos do impôsto os· rendimentos do trabalho aufezoidos por <Lei n9 4.506, art. 59):
a) servidores diplomáticos de governos estrangeiros;
bl servidores de orgahismos internacionais de que o Brasil fa'ça· parte
e aos quais se tenha obngado por tratado ou convênio a conceder isenção;_
c) servidor não brasileiro de e:çnbaixada, consulado e repartições oficiais de outros paiS€? no Brasil, desde que no pais de sua naciona-lidade
seja assegurado igual tratamento a brasileiros que ali exerçam idênticas
funções.
·
Parágrafo, úniCo. As pessoas ref€ridas nas letras b e c dêste artigo
serão contribuintes como residentes no estrangeiro em relação a outros
rendimentos Produzidos no País (Lei n9 4.506, art. 59, parágrafo único).
CAPÍTULO Vlll

DA INSCRIÇÃO NO DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

Art. 14. As repartições do Imp6sto de Renda instituirão serviço especial de Registro das Pessoas Físicas sujeitas à apresentação de. decla~
ração de rendimentos e de bens (Lei n9 4.862, art. 11).
TITULO

11

Das pe-ssoas jurídicas domiciliadas no Brasil
CAPÍTULO I

DISPOSIÇOES GERAIS

Art. 15. As pesso~ jurídicas de direito prtvado domiciliadas no
.Brasil, que tiverem lucros apurados de acôrdo com êste Regulamento,
são contribuintes do impôsto de renda, sejam quais forem seus fins e
:nacionalidade (Decreto-lei n9 5.844, art. 27).
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19 As disposições dêste artigo aplicam-se _a tôd~· .as firmas e sociedades, registradas ou não. às filiais. sucursais, agenmas ou representações no Pais das Pessoas jurídicas com se~e no es~rangeiro e:. igualmente ·aos· comitentes domiciliados no exteriOr, quanto aos resultados
das operações realizadas por· seus mand~tários ou comissários no Srasil'
(Decreto-lej n9 5.844, art. 27, § 2_11, e Lei nQ 3.470, art. 76).
.
. § 29 Para os efeitos de tribl.ltação não são considerados pessoas juri..
dicas os fundos .constituídos em condomínio e administrados por sociedades de investimentos fiscalizadas pelo Banco Central da Repúbllca>
do Brasil. desde que não seja aplicada em uma só emprêsa importância
superior a 10% <dez por cento) do valor· do fundo e haja distribuiÇão
anual pt"=los condôminos .de todos os resultados auferidos (Lei n9 3.470~
art. B2, e Lei nQ 4.595, art. 89).

'

CAPÍTULO

ll

DAS EMPR!lSÀS INDIVIDUAIS
Art~ 16. As emprêsas individuais, para os efeitos do impôsto de renda,
ficam equiparadas às pessoaS jurídicas (Lei nQ 4.506, art. 29, § 19, e Decreto n9 56.720, art. 19).
§ 19 São emprêsas individuais <Lei n9 4 .506, art. 41, § 19):

as firmas 'individuais;
b) as ,.pessoas físicas que em nome individual ·explorem, habitual e
profissionalmente. qualquer atividade econômica. de. natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro. mediante venda à terceiros
d-e bens ou serviços, inclusive:
I - a compra e venda de imóveis;·
II - a construção de prédios para revenda ou ·a incorporação d&
prédios em condomínio;
III - a organização de loteamento de terrenos para venda a pres~
taçôes com ou sem construção.
§ 211 Para os efeitos do disposto nos itens I, -II e III da alinea b dO
parágrafo· a'nterior serão consideradas em cada exercício como emprêsas
individuais as pessoas físicas que, no triênio anterior, tiverem:
a) contratado a transferência, a título oneroso, da propriedade· ou
de direitos sôbre mais de 15 (quinze) imóveis, cujo instrumento ·inicial
da aquisição haja sido lavrado no mesmo triênio;
b) assumido a responsabilidade de incorporação de edificações ou
conjuntos de edificações, registrando-os em seus nomes, nos têrmos do
art. 32 da· Lei nll 4.591, de 16 de dezembro de 1964, em mais de três
terrenos;
c) regiStrado, nos têrmos do Decreto-lei n9 58, de 10 de dezembro
de 1937, mais de -três loteamentos de terrenos de sua propriedade, para
venda a prestações.
§ .311 Para os efeitos do limite estabelecido na alínea a do § 211 serãO
observadas- as seguintes disp_osições:
a) não serão computados os imóveis .havidos por heranç·a, legado,
doat;ão ou dação em pagamento, nem aquêles cujo instrumento inicial de
aquisição seja ant~rior a 19 de janeiro de 1965;
b1 no casu de o mesmo -imóvel ser alienado parceladamente, em
!rações ideais ou partes autõnomas, o conjunto das· operações de venda
dessas parcelas, frações ou partes, será computado como uma única ope...
ração com a data do primeiro instrumento de alienação.
a)
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~ 4Q Para os efeitos do limite estabelecido na· alinea b do § 29 serão
<>h::::ervadas as seguintes disposições:
a) não serão computados os terrenos eujo in'strumento inicial-de· aquisição, pelo incorporador. seja anteri.or a 19 de janeiro .de 1965:
b) não serão computados os registras de incorporações que, nos têrmos
.do art. 34, da Lei nQ 4. 591, de 16 de dezembro de 1964, forem denunciada~ dentro do prazo dt> carência declarado pelo incorporador;
· _ CJ serà considerada unitàriamente cada edificação ou cada conjunto
·d~ edificações, abjeto de um mesmo registro de incorporação. ainda que
abrangendo dois ou mais terrenos confrontantes adquiridos separadamente
pelo incorporador.
§ 59 .Para os efeitos do limite estabelecido na alinea c do § 2Q serãO
observadas as seguintes disposições:
a) não será computado o loteamento de terrenos ·cujo inStrumento
inicial de aquisicâo seja anterior a 1Q de janeiro de 1965:
DJ será consitterado unitàriamente o loteamento da . área objeto de
um mesmo· registro nos têrmos do Decreto-lei n9 58, Q.e 10 de dezembro
de· 1937. ainda que abrangendo dois ou mais terrenos confrontantes,
~dq_uiridos separadamente pelo proprietário- que p,:omover. o loteamento..
~ 69 No caso da- alínea b do § 19 dêste artigo, sàmente serão tributados, como lucro de pessoa juridica, os rendimentos auferidos no exer·cício pela emprêsa individual e que resultaram:
. .a) da transferência a titulo oneroso da propriedade ou direitos sôbre
imóvei3 c"ujo instrumento inicial de aquisição date de menos de três.
anos. excluidos os imóveis recebidos por legado, heran~a, doação ou dação
em pagamento:
·
b J da mcorporação de prédios em condomínio ou da construção· de
prédios para· revenda;
cJ da organizaçao .de lOteamento de terrenos para a venda a pres·
tações, com ou se:m construção.
~ 79 O impôsto de· que tratam os arts. 129 a 156 não incide nas"
transações cujo alienante fôr considerado emprêsa individual.
§ 89 As pessoas físicas consideradas emprêsas individuais na forma
·dêste artigo são obrig~das:
·<:
a) a inscrever-se no cadastro a que se refere o art. 32:
b> a manter livt·o-cnixa na forma do art. 227. no qual serão escriturados todos os fatos relativos às suas atividades económicas;
cJ a manter sob sua guarda e responsabilldade ·os ·documentos compro·batórios dos lançamentos referidos na alínea anterior:
dl a efetuar as retenções e recolhimento de impôsto d~ renda na
fónte previsto heste Regulamento para as pessoas jurídicas.
~ gç o disposto no § 19, alínea b, dêste artigo não se aplica ao caso
<lo exercício das profissões ou da exploração individual das atividades a
que se refere o art. 49.

CAPÍTULO lll

DAS ISENÇOES

Seção I - Disposições gerais

Art. 17. A isenção de tributação das pessoas juridica:.s de que trata
-êste Capitulo não as exime das demais obrigações previstas neste Re~
gl'lamento,. espé'cialmtnte as relativas a retenção e recolhimento de. imposto;, sõbre rendimentos, pagos e; pr~stação de informações (Lei nQ -4.506,
art. 33).
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Art. 18. A isenção concedida às pessoas ju_ridicas não aproveita aos·
que delas percebam rendimentos sob qualquer titulo e forma <Decreto-lei'

_n,9 5.844, art. 31).

Seçâo II -

Das emprésas individuais

Art. 19. Estão isentas do impõsto de renda as. emprêsas individuai&
euja receita bruta anual seja inferior a Cr$ 6.300.000 (seis milhões e
trezentos mil cruzeiros) <Lei n<? 4.506, art .. 29).

Parágrafo único. Os titulares das emprêsas individuais de que trata:
êste artigo deverão computar na respectiva declaração de pessoa física.
nas cédulas em que couberem, os rendimentos auferidos dessas emprêsas.

Seção I II - Das sociedades de reduzida receita bruta
Art. 20 .··Estão isentas do impôsto de renda as sociedades que tenhamreceita bruta anual não excedente a Cr$ 1.058.400 (um milhão e cinqüenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros) (Lei n9 4.357, art. 25):
Parágrafo único. Os rendimentos auferidos p·elos sócios das sociedades.
a que se refere êste artigo serão tributados nas declarações das pessoas
físicas beneficiárias.
Seção IV -

Das instituições de educação

Art. 21. Estão· isentas do impôsto de renda as instituições de educaçãu
cujas rendas forem aplicadas integralmente no Pais, para fins educaeicnais, observadas as disposições dêste Regulamento quanto às remunerações relativas a prestação de serviços (Lei n9 3.4?0, art. 113).
Seção V -

Das companhias estrangeiras de navegação marí.tima e aérea

Art. 22. Estão isentas do impôsto ·~cte renda as companhias estrangeiras de na~'egação marítima e aérea, se, no país de sua nacionalidade,
as ·companhias brasileiras de igual obje~ivo gozarem da mesma prerrogativa (Decreto-J.ei n9 5.844, art. 30).
Seção VI -

Das sociedades cooperativas

Art. 23. Estão isentas do impôsto de renda as sociedades cooperativas-,
a seguir enume.rad~s (Lei n9 4.506, art. 31):
a) de prOdução ou trabauio' agrícola;
b) de beneficiamento e venda·,· em comum, de pl:odutos· agrícolas ou
de origem animal, ou da pesca;
c) de industrialização d-e produtos agropecuários dos seus assocÜtdos;
d) de compra em càmum, para Uso dos seus associados e sem intuitode revenda a terceiros, . de animais, plantas, mudas, sementes, adubos,
inseticidas, máquinas, instrumentos, matérias-primas e produtos industrializados destinados à lavoura e à pecuária· ou a abastecimento das
propriedades agropastoris de seus associados;
e) de seguros mútuos contra geada, mortandade de gado e outros
flagelos:
1> de crédlto agrico!a;
g) de consumo, quando não tenham estabelecimento aberto ao público.
e vendam exclusivamente aos seus associados;
h)
editôra,s e de cultura intelectual, ainda que mantenham ·oficinas
próprias para compor imprimir, gravar, brochar e encadernar livros, opúsculos, revistas e periódicos; desde que. tais edições e trabalhos· gráficos
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$ejam dé exclusiyo proveito dos associados, ou se destinem Unicamente
à propaganda da sociedade ou instituição copperativa, sem estabeleci·
menta aberto ao público;
i). escolares;
j) de seguros contra acidentes de trabalho;
kY de conS'truçâo de habitações populares, para venua umcameme a
assoCiados;
n. de produção ou distribuição de energia elétrica, de transporte e de
telecomunicações, em zona rural, para venda ou prestação. de sex·vlços
exclusivamente a associados ;
?n) de seguro agrícola (Decreto n9 55.801, art. 18).
Parágraft. único. Cessará de pleno direito a isenção da cooperativa
que distribuir dividendos aos seus associados, não se considerando dividendos:
'
a) o juro fixo até a taxa de 12% <doze por· cento) ao ano, atribuído,
de acôrdo com a legislação cooperativista vigente, aQ. capital social realizado;· que poderã ser atualizado monetàriamente nos têrmos do art. 261;
b) O retôrno ou sobra correspondente ao reajustamento de preços
pagos ou recebidos de seus associados.

"

Art. 24. Fica. revogada, a partir de ·19 de janeiro -de 19G5, a isenção
do impôsto de renda anteriormenti:'! concedida a sociedades cooperativas
não enumeradas no art. 23 (Lei n9 4.506, art. 31, § 29).

Seção VII -

Das so~iedades beneficentes: fundações, associações
e si1u1.icatos

Art. 25. As sociedades e fundações de caráter beneficente, filantrópico,
caritat-ivo, religioso, cultural, inStrutivo, cientifico, artístico; literário. rew
creativo, esportivo e as associações e ·sindicatos que tenham por objeto
cuidar ·dos interêsses de seus associados gozarão de isenção do impOsto
~e renda, desde que (Lei n9 4.506, ·art. 30):
~) não- remunerem os seus dirigentes e não distribuam lucros 1 qual~
quer titulo;
b>· ·apliquem integralmente os seus recursos na manutenção e desen ...
volvimenr.o dos objetivos sociais;
c> mantenham escrituração das suas receitas , e despesas em livros
revestidos das formalidades que assegurem a 11 respectiva exatidão;
d) pr-estem às repartições lançadoras do impôsto as informações determinadas pela lei e· reColham os tributos retidos sôbre Ol rendimentos
por elas pagos.
§ 19 As pessoas jurídicas referidas neste artigo, qUe deixarem e.e satisfazer as condições coristantes das letras a e b, perderão, de pleno direito, a isencão.
· § 29 Sem prejuizà das demais penalidades estabelecidas na lei, o
Departamento do Impôsto de Renda suspenderá, por prazo não superior
a dois ·anos, a isenção, prevista neste artigo, da pessoa jurídica que fôr
co-autora de infração a dispositivo da legislaçã9 sôbre impôsto de renda,
especialmente no caso de informar ou declarar recebimento de contribuição em montante falso ou de outra forma cooperar para que terceiro
sonegue impostos <Lei n9 4.506, art. 30, § 39).
§ 39 Nos casos do parágrafo anterior, se a. pessoa juridica reinc~dir na
infração, a isenção será suspensa por prazo indeterminado <Lei ilúmero
4 506, art. 30, l 49) .
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§ 4!? Nos casos ·cte inobservância do disposto nas letras c e d, poderá
0 Departamento do I_mp~sto de Rend~ .suspender a isençã~, enquanto não
fôr cumPrida a obngaçao, sem preJUIZO da multa prevista nos artigos
449 e. '450, letra 1 <Lei _nt? 4.506, art. 30, § 2'?).
§ 59 Não .estão sujeitos ao impôsto de renda os juros e com1ssoes

recebidos po"" sindicatos profissionais ou ·instituições congêneres, quando

os re:-pectivos empréstimo~ for~m contraidos peJo Banco Nacional da Habitação ou por êle aprovados, em favor de entidades que integram o
·sistema financeiro da habitação. e se destinem ao financiamento de construção residencial, diretamente Ou por intermédio de sindicatos profissionais, cooperativas e, outras entidades sem finalidade lucrativa estabelecidas· no Brasil (Lei n9 4.862,_ art. 26).
·

Seçtio VIII

Das sociedades de investimentos

Art. 26. Estâ.o isentas· do impôsto de renda as sociedades de inves. timentos que tenham por objeto exclttsivo a ·aplicação de seu capital
em carteira diversificada de títulos ou valôres mobiliários, auto'rizadas a
funcionar pelo Bancá·~ Central da República do Brasil, desde que distriM.
buam anualment~ oS: rendimentos auferidos <Lei n9 4. 728, art. 57J.
Seção lX -

Das sociedades de economia mista que exploram distribuição
de ene,rgia elétrica na área da SUDENE

Art. 27. Estão isentas do impõsto de renda as sociêdades de economia
mista de âmbito estadual, organizadas na área de atuação da Supei-intendência do Desenvolvimento Econômico do Nordeste <SUDENE>, para
explorar a distribuição de energia elétrica (Lei n9 4.869, art. 43).

Seção X -

Da Companhia Brasileira de Alimentos

Art. 28. Está isenta do impôsto de renda a Companhia Brasileira de
Alimentos de que trata o art. 19 da Lei. nº 4. 732, de 14 de julho de 1965.
Seção Xl -

Da Companhia Hidtoelétrica da Boa Esperança

Art. 29. Está isenta do impôsto de renda a Companhia Hidroelétrlca
da Boa Esperança (COHEBE) (Lei n~ 4.8'69, art. 43).
Seção XII --Da Compa1Jhia de Eletriticaçá? Rural do Nordeste

Art. 30. E:stá isenta do impôsto de renda a Companhia de- Eletrift..
cação Rural do Nordeste (CERNE)· CLei nQ 4.869, art. 43).
seção Xlll -

Do reconhecimento da isenção

Art. 31. As isenções previstas neste Capítulo serão' reconhecidas. na
forma da art. 493, mediante requerimento das int~ressadas, acompanhado:
a) de documentos fornecidos pelo Banco central da República do
Brasil, no caso das sociedades de investimento, provando que estão au~
torlzadas a funcionar no Pais e que efetuaram a distribuição dos rendi·
mentos auferidos;
tn de documentos fornecidos pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste no caso eles sociedades de economia mista orl?;ani·
zadm, 'para explofação de energia elétrica, provando que se . situam na
área -de atuaçãc da . SUDE~E;
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c) de documentos fornecidos pelas autoridades competentes, nos demais casos, provando (Decreto-lei n9 5.844, · art. 29):
1
personalidade jurídica;
II
nnalidade;
UI
natureza' das atividades;
IV - caráter dos recursos ~ condições em que são obtidos;
v - aplicação integral dos lucros na manutenção e desenvolvimento
dos objetivos ·sociais.
Paragrafo _Unico. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de
que tratam os arts. 19, 20, 28, 29 e 30.
CAP!TULO [V

DA INSCRJCÇAO NO DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA
Art. 32. AB repartições do Impôsto de Renda instituiráo um servlç.o
espeéial de Registro das Pessoa-S Jundicas, no qual serao obrigatóriamente
inscritas tôdas as emprêsas que exerçam atividactes no território brasilerro
com objetivo de lucro (Lei n"' 4.506, art 28J.
§ JY No Registro a que se retere este artigo serão· inscritas as pessoas
ou entidades menciOnadas nos artigos 15, 16 e seus paragrafas (Lei numero
4 .506, art. 28, §, 19) •
§ 29 Nenhum estabelecimento industrial OU' comercial, nem mesmo
slmples depOsitas Ou escritórios, poderáo funcionar_ no território riacion~l.
sem á prévia mscnçáo da respectiva firma ou sociedade propnetar1a no
Registro das Pessoas Jur1dlcas mantido p.el?- , L·epartlçtta lançadora do
tmpósto de renda da SU?. jurisdiçáo <Lei n9 4.506, art 28, § 2\'J.
§ 39 o registro de que trata este artigo sera adaptado, !'lO que couber,
à inscrição no cadastro geral de contribuintes institmdo pela Lei nQ 4 .503,
de 30 de novembro de 1964, regulamentada pelo Decreto n9 57.307, de 23
de noveinbro de ~965.

TiTULO III

Das pessoas residentes ou domiciliadas no exterior
Art. 33. Estão sujeitos ao impôsto de renda, de acôrdo com as disposições dos artigos 292 a 30D, os rendimentos provenientes de tontes situadaS
no Prus, quando percebidos:
a> pelas pessoas físicas ou jurtcticas residen'Ces ou .ctomictliadas no
estra:nge1ro lDecreto-lei n9 5.844, art. 97, aJ;
b> rpelos residentes no Pais que estiverem ausentes no exterior por
mais de 12 <doze> meses, salvo os referidos nos artigos 151 e 152 (Decretolei n9 .5.844, art. 97, bJ;
c) pelos residentes no f!Strang~iro que permanecerem no território
.nacion~l por menos de 12 ·(doze) meses (Decreto-lei n9 5.844, art. 97, c);
d) pelos contribuintes que continUarem a pe!ceber rendimentos produzidos I'lO País, a partir da data em que fôr requerida a certidão, nú
caso previsto no artigo n· (Lei n<.' 3.470, art. 17, § 39).

•

Parágrafo único. Nos casos de falecimento da pessoa tisica domicilíad~
no estrangeiro, o impôsto na fonte sera recolhido em nome do espólio ate
homologação da partilha ou a adjudicação ctos bens.
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LIVRO 11
Da tri.butação das pessoas tísicas domiciliadas ou residentes no Brasil

TíTULO I

Dos rendimentos sujeitos a declaração
CAPITULO I

DO RENDIMENTO BRUTO

Art. 34. constituem rendimento bruto, em cada cédula, os ganhos
derivados do capital, do trabalho ou da combinaçâo dé ambos, e' demais
proventos previstos neste regulamento (Decreto-lei n9 5.844, art. 10).
Art. 35. Entrarão no cômputo do rendimento bruto, nas cédul~.s
. em que couberem:
·
a> a ímportâncía com que fõr beneficlado o devedor, nos casos de
perdâo oU cancelamento de divida, em troca de serviços prestados <Decretolei n9 5. 844, art. 10, § 19, al ;
b> as 1mportãncias originadas dos titulas que tocarem ao meetto,
herdeiro ou legatário, ainda que corresportdam a período anterior ·â- data
da partilha ou adjudicaçào dos bens, exclu1da a parte Já tributada em
poder do espólio <Decreto~l~i n9 5·.844, art. 10. § 19, c>;
c> as importânciaS recebidas . para custeio de viagem e estada e as
de contribUições para a constituição de fundos de beneficência (Decreto·lei
n9 5.844, art. 10_, § 19, d>;
da os rendimentos correspondente~
aos tundos constituídos em
condomirúo, nas condições previstas no § 29 do artigo 15 (Lei
-~-470,'
art. 82, paragrafo ú.nicoJ ;
'
'
el os rendimentos recebidos de governo estrangeiro por brasileiros,
quando correspondam a· atividade exercida no territorio nacional <Lei
n9 4.506, art. 69~.

n;

'
Art. 36. Náo entrarão no cômputo do rendimento
bruto:
al
o capital das apólices de &--eguro ou pecúlio pago por morte do
segurado <Decreto-léi nç 5.844, art. LO, § 29, a>;
bl o valor dos bens adquiridos por doação ou herança {Decreto~lm
nv 5.844, art. 10, § 2º, b>;
cl os prêmios ·de seguro· rgstituidos em qualquer caso, inclusive no
de renuncia do contrato <Decret?J-lel n9 5.844, art. 10, § 2º, c>;
dl o valor locativo do prédio construldo, quando ocupado pelo ·seu
proprietario (Decreto-lei. nç 5.844, art. 10, § 2º, ál;
e1 a inderuzaçao e o av1so' prev10 por despedida, pagos· por motivo
de rescisão de contrato de trabalho. que não excedam. os limites garantidos
pela lei {L€i n~ 4. 506, art. 17, itens II e X> ;
fl as indenizações por acidente no trabalho <Lei n\1 4.506, art. 1'7,
1

H:em IV);
(Jl

as importãncias recebidas como salário-ta:mma estabelecido na le!

(Lei n'ol ,4.506, art. 17, X);
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hl as gratificações por quebra de caixa pagas a tesoureiros e outros
empregados, enquanto manipul~rem efetivamente valôres, desde que em
limites razoaveis nessa espécie de tra.balho <Lel n<? 4.506, art. 17, n;
H
os proventos· da aposentadoria t-U re!orma motivada por tuberculos.e ativa,. alienação mental, neoplasia maligna, cegueira; lepra, paralisia,
cardiOpatia grave e outras moléstias que a lei indicar, na base de conclusões
da medicina especializada <Lei n9 1. 711, art. 173, III e Lei n'? 4.506, artigo
17, III>;
•
11
as pensôes e Os proventos concedidos de acôrdo com os Decretosleis ns. 8. 794 e 8. 795, ambos de 23 de janeiro de "1946, e LeJ n<.> 2.579, de
23 de agõSto de· 19"5·5, em deccirrénma de. reforma ou faleCimento de excombatente da Fôrça Expedicionária Brasilerra (Leí n° 4.862, art. 29l:
k 1 os prCmios de seguro de vida em grupo pagos pelo ·empregador em
beneficio dOS seus empregados <Lel n9 4.ó06, art. 17, Vl;
o os serviços médicos, hospitalares e dentários mantidos ou pagos
pelo empregador em beneficio dos s~us ezv.pregados <Lei n.'? 4.506,
art. 1'1, VI>;
m 1 a alimentação fornecida gratuitamente pelo empregador, aos seus
empregados, ou a diferença entre o preço cobrado pela alimentaçáo forne ..
dda e o seu ·Valor de mercado <Lei n9 4.506 art. 17, Vlll;
m os uniformes, roupas ou vestimentas- especiais indispensáveis ao
exercício do emprêgo, cargo ou funçáo. fornecidos pelo empregador gratuitamente ou a preqos inferiores ao custo <Lel n9 4.506, art. 17, fXl;
01
o valor do transporte gratuito, ou subvencionado, tornecido ou
pago pelo empregador em beneficio dos seus empregados, seus familiares.
ou dependentes <Lei n~t 4.:,06, art. 17, VTID;
p1 as diferenças, em moeda, resultantes da atualizaçao do valor
·nominal unitã.rio das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (Le!
nç 4.357, art. 19 § 71Jl;
,
.
q 1 a var1ação correspondente à atualização monetarta dos deposttos~
em moeda, realizados para garantia de mstãncia, e devolvidos por ter . SidO
julgado em definitivo, procedente o recurso, reclamaçáo ou medida JudtC:IaJ contra a exigência fiscal (Lei n.9 4.357, art. 79, § 39 e Lei nv 4.506,
art. :w, § 4çJ;
r 1 a vanaçáo correspondente aos reajustamentos monetanos de que
trata o artigo 500 <Let n9 4·.380, art. 57 e Lei n9 4.728, art.s. 26, 27, 28 e 30J;
s 1 as diferenças em moeda resultantes da correçao monetária do
principal dos contratos que tiverem por obJeto a venda ou a construçáo
de habitações com pagamento a prazo <Lei n"' 4.364, art. lY, § 29);
t> até 31 de àezembro de 1970, os rendimentos ·resultantes de operações de construção e Pnme1ra transaçào, inclusive alienaçtw e locação,
relativos aos prédios residenciáis que VH~Í'em a ser c"onstrmdos em Brasl!Ia,
D. F., cujo valor não ultrapasse de Cr$ 3.175.200 <três milhões cento.
e setentá e cinco mil e duzentos cruzmros> <Lei nç 4.380, art. 58>.
§ 1.9 O salário-~rlucação devido pelas emprêsas vinculadas à Previ-·
dência Soc;al nac. tem caráter remuneratório na relação de emprêgo e nãocse relacion~. pll.ra efeito cl.êste Regulamento, com o salário 0'1 a remune-·
ração r1erceb·dn pelos çmpregados das mesmas emprêsas {Lei n.!J ·4.440~
art 3.9. § 2.o).
§ 2.(" Nos caso::, das letras a . b, c, e, t e i, dêste artigo, o"s juros ou
,qualquer outr._ interêss~ dêsses capitais serão incluidos na declaração de
rendimentos (Decreto-lei n.v 5.844. art. 10, § 3.9, e Lei n.'?.154, arts. 1.9 e 13)
Art. 37
Aquêles que declararem rendimentos de bens em condominio
deyerão indicar essa ci;·cunsrJ.n_cu.> <Decreto-le_i· n.9 5.844 .. art. 66l
Parágrafo único. Os rendimentos dos fundos em condoniínio de que
trata. o § 2.'? do art .. ~5. serão indicados pelos condôminos, segundo a sua
natm~z<~ P. na proporçaiJ das respectivas cotas, de acôrdo com o disposto na
letra ct do a~t. 3Q <Lei n.9 3. 470, art. 82, parágraf~ único) .
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CAPÍTULO fi

DA CLASSIFICAÇAO DOS RENDIM:ENTOS

Seção I -

Disposições gerais

Art. 38. Para os fins de declaração, os rendimentos serão classificado:s
em oito cêdulas, que se coorden<<m e ·ctenominam pelas primeiras letras d9
alfabeto

~Lzi

n,Q 154, 2.rt. 1.9).

Art. 39"'. Serão classificados como aluguéis ou myalties nas cédulas
·onde couberem, tôdas as espécies de rendimento percebidos pela ocupação,
uso, fruição ou explo:ração dos bens e direitos referidos nos arts. 50 e 56,
tais como (Lei n.9 4.506, art. 23):

·

as importâncias recebida~ periàdicamente ou nào, fixas ou vs.~
riáveis, .e as percentagens, paJ t.ic·ipações ou interêsses;
bl os p~gamentos de juros, comissões, corretagens, impostos, taxas
e. remuneração do trabalho, assalariado, autónomo ou profissional,· feitos
a tercerros por conta do locador do bem ou do cedente dos· direitos;
c)
as luvas, prêmios, gratifirações ou quaisquer outras ill;J.portãncias
pagas ao locador, 011 cedente do direito, pelo contrato celebrado;
dl
as benfeitorias e que..isquer melhoramentos realizados no bem
locado e as despesas para p1·eservação dos direitos cedidos, se de acôrdo
com 0 contrato fizerem parte da compensação pelo uso do bem ou direito;
e)
a indenização pe1a resclsão ou término antecipado do contrato.
§ 1.'~ a· preço de compra de. móveis ou benfeitorias. ou de qualquer
outro bem do locador ou cedente, integrará o aluguel ou royali:IJ, quando
tonstituir compensação pela anuência do locador ou cedente à celebração
'
· _,
do contrato (T,ei n.Q .4.506,•· art. 23 § l.Q) .,
§ 25' Não constitUi rc;;: .y o pagamento do custo da .máquina, equipamento ou· instrumento patent~~do (Lei n,Q 4.506, art. 23, § 2.Q).
·
§ 3.9 Salvo na hipótese da letra d, as benfeitorias ou. melhoria.~ feitas
pelo locatáriG não ,constituem .aluguel para o locador, e para o locatário
constituirão aplicação de capital quê poderá ser depreciado nc prazo dF vida.
útil do bem. ou amortizado no prazo do contrftto, se êste fôr inferior ao
da vida ú.tiJ do bem (Lei n.9 4.506, art. 23. § 3.9).
§ 4.9. Se o oontrato dt locação assegurar opção de compra ao locatário
e prever a compensação de aluguéis com o preço de aquisição do bem, não
serao classificados como aluguéis os pagamentos, ou a parte dêles que constituem prestaçâo do preço de aquisição (Lei ~·Q 4.506, ~rt. 23, § 4,Q).
a)

Seção TI -

Dos rendimentos da cédula A

Art. 40. Na cédula A serão classificados os juros fixos ou vari::!.ve}s,
anuidades e quaisquer bonificações de apólices, titulas ou obrigações nominativas. nominativas endossáveis ou ao portador, quando êste se iden~ifics.r.
-emitidas por pessoas jurídicas m asileiras de direito público (Lei n.9 4.506:
-art. 2ú 1, e Lei n.º 4.86.2, al't. 25 § 1.9).
P::m. a.fo único o disposto neste artigo não se aplica aos juros
prêmios, bonificações ou anuidades de títulos da divida pública. federal
estadual ou municipal que gozarem de isenção do i.mpôsto de renda, exM
P!'~ssamente asseg'urada ou concedida por lei federal (Lei n.Q 4.506t artigc
211, § }.<.1).

Seçâo lll -

Dos rendimentos da cédula B

Art. 41. Na cédula B serão classificados como juroS, pelo uso· ou
detenção de capital alhei<J, os seguintes rendimentos <Lei n.9 4. 506, art. 20):
a) juros fixos ou variáveis. anuidades e ·quaisquer bonificações de debênture~ nominativas· €ndossáveis oU outras obrigações nominativas ou
nnT'niMt.iV!'I.<::: f'lldOSSáVeiS emitidaS POr peSSOaS jUfidiCas de direito f)!iVadO,
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nacionais ou estrangeiras ou por pesso"!-S jurídicas estrangeiras de direito
público (Lei n.'>' 4.50ô, art. _20,_ II, e _Lei n.9 4. 7281 art. 26) ;_ . ~
b>·
uros fixos ou vanave1s, anUidades e quaiSquer bomflCaçoes de
·debêntu~es ou uutra.1.i obrigaÇões ao portador, quando êste se ldentifica.r,
emitidas por pessoas jurídicas de direito p~ívado, nacionais ou estrangeiras,
ou por pessoas jurídicas _estrangeiras de direito público (Lei n.9 4. 506,
art. 20 Il e Lei n 9 4. 728 arts. 26 e 54);
c> juros de depósito~ em dinhf:üro, a prazo ou a vista para qualquer
fim. seja qual fô1 <J depositário;
Cl)
juros fixos ou variáveis, de empréstimos civis ou comerciais, garantidos oU não, seja qua! fôr a na~ureza do bem emprestado e a forma
do contra. to ou título:
.:
ef juros de cauções fia.nçs,s ou depósitos em garantia de con~ra~os.
obrigaçõv"S ou exercic:~ d~- profissões, ca_rgos, funções ou empregos pubhcos
ou privados;·
.
f) saldo do balanço de .nuas em contas-correntes mantidas emn o
.
mesmo devedor ou deposit?xio:
g)
juros resultantes da alienaçào de bens e· direitos, quando o adqui..rente ficar a dever partf ou a totalidade do preço;
_
h) ·juros compensatórios ou moratórias de qualquer natureza, inclusive.
os que resultarem de ,c;Pntença, salv:o os de que tratam o § 2.9 do art. 4"7
e o parãgraf' único do art. 56;
i)
lucros nas operaçõe.c; de report e swap:
j) importâncias paga.. ao credor nos contratos de financiamento ou
abertura de crédito·. a título de reserva dos fundos mutuados·, enquanto
não são sa-cados. pu .a titu1o de Comissão ou juros mínimos em .OOntascorrentes:
kl importânci8.s pagas pelo devedor ao credor como indenização ou
compensacão peJa liquidaçã.o antecipada do empréstimo;
l)
.iuros fixo~ até l2o/,, (doze por cento) ao ano atribuídos· aos titulares
do capit~l social das cooperativas.
Art. 42. Serão também classificados na cédula B:
a)
as dotações, bonificações, anuidades e quaisquer outros lucros que
ultrapassem a . importância da apólice de seguro (Decreto-lei n.9 5. 844,
art. 4.9, § 5.9, a>; .
b> a diferença a maior entre os Valôres de emissão ou aquisiçào e os
de reembôlso ou resgate das ações (Decreto-lei n,Q 5.844, art. 4.9, § 5.Q, b);
c)
os lucros nas operações· de desconto (Decreto-lei n9 5.844, ar-'
tigo 4.Q, § 5.9. c); ·
·
·
d) as quantias correspondentes à letra d do art. 93, se o contribuinte
tiver alienado os títulos ali especificados antes de decorridos 2 (dois) anos
~1 !.<):
contados da data da re.spectiva atluisição (Lei n.9. 4.862, art. 28,
e)
a partir do e:rercicio financeiro de 1968 inclusive, o deságio concedido na venda, revendo ou colocação no mercado por pessoa jurídica a
pessoa física de debêntures, letras de câmbio ou outras quaisquer obrigacões
ou títulos de crédito. quer sejam ao portador, nominativos ou noníinativos
endossáveis, observado o disp·osto no § 1.9 do art. 305 (Lei n.9 4. 728, ar~
J;igo 53 ~~ 4.9 e .8.9).

*

§ 19 Será incluido também na cédula B, nos exercícios financeiros de
1966 é 1967, o primeiro dt:-sagio obtido, a partir de 16 de julho de 1965, na
venda ou colocação, rio mercado .. dt debêntures, letras de câmbio ou outras
quaisquer obrigações ou titUll•S de crédito, cujo Prazo entre a aquisição e o
vencimento- seja superior a 12 (ttoze) meses, se a pessoa física beneficiárja,
optar ,Pela sua identificação, a fim de gozar do favor da deduçáo da
aorreçáo monetária, nos têrmos de art ..63, letra b (Lei nQ 4. 728, art. 53,
§§· 5ç e 89,).
§. 2.9 No caso do primeiro deságio de titulo em que o prazo entre a
aquisição e vencimento exceda ôe ·12 (doze) meses, considera-se perc~bido
G rendimento no ano da liquidação do título (Lei n.<? 4. 728, art. 53,
~·§ 5.9 e 7.9).
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§ 3.9 As quantias a que se refere a letra d dêste artigo· serão consideradas rendimento do ano da alienação dos títulos (Lei n.9 4.862, . ar-

tigo 28, § 3.9) •

Art. 43.

Não será equiparado a juros, para e;feito de tributação nos

exercícios de 1965. 1966 e 1967,0 o deságio concedido p'or pes·saa jurídica,
na venda ou colocação. no mercado, de debêntures, letras de ::::âmbio ou
outros título de crédito, o- qual fica sujeito, tão-sOmente, ao impàsto des-

contado na fonte, ressarvatl<- c d1sposto nos §§ 1.9 e 2.9 do artigo J..nterior

'J_,ei n.:• 4.506, art. 20, i 2.9 e Le: n.9 4. 728, art. 53. § 8.9).
Art. 44. Durante os exercícios financeiros de 196ô e 1967, não serão
incluídos na cédula B os rendimentos. inclusive deságios, das· letras imobiliárias a que se refere o art. 44 da Lei n.9 4.380, de 21 de agôsto de 1964,
quando adquiridas voluntàriamente. dispensada, nesse períodp, a obrigatoriedade c'a .ídentificaçáo do beneficiário ·(Lei n,Q 4.862. m:t. 28).
Art. 45. Os juroc, qu?-ndo dissimulados no contrato, serão fixados pela
autoridade lançadora, observadas a taxa usual e a natureza do ·titulo ou
contrato (Decreto-lei n:"t 5.844. art: ;t.9, § 1.9),
. Parágrafo único. o disposto neste artigo será· aplicado sempre que,
jntimado a inforrp.ar os juros· de dívidas ou empréstimos, o credor deixar
de fazê-lo ou declarar juros menorea dú que os percebidos CDecreto-lel
n.9 5.844. art. 45', S 2.9).
·

Art. 46. Os rendimentos dos títulos adquiridos entre duas épocas de
vencimentos de juros, cem a condição de o comprador pagar ao Vendedo:r
os 'juros respectivos at{ a data da venda. serão computados proporcionalmente no rendimento bruto de ambos (Decreto-lei n.Y 5.844. art. 4.9 § 6.9).
Seção !V -·Dos rendimentos da 'Céàuld c

Art. 47. Serào c!assüicados na cédi.lla C, como rendimento de trabft,lho assalariado, tõdas as espécíes de remuneração por trabalhos ou serviços prestados no exercicio de empregos, cargos e funções~ e, também,
qua1squer proventos uu vantagens pagos sob qualquer t.itulo c forma contratual, pelos cofres púbhcos federais. esladuais _ou municipa~s. pelas entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista, pelas firmas e
sociedades ou por partíctúares, tai.:; como (Lei n,9 2.354, art. 10, e L.ei
n.9 4.506, art. 16):
a> salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, ..vantagens, surJ~
sídios. houonüios, d1árias· de comparecimento:
b> adicionais, extraordinárws, sU:plementações, abonos, bonificações,
gorjetas;
c> gratificações, inclusive 13.9 salârio, part1cipações, interêsses, percentagens, prêmios e cotas-partes em multas ou receitas; ·
dl comissões e corretagens;
eJ ajt:.das de custo diáriaS e outras vantagens por viagens ou transferências dr local de trabalho;
f)
pagamento de despesas pessoais do assalariado, assim entendidas
aquelas cuja dedução ou abatimento a lei não autoriza na determtnaçâo
da renda líquida;
g) aluguel do imóvel ocupado pelo €!mpregado e pago pelo emvregactor
a teroeiros, ou --t. diferenç& entre o aluguel que o empregador paga pela
locaçào do prédio e o que cobra menos do empregado pela respectiva
sublocaçao;
~~>
pagc menta ou reembôlso do impôsto ou contribuiçõe:s que a let
prevê como encargo do_ assalariado;
i)
prêmio de ·segurf! individual de vida do empregado pago pelo empregador, quando o empregado é o beneficiário do seguro, ou indica o beneficiário dêste:
j) verbaS,· dotações ou auxilias, pai-a representações ou custe1o ,de
despesas necessárias para o exercício de cargo, função ou emprêgo;
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k)
pensões, civis ou militare.s, de qualquer natureza, meios-soldos, e
quaisquer outros proventos recebidos do antigo empregador, de institutos,
Gaixas de aposentadoria ou de entidades governamentais, em virtude de
empregos, cargoS, ou funções exercidos no passado, excluídas as correspondentes aoí: mutilados de guerra ex-integrantes da Fôrça Expediciv11aria
Brasileira.
§ J.9 Serão tam_béP-I classifi.cadas na cédula c as remunerações relativas à prestação de serv1eos pelos (Decreto-lei n.9 5.844, art. 5.Q § .t 9 n;
a)
caixeiros-viajantes;
b> conselheiros fiscais e de administração;
c) • diretorcs de 6oc::iedades anônimas, civis, ou de qualquer espéc1e;
d)
negociantes em firma individual ou sócios de sociedade comerciais
e industriais. quando taif' remunerações forem representadas por importância mensal fixa e levadas a despesas gerais cu contas sub.;;idiárias, na
contabilidade da firma- ou soc::iedade;
·
e)
tr~balhadores avulsos . que prestem serviços a diversas emprêsas
agrupadOs oL não em sindicato. inclusive estivadores, conferentes e assemelhados, ·e outros que a lei venha assim a considerar <Lei n.l? 3.807, artigo 4.". c. e Lei n.'.l 4.::'57 art. 16).
~ 2·.9 Serão tamhénl c!.assificados colno rendimentos de trabalho assalariado os .iuros de mora e a.u.a:squer outras ·indenizações pelo atraso no
pagamento das remunerações previstas neste_ artigo (Lei n.9' 4.506, art. 16,
pará,grafo únjco).
·
·
~ 3.9 Para os efeitos do disposto nos parágrafos anteriol'es, equipara-se a diretor de sociedade anônima o representante no .. Erasil de finnas
.ou sociedRàes estrangeiras autorizadas a funcionar no território nacional
(Lei n.9 3.4'70. nrt. 45l
§ 4 '- As quantia.:; excedentes aos 1iinites fir.:ados no \art. 177 e §~ 1.9 ·
e 2.Q e no art. 180_ serão c.!assificados na cédula· F.
Art. 48. No exercício finan.ceiTo de 1!:)66 não serão incluídas nn cédula C as importâncias correspondentes à reducão efetuada na remune~
rac~,o elos· assalariados. rios têrmos' do art. 5.9 da Lei n.9 4.621, de 30 de
+tbrJf de 1<}65. pela n?.,o subscrição de Obrigações Reajustáveis do 'I'I."~~"~uro
Nacwnal.

Seçã9 V -

Dos rendimentos da cédula D

Art. 49. Na.' cédula D serão classificados os rendimentos do tr8.balh~
não compreendidos na cédula anterior, tais como:
a)
honorários de liV1"2 exerckio das profissões de médico, engenheiro,
a~vogado, dtentista, veterintlrio, J?rofessor, economista, contador, jorna.list.a, ·
pmtor. escr_tor, -escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas.
(DtCc.retovJe· n.,. 5.844. art9 6" e Lei n9.4.480, art .. 3~):
b)
proventos de profissões, Gcupações e prestação' de serviços não comerciais \DPcretowlei n9 5.844 firt. 69. b);
c)
remuneração dos agentes, representantes e outras pessoas que, to~
mando parte em atas de comércio, não os pratiquem, todavia, por conta
própria (Decreto-lei 119 5.~44 art. 69, c):
d)
emolumentos e custas dos serventuários da justiça, .coino ~abeiiães,
notários, oficmi:o públicos e outros, quando não forem· remunerados exclusivamente pelos cofres públicos CDecreto-lei nQ 5.844 art. 6Q d);
e)
corretagens e comissões dos correto!'es, leiloeiros e despachantes,
seus prepostos e adjuntos (Decreto-lei n9 5.844, art. 69, e>;
t> lucros da exploração· individuai de contratos de empreitãda Uru·camente de lavor. qualquer que seja a natureza, quer se trate de trabalh.)s_
art:)uitetônicos_ topográfic, •s, terraplenagem, construções de alvenaria e outras congêneres quer de serviços de utilidade pública, tanto de estudos
como de construções (Decreto-lei n" 5.844, art. 6Q f);
g)
direitos autorais de obrv::; artisticas, didáticas, cientificas, urbanísticas. projetas técnicos de construção ,instalaçWs ou equipamentos 'Le)
119 4.480, art. 3Q).
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Seção VI

Dos rendimentos da cédula E

Art. 50. Na cédula E serão classificados, como aluguéis, os rendi~
mentos de qualquer espécie oriundos da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreüs, tais como (Lei n9 4.506, art. 21):

a)
aforamento locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de u'so ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitoi'ias, inclusive construções de qualquer natureza;
bJ locaçáo ou subloca~âo, ::•.nendamento ou subarrendamento de pastos
naturais ou artificiais, ou campos de _invernada;
, c) direito de uso ou aproveitamento de águas privadas, ou da fórço

hidrãulica;
d> dir~ito ·cte uso ou exploração de INlíCulas cinematogràficas;

e)
direito de uso ou· exploração de outros bens inôveis, de qualquer
natureza;
/) direito de exploração de conjuntos industriais.
Parágrafo único. Será tcimbém classificado na cédula E o valor locativo
do prédio urbano construído, quando cedido seu uso gratuitamente <De··
creta-lei n9 5.844, art. 7<> § único).

Seção VIl -

Dos rendimentos da cédula F

Art. 51. Na cédula F serão classificados os. seguintes .rendimentos distribuídos pelas pessoas jurídicas ou pelas emprêsas individuais:
a)
os lucTos, computando-se o lucro presumido ou arbitrado, quando
não fôr apurado o real (Lei n9 154, art. 19J;
·
b> as retiradas não escrituradas em despesas gerais ou contas subsi~
diárias e as que· mesmo escrituradas nessas contas, nao corresponderem :.;
remuneração de- servços prestados às firmas ou sociedades e, ainda, ru:
quantias excedentes aos limites fixados no artigo 177
§§ 19 e 29 e nc
art. 180 (Decreto-lei n'? 5.844, ai't. 89, b; -Lei nY 154, art. 19, e Lei nY 3.470,
arts. 42 e 43);
cJ
os dividendos e quaisquer bonificações atribuidas a ações. nomlnativas, nominativas endossáveis· e ao portador <Decreto-lei· n9 5.844, artigo 89, c; Lei U9 4.154, art. 30 s 4c e Lei nQ 4.728, art. 32);
d)
o valor das ações novas distribuídas a proprietários de açôes ao
portador, nOminativas e nominativas endossáveis e os interêsses superiores
aos lucros e dividendos, nos casos (Decreto-lei n9. 5. 844, art. 8<>, d; Lei
n9 154, art. 19; ·Lei n 4.154, art. 39, § 49 e Lei n9 4.728, art. 32):
I - de utilização de quaisquer fundos, inclusive os de amortização, de
depreciação e de reavaliaçã-o do ativo;
II - d·~ aumento de capjtal, cem recursos tirados de quaisquer fundos;
III - de valorização do ativo;
e) o valor do resgate de partes beneficiárias ou de fúndador e de
outros títulos semelhantes, bem como os interêsses e quaisquer outros ren·
dimentof' dêsses títulos a.ueJ. sejam nominativos, nominativos endossáveis
ou ao· portador <Decreto-ltü n 5.844, art. 89 c; Lei n'? 4.154, art. 39, § 4"
e Lei n9 4. 728, art. ~2);
f) as vantagens auferidas pelos titulares e sócios de firmas ou sociedades, com a valorização do ativo destas, no caso de incorporação lJU
organização de nova sociedade;
g> as gratificações ou participações no resultado atribuídas aos dirigentes ou administradores de pessoa jurídica (Lei n9 4.506, art. 45, § 39);
h) os lucros ou dividendos distribuídos disfarçadamente; nos têrmos
do disposto nos artigos 251 e 252.
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§ J9 Considera-se distribuição de rendimentos tributáveis, para o::;
efeitos do disposto' no item I da letra d dêste artigo, a utilização de . fundos

ou· lucros, sem redução do capital, na amortização de ações nominativas,
nortünativ::1s endossáveis ou ~w portador (Lei U9 2.B62, art. 26; Lei n9 4.154,
aL't. 39, § 4'? e Lei n9. 4. 728, art. 32).
§ 29 Consideram-se como lucros pagos ou creditados aos titulares ou
sócios de firmas e sociedades para às efeitos d6 disposto n·zste artigo, as
importâncias declai:adas como pagas ou creditadas nas condições previs~a,s
no artigo 181 (Lei n9 3.470, art .2°, § 29).
§ 39 o disposto nos itens II e IIl da letra a dêste .artigo não te!·a
aplicação nos casos previstos nos artigos 268 e 286 (:r..,çi n9 3 .470, arts. 57
e 83).
§ 49 A inclusão na cédula F dos rendimentos de títulos ao portador a.
que se refer~m as letras c, d, e e § 1Q dêste artigo, sàmente ocorrerá
quando houver- identificação do beneficiado n;:t forma do disposto no art. 302
(Lei n•· 4.154, art. 3'? § 49).
§ 5° Sàmente serão computados na cédula F da d-aélaração do titular
de emprêsa indiviOual, equiparada a pessoa jurídica,- os lucros que lhe
tenham sido cr€ditados ou pagos (Lei n9 4.506, art. 29, § 29).
Art. 52. Serão também cl~~sificadas na cédula F, como lucros dis'tribuidos, as importâncias que forel!l retiradas pelos sócios, acionistas, seus
cônjug.zs e dependentes. a partir de 30 de novembro de 1962, a titUlo de ·
empréstimo, desde que a pe;5soa jurídica tenha fundos de reserva, quaisquer
que sejam aS designações que tiverem,- inclusive lucros suspozns.,os, e descte
que o empréstimo -não tenha sido formalmente contratado, com juros de
12% (doze por cento) ao ano, não dedú.tiveis ·da renda bruta declarada
pelo mutuá'río (Lei n'? 4.154, ai-t. 99).
§ 19 Quando não home1· reservas e forem feitas retiradas, nos têrmos
dêste artigo, os luéros posteriorinente apurados e l-avados a contas de reservas serão considerados distribuidos aos devedores, até o limite dos respectivos empréstimos (Lei n9 4.154, art. 99, § 19).
§ 2'? As disposições dêst.z artigo não se aplicam aos empréstimos feitos
a seus acionistas por bancos. emprêsas de seguro e de capitalização e,
ainda, pelas sociedades de investimento e de crédito e financiam.çnto
(Lei n9 4.154, art. go § 29).
§ . J 0 A imporfância do"> emprésitmos fOrmalmente contratados, com
juros de 12% (doze por cento) ao ano, a que se refere êste artigo, desde
que não resgatada efetivamente no prazo máximo de. 3 (três) anos, será
tributada como lucro distribuído ao beneficiado, que poderá optar pela
extinção da dívida mediante o reembôlso do seu capital na sociedade
<Lei n9 4.154 a:rt•. 99, § 3'?).
Art. 53. Serão também classificados na cédula F Ós rendimentos
produzidos no _estrangeiro, qualquer que seja a sua' natureza, excetuadm;
os de que tratam as letras a e b do a!tigo 41 (Decreto-lei no 5.-844.
art. 79, § único e Lei n9 154, a.rt. 19) .
Seção VIII -

Dos 1·endimentos da cédula G

Art. '54. Na cédula G será o c!assificados os seguintes rendimEintfiS:
a)
da 'exploração das indústrias extrativas vegetal e animal (Decretolei n<:> 5.844, art. 99, a>;
b) da cultura dO solo, seja qual fôr a natureza dO produto <Decreto-lei
no 5.844, arL 99, b);
.
c) da criação, t-ec1·jaçâc e engorda de animais de qualquer espécie
(Lei nO? ·154, art. 19) ;
d) da transformação dos produtos a.gricolas e pecuários, quando felta
pelo próprio agriculto! O'l criador, com matéria prima. da propriedade agl'lcola ou pastoril explorada t..Decn·to-lei fl9 5.844, art. 99, d);
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e)

da exploração da apicultura, sericicultura e piscicultura <Decreto-

lei nço 5 ..844, art. 99,

e) .•

19 o rendimento liquido desta cédula será determinado de confor~
mictàcte com o disposto nos artigos 71 a 78.
!i 211 Os parceiros na e::-.1Jlora.çâo agrícola ou pastoril e na das indú.strias extrativas vegetal e animal serão tributados separadamente, na
proporção do que a cada um couber dos rendimentos (Decreto-lei 5.õ44,
art. 59J.
§

Seção IX -

Dos rendimentos da cédula H

Art. 55. Na céQ.ula .H serão classificados os rendimentos de capital
ou do trabalhe não compreendidos nas cédulas anteriores, inclusive (Lei
n~ 4.069. :.art.
52):
. a> os percebidos de sociedades em conta de participação <Lei n9 154,
art. 12>;
·
.
b) os lucros do comércio e da indústria, auferidos por todo aquêle
que não exercer, habitualmente, g profissão de comerciante ou indust:l'ia1
(Lei n" 154, art. 12, § 29);
·
cJ as quantias correspondentes ao acréscimo do património da pessoa
física, quando a repartição lançadora comprovar não corresponder ês.se
aumento aos rendimentos declarados, ressalvado o d1spooto no artigo 105
·(Lei n9 4.089, art. 52);
,
d) as quantias correspondentes aos lucr.os líquidos qué decorrerem
da cessã0 de direitos qr.udsQuer, exetuados os lucros sujeitos ·ao impóstl)
p·revlsto no artigo 129 <Lei n<? 154, art. 12, § 29; Le"l nl? 3.470, iu·t. 4.!!,
§ 30) ;

e>
os rendimentos <1.rbitrados com base na renda presulnida, attavés
da utilização dos sinais exteriores de riqueza que evidenciem a renda auferida ou consumida pelo contribuilite (Lei n<? 4. 729, art:· 99); ·
f) os lucros líquidos apurados, de acôrdd com o artigo 133, na venda,
em cada ano, até o máximo de 3 <três) propriedades imobiliárias destinadas a fins residênciais, quando o contribuinte tiver optado pela sua in-:clusão na declaração de rendimentos, desde que no respectivo_ instrumento
de alienação conste expressamente a opção (Lei nQ 4.862, art. 9Q);
g) as quantias correspondentes aos abatimentos de que tratam a3
letras e, 1 e g, do\ art.igo 92 se o contribuinte tive.i' alienado os títulós
ali especificados antes de decorridos 2 (dois) anos contados da data da
sua aquisição <Lei nQ 4; 728, art. 56, § lQ e U2i n<:> 4.862, art. 28,
§-~

lQ e 39).

Parágrafo único. As quantias a que se refere a letra g dêste artigo
serão consideradas rendimento do· ano da alienação dos títulos (Lei
n<? 4.862, art. 28, § 3q),
Art. 56.
Serão também classificados- na cédula H, como royalties,
os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruiç~o, exploraçãode direitos, tais como (Lei nQ ::i.• E06, art. 22):
a) dir~ito de colhêr ou extrair· recursos 1Vegetais, inclusive florestais~
b)
direito de pesquisar e extrp.ir recursos minerais;
c)
uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricaçao
e de marcas de indústria e comércio;
d> explóraçâo de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo auto;
ou criador do bem ou obra, cabendo, neste último caso, a inclUsão dos
aludidos rendimentos na eMula D.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras -compensaçôes
pelo atras~ no pagamento do::: royalties aoompanharão a classificação dêstes
.(Lei nQ 4. 506, art_, 22, parágrafo único) .
Art. 57. Será também incluído na cédula H o produto da alienaçti.o,
~ qualquer título, de marcas de indústria e de comércio, e de pat~ntes
de invençâo, processos ou fórmulas de fabricação "(Lei n<? 3.470, art. 75
e Lei n<? 4.506. art. 22).

ATOS DO PonER ExECUTIVO

315

Art. 58. Não será classificado como rendimento da cédula "H .. o
acréscimo do património ·da pessoa física, quando o cont!'ibuinte provar
que· êsse acréscimo teve origem em valôres não tributáveis.
CAPITULO III

DAS DEDUÇõES CEDULARES

Seção I -

Disposiçôes gerais

Art. 59. Poderão ser deduzidas, em cada. cédula, as despesas referidas
'neste capítulo, necessárias ~ percepção , dos rendimentos, inclusive os impostos especificas relativos ao exercícios da profissão (Decreto-lei n9 5.84.4.
art. 11, e Lei n~ 154, art. 22).
§ 19 As deduções permitidas serão as que corresponderem a de&·
pesas efetivamente pagas (Decreto-lei n9 5. 844, art. 11, § 1'?).
§ 29 As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras (Decreto-lei · n9 5. 844, art. 11, § 2°) .
Art. 60. Tôdas as deduções estarãó sujeitas a comprovaçã_o ou justificação a juizo da ·autoridade lançadora (Decreto-lei nQ 5.844, art. 11.
§ 39),..

.

Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento
bruto declarado, ou se tais "deduçõe:: não forem cabíveis, de acôrdo com o
disposto neste capi~ulo, poderão- ser glosadas sem audiênCia do contriw
buinte <Decreto-lei n9 5.844, 'art.
§ 4°).
§ 29 As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificaçao,
exigida5 na forma dêste regulamento não poderão ser restabelecidas depois
que d ato se -tornar irrecorrivel na órbita administrativa (Decretowlei
n<? 5.?44, art. 11, § 59).
Art. 61. .As deduções de aluguel, comissões, corretagens, salários, ordenados e ·gratificações, referidas neste capítulo, só serão admitidas quando
forem indicados· os nomes e· residências das pessoas que os receberem, bem
como as importâncias pagas <Dec~eto-lei n<? 5.844, art. 17)-.
§ 1" A dedução' . de aluguéis ou 'royalties subqrdina-se, também, no ·
que couber, às condições estabelecidas no artigo 174 (Lei nQ 4.506,
art. 71).
§ 2') 'Não são dedutivf'ie- os aluguéis pagos pelas pessoas tisicas, pe1o
uso de bens _que nãtJ produzam rendimentos, como o prédio de residência
(Lei n9 4.506, art. 71, § ÚJ1ico, alinea a).
§

19

:n,

S eçâo II -

Das deduções da cédula A

Art. 62. Na cédula A será permitida a dedução de comissões e corretagens (Decreto-lei n9 5. 344. art. 12) .
Seção 111 -

IJas deduções da cédula B

Art. 63. Na cédula E serâo. permitidas as seguintes deduçõeG:
a)
comissões e corretagens (Lei n9 5. 844, art. 13) ;
bJ a importância correspondente à con~ção monetária do capital
aplicado em debêntures ou obrigações ao portador e letras de câmbio.
quando o· pra7>D. entre a aq-uisição e o vencimento do 'titulo tiver sido superior a 12 <doze) meses cOrreçâo essa referente ao período entre a
data da aquisição e liquidação do título, segundo os coeficientes fixados
pelo Co.,sdho Nacionâl de Economia. para o reajustamento do valor da.s
Obrigações do Tesouro Nacional (Lei no 4. 728, ar-t. 53, § 5~)..
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Paráurafo único. A dat~ e o valor de aquisição do título a que se
refere a"' letra b dêste artigo serão comprovados através do documento
de que ti·ata o inciso IV, alínea a do § 19 do art. 306 (Lei n<J 4. 728,
art. 53,

§ 59) •

,

Seção IV -

Das deduções da cédula C·

Art. 64. Na cédula C só s-arâo
(Lei n9 4.506, art. 18):

permitidas as seguintes deduçõe.:.

a) as contribuições para institutos e caixas· de aposentadorias e .pensões, ou para outros fundos de beneficência;
bJ o impôsto sindical e outras contribuições para o sindicato. de representação da respec,tiva classe;
.
:·C)
as contribuições para associações científicas e as despesas com
aquisição ou assinatura de livros, revistas e jornais técnicos;
d> as despesas com· aquisição de instrumentos, utensílios e materiais
necessários ao desempenho de seus cargos,' funções, trabalhos ou serviços.
quando por conta do empregado;
e) os. gastos pessoais de passagens, alimentação e alojamento, bem
como os de transporte de volumes e aluguel de locais desti,nados a mostruários, nos casos de viagens e estada fora do local de residência;
I - até o limite das importâncias recebidas para o custzio desses
gastos, quando pagos pelo empregador, desde que suficientemente compro··
vados ou justificados;
II - efetivamente comprovados quando con~rem por conta do em~
pregado, ressalvado o disposto no item III;
III - Independentemente de comprovação, até 30% <trinta por cento)
do rend~!llento bruto, no caso de caixeiro-viajante, quando correrq,m por
conta deste;
/) as despesas pessoais· de locomoção de servidores· ou empregados
que exerçam permanentementr- as funções externas de vendedor, propagandista, cob1·ador, fiscal, ir.. ~pftor e semelhantes que exijam constante locomoção, c1te 5% (cinco por cento) do rendimerito bruto, independentemente
de comprovação, ~uando correrem por cOnta do empregado;
Y> as diária .. e ajudas de custo pagas peios cofres públicos e as que
forem pagas por entidades privadas, quando destinadas à indenização de
gastos de viagem e de mstalação do contribuinte e da sua família em localidade diferente daquela em que residia;
h) as despesas de rcpresema~_.-ão pagas pelos cofres públicos:
I - para o exercício de funções transitórias no exterior, de duração
até seis meses consecutivos:
II .:._ até o limite estabelecido paia cada caso, quando· se tratar Pe
exercício de funções no exterior por prazo superior a seis meses consecutivos;
·
i) as despesas de representação pagas por entidades privadas aos ,sens
dirigentes ou admimstradores ou a emnregados, cujas atribuições imponham
gastos desta· natureza. desde que comPreendidas no limite de 15% (quinze
por cento) da remuneração mensal fixa a êles devida;
'
1) as despesas efetiva.mente realizadas pelo contribuinte para aquisiç2,v
de uníformes O\.l roup2.s 0specia:.:s exigidas pelo trabalho ou serviço, quando
não sejam fornecidas pel.> emp!'e6ador, e desde que nãO u.Itrapassem:
I - cte 20% <vinte por centt".) 'dos, rendimentos brutos, nos casos de
cantores e artista::; qu~ representem em espet:iculos públicos; ou
II '-- de 5% ~cinco poJo" cento> do.s rendimentos brutos nos demais casos;
k) as diferenças de caixa e as perdas efetivamente pagas por tesourei
ros ou por empregadJs que man.lpulem valores, desde que não· cobertas p0r
seguro ou por gratificação da quebra de caixa, excluídas .as resultantes de
ação dolosa do empregado;
,
4
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l) os encargos :le juros e amortização dos empréstimos contraídos pelo .
assalariado para pagar a sua educação, :treinamento ou aperfeiÇoamento,
desde que os: comprovantes do e!Etivo pagamento sejam a pensados à declai·ação de rendimentos,
·
·
m> as despesas coP1 ação judicial necessária ao recebimento dos rendimentos, inclusive de ~,dvogados, se tiverem sido pagos pelo contribuinte,
sem indenizacão;
.
n> a parté variável do.-J su~J~:clios, as· ajudas de custo .e a representação,
percebiclab em de-corrência do e}~ercício de· mandato de representação popular federal ou estadual (Lei n9 4.621, art. ,lO, parágrafo únicol.
Parágrafo único. Em relação às pensões civis ou milit~res, meios
soldos 2 quaisquer outros prove1-;.tcs recebidos do antigo empregador, ou ::ie
instit;utos de aposentadoria ou pensões, em virtude de empregos, cargos ou
funções exercidas no passado. somE-nte serão admitidas as deduções_ previstas nas letras a e m (Lej' nft 4.506, art. 18).

Seçãv V -

Das deduções da cédula D

Art. 65. Na cédula D será permitida a dedução das despesas reJ.a~
cionada-s com a atividar..~ profis&ional, realizadas no dêt:urso do ano. de
base e necessário,r à ·percepção do rendimento e à manutenção da fonte
produtora <Lej n9 3.470, art. 12) .
§ lQ Af3 deduÇões de que trata êste artigo não poderão exceder, no
conjunto, a 40% (Quarenta ppr cento) do rendimento bruto declarado na
cédula, salvo se o contribuinte demonstrar, de acôrdo com as disposições
dos §§ 2~ e 39 do ar't. 95, a exahdão dos rendimentos e das despesas <Lei
119 3.470, art. 12. § 19>.
'
§ 29 A dedução de cotAs-partes de lucros, assim como, de comissõe-s,
corretagens e hon:H'ári.>s ou semtlhuntes, declarados como pagos a terceiros
a titulo de participação. será pe\mJtida sótriente quando indicada a operação que deu origem ao pagamentt; e individualizado o beneficiárjo da distl'ibuição <Lei n9 3.470- art. 12, § 29).
§ 39 Poderão ser também deduzidas, de acôrdo cOm o disposto neste
artigo, as cotas razoâ,veis de depreciação de capital do primeiro estabelecimento, fixad1:1s em re1ação ao valoJ de aquisição das instalações e à sua duração (Decreto--lei nv 5.844 art. 15 § 19, a>.
'
§ 49 Quando fôr utilizada, t:-ara o exercício da atividade, a casa alugada de moradia particular será permitido deduzir a _quinta parte do ctluguel, desde que não tenha sido concedida a dedução de aluguel de· imóvel
pelo exercício da profissão em outro local <Decreto-lei n9 5.844, artigo 15, § 29).
Art. 66. Quando o contribuinte auferir rendimento da prestação de
serviços de transporte de' ca.rgr: ou de passag-eiros, em veículo de sua pro~
priedade, será permitido deduzir, independentemente de comprovação, como
despesas necessárias ao exercício da atividade profissional, '60% (sesSenta
por cento> ou 40% (quarenta por cento> respectivamente, sôbre os renrumentos brutos declarados <Lel n9 3.470, art.· 13).
Seção VI -

Dãs deduções das cédulas ·E e H

Art. 67. Nas cédulas E e H, respectivamente, o beneficiário dos aluou royalties poderá deduzir (Lei n9 4.506, art. 24):
a) os impostos, taxas E emol1.;m.enWs federais,· estaduais e municipai~
que incidam sôbre o 'Jem ou direit-o que produzir o rendimento;
b) os foros e taxas de ocupaçãl:, nos casos de enfiteuse;
c> os juros sôbre o saldo devedor _do preço pago pela aquisição dos
bens ou direitos que· produzam us rendimentos;
d) os prêmios d-~ seguro~-o dos bens que produzam os rel).dimentos;
e) as despesas de conservação de bem corpóreo;
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/) as despesas pagas para a cobranç;_a ou recebi~e?to do rendiJ?ento.;
g) as deSpesas de consumt de luz e força, ar condiCH:mado, aquecimento
e refrigeração de água ordenadm a~. :zelado~ e ascensonstas, qespesas com
a manutenção de elevadorr>s e matenaiS de llmpeza e conservaçao, nos casos
de prédios de apartamentos, condomínio, vilas ou prédios em ruas partiw
culares, ou as cotas-partes .nestas despesas, quando fôr o caso.
Parágrafo único'. Em se tratando de aluguéis, as deduções constante~:;
das letras e e t não poderão. exceder, respectivamente, de 10% (dez por
cento\ e 5% (cinco por .cento) do rendimento bruto declarado (Lei n,Q 4.506.
art. 24. § 2~'). '
·
Art. 68. Na cédulC:L H, além das deduções previstas nà art. 67, será
permitida a dedução de despel',a1:. relacionadas com a atividade profissional.
realizadas no decurso do ano cl.e base e necessái-ias à percepção do rendi~
menta e à manutenção da fonh produtora (Léi n? 3.470, art. 14).
Art. 69 As despesas a que se refere o artigO anterior só serão admi~
tidas mediante comprovaçã'J, observado, ainda, o disposto no § 2Q do
art. 65 (Lei nl? 3.470, art. 14, parágrafo único) ..
CAPÍTULO IV

DO RENDIMENTO LíQUIDO
Seçáo I -

Disposições gerais

Art. 70. Constitui rendimento liquido, em cada cédula, a diferença
entre o rendimento bruto e. as deduções cedulares <Decreto~ lei nl? 5 . .844, ar·
tlgo 18) .

Parágrafo -único. Quando DãL fôr solicitaçia dedução ou quando esta
não tiver cabimento, tomar-se-á como liquido o rendimento bruto declarado
(Decreto-lei n? 5.844, aü. 18, parágrafo único).
Seção II -

Do rendimento

tzqu.~rtd

.da exploração agrícola ou pastoril

e das indústrias extrativas vegetal e animal

Art. 71. O rendimento liquide! da exploração agricola ou pastoril, das
indústrias extrativas, \·egetal e animal, e da transformação de produtos
agrícolas e pecu~rios ·feita pE:'lo ptoprio agriCultor oú criador, com matéria
prima da propriedade explorada a que se retere o parágrafo único do artigo 54, será ai)uradn mecl1antc a aplicação do coeficiente de 3% ttrés por
centoJ sôbre o valor de que trata u item I .do art. 49 do Estatuto da Terra.
constante da declaração de bens ou do balanço patriÍnonial <Lei n? 4.50·'1:.
art. 63)
§ 19 Para ··efeito d1~ apuraçât' do rendimento liquido de que trat.a êste
artigo, o vabr das construções, benfeitorias e reservas florestais não explo~
ra(!as será deduzidv do valor do imóvel (Lei n9 4.504, art. 53, ~ 19, e Lei
n9 4. 862. · art. 40> .
·
§ 2"' Serão também ded;.Jziclas do valor do imóvel as importâncias ef'etivamente apliCadas pelo contrit.uinte. em cada ano, no replantio de árvore~
destinadas ao corte, bem como a área efetivamente plantada com eucalíptos, acã.cias negr::~s. araucanas- trasilienses e outras espécies de interêsse
da politica df' reilorest.amentv tomando-se por base o custo de árvore plantada que··será fixado, em cada ano pelo Mi.nlstério da. Agricultura (Lei nn~
mero 4.862, arts. 40 e 41>.
§ 3Q No caso de nãP ser r,o~sivel apurar o valor exato das construções
e benfeitoria.s existentes. será êlf arbitfado em 30% (trinta por cento) do.
valor da terra nua. conftlrme declaração para efeito de pagamento do im·
pôsto territorial (Lei n<? 4.504, art. 53. S 29).
·
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§ 49 Igualmente serâ deduzido c valor do gado, das máqUinas agricolas
e das culturas permanentes, ·sôbre êle aplicando-se o coeficiente de 1% <um
por cento' para a determinação du respectiva renda tributâvel <Lej número 4.504 .art. 53, § 3_9).
§ 59 No caso de imóvel rural explorado por arrendatário, o v'alor an,Jal
do arrendamento poderá ser deduzido, da importância tributável Jalculada
nos têrmoS dêste artlgc e dçs §§ 1'I e 49. Admitir-se-á essa dedução dentro
do limite de 50% (cinqUenta p •. ~r cento) do respectivo valor, desde que se
comunique à iepartiçâo arncadaflora o nome e ençlerêço do P!.'Oprietárlo,
e 0 valor do pagamento ut11
ncuver sido feito ILei n9 4.504, artigo
53, § 49).
§ 69 Poderá também ser deduziua do valor tributável, referido no pa. rágrafo anterior <i importáncia pago pelo contribuinte no último exercício.
a título de impôsto territorial·rural _<Lei n9 4.504, art. 53, § 59).
§ 7° Não serão perm!tidas qua1squer outras deduções do r"endimento Hquido calculado na forma jéste artigo <Lei n: 4.504, art. 53 e* 6Q).
§ 89 Ao proprietário do ;m\'n. -pJ mrâl, total ou parcialmente arrendado,
conceder-se-á o direito de excluir o valor dos bens arrendados. desde que
declarado e comprovadv o valo1· ac. arrendamento e identificado o arren~
datário <Lei nQ 4.504. art. 53, § 7V>
Art. 72. Se a prcpriedadé agrícola ainda não· estiver cadastrada, nos
têrmos do Estatuto da Tena não terá aplicação o disposto no artigo anterior e o rendimento liquir.ln oodPrá ser determinado mediante a aplicaçã;J
do coeficiente de 3% Ctrês pot ce'nto) sôbre o valor da propriedade, atua-lizado monetàriamente de acôrc'io com os coeficientes fixados anualmente
pelo Conselho Nacional de Economia para correção do ativo imobilizado das
emprêsas (Lei n 9 4.357, art. ~,, P Lei n9 4.504, art. ó3, §§ 8~ e llJ.
§ 19 Do valor da propriedaoe antes de aplicado o coeficiente _de 3%.
serão excluiC:os:
aJ o valor das reservas florestais, não exploradas, e a importância efetivamente aplicada pet.. contribuinte, em cada ano, no replantio de árvores
destinadas ao corte 1Lei n 4.862 art. 40l;
'
·
b) a área efetivame·Jte plantada. com euc·alíptos, acácias negras, araucárias 'brasilienses e outras espécie::-. de interêsse da politica de reflorestamento, tomand:J-se pur base o curte de árvore plantada, que será fixado,
·em cada ano, pe 1o Mm1stério da P~gricultura (Lei n<;~ 4.862, art. 41).
§ 29 Do rendimento liquido d~terminado na forma dêste artigó não
será permitida deduçâ.-.. de qu~lquer espécie. '
Art. 73·. Na hipótese, aind::.. dt: que trata o artigo anterior. o rendimento líquido da explora~âo ftbTl;:·t"'lb ou pastoril e das indústrias extrativas
vegetal e animal poderá ~:er apurado, também, mediante a aplicação do
coeficiente de 51, \cinco por ~~el11{)\ sôbre o valor da propriedade que não
tenha sido atualizado monet::i,riamente de acêrdo com os coeficientes fixados pelo Conselho Nacional de E·conomia <Decreto-le_i nll 5.844, art. 57).
§ 1" Considera::se valor da propriedade, para os efeitos dêste artigo,
o representado pelas terras eY.p~oradas, ,pastagens, construções, benfeitorias,
maquinismos, máquinas e>.g!"icolas. culturas permanentes, gado de trabalho
e de renda. excluído::- os valores d€ que tratam as alíneas a e b do § 19 io
art. 72 (Decreto-lei n9 5.344, art 57, § 19 e Lei n'Q 4.862, artS. 40 e 4U.
§ 29 Quando não fô? poE>sivel conhecer cÓm exatidão o valor dâs cons-·
truções, benfeitorias, maquíni::mos e máquinas agrícolas, êste será arbitrado
em 10% tdez po1 cento) do valel venal das· terras, registrado para efeito
de cobrança do impôst:l territorial <Decreto-lei n9 5.844, art. 57,§ 2Q).
§ 39 No caso de arrendan1€nto. o rendimento liquido será apurado de
acôrdo cdm os elementos de qu1: dispuser a repartição, excluído o valor· dos
bens arrendados <Decreto-lei n9 5.844, art. 57, § 39).
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49 Do rendimento liqÜido, determinado na forma dêste artigo, nr,O

será permitida dedução de qualquer espécie (Decreto-le_i n9 5.844, artigo
.

~§~).

59 Nos casos de exploração de propriedade arrendada de terceiros,
desde que feita individualmente, c rendimento· também será· calculado de
acôrdo com êste artigo quanciL o contribuinte não declarar o lucro real.
Art. 74 li: facul:;atto ao contribuinte que perceber rendimentos da
§

exploração

agricol~

ou pastoril e c.'.a::. indústrias extrativas vegetal e animal

optar pela. tributação baseada no resultado real, desde que o possa comprovar por meio de escrituraçáo feita de forma a merecer fé ~Decreto-lei
n° 5.84.4, art 58).
,
§ 19 Para a 2.pmação· do _resultado real de que trata êste artigo serão
excluídas as importâncias efetivamente aplicadas, em cada ano, no r:eplan~
tio de árvOl't'S destinadas ao cone CLei n9 4.862, art. 40).
§· 2'? Ressalvado o d1sposto no parágrafo anterior. não são dedutivets,
na apuraçâo do resultado ·real, as quantias aplicadas na aquisição de bens
de qualquer natureza, nem as despesas pesSoais do contribuinte, salvo i:lS
de alimentaçâ· com recursos da propriedade agrícola (Decreto-lei n9 5.844,
art. ·58 parágrafo único>.
Art. 75_ No caso de a receita bruta declarada pelo proprietário, para
efeito de cadastm do.-; imóveis rurais, ou apurada pela autoridade lançadora po1 meit.. de documentação hâbil, ser de valor superior a ......... .
CrS 226.800. 000 Cduzentos e vinte e seis milhões e oitocentos mil cruzeiros),
o rendimento líquido, *>€ não l1ouver sido apurado na forma do art. 74, po-derã ser arbitrado pela autoridade lançadora, mediante aplicação do coeficiente de·5% (Cinco por centoJ a 10%. <dez por cento) sôbre aquela receita
bruta, atendida a natureza da atividade explorada <Lei n'? 4.506·, art. 27 e
Decreto n9 56.792 art. 89 g 29):
Parágrafo único. St: a receita bruta não ultrapassar o limite referido
nesta artigo, mas tôr de valor notàriamente desproporcional ao valor decla~
rado da proprieda..!e, poderá a auwridade lançadora arbitrar o rendimento
liquido mediante a aplicação do coeficiente de 3% <três por cento) a 5%
(cinco pm cento' sôbre aquela l'eceita, ateildida a natw-eza da attvidade
explorada <Decreto n9 56.792 § 39 do art. 89) .
Art 76. Não se considerará rendimento tributável o valor dos produw
tos florestais obtidos em flmestas plantadas por quem as houver formado
1Lei n9 4. 771. art. 38, § 19).
Art. 77. O lnstit'lto Brasileiro de Reiorma Agrárià (IBRA) deverá
fornecer ao proprj.e-.;ário ou usufrutuá~o da propriedade rural explorada.
a partir do exercicio financeiro de- 1967, inclusive. documento comprobatório
dos valores tribl.ltários, calculados na forma do art. 53 do Estatuto da
'I'erra.
Parágrafo único. O proprietário ou usufrutuário de que trata êste artigo é obriga1o ~ instruir sua declamção de -rendimentos com o referido do~
cumento.
Art. 78. Aos contribuintes \11le declararem o rendimento da cédula G
baseado no resultad.:1 real de mas s,tividades as repartições do Impôsto de
Renda forneceráo documento no qual será consignada essa circunstância,
desde que tenha sido observado o disposto nos §§ 29 e 31? do art. 95 (Decreto
n9 56.792, art. 6D.
-·
CAPÍTULO V

DA ÊENDA BRUTA

Art. 79. Considera-se i'endtl bruta a soma dos rendimentos liquidas das
cédulas (Decreto-lei n<: 5.844, art 19).
Parágrato único. Havendv rendimento apenas de uma cédula, conslderat-se-á a lttlportân~ia liquida correspondente como renda bruta (De~
creta-lei nQ 5.844, art. 19 paragrafe único).
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CAPítuLo vi
DOS ABATIMENTOS DA RENDA BRUTA
Seção 1 -

Disposições Gerais

Art. 80. Na renda bruta, ot.servadas as disposições do § lQ do a.rtigo 59
e do artigo 60 e seu § 2t?,:serà permitido fazer o;-, a'úatunentos esp>::cifi_cados
neste capitulo.
Art. 81. Excluído::. os f1batünen_tos relativos a encargos de família,
aumentOS prestados etn Virtude de decEáO judicial OU administrativa, OU
admissive::s em face _da lei civil, criaçào e cdacação de m:mor de 21 lvinte
e um) anos de idade. pobre, que o contribuinte tenha a seu cargo, médicos,
dentistas e hospita~ização, o total dos demais abatimentos não poderá exceder, proporcional e cumulativamente, a 50% (cinquenta per centoJ da renda
bruta do contribuinte (Lei n? -:!.• 357, art. 14, § 29; Lei nQ 4.50$, art. 9Q e Lei
1?-Q 4.862, art." 3Q, § 2Q).

Seção li -

Dos encargos de Jamuw

Art. 82. Poderão ser' abatldo!:í da rencla bruta os encargos de tamma,
à r2.záo da metade da importância do limite de isenção para o outro cônjug·e e idêntica. importância para cada filho m~nor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido; filha solteira. viúva, sem ~crrimo ou abandonada sem recursos
pelo marido; descendente menor ou invil:do,' sem unimo , de seus pais;
obedecidas as seguintes regras (Lei n9 3.898, art. 39 e r.. ci- n9 <1 •.862, m·t. 3Q):
I - na constância da sociedade conjugal, qualquer ·que seja o regime
de bens, sômente ao cabeça elo casal, cabe a isenção de Cr$ 1.500.000 (um
milhão e quinhentos mil cruzeiros) e os abatimentos relativos ao outro
cônJUge e aos filhos (Decreta-lei n9 5.844, art. 20, letra e; I e Lei liQ 4.506,
art. 1\l);
· II - Se forem apreseritadas declamções em separado, em decorrência
do usJ da faculdade de que tratam os·§§ 1Q e 29 do artigo 3Q, calcular-se-á
o impôsto progressivo quanto a? outro cônjuge:
.a) aplicando sõbre cada Gr$ 1.000 (mil cruzeiro5) da renda até
Cr$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros) a menor 3.liquota da
tabela de que trata o artigo 99 (Decreto-lei n9 5. 844, art. 20, § 59 e Lei
nQ 4.862, art. 19);

b) obServando, a partir da renda de Cr$ 1.501.000 (um milhão, quinhenM
tos e um mil cruzeiros), a prúgressão constante da tabela referida no
item a, desprezada a !ração de renda inferior a Cr$ 1. 000 (hum mil cru~
zeiros) ;

III - no caso de dissolução da sociedade conjugal ·em virtude de des ..quite ou anulação do. casamento, a _cada cônjuge cabe a isenção de
Cr$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros) do artigo 99 e o
abatimento relativo aos filhos que sustentar, atendido, também, o disposto
no parágrafv único do art. 32'i do Código Civil (Decreto-lei n9 5.844, art. 20,
e, II; Lei·nQ 4.862, art. 19),
·
§ 19 Poderão ser abatidos, também, a título de encargos de familia:
a) os alimentos Prestados ein virtude de sentença judicial, ou admissiveis em face da lei civil, desde que comprovadarnente prestados a ascendentes e a irmão ou irmã pOr incapacidade de trabalho, a Pl'Ud.ente critério
da autOridade lançadora (Lei n9 154, Rl.'t. 19, 20, § !Q);
D) importância equivalente ao abatimento relativo a filho, para cada
menor de 21 <vinte e um) anos, pobre, que o contribuinte crie e e(,iuque,
o qual, para efeito do impõsto de renda, frca equiparado aos filhos legítimos,
legitimados, naturais reconhecidos e adotivos (Lei n9 3.470, art. G4 e Lei
n\.1 4.862, artr. 39, § 29).
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§ 29 Para efeito do dispostó neste o,rtigo só se computarão os filhoS
legítimos, legitimados, naturais reconhecidos e ad.otlvo-s, que não tiverem
rendimentos próprios ou, ~.:e os tiverem, desde que tais rendimentos estej}un
incluídos n~ declaração do contribuinte (Decreto-lei n9 5.844, art. 20, § 49).
§ 3Q Na hipótese d'l. letra .a dêste· artigo, abater-se-á a import~ncla
rezpectiva no caso de o juiz a ter fixado, ou importância equivalente tW

abatimento de filho (Lei n9 3.470, art. 64).

.

49. Aos filhos menores a que se refere o caput deste artigo e ao menor
pobre, de que trata a letra b do § 19, equ~param-se os ma.iores até 24 <vinte
e quatro) anos de ídade, que ainda estejam cursando estabelecimento de
ensino superior, salvo quando possuam rendimentos próprios (Lei n9 1.474,
art. l'<,_c, e Lei n<.> 4.86~, art. 3~, § 21").
§ 5G O contribuinte desquitado que nâo responda pelo sustento do
ex-cônjuge, poderá abater como ei!_cargo ·ele famma pessoa· que viva soO sua
exclusiva dependência econômica, no mínimo há 5 (cinco) anos, desde que
a tenha incluido entre seus beneficiários, de acôrdo com o disposto no_
artigo 44 da Lei n 4.242, de 17 de julho de 1963, e que subsista impedimento
legal para o casamento. (Lei nl? 4.8G2, art. 3'>, § 19).
§

Segão III -

Dcs pagamentos a medicas e dent·istas e despesas de
hospitalização

Art. 83. Poderão sei· abatido~ da renda bruta :
os pagamentos feitos a. médkos e dentistas pelo contribuinte -ou
p_essoas compreendidas como encar;;os de família ou dependentes. desde que
tais pagamentos sejam especificados e comprovados, a juizo da autoridade
lançadora, com indicação do nome e enderêço de quem os recebeu, podendo,
na falta de d,ocumentação. ser feita a indicação do cheque pelo qtia.l foi
efetuado o pagamento <Lei n9 154, art .. 19, e Lei nç 1.474, art. 49);
b) as despesas de hO-"Pitaiização do contribuinte ou das pessoas Compreendidas como encargos de familia ou dependentes, nos têrmos do artigo
82, letn1-s a e b do mesm•l a!'tigt. (Lei n9 3.470, art. 64).
Parágrafo ú.nico. Não se incluem entre os abatimentos de que trata
. êst.e artigo as despesas com hospitalização e c-mdados médicos e _dentários,
quando cobertas por apólices de seguro <Lei n9 4.506, art. 9?, § 49).
a)

seçào IV -

DoH j'urbs de di'ddas. pessoais

Art. 84. Poderão ser 8.baÜrlos da renda bruta os -juroS de dividas
pessoais,. excetuados os computados como deduções cedulares, os de que
trata o artigo 52 e os decorrentes de empréstimos co.ntraídos para a manu.·tenção ou désenvalvimento âe propriedades ag:dcolas, no caso dos arUgos
71. ·72 e 73, sendo obrigatória a indicaçao do nome e residência do credor,
do titulo da dívida e da iriJportância paga (Decl·eto~lei 11° 5.844, art. 20,
a e § 311 ; Lei nl? 3.470, art. 35, parágrafo único e ~ei n9 4.154, art. 9~').
§ 19 Os juros em conta corrente, debitados pelas pessoas jurídicas,
-serão considerados co~o efetivamente pagos:
.·
a) na data do débito dos juros e pelo valor que o saldo comportar, no
oaso de ser credor o saldo da conta;
b) na data do crédito da importância que fôr deposita.da ou entregue,
. ap_ós o lançamento dos juros, e pelq valor que êsse crédito comportar, caso
seJa devedor o saldo da conta.
§ 21" Equiparam~se a juros de dívidas pessoais, para fins de abatimento
Çfa renda bruta, as respectivas ccmissõc;s e taxRs pagas a estabelecimentos
de crédito (Lei n9 4.506, ro't. 99, § lQ).
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f:!eçâo V -

Dos prémtcs de seguros de vida

Art. 85. :Poderão ser almtidos da renda bruta ·os prémios de seguros

de vida pagos a companhias nacionais ou às autorizadas a _tuncionAa.r

~.o

pais até o limite máximo de Cr$ 793.800 (setecentos e noventa e tres mll
e oitocentos cruzeiros), quando forem indicados o nome da seguradora e o
número da apólice, nâo podendo ultrapassar, em cada caso, a l;G (um
sexto) da renda bruta declarada; nem ser inc1uido o prêmio de seguro dot3.l
a prêmio único (Lei n9 3.470, al't. 36, e Lei n'? 4.154, art, 24).

:seçao

VI -

Dos prêmos ·âe

seguros de acid.entes

pessoais

Art. S6. Poderãü ser abatidos da renda bruta: os prêmios de seguros
de acidentes pessoais e os. destinBdos à. cobertura de despesas de hospitalização e cuidados médicos e dentários, relativos ao contribuinte, ::;eu cônjuge
e denendcntes, sob ás mesmas condições previstas no art. 85 (Lei nº 4.-5.0.6,
art. ~99, § 3Q).
Seçáo VII -

Das perdas e:clraorcúnari(l.s

Art. 87. Poderfio ser abatid<1..s da renda bruta as perdas extraordinárias,
quando decorrerem exclusivamente de .casos fortuftos ou de fôrça maior,
como incêndio, tempestade, naufrágio ou acidentes da me::ma ordem, desde
que não compensadas po:- t:;eguru~ ou indenizações (Decreto-lei U" ·5.844,
art. 20, c) .
'
Seção Vlll -

Das contribuições e doações

·Art. 88. Poderão ser abatidas da renda bruta as contribuições e
doações feitas às instituições filantrópicas, de educação, de pesquisa~
cientificas ou de cultura, inclusive artísticas, quando a instituição bene· ·
ficiada preencher, pelo menos, os seguintes requisitos (Lei nº 3.830, artigos 19' e 29):
I - estar legalmente constituída no Brasil e funcionando em forma
regular, com a exata observância dos estatutos aprovados;
I1 - haver' sido reconhecida de utilidade pública por ato formal de
órgão _competente .da União e dos Estados, inclusive do Distrito Federal;
III - publicar, -semestralmente, a demonstração da receita obtida e
da despesa realizada no período anterior;
·
N - · não --distribuir lucros, bonificações ou vant:;~,gens a .dirigentes
mantenedores Ou ass·ocia.dcs, sob nenhuma forma ou pretexto.
'
§ 19 A comprovação do efetiv~ pagamento das contribuições ou doações,
previstas neste artigo, será feita com o recibo ou declaração· da instituição
beneficiada, com firma reconhecida, sem prejuízo das investigações que a
autol'idade incumbida da cobrança e fiscalização do impõsto de renda
determinar para a verificaçã-o do fiel cumprimento da lei, inclusive jrmto
às ir:stituições beneficiadas (Lei n° 3.470, art. 106, parágrafo único>.
§ 29 As contribuiçõeS e doações poderão ser abatidas mesmo quando
não. comprovadas na forma do parágrafo anterior, -desde qu'e o contribuinte especifique a& instituições por éle favorecidas e que estas remetam
à autoridade c0mpetente, pelo correio e sob registro, ficha de modêlo
oficia!, visada por órgãos do Minist'érjo Público, quando -as doações forem
superiores' a Cr$ 118.440 <cento e dezoito _mil quatrocentos e quarenta
cruzeiros), da qual constem o nome do doador, a modalidade da -doação
e a quantia doada no ana-base (Lei n9 3.830, art. 49, par(tgrafa único).
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Seção IX -

Dos pré~nios ile estímulo a prod-ução intelectual e bôlsas
d.J .estudo

.Art. 89. Poderão ser abatidos da renda bruta os prêmios de estimulo
à produção intelectual e búisa~ çie estudo ou de et:ipeci_§l.lizaç:ão n?. País ou

no estrangeiro quando as condrçoes para a su:1 co~ce~~ao seJam mvul_gadas
com antecedência, a fim de que possam ser saL!sfeiLas pelos candidatos
de livre e púbhca inscriçào, asseguradas garantlas de perfeito- julgamento
aos inscritoS. e desde que os prêmios ou bôlsps sejam concedidos por
intermédio de (Lei n<? 3.830, p.rt. 3º e·§§

1<~,

2? e 39):

a> academias de letras;
b) sociedades de ci&ncias cu .de cultura, inclusíre artistica, legalmente
constituida::: e e1-p. funcionaitJ.entO no Pais;
c) univers~dades, faculdades ou institutos de educação suPerior, técnica
ou secundária, legalment::o recon...llecidos e autorizados a funcionar no País;
d)
órgãoe de lmprensa de ·gnmde circul:J.ç§.o .ou emprêsas de radiodifusão, inclush·e de televisão.
Seção X -

nas despesas com prospecção de jaztdas minerais

Art. 90. Poderão se!' abntidas da renda bruta as despesas com prospecçã.,) de jazidas minerais, desde que esta esteja autorizac1a por decreto
federal, sob a orientação dlreta àc engenheiro de minas ou geólogo habilitado, e vinculada a u.m plano de pesc1uisa, com respectivo orçamento,
aprovado pelo Departamento Nacioml.l ela Produção !vEnerai, quando sejam
certificadas por êsse Dcpart~uncnto as d:;spesas efe,tuadas ·(Lei n9 3.410,
art. 110).

~

Se~·ão

XI -

Das despesas de instTução

Art. 91. Poderá.-::: ser· abatidas, até o limite dt> 20% <vinte por Cento)
d'3. renda bruta, as dCSIJCsas realizadas com a instrução do cOntribuinte,
d0 se-.1 cón,iuge e filhOs e dps menor-es a que se. refere a letra b do § lQ,
do a.l't. 82, desde que não apresentem declaração de rendimentos em se~
parado e que os comprovuntGs do efetivo pag-amento daquelas despesas
sejam apc:nsados à declaração do contribuinte (Lei n9 4.357, art. 15, e
·'
Lei n<? 4.362, art. 39, § 29).
Parágrafo únicv. Excluem~se do disposto neste artigo as desp'2sa-s de
que trata a letra .z do art. 64 (Lei uQ 4.357, art. 15, e Lei nQ 4.'362,. art. 3Q,
~ 20) •

Seção Xll -

Das quantias aplicadas em investimentos de interésse

econômico ou social

Art. 92. Poderão ser abatidos da renda bruta:
a) 30% (trinta por cento) das importâncias efetivamente aplicadas na
subscrição voluntária de obrigações do Tesouro Nacional e de titulos da
divida pública de emissão dos Estados e Municípios, observado o disposto
r::. o § 29 (Lei n<? 4. 728, art. 56, D :
b) 15'%· (quinze por cento) das quantias aplicadas, até 15 de julho
de 1965, na subscrição integral, em dinheiro, de ações nominativas para o
aumento do capital das sociedades anônimas, cujas ações, desde . qUe now
minativas, tenham sido negociadas, pelo menos uma vez em cada mês,
em qualquer das , Bôlsas de Valores existentes no Pais, no decurso do
ano-baS·1 (Lei nQ 4.357, art. 14);
·
c) 15o/o <quinze pai: cento) das quantias apliCadas em depôsito, letras
hipotecárias ou qualquer outra forma, desde que, comprovadamente, se
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destinem, de modo exclusivo, ao financiamento de construção de -habitações
populares, segundo programa previamente aprovado pelo Ministro da Fa~
zenda (Lei n9 4.357, art. 14);
d) as quantias aplicadas na subscriçã-o integral, em dinheiro, de ações
nomin9.tivs.s de emprêsas industriais ou agricclas, consideradas de iuter~sse par8 o desenvolvimento econômico do Nordeste ou da Amazônia, nos
têrmos das Leis ns. 3.995, de 14 de dezembro de 1961; 4.216, de 6 de maio
de 1963, e 4.239, de 27 de junho de 1903 CLei n'? 4.357, art. 14);
e) 30% (trinta por cento) das importâncias efetivsmente aplicadas na
subscrição voluntária de ações. riominativas ou nominativas endossáveis
de sociedades anónimas de capital aberto, observatlo o disposto no § 2g
(Lei nQ 4.728, art. 56, I)~
f) 15% <quinze por cento) das impOl·tâncias efetiva::nente aplicadas na
aquisição de cotas ou certificados de participação- de fundos em condomínio, ou ações de sociedades de investimento, observado o disposto nos
§ § 19 e 2Q (Lei n9 4. 728, art. 56, II);
'
g) a pa1·tir do e.:cactrio fi.?l.anceiro de 1968, até 30% <trinta por centol
das quantias aplicadas na aquisição voluntária de letras imobiliárias, nominativ<>.s ou ao portador, qus,ndo êste optar pela identffiçação, observado
o disposto no § 2Q (Lei n9 4.862, art. 28, § 19).
§ 19 As sociedades de investimento de que trata a letra f dêste artlgo
deverão estar autorizadas a funcionax· pelo Banco Central da República
do Brasil e ter por objeto a aplicação de capital em carteira diversificada
de título-; ou valores mobiliáriOs ou, ainda, a administração de fundos em
condcmlnio ou de terceiros para aplicação- de capital na mesmé'l. moda~
l1dade (Lei nv 4. 728, art. 56).
'
§ 2? ,Se o contribuinte, antes de decorridos 2 (dois) anos da data
da aquisição, allenar os tituJos de que tratam as letr~s a, excetuados 0s
adql!iridos até 15 de julho de 1955, e, f e g, deverá incluir entre os rendimentç;s do ano da alienação, conforme dispõe o art. 55, letra g, a importânci9 que tiver abatido da renda bruta, nos têrmos do presente artigo,
com relação aos títulos alienados (Lei n9 4.357, art. 14; Lei n9 4. 728, ar~
tigo 56, § 19, e Lei n9 4.862, art. 28, § 39).
~ 3Q Para efeito de aplícaçfto do disposto neste artigo, sOmente serão
ndmitid::t-5 como abatimento as importâncias efetiva e comprovadamente
desembols2.das pelo contribuinte durante o ano-base <Lei n9 4.357, art. 14,
§ lQ, e Lei n9 4. 7:W, art. 5G, I e D).

Scçâo XI!l -

Dos rendimentos de qua1Ítias aplicadas em investimentos
de in-terêsse económico ou social

Art. fl3. Poderão ser abatidos da rend<3, bruta:

até Cr$ 756.00C (setecentos e cinqUenta e seis mil cruzeiros) anuais
de cUvidendos, bonificações em dinheiro, ou outros interêsses distribuídos
por sociedades anônimas de capital aberto à..s sua.s ações nominativas, nomina.tivas endossárJeis. ou ao portador, S3 êste se identificar <Lei n9 4. 728,
art. 55, § 2Q, I, e Lei n9 4.506, art. 3Q);
bJ até Cr$ 252.000 (duzentos e cinqUenta e dois mil .. cruzeiros) anuais
de rendimentos, distribuídos ·pelo.s fundos em condomínio e sociedades de
investimentos de que trata a letra t do artigo anterior CLei n9 ·4. 728,
art. 55. § 29, III, e Lei n'? 4.5{)6, art. 3?);
c> até Cr$ 252.000 tduzentos e cinqüenta e dois mil cruzeiros) anuais
de ju:rus recebidos de títulos da dívida pública federal, estadual e municipal, subscritos voluntàriamente, ressalvado o disposto no § 2ç,- dêste artigo <Lei n9 4. 728, art. 55, § 2Q_ II, e Lei n9 4.508, art. 3'?J;
dJ a parti1' do exet(•·ldo Jincmcei?·o de 1968, até CrS 252.000 (duz0ntcs
e cinqüenta e dois mil cruzeiros) anuais de juros recebidos de letras unobiliái·ia.s, subscritas voluntàriamente, nominativa,;; ou ao portador, quando
êste optar pela identificação, observado o disposto no § 39 <Lei n9 4.862,
art. 28, § 19, e Lei- nQ 4.506, art, 39).
·
a)
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§ 19 o tctf!J dos abatimentos a que se referem as letras a e b dê6te
artigo não poderá exceder a Cr$ 756.~00 (setec~ntos e cinqüenta e seis
mil cruzeiros) (Lei n0 4.728, art. 55, § 39, e Le1 n9 4.506, art. 39).
§_ 20 Náo se aplica o disposto na letra c dêste artigo, quando se tratar
ele juros prove~lientes de títu!os da dívida públic~ federal, e~tadual ou
municipal, adquiridos como opçao ao pagamento de nnpostos <Lei n9 4.862,
art. 25, § 29).
§ 39 Se o contribuinte, antes de decorridõs 2 (dois) anos da data da
aquisição, alienar as. letras imobiliárias a~ qu~ trata a letr~ d_.. deverá
incluir entre os rendimentos do ano da allenaçao, conforme d1spoe o artigo 42, letra e, a importãnc:ia que tiver abatido da renda bruta nos têrmos
dp presente artigo, com relação aos títulos alienados· (Lei n9 .4.862, art .. 20,
§ 39).

CAI'iTULO VII

DA RENDA LiQUIDA E DA BASE DO IMPOSTO
Seçáo 1 -

Da

ret~da

líquida

Art. 94. Considera-se renda liquida a diferença entre a renda bruta
e os abatimentos de que trata o capítulo anterior (Decreto-lei n9 5.844,
art. 21).
Seçãú 11 -- Da base do impõsto

Art. 95. A base çlo impôsto será dada pelos rendimentos .brutos, deduções cedulare.s e ab.-,timentos ·correspondentes ao ano civil ,imediatamente
anterior ao exercic1o financeiro ein que o impôsto fôr devido (Decreto-lei

n'

5:844,, art. 22)
§ 1Q Na deter.'n\nação da baSe serão computados todos os rendimentos

que, no ano considerado, estiverem juridicamente à disposição do beneficiado, inclusive os originados em época anterior, ressalvado o disposto no
artigo ·96 (DeCl·eto-lei" n9 5.844 art. 22, paráBTafo único, e Lei n9 154,

art. 14).

§ 29 Para dewonstmção da veraCidade dos rendimentos declarados.
bem como das d~duções cedUJarcs e abatimentos Solicitados, a autoridade
Ül,nçadora poderá admitir os nsse11tamens do contribuinte, quando feitos
com regularidade e corroborados· com doctunentoS comprobatórios (Decreto ..
lei ·nç 5.844, art. 23).
§ 39 Os Uvto;- destinados aos assentamentos não poderão conter emendas, borrões ou rasuras, e deverãc, ser registrados e autenticados pelas
repartições do Impósto d~ Renda, ou na falta destas, pela estaçãO local
arrecadadora do tr;buto (Decreto-lei n9 5.844, art. 23, parágrafo úntcc).
Art. 96. Mediante comprovação prévia, .poderão_ ser distribuídos em
partes iguais pu1· tantos exercício~ financeiros quantos forem os ·anos a
que correspondete:rr- (Lei uQ 151. arts. 79 e 14):
a) a remuneração de trabalhos ou serviços prestados em ·anos anteriores 'e. em montante que ,exceda- de 10%. (dez por cento) dos demais
rendimentos do contribuinte no ano do recebimento, se o recebimento
ac~mulado resultar (Lei n<? 4.506, art. 19, item !) :
I -· d~ anterior- incapacidade financeira da· devedor para pagá-los;
n - de disputa judicial ou 'administrativa sõbre o respectivo
pagamento;
lU - de estipulação contratual prevendo o recebimento acumulado,
ou fiJ::lal, nos casos de honorários ou remuneração dos profissionaiS liberais;
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b) os prêmios ou vintenas do testamenteiro, nós inventários que
não se encerrem dentro de 18 (dezoito) meses da sua abertura (Lei n?
4.506, art. 19, item II) ;
c) as pensões, referentes a mais d~ um ano, recebidas após habili~
tação demorada <Lei _n9 154, art. 14) ;
d) os royalties e direitos .autorais de obras artísticas, didáticas, cientificas, urbanísticas, projetOs técnicos de construção, ou equipamentos,
quandc os rendimentos percebidos em detenninado ano excederein em
mais de- 30% <trinta por cento) da média dos mesmos rendimentos nos
cinco anos anteriores (Lei n? 4.506, art. -19, item II).
§ 19 os rendimentos de que trata êste artigo, correspondentes ·a
período superior a um ~ qüinquênio, serão distribuídos pelos últimos 5
(cincó) anos, inclusive o do seu recebimento lLei n9 3.470, art. 39, § 19).
§ 29 Quando o rendimento se referir a período anterior aos últimos
5 (cinco) anos, _contados da data do seu recebimento, será igualmente
Computado, para fins de tributação dentro do mesmo qüinqu~nio <;Lei n?
3.470, art. 39, § 29).
§ 3Q No caso dos rêndimentos a- que aludem as letras a, item II e c,
a distribuição será feita na forma da sentença, pelos exercícioS finanCeiros
a que corresponderem, ressalvado o· disposto nos_ §§ 19 e 29 dêste artigo.
§- ·49 o direito à distribuiçãO de rendimentos por exercícios, a que
se refere êste artigo, s6 será reconhecido aos que a requererem até 30
de abril do ano s~guinte ao do recebimento (Lei n9. 3.470, art. 39)-.
§ 59 Para aplicação do disposto neste artigo não prevalece o· disposto
nos artig"os 423 a 427 (Lei I_l9 154, art-s. 79, parágrafo único1 e 14).
CAPÍTULO VIU

DA INCIDll:NCIA DO IMPOSTO

Art. 97. As pessoas físicas estão sujeitas ao. impõsto calculado sôbre
a renda liquida, de que trata o art. 94, mediante a aplicação de alíquotas
progressivas estabelecidas no artigo 99 (Leis nQs. 4.154, art. 29, parágl'afo
único e 4.50{;, art. 79).
§ 19 No cálculo du .impôsto devido será abatidá' do total apurado, a
importância que hüuver s1do Oe~;contada nas fontes, correspondente a
impõsto retido, como antecipação, sôbre rendimentos incluidos na
. declaração.
§ 29 As pessoas fisicas que abaterem na sua declaração o impôsto
retido na fonte deVerão instrui-la com uma das vias do documento a
que se refere 'O artigo 367 (Lei n9 _4.154, art. 13, § 39).
Art. 98. As pessoas físicas que declararem rendimentos proveníentes
de fontes- situadas no estrangeiro poderão deduzir do. impôsto progressivo,
calculado de acôrdo com o artigo ·99, o impôsto de renda ·cobrado pela
nação de origem_ daqueles rendimentos, desde que haja reciprocidade de
tratamento em relaçáo aos rendimentos produzidos no Brasil (Lei n9
4.862, art. 59).
§ 19 A dedução a que se refere êste artigo não poderá exceder a
diferença entre o impõsto calculado sem a inclusáo daqueles rendimentos
e ~- impôsto devido com a inclusão dos -mesmos rendimentos.
§ 29 . Os rendimentos em moeda estrangeira e o respectivo impôsto
deverão ser convertidos em moeda nacional na forma do parágrafo 19 cto
artigo · 498.
·
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Art. 99. As aliquotas progressivas do impf:sto, no exerctcio financeiiO
de 19136, acrescidas do adicional de 10% {dez por cento) instituído pelo
Htigo 28 d"a Lei n<? 4.863, de 29 de novembro de 196"5, rernllamentado ~elo
Decreto n9 57.585, de 6 de janeiro de 1966, são as seguintes (Lei n9 4.862,

art.

19):

Classe::; de Renda Liquida~ Cr$ l.OQO

Aliciuotas
da Lei n'
4. llfl2

I
I Adicional
I da Lel n'
I 4.8{;3
I

----------1.500 ..................
Até
I
De 1.501 a 1.800. ··················
G% I
5% I
De l.G01 a 2.400 ..................
De 2.401 a 3.300 ..................
3% I
12'-/o !
De 3.301 a 4.800 ..................
16% I
De 4..801 a G.600 ..................
20°/o I
Da 6.601 a 9.000 ··················
25% I
De 0.001 a 12.000 ....... . . . . . .. . .. .
De 12.001 a 18.0DO " ................
30% I
De 18.001 a 24.000 ..................
35%
Da 24.001 a 36.000 .......... " ......
4.0% I
De 36.001 a 48.000 ..................
45% I
Acima de
48.001 .................
50% I
---------------· I
-----·-~-~~-----

0,3%
0,5%
0,8%
1,2%
1,6%
2%
2,5%
3,%
3,5%

4%
4,5%
5%

Alíquotas
totais

isento

3,3%
5,5%
8,8%
13,2%

17,G%
22-%
27,5%
33%
38,5%
44%
49,5%
55%

§ 1Q O impõ~to é calculado em cada classe sõbre a porção de renda
compreendida nos respectivos limites, desprezada a fração de renda 1nfe~
rtor a Cr$ 1.000 (mil cruzeiros) (Lef uQ 4.154, art. 2Q, parágrafo único).
§ 2<:1 O impôsto progressivo é a soma elas parcelas correspondentes a
cada classe ·(Lei n9 4.154, art. 29, parágl'afo único) .
§ 3" A pa?'tir do exercíc'io financeiro de 19.67, os limites das clas::zes
de renda liquida de que trata êste artigo serão atualizados, anualmente,
em funçâo de coeficientes de correção monetária estabelecidos pelo Conw
selho Nacional de Economia na conformidade da Lei n<:l 4.506, de 30 de
novembro de 1964.

TíTULO

II

Da declaração de bens
CAPÍTULO I

DOS BENS OBJETO DE DECLARAÇAO

Art. loo. OOmo parte integrante da declaração o:le rendim~~ntos a.
pessoa física apresentará relação pmmenoriza.da dos bens irnôveis e móveis
que, no País ou no estrangeiro, constitu.iam c1estacndarc.ente o sCl.t patri~
mônio e dos sêus dependentes, em 31 de dezembro õ.o ano-base (Lei
n9 4.069, art. 51).
§ lQ Nos casos de apresentação de declaração com )Ja.se nos .rendlw
mentos percebidos no próprio exercício financeiro, deverâo ser declirados
os bens imóveis e móveis que constituírem o património da pesst~a física
e dos seus 'dependentes no último dia do periodo a ;J.Ue cs rendimentos
declo..rados corresponderem.
§ 29 Incluem-se entre Os bens imóveis, os direitOs reais sôbre imóv8is,
inclmiive o penhor agrícola e as ações que os asseguram, as apólices d·a
àívida pública oneradas com a cláusula da inalienabilidade e o direito à
sucessão aberta; e, entre os bens móveis, os direitos reais sôbre objetos
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móvf'is e as ações correspondentes, os direitos de obl'igações e as nções
res~ectivas, bem Como os direitos de autor <Código Civil, arts. 44 e 48J.
~ 39 Não serão .incluidos na relação de que trata és te artigo as peças
de mohihário que nãl1 constitilírem obras de arte, ou suntuárias, o vestuãrio ·
t; objetos de uso pessoal e os utensílios, quando não forem de valm vcnal
apreciáYel nem suscetíveis de. exploração económica.
Art. 101. Os· bens serão declarados discriminadamente pelos valores
de aquisição constantes doS respectivos instrumentos de tran;,feo:ência de
propriedade, facultada ·a indicação cumulativa de seus valores venaiS.
~ 1V Em se tratando de bens móveis tJ'2.nsferidos mediante doação cu
adquiridos antes de 19 de janeiro de 1963, poderá ser dispensada a indi~
caçao de seu valor de aquisição, desde que, just.ificadarr:ente, não exista o
respectivo instrumento de transferência de propriedade, ff)..Cultando~se,
nesse caso, a declaração de seu valor venal.
§ 2.;> O valor dos bens existentes no estrangeiro será :nenciona.do JJa
declaraçao segundo a moeda do pais em que estiverem 1-JCalizactos.
§ 39 Deverão figurar na declaração de bens. indívid~alizados e desta~
cactamente, os investimentos previstos no art. 92 (Lei n9 4.:506_ art. 99,
s 29) '
~
~ 49 Na declaração de bens também deVerão ser consirrnados os ónus
reais e obrigações da pessoa física, inclusive dos seus dependentes, deduw
tiveis na apuro,ção do .património liquido, em cada ano .
.Art. 102. As pessoas físicas é facultado reajustar o valor dos imóveis
rurais em suas declarações de renda e de bens. a partir ào exe1·cicio financeiro de 1965, independentemente de qualquer comprovação, sem que
seja tributável c aumento de patrimóilio. resaltante ctêsse reajustamento
~<Lei n!i' 4.504, art. 53, § 89).
.
ParágTafo único. o valor de que trata éste artigo uáo poderá ser ind
fcrior ao preço de aquisição do imóvel e das inversões em benfcito::'ia.s
atualizadas de acOrdo com os coeficientes de correçáo mo:1etãria, fixados·
pelo Co"nselho Nacionà.i de Economia (Lei n9 4. 504, art. 53. § 11) .
Art, 103. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte, nos termos
do· art. 408, os . esclarecimentús que julgar necessários acêrca da ot -;gem
d.ns recursos e do destino dos disp~ndios ou aplicações, sempre que as
alterações declaradas importarem em aumento cu diminlliçã~:~ de patri~
mõnio <Lei n9 4.069, art. 51, § 19).
·
Art. 104. As declarações de bens apresentadas nos exercícios financeiros
de Hl63, 1964 e 1965 às repartições do Impôsto de Renda poderão ser re~
tificade.s até 30 de abril de 1966, para efeito de (J,ei n9 4.8G2, art. lOJ:
.a) correçao dos valores, bens e depósitos anteriormente declarados;
b) inclusão de valores, be.ns e depósitos anteriormente omitidos.
. § 19 A 1eüficaÇão ce qve trata êste artigo será feita na dec!al'aftãO
de bens relativa ao txNcfcio de; 1966, qu2r a pessoa fisü::a tenha ou não
apresentado anteriormente declaração de bens.
·
§ 21' No exercício de 1966 será permitida, excepcionalmente, a apresen~
ta:;ào de declaração de bens pelas. pessoas físicas não obrigadas a declara~
çfto de rendimentos.
·
§ 3? Com base nas declarações de bens a .que se refere êst.e artigo,
nao sera permitido em relaçào aos exercícios de 1963, 1964, 1005 e 1966:
aJ illstaurar processo de lançamento ex ojjicio por inexatidão ou falta
a e Cieclaraç8.o .de tendimentos;
OJ p:rocedcl a lançamentos, de qualquer espécie, para cobrança de
Imposto de l"enda e adicionais;
çJ eXJg·tr comprovação. da origem daqueles valôres, bens e depósitos;
a> apucar peDalidades de qualquer natureza.
§ 4<5 Quando se tratar de va.lôres, bens e depósitos mantidos no es ..
trangeiro, os benefícios estabelecidos neste artigo ficam condicionados à
obrigação de a pessoa fisica transferir pRra o Brasil, até 31 de outubro
de 1966, o minimo de 70% (setenta por cento) dos aludidos -valôres, bens
ou depósitos.
~ 5V O disposto no paràgrafo anterior só se aplica aos valôl'es, bens ou
depósit~s anteriormente transferidos do Brasil para o exterior.
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CAPÍTULO U

DOS EFEITOS DA DECLARAÇAO DE B,ENS

Art. 10::.. A declaraÇão de bens, nos lnventãrios feitos em virtude de
mssoJuçao cta sociedade conjugal ou" causa mortis, se1·á obrigatOriamente
conrer1da com-os elementos cto cadastro do imp6sto de renda.
Al't. 106. o acréscimo Cio patrimbmo da pessoa fisiCà será classificado
como renmmento d·a cédula H, quando a autoridade lançadora comprovar,
a vtsta das declarações de rendimentos e de bens, não corresponder êsse
aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte prova1· que
aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis (Lei n9 4.069,
art. 54>.

LIVRO III
TiTULO III

Dos. renclimcntos atribuídos a pessoas resiclentes no Brasil
sujeitas a desconto elo i~pôsto nas fontes
CAPÍTULO I

DOS RENDIMENTOS DE TRABALHO ASSALARIADü
Seçáo 1 -

Da incidé?JCia do imp6sto

Art. 107. · Os rendimentos do trabalho assa1a1·ia_do, a que se refere o
an1go 47, 1nclusiY8 a· g:ratificaçâo de Natal C139 saláiio), estão sujeitos,
aurante o exerClcic de 1968, ao desconto do impósto de renda nas fontes,
mediante a aplicação de aliquc.tf!f progressivas acrescidas do ad~eional de
lU% wez por ce>1t.o) instituído pelo artigo 28, da Lei n9 4.863. de· 29 de
novembro de 1U65, regulamentado pelo Decreto n9 57 .585; de 6 de janeiro
cte Ul60, a saber <Lei n9 4.862, art. 23):

-----

!

---~--------------

I
I
I Alíquotas I AdicionaJ
Classes de renda Uquida
I da Lei I da Lei
I n9_ 4.862 I n9 4.863
I'
I
I
I
+··------"
I
I
I
I

-~··

Até Cr$ 125.000 mensais

............ /

D_e Cr$ 125.001 a Cr$ 250.000 ....... 1

3%

De Cr$ 250,001 a Cr$ 450. 000 ....... 1

50/o

De Cr$ 450.001 a Cr$ 650.000 ....... 1

8%

I

De Cr$ 650.001 a Cr$ 1.000.000 ..... ,

10%

Acima de Cr$ 1.000.000 mensais ... ·I

12%

I

i

II
I

II
I

I

II
I

Aliquotas
totais

Isento

0,3%

3.3%

0,5%

5,5%

0,8%

8,8%

1%

11%

1,2%

13,2%

·--
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Paràgrato úntco. O impõsto de que trata êste artigo será. cobrado como
ant.ectpaçao do que íõr apurado na declaração de rendimentos (Lei n9 4.506,

!irt. lO, § 19).

Art. lUB. A renda ltqutc:ta mensal, de que trata o artigo anterior, será
[tetermmaaa p!-!!a diferença entre o rendimento bruto do ttabalho assalariado
e as seguintes deduções (Lei nQ 4.506, art. 10 e Lei n9 4.621. art. 10):
aJ os encargos de família;
bJ r.s- contribuições para inst~tutos ~e caixas de aposentadorias e pcn·
sôcs, ou outros fundos de beneficência:
CJ
o. tmpõsto sindical e outras contrtbulçóes para o sindicato de repre·
sentaçao da Iespectiva classe;
·
ct)
os gastos pessoais. de passagens, alimentação e alojamento!.< bem
como os transportes de volume e alugue! de locais destlnactos a mostruârlos.
nos casos -de vtagens e estada fora do local de residência, efetuados pelos
caixeirOs-viajantes, independe:ptemente -de comprovação, até 30% <trinta
por cent;p) do rendimento bruto, quando conerem por conta dêstes;
e)
as ctesp~sas de representação pagas pelos cofres -públicos:
1 - para o exercicio de furi.çõ~s transitórias no exterior, de duração até
scts meses consecutivos;
11 - até o l!mite estabelecido para cada caso, quando se tratar· de
exercicio de funções no exterior por prazo superior a seis meses conse~utivos;
!> as despesas com ação judicia-l necessária ao recebimento dos rendi·mentos, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte;
g) as pensões alirllenticias pagas em virtude de sentença judicial dcfiilitiva;
/tJ a parte variàvel dós subsidias, as ajudas de custo e a represeutação
percebidas eni decorrência do cAe:c!clo de mandato de representação popular,
recterat ou estadual. <Decreto nt? 56.284, art. 22).
Art. 109 .. Para efeito de cálculo do impôsto; será desprezada a fraÇão
cre rend'a liquida inferior a Cr$ 1.000 Cmil cruzeiros).
Art. 110.- No cálculo do ünpô::.to, sujeito a desconto pelas fomes, c;erá
considerada a totalidade' da . remuneração auferida pelos titulares de emprêsas individuais, pelos sóciós, di;:etores e conselheiros das sociedades comerciais ou civis, de qualquer espécie, indepenàentemente dos limites esta·
belecidos no artigo 177, excluídas a.<: gratificações ou particioaçóes nos lucros
atribuídas aoS dirigentes ou t:t,dministradores da emprêsa (Lei n9 4.106, artlgo 10, § 39 e art, 45, § 39) ..
Art. 111. Os rendimentos pagos acumuladamente seÍ'ão consider-ados
nos meses a quP se referirem.
Art. 112. O impôsto, descontado e recolhido -pelas fontes pagadoras,
scrã deduzido do que houver de ser pago pela pessoa fisica ~beneficiária do
rendimento, de 3côrdo com :?. sur. declaração anual, cabendo a devolução
ao excesso, caso a importância descontada seja sUperior ao impôsto devido
em confmmictade com a declaração (Lei nQ 4:506, art. 10, ~ lq).
Art. 113. O cônjuge, os filhos e outros dependentes, ·na constância
da sociedade conjugal, Sf·r.?.o considerados encargos do cabeça do casal.
§ ·19 O contribuinte desquítadv, que não responda pelo -sustento do
ex-cônjuge, poderá abater como encargo de familia pessoa que viva sob
sua exclUstva dependência- económica, no minimo há 5 (cinco) anos, desde
que a tenha incluído entre seus beneficiários, de -acõrdo com o disposto no
artigo 44 da Lei nt? 4.242, de 17 de julho de 1963, e que subsista impedimento legal para o casamento (Lei n9 4.862, art. 39, § 19).
-~
§ 29 A mulher casada é equiparada à solteira ou_ à viú\':a, sem depenw
dentes, sendo considerada cabeça do casal, além dos casos previstos- na Lei
civil, quando o marido estiver sob sua· dependência econômica, não aufe·
rindo êle rendimento bruto mensal em importância superior a Cr$ 125.000
ccento e vinte e cinco mil cruzeiros) .
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§ ~íl A mulher éujo casamento houver sido s.nulado, a desquitada e a
que houver sido abandonada, sem recursos,_ pelo mar~do, ficam s~jeitas ao
aesconto cto rmpàst.o como solteiras ou vmvas, considerado o numero de
1!il10s e outros dependentes que sustentarem.
Art. ·114.. os encargos de família, dedutíveis mensalmente para a apuraçâo da renda liquida, serão calculados, para cada dependente, à razão de
111~ tum doze àYos) da metade do mínimo de isenção anual, valor que,
no ano civil de 1966, corresponderá a Cr$ 62.500 <sessenta e dois mil e
quinhentos cruzeiros• (Let n•; 4.862, art. 3º)..
Art. 115. Os encargos de !amilla, correspondentes ao cônjuge, filhos
e outros dependentes, para fins de cresconto do impôsto na fonte, serão
declarados pelos empregados, em modelos próprios, aprovados pelo diretor
_ao Imposto c!e Renda, em ·uma única via, que ficará em poder do empre~
gad_or e à disposição da fiscalização do tributo .
.Paragrato únlco. A comprovação eras encargos de familia, d_eduzidos
aa renda tJruta D.uferida pelo assalariado. será feita junto à fonte pagadora,
a Qual deverá conservar em seu poder o documento próprio.
Art. 116. Náo caberâ ao empregador responsab111dade alguma sobre
as lniorma((ões prestadas pelos emp!'egacto.s, para efeit-o do desconto do
impélsto de que trata o art. 107 (Lei n9 2.354, art. 12>,

Seçâo II--- Dos rendimentos excluídos do desconto do· imp6sto na tonte

Art. 117. Náo serao incluídos ~~ntre os rendiment-os sujeitos ao desconto do impôsto CLei n9 -4.506, art. 17):
a> os proventos da~ aposentadoria ou refo.rma motivada por- tuber~
culose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, c-::gueira, lepra, paralisia.
cardiopatia grave e outras moléstias que a lei indicar, na base de conclusões
ua medicina especializada (Lei n9 1.n1, l:l;rt. 178, ID. e Lei nº 4.506, a.r~
tlgo 17, IID;
IJl a mctenizacão e o aviGo prévio, pagos em dinheiro por despedida
ou resClsáo do contrato de trab~lho, não excedentes dos litnites garantidos
pela_ 1e1;
c)
as mctenlzações por acidentes no trabalho;
a> o salário-tamilia;
e) as_ gratificações por quebra de caixa pagas aos tesouréiros e a outros
emprBgactos, enquanto manipularem efetivamente valores, desde c:ue em
llmltes l'azoavei.:. nessa espécie de trabalho~
/) as diárias e ajudas de custo pagas pelos cofres públicos e· 8.s que
torem pagas por entidades priv~.d1:ts, quando destinadas à ·indeniza.ç:"ío de
·gastos de viagem e de instala cão do contribuinte e· da r-ua famíiia cm lo~a
lidade diferente daquela em. que residif1;
(J)
cs prémios de seguro de v1da em gTt!.PO pagos pelo empregador em
benefício dos seus empreg-ados;
h) o valor da alimentação fornecida gratuitamente ,pelo e:npregarlcr
aos seus empregados, ou a difcrenç_a entre o preço cobrado pela alimentação
fornecida e o seu valor de mercado;
i). o valor de uniformes, roupas on vestimentas esnrcials, indispen.
sáveis ao exercício do emprêgo, cargo ou função, fornecidas pelo empre.
gador gratuitamente ou a rn·eços inferiores ao custo;
j) o valor do transporte gratuito, _ou subvencionado, fornecido ou
pago pçto empregador ·em beneficio dos seus empregados, seus familiares
ou dependentes:
k> o valor dos servicos -médica-s, hospitalares e delltários mantidos ou
pagos pelo empregador
beneficio dos seus empregados.
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Do recolhimento do impósto

Art. 118. O impôsto sôbre os rendimentos dÜ trabalhO assalariado
deverá ser recolhido pela fonte pagadora, global e mensalmente, dentro do
mês· seguinte àquele em que houver sido efetuado o pagãmento ou o crédito
aos beneficiários, desprezando-se, no total de cada guia de recolhimento, a
fraçáo iilferior a Cr$ 1. 000 (mil cruzeiros) (Leis 2. 354, art. 25 e 4. 357,
art. 13).
·. § 19. Nos casos previstos na alínea e do § 19 do art. 47 o J·eColhimento
do impõsto de que trata o art. 107 poderá ser efetuado até o último dia útil
do mês subseqUente ao referido neste artigo.
§ 29. No caso de filiais ou agênc:as, os recolhimentos serãO efetuados
às .repartições. ou aos órgãos arrecadadores do local de cada uma delas.
§" :.w A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do impôsto,
ainda que nao o tenha retido CDecretQ-lei nG 5.844, art. 103).
§ 49 A juizo do Ministro da Fazenda os impostos de que trata êste
n..rtigo, descontados e retidos mensalmente pelas fpntes pagadoras, poderão
ser recolhidos dentro do trimestre seguinte ao mês a que conesponderem
(Lei nG 4.862, art. 79).
Art. 119. As caixas, associações e organizações sindicais que, interfirom no pagamento de remuneração aos trabalhadores avulsos de que
trata a <tlinea e do § lQ do art. 47 serão responsáveis pelos descontos do
nnpósto, iicando obrigadas, ainda, a prestar às autoridades fiscais todos
os esclarecimentos ou informações, como representantes das fontes de
rcnclimentos (Lei n? 3.207, art. 4~, c e Lei TI" 4.357, arL 16, pa1:ágrafo
Unico).
Art. 120·. Até o último dia útil de maio e, de pref.erência, juntamente
co~ a sua declaração anual de rendimentos, o empregador denrá apresenta,r à Delegacia, op Inspetoria do Impôsto de Renda da jurisdição relação
das guias de recolhimento do impôsto sôbre rendimentos de trabalho assalariado pagos ou creditados no ano ciivl anterior, com indicaç~o do número,
data e importância total de cada guia de recolhimento, inclusive o' nome
da repartição ou órgão arrecadador respectivo, bem como da média m?nsal
do número de empregados sujeitos ao desconto do impôsto, devendo a..inda
índicar o total ela remuneração dos empregados durante o ano e o número
deles.
CAPÍTULO II

DOS RENDIMENTOS ATRIBU!DOS A PESSOAS SEM VíNCUI..(J DE
EMPRJlGO COM A FONTE PAGADORA, COMO RElV!UNERAÇAO
DE SERV;ÇOS PRESTADOS

A1·t. 121. Estâo sujeitos ao desconto do impôsto na fonte, à razão,
10% Wez por cento). ressalvado o disposto no § 2?, as importâncias
supenores a Cr$ 126.000 tcento e vinte ·.e seis mil cruzeiros), pagas ou
.creditadas por pessoas jurídicas e pessoas fisicas, em cada mês, a título
ae comrssões, participações, honorários, direitos autorais ou remuneração
por .quaisquer serviços prestados, quando o beneficiário não seja diretor,
sacio ou empregado da fonte pagadora do rendimento, observadas as -seguintes regras CLei n? 4.506, art. 12):
a)
quando· se tratar de rendimentos pagos a vendedores, viajantes
comerclais, corretores ou representantes comerciais autônomos, o impôsto
1ncidil'á sôbre (.L importância correspondente a 70% (setenta por cento)
do 1·end1mento bruto;
;:\e
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b> nos demais ca.sos o impôsto "incidirá sõbre a Importância corres.
pendente a 80% (oitenta por cento) do rendimento bruto.
§ 1" Quando se tratar de rendimento, de qualqUer montante, relativo
ao tt;:msporte de carga em veículo de propriedade do peneficiaclo, o impõsto
será cobrado na base de 2'% ldois por cento) sôbre o frete recebido em
cad::t pagamento (Lei nº 4.5U6, art. 12, letra a>.
§ 211 o impôsto de que trata êste arttgo e seu § 19, corresp~mdente aO

exerciclO financeiro de 1966, será pago com o adicional de 10% (dez por
cento> instituído pelo art. 28 da Lei n\1 4.863, de 29 de novembro de 1965,
regulamentado pelo Decreto n9 57.585, de 6 de janeirO de 1966.

Art. 122. O recolhimento do impôsto·a que se referem o artigo anterior
e seu § 19 deverá ser feito pela fonte pagadora dos rendimentos, global e
mensalmente, ao órgáo arrecadador do wcal do domicilio do responstível,
pOr meio de guia própria, dentro do mês Seguinte àquele em que hourer
sido etetuado o crédito ou o pagamento ao l·espectivo beneficiário (Lei
nÇI 2.354, art. 25).
·
§ 19 A juizo do Ministro da Fazenda, o impôsto. descontado e retido
na data em que houver sido efetuado o crédito· ou pagamento ao respcc- .
tivo beneficiário, poderá ser recolhido dentro do trimestre seguinte ao
mt a que corresponder <Lei n9 4.862, art. 7º>.
§ 211' A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do impôsto,
ainda que não o tenha retido (Decreto-lei n9 5.844, art. 103).
Art. 123. O impôsto de que tratam o art ..121 e seu § 19 será cobrado
como antec::paçáo do que fôr apurado na declaração de reildimentos da
pessóa física,- cabendo a devolução do excesso, caso a importância recolhida
na fonte seja súperior ao impôsto devido de acôrdo com a declaração (Lei
n<? 4.. 154, art. ·11, parágrafo único, e Lei n9 4.506, art. 12).
1\rt. 124. ~.rratando~se de filiais, sucursais ou ag·ências, o recolhimento
do impô.sto a que se refere o artigo anterior poderá ser feito ao órgão
arrecadador -do local onde se encontrar o estabelecimento de cada uma
delas.

CAPÍTULo III

DOS JUROS,

DAS COTAS-PARTES DE MULTAS, DOS
LUCROS E DIVIDENDOS

Art. 125. Estão sujeitos ao desconto c).o impôsto na fonte, à razão de
10% (dez por cento), observado ç disposto no § 2º:
a)
as importâncias pagas ol). creditadas por pessoas juridicas a pessoas
físicas, a título de juros, Ct:jo ·montante exceda em cada semestre a
Cr$ 18. 900 (dezoito_ mil e novecentos cruzeiros), ressalvado o disposto nos
incisos ,1r;> e 2r;>, letra d, do art. 301 (Lei n<? 4.506, art. 13, b);
b> as cotas-partes de multas receb!das...-em virtude de leis fiscais (Lei
n9 2.354, art. 41);
c) as importâncias relativas a multa{) ou vantagens recebi_das por
pessoas .físicas nos casos de resc~:-.ão de ~ontratos, excetuadas as importâncias
que forem recebidas pelos assalariados a título de ,.indenizaçã"o nos casos
de rescisão de corltrato de trabalho (Lei n<? 3.470, art. 10);
d)
os lucros, dividendos, bonificàÇões, rendimentos de partes benef~ciá~
rias, o valor de ações novas e outros interêsses atribuídos ao.s titulares de
ações nomrnativas, nominativas endossáveis; ou cotas de capita:l,. pagos ou
creditados a pessoa.s físicas pór pessoas· jurídicas, quando superiores, anual~
mente, a Cr$ 158.760 (cento ·e cinqüenta e oito mil, setecentos e sessenta
-cruzeiros), observado o dispm;t,o no § 311 (Lei nl1 4.154, art. 12 e Lei nv 4.728,
art. 32) .
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§ 19 Não se inclui entre os ·rendimentos referidos na. letra d _o valor
das ações ou cotas de capital que resulta:!:em de aumentos de capital realizados nos têrmos dos arts. 268 ~ 286 {Lei n9 4.154, art~ 89, § '19),
§ 29 O impôsto· de qne trata este artigo, correspondente ao exercicio
financeiro de 1966, será pago com o adicional de .10% (dez por cento)
instituido pelo artigo 28 da Lei n9 4.863, de 29 de novembro de 1965, regule.:nentuc:o· pelo Dêcreto n9 57.585, de 6 de janeiro de 1966.
§ 39 No caso da letra d, quando se trátar de rendimentos distribuídos'
por sociedades anónimas consideradas de capital aberto, de acôrdo com as
çondições fixadas pelo Conselho Monetário. Nacional, não ha;verá o desconto do impôsto previsto nest.e artigo <Lei n9 4. 728, ar~. 55, § 1'?).
Art. 126. Os impostos a que se referem as letras a e d do artigo anterior serão cobrados como antecipação do qu_e fôr. apurado na declaração
anual de rend:mentos da pessoa .física beneficiária, cabendo a devolução
do excessO, caso a importância recolhida na fonte seja superior ao impôsto
devido de acôrdo com a declaração (Lei n9 4.154, ·art. 12; Lei n9 4.506,
art. 13-, ~ 2Q e LeJ n9 4.862, nrt. 2~).
Art. 127. Nos casos de que trata o art. 125, o impôst;O deverá ser
recolhido pela fonte pagadora dos rend,imentos, em guia própria dentro
do mês· seguinte àquele em que houver sido efetuado o crédito ou o paga~
menta ao respectivo beneficiário, ress~lvado o disposto no parágrafo único
(Lei n9 2.354, art. 25 e Decreto n9 56.284, art. 23).
Parágrafo único Em se tratando de rendimentos especifica. dos na
letra d do art. 125, o impôsto deverá ser recolhido dentro de 120 (cent.o
e vinte) dias contadoS da data do balanço, quándo forem atribtúdos a
,
cotas de capital, no encerramento do exercício.
Art. 128. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do impôsto
estabelecido no art. 125, ainda que não o tenha retido (Decreto-lei TI" 5.844,
art. 103).
CAPÍTULO IV

DO LUCRO OBTIDO

OPERAÇõES COM PROPRIEDADES
IMOBILIARIAS

~M

Seção 1 -

Da incidência do i1iip6sto

Art. 129. O lUcro apurâdo pelas pessoas físicas na venda de proprie~
dades imobiliárlas está sujeito: ao· pagamento do impôsto à razão de 10%
<dez por cento), ressalvado o disposto nos parágraf.os 39 ,e 59 <Lei n9 3.47G,
urt. 79, e. Lei n'? ·4.862, art. 99).
§ 1 Para os os efeitos dêste artigo, equiparam-se a vendà a protnessa
de compra e venda e a cessão Ge direitos de promessa de compra, e venda,
ou atas equivalentes, sôbre propriedades imobiliárias (Lei· nQ 3.470, art. 49 ).
§. 29 Ficam e:!<cluidos das disposições do parágrafo anterior, os rendi·
mentos decorrentes dos contratos de promessa de compra e venda e das
cessões de direitos de promessa de compra e venda de propriedades imobiliárias, constantes de e.&cút:ura3 públicas lavradas até 12 de janeiw de
1959, inclusive, os quais são tributáveis na conformidade da legislação
a!":!t8rior (Lei n9 3.470, art. 49,_ § -4'9):
aJ nos casos de p10messa ele compra e venda a exigência do reco!L·menta do 1mpõsto so será feita na escritura definitiva, mesmo quando
tenha sido lavrada ecntura de promessa irrevogável, inetratável e com
quib\âO de preço, no referido prazo;

•
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b) os rendimentos das cessQes de di.reitos são cl8..&Sificúveis na cécl;ula
das declarações das pessoas físiÇ:as; quando domici1~ad~s no BraSil, ~u.
tributáveis na ·rente,' se o ecmxibui.r!te fôr domiciliado' Ou residente no
exterior.
§ 39 o lucro apurado pelas pessoas- Iitücàs que exploram, habitu3.1 e
proflsswnalnwnte;-· a mr::o1:poração ou a ·construçào ·"de·, prédios para a
venda, a vemH~. 0-e 10teli _e t-errenos d:J· :::u:.r _PJ.'OlJl'Wct~de ou.- dos··que teni1am
upçao ou promessa ·rte compra e vend&, uas operaçoes imobllw.nas·. de que
traLr. éste art1go, cujos contratos· llajam sido·'celebm:dos até· 31 ·de deZembro
de 1964, está sujeito ao pagamento do 1mpósto à razão de 25(70 · winte e
cmco .po1· cento> (Lei nv 4.50õ, art. -41);
·
§ 4" o dzspostCJ no paragrafo amenor não se aplica aos ilnóveis da
:wna i·ural ou que tenham destinação r.ural, l)em como ao_ loteamento, na
:~.ona urbana, fe1to pelo proprietãrio q:.1a antel'iormente rtào tenha exercido
profissionalmente essa atlvidude (Lei n9 4.50G, art. 41).
~ 59
O impOsto de que trata este artig·o, correspondent!J·ao- exercicio
de 1BG6, será cobrado com o ad:cional de 10% (dez por cenro) institmdo
pelo are;. 28 da Lei .n<? 4. 863, ac 2~ de novembro de 1Sô5, regulament,ado
pelo Decreto n9 57.585, de 6 de janeiro de 19ü6.
·
§ ()\l A pessoa fisica poderá optar pe~a. mclusâo, em. sua declaração
de l·endimentos, dos lucros apuxados na venda, em cada ano, de até 3
(trés) propriedades imoblliario,s destinadas a fins residenciais, ficando ct:spensada, nesse caso, do impóstà referido neste· artigo, desde que do n'!spec
tivo instrumento de alienaçâo conste exprc.'3samente o fato (Lei n9 4.862,
art. su, parágrafo único).
Art. 130. Serâ de 5% (cinco poT cento). o impôsto previsto no artigo
anteno!', no caso de lucro apurado na <:..lienação, p!'omessa de alienaç§.o ou
tnmsferencia de direito á aquisição ·de imóvel, quando o adquirente fôr
socwdade que tenha por objeto alguma das seguintes ativldades: a compra
e venda cte imóveis constmidos ou em construção, a construçào e venda
de un:clades habitac10nais, a incorporação de ediíicaçbes ou COnjunto de
edificações em condonürüo e a venda de terrenos loteados e construídos
ou con1 a con~~rução con~ratada (Lei n9 4. nB, arts. 62 e 63)'.
S 19 Se a sociedada adquirente a que se retere êste artigo vier,
a qualquer ten1pu. a allenar o te~Tenó ou transferir o direito à sua
aqmsrção sem con~trui-lo ou sem a simultânea contratação ·de sua construção, responderá pela diferença de impós.to sôbre o lucro imobiliário,
entre as taxas nOi·mais e· a prevista neste artigo, diferença que será corrig-1da monetàn~mente nos têrmos do art. 79 da Lei n9 4.357, de lG de julho
.9-e 1964, (Léi n9 4. 723, art. 63, § 29).
S 29 O pagamento do impõsto a que se refere êste artigo será dispensado ctesd'e que o contnbuinte prefira adquirir Obrigações do Tesouro NU
ciona1 da emissão autorizada pelo· art. 19 da Lei n9_ 4.357, de 18 de julho
de Hlí:i4 para. vencimento em prazo não inferior a ,5 (cinco) anos contados
da data ela escruur:1.- püblica, em valor nomüúl atualizàdo cmTespondenté
ao dôbro elo que seria devido como impêsto, observado· o que dispõe o § 5(1
uo art. 113 (Lei n9 4.357, art. ~9, § 89 e Lei_n9 4.728, art. 63, § 19).
Art. 1~1. Exclui-se da incidência do impôsto a que se refere o art. 129
a varis,ç5.o· conespondente aos reaju.st::unentos monetários de que trata o
H

4

4

art. 500.

Seção II - Das isençôes
Art. 132. Estão Isentos do impOsto ·cte .que trata o art. 129 os 'lucros
apurados pela-S pessoa-S físicas:
a) nas vendas de imóveis rurais e destinados à exploraçáo agropastoril
ou extrati.va, de valor até Cr$ 2.€46.000· (dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil cruzeiros) (Lei n<? 4.154, a·ct. 21, § 5?);
b)
na transmissão da propriedade decorrente de d.c;sapropria.ção amL
gável ou judicial <Lei n9 2. 736, art., 49 c Lei n9 4.593, e.rt. 36) ;
-
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c> ·na alienaçáo de quaisquer propriedades rurais, inclusive as que

ao deSmembramento dêsses imóveis, quando se referirem a lotes de
área igual ou inferior a. 50 (cinqüenta) hectares, destinada à eXploração
agro-pecuária no Nordeste (Lei n9 3.995, art. 35);
d)
até 30 de novembro de 1.<J74, na transn:tissão de imóveis rurais, rea..
lizada com o objettvo mediato de eliminar latifúndio ou efetuar reagrupa!llento de glebas no propósito de corrigir miniffuidios, desde que tais óbjetivos sejam verificados pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (Lei
19 4.501.1, art. 125);
·
·
e> na venda de . propriedade imobiliária para residência, cuja.' cons.
trução, tenha sido concluída e aprovãda por autoridade competente, se a
transferência de direitos· sôbre a propriedade fôr contratada depois de
~ranscorrido o prazo de 5 <cinco)" anos, contado da data de aquislção ou
:lo inicio da construção do imóvel, observado .o disposto no § 39
(Lei n'? 4.862, art. 89);
/)
até 31 de de2.embro de 1970, os resultantes da primeira alhmaçful
de prédios residenciais que vierem a ser construidos em Brasília, D.F.,
cujo valor não ultrapasse de Cr$ 3.175.200 (três milhões, cento e setenta
e cinco mil e duzentos cruzeiros) (Le~ nQ 4.380, art. 58).
·
§ 19 No caso d.a !et,ra c dêste artigo, quando ·O desmembramento
abranger lotes superiores a 5o (cinqüenta) hectares e iguais ou inferiores
.a 100 tcem) hectares, o impôsto devido será cobrado com redução de 50%
(cinqüenta por cento) <Lei n9 3.995, art. 35, §" 19).
§ 29 .Se se verificar, em qualquer tempo, que o adquirente do imóve(
nas condições da letra c dêste artigo, deu ao mesmo destinação diversa,
será êle r-esponsável pela tributação a que estaria sujeita a operação,
cobrada em tresdõbro (Lei nÇI 3.995, art. 35, § 29) •
.§ 3"' As isenções de que trata a letra e dêste artigo beneficiará, no máximo, 2 <duas) operações de venda, de promessa de venda, cessão de direitos
ou equivalentes, realizadas pe10 mesmo alienante, em cada ano civ!l ,(Lei
n9 4.862, art. 89, parágrafo único).
·

visem

Seçllo III -

Da determinação do lucro sujeito ao impôsto

Art. 133. O impõ.Sto de que trata o art. 129 sOmente se aplica às
vendas de bens imóveis corpóreos e incide sôbre a diferença entre o ,valor
da venda e do custo\ do imóvel para o vendedor, permitidas· as seguintes
deduções e atendido o disposto no § 39 dêste artigo <Decreto-lei n9 9.330,
art. 29 e Lei n~ 154, art. 24) :
a)
1mpôsto de transmissão pago pelo vendedor, quando da aquisição
do imóvel;
b) benfeitórias e juros dos empréstimos contraídos para a sua realização;
c) comissões pagas a corretores de imóveis legalmente habilitados para
.a realização da venda (Lei n9 4.116, art. 79) •
§ 1Q Além das deduçõeS previstas neste artigo, poderá o vendedor
abater as seguintes percentagens, calculadas sôbre a diferença entre o
valor cta: venda. e o de custo do imóvel. e das benfeitorias, quando houver
(Lei n9 154, art. 25) :
10% (dez por cento), quando o in:ióvel tiver sido -adquirido dentro do
.prazo de 2 (dois) anos ~:.nterioreE à realização aa venda;
15% <quinze por cento), quando "êsse prazo 1ôr superim; a 2 (dois) anos,
não excedendo, porém, a 5 (cinco) anos;
25% (vtnte e cinco por cento), quand'"J êsse pr"azo fôr superior a ã
<cinco) anos, não excedendo, porém, a 10 (dez) anos;
30% (trinta por cento), qUhlldO êsse prazo fôr superior a 10 (dez) anos.
§. 29 Não são computáveis como parcelas integrantes do custo do imóvel
.e 'das respectivas benfeitorias os juros abatidos na.s declaiações. de rendi.
mentos de pe.ssoa física do vendedor (Lei n9 3.470, art. 99).
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§ ?"' Consideram.se bens :iJ:nôveis corpóreos (Código Civil, axt. 43) :
1 - o solo .. com a sua superfície, os seus acessórios e· adjacências ·naturais, ·comp1:eendendo as árvores e frutos pendentes, o espa;:ob aéreo e · osubsolo;
. n --:- Tudo quanto o homem incorporar permanentemenk ao solo, como
a semente lançada à terra, os edifícios e construções, de modo que se não.
possa l'etirar sem destruição, modificação, fratura ou _Q.ano;
111·- Tudo quando no imóvel o propüetário mantiver intencionalmente
empregado em su2. exploração industrial, aformoseamento ou comodidade.
Art .. 134. Estão sujeitos à comprovação o valor do custo do imóvel
e as deduções de que trata o artigo anterior (pecreto-lei n9 9.330, artigo

29).

Art. 135. O custo do imóvel, para c vendedor, quando, adquirido por
doação, herança ou legado, é o valor constante do respectivo instrumento
de transferência da propriedade, transcrito no registro próprio, observando-.
se o disposto no art. 141, quanc'-:> o. valor de aquisição da propriedade constante do resp~ctivo instrumento fôr inferior ao que tenha servido de base
para o pagamento do impOsto de transmissão ·<Lei n~> 3.470, art. 7~\ pa.~
rágrafo único) .
.Art. 136. Na imPossibilidade de ser feita, no ato do recolhimento Qo·
ímpôsto, a comprovação dos "'-alôzes a que se refere o art. 134, ficará o
vendedor obrigado a comprováMlos dentro do prazo de 60 (sessenta) dias
contado da data daquele recolhimento.
Parágrafo único. Quando houver a quitação do preÇo antes de conclutdas as benfeitorias, será . admitida a dedução do respectivo custo estimado pelo vendedor su·ieito B. ccmprovação dentro do prazo de 60 <ses- .
senta) dias contad'.l da data do habit'e-sé, ficando o contribuint('! vbr1gad0"
ao pagamento da diferença do impôsto que ·vier a ser apurada, com o acréscimo da multa que fôr cabível.
~
Art. 137. Findo o prazo marcado para a comprovação, na conformL
dade do artigo anterior, o qual poderá ser prorrogado, a juízo exclusivo dos
chefes das repartições lançadoras do impôsto de renda, mediante requerimento, serão glosadas as deduções e percentagens não comprovadas, inclusive a correspondente correçâo monetária, quando houver, as quais não
poderão ser restabelecidas depois que O ato se tornar irrecorrível na órbita·
administrativa.
,
- ·
Art. 138. O valor da venda e o da cessão tarilbém deverão ser comprovados, mediante documento .que indique .o valai- definitivo de base para
incidéncia do impôsto de transmissão ou, quando não houver incidência
dêsse impôsto,_ o que servir de base para a cobrança do inipôsto ·predfal,
territorial ou sôbre a cessão, expedido pela repartição fiscal competente.
Art. 139. Os delegados e inspetores rio Impõsto de Renda comunicarão
aos Conselhos Regionais de CorrEtores de Imóveis a ocorrência de faltas
cometidas por corretores que por qualquer forma prejudiquem interêsses;
da F~zenda' Nacional (Lei n'? 4.166, arts. 16 e 17).
Seçáo IV -

Do arbitramento do custo das benteitorias

Art. 140. RessalvadOs oS casos de comprovação, mediante .a apresen, tação de documentos do res;Ject_ivo pagamento, é facultado às autoridades
do impôstO de renda arbitrar o custo daS benfeitorias._ até o limite de 10·
(de:?:) vêzes o correspondente valor locativo anual à época da realização
dt>ssas benfeitorias, Com observ~lncia das seguintes normas (Lei n\1 3.470,
art. 89) ~
al no caso de imóvel situado em zona 'urbana, Será considerado o primeiro valor locativo anual do imóvel, após concluídas as benfeitorias, constante do recibo de pagamenl,o do impôsto predial, do impôsto t{!rritor_iaY
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ou; se êsse Valor não constar expressame:pte do respectivo recibo, o que fôr
certificado pela autoridade murücipal competente;
o> · tratando-se de proprledaae situada em zona rural ou que' tenha
destinação nrral, o primeiro vawr locativo anual das benfeitorias, após a
sua conclusão ,será:
1 - o constante do contrato de arrendamento, se a propriedade houver
sido arrendada a êsse tempo;
II - O que tenha sido considerado na cobrança do impôsto territorial,
ou arbitrado por autoridw:le pUblica estadual ou municipal competente,
para efeitos fiscais.
§ 19 Quando o custo das benfeltorias avaliado pela autoridade fiscal
não atingir a lO (dez) vêzes o valor locativo, é facultado ao contribuinte
promover a re::opectiva avaliaçâ') judicial, sem efeito suspenstvo da cobrança,
respeitado êsse mesmo limite fixado neste artigo (Lei n9 3.470, art. 89, pa~
rágrafo único) .
·
§ 29 A avaliação prevista no parágrafo anterior será feita sempre por
avaliador judicial, sendo que, onde l1ouver avaliadOres privativos do Juízo
Federal, a êstes caberá. fazer a D.valiação, podendo o Juiz, oE.de não houver
avaliador. judicial, designar perito estranho ao quadro da justiça para, em
cada caso, proceder à av;;;,!iaçúo (Lei n9 3.470, art. 96, parâgraf:J único).
Seção V - Do arbitramento do valor da venda_ do imóvel
Art. ·141. 1'!: facultado ao. fisco arbitrar o Valor da venda da··imóvel,
para os efeitos do disposto neste artigo, quando o preço constante do instrumento da respectiva operação fôr notOriamente inferior ao r.eal, obser~
vadas as seguintes regras (Lei n!? 3.470, art. 69, e §§ 1Q e 29):
a)
o preço de venda declarado será considerado notoriamente inferior
ao real, sempre que o valor definitivo de incidência do impõsto de transmissão exceder àquele preço acrescido dO preço da cessão, se houver;
b)
nos casos a que se refe're a letra a a autoridade fiscal competente
do Impôsto de Renda arbitrar"'. o valor de venda do imóvel, até o limite
de 80% (oitenta por cento) do valor que tenha servido de base para a
cobrança do impôsto de transmissão, s'alvo quando, comprovadamente, seja
apurado o valor real, em importância supenor ao preço declarado na guia;
c) .não será feito o arbitramento ãe que trata a letra b, na época da
escritura definitiva de compra e venda, quando tenha sido pago o ·im~
pôsto de renda em virtude de quitação do preço estabelecido em promessa
de venda, na conformidade ·do disposto no ~ 19 do art. 129;
à) nos casos de pi:J.gamento do 1mpõsto de 'transmissão para efeito da
escritura definitiva de compra e venda, quando. tenha havido promessa de
venda anterior, ressalvada a hipótese da letra c, será ai'bitrado o valor de
venda correspondente à época em que o compromisso foi estabelecido;
e)
nos casos previstos na letra d, ou qm~,ndo não houver incid'ªncia do
impôsto de transmissão, para O.:) efeitos dd arbitramento do valor da venda
do imóvel, será. considerada quantia equivalente à que serviria de base
pàra a cobrança daqueh 1mpõsto à época da transação, segundo cs crt~
têrios previstos na legislação respectiva dos Estados, ào Distrito Federal
ou dos Territórios;
j) tratando-se de si.mples contrato de cessão, no arbitramento do
respectivo valor será considerada a base de incidência do impôsto que fôr
cobrado. sôbre a transação, abatendo~se o custo para o cedente, .quando o
valor que servir de ba.se para a cobrança dêsse impêsto corresponder aO
valor do imóvel;
g) nos casos em que hoúver compra e venda e cessão, simult&neas, o
preço da cessão será aJoatido do valor do imóvel, arbitrado n~ conformidade das letras anteriores, para os efeitos da revisão do valor da venda
declarado na guia referente ao vendedor;
h) nas operações de compra e venda definitiva, qUando tenh3, lÍavido
cessão anterior, a pare-ela Correspondente ao preço da cessão não deverá
ser computaiia no valor da venda, arbitrado para os fü1s de tributação;
1
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i) o arbitramento do valor de venda do imóvel não poderá exceder a
80% (oitenta por cento). do valor básico de incidência dos impostos a que
se reterem a.s letras a. e e 1~ excetuados os casos de que trata a parte final

da letra b;
'j) na falta de elementos para determinar ó valor básico de incidência

do impôsto de transmissão, o valor de venda ou da cessão será arbitrada
com base no que tenha sido estabelecido para os fins de incidência do impôsto predial ou territorial, pela repartição fiscal competente.
Parágrafo único. O valor de venda arbitrado na conformidade do
disposto neste artigo, será aceito comp custo do imóvel, para os fins previstos neste regulamento, quando ocorrer a sua revenda.
Seçao Vl -

Art. 14?..

Da correção monetária' do cu_sto do imõvel

1l! facultado à pessoa fisica vendedora efetuar a correção

inonetária do custe.. de aquisição do rmóvel, do impôsto de transmissão
pago e das benfeitonas reali~adas, sem o' gôzo cumulativo de abatimento
das percentagens previstas no § 19 do art. 133 (Lei n9 4.357, art: 49).
§ 1<? · Do valor do custo corrigido das benfeitorias será deduzida a
percentagem· de 2% (dois por cento), para caQa ano que tiver decorrido
entre o término de sua realização e a data da alienação (Lei nl! 4.357,
art. 49, § 19).
§ 29 A correção 1:'1o~etária · será processada mediante aplicação dos
coeficientes a que se refere o art .. 2.61, observando-se em relação ao custo
de aquisição do imóvel as seguintes normas <Lei n9 4.357, art. 49):
a)
quando o··custo de aquisiçao tiver sido pago em parceJas, Computarse-ão destacadamente as importâncias desembolsada.. em cada: ano civil;
O)
em se tratando de prédlo construído em époc:.. posterior à aquisição
cto terreno, bem como nos casos de benfeitoriaS acrescidas,· computar-se-ã;o,
. igualmente, as importâncias desembolsadas em cada ano· civil;
c) no c_aso da alínea b,' quando ocorrer a impossibilid:ide de comprovação das importânéias desembolsadas em cada ::mo ciyil, considerar-se-á
como data da respectiva .aquisição a _do ··término de sua realização;
a)
na hipOtese de inex1stência üe aocumentos comprobatórios do custo
real das benfeitorias, computar-se-á o valor arbitrado na forma do art. 140.
Art. 143 .. A diferença entre o valor global de aquisição do imóvel,
de que trata o artigo anterio.::, e o seu valor corrigiçio monetàriamente nos
têrmos do § 29'do mesmo artigo, observado o disposto no seu § 19; ficará
sujeita tão sOmente ao impôsto ·à razão de 5% (cinco por cento), p~o de
uma só vez (Lei u~ 4.357, art. 49, § 29).
·
Parágrafo único. O impôsto .de que trata êste artigo, correspondente
ao exercício financeiro de 1966, será pago com o adiciomil de 10% (de21
por cento) instituído pelo art. 28 da Lei n9 4. 863, de 29 de novembro de
1965, J;egulamentado pelO Decreto n9 57.585, de 6 de janeiro de 1966.
Art. 144. O pagamento do impOsto previsto nq artigo anterior será
dispensado, quando a pessoa física _vendedora optar pela aquisição de
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, em valor nominal unitário
a.tualizado, correspondente ao dôbro do que seria devido como impôsto
(Lei n!f 4.357, arts. 1~?, § 7-9, ·e 49, § 29).
Art. -145. Salvo nos ,casos de partilha em inventário. ou arrolamento
judicial! as Obrigações adquiridas nos têrmos do artigo anterior· serão
intrans er~veis durante o prazo de 5 (cinco) anos, a contar cta data 00
respectiva aquisição, podendo ser liquidadas após o transcurso daquele
prazo, mediante sua apresentação em qualquer agência do Banco do Brasil
S. A. (~i n9 4.357, art. 49, § 39).
·
'
Art. 146. As guias a que se referem o art. 148 e o seu § 1• serão
"Visadas pelas autoridades competentes, nos casos de correção monetária
do valor global de aquisição do imóvel, sàmente depois ·i:le feita a prova.
de· haver o vendedor_ depos.it::tdo no Banco do Brasil S. ·A., em c:onta.
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vinculada ao Tesouro Nacional; à ordem. dn Departamer1to do . .Impôsto de
Renda ou Delegacias e Inspetorias,. impórtância igu_al ao· dóbro 'do impôstiç)
cle que trata o art. 143·.
·
Parágrafo único. ,,erá dispensada ~ proVa de depóSito a ·que se· refel-~
este artigo, quando, por ato irreversível, a pessoa física vendedora efetmir
o.recolhimento do. imPôsto indicado r.o art. 143, ou tornar efetiva a aquisição das Obrigações, nos têrmos do art ... 144, antes .de solicitar <? vlsto nas
guias de que trata êste artigo.
·
Art. 147. Dentro do prazo iÍnj:lrorrogâvel de 30 Ctrinta) dias, a contar
· da dá ta do instrwnento ·de alienação ou de promessa de alienação do· ünóvel, ou do direito à ·aquisição, a pessoa física vende.dora, promitente vendedora ou cedente deverá ·optar pela compra efetiva das Obrigações ou
pelo pagamento do impôsto, de acôrdo com os arts. 143 e 144, mediante a
apresentação de petição, instruída com certidão ou traslado do documento
comprobatório da operação, dirigida à repartição do Impôsto de Renda,
que provid.enciará junto à· agência do Banco do Brasil S. A., no sentido
da utilizaçãO total ou parcial do depósito, conforme a opção.
Paragrafo único. Se a pessoa física Vendedora, promitente vendedora
ou cedente não efetivar a opção dentro do prazo estabelecido neste artigo,
a repartição do Impôsto de Renda promover'á junto à agência dei Banco
do Brasil S. A. a conVersão de 50% (cinqüenta por cento) do depósito ern
renda tributária, ficando liberado o saldo para devolução ao depositante.

Seção VIl -

Das obrigações dos notários públicos

Art. 148. Os tabeliães de notas e serventuários que exerçam função
de notário público ou de oficial de registro. federahs ou estaduais, não poderão lavrar ou registrar escritura de comp:J;"a e venda de propriedades
imobiliárias ou escrituras de promessa de compra .e venda ou· de cessão de
direito de promessa de compra e venda sôbre propriedades imobiliárias, ou
atas eqUivalentes· com cláusula de quitação de preço, sem que seja feita,
pelo vendedor ou cedente, prova de recolhimento do impôsto de que trata
o art. 129, mediante exibição da guia própria, com 'o respectiVo recibo, cujo
nümero, data, preço de venda ou cessão e valor arbitrado deverão ser inclicados na mesma escritura (Lei n9 3.470, art. 59).
§ 19 Quando a transação não proporciona!' lucro tributáyel ou houver
isenção dO impôsto, será admitida, em substit•Jição à prova exigida 'neste
artigo, a guia negativa ou de isenção, conforme q caso, as quais serão visadas pelas repartições do Impôsto de Renda ou pelas exatorias federais nas
localidades onde não houver repartição dêste impôsto.
§ 29 Na hipótese a que se refe~e o § 19, deverão constar ~da es~ritura
o número e a data da guia negativa e a repartição em que foi visada, bem
como a declaração de que o vendedor se compromete . a, no prazo de 10
(dez) dias, contado da ciência do débito fiscal, recolher o impôsto, que as
repartições do Impósto de Renda venham a apurar na rev~são da mesma
guia.
·
§ 39 Os tabeliães e serven.tuários referidos neste artigo não poderão
lavrar a escritura por valor superior ao constante da guia. ·.
§ ·49 Nos casOs de inobservância do disposto· neste artigo será âplicada
a multa prevista na let'ra c do a:rt. 44-6 (Lei nQ 3.470, art. 5Q) ..
§ 59 No caso de dispensa do impôsto previsto no § 29 do art .. 130, a
guia de isenção sôment.e será Visada pelas. autoridades competentes, depois
de feita a prova de depósito no Banco do Brasil S. A. da importância
destinada à subscrição das Obrigações do Tesouro Nacional ali. referidas.

Seção VIII -

Do recolhimento do impôsto

Art. 149. o recolhimento do impôsto de que trat~ o art. ~29 compete
ao vendedor do imóvel e será feito por meio de gUia própria, cOnforme
modêlo aprovado pela repartição (Decreto-lei r.9 9.330, art. 39).
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§ 19 Quando se fixar no contrato qu~ a obrig~ção do pag~mento d9
impôsto sôbre lucro imobiliário e acréscimos. deVIdo-: pelo alienante, e
transferida ao adquirtmte, dever-se-á explicitar o monta~te que t~l obrigação atingir, se sua. satisfação- se desse na data da escntura (Lei nnroerc

4. 591,

·art.

47J •

211 No caso do parágrafo anterior, o adquirente será tido, para todos
os efeitos, como responsável pe!ante o Fisco (Lei n9 4.591, art. 47, § 19~.
§ 39 Para efeitos fiscais, não importará em aumento do preço de
aquisiçM a circunstância de obrigar-se -o adquirente ao pagamento do
impOsto sôbre o lucre imobiliário e acréscimos (Lei n9 4.591, art. 47, § 29). § 49 Qua:ildo o adquirente fizer a retenção do impôsto sôbre o lÚcro
1mobiliãrio e respectivos acréscimos e adicionais devidos pelo alienante,
ficará responsavel, para todos os efeitos, perante o Fisco, pelo seu recolhi~
mente inclusive pelos reajustamentos que vier a sofrer o débito fiscal (Lei
nº 4.5'91, art. 46, parágrafo único).
§ 59 o impôsto a que se refere êste artigo deverá. ser -recolhido até a
data da escritura, quando houver quitação do preço, e dentro de 30 (trinta)
dias, contados do pagamento da última prestação, nos demais casos (Lei
n? 3.470, art. 49, § J.9).
§ 6? Nos casos de incorporação de imóveis a capital de sociedade, o
ímpôsto deverá ser recolhido dentro de 30 (trinta) dias contados da data
da Assembléia Geral que deliberar sôbre a jncorporação, em se tratando de
sociedade por ações, ou da data do respecti•·o registr. éontábil, ou escritura
pública, nos demais tipos de sociedade (Lei n9 4.154, art. 21, § 39).
§ 79 o recolhimento do impôsto deverá ser feito à repartição local do
domicilio fiscal do vendedor, ressalvado o cumprimento das obrigações
fisCais por procurador no local da Situaç§.o do imóvel.
§ 89 o disposto neste artigo e no parágrafo anterior aplica-se igualmente ao cedente, nos casos de cessãp a .que se refere o § 19 do art. 129.
§ 99 As disposições. dêste artigo e de seus §§ 79 e 89 ap~icam-se, igualmente, ao impósto de y_ue trata o art. 143.
§ 10 Quando ficar apurado que o valor real da operação imobiliária
foi superior ao preço de venda, computado na guia, o comprador ficará
solidàriamente responsável com c vendedor pelas respectivas difereaças ae
impôsto e multas (Lei n9 4.154, art. 21, § 19).
·
Art. 150. No caso de pagamento a prazo do preço de alienação de
imóvel, contratada a partir de 17 de julho de 1964, o impôsto de que trata
o art. 129 terá o seu montante corrigido monetàriaínente nos têrmos do
art. 428, sempre ,que o alienante tiver recebido mais de 70% <setenta por
cento) do valor da alienação do 'imóvel ou do direito à sua aquisição, sem
que haja efetuado o recolhimento do referido impôsto (Lei n9 4.357, artigo
49, § 59) .
§

TiTULO IV

Dos rendimentos das pessoas físicas domiciliadas no Brasil, ausentes
no estrangeiro, a serviço da Nação ou por motivo de e~tudos
CAPÍTULO I

DA ARRECADAÇAO

NA

FONTE

Art. 151. Os domiciliados no País, ausentes no estrangeiro, a serviço
da Nação ou por motivo de estudos, que receberem rendimentos, em moeda
estrangeira, através da D:--· ~gacia do Tesouro Brasileiro no exterior ou de
qualquer autarquia ou sociedade de economia mista, sofrerão desconto do
inpôs~ de renda na fonte, -'Qediante a aplicação de al.íquotas progressivas,
acresCid_as, no_ exercício financeiro de 19€6, do adicional de· 10% (dez por
oento) mstitUldo pelo art. 28, da Lei n9 4.863, _de 29 de novembro de 1965,
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(t'egul::nnentado pelo Decreto n9 57.585, de 6 de janeiro de. 1966, a saber
(Lei n° 4.506, art. 11): •
.·Classes de renda líquida US$ 1.00

Até
De
301
601·
De
§01.
De
1.201
De
1.501
De
, 801
De
De
2.201
2.701
De
3.401
De
Acima de

a
a
a
a

a

a
a
a

a

Aliquotas
da Lei
n'? 4.506

300
600
900
1.200
1.5!)0
1.800

Isento

2.700
3.400
4.200
4.200

15%
17%

2.2:08

3%'

5%
7%
9%

11%

13%
19%
21%

I

AdiciOnal 1·
da Lei
·-:'? 4.863

I

-

0,3%

0,5%
0,7%
0,9%
1,1%

1,3%

1,5%

1,7%

1.9%
2,1%

~líquotas

totais

3.3%
5,5%

7,7%
9,9%

12,1%
14,3%
16,5%
18.7%
20,9%

23,1%

§ 19 Para determinação da renda liquida sujeita à taxação na fonte,
prevista neste artigo, serão admitidos os" seguintes abatimentos (Lei número 4.506, art. 11, § 19):
a)
os prêmios de s~...guro de vida· e os destinados à cobertura de despesas com hospitalizacão ·e cuidadoS médicos e. dentários, até 5% (cinco
por cento) da renda bruta, ·quando comprovados;:
O) os encargos ·!: família, à razão de US$ 150,00 (cento e cinqUenta
dólares), mensalmente, para o outro cônjuge. e para cada filho menor ou
inválido, filha softeira," viúva sem arrimo ou abandonada sem recursos
pelo marido, descendenk menor ou inválido sem arrimo de seus pais, desde
que residam no estrangeiro às expensas do contribuinte;
C)
as contribuições para constituição de fundo de beneficência, até
1% (um por cento) da rend"" bruta recebida em dólares;
lt)
20% (Vinte por cento) a título de representação, calculados sôbre·
o. total de remuneraçãó recebida, salvo em relação aos chefes de missões
·diplomáticas ou militares, de repartições oficiais ou órgãos de caráter
permanente, cujas deduções serão admitidas na base de 30% (trinta por
·cento) do total das respectivas remunerações.
§ 29 As autarquias e sociedades de economia mista que descontarem
1mpôsto na fonte, nos têrmos dêste artigo, deverão efetuar o seu recolhi·mento, glob~l e mensalmente, à Delegacia do Tesouro Brasileiro no exterior,
dentro do mês segu~nte àquele em· que houver sido efetuado o pagamento
ou o crédito aos beneficiários.
§ 39 A fonte _mgadora fica ·obrigada ao recolhimento .do impôsto,
ainda que não o tenha retido (Decreto-lei nº 5.844, art. 103).
CAPiTULO U

DA DECLARAÇAO DE RENDLMENTOS
Art. 152. Os contribuintes sujeitos à taxaçãu na fonte, de conformi·dade com o q.ue dispõe o a·rtigo anterior, se não· tiverem .percebido no ano
de base outros rendimentos de qualquer natureza,. ficam dispensados de
.apresentar declaração de rendimentos (Lei n9 4.506, art. 11, § 29).
§ 19 Se as pessoas previstas neste artigo perceberem, além dos rendi~
mentos do trabalho, taxados na fonte,. ou.tros de qualquer natureza, deverão
apresentar declaraç~o de rendimentos à Delegacia do Tesouro Brasileiro
no exterior, inclumdo nela, também, os rendimentos já taxados em dólarGs,
·declaração esta que será encaminhada posteriormente à repartição compe ..
tente no Brasil, para fins de contrôle (Lei nº ·4.506, art'. 11, § 39). .
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§ 29 Para a inclusão dàs · reridimentos do _trabalho de qu.e trata oparagrafo anterior, será computada na, declaraç.ao .apen~ a qumt~ parte
da remuneração total recebida em. dolare~ _norte-amertc~nos, CUJa ·conversão em cruzeiros será feita pela taxa med1a
de dólar fmcal adotado no
1

ano de base (Lei

n9

4.'506, art: 11, § 4!?).

39 'O impôsto descont:acto na fonte, de ~c.Jrdo com o disposto ll(}
artigo anterior, será converttdo em moeda· naciOnal na conform1dade dCT
. parágrafo anterior e deduzido do total apurado na declaração de rendi§

mentos da pessoa física (Lei n? 4.506, art. 11, § 59).

LIVRO III
Da Tributação das Pessoas Jurídicas Domi.çiliadas no Brasil
TiTULO I

Dos rendimentos sÚj eitos .a declaração
CAPÍTULO. I.

DO .LUCRO REAL
Art. 153. ·conStitui lucro real o lucro operacional da emprêsa individual ou da pessoa jurídica, acrescido ou diminuído dos resultados liquidas de transações eventuais (Lei n9 ~.506, art. 37, .§ 29) ..
CAPÍTULO U

DO LUCRO OPERACIONAL

Art. 154. Constitui lucro operacional o reSultado das atividadesnormms da eniprêsa com personalidade jurídica de diréito privado. seja
qual fôr a sua forma ou objeto, e das emprêsas individuais (Lei n9 4.506,

art. 41).

Art. 155. .O lucro operacional será determinado pela escrituração da
emprêsa, feita com ·observância das prescrições legais (Lei n9 4.506,.

art. 42).

Art. 15.6. o lucro opei'aciona1 apurado sérá formS.do pela diferença
a receita bruta· operacional e os· custos, ás despesas operativas, o&
encargos, as provisões e as perdas autorizadas P"r êste Regulamento (Lei.
n9· 4.506, art. 43) .
en~re

.Art. 157. Integram a receita br:uta operacional. (Lei n9 4~506, art. 44):
a) o produto da venda d1s bens e serViços, nas transações ou operações
de conta própria;
·
O)
o resultado auferido nas operações de conta alheia;
c) as recuperações ou devoluções de custo~. deduções ou provisões;
rt)
as subvençõ8s cor-rentes para custeio ou operação, recebidas de
pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
Art. 158. Será classificado como lucro operacion9J da emprêsa o resultado auferido em qualquer atividade econômica destinada à venda debens ou serviços a terceiros,_ '..a!s como (Lei nQ 4.506, art. 40>:
a) extração de recursos minerais bu vegetais, pesca, a.tividades agrícolas e pecuárias;
·
' b)
indústrias rie qualquer espécie, construção, serviçós de transporte;·
comunicações,. serviços de energia elétrica; fornecimento de gás e ágUa ..
exploração de serviços públicos concedidos Oti. de utilidade .pública;
c) comerciais 'ou mercantis, de compra e vend~ de quaisquer bens,.
ínclusive imóveis, titulas e valôr~s, distribuição e armazenamento;
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d) bancárias, de- seguros e outras atividades financeiras, de serviços
de qualquer natureza, inclusive hotéis e divertimentos públicos.
Parágrafo único. Incluem:-se nas disposições dêste artigo a prestação
ou venda de serviços a terceiros, a locação de ben>.., imóvets ou móveis, a.
cessão de di,reitos de propriedade industrial e quaisquer operações semelhantes, realizadas com habitualidade pel~ firmas ou sociedades em
geral.
Art. 159. Não serão consideradas na apuração do lucra· operacional
as despesas, inversões , aplicações d · capital, quer referentes à aqUisição
ou melhorias de bens ou direitos, quer à amortização ou ao pagamento de
obrigações relativas àquelas aplicações (Lei n9 4.506, art. 45).
Parágrafo único. .'Jalvo disposições especiais, o custo dos bens adquiri ..
àcs ou das melhorias realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício, deverá ser capitalizado para ser depreciado ou amortizado <Lei

no 4.506, art. 45,

§ 1').

Estão excluídos do lucro operacional os proventos em moeda
estrangeira ou em títulos e participações acionárias emitidos no exterior,
enviados ao Brasil e correspondentes à prestação de serviços técnicos, .de
assistência técnica, administrativa e semelhantes, prestados por emprêsas
nacionais a emprêsas no exterior (L'ei n<? 4.506, art. 43, parágrafo ,único).
Art._ 160.

CAPÍTULO

m

DOS CUSTOS, DAS DESPESAS OPERACIONAIS E DOS ENCARGOS

Seção I -

Disposições gerais

Art, 161. São custos as despesas e os encargos relativOS à aquisição,.
produção e venda dos bens e serviços objeto das transações. de conta
própria, tais como <Lei 019 4.&ü6, art. 46):
a)
o _custo de âquisição ·dos bens ou serviços reven(jidOS ou emprega.. "
dos na produçao c..os bens, ou serviços vendidos;
b)·. os encargos de depreciação, exaustão e amortizaçâo;
c) os rendimentos pagos ou creditados a terceiros;
d)
os impost03, taxaS e contribuições· fiscais ou parafiscais, exceto Oo
impôsto de renda;
. .
·
e) as quebras e perdas razoávei1:., de acôrdo com a natureza ·do bení,
e da atividade, "COrridas na fabricação, no transporte e manuseio;
f)
as qu_ebras ou perdas de ·estoque por -deterioração e obsolescência·
ou pela ocorrência de riscos nâo cobertos por _.eguro, desde que com..
provadas:
.
I - l?O_r laud~ ou ~<:;rtif~cado de ~utoridade sa~litária ou de segurança,
que especifique e Identifique as quantidades destrmdas ou inutilizadas- e as.
r~zões_ da providência;
II - por. certificado de autoridade competente, nos casos de incêndios
Inundações ou outros eventos semelhantes;
·
·Ill - mediante laudo de autoridade fiscal chamada a certificar a ttes ..
truiçâo de bens obsoletos, invendáveis ·ou danificados, quando não houver
valo!' residual apurável.
Art~ 162.
São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade d_a empr.êsa e à manutenção da respectiva~fonte prodl.J.....
tora (Lei n9 4.506, art. 47).
§ 1Q São necessárias as· despesas pagas ou incorxidas para a realização·.
das transações ou operações exigidas pela atiVidade da emprêsa (Lei-n9 4.506,
art. 47, § 19).
§ 2Q As despe~as operacionais admitidas são as usuais ou normais no-.·
tipo de transações, operações ou atividades da ·emprêsa (Lei. n9 4.506, artigo 47, § 29).
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Art. 163. Aplicani-se aos custos e despesas operacionais as disposições
sôbre dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei n9 4.506, arti"
go 45, § 29) •
Parágrafo único. o disposto neste artigo não se aplica às gratüicações
·ou participações no resultado, atribuídas aos dirigentes ou administradol·es
de 'pessoa jurídica, as quais não ser§.o dedutíveis ·como custos ou de.:;pesas
operacionais ·<Lei n9 4.506 .. art. 45, § 39) ~

seçãc II - Dos impostos, taxas e contribuíçôes
P...rt. ·164. Sàmente serão dedutiveis como custo ou despesas os impostos, taxas e contribuições cobrados por pessoas jurídicas de direito público, ou por seus delegados, que sejam efetivamente pagos dmante o exercido financeiro a que corresponderem, ressalvados os casos ·de reclamação
ou de recurso, tempestivos, e ·os casos em que a firma ou so~iedade tenha .
crédito vencido contra entidade de direito público, incllliiive emprêsas estatais, autarquias e sociedades de economia mista, em montante não infe"
rior à quantia do impôsto. taxa ou contribuição devidà. (Lei n9 4.506,
art. 50.).
§ 1
Não será dedut:ível o impôsto de renda pago pela emprêsa, qual"
quer que seja a. mOdalidade de incidünda (Lei n9 4·.506, art. 50, § 19).
§ 2? As contribuições de melhol'ia não serão admitidas como despesas
operacionais, devendo ser acresCidas ao ·custo de aquisição dos bens res~
pe~tivos (Lei n9 4.506, art. 50, § 20).
§ ·39 Os impostos incidentes sôbre :i transferência da propriedade de
b(;)ns ou direitos, objeto _de inversões, poderão se·r considei"ados, a critério
. do contribuint.e, como ct~spesas cperacionais ou como acréscimo do custo de.
aquisição doS mesmos bens ou dire1t<Js (Lei n9 4.506, art. 50, § 3Qo).
S 49 Não serão dedutíveii3 as multas por infrações fiscais pagas pela
empresa.

º

Seção III -

Da provisão para créditos de liquiãação duvidosa

Art. 165. Poderã.o ser registradas como' custo ou despesas operacionais
as importàncias necessárias à formação de provisões para créditos de- liqui. dação duvidosa (Lei n9· 4. 506, al't. 60) .
Art. 166. A importância dedutível como provisão para créditos de
liquidação duvidosa será a necessária a tornar R provisão suficiente- oara
absorver as perdas que provàvelmente acorrerão no recebimento dos créditos
exrscentes ao fim de cada exe1·cicio (Lei nº 4.506, art. 61).
§ 11? o saldo adequado da provisão será fixado periOdicamente pelo
. Departamento do I.mpêsto de Renda, a pi:trtir de 19 de janeiro de 1965, para
v1gorar durante o prazo mínimo de um exercíciO, como percentagem .5ôbre
o montante dos créditos yerificados no fim de cada ano, atendida a dtversido.de de operações e excluídos os dz que trata o § 49 (Lei n9 4.506, arti·
go 61, § 19;.
S 2? Enquanto não forem fixadas as percentagens previstas no parágrato anterior, o saldo adequado da provisão será de 3% (três por· cento).
sôbre o montante dos créditos. excluídos os provenientes de vendas com
reserva dC' domínio, ou de cperaç.õe.s eom garantia real, podendo essa per, centagem ser excedida até o máximo da relação, observada nos últimos
3 (três) anos, entre os créditos- não liqUidados e o total dos créditos da
emprêsa (Lei n<? 4.506, ru't. 61, § 29).
§ 39 As :pTovisões existentes no último bal~nço, encerrado anterior,mente, a 19 de janl:!iro de Hl65; se ultrapassarem os limites do § 2?, deverão
.tm· o excessc eliminado durante os 4 (quatr?) anos ~eguintes (Lei nç 4.50G,
.art. 61, § 39) ·.
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§ 4'-' Além da percentagem a que se refere o § 2?, a provisão pod.erá
-ser acrescida de \Lei n<? 4.506, art. Bl, § 49):
a)
a diferença entre o montante do crédito e a prDposta de liquidação
!)elo concordatB.rio, nos casos c!.e concordata, desde o momento em que esta
ter requerida;
b) até 50% (cinqüenta por cento) do crédito, nos casos de falência do
devedor, desde o momento de sua decret~ção,
§ 59 Nos cases de concordata .ou falência dO· devedor, não serão A.dmitidos como perdas os créditos que não forem habilitados ou que tiverem a
sua habilitação denegada (Lei n? 4.50G, art. 61, § 5?).
§ 6<1 Os prejuízos realizados no recebiniento de créditos serão obrigatOriamente debitados à provisão referida neste artigo (Lei n? 4.506, _artigo 61, § 69) .

Seção IV -

Da provisão para indenizaçôes trabalhistas

Art. i67. Poderão ser registradas como custo ou despesas operacio4
nais as importâncias neCessárias à formação de provisões em face "das res~
ponsabilídades pela eventual despedida de empregados, observado. o disposto do art. 168 (Lei n9 4.506, art. 60).
Art. 168. Os contribuintes do impôsto de renda, como pessoa _jurídica
ou como emprêsa individual, são obrigados a constituir o Fundo ·cte Indeniza.çôes Trabalhistas, dedutível na apuração do lucro operacional, a fim de
assegurar a sua responsabilidade eventual pela indenização por dispensa dos
seus_ empregados estáveis ou não, nos limites da lei, e as importâncias pagas
em cada exercício, a êsse título, correrãO obrigatóriamente por conta dêsse
Fundo, desde que haja saldo credor suficiente, obedeCidas as normas baixa·das Pelo Decreto n9 54.252. de 3 de setembi'O de 19ô4 (Lei n? 4.357, art. 29,
§ 29 e Lei n<? 4.506, art. 62).
§ 19 A obrigação mensal da constituição do Fundo referido neste ar~
tigo corresponderá a 2% (dois por cento) sôbre o total da remuneração
meri.sal paga aos empregados, não computada a gratificação salarial de.
Natal (13Q salário) (Lei n9 4.090, art. 19; Lei 11° 4.357, art. '29, § 39 e Lei
n<:> 4.923, art. 6?, § único, alínea a).
'
§ ·29 Para as emprêsas exclusivamente destinadas à agricultura e à pecc<.úrta, a obrigação de que trata o parágrafo anterior será de 1 1/2% <um e
.melo por cento),.sômente até o exercício de 1970 (Lei n9 4.357, art_ 2~>, § 49),
§ ·39 Se,rá Suspensa a obrigaçfw
mensal de que trata êste artigo ..
quando o saldo do Ftmdo de Indenizações Traba-lhistas atingir o montante
das responsabilidades ·totais do contribuinte, relativas aos seus empregados
sem estabilidade (Lei. n9 4.357, art. 29, § 13).
§ 4.9 Os recursos do Fundo de Indenizações Trabalhistas, a que se refere êstC artigo, serão. eobrigatóriamente, aplicados· na aquisição, no Tesouro
Nacional ou na Bôlsa de Valôres, de Obrigações da emissão mencionada no
artigo 1? da Lei n9 4.357, de 16 de julho de 1964 (Lei h? 4.357, art. 29).
§ 5? A:s C01Teções monetárias do válor do principal das Obrigações em
que fôr aplicado o Fundo de Indenizações Trabalhistas acrescerão ao valor
do Fundo (Lei n? 4.357, art .. 29, § 11),
§ 69 Na co"nstituição da cota inensal do Fundo de que trata êste artigo,
serão desp:rez<'tdo.s ::t.·; frações inferiores ao valor nominal unitário, atualizado, das Obrigaçõe3 referidas no § 49.
Seção V -

Da, provisão para ajuste do custo de bens do ativo

Art. 169. f'oC:el·J.o ter l'eglstrada.." como custo ou despesas· operacionais
as importânci:J.s nE:cs.sirias à formação de provisões para o ajuste do custo
{!e ativos ao valo":- d3 r:."'.e;··.~::tdo, m.•~ casos em que êste ajuste é cletermino.clo
por lei. (Lei n" ·1.~0J, :-(rt. UJ).
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:>eção 111. -

DÇts despesas de. conservação de pens e _instalq,ções .

Art. 170. Serão .admitidas· Como custos .ou despesas operacionais as
despesas com reparos e conservação de bens e instalações destinadas a

mantê-los em condições eficientes de operação (Lei n9 4.506, art. 48).

Parágrafo único .. Se dos- reparos, da conserv~çáo ou da substituição de
parteS resultar- atmiento da vida útll prevista no ato de aQuisição do respectivo bem, as despesas correspondentes, quado aquêle aumento fôr suPcTior a:-um ano, deverão ser capitalizadas; a fim de ::;ervirem de base a depreciações futuras (Lei n9 4.506, art. 43. §
Seção VII -

~mico).

Dos juro:; sôbre o ca1Jital social

Art 171. Não serão ·admit~dn~ como custçs ou despesas operacionais
as importâncias creditadas ao titular ou aos sócios da e~prêsa, a título de
juros sôb.re o capital social, ressalvado o disposto no parágrafo único dêste
artigo <Lei.n9_ 4.506, art. 49).
· ·
Parágrafo único, São admitidos· juros de até 12% (doze por cento) Bo
ano sôbre o capital, pagos pelas cooperativas de acõrdo com a legislação
em vigor (Lei n<? 4.506, art. 49, § único).
Seçâo Vlll -

Das perdas de câmbio

Art. 172. Serão dedutíveifi como despesas operacionais, ou registráveis
como complemento do custo de aquisição dos bens ou direitos,. conforme o
·caso, as perdas de câmbio, em relacão à taxa de conversão. adotada na última correção monetâ.ria dos valõreS do balanÇo, efetivamente verificadas ~o
decurso do· ano-base, mediante (Lei n!J 4.505, art. 56):
a) compra ou venda de mceda eStrangeira ou de valôres expressos ein
moeda estrangeira, desde que efetuada de acôrdo coni. a legislação sôOre
Cámbio;
·
b) a extinção de dívida pela liquidação, total ou parcial, do valor de
empréstimo em moeda estrangeira, através da respectiva conversão em
moeda nacional, com autorização da Carteira de Câmbio, para a subscrição de capital social da emprêsa devedora~
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplicar-se-à igualmente às
obngações contraídas em moeda nacional, quando indexadas, ou sujeitas a
cotreção ou atualizaçao monetári<:..., (Lei n<? 4.506, art. 56, parágrafo único).

SeçãO IX -

Das despesas com pesquisas científicas ou tecnológiCas

Art. 173. Serão adr:iütidas come ·operaciollais as despesaS com pesquisas cientificas ou tecnclógica.s, incluSive com experimentação ..para cria1{ão
ou aperfeiçoamento de produtos, processos, fórmulas e técnicas de produção,
administração ou venda (Lei n9 4.506, art. 53).
§ 19 Serão. igualmentf::: dedutíveis as despesas com prospecção e cuba:
gem de· jazidas ou depósitos, ,realizadas por concessionários de p'esquisas. ou
lavra de minérios, sob a orientaçã.o técnica .de engenheiro de minas (Lei
n9 4.506, art. 53, § 19).
§ 29 Não .serãO incluidw; como despesas ·operacionais as inversões de
capital em terrenos, instalaçõe·~ "fixas ou equipamentos adquiridos para as
pesquisas referidas neste artigo (Lei nQ 4.506, art. 53, § 29).
~ 39 Nos casos previsto~ no parágrafo anterior,· poderá ser de(juzida
como despesa a depreciaçM anual ou o Valor residual de equipamento ou
mstalações industriais nO ano em que a pesquisa fôr abandonada por insucesso, computado como receita o valor do salvado dos refexidos bens (Le:l:
n9 4.506. art. 53. § 39).

AiOS
s~çáo X
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Dos aluguéis ou royalties e das despesas
tecnica, cientifica ou adJ??,inist.rativa

ãe assistência

Art. 174. A dedução de df..spesas com aluguéis ou royatties, ierá.
admitida (Lei n9 4.506, art. 71):
a) quando necessárias para que a emprésa mantenha a. posse. uso ou
fruição do bem ou direito que produz o rendimento;
b) se o aluguel não constituir aplicação de capital na aqUisição d'o bem
ou direito, nem distribuição disfarçacta de lucros.
Parágrafo úrilco. Não são dedutiveis (Lei n9 4.50-6, art. 71, parágrafo único) :
a) os aluguéis pagos a sócios ou dirigentes de emprêsas, e a. seus parentes ou dependent-es, em relação à parcela que exceder do preço ou valor
do mercado;
b) as importâncias pagas a terceiros para adquirir os direitos de uso
dt: um bem. ou direito e os pagamentos para extensão ou modififcação do
contrato, que constituirão r:.plicação de capital amortizável durante o prazo ·io contr.ato;
c) ps royalties pagos a sócios ou dirigentes dle emprêsas, e a· seus parentes ou dependentes;
ClJ os royalties pelo uso de patentes de invenção processos e fórmulas
de fabricação ou pelo uso ele ma.rca~ de indústria ou ó!e comércio, quando:
I - pagos pela filial no Brasil de emprêsa éo;rn sede· no exterior, em
benefício de sua matriz;
II - pagos pels, sociedade corú ·sede no Brasil a pessoa com domicilio
no exteriJr, que mantenha, direta ou indiretamente, contrôle .de seu capital
com direito a voto;
e) os 1'Dyaltie;; pelo usq de patentes de· invenção, processos e fórmulas
de fabricação, pagos ou cn:dit.ados a ·beneficiário domicHiado no exterior:
I - que não sejam objeto de ·contrato registradO no Banco Central da
República do Brasil e que não estejam de acôrdo · com o Código da Pro:.priedade Industrial;.
.
II - cujos montantes excedam dos limites periôdicarhent;.._ fixados pelo
Ministro da Fazenda para caGa grupo de atividades ou produtos, segundo
o grau de sua essencialidade e em conformidade com o que dispõe a le.gislação especifica sôbre a remessa de valôres para o exterior;
/) os royalties pelo· u::;p c>.e marcas de indústria e comércio pagos ou
-creditados a beneflciáno domiciliado no exterior:
- - que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central
da Repúb~lCa do Brasil e que não estejam, de acôrdo com o Cóc1igo da Propl·íedade Industrial;
II - cujos montantes excedam dos limites periôdicamente fixados pelo
Ministro da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos. segundo
o grau de sua essencialidade, õ.'e conformidade com a legislação específica
sõbre· remessa~ de valôres para o exterior.
Art. 175. ·As somas das quantias devidas a titulo de royalties pela ex'P~Oração de patentes de invenção ou uso de marca de indústria e de comércio, e par assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante
poderão ser deduzidas como despesas operaciCl,!lais até o limite, máximo de
5% <cinco por centol da receita bruta do produto fabricado ou vendido
(Lei nl? 3.470, art. 74 e Lei n9 4".131, art. 12).
·
§" 19. Serão estabelecidos e revistos periOdicamente, medi3.nte ato do
Ministro da Fazenda, os coeficienteS percentuais a~itidos para as deàú..ções a que se refere êste w:tigo, considerados os tipos de produção ou ati·
vidades, reunidos em grupos, segundo· o grau de essencialldade <Lei núme·
ro 3.470, art. 74, § 19, e Lei n9 4.131, art.' 12, § 19).
·
§ 29. Náo são dedutí\l"eis as quantias àevidas a titulo d,_ royalties pela
explora~"'.o dP. patentes de invenção ou uso de marcas de indústria e de
-comércio, e por assistência· técnica, cientifica, administrativa ou semelhan-
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te, que não satisfizerem as ccndições previstas neste regulamento ou excederem os limite3 referidos no parágrafo anterior (Lei n9 4.131, arts. 12·
e 13;.
·
Art. i76. As importância;:: pagas a pessoas jurídicas ou naturais domiciliada-s no exterior .. a título de assistênCia técnica, científica, administra. tiva ou semelhante, quer fixas ouer como pêrcentagens da receita ou do·
lucro, sàmen~e poderão· ser dedm~idas como despesas operacionais quandO·
satisfizerem· aos seguintes requisitos (Lei n~ 4.506, art. 52}:
a) constariem de contrato por escrito registrado no Banco Central da
RepUblica do Brasil:

bJ corresponderem a serviços efetivamente prestados à emprêsa através· de técnicos, desenhos ou instruções enviados ao País, ar estudos téc ..
nicas realizados no exterior, pm conta da emprêsa;
c) .. montante anual dos pagamentos não exceder ao limite fixado por
ato do Ministro da Fazenda, dE- conformidade com a legislação específica.
§ 19. As des~sas de assistência técnica, científica, administrativa e
semelh::mtes, sOmente poderão ser deduzid<.<.s nos cinco lJrimeiros anos de
funcionamento da emprês3 0'.1 da introdução do processo especial de produção, quando demonstr8da sua necessidade, podendo êste prazo ser prorrogado até mai.; cinco -anos, por autorização do Conselho Monetário Nacional (Lei nv 4.131, art. 12, § 3<?).
§ 29. Não serão àedutiv~i::: as •ctespes·a::; referidas neste artigo quando
pagas ou creditadas <Lei h9 4.506, art. 52, § único):
a> pela filial de ~mprê~a com sede no exterior, em beneficio de sua
matriz;
·
bl pela sociedade cmr. sede no Brasil a pessoa domiciliad.a no exterior
que mantenhs., direta cu indiretamente, o contrôle de seu capital com direito a voto.
Seção XI -

Da Ternuneração dos sócios, diretores ou adminiStradores

Art. 177. O valor é.i~ rerr.uneração dos sócios, diretcres ou administradores, ini :.ridual cu colegialmence considerados, de socied3.des comerciais OU<
civis, de qualquer espécie, assim como a dos négociantes em firma individual,_
não pod·~rá.·exced:.r para cada beneficiado a <Lei ll"' 4.506, art. 51J:
al Cr$ 252.0ü0 (dl.!?.eDto.s e cinquenta e dois mil cruzeiros) mensais,
quando o capital da firma ou soc=.edade não ultra:Pco.ssar de Cr$ 31.500.000·
(trinta e um milhões e quinhentos mil cruZeiros);
b) Cr$ 378.000 rtrezentos e setenta e oito Ihil cruzeiros) m'ensais, quando o capital da firma ou sociedade fôr superior a Cr$ 31.500.000
(trinta e um ·milhões e quinhentos mil cruzeiros) e não ultrapassar de·
Cr$ 63.000. Ot.lO ( sessent2' e três milhões de cruzeiros) ;
c) Cr$ 504. ouu (CJ:l!mhentos e quatro mil cruzeiros) m-ensais, quando o·
capital da fil·ma ou snr.iedade fô:::- superior a Cr$ -63.000.000 (sessenta e três'
milhões dE' cruzeiros) e não ultrapassar de Cr$ 630.000.000 <seiscentos etrinta milhões de c:.·uzeiros) ; .
.
ct) Cr$ 75$.000 i.SP.tecentos e cinquenta e seis mil cruz.eiros). mensais,
qus.nclo 1 capiüü da firma ou sociedade fôr superior a Cr$ 6-30'.000.000 <seiscentos e trinta milhões de ctuzeirosl e não ultrap:lssar de Cr$ 1.-260.000.000·
Cum bilh2.o e duzento·.- f:: sesst!nta milhões_ de cruzeiros) ;
eJ Cr$ L2CO.OCO (llm milhão e duzentos e sessenta mil cruZeiros) men..:
sa1s, quandc o capit.a' da firma ou sociedade fôr superior a Cr$ 1.260.000.000(t~m bilhfto t· duzento,·, e sessenta milhões de cruzeiros) .
~ 19. Para efeit-o de ded}ltibilidade da remuneração -dos sócios, diretores OU· administradores de firmas ou sociedades, na apuração do lucro operacional dr:.. empréza, serão observadas as seguintes normas (Lei nQ 4. 506,.
ar~. _51, § lç):
U) quando J capital reulizado não ultrapassar de Cr$ 63 .000. 000 (ses ...
sent:-1 e trts milhões de. cruzeiros) o total de sócios, diretores ou aà.'minis·t!·adore~ 11:J.o pcderi exceder o númem de 3 (três) beneficiados;
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fJ) quando o capital' realir:ado ficar compreendido entre Cr$ G3.000.00Cl(sessenta e três milhões de c1·uzeiros) e Cr$ 126.000.000 (cento e vinte e
seis milhões de cruzeiros), o. total de sócios, diretores ou administraaorcs
não poderá exceder o número c~e 5 (cinco) beneficiados;
c) quando o capital realiz8.do ultrapassar de Cr$- 126.000.000 (CB.nto e
víntf. e seis rmlhões de cruzeiros) o total de sócios, diretores ou administradores n§,o poderá exceder o número de 7 <sete) beneficiados.
§ 20. A remuúeração de cada um dos conselheiros fiscais ou coEsultivos de sociedades comerciais ou civis de qualquer espécie, não podt~ra. ultrapassar de Cr$ 630.000 (seiscentos e trinta mil cru~eiros) anuais {Lei
nll 4.50ô, art. 51, S 2ç).
§ 3<?. A restriçãr de que trata. o § 19 dêste artigo não se aplica às.
firmas ou sociedades cuja receita bruta seja constituída, em mais de 80%
(oitenta por centoJ, àe rendimentos oriundos de serviços profissionais ou.
de assistência técnica adminis~rativa (Lei n<? 3.470, art. 42, § 49).
§ 49. Para efeito da lim1tação de retiradas mensais, consíderar-se-6.
comJ capital du. em.prêsa individual a scma dos recursos pr.óprios de seu-.
titular aplicados na.s atividades eccnômicas que a caracterizam.
Art. 178. Qs pagamentos, de qualquer natureza, a titular, sócio ou dirigente d·f:l emprêsa, ou a parente dos mesmos, poderão ser impugnados~
pela autoridade lançadora, se o contribuinte não provar (Lei n<? 4_.5QG, ar;.
tigo 47, § 59):.
a) no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo, ou profissional, a prestaçãc efetiva dos serviços;
b) no caso d-e outros rendimentos ou. pagamentos, a origem e a efetividade da operação ou transação.
Parágrafo úniro. Incluem-se, entre os pagamentos de que trata êsteartig'), as despesas feitas direta ou indiretamente, pelas emprêsas, com viagens para o exterior, equiparandC'I-se os. gerentes a dil·igentes dt~ firma. 'GU
sociectade. (Lei n9 4.506, art. 47, § 79).
Art. 170. NO caso de emprêsa individual, a autoridade lançadora poderá impugnar as despesas pessoais do titular da ,emprêsa que nt.i.o fmem- .
expressamente previstas na lei como deduções a-dmitida~. se êle não pu-:der provar a relação da despesa com a atividade da emprêsa <Lei n<? 4.503,.
art. 47, ~ 49).

Seção XII -

Das gratijicaçõ.es de e17Ípregados

Art. 180. As gratificações recebidas pelos empregados, .seja qual fô.r·
a designf.!.ção que tiverem. excluída a gratificação salarial de Natal (131 salário), não poderão exceder da importância anual de Cr$ 1.905.120
(um milhão, novecentos e cinco mil e cento e vinte cruzeiros),· para cada
um dos beneficiados (Lei nQ 3.470. art. 43 e Lei n<? 4.090. art. 1'?).
Seção XIII

Das comissões. bonificações
não individualizadas

ou gratificações

Art. 181. Não são dedutivei& as importâncias declaradas como pagas-,
ou credtcadas a titulo de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não fór mdicada a operação ou a causa que deu origem
ao rendimeat.c e quando o comprovante do pagamento não indrvidualizar o·
benefir.Iario do rendimento <Lei no? 3 .470. art. 29) .
Seçao XTV -

Do:::, prejuizos por désfalque, apropriação indébita e furto,

Art. 182. Sàmente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por
desfalque, apropriação indébita e furto, por empregados ou terceiros, quando houver inquérito instamo. do nos têrmos da lzgislação trabalhista ou.
quando apresentada queixa pe"ránte a autoridad·e policial (Lei n<:~ <1. 506,~
_art. 47, § 39).
'
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Seção XV -

'Das perdas extraoràinârias de bens

Art. 183. Poderão ser deduzidas como despesas operacionais as perdaS
extraordinárias de bens objeto da inversão, quando decorrerem de condi··ções excepcionais de obsole~rê!Jcia. de casos .fortuitos ou de fôrça maior,
cujos ris .·o.s não estejam cobertos por seguz:o, desde que não compensadas
por indcnizações de terceiros (Lei n9 4.506, art. 47, § _69).
Seção XVI -

Das contribuições e doaÇões

Art. 184. Serão adrilitidas como despesas operacionais as contribuiçõei
e doações efetivamente pagas (Lei n9 4. 506, art. 55) :
a) a organizações desportivas, recreativas e culturais, constituídas para
-os empregado:, da emprêsa;
.
O) a pesso.~ JUrídica de direito público;
C)
a instituições filantrópicas, para educaçãO, pesquisas qientificas e
·.tecnol6gi.cat. de::;enVolvimento cultural ou artístico;
d) sob a forma de bôlsas de estudo e prêmios de estímulo à produção
intelectual.
~ 19. Sàmente serão deàUtíveis do lucro operacional as contribuições e
Jdoacõc- a instituições filantrópicas, de educação, pesquisas cientificas e
tecnt)lógicas, desenvolvimento cultural ou artístico, que satisfaçam aos se:guiptr.s requisitos (Lei i19 4.506, art. 55, § 19):
a) estejam 1egahnente Cúnstituidas uo Brasil em fmtcionamento
-regular;
'
b) estejam registrados nas repartiÇões do Impôsto de Renda;
c) n~o distribuam lucros, bonificações ou vantagens aos seus adminiB·tractn.:cs, mantenedores ou associados, sob qualquer forma ou pretexto;
d) tenham remetido às repartições do Impôsto de Renda, no ano anterior a.o cta doação, se já então constituídas, demonstração da receita e des•
pesa ~ relação das contribuições ou doações recebidas.
§ 29 SOmente podHâo ser deduzidas como despesas. operacionais as
--contr1tu1çôe.5 ó!.. doações sob a forma de prêmios de ·estímulo a: produção
intelectual, de bôlsas de estudo ou especialização, no pais ou no exterior,
·que sejam concedidos (Lei n9 4.506, art. 55,-§ 29):
,
a)
por intermédio de universidades, faculdades, institutos de .educaçao superior, academias de letras, entidades de classe, estabeleclmentos de
ensino. órgãos de imprensa de grande circulação,. emprêsa de radiodifusão ou de televisão, sociedades ou fundações de ciência e cultura, inclu:sive artisU..:as,' legalmente constituidas e em funcionamento no pais;
b) mediante concurso público, de livre inscrição pelos candidatos que
.satisfaçam às condições divulgadas com antecedência, cujo julgamento seja
organizado de modo a garantir decisão imparcial e objetiva;
,
cJ a empregados da enlprêsa, desde que fraqüentem entidades legal-·
mente constituídas, em funcionamento regular, registradas nas repartições
d·.) Impôsto de Renda e que não estejam, direta ou indiretamente, vinculadas à própria empresa.
·
§ 39. Em qualquer caso, o total das contribuições ou doações admiti·das como despesas oper~cionais não poderá exceder, em cada exercicio,
·de 5% <cinco por cento) do lucro operacional da· emprêsa, antes de com-putada essa dedução (Lei n9 4.506, art. 5'5, § 39).

Seçâo _XVII -

Des despesas de propogancta

Art. 185. Sômente serão admitidas Como despesas de propaganda. des·'de Ql.l':! diretamente relacionadas com a atividade explorada pela emprêsa
(Lei n9 4. 506, art. 54) :
a) os rendimentos especificas de trabalho asSalariado, autônomo ou
pr?fissional. pagos ou creditados .a terceiros, ·e a aquisi_ção de direitos autoTaiS de obl·a artística;
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bJ as importâncias pagas a emprêsas jornalísticas, correspondel).tes a
anúncios óu publicações;
. '
·
.
· ,
_
c> aS importâncias· pagas a emprêsa· de radiodifusão ou televisão, _correspondentes 3 anúncios; horas locadas· ou program'âs; \
a,) a,:, despesas ·pagas. a quaisquer emprêsas, inclusiVe de prop_ag3.nàn,
rl:Í::sde que sejam registraras como -contribuintes·· do imp'õsto de ··rend-a e
:::nuntenht'lm e:"crltv.ração regular ;
.
e) o valor das amostras, tributáveis ou nâo pielo impõsto de consumo,
· dlstribnida.f: gratuitamente por· laboratórioS químicos ou farmacêuticos, e.
por o~tra:s emprêf'as que· ~tilizem êsse sistema de .promoção de venda de
seus proautos. sendo indispensável:
'
1 - q1)e a distri.buição das amostras seja contaj:Jilizada nos livros de escrituraçáo da emprêsa, pelo preço de custo real;
n - que a saídã. das amostras esteja documentada com a emissão das
correspondentes uctas fiscais;
III - que o valor das amostras distribuidas em cada ano não ultrapasse os limites estabelecidos pelo Departamento do Impôsto de Renda;
a.té o máximo de 5% (cinco por cento) da r'eceita bruta obtida ná venda
cios produtos, tendo em vista a natureza do negócio.
~ 1o. Poderá ser admitido,· a critério do Departamento do Impõsto àe.
Renda, que as cJ.espesas de que trata a letra e ultrapassem, excepcionalmente. os limites previstoS no item III, nos. casos de planos especiais de
dtvu1gação destinados a produzir efeito além de um exercício, devendo a
!m_portãncia excedente c7aqueles limites ser amortizada no prazo mínimo de
3 (três; anos~ a partir do ano seguinte ao da realização das despesas. (Lei
!:.Q 4.506, art. 54 § único);
§ 2°.- As despesas de que trata êste ~rtigo deverão ser escrituradas des~s,cadamcnte em conta própria.

Seçáo XVIII -

Da depreciação de bens do ativo

Art. 13G. Poderá ser computada como custo ou· encargo, .::m cada exercicio, a importância correspondente à diminuição do valor dos oens do ati·
'I""O resultante do desgaste pelo uso, açüo da natureza e obsotescêncla nor-

mal <Lei n'? 4.50ô, art. 57).
~ 1°. A _cota de 'depreciação registrável em cada exercíciÓ será estima-

fia. pel:-1 aplic:J.çfi.o da taxa anual de depreciação sôbre o custo de aquisiçãO

dos bens depreciáveis, atualizado t.nonetàriamente (Lei n<? 4.506, art. 57,
~

!O) '

•

Nos exercícios de 12tl:; e de 1966, as ·cotas de dem.·eciaç.áo .JTJ
n.mm·tJ.zação, dedutiveis do 1uero operacional, serão calculadas. respectivamente, sôbre 50% (cinqüenta pOl" centoJ e 70% (setenta por cetlto) do
''alor da cnrreçã.J monetária dc.s bens (Lei n"' 4.357, art. s~, § 15L
• P. tax~ anual de depreciaç.?.o será fixada em função do prazO duran1~e o qua; se possa esperar a utlbzação econômica do bem pelo contribuinte, na produr.ão dos seus renCimentos (Lei n<~ 4.506, art. 57, ~ 2"1.
~ 4<?. O Departamento do Impôsto de Renda publicará periOdicament-e o prm:u d0 vida útil admissn-el a partir de 1<? de janeiro de 19iJ5. em condiç5es normais ou médias, para cada espécie do bem, ficando assegurado
ao contribuinte o direito de computar a cota efetivamente adequada às.
condições de depreciação aos seus bens, desde que _faça a "prova dessa adequação, qüanclo adotar taxa diferente (Lei n'? 4.506, art. 5-7, õ 3Q).
5<?, No caso de dúvida, o contribuinte ou a autoridade 1ançadora do
impôsto de renda poderão pedir pericia c7o Instituto Nacional de ·Tecnologia., 011. de outra entidade oficial de pesquisas cientifica ou tecnológica,
prevalecendo. os prazos de vida útil- recomendados por essas instituições,
enquanto os mesmos não forem alterados por decisão administrativa sUpenur oe por sentença judicial, baseadas, igualmente, em· laudo técnico
.i,iõneo <Lei n9 4.506, art.-57, § 4'1).
§ 61! Com o fim de h1centtvar a implantação, renovação ou modm·nizn-·
ção de instalações' e equipamentos, o Poder Executivo poderá, mediante
§ 2~

*
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decreto autorizar condições de 'depreciação acelerada, a vigorai' duran,h
pra7.ú ~erto .Para determinadas indústrias ou ativiõ!ades (Lei n9 4.506, ·artigo 57, § 59).
§ 7'!. Em qualquer hipótese,- o montante acU?l_u~ado das cotas de_ d~
pre'ciaçáo nãu podt'rá ultrapassar o custo de aqms1çao do bem, atuallzada
monetàriamente <Lei n9 4.506, art. 57, § 69).

§ 8(,.· A deprecmção será deduzida pelo'contribuinte que suporta o encargo econômico dv. desgaste ou obsolescência, de acõrdo com as condiç~
de propriedade. posse ou uso do bem (Lei n9 4. 508, art. 57, § 79) .
§ 99 A cota de depreciação é dedutível a partir da época em que .G
bem f> ir:.sl,alado pôsto em servico ou em condições de produzir (Lei número 4.506, art 57, § .evJ.
§ 10. Podem sel' cbjeto de depreciação todos o.s bens fisicos sujeitQs
a desgate pelo uso ou por cau::;as naturais, ou obsolescência normal, inclusive edificios e con,;;t.ruções· (Lei n··· 4.506, art. 57, § 9Q). ·
~ 11.
Nãu será admltida cota de depreciação referente a (Lei n-ó:mero 4.500 art. 57, § 10>:
co terrenos, salvo em relação aos melhoramentos ou construções;
b)
prédios ou construções nãc alugados nem utilizados fjelo proprietário na produção dos seus !'endimentos ou destinados à revenda;
c) bens que normalmente aumentam de valor com o tempo, como
>bras de arte ou antiguidades.
§ 12 .. O valor não depreciado dOs bens sujeitos à depreciação, que
se tornarem imprestáveis, ou cail:em em desuso, importará na. redução do
ativo imobilizado (Lei Íl0 4.506, art. _57, §, 11).
§ 13. Quando o registro do imobilizado fôr feito por conjunto de instalação ou equipamentos, sem especificação suficiente para permitir aplicar as diferentes taxaS de depreciação de acôrdo com a natureza do be:r:n.
e o contribuinte não tiver d~mevtos pa1·a justificar as taxas médtas ado~adas para o conjunto, será obrigado· a utilizar as taxas aplicáveis adS ·
bens de maior vida útil que integrem o conjunto (Lei nº 4.506, art. 57,

§

i2) .

§ 14. Não será admitida depreciação dos bens para os quais seja
registrada cota de exaustão (Lei nt? 4.506, art. 57, § 13).
§ 15. A cota de depreciação dos bens aplicados exclusivamente n.a
exploração de minas, jazidas e florestas, registrável em cada exercíeis,
poderá ser determinada de acôrdo com o § 29 do artigo 189 se o perioã~
de exploração total da mina, jazida ou floresta fôr inferior ao tempo Ele
\ida útil dos mesmos bens (LeLnt? 4.5"06, art. 57, § 14).

.
Art. 187. No cálculo da cota de depreciação ou amortização dos bens
:mtrg:rantes do ativo imobilizado das firm8.s ou socieQades, que tenham
por atividade predominante a e:-~ploração de empreendimentos mdustriaiz
ou agrícolas, com sede na Amazônia ou no Nordeste, nas áreas de atuaçãe
da SPVEA ou da SUDENE, será tomado por base o valor corrigido monetàriamente. limitado porem aos coeficientes estabelecidos pelo Conselht5
Nacional de Economia (Lei nQ 4.357, art 6Q),
Seção XIX -

Da amortização de dire-itos, bens, custos ou despesas

Art. 188. Poderá ser computada como custo ou encargo, em cad.a
e:xercício, a importância cOrrespondente à recuperação do capital aplicad9
na aquisiçã-o de direitos cuja existência ou exercício tenha duração limitada, ou de bens cuja utilização pelo contribuinte tenha o prazo legal
cu contratualmente limitado, tais como (L8i nt? 4.506, art. 58):
a) patentes de invençao,, fórmulas e processos -de fabricação, direiWs
autorais, licenças, autorizações ou concessões;
bl investimento em bens que. nos têrmos da lei ou contrato que regule. a concessão, de serviço público, devem reverter ao poder. concedente,
ao rim 'llo prazo da concessão sem indenização;
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c) custo de :..quisição, prorrogs.ção ou modificação àe contratos e
eUreitos· de qualquez natureza. lncluslve de exploração ãe fu~ldos óe
cori1ércio;
d} custo das construções ou benfeitorias em bens locados ou _arrendados, ou em bens de terceiros, quando não houver direito ao recebimento
alo Geu valor.
~ 1o· A cota anuai de amortização será fixa di com base no custo
de aq'uisição do dircüo cu· bem, atualizado monetàriamente, e tendo em
vista o número de anos restantes de existência do direito, cbservado c
d!l:lposto nos§§ 1~' e 2<? do artigo 186 (Lei nQ 4.506, art. 58, § 1<?).
l:i 29 Em quàlquer hipótese o ~ontante acu.-llulado da.s col;as anuais
de ~mortizacão- não poderá ultrapassar o custo de· aquisição do direito
ou bem, atu.ali~ado monetàriamenie CLei n9 4.506, art. 58, § 2°).
§ 39 Poderão ser também amortizados, no prazo mínimo de 5 (cinco)
anos ( CLri n9 4.50ô, art. 58, § 39):
a} a partir do inicio das operações, as despesas· de organiza-';~ta préoperacionais ou pré-industriais;
b) o custo de pesqui:.::as referidas. no artigo 173 e seu § 11?, se o contribuinte optar pela sua c~:pitalizaçào;
c) a Partir da exploração da jazida ou mina, ou do in1cio d2.s ativi~
dD.des das· novas instalações,· as· custos e as despesas de desenvolvimento de
jazidas e minas ou de expansão de atividades industriais, que foram
·. classificados como ati vo até o término da construção ou da preparação
para exploração;
d) a partir do momento em que é iniciada a operação ou atingida
a. plena utilizaçâo das instalações,_ a parte dos custos, encargos e despesas·
caperacionais registrados como ativo durante o perlodo em que a emprêsa,
na fa.se inicial de operaçãq,- utilizou apenas parcialmente o seu equipamento ou as suas insta.lgções.
~·
§ 49 Se a exist~cia ou exercicio do direito, ou a utilizaç§:o do bem,
terminar antes da amo:rtização integral do seu custo, o saldo não amottizs,de constituirá prejuízo no ano em que se extinguir o direito ou terminar
a utilizaçáo do bem (Lei no 4.506, art. 53, § 49).
§ 59 Sàmente são admitidas as a·mortizaçôes de custos Ou -despes:?....s que
obsen·-;m as condiÇões estaOt~!ec1das neste regulamento <Lei n9 4.f:Ofi,
lll"t. 53, § 5Q).
§

69 Não será admitida etn'c•rtização de bens, custos ou

d~·o:pesas,

para

os quais seja registrada cota de exaustão (Lei n9 4.506, art. 58, § 69).
Seçâo XX -

Da cota de eXaustão dos recursos minerais e 'jlorest'aü

Art. 189. Poderá ser computada como custo ou encargo, em cad8.
exercício, a importância correspondente à diminuição do valor de recursos
min8rais e florestais, resultante_ da sua exploração (Lei no 4.506, art. 59).
~ 19 A cota anual de exaustã.o será deteTminada de acôl'do com os
principtos de deprecw.ção a que se referem os §§ lQ e 29 do artig-o 186,
com base <Lei n'> 4. 506, art. 59, ~ 19):
a) no custo de aqui:üção ou pro$pecção, corrigido monetàriam<"nte,
llos recursos minerais explorados;
b) no custo de aqul8ição ·ou plantio, corrigido monetàriamente, dos
r"ecursos florestai.s explorados.
§ 29 O monhmte anual da cota de exaustão será determinado tendo
em vista o volume da produção no ano e sua relação com a po::;sança
conhecida da mina, o.u a djmensão da floresta explorada, ou- em função do
prazo de concessão ou do contrato de exploraçâ! (Lei n° 4.500, art. 59,
§ 29).
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~ 39 A cota de exaustão na explOração dos recursos minerais, cujo
relatório de pesquisa venha a ser aprovado a partir de 30 de novembro
de 1964, poderá ser determinada como equivalente a 15% (quinze por
cento) da receita bruta ou dos royalties percebidos na sua exploração (Lei

n• 4..506, art. 59, § 49).
§ 4Q A receita bruta que servirá de base à cota de exauStão, no caso
do parágrafo· anterior, será a correspondente ao valor dos minerats extraídos no local da extração, deduzidos os royalties pagos a terceiros pelo
direitO à exploração da mina (Lei n9 4.506, -art. 59, § 5°)_.

§ 59 A cota de exaustão, para aquêle que recebe roYalties da exploraçâo das minas referidas no § 39, será calculada sôbre o montante dos
1·oyalties recebidos, deduzidos os royalttes porve:n.tura pagos a terceiros em
relação à mesma mina (Lei nQ 4.506, art. 59, § 69).
Art. 190. As pessoas jurídicas, quando explorarem recursos florestais,
poderão optar entre a dedução ~da cota anual de exaustão e a do . custo
de novas aquisições ou de plantio de árvores destinadas ao corte como
c;usto ou encB,rgo rio :;~.no em que forem efetiv:amente realizados os dispên:..
dios, até o montante da ri".a.édia do valo1· dos recursos floreStais indicados
nQs balanços dos últimos 5 (cinco) anos (Lei 1_1° 4.862, art. 40, § 19).
CAPÍTULO IV

DOS RESULTADOS m,; TRANSAÇõES EVb'NTUAIS

Os resultados líquidos de transi:tções eventuais serão depela escrituração da emprêsa, feita de acõrdo com as prescri-ções legais, destacadamente do lucro operaciqnal.
Art.. 192". Não são dedutíveis os prejuízos havidos em virtude de
alienaç§,o de ações, títtJbos ou .cotas de capital, com deságio supet·ior a
10% (dez por cento) dos respectivos val6res de· aqUisição, salvo se a venda
vbedecer .às seguintes condições (Lei n~"> -3.470, art. 84):
a) houver Sido realizada em Bõlsa de Valôres ou, onde esta não exis~
tir, tenha sido efetuada através de leilão público, com divulgação do respectivo edital, na fcrma da lei, d11rante 3 (três) dias no período de u.m
mês;
b)
houver comunicação, por escrito, à competente repartição do Im~
pô.sto de Renda, dentro de 30 <ttinta) dias da venda, com demons~ração
de que hã correspondência ent-re o preço de venda e o valor das ações,
titulas ou cotas de capital no mercado ou com base no acervo liquido da
croprêsa a qUe se referem.
Parágrafo único. As disposições d·êste artigo não se aplicam às so'ciedades de investürientos fiscalizadas pelo Banco central da República do
Brasil <Lei nQ 3. 470, art. 84, parágrafo único) .
Art. 193. Para ·a apuração do deságio referido no artigo anterior
só será admitido valor de aquisição âas ações, títulos ou cotas de capital
·superior ao do mercado.ou do acerv{. líquido, além de 10% <dez po-:- cento),
quando a pessoa jurídica adquirente comunicar a transaçâo à competente
repartição do Impôsto de Renda, com demonstração idêntica :1 prevista
na letra b daquele artigo, dentro de 30 (trinta) dias contados a partil'
da d&ta da aquisição (Lei nQ 3.470, art. 85).
Pal'âgrafo único. Para efeito da apuração de deságio a que se refere
êste artigo, nos casos de aquisição anterior à vigência da Lei n"' 3 470, de
. 23 de novembro de 1958, será admitido· o ágio superior a 10% <dez por
cento) do valor nominal dos títulos; ações ou cotas de capital, sàmente
quando provada a correspondência ent:t·e o, valor da aquisição e o valOr
real do acervo liquido da emp:;;êsa. na data da aquisição (Lei n9 3.470,
art. 85,, parágrafo· único).
Art.

191.
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CÁPiTULO V

DO LUOf/0 PRESUMIDO
Art. 194. A pessoa jurídica cujo capital não ultrapassar de ....... .
crS 529.200 (quinhentos e vinte e nove mil e duzentos cruzeiros), e cuja
receita bruta anual não exceder a Crs 3.175. 200 (três milhões, cento e
setenta e cinco mil e duzentos cruzeiros), poderá optar pela tributação
baseada no lucro presumido, segundo a forma estabelecida no artigo 19J
\Lei nç 4.357, art. 25, § 2°).
§ 19 o disposto neste: artigo não se aplica às sociedades por ações

ou por cotas de responsabilidade limitada, nem às filiais, sucursais, agê:b.cias
ou representações, no- país--!_ çias firmas e sociedades com sede no estran·
geho, as qua.is serão sempre· tributadas pelo lucro real <Lei n<:> 2.354, art. 3~
e Lei n<? 3.470, art. 76).
.
§ 2'-'
A opção é irrevogável e será feita, em cada exercício, na própria.
declaração de rendimentos, devidamente subscrita (Decreto-lei no 5.84-1:,
art. 33, § 2°).
§ 39 As sociedades de qualquer espécie, que explorarem exclusivamente atividades agrícolas e pastoris, e cuja receita bruta não fôr superior ~
Cr$ .6. 350.400 (seis m1lhões, trezentos e cinqüenta mil e quatrocento..;
cruzeiros) poderão optar pela . tributação baseada· no lucro presumido de
que trat~ êste artigo (Lei n9 4.357, art. 25, § 39).
Art. 195. O lucr-o presumido serã determinado pela aplicação do
coeficiente de 12% (doze por ce:ato) sôbre a receita bruta .definida ·no
§ 19 dêste artigo, quando esta exc~der, anualmente, a Cr$ 1.058.400 · (um
milhão e cinqüellta e oito mil e quatrocentos cruzeiros) (Lei n'? 4.357, artigo- 25).
.
~, 19 Considera-se receita bruta o _total das operações realizadas por
conta· própria e das importâncias~ recebidas como preço de serviços· p:estados <Lei n? 2.354, art. 19).
~ 2Q Serão incluídas na receita bruta, para os efeitos da aplicação
do coeficiente de 12% <doze pc1· cento), as receitas totais das transações
~;Jheias ao objeto do negócio, quaiJ.do não forem apurados os. ~estJectivos
n.sultados <Lei n<:~ 2.354, art. 1.9, e Le1 n<? 4.357. art. 25)-.
3r,~ Os resultados das transações de que trata o parágrafo anterior,
qwmcto forem conhecidos, serão adicionados ..Y.J rendimento ·calculado na
"(arma dêste artigo, para os eteito.s da detenn~nação do lucro presumido .
(Lei n(l 2.i!511~, art. !9>.
Art. 196. A comprovação da receita bruta das operações de conta:
própria será feita segundo os elementos relatívos ao registro 1as vendas
rea1izadas durante o a.no civil imediatamente anterior ao exercíCio · em
que o impôsto fôr devido, e com os rançan1entos registrados pela firma
ou sociedade em sua escrituração no mesmo ano <Lei n° 2.354., art. 20).
Parágrafo único. Nos casos em que as operações realizadas não sejai~1,
ot•rirr8t.0riamente. lançadas nos livros de registro de vendas. as qu~ntias
recebidas deverão ser registradas em livro Caixa, I?Rra os fins previstos
nest.! artigo (Lei n'? 3.470, art. 27).
·
Art. 197. Do lucro presumido não será permitida dedução de qUalquer espécie (Decreto-lei n!? 5.844, art. 42).

*

CAPÍTULO 'VI

DO f.UOHO ARBITRADO

Art. 198. A falta de escrituração de· acôrdo ·com as disposições das
leis comerciais e fiscais. ·ctará ao fisco a faculdade de ,arbitrar o lucro à
ra~ão de 30dfo (trinta por cento) s'õbre a soma dos valôres do ativo imo~ilizado, disponível e realizável a curto e a longo prazo, ou de 15% <q1llttze

ATOS

DO POD'ER EXECUTIVO

por cento) a 50% (cinqUenta por cento) do capital ou da receita bruta
àe!"inida nos §§ 1Q e 2° do artigo 195, a juizo da autoridade lançadora,
observada a natureza do negócio (Lei n9 2.354, art. 29 e Lei no 3.470, artigo 29).
§ 19 · Nos casos ém que ficar provado, de maneira lnequivocl;]., haver

a pessoa jurídica obtido rendimento superior a 50% (cinqüenta por cAU- ·
to) do capital ou da rece1ta bruta, os coeficientes de arbitramento estaUelecidos neste artigo poderão ser aUmentados até 75% (setenta e ci.n.co

por cento) (Lei nQ 3.4-70, :art. 29, § 11?).
§ 21? Para os efeitos de arbitramento do lucro, quando forem conhecido$
os resultados das transações alheias ao objeto dO negôçio, serão excluídas
da receita bmta as quantias relativas a, essas transanções e adiciona:ios
aaueles resultados ao- rendimento calculado na conformidade dêstc attigo
(Lei n° 3.470, art. 29, § 29).
·
§ 39 As disposições dêste artigo se aplicam igv.almente aos casos de
recusa de apresentação de ·livros aos agentes do fisco, sem prejuizo da
imposição da multa de lançamento ex ojjicio cabível (Lei n'-' 3.470, artigo 29, § 39) •
g 49 Quando não forem regulr"rmente apurados os resultados· das oPeJ·ayõ~s de conta alhéia, a que se refere a parte final do § 39 do artigo 224,
será arbitrado o lucro, observado o Qisposto ·neste artigo· (Lei n<:J 3.470,

a.rt. '16,

§ 2°).
Art. 199. No caso de serem efetuadas vendas, no pais, por ihtetmé-

dio de agentes ou representantes de pessoas estabelecidas no exterior,
quando faturadas diretamente ao comprador. o rendimento tributável será
arbitrado à razão de 20% (vinte por cento) do preço total da venda <Lei
n<:t 3.470, art. 76, § 31?).
Parágrafo úniCo. Considera-se efetuada a venda no pais para os efeitos dêste artigo, quando seja concluída na conformidade das disposições
da legislação comercial entre o compradOl' e o agente ou representante
do vendedor, no Brasil.
CAPÍTULO Vll

DOS RESULTADOS ORIUNDOS DE ATIVIDADES EXERCIDAS
PARCIALMENTE NO BRASIL E NO ESTRANGEIRO

Art. 200. As pessoas jurídicas, cujos resUltados provenfiam de atividades exercidas parcialmente fora e dentro do pais, ficam sujeitas ao
impôsto, medjante a tributação, apenas, dos resultados derivados de fontes
naci.onais (Decreto-lei nQ 5.844, art. 35).
·
S 19 consideram-se resultados derivados de atividades exercidas par.cialmente fora e dentro do va1s os que provierem (Lei u9 2.354, art. 49 e
Lei n° 4.506, a.rt. 63, § 19):
a) das operações de comércio e outras atividades lucrativas iniciadas
no Brasil e ultimadas no. exterior, e vice-versa;
b) da exploração da matéria prima no tenitólio nacional, embora
~eneficiada, véndida ou utilizada no estrangeiro, e vice-versa;
.c) dos transportes e outros meios de comunicações com os paises
estrangeiros.
§ 2Q Se a pessoa jurídica que explorar atividades nas con'diçóes previstas neste artigo não puder apurar separadamente o lucro operacionru
produzido no país, será êle estimado ou arbitrado como equivalente a 20.%
(Vinte por cento). da receita bruta operacional <Lei n9· 4.5ü6; art. ii,
§ 2") •
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CAPÍTULO VIn

:SOS RESULTP,DOS OBTIDOS NO BRASIL POR DEPEND~CIAS DE
EMPRJl:SAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR

Art. 201.

As disposições dos Capítulos I, II, III, IV e VI do Tttu-

1!Jl 1 do Livro III aplicam-se também às filiais, sucursais,_ agências ou

r_epresentações no pais, das pessoas juridicas com sede no estrangeiro e,
aos_ comitentes domiciliados no exterior, quanto aos resultados das operar;ões realizadas por seus mandatário~ ou comissários no Brasil ~.Lei n9 2.-354, art. 29 e Lei nl?. 3.470, art. 76).
Art. 202. As emprêsas domiciliadas no exterior e autorizadas a funcionar no pais sOmente poderão deduzir como custos ou despesa..c aquêles
realizados por suas dependências no território nacional, bem como fLei número 4. 508, art. _64) :
.
,
aJ as cotas de depreciação, amortização ou exaustão dos bens situados
i~lmente,

no pais;
b)
ab provisões relativas às operações de suas dependências no pais.

Parágrafo único. Não serão d<:idutíveis como custos ou despesas qualscmer adicionais ou reajustamentos de preços após o faturamen'~".u original
das mercadorias enviadas às suas dependênCias no pais, por emprêsafõ com
:oede no estrangeiro (Lei n° 4.506, art. 64, parágrafo único).
CAPÍTULO IX

008 RESULTADOS DAS EMPR!CSAS QUE EXPLORAM A V~NDA Db
PROPRIEDADES E DIREITOe IMOBILIARIOS A PRESTAÇõES
Art. 203. .AF. emprêsas que· exploram_ a venda de propriedades ou
C:ireitos imobiliários a prestações, ou a construçác de imóveis oara a

veJ.l_da a prestações, deverão destacar na sua escrituração, em ret::tção às
pre!:itações recebidas em cada exercício (Lei n9 4.506, art. 66): ·
a)
.os juros;
b)
a parcela correspondente aos custos de aquisição ou · construção
dos bens ou direitos vendidos;
'
c)
a· parcela do lucro na transaçáo;
à)
a parcela de reajustamento monetário de que ~1·ata. o artigo 500.
§ 111 Nos casos de construções, poderão ser computadas no cuSto dos
imóveis as despes?S cfetivamente pagas e as contratadas (Lei n" 4.50-6,
art. 66.
§ 29

§

19).

·

No caso de te~:renos loteados, sem construção. as "despesas cor·'e.«pondentes às obras e melhoramentos a que se obrigar a emprP.sa vendff.or::t sOmente serão computadas no ·custo dos lotes vendidos, na medida
em que forem efetivamente pagas (Lei no 4.506, art. 66, § 29).
§ 39 . A parcela de que trata a letra d, dêste artigo, não consl;i+ui rendim..=onto tributável (Lei n9 4'.380, art. 57).
CAPÍTULO X

DOS RESULTADOS DAS EMPRll:SAS QUE EXPLORAM A
AGRICULTURA E A PECUARIA
.

Art. 204. As emprêsas que tenham por objeto a exploração agl'icola
e pastoril poderão incluir como custos ou despesas operacionais (Lei mf·

mPrc 4.506, art. 65)·:
a) ·a custo de demarcação de terrenos, inclusive cêrcas, muros eu·
-.:ralas;
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b) a 5 despesas com a conservação e proteçâo do solo e das águas, inclusive obras de prevenção contra a eror,ão, canalização de águas e sanea~
ni.ento;
cJ o custo do plantio de florestas destinadas à proteçâo do solo
<Lei nQ 4.506, art. 65 e Lei no 4.862, art. 40);

o custo de construção e manutenÇão de escolas primárias e vocihospitais e ambulatórios para os seus empregados;
eJ as despesas de qualquer espécie com fertilizantes;
n as despesas com a conservação de prédios residenciais dos titulares da emprêsa ou dos sócios e diretores que habitem permanentemente a
propriedade agrícola ou pastoril;
g) o valor dos produtos alimentares de produção da propriedade agricóJa ou pastoril consumidos na alimentação das pessoas referidas na letra
anterior e de seus dependentes;
·h> o custo de novas aquisições ou de plantiO de árvores destinadas ao
corte, até o montante da média do valor dos recursos florestais indicadm
nos balanços dos últimos cinco anos <Lei n9 4.862, art. 40).
§ 1<J o valor dos prédios residenciais e o dos oens de consumo de
que tratam as letras 1 e g dêste artigo não serão compu'tados como· rendi·
mentes das· pessoas ali referidas ·(Lei n9 4.506, art. 65, § 19) _
~ 2º As emprêsas agrH.:c las podeiâo calcular as cotas anuais ele de·
precmçáo de máquinas e equipamentos agricolas com base na metade
do prazo de vida útil dêsses bens (Lei n9 4.506, art. 65, § 2'?).
d>

~ionais,

' CAPÍTULO XI

DOS RESULTADOS DA EXPLORAÇãO DE PEL!OULAS
OINEMATOGRAFIOAS ESTRANGEIRAS

Art. 205-. Na determinaçâo do lucro operacional da distribuição, ns
território brasileiro, de películas cinematográficas estrangeims, serão observadas as seguintes normas (Lei nQ 4.506, art. 70>:
a> considera-se receita bruta operacional a obtida na atividade de
distribuição, excluída, quando fôl' o caso, a parcela do resultado corres~
ponctente ao setor de exibição;
·
OJ os custos ou despesas operacionais correspondentes à participação,
a qualquer titulo. dos produtores, distribuidores ou intermediários no exte·
rior,- não poderão ultrapassar de:
1 - 70% <setenta por cento) da receita brutà produzida pelas fi'tas
comuns; e
·
II - 130% (oitenta por cento) da receita bruta produzida pelas superproduçóes, !imitadas. estas a 12 (doze) em cada ano, em relação a cad".
produtor ou distribmdor;
·
cl nao serão alli"'litidas como custos ou despesas dq distribuidor, no
pais, as despesas com as peli<:l.L.a;:- cinematográfir.as, inclusive as de· freté,
direitos aduaneirós, taxas de censma ou fiscalização, cópias e material ds
propaganda, as quais correrão por conta da participação dos· produtores,
distribuidores ou intermediários nQ exterior.
CAPÍTULO

XU

DOS RESULTADOS DAS COMPANHIAS DE SEGUROS
E DE OAPITALIZAÇAO

Art. 206. As companhias de seguros . e de carntalização poderáo
computar 'como encargo, de cada exercício, as importâncias destinadas a
completar as provisóes têcnicas para garantia de suas operações, cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável (Lcii n~ 4.5Q6,

art. 67).
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CAPÍTULO XIII

DOS RESULTADOS DAS EMPRJlSAS DE NAVEGAÇJ\.0
Mfu'q.l:TIMA E AÊRElA

Art. 207. Para os efeitos da tributaçao, as importâncias corr.espondenies ao adicional ao frete, cobradas pelos armadores sob a denominação
de Taxa de Renovação da Marinha Mercante, não integrarão- a receita
bruta operamonal das emprêsas de navegação (Lei n9 3.381, art. 8° e Lei
n'? 4.506, art. 68).
§ 19 As Importâncias referidas neste artigo serão registradas como
depreciação adicional dos navlos a que corresponderem, sem prejuízo da.
inclusão da depreciaç5.o calculada nos têrmoS do ::::,rtigo 186, como custo
d-espesa operacional.
§ 211 Não serão computados no lucro operacional os prêmios à .con.s1lrução naval.
Art. 208. Nã.o serão computados no lucro operacional do proprietário
da embarcação, nem do respectiv9 armador, os prêmios à construção naval
tmncedidos de conformidade com a legislação em vigor (Lei n'? 3. 381,
art. 3°, IV, e .Lei n\) 4.506, art. 68, §_ 29).
Art. 20_9. Para os efeitos da trilmtaçâo, não serão computadas no
lucro operaCional das emprêsas que executam linhas aéreas regulares a5
contribuições por elas recebidas por fôrça da legisla'ção específica em vigor
<Lei n9 4.2.00, art. 24 e Lei n9 4.506, art. 69).

•u

CAPÍTULO XIV

DOS RESULTADOS DE EMPREITADAS DE CONSTRUÇAO
DE ESTRADAS E SEMELHANTES

Art. 210.

Em casos como os de empreitadas de construção de estradas

e Semelhantes, a tributação abrangera a totalidade dos, resultados apurados

em balanço final, relativo ao período da construção (Decreto-lei número
5.844, art. 56).
Parágrafo único. Os empreiteiros de construção de estl:adas e semelhantes, que apurarem lucro em balanço anual, poderão, também, pagar o
impOsto, em cada exercicio financeiro, com base nesse lucro (Lei n9 2.862,
art. 34).
CAPÍTULO XV

Dos
Art. 211.

LUCROS DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Tódas as sociedades ele economia mista de que -participem .

a União, os Estados, os M'unicipios ou os Territórios, inclusive por inter-

médio de áutarquir,s, estão sujeitas, a partir de 1'? de janeiro de 1965, à
'tiributaçâo dos lucros apurados em cada ano, relativamente às pal'Ceias
atnbuidas a seus acionistas que sejam pessoas físicas ou jurídicas d~ direito
privado, residentes ou domiciliados no Brasil ou no exterior, ficando revogadas as isenções de impôsto de renda anteriormente ccncedidas (Lei número 4.50G, art. 32).
,
Parágrafo úmco. Para os efeitos dêste artigo, consideram-se vinCUlados aos acionistrts os lucros apurados anualmente, ainda que não distribuídos (Lei n° -4.506, art. 32, parágrafo úniCo).
CAPÍ'l'ULO XVI

DA TRIBUTAÇAO DO BANCO 'DO BRASIL S. A. E DE OUTROS
BANCOS CONTROLADOS PELO GOV:f:RNO DA UNIAO

Art. 212. O Banco do Brasil S. A., o Banco do NOrdeste do Bra:>il
S.A. e o Banco de Crédito da Amazônia S. A. recolh~rão, em cad2!.

3@2
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e:xercicio financeiro, o impôs'to de renda numa cota fixa igual ao dividendo
que houverem distribuído no a~o social ou civil ime~iatamente anterioc
(Decreto-lei n9 6.071, art. 2°, Lei nQ 3.470, art. 97 e Le1 n9 4.595, art. 50).
c't.PtrULO XVII

lllOS RENDIMENTOS PERCEBWOS COM DESCONTO DE IMPOSTO
RETIDO PELAS FONTES PAGADORAS

Art. 213. Na determinação dos rendimentos auferidos com desconto
do impôsto de renda retido pela~ fontes pagadoras, serão observadas, nas
empresas beneficiadas, as seguintes normas;
c::> a· rendimento p.ercebido será, necessàriamente, escriturado coma·
receita pela respectiva impOl'tância bruta, verificada antes de soher o desconto ao impõsto na fonte;
·
b)
o liDpôsto descontado na fonte pagadora será 1 escriturado, na
emprêsa beneficiária do rendimento, como despesa ou encargo não dedutível na apuração do lucro real:
c) quando se tratar de rendimentos especificados nas letras a, b, c e d
cio artigo 307, o impôsto 'descontado na fonte pagadora, a título de antecipação, serâ escriturado como parcela ·do ativo realizável da emprêsa beneficiaria.

·
S 19 Na distribuição dos rendimentos a que se refere a letra

c dêste
artigo, feita pela emprêsa benefimâria,. será computada, obrigatOriamente,
como distribuição complementar, a respectiva parcela de impôsto desconta.!lo na fonte, a título de- antecipação.
~ 2° Em se tratando de juros e prêmios de titulas da divida pública ao
portador ·nao identií"wado, e de juros de debêntures de pórtador identifica.do, os inipostos a que se referem os incisOs 19 e 29, letra d, do artigo·301;
descontados na fonte, serão deduzidos do que fôr apurado na declaraçãO de
reuctinlentos da emprêsa beneficiária.
Art.. ?.14. Até 31 de dezembro de 1966, o deságio auferido pelas firmas ou sociedades em operações habituais ou eventuais de compra e
venda. de debentures, letras de câmbio Ou -outros titulas de crédito, fica
sujeito, tão sómente, ao impôsto a que se retere o artigo 305, mediante desconto nas tentes, devendo o mesmo rendimento ser excluido do lucro real
correspondente aos exercícios de H.l65, 1966 e 1967, para efeito da tributação prevista no artigo 248 (Lei n9 4.506, art. 20, §29, e Lei n9 4.728, art. 53.
§§ 6° e 89).
§ 19 A partir do exercicio financeiro de 1968~ os lucros obtidos pelas
pessoas jurídicas na aquisição e revenda, ou liquidação, de debêntures ou
obrigaç.ões ao portador, letras de câmbio ou outros títulos de crédito integTa.rão o respectivo lucro real, sem compensação· de qualquer impôsto retido
na fonte, observado o disposto no parágrafo ·seguinte (Lei nç 4. 728, art. 53,
§§ 69 e 8º).
·
§ 29 Será abatida do lucro real a correçâo monetária do capital aplicadO pelas pessoas jurídicas em debêntures ou obriga"ções ao portador, letras de câmbio ou outros títulos de crêdito, quando .. o prazo entre a aquisição ~ o valor dó titulo fôr superior a 12 (doze) meses obedecidas as seguint~ regras (Lei n° 4.7"2<8,-art. 53, §§.59 e 69):
a) a. correçã.o será procedida entre as datas de aquisição e liq~idação dG
titulo, segundo os coeficientes de correção monetária fixados pelo Conselho
Naciorial de Economia, para a correção das Obrigações do Tesouro Nacional;
'
.
b) a data e o valor de aquisição serão ·comprovados através üe
documento fornecido pela pessoa jurídica vendedora do título.
- li 39 No Caso dos títulos a que se refere o parágrafo anterior, considera-se percebido ·o rendimento no, ano de sua liquidação (Lei nO? 4. YU,
«-rt. 53, § 7'?) . -
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.art; 215. Para fins de apuraçâo do lucro real das firmas ou socieda~
&es cujos rendimentos provenham de fontes diversifiCadas, inclusive de
-.esagws em, operações de compra e venda de titulas de crédito, os respec.

tfvos custoS e despesas, operacionais ou eventuais, deverão ser determina~
s("Ó.s em consonância com as diferentes receitas obtidas.
§ 19 Na apuração do lucro real das firmas qu sociedades que tiverem
adquirido, com deságio, título de que trata o artigo anterior, o impôsto de
renda previsto no artigo 305 será computado como parcela integrante do
casto dos valôres mobiliários negociados.
§ 29 Nos casos de que trata o caput do artigo anterior os prejuízos
epurados na revenda de títulos adquiridos com deságio não poderão ser
compensados com os lucros provenientes de outras fontes.
§ 39 o disposto neste artigo terá vigência até o exercício de 1957,
~nclusive.

TíTULO

!I

Da detenninação dos resultados obtidos :pelas pessoas jurídicas
CAPÍTULO I

DA APURAÇÃO

&~UAL

DOS LUCROS

Art. 216. As pessoas jw•ídicas serão . tributadas de acôrdo com os
lucros reais vel'ificados, anualmerite, segundo o balanço e a demonstra ..
câo da conta de 'lucros e perdas <Decreto-lei n9 5.844, art. 32).
•
§ 19 Quando ocorrer a alteração do exercicio social, 2. tributação -será
teita com base nos lucros r.eais verificados no pexiodo inferior ou supe~
rior a 12 (doze) meses entre a data do balanço que Instruiu a declaração
anterior e a do último balanço realizado CLei n9 2. 3·54, art. 15) .
§ 'lR Nos casos de alteração do exercício social 1 quando a pessoa juridic& mstruir a sua declaração de rendimentos com os resultados de opeq
rações correspondentes a período inferior a 12 <doze) meses, ficará sujeita
à pena compensatória· prev1sta no artigo 444, letra t, se já ·houver procedido
a mudança do exercício social no decurso do triénio preCedente (Lei nú~
· mero 4.506, art. 80).
CAPÍTULO II

DO INiCIO DE

~NEGóCIO

Art. 217. Para as pessoas "jurídicas que iniciarem transaçôes em um
ano, a base do impésto, para o exercicio seguinte, será dada pelos lucros
apurados de acôrdo com êste Rc·.bulamento e que corre~ponderem ao ~r1o~
do entre o inicio do negócio e o _dia 31 de dezembro (Decreto~lei n9 5.8-t-4,
art. 62).
§ 19 As pessoas jurídicas, que iniciarem tránsações e se extinguirem
no mesmo_ ano, ncam obrigadas à apresentação imediata da declaração,
compreendendo os resultados do período em que exercel'em suas atividades
(Lei n9 154, art. 19).
§ 29 Quando a tirma ou sociedade não houver rea1izado balanço átê
31 de dezembro, por não estar obrigada a fazê-lo, em v1rtude de disposição
contratual ou estatutária, poderá eximir-se da obrigação de apresentai' dec:taraçâo de rendimentos no exercício financeiro segumte ao inicio das
~uas operações, desdé que requeira à autoridáde fiscal competente, até o
l!ltimo dia útil de abril, a 'dispensa dêsse ônus (Lei n9 3.470, art. 26>.
§ 39 A falta de escrituraçâo regula1· desde o micio das operações
eu o nao encerramento do balanço até 31 de dezembro, quando existente
a obrigaçao contratual ou estatutária de fazê··lo, determinará o arbitl"'lltlento do lucro em conformidade com o artigo 198, se a pessoa jurídica
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não puder optar peÍa tributação baseada no lucro presumido (Lei no 3.470,
art. 26).
§ 49 No caso de que trata o § 2?, ficará a pessoa jurídica obrigada a
declarar, no exercício subseqüente, o lucro real correspondente ao período
entre o inícro do negócio e a data do encerramento do primeiro balanç--O
que estiver.obrigada a realizar (Lei nq 3.470, art. 26).
CAPiTULO III

DA LIQUIDAÇÃO, EXTINÇÃO E SUCESSÃO

.Árt.

As"firmaS e sociecta·des em liqüidação seráo tributadas, até
esta, de -acOrdo com as normas estabelecidas no Livro III (De~
Cl'eto-lei nv 5. 844, art. 51).
Parágrafo único. Ultimada a liquidação, proceder-se~ à de conformidade com o drsposto no artigo seguinte (Decreto~lei no 5.844, artigo 51,
paragral:o unico) .
Art, 219. _ No exercício em que se verificar .a extinção, a firma ou
socreoade, alem da declaração correspondente aos resultados do ano-base,
devera apresentar a relativa aos resultados do peri~do imediato até a data
da exttnçao (Lei nº 154, art. 19).
Parágrafo úmco. A declaração de que trSita a pai-te filial dêste
artigo sera apre.semada dentro c:.e 30 (trinta> dias contados da data em
que se ultimar a liquidação.
Art. 220. A extinção de uma firma ou sociedade de pessoas não exime
o titular ou os sóCios da responsabilidade . solidária do débito fiscal (Decreto-lei n'? 5. 844, art. 53).
218.

nndar-~

Art. 221. ~a extinção das sociedades que houverem 1·ealiziJ.do a i:I.JDor~
tização de suas ações, nenhum impôsto será devido pelo acionista, na sua
declaraçâo ou na fonte, sôbre as qmJ.ntías atribuídas às ações amortizadas, até a importância do respectiVo valor nonlinal (Lei n9 2.862, art. 26,
.paragrafo único>.
Art. 222. Ressalvado o disposto no artigo 194, o iffi.pôsto continuará
a ser pago como se não houvesse alteração nas firmas ou soci.edades nos
c~sos de (Decreto-lei nº 5.844, art. 54):
a)
sucessão na forma da legislação em vigor;
M transformação de uma fiima ou sociedade em outra de qualb:uer
espécie;
,
c) continuação da atividad-e explorada pela sociedade ou fü-ma extinta, por qualquer sóc1o remanescente ou pelo espólio, soli a mesma ·ou nova
razão social, ou firma individual.
Art. 223. Os continuadores .e sucessores respondem pelo pagamento do
débito fiscal da firma' ou sociedade anterior (Decreto-lei no 5.8'!4, art. 55).
CAPÍTUI.O IV

DA ESCRITURAÇil.O
Art. 224. As pessoas jurídicas sujeit:::.s à tributação com base no lucro real devem co:r_nprová-!o por meio de escrtturação em idioma e moeda
nacionais e pela forma estabelecida nas leis -comerciais e fiscais rI .el
n'>' 2. 354, art. 2?) .
§ 19 A escrituração deverá abranger tôdas as operações do contribuinte, bem como os resultados apurados anu'almente nas suas atividad~
no território nacional. (Lei n9 2.354, art. 29).
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§ 2" ~ facultado às pessoas jurídicas que possuirem filiais, sucursais ou
a.gencms manter .contabilidade nâo centralizada, devendo incorporar, . na
escrituração da matriz, os resultados de cada uma delas (Lei nQ 2:354,
art. 2Q).
.
.
§ 3Q As disposições dêste artigo aplicam-se também às· filiais, sucursais, q,gências ou representações m "Brasil, das pessoas jurídicaS .com se-de
no estrangeiro, devendo o agente ou representante do comitente com do~
micil:o fora do país escritunu v.s seus livros comerciais de modo quç demonstre, além dos próprics renónnentos, os lucros reais apurados nas opera~
çôes de conta alheia, em cada ano (Lei nQ 2.354, art. 2Q e Lei no 3.470,
art. 76, § lç.).
Art. 225. As pessoas jurídicaS, além dos livros de contabilidade pre~
vistos em leis e regulamentos, deverão possuir ainda (Lei n.Q 154, art. 2!J) :
a l um livro para regis~ro de inventário das matérias primas, das niercadonas ou produtos manufatmados exist-entes na época do balanço;
b)
um. livro para -registro das compras .•
§ 1o As pessoas jurídicas poderão criar modelos próprios que satis·
fàçam as necessidades do seu negócio, Ou· utilizar os livros exigidos po;.·
outras leis fiscais, para os fins indicados neste artigo (Lei n9 154, art. 2.9).
§ 2'? "No livro de inventário deverão ser arrolados, pelos seus valôres e
com especificações que facilitem sua identificação, as mercadorias e os
· produtos manufatul'ados existEnte~: nas datas dos balanços (Lei 1::.<> 154,
art. 29).
~ 3° No caso das indústrias, os produtos em fabricação deverão cons~
tar no livro' de inventário pelo seu preço de custo, figurando também, em
separado e pelo seu preço do custo, as matérias primas existentes sem qual~
quer beneficiamento (Lei n9 154, art. 29).
§ 49 O va}or das mercadorias ou prod.uto8 devera figurar no livro de
inventárlo pelo custo da aquisiçáo ou de fa}Jricação ou pelo preço corrente
no mercado ou Bôlsa, tJrevalec.endc o critério. da estimaç.§o pelo preçO
corrente, quando êste fôr inferior ao preço de custo (Lei· n9 154, al't. 2QI'.
§ 5"' Não ·serão permitidas reduções globais dos. valôres inv.entariados
nem fo'rmação de .reservas ou ·provisões para fazer face à sua desvalorizaçáo, ressalvado o disposto .no artigo 169. Permite-se, entretanto, a
tormaçao dés:5es íundos, desde ciue não sejam deduzidos do lucro real pára
efeito de. pagamento de impostos (Lei n9 154,_ art. 2Q).
~ 6º Os livros de inventário r de compras poderão ser substituídos
por séries de fichas numeradas, desde que autenticadas pelas repartições
mdicadas ·no a1·t. 226 (Lei nO?: 154, art. 2Q).
Art. 225-. Os livros de que trata o artigo anterior serão registrados e
autenticados pelo Dep~rtam::uto. Ka.cional de Registro de CoÍnércio e· pelas
Juntas Comerciais ou repartições encanegadas de- Registro do Comércio.
com Isenção de quaisquer emolumentos, e pelas repartições do Impõsto de
P..encta, quando se tratar de livros da!) sociedades civ:iS 'ou das pessoas ·a
que se refere a alínea·V do § 19, de art. 16 (Lei nQ 154, art. 3v).
~ lQ A ·autenticaçâo de novo livro serâ feita mediante a exibicáo ao
livro ou registro anterior a ser encerrado (Lei nQ 154, art. 3º, par-ágrafo

úniCO I.
§ 29

As disp'osiçôes dêste arti:;o aplicam-se, igualmente, às filiais, sucur~
sa1s, agenpis,s ou representações, no Brasil, das, pessoas jurídicas com· sede
no estrangeiro ,
A.rt •. 227. As pessoas jUrídicas que não tiverem escrituração deverão
possqir um liv ·o caixa pm·a· o registro das suas operações, quando gozarem
do direito de optar pel~ tributação com base no lucro presumido e as
operações real\ Ja{jas não estiverem, no todo ou em parte, sujeitas ao ünpôsto
, de vendas e c ms1gnaçôes .(Lei n9 3 .470, art. 27).
Parágrafo ~.11ico. Nos cv.so~ em que as operações efetuadas sejam c.•brigatõriamente Jegistradas e_:rn Hvrbs instituídos por leis fiscais, embora
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isenta.s do imj ôsto de vendas e consigna~ões, a pessoa jurídica não ficará
sujeita ao di~ osto neste fll"tlgo.
Art. 228. o liVl'O a que se refere o artigo anterior deverá ser auten.ticado pelas D partições do ImpOsto de Renda ou, excepcicna!mente, pelas
exatorias fedei us, no caso das pessoas jurídicas domiciliadas fora da sede
daquelas repal Jiçôes (Lei ll0 3.470, art. 37, §

Art. 229.

l'l).

Os livros de que tratam as letras a e b do artigo 225

não são obrigatórios para as pessoas jurídicas com capital até Cr$ 1.052.4l}f

(hum milhão, cinqüenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros) (Lei númel"o

4.154, art. 33).

Art. 230. A pessoa jurídica cuja escrituração dcs liv-ros Diário e
Registro de Compras contiver atrasos superiores, respectivamente, a 180
(cento e oitenta) e 60 tsessentaJ di;1s, ficará sujeita às multas estabele<;j:-:1:--.s
nas letras e e i do artigo 450 (~ei n9 4.357, art. 24, § 29).
CAPÍTULO

V

DOS DOOUMEJNTOS NEOESSARIOS A INSTRUÇAO DA DEOLARAÇAO
DE REN:OIMENTOS

Art. 231. As pessoas jurídicas instruii·ão suas declarações com :lS .se-guintes documentos relativos a wn período de 12 (doze) meses consecutivos
de operações, encerrado em qualquér data do ano civil que anteceder imediatamente ao exercício financeiro ·em que o impôsto fôr devido, ressalvad~
o disposto no urtigo 236 <Decreto· lei n9 5.844, art. 3-8; Lei n9 2.354, art. 13;
Lei n9 4.357, art. 2°, e Lei n9 4.506, arts. 57 e 61):
a) cópia do balanço de ativo e 'passivo no início e no encerramento
do exercício; ·
·
b> cópia da demonstração da conta de lucros e perdas;
c) aesaobramento, por natureza cte gastos, da conta de despesas getais;
d) demonstração da cont!:t ôe mercadorias, fabricação ou produção;
e) rc1açao discriminativa dos
créditos considerados incobráveis e debitados D conta de provisáo ou de lucros e perdas, com indicação do nume
e endereço do devedor, do valor e da data do vencunento da dívida e da
causa que imiJossibilitou a eobrança ;
J) uemonStrativo da prov1sao para perdas em créditos de liquidaçãa.
duvidosa:
·
gJ demonstrativo do Fundo· para Indenizações Trabalhistas;
h) mapas analiticos da 1·ep1viação, amortização e exaustão das bens do
atlvo Imobil:i.zado.
Pragrmo (mico. As sociedades que operam em seguros, além dos documentos enumerados nas letras a, b, c, t, g e h apresentarão mais os segumtes UJecreto-iei n9 5. C>44, art. 38, -paragrafo único) :
aJ mapa estatístico das operaçõ_es de cada semestre;
b) relaçao discriminativa dos prêmios recebidos, com indicação das
trnportãncms g~obais e dos períodos correspondentes;
CJ relaçáo discriminativa das reclamações ajustadas em seus valores
reais, com indicaçâo de terem sido 'aJustadas em Juízo ou fora dêle, bem
co~o .da.~ por ajustar, baseadas
na estimativa feita pe1a sociedade.
Art. 232. Jt obrigatória, Ílos balanços · das emprêsas, inclusive saciedanes anonimas, a discriminação da parcela de capital e dos créditos pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas, residentes, domiciliadas ou con.:a
sede no exterior, registrados no Banco Central da República do Bra~""l
<Lei. n9 t:t..l31, art. 21).
Paragrafo único. Na conta de lucros e perdas das pessoas jurídicas
de- que trata este artigo será eVidenciada a parcela de lucros, dividendos,
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juros e outros quaisqÜer proventos atribuídos a pessoas físicas ou jurídi.cas
domiciliadas ou com sede no estrangeiro, cujos capitais esteJam
regllitractos no Banco Central da República do Brasil (Lei n9 4.131, art. 22).
Art. ~::l~. As pessoas jurídicas ficam obrigadas a indicar, nos documentos
€J.Ue mstru1rem as suas declarações de rendimentos, o número e a dat.a
ao registro do livro Diáno no Registro de Comércio competente, assim.
eomo o número da pagina do mesmo livro onde se acharem transcritos o
ua1anço e a demonstração da conta de lucros e perdas (Lei n9 3.470, !trreslctentc~,

tigo71J.

Part'l.grafo único. A,s sociedades civis ficam, igualmente, obrigadas "a
mcucar nos documentos que instruirem as suas declaraçõeS de rendimentos
6 numerlJ e a data do registro do livro Diário .no Registro Civil de Pesooas
Jurtdic::J.:s. as.s1m como o número da página do mesmo livro onde se a.ctta~
rem transcritos o balanço e a demonstração da conta de lucros e perdas
(Lei n- &.470, art ..71>.
Art. 234. As pessoas JU11dkas que optarem pela tributação com base
no lucro presunudo deverão insü·uir as dec·arações de rendimentos cem
uma dlseriminaçà.o da receita mensal e um demonstrativo com as importanotas cta~ prmcipaJ.s despesas: tais como ·aluguéls, retiradas pró labore, ea-·
HtrlO& de empregados, Gelefones, luz, fôrça e compras de IDEtrcadorias ou
matértas-pnmas (Lei n9 3.4'70, art. 23) .~
Art. 235. No caso a que se refere a parte final do § 39 do artigo 224,
a aec1araçao apresentada pelo agente ou representante, em, nome do c:o~
mitente na conformidade do dispôsto no artigo 320 e no parágrafo úntoo
eo arngo 494, será. mstruida com demonstrações das contas em que tenP.sm
siüo reg1~tradas as respectivas operações, efetuadas no Pais, durante o ~.no
de oas€ ,Lei n9 3.470, art. 76, § 19).
Art. 236. Nos casos de mudanca de data de encerramento de balan.ços
é alterações do periodo do exercido social, as pessoas jUridicas instruirão
suas declarações com os documentos enumerados no artigo 231 e referentes
alkl balanços encerrados nos dois últimos exercicios sociais <Lei n9 2.354,
art. t8J.
An. 237. As pessoas jurídicas que abaterem do Lnpôsto devido na sua
declarayau o retido na fonte deverão instrui-la com uma elas vias do do-.
cumentu a qp.e se refere o artigo 367 (Lei n9 4.154, art. 13, § 39) ~
Art. 238. Os balanços, demonstrações da conta de lucros e perd&S, ex.tratos, dlscriminaçbes de contas ou lançamentos e 1_uaísquer outros documentos de contabilidade. deverão ser assinados por atuários, perit,.;:scontaaores, Contadores, guarda-livros ou técnicos ·em contabilidade legal.~
meme t:gistraaos, com mct1cação do nUm.ero dos respectivos registras (Deareto-leJ nv 5.844, art. 391.
l?aragTafo único. Esses profissionais,· dentro do âmbito de sua atu'açà<:l e '1c que se referir à parte técnica, serão responsabilisados, junta...
mente com os contribuintes, por qualquer falsidade dos documentos que
as,sJna:rt-rn e pelas irregularidades de escrituração
praticadas no sentido
de fraudar o impôsto de renda (Decreto-lei n9 5.844, art. 39, § 19l.
Art. 239. Verificada a falsidade do balanço ou de qualquer outro doeumento de contabilidade, ilssim, como da escrita dos contribuintes, o
prouss1m~a1 que "houver assinado tais documentos será, pelo diretor do
Impôsto de Renda ou pelos delegados reg"ionais, independentemente da
açaó cr,mmal que no caso couber, declarado sem idoneidade pa,·a asSmar
quaisquer peças ou documentos contábeis sujeitos à apreciação aas repa.riições do Impô~to de Renda (Decreto-lei n9 5.844, art. 39, § 29).
§ ! 0 Do ato do· diretor do Impôsto de Renda ou dos delegados reh
etonms aeclarando a falta de idoneidade referida neste artigo, caberá reenrso, centro do prazo de 20 (:vinte) dias, para o Diretor-Gera! da :Paz~da.
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Nacional e para o Diretor do Impôsto de F-enda, reSpectivamente (DecreM-lel n<r 5.844, art. 39, § 3º).
§ '2º Passada em julgado, na esfera administrativa, a decisão proferida
ru.n m·flresso de que conste fraude ou falsidade, aos pro~issionais :::on.
sider"acto& náo idóneos será aplicada a multa prevista na letl'a h do artigQ .
450 'Decreto-lei n(-1 o. 844, art. 39, § 4º) .
Art. 240. Juntamente com os documentos de que trata êste Capítulo,
será apresentado certificado do Conselho Regional de Con~abilidade da respectiva jurisdição atestando çue o profissional responsável pelos .mcsrn06
está legalmente habilitado (Lei no 4.154, art. 28).
'Art. 241. Ficam disp-ensadas da exigência de que tratam os artigos 238
e 240 as pessoas juridi.cas domiciliadas em localidades onde ·n~o houver·
pro!Jssi· mais _devidamente hab~litados para o exercício da 'profissão de
atuarw, perito-contador, contador, guarda-livros ou técnico em contabilL
«.ade (D~creto~lei nº 9.530, art. 19).

TITULO III
Da base e da incidência do impôsto
CAPITULO

I

DA BASE DO !MPóSTO
seção 1 -· Disposições Gerais
Art. 242. A base do 1mpõsto será dada pelo lucro real ou pres)lmido
col':respondente ao ano social ou civil anterior ao exercício financeiro C'm
q~1e ,o tmpôsto fõr devido, ressalvado o dispôsto no ~ lQ do artigo 216 (Decn~to~lei n'? 5.844, art. 43 e Lei'·nç 2.354, art. 15).
Paragrato único. As importâncias -recebidas dos subscritores a título de
ag1o. na emissã-o de ações, nao se-rão consideradas ··endimento tributável da
P0SS'Ja jur1dica e constituir3.o obrigatàriamente reserva específica, enqmmto não furem incorporadas ao capital da sociedad~ (Lei nº 4.862, art. 19).

Seção II -

Vos acréscimos ao lucro real

Art. 243. Serao adicionados ao lucro real, para tributação em cada
exermc1o financeiro:
a) ~s retiradas ná.o debitadas em despesas gerais ou contas stüJstdiár-ia.<:J e as que, mesmo escrituradas ·nessas contas, não correspondam à
1:emuneraçao mensal fixa por prestação de serviços (Decreto-lei n9 5.844,
art. '13, !! 1?, b);
D\ as quantias excedentes aos limites fixados nos artigos 177 e 180
roecret•...-lei nº 5.844, art. 43, § 19, c;_ Lei -n<? 3.470, art. 43 e Lei núme-ro ,4.50í.i. art. 51);
c> a.s percent'agens e ordenados pagos a membros das diretorias das
sociedades por ações, que não residam no País (Decreto-lei n9 5.844.,' art.
43, S lV

ct)•

t:t> v::: juros s9bre o

ClOtPlta~ ou cota social, atribuídos ao titular e sócios
dM nrmH.S e· sociedades, salvo o dispõsto no. artigo 23, parágrafo :mico,

alinea 1- (Decreto-lei nº 5.844, art. 43, § 1º, e e Lei nº 4.508, art. 3i,
§ r v a,mea a>;
e) as cotas destinadas a funaos de reservas, quaisquer que sejarn as
-eleslg-na~,?oes que tiverem, inclusive lucros suspeilsos, ressalvadas as rl3serva.s
t~maiCas constituídas pelas companhias de seguro e de capitalizaçi-o; na
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forma d;; legislação especial a elas aplicável, 'para garantia obrigatciria
de suas operações (Decreto-lei n"' 5.844, art. 43, ~ 19, /, e Lei n9 4.506,
art. õ7J;
n ar: quant1as tiradas de Q<JaiSquer fundos ainda não tribUtados, para
aumentú do cap1ta1 soc1a1 <Decreto-1el n<? 5.344, n..rt. 43, § 19 g);
q) cts quantias correspondentes ao aumento do valor do ativo,
em
. cônsequer:éaa de novas ava iaçôes, ou-· à venda de parte do .mesmo, desde
que não representem restituições de capital, excetuada quanto às· soclectactes mUtuas de seguros a valorização do ativo .egaimente autonzada
e devidamente mscnta DOS seus balanços como reserva técnica <Decretn-lei
n<? 7.:n7 arts. 1<?.e 29;, Decreto-lei n<? 9.781 e Lej nll 154, art. 19);
n,) as quantias relativas às ações novas e interesses distribuldos com
recursos tirados de quaisquer. fundos ainda não tributados. (Decreto-lei
nll o.844. ai-t. 4~, s rY. o;
Z)
a~ quantias correspondentes ao aumento
~a::. .reservas livres mediante a conversao de fundos nâo tnbutaveis nos têrinos .dêste regulamento;
1> as quantias levadas à cont.J. de reservas ou provisões, com;tituídas
para fazer face à desvalorização de estoques de matérias-primas, produtos
acabados ou mercadorias em geral, ressalvado o d1spôsto no artigo 169
(Lel nY cb4, ar~. 2<!, !i ~_9);
/c) as gratificações ou part~cipaçóes nos lucros atribuídas aos dmgen·tes ou admnustradores da pessoa jurídica (Lei n9 4.506, art. 45, § 1°J;
ll a::: qualitms que tenham sido dedUzidas do luCro bruto com inobservànCia r>.as dlSposições ctêste regu:amento.
Art. 244.· Nao sofrerão nova tributaçá.o as quantias relativas aos aumentos de capital das ·pessoas jurídicas, mediante uti~ização de acréscimos
de val.Jf ao ativo decorrentes de aumentos de capital realizados, nos, to:>r' mos do artigo 2Hti, por sociedades das quais aquelas· sejam aclonlstas ou
sOCias \J..JeJ n"" 3.470, ftrt. 83, S 89).
Parágrafo úniCo. Nào sofrerão também nova tributaçá.o as quantias
relativas aos aumentos do ativo imobilizado das pessoas jurídicas decor.
rentes de aumentos de capital realizados, nos têrmos do artigo 268, por
sociedades das quais aquelas sEjam acionistas ou sócias <Lei nQ 3.470, artigo
57, § 16 e Lei n9 4. 728, art. 68, § 1ç).
·

Seção III -

Das exclusões do lucro real

Art. 245. Serão e'xcluídos do lucro real, para os efeitos de tribut11ção:
a) as percentagens dos empregados rios lucros das emprêsas (Lei n9
2.354, a:rt. 69, I);
b) :::ts participações, a quarquer titulo, dos govêrnos da União, "dos
Estados e dos Municípios, nos lucros de quaisquer emprêsas, observarto o
dispósto no artigo 211 U...ei nQ 2.354, art. 69, ·I e Lei n9 ':1'..506, art . .5:::):
cJ l>.."' lucros e diVidendos sujeitos à tributação em puder de ·firmas ou
sociedades que os diBtribuiram, observado o dispôsto no artigo 246 (Decreto-lei n9 5.844, art. 43, § 2'.1, c,e Lei n9 3.470, art. 70):
.
a} vf rendimentos e prêmios de titulas ao portador, salvo os iuros de
debêntm:r::s de portador identificado (Decreto-lei n9 5.844; .art. 43. § 2/?
-e Lei n9 4.154, art. 30) ;
e) IJ capital das apóllces de seguro ou pecúlio ~m favor da pessoa
jurídica. pago por morte do sócio segurado (Lei nQ 154, art. lQ);
/) durante os exo/l'cícios fii~anceiros de 1966 e 1967. os rendimentos,
inCll,ISIVe desá.glO, das letras imobiliárias emitidas pelo Banco Nacional de
Habita~ão e sociedades de crédito imobiliário, quando adquiridas v l~uutà:
riam~nte, dtspens3.cta ·nesse p~ríodo a exigência de que trata o § 29 rtn arw
tigo 305 (Lei n9 4.862, art. 23 e Lej .n9 4.380, art. 44);
qJ as diferenças, em moeda (Otrente. resultantes da atualizaçâo do valor
·nominal unitário das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (Lei
n9 4.357. art. li?, § 79);
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ftJ a variação do valor dos depósitos em dinheiro, resultante <.te cor~
reçao 'nunetarJa procedid.a de acõrdo com o § 39 do artigo 428 (Lei n<? 4. 506,

art. 20

~

4"'>;

a variaçao correspondente aos reajustamentos monetários de que
trata o art.lgo 500,
1> até 31 de dezembro de J!.-'70, os lucro·s resultantes de.operações de
construr,.aL e pnmeua transaçâo, inclusive alienação e locação, relativos aos
prectws · es1ctencmis que vierem a ser :construidos em Brasília, D. F., cujo
valor nB.' ultrapasse de Cr$ 3.175. 200 <três milhões cento e setenta ~; cinco
mil e d'l~entos cruzeiros J 1.Lei n<? 4. 154, art. 58);
/{ 1 os JUros e comissões recebidos por instituições rinanceiras e em~
presas de seguros, quando os respectivos empréstimos forem contraídos··pelo
Banco Nacwna de Hanitaçtw ou por êle aprovados, em favor de enti-dades QUP Integrem o sistema financeiro de habitação, e se destinem ao
tmancw.mento de construção residencial, diretamente ou por intermédio de
smcilCal·l··~ ·pro!'lssw_nais. cooperativas e outras entidades sem finalidadE:: lucniJ.I· a r.::tabelecldas no Brasil <Lei nQ 4.862, art. 26).
Paragrato Unico. P·ara os efeitos do dispôsto na letra a dêste artigo,
conslderf:lm-se percentagens sómep.te as previstas em lei ou constantes de
con~rato mdiVldUal de ~rabalho revestido das formalidades legais.
ZJ

A.rt. ;H6. Para os ete1tos previstos r~a letra c do artigo anterior, quando
as pp:;;s, .a:. ]urldiCas distribuírem rendimentos já tributados como 'ucros de
outras pessoas JUndlcas, dever~ taze-lo separadamente. dos que apUl'arem nas suas propnas atlvidad"es, ficando aquêles rendimentos.
nesse
caso •.m.mes à incLdencia de nõvo impôsto, em poder de outras pessoas. ju~
l'idiCas .lufo os receberem em virtude de novas dis.tribuições (Lei nQ 3.470,
art. 70J.
~ !'e Us re;nct1mentos a que se retere este artigO, perCebidos de outra
pessoa 111rid1Ca, nao pocterao ser absorvidos em mais de 10% tde11. po1·
cento) do seu valor pelas deduções do luc;ro na pessoa juridica que os
receber, na( computados nessas deduções os tributos de qualauer natureza.
f1cancto o excesso a êsse lim1te sujeito à tributação como lucn, <Lei n9
4.154, an. 8ll, § bQ).
.
. 2~ Excetuam-Se ao dispOsto no paragrafo anterior os rendimentos
percebid•'s por SOCiedades de investimentos e por companhias de serruros
e de capitalização (Lei n° 4.154, art. 8Q, § SQ) .
"'
:; 3º P! Incorporação ao capital aa reserva especial. a que .se retEit:e a
letra 1 •'ll artigo anterior: não sofrerá quálquer tributação, quer na pessoa
tiSica ou JUridlca, quer na tonte (Lei n9 4.862, art. 49).
Seçãf.' IV -

:Da compensação de prejuízos

Art 247. O prejmzo verificado num exercício poderá ser dedl..t'Zido. para
total ou parcial, no caso da inexistência- de 'fundos de ;e.serva
ou IUCl'c;; suspensos. dos lucros reais apurados dentro dos 3 (três) exercícios
·subseqnr-:ntes (Lei n° t54, art. ,10>.
·
Par~~rafo úmco. Decorridos êsses a <três) exercicios não ::::erá.' permmcta a aeduçáo nos seguintes, do preju1zo porventura não compensado
<Le1 nO? 154. art. 10).
compens~. çao

CAPíTULO

II

DA !NCID1lNC!A DO IMPõSTO

Seção 1 -

ba taxo.ção

dos lucros apu_ra'dqs

Art. 248. As pessoas juridicas. mclusive as empresas individuais, seja comerci<J.l . . L. civil e seu objeto. pagarao u impôsto de renda sôbre os lucros
apuractc.s de conformidade com êste regulamento, à razão de 28% !vinte e
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oito por ventuJ, observado o dispôsto no § 59 (Lei n9 4.506. art. 37 e Lei
4.86~
a.ct. 28>.
~ 1'~ Nao .se cump:eendem nas disposições dêste arr.igo:
a 1 ·1.<. empresa~:.· concesswnana.s ae servtços pUblicas, oojos Luet·o.:; nâo
excecterf>m dE 12% 1do~e pm- cento! do eap1ta1, !2-S quais oagarâo u 1mpôSto
de Jb<-J, ·qtünze por cemo!. observacto...u dispôsto no parágrafo ti'? {Lei n9
4.50b. -:trT J', § 1'' e t!.ei n\ 4.863,
Ol B1" pessoas JUndwas civis, orglrmzaaas exc.usivamente_ -para a presv
taçao ae sel'vtços proí"lsstonats de medico, enge>"lheiro, advog::~.do dentista,
vetermanc. contadm. pmtor escultor despachante .e de .mtros --1'H" se lhes
possam ....~~.-,melhar com capital até Crs 793.800 \Setecentos e nt,\·-enta e
tres m11 t. Jltocentos ~ruzetrosJ, & quars pagaráo o impõst.- de 10%
(dez por ee11t0J tLei n9 4.500, art. 37, § !'? e T...ei. n9 4.863. art. 28J.
~ 2'-- t ·ara efeito do chspbsto na alínea a do § 19, será determinada a percema~·em de mcrr ern re!açáo ao caPtta·
a remunerar, reconhecido pela
autorvw.m competente e considerado no cálculo das tarifas dos respectivoS
serVlÇOs Lei n9 4.154, art. 18, § 29).
~ 39 SE a pessoa física efetuar, .em qualquer çpoca, o pagamento de
Jmpdstc-. sOIJre lucro auferido na venC:.a de propriedades imobiliarias e
vter a se. caractenzada eomo emprêsa individual, do impôsto ~ôbre o lucro
real, ca;u, ·aao na forma dêste artigo, será deduzido o que já Glver s!do
pago pe·n vendedor em relação. às receitas computadas na determina~,ão
do lucro da empresa.
~ 4~ o ctrSpósto no
3g nao se aplica aos_ casqs em que (' Impôsto
deVIdo pela pessoa tiSICa na venda de propriedades imobiliáriá.s tenha sido
. transf€l'HiC ao comprador.
.
~ 59 o~ 1mpostos a ·que se refere este artigo, correspondente::> ao exerclCio de .966, Serão cobrados com o adicional de '!O% (dez pm· cento), previsto no artigo 28 da Lei n9 -4.863, de 29 de novembro de 196b regulamentado pelo Decreto n9 57.585, de 6 de jaheiro de 1966.

n"

*

Seção II -

Da ra:r.c..ção dos lucros distribuídos

Al't. t.49. Alem do unpbsto de que t;ata c artigo anterior, será cobrado
o impos-.-c• de- 7% lsete por cento) sôbre o::. lucros distribuídos sob qualquer
titulo )tl rorma, exceto os ãtrtbuldos ao titular da emprêsa mdividual e
aos sOClúS das entidades referidas na alínea b do § 19 daquele art?go, ob~'!er.
vado o dispôsto no § 59 dêste artrgo (Lei n9 4.506, art. 38 e Lei nº 4.883,

.art. 23 J

s 1v o dispOsto neste artigo nao se aplica as bonificações em ações
nova.s, resultantes de correçáo monetária do ativo imobilizado ou de. incorporação Uf lUcrtls ou reservas,· procedidas nos têrmos do § 39 do artigo 246
e rlos artigos 261 e 286 (Lei n9 4.508, art. 38, §· 19). ·
~ 2'•. Em se tratando de filiais, ~ucursa1s ou agências no Brasil de empresas c:'m sede no estrangeiro. o impOsto a que se refere êste artigo inCietira' sObre os lucros creditados, entregues, pagos ou remetidos ·à matriz.
no exr.erwr ~Le1 n~ 4.506, art: 38, § 29).
·
~ 3'~
As dispos1ç0es dêste artigo nao se aplicam àS somedadeR de
quatqnf:!r especte, cu.1a soma dt capital social mais reservas não ultrapasse
de cr~ t00.800.000 icem milhões e oitocentós mil cruzeiroS) (Lei n9 4.862,
art. 48 ,. Le1 n9 <!.506, art. 39).
:. 4"'. fi distribuição de lucros a que se refere o artigc 240 não fica
SUJeita a nova mcwencia, se os mesmos lucros já tiverem sido .submetidos,
anterwr r-. ente. ao impOsto de ~ue trata este artigo.
, ~ sv. C 1mpõstr previstc. neste art1gt>, correspondente ao exercício financeiro de 1966. serâ ::obrado c.om o adicional de 10% ldez po,... cento)
lnstitUldiJ pew artigo 28 da Lei n9 4:863. de 29 de novembro de 1965. re~
gu amen1.acto pelo Decreto n\1 57.585, de 6 de janeiro de 1966.
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Art. 2b\.J. (J 1mpósto e;peclfwaao no artigc anterior tambêm nâo
será exigido das sociedades anôni.Inas de capital aberto, assim consideradas as yue se enquadrarem nas cond1çoes periOdicamente fixada-s {Jelo
Conselho Monetário Nacional. (Lei n9 4.506, art. 39_e Lei n9 4.728. art. 59).
CAPITULO

lU

DA DISTRIBUIÇAO D"$''ARÇADA DE}, LUCROS
Art.

::l51. conslderam.se rormas de distribUição disfarçada de lucros ou

a1vldend•1e: pela Pessoa juridic,a lLei n9 4.506, art. 72>;

:l.J a an~naçao, a ·qJ.lalquêr titUlO, a acionista, sóéló, dirigente ou pa.rR
tic1pante nos meros de pessoa jundica, ou aos respectivos parelltes ou de·
pendentes de bem ou direito, por valor notOriamente inferior ao de mer-

cado;

o l a aqms1çao, de qualquer das pest:;oas refendas na 1etra ant>'l:to::- de
bem ou .:nelto, por valor notónamente su.periàt ao de mercado;
C)
o pagamento de l'emuntracão por trabalho asSalariado autôriomo
ou profissional, que não c0n ef:ipc:nda a serviços efetivamente prestados;
àJ o ,pagamento de alugué~s ou royalties, a qualquer das Pessoas referidas n:t letra a, que não corresponda a(l efetivo uso. exploração rJu frmcão
de oem ot. mre1t1.1, ou em montante .tue exceda c valor do mercado,
BJ o pagamento de despesas part1cu1ares das pessoas referidas na
it'!t':t~. a salvo quando satisfizerem as condições legais para serem classificada$ cum0 remuneraçao ..do trabalho assaHiriido, autónomo ou profissional;
1l ·J naL exerc1cio de direito â aquisição de btom ou di.Teito pertenuente
a ·qua1qaer das pessoas r~feridas na letra a,_ quando dêle resultar a oerda
do smai, aepósito em garantia, ou Importânuia paga para ob1.er l~""~Ção
de aq u.1s1~ao;
g J :;:, emprestimos concectldos a quaisquer das pessoas re-ferida;:, na
. letra a, ,::.f a pessoa juridlca dispõe de lucros acumulados ou reservas não
1mposw.s pela 1e1, salvo se.
- revestirem forma escrita;
11
estabelecerem d,S condições de juros, deságiOs, indexação 011 cor~
reçao n'wnetàr1a, semelhantes ~os empréstimos mais onerosos tomad•m ,pela
pess•la jurídiCa:
·ll - seJam resgatados no prazo. máximo de três anos.
I~> 'it reauçao do capital soClaJ e vunseqüente amortização de ':lções ou
cota;:,, de1 oluçao de partlclpcu.;áo de sócios. •-:tntes de decorridos dois ar1os
da incorporação de reservas ou lUcros ao capital social;
n J resgate, ·dentro ;je dois anos· da sua emissão, de açôes preterenc1als l'esl,,r,a.ntes .da lncorporaçá.o de lucros ou reservas ao capital;
1) a r.ransferer1c1a ao~ SOClOS :.m acionistas. ;:;em pagament,• ou por
valor mtt-.rl<Jl ao Cl(l · mercado üe direito de ·preferênCia ~ subscn.;F.v de
aç6eE< no capltal de outra sociedade:
/C)
a incol"poração a·> capital. com a conseqüente distribuição 0e ações,
de c:hvtd~naos !ixos ou minimos de açõe~ preferenciais, devidos há menos
de au1:s ano~,
tJ
, amortizaçáo uu resgate de partes oeneficiari.as antes de cin{'O
anUs. aa sua emissào. se emitidas para coJocaçáo gratuita
~ 1° ') dlspõstc na •etra Q não .se aplica ctos Bmprêst•mos concedidos a
seus actvntstas por bancos. emprêsas df' <;eguro e r,apitali!l.acão '>u.:!1edá.def
de crédth ou ftnanciamento e de investimento (Lei n9 4 506, a.rt 72 ~ 19).
§ '.:! 0
No casC) de lucros Ol/ reservas acumulados após a "-' .nr:essãà do
·emprest.mo, o ctispbsto na letra g apliCar-se-a a partir do momento em
que atim<irem o montante do empréstimo (Lei n9 4.506, art. 72 § 29).
t1rt. 252. Nas hipóteses previStas no artigo anterior. serão cJas::;if:ca
dw comr· OlVIdendos os lUcros distribuídos (Lei. nQ 4.506, art. 72, $ 39),
al nor: Casos das letras a e b, a diferença entre o valor de mercado e o
de ~llenaçao, ou aquisição, respectivamente;
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o1 Dos casos da letra c, a remuneração que não corresponder ·a servi~
ços efetlvos;
.
c> noo casos cta letra a, os aluguelS ou royaltzes que não corresponde~
rem ao .:.J'etivo uso, exploraçáo ou fruição de bem ou direito, ou que exçeaerem ao valor de mercado;
ct> nos casos da letra e, as despesas pagas;
e)
nos casos d letra f, as importâncias perdidas;
/) nos casos da letrh g, a importância mutuada;
g) nos casos da letra h, o valor das ações, cotas ou participações
eorrespondente·s ao aumento do capital que fôr objeto de redução do capital;
h) nos casos d~ letra i, o valor das ações resgatadas;
i) nos casos da letrá. j, o valor do· direito de transferência, ou a difeDença entre êsse valo:. t. o pago pelos sócios;
"j) nôs casos da letra k, o valor dos dividendos incorporados ao capital;
k) nos casos da letra l, o valor da amortização ou resgate.
A'rt. 253. Sóbre. os lucros ou- dividendos disfarçadamente distribuldos,
nos casos previstos no art. 251, incidirá o impôsto de 50% (cinqüenta por
cento). sem prejuízo do impôsto que couber à pessoa física beneficiada
,
(Lei ·n.9 4.506, art. 73).
§ 19
o impôsto de que tra.ta êste artigo, correspondente ao exercicio
financeiro de 1966, será cobrado com o adicional de 10% (dez por cento)
instituído pelo art. 2[ da Lei n.9 4.863, de 29 de novembro de .1965, re..
gulamentado pelo Decret<. n.9 57. 585, de 6 de janeiro de 1966.
~ 2.9 No cálculo do impôsto serão considerados os tributos cobrados de
acôrdo C?m os arts. 248 e 249.
CAl"Í'ItJLO IV

DO AUMENTO DOS FUNDOS DE RESERVA DAS SOCIEDADES
ANONIMAS

Art. 254. o aumento dos fundos de reserva das sociedades anónimas·
com o aproveitamento de lucros apurados, quando êsstes· fundos já tenham
atingido o valor do capital .social I<ealizado; ficará sujeito ao impôsto na
fonte, à razão de 15% (quinze por cento), observado o disposto no
§ 6.9, independentemente do impôsto devido pela pessoa jurídica na forma
do art. 243 (Lei n.9 1.474·, art. 2.9. § 1.9 e Lei n.9 4.862, art. 6.9)".
§ 19 Não será considerado para efeito da tributação prevista neste
artigo o tunda de reserva coRstituido:
a> de 5% (cinco por C'E:"nto) dos lucros líquidos verificados, destinado
a assegurar a mtegridade do .capital. social, até atingir a 20% (vinte por
cento> do mesmo capit:?J ·_<Decreto-lei n9 2.627, art. 130):
bJ com os resultados das correções monetárias do ativo imobilizado
e .do capital de giro próprio, efetuadas .até 16 de julho de 1965 (Lei número
4.357. art. 39, § 69, e .art. 27; Lei n9 4.663, art. 39, e Lei n9 4. 728, artigo
68, § 2') ;
cJ com o mohtante .da variaçâÓ do valor do capital das pessoas jurí-

dicas, deco:rrep.te da correçao monetária, nos casos em que essa variação
tenha sido sUPerior a 3 ctrês) vêzes a íhlportância do capital registrado
e que o Ministro da Fazenda haja autorizado a constituir reserva .de capital,
excluída da limitação de que trata êste artigo, mas a ser aplicada obngatóriamente no aumento do capita-l social, dentro dos 5 (cinco) anos
segumtes ao balanço da correção, sem qualquer outrO ônus (Lei n9 4.357,
art, 39. § .69):
·
dl com as diferenças resultantes da atualizaçáo do Valor nominal
unitário das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (Lei nº 4.357.
a.rt. 19, § 79);
e1 com os resultados das correções monetáriãs do ativo ·imobilizado
e do capital de giro das empreSas, cuja exclusão, para efeito da tributação
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de que trata êste artigo, seja autoriZada pelo Conselho Monetário Nacional
(Lei n\1 4. 728, art. 68, § 3"');
f) no período de 2 de dP.zembrt. de 1965 a 2 de dezembro de 1966 com
a diferença entre o aumento liqUido do at1vo ImObilizado e as compensações
estabelecidas no § 19 do arL 281. quando se tratar de firmas ou sociedades
que tenham por atividade predominante a exploração de empreendimentos
tl'1dustnats ou agncolas com sede no Nordeste, na área de atuaçâo da
SUDENE (Lei n9 4.869, art. 26);
g 1 com a variaçào da correção monetária do custo de aquisiçào
ou de plantio dos recursos florestais explorados pelas empresas, mantida
obrigatóriamente em conta do passivo não exigivel (Lei J19 4. 862, art. :10.
§ 29) ;
h)
com o ágio de que trata o, paragrafo Unico do art. 24.2;
i> com os 1·eajustamentos mcnetários de que tr~ta o -art. 500.
§ 29 O recolhimento do impôsto a que se retere êste al.'tigo excluirá
nôvo desconto na fonte nos têrmos da letra d do art. 125, das letras
a e b do inciso 29 do -art. 301 e das letras a e a do artigo 3{17, quando
ocorrer a distribuiçâo dos mencionados acréscimos de reservas, sob a forma
de rendimentos atribuídos diretamente aos titulares de ações nominativas.
nominativas enc,iossáveis e ao portador identificado <Lei nº 4 .154, art 12
e Lei n9 4. 728, art. 5·5).
§ 3~" O recolhimento previsto neste artigo sujeitará os titulares de
ações ao portador não identificados ao pagamento da diferença de 1moô::;to
até perfazer o montante do devido na fonte, na forma do § 39 do art1go
302, na ocasião da distribuição dos mencionados acréscimos de reservas
(Lei n9 4.506, art. 84 e Lei nº 4.728, art. 55J.
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49 No caso de distribuição dos- excessos de reservas a que se retere
o § 29, os· proprietários de ações nommativas ou de ações ao -portador,
quando identificados, deverão incluir em suas declarações os aludidos
rendimentos, observado o disposto no § 19 do art . .97 (Lei n9 4.154, art. 39),
59 Considera-se obrigatória a retenção do impôsto de que trata êste
artigo na data da assembléia geral que tenha aprovado o aumehto das
reservas, .e o seu recolhimento deverá ser fe1to. por meio de guia, aos
órgacs competentes, no prazo de 30 (trintaJ dms contados da data da
mesma -assembléia geral (Lei nº 1.474, art. 29, § 19).
§ 69 o impôsto de que trata êste artigo. correspondente. ao exercíciO
financ0iro de 1966, será cobrado com o adicional de 10% tdez por cento)
instituído pelo artigo 2-8 da Lei nr, 4.863, de 29 de novembro de 1965, regulamentado pelo Decreto n~" 57.585, de .26 de janeiro de 1966.
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CAPiTULO V

DOS INCENTIVOS FISCAIS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONóMICO

R.EGIONAL

Art. 255. Os incentivos fiscais concedidos aos empreendimentos
industriais ou agrícolas instalados oU que se mstalarem na área de atuação
da Superintendência do Desenvolvimento Econômico do Nordeste (SUDENE)
deverão ser pleiteados na forma da Lei n9 4.239, ·de 27 de· juri.ho de 1963,
regulamentada pelo Decreto n9 5·5.334, de 31 de dezembro de 1964. e. com
as alterações da Lei n9 4.869, de lQ de dezembro de 1955.
Parágrafo ú.nico. Continuam em vigor os mcentivos fiscais previstos
na Lei n9 .3.995, de 14 de dezembro de 1!3-51, regulamentada pelo Decreto
n9 1.166, de 8 de junho de 1962, a.lte~ado pelo Decreto· nº 51.730, de 21
de fevereiro de 1963.
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Art. 2'56. As pessoas jurídicas poderão Pleitear, Para investimento na·
área de atuaçáo da SUDENE, o desconto de ate 50% (CinqUenta por cento)
do impõsto dEi renda que devam pagat, com observância das normas da
Lei n° 4.239, de 27 de junho de 1963, regulamentada pelo Decreto nUmero
55.334, de 31 de dezembro de 1964.
Art. 257. As importâncias depositadas no Banco do Nordeste do
Brasil S. A., na forma do ~ 2º do art. 20 da Lei n9 4.239, de 27 de
janeiro de 1963, com a nova redaçâo dada pelo art. 21 da L'ei n9 4. 869,
de lQ de dezembro de 1965, de1:>tinadas a inves'timentos na área de atuação
da SUDENE, devem ser registradas em conta especial no ativo realizavel
das erpprêsas depositantes, não sendo dedutiveis no cálculo do seu impôsto
de renda (Lei n9 4.869, art. 21, § 2º).
Art. 2•58. As pessoas jurídicas poderão pleitear, optativamente, o
desconto previsto no art. 256, para aplicação em investimentos na area
de atuação da Superintendêilcia do Plano de Valorizaçao Económica da
Amazónia <SPVEA), com observânCia das disposições da Lel n9 4. 216,
de 6 de maio de- 1963, regulamentada pelo Decreto nu 52.149,. de 25 de
junho de 1963, alterado pelos Decretos ns. 52.$50 e 57.05>0, de 12 de agOsto
de 1963 e 11 de outubro de 1965, respectivamente, atendido, ainda, o
disposto no art. 27 da Emenda Constitucional n<~ 18, de 19 de dezembro
de 1965, que estabelece serem extensivos à Regiáo Ama-zónica todos os
incentlVos fiscais, favores crediticios e demais vantagens coricedidas pela
legislação à Regiáo Nordeste do Brasil.
Parágrafo único. E vedada a acumulação dos incentivos de que trata .
êste' artigo com os previstos no art. 256 (Lei nQ 4. 357, art. 35).
Art. 259. As pessoas jurídicas localizadas na região geograflca
com prendida pelos Estados do Pará, Amazonas e Acre, pelos· Territórios
F'ederais do Amapà e Guaporé·, abrangendo par,te do E::;tado de Mato
Grosso ao Norte do paralelo 16?, a do Estado de Gmas ao Norte do
paralelo 13Q e do Estado do Maranhão a Oeste do meridiano .449. região
essa que a lei denomina Amazónia bra::;Ileira, quando promoverem o
beneficiamento ou a manufatura df- maténa-prima regiOnal, como seJa.
borracha, juta e similares ou sementes oleagmosas, estarão Isentas do
impôsto de renda (Lei n? 4.069, arts. 1'< e 2º- e Lel n" 1.806, art. 29l.
Parágrafo úmco. O prazo da isenção prevista neste artigo e cte
5 (CilÍ.COl anos para as ·indústrias de simples beneficiamento e· de 20
(vinte J anos para as de transformação, contado a partir de 12 de junho
de 1962 para os empreendimentos já em atiVIdade, e do imcio do funciOnamento para os que se venham a instalar (Lei n9 4.069-B, art. 1º, paragrafo
úniCO).
'
Art. 260. Até o exerctcio tinc.nceiro de 19.68, inclusive, continua em·
vigm a redução de 50% (cmqúenta por centoJ do· impOsto de renda, con.,
cedida às indústnas químicas que aproveitem matéria-prima Local, ou
industrias de outra natureza que ta.mbem a utilizem, nomeadamente as
indústrias de fertillzaRtes, celulose, álcalis, côcos, Oleos vegetais e de cera
de carnaúba, beneficiamento e tecelagem de caroa, agave e fibras nativas,
beneficiamento e metalurgia de rutilo, ferro, t.ungstênio, magnésio, cobre,
cromo. manganês, chumbo, zmco, ilmenita e de outros mmérios- cuja
extração e industrialização sejam declaradas de interêsse do desenvolvimento
regwnal, localizadas no Norte e no Nordeste do Pars, inclusive Sergipe
e Bahia, ou que venham a ser mst;aladas nessas regiões (Lei n'? 3. 692,
art: 19 l.
Parágrafo único. As novas inctústnas, previstas neste artigo, que se
tenham instalado a paTtir de 26 de novem!Dro de 1g.56 até 31 de dezf'mbro
de 1963, continuam isentas do impôsto de renda ate 31 de dezt':mbro de
1968, desde que, satisfeitas as condições estabelecidas n"a lei, a 1sençáo
tenna sido reConhecida 'pelo Departamento do Impôs to de Renda (Lei
n? 3.692, art. 19, § 19).

375

ATOS DO PoDER ExECUTIVO

LIVRO IV
Da Correção Monetária do Ativo e da Incorporação de Reservas
ao Capital das Emprêsas
TiTULO I

Da correção ·inonetária do ativo
CAPÍTULO I

DAS PESSOAS OBRIGADAS A B•AZER A CORREÇAO MONETARIA
Art. 261. As pessoa::; jurídiCas proced~rão, obrigatOriamente, à correção monetária, em seu<-. registras contábeis, do valor original dos bens
do seu ativo imobilizado, no limite das variações resultantes da aplicação
de coeficiente;;. fixat.us, anualmente, pelo Conselho Nacional de Economia,
para que traduza a variação do poder aquisitivo da moeda nacwnal, entre
o mês de dezembro do último ano e a média anual de cada um dos anoS
anteriores <rei n.!J 4.3·57, art. 3.9).
~ 1.9 As filiais, sucursais, igências ou representações de sociedades
estrangeiras autorizadas
fl.mcionar no Brasil ficam também obrigadas a
corrigir, na forma do presente artigo. o registro contábil dos bens do ativo
imobili7ado que possuam ;].0 País. podendo o correspondente 9.Umento de
capital ref-letir-se apena.<i sôbre a parte destinada às operações no Brasil
<Lei n,Q 4.357, lirt. 3.Q, ~ 19).
§ 2.Q Fic~m dispensada,:, da obrigatoriedade de correção moner.ária. de
que trata êste artigo (Lei n.Q <·. 357 art. 3.Q, §§ 21 e 22):
a)
as sociedades de econOmia mista. nas quais pelo menos 51% <cinqUenta ~ um por cento) das ações com -direito a voto pertençam à União,
aos Estados ou aos Municípios;
b) as emprêsas conc.essionárias de serviços públicos, cujos lucros não
excederem de 12% <doze po..: cento) do capital;
c)
as pessoas jurídicas civis, Organizadas exclusivamente para prestação de serviços profissionais de médico. engenheiro, advogado, dentista,
veterinário. contador_ ·prntor, escultor e de outros que se lhes possam
assemelhar. com capital até Cr$ 793.800 (setecentos e noventa e três mil
e oitocentos crnzeiros) ;
d) as pessoas jurídicas cujo capital social realizado· não exceda de
Cr$ 2.646.000 (dois milhões seiscentos e quarenta e seis 'triil cruzeiros);
e)
as firmas individuais e os que praticarem habitual e .profissionalmente. em seu próprio nome, operações de nature:;>:a civil ou comercial com
o fim especulativo de lucro, eQuiparados às pessoas jurídicas nos têrmos
dos ~ ~ 1.<> e 2.Q do art. 16.
· ·
~ 3.Q As pessoas jurídicas a que se refere o parágrafo anterior. embora
desobrie:ac'las ·de proceder à correcão monetária prevista. neste ártigo. poderão realizá-Ia. desde que se suieitem às normas pertinentes àquela
correcão.
·
Art. 262. Ficam desobrigadas de promover a corre<;ão monetária de
que trata o artigo anterior as sociedades que SE' encontrarem ~m concordata. falência. ,liquidacão promovida por autoridades· administrativas
ou inr'liciais. e anueJa~> cnjos berre: imóveis estejam situados em 1:re9-s rle-·
marca~as para desapronriacão cu em relacão aos auais haja proc.esso em
andamento visando a êsse fim fi,e; n.Q 4.506, art. 77).
CAPÍTULO TI

DAS NORMAS Í'ARA A CORREÇAO MONETARIA

Art. 263. Integram o s.tivo imobilizado, para os efeitos de corre<;ãc
monetária. os bens que se destinem à exploração do objeto social ou à manutenção das atividades· da pessoa jurídica.
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Parágrafo único. Não integran;l o ativo imobilizado, para os efeitos
monetária:
a)
os bens adquiridos para .revenda, os destinados a constituir parte
Integrante dos bens produzidos para revenda, ou a serem consumidos na
produção de bens ou serviços para venda;
bl · os demais bens que constituam o ativo realizável ou disponível,
inclusive os 'imóveis ·adquiridos para revenda ou construidos para venda.
Art. 264 A correção monetária a que se refere o art. 261 será eretuada dentro de 4 Cquatrol mesés contados ·da data do encerramento. do
balanyo a que corresponder a correção, e a nova tradução monetária vigorara. para tvdas os efeitos te~~iE-. até nova correção pela pessoa jundica'
(Lei n.9 4.357, art. 3.9, § 4.<?) .
de

corre<..~ão

. Art. 2?5.._ A alperação da tradução mon~tária do atlvo imobilizado
por hm_It: a drferença entre· a variação resultante da aplicaÇão, ao
regrstro contabrl do valor original de cada bem, do coeficiente fixado para
o ano de sua aquisicâo, pela. sociedade e as depreciações e \amOrtizações
e contabilizadas. desde a aqmsicâo. corrigidas aos mesmos coeficientes, de
acôrdo com o ano de sua contabilização (Lei~ n<? 3.47<l, art. 57, § 2~).
~ 1.9 Entende-·se por valor originai do bem a Ünportância em moed~
nacional pela qual tenha sido adauirido pela sociedade, ou a importância
cm moeda nacional pela qual tenha sido o bem incorporado à sociedade,
nos casos de :l.PSfJf>Sa~ 01 valor dt incorporação expresso em mveà:'l estrang~ira (Lei n9 3. 470 art. 57, § 39) .
§ 2 9 A conversão do valor em moeda estrangeira para moeda nacional
será feita à taxa Vigorante na época da aquisição (Lei n.9 3.470, artigo 57,§ 3.9),
. § 3.9 Se a taxa de conVerSão vigorante na data da aquisição ou de
incorporação do bem não fôr conhecida, será adotada a taxa, média do
.ano <Lei n5' 3.47(), art. 57. § 3.9).
4t? Em se _tratando de bem adquirido com recursos provenientes de
financiamento externo. a taxa de conversão poderá ser determinada em
correlação com aS vari~cões cambiais no saldo deyedór do respectivo empréstimo em moeda estrangeira.
~ 5.9 o disposto no parágrafo anterior s~rá aplicável quando a variação do valor original d'üs · bens adquiridos em. moeda estrangeira, nos
têrmos dêste artigo. fôr inferior às variações cambiais. da respectiva
divida.
§ 6.<? É· facult?.d.V :ct\· 'contnbumte ·reduzir o v~lor qos bens imóvels pa;a
efeito da correção monetária de q.ue trata o art. 261, na mesma proporçao
existente entre o salárit. mínimo da região onde êles estiverem situados
e o I)1aior salário mínimo do País (Lei n.9 4. 862, art. 33) .
Art. 266. Não serão corrigidas monetàriamente (~ei n.<? 3.470, artigo 57, § 4.9) :
a) a parcela do a.tivo correspondente a auxílios, sunvenções ou outros
recursos públicos não exi-gíveis· recebidos pela firma ou sociedade para
auxílio na, realização qo ativo;
b) a parcela do ativo imobilizado correspondente ao saldo devedor
do empréstimo tomado no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico,
salvo se a sociedade 8.cordi.r c~om êsse Banco a correção simultânea do
saldo devedor do empréstimo, aos mesmos coeficientes aplicados nu: correção do _ativo.
Art. 267. Simultâneamente à correção do at.ivo prevista no art. 261,
serão registradas as difer'enças do passivo resultantes de variações cambiais
no saldo devedor de empréstirrio em moeda estrangeira ou das operações
do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. realizadas na forma do
art. 16 da Lei n.ç 2.973, de 26 de novembro de 19·56 (Lei n.9 3.470, arter~
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tigo 57, § .5.•J.
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Parágrafo umco. A variação no ativo poderá ser compensada por
prejmzos (Lei n.9 3.470, art. 57, § 5.9).
Art. 263. o resultado da correção mOnetária, efetuada obrigatOriamente em cada ano; ·serâ registrado no passivo não exigível, a crédito de
conta com intitulação própria, nela permanecendo. facult.ativamente, até
a sua aplicação no aumento do capital social, observado o disposto no
art. 254, § 1.9, alínea b <Lei n.9 4 357, art. 3.9, § 3.9 e Lei n.9 4.728, artigo 68 e § 2. 9 ).
§ 1.9 Entende-se como resultado da co'r~eção monetária a diferença
entre o aumento liquido do ativo imobilizado e o reajuste do passivo exigível de QUL trata o art.. 267.
§ 2.9 Para fins de aprovação da correçâo monetária e do destino
a lhe se.,. dado. os acionist2s_ poderão reunir-se em assembléia para deliberar, em primeira convocação. com a presença de qualquer número (Lei
n 9 4 481. art. 1 9 parágrafo único e Lei n5' 4. 728, art. 68) .
·
Art. 269. · A falt~ d€- integralização do capital não impede a correção
prevista neste título, mas o aumento líquido do ativo e do capital que dela
resultar não poden1 ser aplicado na integralização das ações ou cotas anteriores CLei n.9 3.470, art. 57. § 13).
Art. 270. Se da correção não resultar aumento Uqmdo do ativo, a·
sociedade subme:erá à competente repartição do Impôsto de Renda, dentro
de 30 (.r•rtaJ dms do:s regi.stros contábeis um demonstrativo do~ cál'
culos e registras etetuados <Lei n.ç 3.470, art. 57, § 9.9).
Art. 271. A pessoa jurídica que. por fôrça' de lei, possua, em seu
ativo, títli!OS de capital de outras emprêsas poderá distribuir, metli.ante
autorização do Minist~·o da Fazenda, por vários exercicios sucessivos, até
o máximo dP r.inco, o~ lucros decorrentes do aumento de capital das empresas de que. sej8. acionista. realizado nos têrmos do art. 268 (Lei núlllero 4. &'57, art. 33)
CAPÍTULO

m

DO RECOLHIMBNTO DO IMPOSTO OU DA SUBSCRIÇAO
DE OBRIGAÇõES ESPECIAIS

Art. ?.72. O aument.o llqu_ld.O ctu· ativo rmobllizado resultallte da cormoneL.aria, mueper1aen1..tmente úa :sua mcorporaÇão ao capital, ficará
SUJBlLO •Unicamen.e ao uupusc.o ue b'% i.CUico po1 cento), como onus da
pe;;soa ;unuu:a, observauu o aisposw no -~ 4."' e ressalvado o disposto no
art. ~01 ,1 e1 nY 4.30'1, an... J." ~ 7.'-f e Lel n.9 4. 728, art. 68, § l.'?J,
§ 1.9 No cálcuk do rmpósto dev_ido pelas sociedades 'de economia mista
refel'idas na letra a do
:::.9· do art .. 201, que procederei-n à correçáo mone~ana, serà _, excluídas as participações dos G-ovêrnos da Uniá'o, dos
Esuauo;;; e dos fiJlumc1p1os, e respectivas autarquias.
~ 2.9 O recolhimento do impústo de que trata ês~e artigo será feito em
12 (doze) prestações iguais, mensaiE e sucessivas, devendo a prim'eira preStaçao ~er recoHHua deiH.1L de ;;i O \ ~rmtaJ d1as contados da data da correção
munetar1a, sendo i'aculLaclli. a amec1pação dos recolhimentos <Lei n,9 4.357,
art. 3'-', S 79 e Lei n~ 4.728, ar~. 68, § 19),
§ 3.9 O impôsto a uue se refere êste an..igo será recolhido â -repartição
competente por meio de guias, instruídas Com um demons_trativo dos cálculos e lançamentos efetuados e. no ·caso das sociedades Por ações, com
cópia da ata. da assembléia geral que aprovou a correção monetária nos.
têrmos do § 2.9 do art. 268 (Lei n.9 3:470, art. 57, § 8.9 e Lei. n.9 4. 728.
an. IJ8J.
§ 4.9 O impõsto de que trata êste artigo, correspondente ao exe:-ciclO
financeiro 1:1< J96t será pago com o adicional 'de 10% (dez por cent&J instituído pelo art. 48 da Lei n.CJ 4. 863, de 29 de novembro de· 1965, regulamentado pelo Decreto 11.9 57.585, de 6 de janeiro de 1966.·
re~;;~w
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§ 5.9 Quando o Poder Executivo promover a alienação de ações de
propriedade d"' Uniâu, _representativas do capital de sociedade de. economia
mista e de suas subsidiárias, a reavaliação obrigatória do ativo que preceder
a operaçao ficará isenta, do recolhimento de que trata êste artigo proporcionalmente à repartição da União no qapital social daquelas emprêsas
(l.ei 'l.o 4. 728. arts. 60 e 61, !) .
·
Art. 273. O pagamento dó impôsto estabelecido no artigo ·anterior
será dispensado, desde que o contribuinte prefira adqulrir Obrigações
neajustãveis do Tesouro Nacional, para vencimento em prazo não inferior
a 5 (cinco) anos contados .da data do balanço que consignar a correção
monetária geradora d<t obrigação tributária, em valor nominal atualizadà
correspondente ao dôbro do que seria devido como impôsto (Lei n.9 4.357,
arts. L\, S 7.9, e 3.9. § 8.9)..
·
§ 1.9 A aquisição das Obrigações a que se refere êste artigo será efetuaUa mediante tantos pagamentos m'ensais quantos corresponderiam à
quitação do iinpôsto pela remissão do qual a pessoa jurídica tiver optado
(Lei nY 4. '-~lJ7, art. 3.9 § 9.9).
§ 2.9 Para determinação do montante a ser aplicado na aquisição de
Obrigações, serãG desprezadas as importâncias inferiores ao valor unitário
daquelas, (Lei n.Q 4.357, art. 3.9, § 10).
Art. 274. O recolhimento do impôsto, a que se refere o art. 272, podera ser efetuado em tantas prestações mensais quantas necessárias a que
cada uma não ultrapaSie a quinta parte da média mensal do lucro tri~
butável indic§l.do pelo contribuinte em seu último balanço. observado o li~ite máximo de 24 <vintE. e quatro) prest.ações <Lei n.9 4.357, art. 3.9, § 16).
Art. 275. Quando c pagamento, na forma dos arts. 272 e 273 importar em exigêncü de prestaçõee mensais superiores a 2% (dois· por
cento) da média mensal da receita bruta da pessoa jurídica, indicada no
seu último balailço. poderá ela recolher o imposto, ou as quantiaS destinadas
à subscrição das Obrigações, em tantas prestações mensais quantas ne' cessárias a a..lt. cada uma não exceda o limite referido (Lei n.9 4.106. artigo 78).
§ 1.9 o número de pr~stações de que .·trata êste· artigo poderá ser limit~do 'lO mínimo de 24 <vinte e quatro), desd~, que o aumento líquido
do ativo i:r:;Jobilizado seja reduzido a valor cuja ·tributação corresponda
às alurlidas prestações_ (Lei n.º 4.506, art. 78 e Lei n.9 4.728, art. 68).
§ 2.Q Consiàera~se receita bruta o total das operações realizadas por
conta própria e das importâncias recebidas como preÇo de ser.viços prestados.

Art. 276. Quando se tratar de emprêsas de seguros. de cat:~italização,
bancos
vutras cujos aumentos de capital dependam de aprovação governamental, õ recolhime:&to do impôsto ou a- aquisição das Obrigações, no
caso da correçâo monetária do ativo imobilizado com o simultâneo aumento
de capital, podera ser efetuado como depósito em dinheiro, o 1t.tal sera
convertido em rendr uu em títulos sàmente após· aquela aprovação (Lei
n.9 1. 772, art. 1.9 e Lei. n5' 4. 728. art. 68).
·
Art. 277. A inobservância do disposto nos arts. 261, 263, 2·64, 265,
266, 267 e 268, sujeitar:?_ a pessoa jurídica <Lei n.Q 4.357, art. 3.Q, § 20):
a> à correção monetária do ativo imobilizado, ex officio, pai-a efeito
de tributação;
b> à perda do direlto de optar pela aquisição de Obrigações Reajustâveis do Tesouro Nacional, na forma do art. 273;
c) à nuJta ero importância igual ao valor do impõsto devido.
Art.. 278. o recolhimento do impôsto, ou aquisição das Obrigações
Reajustâveis do TesLm:o Nacional pela pessoa jurídica, na forma dos artigos 272 t: 2~ J. exime de pagamento de qualquer outro impôst.o sõbre os
mésmos rendimentos os acionistas ou sócia:s das sociedades que os .tenham
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distribuído, sempn .que incorporados ao capital (Lei n.9 3.470, art. 57,

§ 18, Lei no 4. 357; arL. 39, § 69 e Lei nQ 4. 72?, art. 68) •

Parágrafo único. Apli?ar-se-á. também c:' disposto neste artigo aos
acionistas o sócios de sociedades Isentas do Impõsto de renda, desde que
seja efetuado pela pessoa jurídica o rEcolhimento do impôsto, ou a aquisição das Obrigações, de acôrdo com as disposições dos arts. 272 e 273
(Lei

n9

3.470, art. 57, § 19).

Art. 279. Não sofrerão nov:?. tributação na fonte os aumentos do ativo
imobiliZado das pessoas jurídicas decorrentes de aumentos de capital realizados, no's têrmof do art. 2·68. por sociedades das quais aquelas sejam
acionistas ou sócias <Le1 nQ 3 .470, art. 57, § 16, e Lei n,. 4. 723, artigo 68, § 1Q).
·
Parágrafo único. No caso de aumento de capital das pessoas jurídicas
com o aproveitamento .aos acréscimos do valor do ativo iinobilizado de
que trata êste artigo, a8" açbes novas ou cotas distribuídas não sofr~rão.
também. nova tributaçáo nas declarações das pessoas físicas (Lei n.9 3.470,
art. 53.§ 16, e Lei n9 4.728, art. 63, § 1Q),
Art. 280. A partir de. 19 de Janeiro de 1967, o aumento liqttido do
ativo JnlObilizado das emprês1s decorrente da correcão monetária, n~ forma
do artigo 261, não sof"rer:J nenhum õnus financeiro a titulo de impõsto
<Lei n9 4.506, art. 76, e Lei ll9 4:.728, art. 68).
Paragrafo 1"mico. A cJisposição dêste artigo não atinge as prestações
a pa-gar a parttr de 19 de janeiro de 1967, que correspondam a correções
monetar1as procedidas anteriormcnt·e à referida data (Lei. n<? 4.506, artigo 76, § único> .
CAPITULO IV

DOS CABOS ESPECIAIS DE CORREÇAO MONETARIA

Art. 231. As firma-:: ou I';Ociedades que tenham por ativida.de predommante a exploração (le empreendimentos industriais ou agrícolas com
sede no Nordeste na área de Ptnacão da -S"UDENE. poderão corrigh\ com
isenção do imp.ôsto de renda. até 2 de dezembro de 190,6, o registro contábil do va:Ior original dos bens do seu ativo imobilizado, qeduzido· das
respectiv~s cotas de dCP""'Ciação ou amortização. rlesde que a reavaliação
fique compreendida· nos limites dos coeficientes fixados pelo Conselho Naclona. de ·EconomJa. nos têrmos do artigo 261 (Lel n<? 4.869. art. 26).
~ 19 Simultâneamente à corrcc.;âo do ativo imobilizado prevista neste
artigo serão registradas, obrigatõr;amente, as diferenças do passivo resultanLes de. variações cambiais nn .J,::tldO devedor· de emprést.imos em moeda
es·rangeira. devendo, ainda, ser feita a compens'ação de prejuízos apurados
em )alanço, no caso de inexistência de reservas (Lei n<? 4.3·57, art. 59,
§~·

:i 2~·
59, § ?9J:

.

Ficam também isentos de impôs to de renda <Lei n9 4. 357. artigo

a) o valor do aumento do capital das firmas ou. sociedades feito com
o aproveitamento da diferença €J.>tre o aumento liquido do ativo imobilizado e as compensações estahelectdas no parágrafo anterior:
,.. •· o recebi~ento de ações novas, quinhões ou cotas de capital pelos ·
aciomstas s0c1os ou cotistas quando decorrentes do· aumento de que
trata este paragrafo, inclmive os acréscimos de capital que beneficiem
os titulares de firmas indivtdua~s
~ 39 As isenções previstas nesteartigo não beneficiam as pessoas que
tlverem quaisquer débitos ~orn a Fazenda Nacional, ressalvados os penúentes de decisão administrar.iva ou judicial (Lei nQ 4.357, art. 5Q, § 4Q).
Art. 282 .. As emprêsas rurais, organizadas sob a forma de sociedade
c1vu. é facultado reajustar, em sua éscrituração contábil, o valor dos imó-
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veis rurais, sem que seja tributável o aumento de património resultante
cresse reajustamento <Lei nt? 4. 504, art. 53, § 8°) .
~ 19
A talta d~ mtegrali:!:ação ·cto capital das ernprêsas rurais não
1n1peae a correçao ·do ativo prevista neste artigo (Lei nQ ·4.504:, art.
53, § .9Q) •
§ 21'

o aumento do ativo liquido e do capital da emprêsa, resultante
dessa correçao, nao poderá ser aplicado na integralização de ações ou
cotas tLel nv 4.504, art. 53, § 'Jt?J .
·
§ 3<:> Os aumentos de capital- das pessoas jurídicas resUltantes da
mcorpoi'açao, a seu ativo, de ações distribuídas em virtude da correção
monetarta re~llzaoa pOr emprêsas rurais de que sejam acionistas .JU
sócias nos têrmos dêste artigo, nao sofrer~o qualquer tributação, vigorando IdêntiCa .Jsençao r-elativamente as ações resultantes daquele aumento
de capital CLeJ nw 4.50':1: art. 53. ~ lOJ.
§ 4Q Os valôres de que trata êste artigo não poderão ser inferiores ao
preço ·ae aqms1ção do tmóyel e das inversões em benfeitorias, atualiz&,da.s
de acOrdo com os coeficientes de correção monetária, fixados pelo conselho Nacional de Eeonomia rLei n9 4.504, art. 53, § 11).
Art. 283 .. As ·sociedades que tenham por objeto 'a compra f' V•3mta
de Imóveis construidos ou em construção, a construção e a venda de unirtad~s habitacionais, a incorporaçá.o de edificações ou conjunto de edificações em condomínio e a venda de terrenos loteados e construídos ou
com a construção .contratada, poderão corrigir monetàriamente, em cada
operaçào, -o custo do terreno e· da ·construção objeto de l)Uas transações,
com base nos coeficientes a que s,e refere o § 19 do· artigo 79 da Lei
nQ 4.7:,:8, art. 64).
§ · 19 As variações provenientes da atualização monetária de que tra.ta
este artigo terá.o o mesmo tratamento, no. que lhes fôr a.plicável, que
previsto no artigo 31? da Lei nº 4.357, de 16 de julho de 1964, para ::t
correçá.o monetária do valor original dos bens do ativo imobilizado das pessoas jurídicas <Lei n9 4. 728. art. 64).
§ 29 Para efeito da apuração do lucro operacional das empr€r..as referidas neste artigo, a variação d::!! correção monetária será acrescentada
ao custo do terreno e da construção objeto das suas transações <Lei
número 4. 728, art. 64). ·
(>.

Art. 284. As pessoas jurtdicas, quando explorarem recursos florestais,
poderao corrigir monetàriamente . o custo de aquisição ou de plantio
désses recursos, desde que a 'anação fique compreendida nos limites jos
coeficientes fixados pelo Conselho Nacional de Economia, nos têrmos
do ~:rtigo 261 (Lei nt? 4.862. asr.t. 40, § 21?).
Parágrafo único. A variação resUltante da correç~o mo:r:~.etárla deverá
ser mantida obrigatõriamente em conta do p,assivo- nãO exigível e figum.r
destacadamente. no attvo, ·cm conta especial -(Lei nQ 4.862, art. ·10, § 29),
Art 285. As pessoas jurídicas de que trata êste capítulo deverãc
v.nexar às suas declarações anuais de rendimentos quadros demonstrativu~
das correções monetárias realizada.s:
TULO, II

Ua incorporação de reservas ao ca-pital
CAPiTULO I

DA TRIBUTAÇAO ESPECIAL DOS AUMENTOS DE CAPITAL

Art. 286. Os aumentos de c'apita1 das sociedades em geral, com reCUI'f>os provenientes de reservas ou lucros em suspenso, ficam sujeitos ao' impõsto de renda nas fonte, à razão de 15% <quinze por cento). como ônw:
·da pessoa jurídica; observado o disposto no § 41? dêste artigo .e o dispmto no artig-o 287 <Lei nQ 3.470. art. 83).
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§ 1'? Para os efeitos dêste artigo, sômente se computarão as provisoes fundos ou reservas, inclusive lucros, em suspenso, objeto de Ia.nçameíl'to ou já tributados em poder da Pessoa jurídica, além da reserva

para manutençao do capital de giro próprio criada na forma do arti~o
27 da Lei n9 4.357, de 16 de julho de 1964, e constituída dos lucros rema-

nescentes de balanço encerrado no ano-base de 1964, desde que deduzida do lucro excedente no calculo do impôsto adicional das pessoas iundicas em relação ao capital social e às reservas. correspondente ao
exerciclO de 196:1 (Lei n9 3.470, art. 83, § 1<,>, e Lei n9 4.862, art. 42>.
~ 2Q Inclui-se, também, entre as reservas menciona.das no parágrafo
antenor. a referente à manutençâo do capital de giro próprio criada
na torma do artigo 3º da Lei nQ 4. 663, de 3 de junho de 1965, cons-:tJtmaa das· lucros dos balanços encerrados nos anos-base de 1965 e 1966,
ctesde que· deduzida do lucro operacional, a ,titulo de estímulo fisc&l, nos
exerllc1os de 1966 e 1967 <Lei nQ 4.862. art. 42, § únicoJ _
~ 3° A faculdade de aumentar o capital com a taxação prevista neste
artigo nâo será permitida (Lei nQ 3.470, art. 83, § 5Q) ;
aJ às pessoa.s juridicas que tiverem débito apurado de_ impôsto de
renda; impôsto adicional de renda e multas, vêncido na data do ·pagamento da primeira prestaçâo;
o; as sociedades ae qualquer natureza. que tenham diminuído o ~eu
capital depois de !v_ de ,ianein· de 1958. salvo se prejuízos, não rece_bimento de débitos ou desvalorização, supervenientes, o justificarem.
§ 49 O 1mpôsto de que trata êste artigo, correspondente ao exercíc10
financeiro de 1!366, será cobrado com o a.dicional de 10% (dez por cent;o\
Instituído pelo art!go 28 da Lel n·, 4. 863 de 29 de novembro de 1965,
regulamentado pelo Decreto n9 57.585, de 6 de janeiro de 19-66.
Art. 287. Não sofrerão a incidência de que trata o artigo antenor:
aJ os aumentos de capital da.s pessoas jurídicas mediante a utllização
das importâncias recebidas a titulo de ágio, a que se refere o parágrafo
único do artigo 242 <Lei nQ 4.862. art. 49);
bJ au ·2 de dezembro de 1966, os auinentos ,de capital resulta.ntes .da
lncorporaçao de reservas e lUcros suspensos de emprêsas industriais e
agricolas localizadas na. ârea de atuação da SUDENE (Lei n9 4.869, a.r~
tigo 26l;
·
c> até 31 de ctezembro de 1'.:161, a capitalização, mediante emtssão de
açúes novas. da reserva para ma.nutenção do capital' de giro prôprio. de
que tratam os '§4 1° e 29 do artJ~o anterior CL;;i n9 ·4.862, art. 42, pafágrafo
UnicoJ.
§ 19 Não sofrerá qualquer incidência proporcional, progressiva ou..._
na tonte o valor da.s açõe_s novas e cotas de capital 1istribuidas em 1ecorrencia dos aumentos realizados na forma dêste artigo CLei nº 4.862,
artigo 49).
§ 29 o disposto no pa.rágra:fo anterior aplica-se. também aos aumentos- de capital das pessoas jUrídicas mediante a utilização do aumento
do valor do ativo decorrente dos aumentos de capital realiza 4os. nos
ténn0f; deste artigo, por soeieda.des das quais sejam elas acionistas ou
súcias. bem como as açôes novas ou cotas distribuídas em virtude dê~es
aumentos de capital (Lei nQ 3.470, art. 83, § 89, e Lei n9 4.862, art. 49).
CAPfi.ur.O II

DC RECOLHIMENTO DO IMPOSTO

Art. 288. - o impõsto a que se refere o artigo 286 será recolhido à
repartição competente, por meio de guias instruídas com a cópia da
ata da .Assembléia geral, no caso das sociedades anônimas. ou do instrumento de alteração do contrato. no caso da.s demais sociedades pode'ndo
ser etetuado o recolhimento em 10 (dez) pre.stáções iguais, mensais e 5U~
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cess1vas, com a primeira prestaç_ão dentro do mês seguint: _àquele cm

que se- realizar o aumento do capital (Lei n<? 3.470, art. 83. § 2">.
§ 19 A falta de pagamento da primeira prestação dentro do prazo
fixado· a extinção da sociedade ou a diminuição do capital, antes de 5 ,

<cmco) anos, contados da data em que tenha sido realizaao o aumento Je
cs.pltal pela forma. prev1st3:_ neste artigo, Importará na cobrança do n~
põsto devido nas declaraçoes ou na fonte, segundo as taxas norma.s,

na forma da legislaçào em vigor (Lei D0 3.470, art. 83, § 49).
§ 2Q O <lisposto no § 19 m':o cúmpreencte os casos de extinção J.a seciectad~ ou de diminuição do capital decorrente de falência ou da morte

·

de qualquer sócio.
Art. 289. RessaLvado o disposto no § 19 do artigo anterior. o reCothimento do tmpõsto pela pessoa jurídica, na conformidade aaquele artigo,
exune do pagamento de ·qualquer OlJ-tro impôsto, sôbre os mesmos rendimentos, os acionistas ou sócios das sociedades que os tenham distribmdo
'
(Lei nç 3.47P, art. 83, § 69).
Parágrafo ú.nico. Aplicar-se-á também o disposto neste artigo aos
ac10mstas e sócios das pessoas jurídicas isentas do impôsto de renda,
desde que seja etetuado o· recolhimento do impôsto de_ que ti·ata o a.rt.i.go
286 (Lei n9 3.470, art. 83, § 79).
Art. _290. Não sofrerão nova tributação proporcional, _progressiva ou
na tonte, os aumento de capital das pessoas jurídicas mediante a uti·
llzaçilo do aumento do valor do ativo decorrente dos · aumentos de capital
reallzados nos têrmos do artigo 286 por s'ociedades das quais sejam ela~
acu:mstas ou sócias, bem como a.s ações novas ou cotas distribuídas em
virtude ·daqueles aumentos de capital (Le_i n9 3.470, art. 83, § 8°).
Art. 291. Nos casos de incorporação de reservas das emprâsa.s r.l.e
seguros, de capitalização, bancos e outras, cujos aumentos de capital dependem de apr(?vaçâo governamental,_ o recolhimento do impôsto, na con-'
form1dade do artigo 288,- poderá ser efetuado como çlepósito. em dinheiro,
o qual será convertido em renda sàmente após aquela aprovação (Lei número 1. 772, art. 19).

LIVRO V
Da Tributação dos Rendimentos de Residentes· ou Domiciliados
no Estrangeiro e dos .casos Especiais de Arrecadação
nas Fontes pagadoras
TITULO I

Da in'cidência do impôsto
CAPÍTULO

I

DOS RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS
NO ESTRANGEIRO

ATt. 292. Estão sujeitos 3.o desconto do impôsto, ná fonte:
1<.> à razão de '25% (vin1-e e cincO por cento), ressalVado o dispo-sto no parágrafo imico, todos os rendimentos tributãveis de a.côrdo ..:um

êste Regulamento, quando percebidos pelas pessoas físicas ou jurídic8js
a que se refere o artigo 33, exéetuados os de_ que tratain os ihcisos 29 e
3° (Lei n9 3.470. art. 77: Lei n9 4.131. arts. 13, 43 e- 46 e Lei n9 4.190,
artirro 19 l _
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29 à razão de 40% (quarenta por cento), ressalvado Q disposto no
paragrafO único os rendimentos oriundos da exploração de pelicu!a.s cinemawgráficas, 'excetuados os· dos exibido~e::; não importadores, ~zndo o

wntrJbumte 0 direito de optar pelo depósito no Banco do Brasil S.A.,
.em conta especial. de 40% tquarenta por CéD:tOJ _do imp,ôsto devido, poden-

. do

~:.\J)licar

essa importancia, mediante autonzaçao _do Grupo Executivo· da

lndú.stria Cínematográfi~a <GE:ICINE), na produção de filmes no Pais, nos
-~ermos do Decreto nQ 51.106, de lQ de agõsto de 19-61 (Lei nQ 4.131, artigo 45> •
,
39 à razao de 15% <quinze por cento), ressalvado o disposto no pa-

ragrato único, os lucros apurados pelas filiais de firmas ou sociedades
ctomicllia.das no estrangeiro que forem reinvestidos· no Brasil na amplia~
çao de seu parque industrial, desde que creditados em conta de capital ou
em fundo especial (Lei n\'1-4.154, art. 4\'1).
Parágrafo único. Os impostos a que .se refere êste artigo, correspondentes ao exercício financeiro -de 1966, serão cobrados com o adicional
d'e 10% (dez por cento>. previsto no artigo 28, da Lei nQ 4. 8S3, de 29 d,é
novembro de 196-5, regulamentado pelo Decreto n9 57.585, de 6 de janeiro
de 1806.
Art. 293. EXcetuam~se das disposições do artigo anterior:
a_\ as comissões pagas pelos exportadores· de quaisquer produtos na·~
cwna1s a.os seus agentes no estrangeiro e os juros ,de desconto,, no extenor de cambiais· de exportação, e, ainda, as comissões de banqueiros ine~
rentes as referidas cambiais (Lei nO? 4.862, art. 46l;
bJ os rendimentos f..,Uibuídos a residentes ou donüciliados no extel'ior,
correspondentes a receitas de fretes, afretamentos. aluguéis ou anendamentos de embarcações marítimas e fluviais. ou de aeronaves estrangeiroo, teitos por empresas nacionais, desde que tenham sido aprovados pelas
autonctades competentes (Lei n9 4.8-62, art. 46>;
c> os rendimentos percebidos pelas pessoas de que trata o artigo 151
(Lei nQ 2.3'54. a.rt. 30>;
a l os ren(\1mentos percebidos pelas pessoas de que trata o artigo
33, nos casos previstos nos artigm 268. e 286 (Lei n9 3.470, arts. 57 e 83):
e) os rendimentos· de que tr:J-ta o artigo 305;
.
t> as diferenças, em moeda, resultantes da atualização do valor nominal unitário das Obrigações Reajustáveis dO Tesouro Nacional (Lei núrner'o 4.357, art. 19, § 71?);
Ql a Valliação correspondente aos reajustamentos monetários de o.~ue
trata o ~ 3Y do artigo 428 e ú (;l,rtigo 500 <Lei n9 4.504, art. 109, § 3\l);
h) até 31 de dezembro de 19't0, os lucros resultantes de operaçôes de
coustruçáo e primeira transaçáo, inclusiVe alienação e locação, relatiVIJS
~os prédios residenciais que vierem a ser construidos em Brasília, D. F.
cujo valor não ultrapasse de Cr$ 3.175. 200 (três milhões cento e seR
tenta e cinco mil e duzentos cruzeiros) (Lei n9 4.154, art. 58);
o os juros e comissões devidos a, sindiéatos ·profissionais ou instituiçbes. congéneres, bem como a instituições financeiras e emprêsas de $eguros, com sede no estrangeiro. quando os respectivos empréstimos forem
cor.traidos pelo Banco , Nacional da Habitação ou por êle aprovados, em
favor de entidades que integrem o· sistema financeiro da habitação, e se
destinem ao financiamento de construção residencial. diretamente ou por
intermédio de sindicatos profissionais, coopera-tivas e outras .entidades sem
finalidade lucrativd. estabelecida~ nc- Brasil (Lei nQ, 4. 862, art. 26) ;
.
1) durante os exerctcios tinancetros de 1966 e 1967, os_ -rendimentos,
.tnclüsive deságios, das letras imobiliárias emitidas pelo Ba.nco Nacional da
Hab1taçâo e sociedades de credito imobiliário. quando adquiridas voluntà~
riamente, dispensadas nesse períodO a exigência de que trata o § 29 do
artigo 305 (Lei nO? 4.862 1 art. 28 e Lei n9 4.380, art. 44).
Art. 294. Considera-se rendimento tributável da exploração de oelicUlas cinematográficas estrangeiras, no pais. a percentagein de 30% {uinta por cento) sôbre as importâncias pagas. creditadas, empregadas, remetidas oil entregues aos produtores, .distribuidores ou ,intermediários no
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-exterior, observado o disposto no ru:tigo 205 (Lei n<? 3.470, art. 18, H lQ
e 2" c art. 78) •
Art. 295. o impôsto sôbre lucros, dividendos e qua.is(luer interêsses
distribuídos a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou com sede ·no ex
terior. será cobrado com um acréscimo de 20% (vinte por cento), no caso
de empresas cujoS capitais sejam aplica.dos em ativida.des económicas de
menm interêsse para a economia naciOnal, tendo em conta inclusive sua
localização, definidas em decreto do Poder Executivo, mediante audiência
cto Conselho Nacional de Economia e do Conselho Monetário Nacional (Lei
n9 4.131, art. 44).
Art.. 296 .. Nos casos previstos no, inciso 39 do artigo 292, a falta de
aplWR.~Jâo efetiva dos lucros no fim a qiJ.e se. ·destinam, até a data do en
cerramento do exercício seguinte,_ determinará a cobrança do impôsto pelas
t.axas normais, exigindo-se a 'diferença com o acréscimo de multa.s e juros
moratórias (Lei n9 4.154, art. 4Q, § ·p).
·
Art". 297. Os impostos anteriormente retidos na fçmte ou recolhidos
a título d1~ antecipaçã"J, sôbre Of rendimentos referidos no artigo 292, serão
diminutdos do que fôr aevldo nos tê1mos do mesmo 2Jrtigo (Lei nQ 3.470,
art. 78 e Lei n9 4.154, art. 89, § gQ).
.
Art. "2"98. As taxas do jmpôsto de que trata o artigo 292 incidirão
sôbre os rendimentos brutos, salvo se provierem de capitais imobiliários.
11ipótese em que será p~rmitido deduzir, mediante comprovação, as despesas previstars no artigo 67 (Decreto-lei n9 5.844, art. 97, .§ 3Q e Lei número 4.506, art. 24, § 19).
l
Parágrafo único - No caso de lucros provenientes da· venda de propriedades i!hobiliárias, inclusive da ce·ssão de direitos, ·deverão ser observados,
no que forem r.plicáveis, as disposições dos artigos 129 a 150.
·
4

4

-

Art. 299. O montante dos lucros e dividendos líquidos efetivamente remetidos a Pessoas físicas e jurídicas, residentes ·ou Com sede no exterior,
fica -sujeito a um impôsto suplementar de renda, sempre que a média das
remessas, em um triênio, a partir do a.no de 1963 exceder de· 12% (doze
por c€nto) sôbre o capital e reinvestimentos registrados nos têrmos cf.os
.artigos 3'.1 e 4Q da Lei n9 4.390. de 29 de agôsto de 1964 (Lei n9 4.390,
art. 19).
,
§ 19 o imp6sto suplementar de que trata êste artigo será cobrado
de acõrdo com a seguinte tabela:
entre 12% (doze por cento) e 15% (quinze por cento) dç lucros sôbre
c C2Jpital e reinvestimentoS - 40% (quarenta por cento);
ehtre 15% (quinze -por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) de lucros - 50% (cinqüenta por cento);
·
"
acima de 25% (vinte e cinco por cento) de lucros - 60"% (sessenta
por cento).
~ 29 Q_ impOsto suplel.)lentar de que trata êste artigo, correspondente
-ao exercício financeiro de 1966, será cobrado com o adicional de- 10% (dez
por cento) instituído pelo artigo 28 da Lei nQ 4.863, de 29 de novembro
de Hl65. regulamentado pelo Decreto n9 57.585, de 6 de janeiro de 19-66,
rontorme tabela a seguir:
entre 12<;~, (doze po!' cento) e 15% (quinze por cento) de lucros sõbre
o caprtal e reinvestimentos - 4.4% (quarenta e quatro por cento);
.
entre 15% (quínze por cento) e 25% (Vinte e cinco por cetno) de
Iur:-rv8 - 55% (cinqiienta e cinco por cento);
acima ele 25% (vinte_ e- cinco por Cento) de lucros - 66% (sessenta
e sers por cento) .
§ 39 __Este lmpàsto suplementar será d~scontado e recolhido pela fonte
·por, oca.smo de cada remessa que exceder à média trienal referida neste
art-igo.
. Art. 300. AQuêfes que pagarem .rendimentos a. residentes, ou domici:.llados no estrangeiro deverão prestar às repartições ou aos agen~es fiscais
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do impôsto de renda todos os esclarecimentos que lhes forem exigidos
(Decreto-lei n9 5.844, art. 137 e Lei n9 2.354, art. 7º) ..

§ 19 os procur.adores de reside~tes ou _domiciliado~ no estra.ngeiTo, :"·l~m
da obrigação de que trata êste ~rttgo, terao ~ de reg1.strar nas repaFtlÇo_es
ao impõsto de Renda as .respec~IVas procm:açoes, ~presentando r~!a.çao dJScriminada dos bens confxados a sua admm1straçao (Decreto-lei n9 5.844,

art.

138).

·

2º As pessoas tisicas e jurídicas que desejarem fazer transferências
para 0 exterior a títl.~lo de lu~n_?S, diV'ide;n~os, j_uros e. amorttzações, roy 12_lt~es
assistência técnrca, cieiJttfica, ad1mmstratlva e semelhantes, deverao
subílleter aos órgãos competentes do Banco Centra.I da República çlo srasil
e ao Departamento do Impôsto de Renda os contratos e documentos que
torem considerados necessários para justificar a remessa (Lei n'l 4.13',
artigo 9'1) •
§ 3\l As remessas para o exterior dependem do registro da pessoa
jurídica no Banco Central da República do Br8.sil e de prova do pa..gamento do impõsto de renda que fôr devido (Lei n\1 4.131, a·rt. 99, § único).
§

CAPÍTULO TI

DOS RENDIMIL'NTOS DE TíTULOS AO PORTADOR

Art. 301. Estao sujeitos

~o

desconto do impõsto na fonte:

19 â razão de 6% (seis por cento), ressalvado o disposto no § 5.9,

o~

juros e prémios dF! títulos ao portador da dívida pública federal, ests,dual
ou mun1c1pa1, quando o beneficiário náo se identificar, salvo cs que goz'<'.rem oe imunidade fiscal expressa em lei federal (Lei n9 4.15-4, art. 30
e Le1 n9 4.862, art. 25, § l'l);
29 à razao de 15% (quinze por cento), ressalvado o disposto no § 59:
a) os dividendos de ações ao portador e quaiSquer bonificações a ~las
atribUidas, observado o disposto no § 39 (Lei n9 4.506, art. 84);
V) o V2<10r das ações novas e os interêsses além dos dividendos atribui··
ctos :ws titulares de ações ao portador, nos casos de valorização do ativo
ou ci€. utilização de quaisquer fundos, inclusive os de amortização, de depreciação e de reavaliaçáo de a.tivo, observado o disposto nos §§ 29 e 39
(Lei n'l 4.50-6, art. 84);
,
c) os interesses e quaisquer O"Utros rendimentos de títulos ao portador
denominados partes beneficiárias ou partes de fundador (Lei n9 4. 723,
artigo 54) ;
.
a)
os juros de debêntures ou obrigações ao portador, provenientes
de empréstimos contra.idos dentro ou fora do País por sociedades nacionals cu estrangeiras tta-e operem no território naCiOnal (Lei n9 4. 728,- ar ...
tigo 54) ;
e) os benefícios liquidas superiores a Cr$ 1.260 (mil duzentos e sess~;.n
ta cruzeiros) resultantes -da amortizaçã_o antecipada, mediante sorteio, dos
títultts de economia denominados c&pitalização (Lei n9 1.474, art. 19, h);
f) os benefícios atribuidos aos portadores de títulos de capitalização·
dos lucros cta·emprêsa emitente (Lei n9 1.474, art. lr), h);
39 à razão de 30% (trinta' por cento), ressalvado o disposto no § 5Q,
os lucros 'decorrentes de prêmios em dinheiro cbtidos em loterias, mesmo
as de finalidade assistencial, inclusive a.s exploradas diretamente pelo Esta~
do, concursos desportivos em gerai compreendidos os de turfe e sorte·Los
de qualquer espécie, exclusive os de antecipação nos títulos de. capitaliz2.ção
e os de amortização e resgate das ações 'das sociedades anõni.rr..z..s (Lei
n'? 4.é06, art. 14).
§ 19
Excetuam-se ela tributação a que se refere o. inciso 19 d~ste
artigo as diferenças, em moeda, resultantes da atualizaç:1o do valor nom.Inrll:
unitário das Obrigações Re-a jur::Un eis do Tesouro Nacional (Lei nv 1.. 3~'1,
art. lQ, ~ 7Q).
§ · 29 Excluem-se das disposições da alínea b do inciso 29 dêste artigo
os casos previstos nos artigos 268 e 286 (Lei n9 3.470, arts. 5~/ e 83).
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s 3o o IDipôsto a que se referem as letras a e b do inciso 29 não
tnCidJrá sôbre os rendimentos atribuídos a ações pertenr,entes a porta~
oor 1ctentificado, qmmdo se tratar de socJedade anônüna de caJ?ital aiJe:to de que trata o artigo 250 (Lei n9 4.728, art. 55, § 19 e Lei n~ 4.862,
artigo 21).
§ 49 As taxas a que se refere êste artigo incidirão sôbre os rendimen~
tos brutos (Lei n9 2.354, art. 24).
§ 59 As taxas de -que trata êste artigo, correspondentes ao exerci.cio
financeiro de 1966· serão cobradas com o adicional de 10% (dez por centoJ
instituído pelo artigo 28 ·da Lei n9 4.863, de 29 de novembro de 1965,
regulamentado pelo DecretC? n? 5·7 .585 de 6 de janeiro de 19-66.
·
Art. 302. As pessoas jurídicas sOmente deverão pagar os rendimentos
especificados nas letras a, b, c e d do inciso 29 do artigo anterior e no ar.tigo 305:
·
·
a.) medla.nte declaraçâo de propri.edade, em -fõrmula apr'ovada, pelo
Departamento do Impôsto de Renda, assinada pelo portador de títulos.
quando o rendimento fôr pago contra a apresentação dos prõprios títulos
ao portador (Lei nº. 4.154, art. 39, a);
.,__,.
OJ mediante deelaraçao ae propriedade, nos têrmos da letra anteriol',
assmada por corretor· de títulos, banco ou sociedade de crédito, fina.ncia~
menta ou mves~imento, que t.enha os títulos em custódia, depósito ou
pen110I, quando os rendimentos forem pagos contra cupões de titnlos ao
portador (Lei -nº 4.154, art. 3·1, bJ;
· c) mediante recibo do neneficiário, no caso previsto no art. 305 (Lei
TI"' .4.151:, art. 39, c>.
3 11! Os a:ocumentos referidos neste artigo servtrao como prova sub~
si9-iâlla da propriedade dos títulos devendo ser mantidos em sigilo -por
todas as pessoas que tomarem parte nos serviços do impôsto de renda
(Lei n9 4.154, art. 3'\ § 19).
§ 2'' O beneí'iciário dos rendimentos referidos nas letras a e b do·
iteni 29 ao artlgo anterior poderá optar pela não identificação, caso' em
que o Imposto será cobrado na fonte:
a> a razao de 25% <vlnte e cinco ·por cento), ressalvado o di'sposto no
§ 59. quando se tratar de socif·dades anónimas de capital aberto (Lei número 4. 728, art. 55);
b) a razâo de 40% (quarenta por cento>, ressalvado o disposto no
§ 59, no caso ctas demais sociedades (Lei _n9 4.728, art. 55).
. ,
§ 311 o beneficiário dos rendimentos referidos. nas letras c e fl do
inciso 29 do artigo anterior puderf1 optar pela não identificação, caso em
que o impõsto será cobrado na for,(te, à razão da taxa de 60% <sessenta por
cento), ressalvado o disposto no q ·59 (Lei n9 4.154, art. 3~>, § 2º; Lei n9 4'.728,
art. 54, II e Lei 11 11 4.862, &.rt 21).
§ 49 As taxas de qu~ t.ratam os § § 29 e 39 dês te artigo sOmente ·serão
devidas quanto ·à d1terença da taxa inicialme.nte retida, no momento
do efettvo pagamento ou crédito dos aludidos rendimentos (Lei n9 4.50.6,
art. 87 e Lel n9 4.862, art. 21).
§ 5(,1 As taxas a que se referem os §§ 29 e 39 ·dêste artigo,· Correspondentes ao exercicio financeiro de 1966, serão cobradas com o adicional
de ·10% {dez por cento) instituido pelo artigo 28 da Lei n9 4.863, de 29
de novembro de 1955, regulamentadO pelo Decreto n9 -57.585, de 6 de
Janetro ·de 1966.
Art. 303. A tributação prevista nos §§ 29 e 3~' do artigo anterior Dão
servirá para base de reajustamento do 1mpôsto devido pelas pessoas residentes ou dom1c1!Iadas no estrangeiro, mantida a exigência de identif1caçao do beneficiário do rendimento, med-iante declaração de propriedade
ou recibo, nos têrmos do artigo 302 (Lei n9 4.154, art._ 39, § 2º).
Art. 304. A utmzaçào de fundos ou lUcros, sem redução do capital,
na amortização de ações ao portador, constitui distribuição de rendimentos
trlbutáveis para os efeitos do disposto na letra b do inciso 29 do art. 301
CD€creto-lei n9 2.627,~_art. 18 e Lei n~> 2.862, art. 26).
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ITI

DO DESAG!O

seção 1 -

Da n

ilnj,tc:ç,~o

até o exerc_ício de 1966

Art. 305. Está sujeitO ao desconto do impôsto na fonte i\ razrio
de 15% (quinze por cento) rts_salvado o disposto no § 4-~, o desá'gio e1-n relação ao valor n<;rnina! de emissão, ou ao valor da aquisiçã0,
concedido na venda ou colocaçã.o no mercado, por pessoa juridica, _de debêntures ou obrigações ao port8.dür, letras de câmbio ou outros tít1Ilos de
crédito (Lei n9 4.154, art. 89 a)_.
·
~ 1v considera-se deságio a diferença, para' menos, entre o valor nominal do título e ·o preço de venda, ou, no caso de revenda, entre o valor
de aquisiçji-'J e o da respectivo a1renação, qualquer que seja a pessoa adquirente (Lei n·) 4. 5-ú6, art. 20, § 39) .
§ 2" Nenhuma pessoa jurídica poderã vender ou colocar no mercado
os títulos· de que trata êste ~-~·ügo, com deságio, sem identificar o beneficiáriql-_na forma do a.rtigo 3(1~, salvo quando êle optar pelo desconto do
imposto- stibre o respectivo deságio a razão da taxa de 60% <sessenta. por
cento) <Lei n9 4.154, art. 39, c e § 1:, e Lei n9 4.357, ·art. 18).
§ 31? O deságio das letras imobiliál'ias a que se refere o artigo 44 da
Lei n? 4.380, de 21 de arôsto de 1964, quando adquiridas voluntS,riamente,
não está sujeito ao impôsto de qu" trata êste artigo, dispenSada, ainda,
a obrigatoriedade da identificação do beneficiário (Lei .n9 4.862,- artigo 28) .
§ 49 Os impostos de Que trata êste artigo, correspondentés ao exercício financeiro de 1966, serão cobrados com o adicional de 10% (dez
por cento) instituído pelo artigo 23 da Lei n9 4.863, de 29 de deZembrode 1965, regulamentado pelo DeCreto n9 57.585, de 6 de janeiro de 19G6.
Seção II -

Da tributação a partir. do exercicio de 1967

Art. 306. Está sujeito ao desconto do impôsto na fonte, à razão
de 15% (quinze por cento), o deságio concedido na venda ou colocação
no mercado,· por pessoa jurídica a pessoa física, de debêntures ou obrigações ao portador, letras de cl:\-,mbio ou outros quaisquer titulas de crédito <Lei n"' 4. 728, art. 5~ e § 89).
§ 1'! Considera-se deságio a diferença para menos entre o valor noininal de titUlo e o preço cte sua venda ou co1ocaçâo no mercado, observadas as seguintes regras <Lei nç 4. 728, art. 53, § §19, 29 e 39):
a) na Circulação dos títulos referidos no presei!.te aitjgo, o impõsto
não incidirá na fonte nos descíg;ios concedidos entre pessoas jurídicas, m::ts
a primeira pessoa juridica que vender ou revender o .título a pessoa
física rteverá:
·
1 - reter o impõsto previsto neste artigo, calculado sôqre o deságio
referido ao valor nominal elo titulo; ·II - exigir a identificação -do adquirente é o recibo correspondente
ao deságlo:
III - declarar no próprio título a retençâo do impôsto nos têrmos do
item I, e o montante do deságio sôbre o qual incidiu; ·
IV - fornecer ao beneficiáJ'io do deságio a declaração da retenção do
impôsto, da qual deverão constar a identificação do título e as cl.atas àa
sua negociação e do seu vencimento;
O) os títulos dos quais constar a. anotação de retenção do· impôsto
prevista no item III da ãlínea a poderâo circular entre pessoas jurídiCas e tisicas sem nova incidência do impõsto, salvo se uma pessoa ju1
rídica revendê-lo a pessoa física com deságio superior ao que serviu de
base à incidência do ímpõsto · pago, caso em que: o impôsto incidirá
sôbre a diferença entre o nõvo deságio e o já tributado, observado o
disposto na aunea a.
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§ 211 o deságio das letras imobiliárias a que se refere o artigo 44 da
Lei nç 4.380, de 21 de agôsto de 1964, quando adquiridas voluntària·
mente, nao está sujeito, no exercício financeiro de :i.967, ao impôsto de

que trata és te artigo, dispensada, ainda, a cbrigatm·iedade da tdentificaçào cto beneficiário (Lei n9 4.862, art.' 28).
CAPÍTULO IV

DOS. RENDIMENTOS DE CAPITAL AUFERIDOS
POR PESSOAS JUR!DICAS

l).rt. 307.
Estâo· sujeitos ao descontO do imposto lla fonte, à razão
de 15% (quinze por cento), re6salvRdo o disposto no § 7Q:
a) os dividendos de ações nominativas e nominativas endossáveis e
quaisquer bonificações. exceto v_ç6e!. .novas, a elas atribuídas, quando per~
tencentes a pessoas jurídicas <Lei nç. 4 .154, art. 89, b e Lei n? 4. 72·8,
art. 32);
b) os interesses e- qua1squer outros rendimentos de titulas nominativos ctenominados partes _beneficiárias ou partes de fundador, quando
pertencentes a pessoas Jurldicas (Lei n'? 4.154, art. 89, c);
c) os lucros e 1nterêsses distribuidos por outras sociedades, além das
anonimas, a quaisquer pessos-.s juri(Ücas (Lei n9 4.154, art. 89, d);
d) o valor das ac6es novas e os Hiterêsses além dos dividenàos atributcto's as pessoas jufidicas titulares de ações nomtnativas e nominativas enctossávelS, nos casos de valorização do Rtivo ou de utilização de
quatsquer functos, inclusive os de ·amortiz<içáo, de depreciação e de rea·
valiação do ativo <_Lei n? 4.15'1. art 89, e e Lei nQ 4.728, art. 32).
§ 1 Q Não- se iilclui entre os rendimentos referidos na letra à -dêste
artigo o valor das ações ou cotas de capital que resultarem de aumentos
de .cap1ta1 realizados nos têrmos dos artigos 268 e 28G. ·(Lei nº 4 .154, ·artigo BV, § 19),
§ 2o.l Os súcias oU aciqnistas beneficiados com a distribuição dos rendimentos previstos nas letras a. b c_ e d dêste artigO com.peYlsarão na respectiva declaraçáo pe·ssoal o impôsto descontatlo na fonte ,quando tais
rendimentos houverem sido pagos à socieda.d,e que os distribuiu ou a uma
terceira que, por seu tumo, os. t-iver distribuído àquela (Lei nQ 4.154,
art. SQ, 'S- 3?).
~ 31? o impôsto de que tratam as' le__tras a, b, c e cl clêste a~Ugo utío
inclde sôbre rendimentos que uma pessoa jurídica pagar a outra e que
já tiverem sofrido a incidência, quando percebidos _por aquela que os
distribuir, ou quando . percebidos po:r uma terceira sociedade que. p,Jr f:<:>u
turno, os tiver distr:bufdo P.. esta última (Lei n9 4.154, v,rt. 89, § /9).
~
§ 4\l Os :r:endimentos de que trata este artigo, quando redistribuídos
por pessoas ;;uridicas, através de pa,gamento, crédito, emprêgo, remessa
ou entrega, estão sujeitos, confu:;·me o caso, aos impostos previstos no
inciso 19 do artigo 292 ou nos g 29 e 39 do artigo 302, compensado o
que houver sido recolhido pela primeira pessoa jurídica
(Lei n9 4. 154,
art. 79 1 § 49).
§ 59 o disposto neste artigo nàQ se aplica aos rendimentos pagos
ou credit~,d.os a pessoas jurídicas imunes ou isentas do impôsto de Ienda
(Lei no 4.154, art. 89, § lOl.
§ 69 o impôsto não incidirá sObre' Os rendimentos especificados nas
letras a e d, quando distribuídos- pelas sociedades anónimas de capital
aberto a que se refere o artigo 250 (Lei n9 4'..728, art. 55, § 19).
§ 7~ o imposto de que trata este artigo, correspondente ao exer~
c1c1o flnancetro de 1966, será cobrado com o adicional de. 10% (dez por
cento) 1nstituldo pelo artigo 28 da Lei nQ 4.863, de 29 de novembro de
1965, regulamentado pelo Decreto n9 57.585, de 6 de janeiro de 1966.
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CAPÍTULO

V

DOS RENDIMENTOS NAO INDIVIDUALIZADOS
Art. 308. EstãO sujeitas ao dE-sconto do impOJ:;to na ·fonte, l't razão
de 60% (sessenta .por cent-o), as importâncias declaradas como pa'l:as ou
creditadas por sociedades t.môn1mas, a título de comissões, bonificações,
gratittcaçõe,c; ou semelhantes, quando nao fôr indicada a operação ou a
causa que deu origem ao· rendimento e quando o comprovante do paga ..
menta nâo individualizar. o beneficiário do rendimento -(Lei n9 4.154, artigo s~·. §§ 29 e 39 e Lei nº 4. 357; art. 18).
Parágrafo único. O impôsto de que trata êste artigo, correspondente ao exercício financeiro de 1966, será cobrado _com o adicional de
10% (dez por cento) instituído pelo artigo 28 da Lei n9 4.863, de 29. de
novembro de 1965, regulamentado pslo Decreto n9 57.585, de 6 de
janeiro de 191)6.

TITULO

II

Das ohriªações das fontes pagadoras
CAPiTULO I

DA RETENÇAO DO llV»i'OSTO

ArL 309. Compete à fonte reter o 1mpôsto de que trata o Titulo 1 dês te
Livro, quando pagar, credita1, empregar, remeter, ou entregar o rendim~nto
(D8creto~lei n9 5. 844, arts. 99 e 100) .
§ 19 Excetuam~se os seguintes casos, em que competirá ao procurador
a retenção (Decreto-lei n9 5.84.4, art. 100, parágrafo úhico):
ct) quando se tratar"-de aluguéis de imóveis;
b) quando o pro.cura.dor não der conhecimento à fonte de que o proprietário do rendimento reside ou ê domiciliado.no estrangeiro.
·
§ 2\l ·Compete a retenção do impõ:::to de que trata o artigo 305 à pessoa
jurídica que vender ou colocar no mercado os titulas ali especificados (!.ei
n9 4 .154, art. 89, § 11) •
CAPITIJLO

n

DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO

Art. 310. O recolhimento do impõsto a que se refere o Titulo I dêste
Livro será efetuado pela fonte ou pelo procurador do residente ou domiciliado no estrangeiro, dentro do prazo· de 30 (trinta) dias, contado da data
em que se tornou obrigatória a retenção, ressalvado o disposto nos parágra~
fos seguU:tes (Decreto-lei n9 5. 844, arts. 101 e 102) .
§ 19 Tratando-se de aluguéis de imóveis, auferidos por pessoa residente
ou domiciliada no estrangeiro, o recolhimento do impõsto será efetuado
· semestralmente, no decurso dos meses de janeiro e julho de cada anó, e
compreenderá a soma das importâncias retidas no semestre imediatamente
anterior (Lei n9 154, arts. 19 e 10:.., parágrafo único) .
§ 29 No caso de rendimentos de ações, o impô.sto deverá ser recolhido
aentro dé 60 (sessenta) ã1as contados da data da realização da assembléia
geral que autorizar a distribuição d&sses rendimentos (Lei n9 3.470, .art. 20
e Lei n9 4.154, . art. 12) .
§ 39_ Se houver pagamento ·antecipado de vencimentos originados de
ações, o lmpõsto devera ser recolhido dentro de 60 (sessenta) dias contados
da data do ato que autorizar a distribuição dêsses rendimentos (Lei n9 3.470,

art. 20,

§ 2'

e Lei n' 4.154, art. 12).
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§· 4º O dis; ústo nos §§ 2º e 39 aplica-se também ,.us rendimentos de·
ações de residentes no 1;strangeiro (Lel n<? 3.470, art. 20, § 19 e Lei nv 4:.154,
art. 12).
§ 5º Nos ca.sos de que tratam os §§ 29, 39 e 48 dá artigo 302 o impõsto
será recolhido pela fonte dentro do mês segumte àquele em que houver
sido feita a r.etençãO (Lei nQ t.L506, a.rt. S7,.parágrafo único).
§ 69 Deverá- ser recolhido dentro do prazo de 120 <cento e vinte) dias,
contado da data de encerramento do balanço, o lmpôsto devido na f.onte:
aJ sôbre os lucros das filiais, sucurs~lis, agências ou representações das
pessoas jurídicas domiclliadas no estrangeiro;
O) sõbre rendimentos de que trata a letra c do artigo 307, quando
atribuídos a cotas d~ capital.
§ 79 A fonte Pagadora ou à procurador fica obrigado ao recolhimento
do Imposto, amd.a que 'nao o tenha reLido (Decreto-lei n\1 5.844, art. 103).
Art. 311. o recolhimentó' do impõsto decorrente de prêmios em dinheiro
obtldos em lotenas, Seja. qual fôr a residência ou dmmcilio do beneficiário,
. poderá ser efetuado na repartição arrecadadora em que estiver a sede da
entidade que explorar a loteria (Lei n9 4.1.54, art; 19, § 19).
Art. 312. O disPosto neste Capitulo ·não será aplicado nos casos de que
tratam os artigos 268 e 2G6 <Le.i 11" 3.47{), art. 57, §§ 89 e 10 e art. d3, § 2\>).
Art. 313. Se a fonte nào preencher o formulário de que trata o artigo
302 ou o fizer Com irregularidade que Impossibilite a identificação completa
do beneficiado, responderá pelo recolhimento ào impô.sto como· .se não
tivesse havido identificação.
·

LIVRO VI
Do lançamento e do contrôle do imoôsto
TiTULO I

Do regime do arrecadação por lançamento
C•WÍTULO I

DAS DECLARAÇOES DE RENDIMENTOS E DE BENS

;:seção I - Da declaração das pessoas jtswas
Art. "314. As pessoas ·fisic?s, por si ou por"intermédio de representantes,
obServado o disposto nos artigos 29, 39, 49, 69, 11 e 12, são obrigadas a apre~
sentar anualmente declaração de seus rendimentos, acompanhada da res~
pectiva ficha estatística. até o últlmo dia útil de abril (Lei nQ 4.154, art. 14).
Parágrafo ·Unico Juntamente com a declaração de rendimentos e como.
parte mtegrante desta, a po;.ssoa fisica apresentará declaração de bens (Lei
n9 4.069, art. 51).
Art. 315. As. pessoas tisicas que perceberem rendimentos de várias
fontes, na me<:ma ou em diferentes· localidades, farão uma só declaração
(Decreto-lei n9 5. 844, art. 65) .
Parágrafo único Serão discriminados, na declaração, os rendimentos
relath'os ao ano~base, por fontes pagadoras e localidades de que provenham,
e em. cada cédula, as deduções solicitadas <Decreto-lei n9 5.844, art. 65,
pnrág!afo único).
Art. 316. E;alvo exigência da autoridade fiscal, a pessoa física não é
obrigada a apresentar declaração de rendimentos:
a) quando tiver pe!cebido, durante o ano-base, exclusivameD.te rendi~
mentos dr trabalhO assalariado em importância nfto superior a Cr$ 7 .560.000.
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(sete milhões quinhentos e sessent~ mil cruzeiros)_, e, obserí!ado ~ste limite,
relativo aos rendimentos do . trabalho, quando t1ver aufendo, JUntamente
com aquêles rendimentos de outras categorias em importância anual não
excedente a' 3% ctrês por cento) dos rendimentos do trabalho. assalariado
efet1vamente percebidos '(Lei nº 4.505, att. 10, § 29);
O} quando a soma dos rendimentos brutos, nos demais casos, nâo exceder
a Cr$ 1.500.000 (hum milhão e quLl'1hentos mil cruzeiros) fL. ei nº

art.

~. 898.

29).

Parágrafo único Quando a pessoa fisica tiver recebido, durante o anorendimentos de trabalho assalariado prestado mensalmente a mais
de uma fonte pagac\ora, ficará obrigada a apresentar declaração se a soma
dos seus rendimentos bmtos anuais ultrapas.s:ar o limite estabelecido no
art. 19, desde q'ue não tenha sofrido, em qualquer das fontes, o desconto do
impôs to de que trata o artigo 107.
Art. 317. Se a fonte não descontar o impôsto de que trata o artigo 107,
poderá o fisc0 exigir, diretamente dos beneficie.dos, através de declaração
de rendimentos, o pagamento do t:ributo devido. na hipótese prevista na
letra a do ~rt. 316 (Lei nQ 3.470, art. 61).
Pu.râgmfo único. No caso de que trata êste artigo, será concedid~ o
prazo de 20 (vinte) dias para que o beneficiado apresente a declaração
de rendimentos, livre de multa- d8 mora, findo o qual será iniciado o processo
de lançamento ex ojjicio (Lei nQ 3.470, art. 61,. § lQ).
·Art. 318. As repartições lançadoms do impôs to de renda poderão estabelecer escala para a entrega ou remessa postal, durante o mê-s de abril,
das declarações das pessoas fis1cas domiciliadas na sua jurisdição e inscritRs ,
no Registro das Pes:::oas Fís1eas de que trata o artigo 14, observadas as instruções que forem baixEJ.das pelo Diretor do Depa.rtamento do Iinpó.Sto de .Ren""
da (Lei nQ 4.862,.art. 11, ~ 2Q).
Parágrafo único. No casO do disposto neste artigo, será facultada às
pessoas fisicas antecipar a entrega da declaraçáo de rendimentos até o
ultimo dia útil do mês de março, inclusive na hipóte3e de pae;amento do
impôsto n() ato da entregà, na fo.rma do artigo 350 _(Lei n~> 4.P.62, art. 11,
~base,

~

3<>) •

Art. 319. Os domü:Hiacios no Pais, ausentes no estrangeiro, a f..erviço
da Nação ou por motivo de estudos, que receberem rendimentos atrê.vés
da Delegacia do Tesouro Brasileiro no exteriur ou de qualquer autarquia
ou sociedade C.e economia mista deverão apresentar suas âeclarações de
rendiJnentos na forma prevista I)OS §§ 1Q e 2Q do artigo 152.
·
Heçéto II -

Da àeclaração das pes.soas

Art. 320. As pesSoas juridíc.;at, inclusive ·as emp!·êsas individual$, re;;:salvado o disposto uo art. 3/.1, apresentarão anualmente as declan1.çô12s
dos seus rendimentos n-)5 sequmtcs prazos:
a) as pessoas jurídicas que optarem pcila- tributaçáo do lucro presumido,
até o último dia útil de fevereiro;
·
b) as firmas individuaif; e sociedades em , nome coletivo tllle r.ão
optarem pela tributação do lucro presumido, durante o mês de março;
c> as demais pessoas j!ll'ídicas, durante o mês de abril, exeetuados os
easos previstos no parágrafo único" dê.ste artigo (Lei nQ 4. 506, art. 34).
Parágrafo ú.nico As sociedades por ações, cujos balanços anuais -sejam
e~cerrados a 31. de dezembro, poderão apresentar a sua dcclaraçào de rend~mento_s durante o mês de maio, do e~~m·cicio financeiro em que o impôsto
for deVIdo, observada a escala estabelecida pela repartição lançadora competente (Lei- nQ 4. 503, art. 20).
Art. 321. A firma ou sociedade de qualquer natureza que instruir a
su_a. declaração anual de rendimentos com o resultado real d~ suas operações
venf19ado em ·balanço levantado até 30 de setembro do ano-base é obrigada
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a apresentá-la até o último dia útil de janeiro do exercício financeiro em
que ? impôsto fôr devido (Lei n\1 4.506, art. 35).
Parágrafo único. Tratando-se de balanço levantado em. outubro ou
novembro do 3)10-base, o prazo de entrega de declaração terminará, respectivamente, no último dia útil de fevereiro ou de março do exerc1cio finanôeiro ·a que corresponder o impôsto (Lei .n9 4.506, art. 3~, parágrafo únlc<;>).
Art. 322. As pessoas jurídicas com sede no país e as filiais, sucursais
ou agências das pessoas jurídicas com sede no estrangeiro, que centralizarem
a contabllldade da.s subordmact8.s ou congenetes ou que ü1corporarem aos
seus os resultados daquelas, deveráo apr·esentar uma só declaração na repartição do local onde estiver o estabelecimento centralizador ou principal,
devendo as subordinadas ou cong·ênere8 fazer a necessaria comunicação a
repartição das respectivas circun~crições fiscais (Decreto-lei n9 5,844, art. 69).
Parágrafo único. A firrn8.s ou sociedades coligadas, bem como as controladoras e controladcts, deverão apresentar declaxação em separado, quanto
ao resultado da sua atividade (Decreto-lei n9 5.844, art. 69, parágrafo
únic_o).
Art. 323. AB repartições lançadoras poderão estatielecer escala para
a entrega das declarações de rendimentos das pessoas jurídicas, conforme
as instruções que fo:rem baixadas pelo Diretor do Impôsto de Renda, observados o.s prazos PH!Vü;to.'3 nos artigos 32{) e 321, ficando vedada, r..es::.e
caso, a remessa de declaração pelo correio (Lei n\1 4.506, art. 34, § 19).
§ 1~' No ato da entrega, dentro da escala estabelecida prêvlamente, a
repartição competente para receber a declatação dara o respectivo recibo
juntamente com' a notificação das cotas para recoltnmento .do impôsto
(Lei n<? 4.506, art. 34, § 29).
·
s 2<? o débito a que se refere o paragrafo anterior sera apurado me~
áiante a conferência sumâ.c.·ia do respectivo cálculo feito na declaração de
rendimentos (Lei n9· 4.506, art. 34, § 39).
Art. _324. Nos casos cte' que trata o artigp 323, à pessoa jur~dlca é
facultado sqlicitar a retificução da sua declaração de rendimentos até o
dia de vencimento do prazo para pagamento -dá primeira cota ou cota
única.
Parágrafo único. A reUfics.çã:o prevista. no parágrafo anterior serft ~eita
por processo sumário mediante a apJ:esentação de nova declaração -de
-rendimentos, mantidcs os mesmos prazos de vencimento da-s cotas notificac1as miclalmente.
Art. 325. As sociedades isentas do- pagamento do impôs to, de acôrdo
com os arc1gos 19, 20, 21 e 22, poderao ser dispensadas, pela autoridade
lançadora, da obligação· de apre-~cntar declar?-çâo de rendimentos (Lei
n" 4.357, art. 25, § 19).
Parágrafo único. Fi r_ a dispem:ada de apresentar declaras,:ão de rendi~
mentos, como pessoa jurídica, a firma individual que tenha .anualn1:e:nt.e
receita bruta inferior a Cr$ 6. 300.000 (seis m1lllões .e trezentos mil cruzeiros)
(Ld n\1 4.506, art. 29).
Seçáo 111 -

Disposições comuns as declarações de rend;~mentos das pessoas
físicas e das pessocs juTídicas ,

Art. 325. As formulas de declaração de rendnnentos e de bens, bem
como a ficha estatlstlCa, obedecerão aos modélos ap1·ovados pelo dn·etor do
Impôsto de Renda e serão 8,s:sin~das pelos contribuintes Ou seus re;Jl'l3sentantes, esclarecendo Estes que o f:::.zem em .nome daqueles (Decreto-lei
n\1 5.844, art. 61 e Lei 'n'l 4.069, an. 51).
Art. 327. Ressalvados os.casos previstos-no artigo 323. -as dE::clar8,ções,
acompanhadas ou não de cheQJJe!", poderão ser cntn:gues pessoalmente ou
remetidas em carta registn:da pelo cm'reio, não sendo permitido, neste
último caso, o envio de n:::-ds dt. uma d.-clara!iáO .. em cad.a sobrecarta
(Decreto-lei nQ 5.844, art. 71) ..
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Pa,·átrrafo unico A l'epartição dará o recibo da de41ai"iÇào r;.o ato da
entrecrà "'quando feita pessoalmente, e encaminhá-lo-á áo contribuinte no
c~~so ~de' remessa de declaração pelo correio (Decreto-lei n!? 1 5.844, art. 71,
parágrafo único) .
Art. 328. As ,pcssóas fiSicas e juridica.s são obrigadas a comprovar, no
ato de entrega da$ l'especcivas declarações de rendimento, o . recolhimento
efetuS.do compulsàriamente até 31 de março de cada ano, ca.l.culado sôbre os
aluguéis auferidos no ano anterior, para o fim de subscriçã-o de letras de
emissão do Banco Nacional de Habitação (Lei n!? 4.494_. arts. 31 e 12J.
A.rt. 329. As declarações deverão ser apresentadas à repartição competente, situada no lugar Q.o domicílio fiscal dos contribuintes (Decreto-lei
n9 5.844, art. 70).
Parágrafo único. Quando motivos de fôrça maior, devidamente ju::-tificados perante o chefe da repartição hmçadora, unpo.:siblliiarem a entrega
da declaração d~ntro dos trazo~ estabelecidos nus artigos 314, 320 e 321,
poderá ser concedida, mediante requerimento, uma :oó pronogaçáo até 60
(ses'3enta) dias \Decreto-lei r.r.> 5.844, art. 63, § 29).
Art. 330. São competentes para receber as declarações de rendinieritos
<Decreto-lei n9 5. 844, art. 72) :
a)
as Delegaciàs e as Inspetorlils do Impõsto de Renda;
b) as Alfândegas, Mésas de Rendas, Exatorias Federais e Postos e
Registras Fiscais.
Art. 331. Vencidos os prmms marcados para a entl'ega, a declaração
sO será recebida se ainda não tiver sido notificado o contribuinte do início
do processo de lançamento ex o/Jicio de que trata a letra a ·do artigo 407
tLei nQ 4.154, art. 14).
Art. 332. E' vedado ao com1·~buinte~ depois de notificado do lançamento
do impõsto, ressalvado o que dispõe o artigO 324, ou do início do processo
de lançamento ex o/JiCio nos têrmo.s das letras b e c do artigo 407, requerer
a retificação de sua declaração,. para o fim de incluir ou majorar deduções
e abatimentos que, anteriormente àqueles atas, não pleiteara (Decreto~
-lei n<? 5.844, art. 63, S 49).
Art. 333. Ao -contribuinte será prestada assistência técnica, na repartição lançadora, sob a forma de esclarecimentos .e orientação para a feitura
da sua declaração de rendimentos (Lei n9 154, art. 2ô),
§ 19 Quando essa ru::sistência fôr solicitada, àntes de qualquer notifica- çâo cte procedimento fiscal, para efeito de retificação de declaração de
·rendimentos ja apresentada, a totalidade ou diferença de impôsto que
resultar. do cômputo dos elementos óferectdos pelo contribuinte .será cobrada,
apenas, com a multa de mora oevida <Lti n9 154. art. 26, parágrafo único.\.
§ 2Q o disposto no parágrafo a~terior não eximirá. o contribuinte das
penalidades previstas neste regulamento quanto à diferença de imJ.?ôsto que
resultar· de ação fiscal posterior baseada em elementos outros colhidos pela
repartição lançadora.
CAPÍTULO

n

DA REVISAO DAS DECLARAÇõES

Art. 334. As declarações de rendimentos estarão sujeitàs a revisão das
repartições lançadoras. q11e exigirão os comprovantes necessários (Decreto-lei n9 5.844, · art. 74).
.
·
·
·
~ 19 A
conf~réncia

revisão poderá ser feita em caráter préliminar, mediante a
sumária do tespectlvo cálculo correspondente à declaração de
rendimentos, ou em caráter def-initivo, com observância das dis,tJosições
dos pai'ágrafos seguintes.
S 29 A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por
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outros meios facultados neste l'C'2:Ulamento <Decreto-lei n 9 5.814, a.rt. 74,
~

19).

§ 3ç. Os P.edidos de e~clarecimentos deverão ser respondidos, dentro
do pra.zo de 20 (vime) dia.s, contado da data em que tiverem sido recebidos (Decreto-lei .n9 5.844, art. 74, § 29).
§ 4~ o contribuinte que deixar d~ atender ao pedido de· esclarecimentos
ficará sujeito ao lançamento ex oJticio de que trata a letra b do artigo 40J
(Decreto-lei n!f 5.844, art. 74, § 31?).
Art 335. Os funcionário.s do Imp6sto de Renda destácados em serviços
de inspeção no interior dos EstadOs poderão, quando devidamente ~utor.iza
cto.s, proceder à revisão das declarações (Decreto-lei n9 5.84'4, art. 75).

CJ\P!TULO III

DO LAI'!ÇAMENTO DO IMPOSTO

Art. 336. Feita a revisão da declaração de rendi..-·nentos. proceder-se-á
ao lançamento do impôsto, notificando-se o .contribuinte do débito apurado
(Decreto-lei n9 5.844, art. 76).
Art. 337. As p<:>ssoa.s físicas serão lançadas individualmente pelos rendimentos que perceberem do seu capital, do seu trabalho próprio ou das
-Pensões de qu~ tiverem gõzo privativo, ressalvada a hipótese da parte
final do § 29 do artigo 82 tDecreto-lei n9 5.844, art. 80>.
Parágrafo único. 1'\fa constâvcia da sociedade cçmjUgal, salvo nos c~sos
rios B' 19 e 29 do artigo 39, far-se-á o lançamento em nome do mando,
abrangendo o~· rendimentos do caEal (Decreto-lei nQ 5.844, a!t. BO,
parâgr~fo único) .
ArL. 338. O montante do. impôsto e adicionais lançados em nome
das pessoas fisicas, em cada exercicio financeiro, não poderá exceder a
2;3_ (dois terços) da renda líquida decl:?.rada (Lei n!J 4.154, a.rt. 27).
Art. 339. As pessoas jurídicas serão lançadas em nOme da matriz, tanto
por seu movimento próprio como pelo de suas fiJiais, sucursais, agências
ou representações (Decreto-lei nQ 5.844, art. 81).
§ 19 Se a matriz funcionar no estrangeiro, o lançamento serã feito
em nome de cada uma das filiais, sucursais, agências ou representaçõés no
pais ou no ·da que ce11tralizar a escrituração de tôdas (Decreto~lei n9 5.844,

art. 81,

§ 1').
·
§ .29 · No c·aso da,s coligadas, controladoras ou controladas o lançarilento

será feito em nome de cada uma delas (Decreto"'!"lei n!f 5.844, art. 81, § 29).
§ 39 O disposto nc § 19 alcança igualmente os mandatários ou comiSsários, no Brasil, das firmas ou sociedades domiciliadas no exterior (Lei
n9 3.470, art. 76).
Art. 340. O contribuinte será notificado do lançamento no distrito
onde estiver o seu domicílio fiscal·(Decreto-lei nÇI 5.844, art. 82).
Art. 341. A notificação do Isuçament'o far-se-â no ato da entrega da
declaração de rendimentos, ou pnr reiristrado postal, com direitO :i aviso de
recepção (A.R.), ou por ser,riço de entrega da repartição, ou por edital
(Decreto-lei n9 5.844, art. 83 e art. 200,'a e Lei n9 4.506, art. 34, § 29) ..
§ 1~ Far~se-á a notificação por edital quando fôr desconhecido ou incerto o enderêço do contribuinte, ou quando êste se encontrar ausente no
estrangeiro, ou, ainda, se fôr impraticável a notificação pelos outros meios
legais <Decreto-lei n\l 5.844, art. 83, g 19).
§ 29 O edita1 não mencjonará a importância do impôsto e será publicado
Uf!la vez na iinprensa ou, na falta dest.a, afixado. na repartição (Decrçto-lei
n9 5.844, art. 83, § 29)..
·
·
Art. 342. O lançamento do lmpõsto cabe às Delegacias e às Inspetorias
do Impôsto de Renda (Decreto-lei n9 5.844, att. 84, e Lei nQ 154, art. 21).
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Parágrafo único. Quando especialmente autorizados, também faxãc
lançamentos os funcionários incumh1dos da fiscalização do impôsto no in:te·
rior dos Estados tDecreto·-lei nQ 5.844, art. 84, parágrafo único).
QAP!TULo IV

DA LIQUIDAÇÃO DO IMPOSTO LANÇADO

Art. 343. A arrecadação dQ impôsto em cada exercício financeiro
começa1á no mês seguinte ao ao encerramento do p1;azo de entl'ega da
declaração de rendimentos <Lei n9 4.154, art. 31>.
·
·
§ 1o O impôsto devido em face da declaração de rendiment,os deverá
ser pago de uma só vez, qtwnda infefior (Lei no 4.154, :;)..rt. 31, parágrafo
tinico) :

-

a) a Cr$ 26.460 (vinte e seis mil quatrocentos e sessenta cruzeiros),

no caso de pessoas fiSicas;
·
O.) a Cr$ 105.840 (cento e cinco mil oitocentos e quarenta cruzeiros),
no caso de pessoas jurídicas.
§ 2\l Se o impbsto fôr superior a essas quantias, é permitido o paga-

mento parcelado, dentro do respectivo exercício financeiro,. em cotas mensais,
iguais e sucessivas, .da.terminadas pela autoridade lançadora, atê o máximo
·de 8 (oitoJ e nunca- mferior à metade das importâncias indicadas no § 19
(L€i n9 4. 506. art. 3<-1, ~ 5Q)
§ 39 Nos casos do part~grafo únicci do art. 320, o p8..gamento c'ia
pr1meira cota, on da totalidãde dn impôsto poderá ser exigido dentro do
mês em que se verificar a entrega da declaração de rendimentos da Bociedade, desde que observado o prazo de 20 (vinte> dias, contado da_ data
da notificação do lançamento, respeitado ainda o disposto nos §§ 19 e 29 dêste
. artigo.
<\
§ 49 Quando a pessoa juridica apresentar declaração de rendimentos
nos meses de janeiro e fevereiro, de acôrdo com as disposições ·do artigo
321 e seu parágrafo, poderá efetuar o· pagamento do impôsto, respectiva~
mente, em 10 (dez) e 9 <nove) cotas mensais, observando-se. no qile couber,
o estabelecido nos §§ 19 e 2Q dêsGe artigo (Lei n9 4.506, art. 36).
Art. 344. Paga a primeira cota do impôsto. no prazo de 20 (vinte)
dias, marcado na notifif"aç.ão de lançamento, as restantes serão recolhidas
com intervalos de 30 <trinta) dias.· a contar do vencimento da primell'a
(DEcreto-lei n9 5.844, art. 93).
·
Parágrafo único. 1!: facultado ao contribuinte, ,depois de lançado, pagar
antecipadamente uma ou mais cotas, ou a totalidade do impôSto (Decreto-lei
nQ 5.844, art. 93. § 19). •
Art. 345. No caso · ae falência, considerar-se-ão -vencidos tódos os
prazos. providenciando-se- imediatamente a cobrança judicial da dívida
(Decl'eto-lei n!f 5.lYl~. art. 94).
Parágrafo· único. São também considerados. vencidos todos os prazos
para pagamento, nos casos dP transferência de residêricia para o exte1·ior,
de q_ue · trata o art. 11 (LP.i nQ 3 .470, art .. 17, § 2<?).
Art._ 34-6. Quando b(Jt'ver suplemento de impôsto pr~JCeder-se-á à cobt::mça do' clébito clt uma só vez. (Decreto-lei n9 ·5.844, art. 93, § 29 e
I.ei n9 154 art. H). § 19 Na bipótcsr de lançamento ex ofjicio, o ·pagamento do impôsto
tamb~rr ser?. efetuado na sua totalidade (Lei n9 2.3•54, art. 27).
§ 29 Nos casos d~ P.ntJega da declaraçãc de rendimentos fora dos
prazoH estabelecidns de avôrdo com os arts. 314, 318, 320, 321 e '323, o
impôstu deverá ser l'eO..>lhido de uma só vez, em sua totalidade, sempre
que o prazo fôr excedido de H' (cJ.ez) dias, sem prejuízo das penalidades
fiscais (Lei 1~Q 4.506, ar~. 34, § 7Q)
Art. 347. Ressalvados os case;r.: especiais, previstos em lei, quando· a
importância do tributo fôr e:zigiyel parceladamente, vencida uma pres-
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tação e não paga até o V!'!ncimento da prestação seguinte, considerarse-·á vencida a di't:lda global, sujeitando-se o de~edor às sanções legais
(Lei n9 4.357, art. 10).
Art. 34·8. Os rendimentos e os bens dos menores só responderão pela
pan·el<• di? impó~t,o proporcmnal à relação entre seus rendimentos líquidos
e o total da renda bruta oecJatada conjuntamente com a de seus pais
(Lei o? 4.506. art. 49, § 39).

CAPiTULO V

DA
J'_rt. 349_ O

DIS~ENSA

DE LANÇAMENTO

pagamento do impôsto no ato da entrega da declaração

de rendimentos ~:oerá efetuac~o na. sua totalidade (Lei n9 2.3·54, art. 2.7).

Patágrafo único. o pagamento do impOsto deverá ser efetuado também
na sua. tota!idade e no dto da entrega da declaração de rendimentos:
a) nos casos de extinção da 'Pessoa jurídica (Lei n9 2. 354, art, 2.7};
b) nos casos de transferência ·de residência para o exterior, de que
'rata o art. ü (Lei n9 3. 470. art. 17) •
A.rr:. 350. Ao contrttuinte ·.que apresentar sua ·declaração de rendi·
menta,~ dentro dos prazo.., rnat·cados e efetuar no ato o pagamento in·
tegral ào impõsto, será concedido o desconto de (Lei n9 154, art. 19, e
Lei

n~

4'.154,

ar~.·

32):

a'

8%

(oito p_or cento), se o pagamento fôr efetuado no mês de

b>

6%

(Seis ror cento>, se o pagamento fôr efetuado no mês de

C)

4%

(quatro por cento), se o. pagamento· fôr ·efetuado- no mês de

janeiro;

fevereiro;
março;

d)
abril.

2% (dois por cento>,

se o pagamento fôr efetuado no mês de

Parttgrafo ·únJco. A concessão dos descontos de que trata êste artiooo
nao se es1,enderã ao pagamenw de qualquer diferença de impôsto cobrada
posteriormente (Lei ·n9 Í54, art. 19).
TiTULO

II

Do contrôle dos rendimentos sujeitos ·ao impôsto
MPÍTULO

DA FIS,CALIZAÇAO DO IMPOSTO

Art. 3-51'. A fiscalização do impôsto de renda compete às repartições
encarregadas do lançamento dêsse tributo e, especialmente, aos agentes
tiscais cto impôsto de renda, mediante ação fiscal direta, no domicilio dos
contribuinte& (Lei n9 2. 3·54, art. 79, 1) .
·
§ 1Q A ação fiscal direta, externa e permanente, réalizar-se-á pelo
·~ompar"!cimehto
do- agente fisbaJ do impôsto de -renda no domicmo do
contribcünte, para orientá-lo ou esclarecê-lo no cumprimento dos s&us
Ceveres fiscais, bem como para verificar. a exatidâo dos rendimentos sujeitoS a incidência do impõsto, lavrando, quando fôr o caso, o competente tê':'mo (Lei n9 2.354,. art. 79, 2) ..
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§ 29 A ação fiscal direta, externa e permanente, es_tender-se-á a ope~
rações ·realh·aúa pelas firmas e sociedades no própriO ano em que se

efetuar a fisc<:~lização (Lei ·n9 4.357, art. 24).

Art. 352. Tôdas as pessoas físicas ou
sao obrigadas a· prestar as informações e
los agen~es fisc::tts do impôsto de renda
sendo t!?_,_s declarações tomadas por têrmo
nQ

2.354, a1·t. 79 3).
Art.

~j:L

jurídicas, contribuintes ou aão,
os esclarecimentos exigidos peno exercício das suas funçoes.
e assinadas pelo declarante n..ei

o disposto nos art-s. 17 e 18, do Gódigo Comercial, não

terá aplicação para os efeitos de exame de livros e documentos neces~
· sários à <~..mraç3o da veracidade das declarações, balanços e·· documen~os
apresen~actos e das informações prestadas às repartições do Impôsto de
Renda (Decreto-lei nQ 5.844, art.. 140, § 19; Lei nQ 2.354, cnt. 7Q, 4; Lei
n9 4.154, art. 79 e Lei nQ 4. 595,. art. 38 §§ 5 e 6Q).
Art 3'54.
Os agentes fiscais do impôsto de renda procederão ao
exame dos .\ivros e documentos de contabilidade dos contribuintes e rce.lízarao as diligéncias e investigaçfies necessárias para apurar a exaticlão
das deCúU.ições, ·balanços e documentos apresentados, e das informações
pre~tadas, e verificar o cumprimento das obi.·igações fiscais (Lei n9 2.354,
art. 'J9; (!,) .
§ lY Inkiacia a perícia contábil, nos têrmos dêste artigo, os agentPS
fiscais du rmp6sto de renda ficam obrigados a fazer, dentro do orazo Ii c
10 (dez) dias, a 1.ecessárta comunicação à repartição a que estiverem jurisdicionarios (Lei n9 2.3·54, àrt. 79. 4, § 19).
§ 29. Em relação ao mesmo. . exercício, só é possível um segundo exame
mediante ordem escrita do diretor. do delegaâo regional ou seccional,, ou,
ainda, do Chefe de Inspetoria do Impôs to de Renda (Lei n9 2. 354, artigos 7Q, 4, § 29 e Lei n9 3.470, art. 34).
Art. 335. Sempre que apurarem infração das disposições dêste 'regu·
lamento, os agentes fiscais do impôsto de renda lavrarão um auto, o que.l.
escrito "Om clareza, sem entrelinhas, rasuras ou em€idas, indicai·á a falta
cometida e a norma violada (Lei. n9 2.3-54, àrt. 79, 6). ,
§ 19
O autuado será convidado a t.ssinar o auto e a prestar esclarecimentos nos tênnos do § 19 do art. 408, mas a sua ssinatura. não
significará concordância, nem a falta de assinatura invalidará o auto (Lei
n9 2.3-54, tU"t. 79, 6, § 19). ·
§ 29 A.:: incorreções ou omissões do auto de infração não darão motivo
a nulidade do 1lrocesso de lançamento ex-Ojjicio ou outro qualquer,
quando dêle constarem elementos suficientes para dete:rminar com J:>egurança a infração e o infrator (Lei n9 2.354, art. 79, 6, § 29).
§ 39 Se, de exaines poSteriores à lavratura do auto, ou por qualquer
diligência no curso da ação fiscal, se verificar outra falta além da inl~·
cial, lavrar-se-á têrmo que a consigne no processo (Lei n9 2.354, artigo
79, 6, § 3Q).
/
§ 4.9 Os autos podetão ser inteira ou parcialmente dactilografados,
ou ainda Impressos em relação ::),s _palavraS invariáveis, devendo ser, neste caso, os claros preenchidos a m~o ou a máquina e as linhas em branco
inutilizadas por quem os lavrar (Lei n.9 2.354, art. ·7.9, 6, § 45').
§ 59 O auto de infração decorrente de exame de escrita nos casos de
inexatidâo de declaração será lavrado sômente depois de concluído o respectivo laudo, sendo do mesmo auto fornecida cópia ao contribuinte autuado e dêle devendo constar as faltas apuradas e a indicação das dispo ..
sições legais ou regulamentares infringidas, facultando-se, ao interessado,
vista do processo na repartição (Lei no 2.354, art". 79, 6, § 59J.
§ 69 Os laudos de exame de escrita serão revisto.3 pelas Delegacias do
lmpôsto de- Renda, que, para êsse fim, instituirão serviços especializados
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.e aclotarã::>, em conseqüência, providências acauteladoras de ·:nterêsse da
Fazenda Nacional e do direito dos contribuintes <Lei n.9 2. 354, artigo
7.9, 7)

o

79 A cõpia dos laudos a que se refere o parágrafo anterior será encaminhada ao Departi'!mentn de Impôsto de Renda, pelos órgãos subordinados, para estudos de sua c?mpeGência (Lei n.9 3.470, art. 55J.
Art. 356 O disposto no artigo 3'54 não exclui a competência do diretor, dos d~legados e chefes de Inspetorias d,o Impôsto de Renda para determinarem, em cada caso, a realização de exames de livros e documentos de contabilidade ou .outras diligências,. pelos agentes fiscais do Impôsto de renda (Decreto-lei n.9 5.844, art. 140 e Lei ll.9 3.470, art. 34).
Art. 357 A firma ou sociedade que, depois de iniciada a ação fiscal
de acôrdo com os artigos 3,54 e 3:5·6, apresentar. declaração ou requew~r a
retificação de rendimentos de sua declaração, não se eximirá, por isso. das
ptmalidades previstas neste Regulamento, aplicando-se o m.:;,srno t):lrocedim.ento a tôdas 9.s pessoas fJfjca3 ou jurídicas quanto aos rendimentos
oriundos da firma ou sorh:dade a que se referir aquela ação fiscal,· inclusive
aos sujeitos ao regime ·de arrecadação nas fontes <Decreto ·lei n'~ 5. 844,
e.rt. 63, §59 e Lei nf.l 2.::!54, art. 7'1 4>.
A.rt. 358. As repartições ou os agentes fiscais de imp6sto de r<::nda
procederão às diligências necessárias à apuração de vacância de casa.s ou
apartamentos, bem como dos respectivos preços. de ..locação, podendo exigir, quer do locador. quer do locatário, a exibição dos contratos e recibos
(Decreto-lel nç. 5.844, art. 139, e Lei nf.l 2.354, art. 79).
Al't. 359. Para contrôle da legitimidade das deduções e abatimentos
de juros pagos ou C::~b't::J:dos, é assegurado às autoridades do impôsto dé
!"enda investi.gar ·a natureza dos respectivos empréstimos, inclusive q capacidade económica e financeira do prestamista (Lei n9.3.470, art. 41).
§

Art. 360. Ca agentes fiscais do imnôsto de renda .. designados pelo
diretor ou pelos chefes das repartições ~lançadoras dêsse impôsto, reali~
zarâo as inve~tigações necessárias para apurar as condições de venda dos
~i:~f 0 ~ 9 i~~l~g~v~rt:u~~~ o aos corretores, através das suas notas e livros
Art. 361.
Serão punidos, com os penas previstas no Estatuto . dos
Funcionários Públicos civis da Unf.ão, os funcionário~ do Impôsto de Ren~
da que, por ineficiência, negligência, omissão ou dolo, no exercício de
suas funções deixarem de apurar devidamente as faltas ou fraudes come~
·tidas pelos ~ontribuintes em prejuizo da Fazenda Nacional (Lei nº 2. 354,
art. 79, 8).
§ 19 A aplicação das penas de que trata êste artigo terá lugar, t.•:~.111w
bém, quando o auto ou laudo de exame fôr julgado improcedente,_ em virtude de proposital abuso de autoridade ou evidente êrro grosseiro, praticado pelo agente fiscal do impôsto de renda (Léi nf.l 2.354., art. 7°, 8Q,
parágrafo único) .
. § 29 No ca.so da letra uc" do art. 55, o servidor que, de má fé ou
sem suficientes elementos de comprovação, promover lançamento de impôsto indevido será passível de demissão, sem prejuízo da responsabilidade criminal (U:i n9 4.069, art. 62).
Art. 362. Os que dr:osacatarcrn por qualauer maneira. os a.14entes fiscais à.o impõsto de renda no ~xercício de suas funcões, e os que por
qualquer meio impedirem a fiscalização serão punidos na forma do Código Penal, lavrando {) funcionário ofendido o competente auto <:;.ne,
acompanhado rlo rol das testemunhas, será remetido ao Procurador da
República pela repartição competente (Lei nf.l 2.354, art. 71?, 5).
Parágrafo único. No caso de desacato o funcionário poderá solicitar
o auxílio das autoridades policiais para as providências legais <Lei nümero 2.354, art. 7º, 5, parágrafo l'm1ca'
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CAPITULO II

DO DEVER DE INFOR~CAO PELAS FONTES E DOS óRGi~.OS
AUXllJARES DA ADMINISTRAÇAO DO IMP6S~'O
Seçdo 1 -

Disposições gerais

Art. 363. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuirite ou nào,
poder-á eximir-se de fornecer. nos prazos marcados, as informações üU

esclarecimentos solicltados pela-S repart!çoes ao ImpOsto de Renda (Decreto-lei nQ 5.844, art. 12-3).

§ 19 Se as exigências não forem atendidas, a autoridade fiscal competente cientific~rá desde logo Q infrator da multa que lhe foi imposla,
fixando nôvo prazo para o cumprimento da exigência (Decreto-lei número 5.844, art. 123, § 19).
·
§ 2'? ;.'se as exig€ncias forem novamente desatendidas, o infrator ficará sujeito à penalidade máxima, além de outras medidas "legais cnecreta-lei nQ 5.844, art. 123, § 2g).
§ 39 Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a autoridade fiscal
competente designará funcionários para colhêr a informação de q~ carecer (Decreto-lei n9 5.844, art. 123, § 39).
Art. 364. Até o último dia -útil de abril, as pessoas fisicas -e jurídicas são obrigadas a enviar às repartições do Impôsto de Renda informações sôbre os rendimentos que Pf!,garam ou creditaram no ano a!!terior, por si ou como representantes de terceiros, com indicação da r:.atureza das respectivas importâncias e dos nomes e endereços das pessoas
que os-receberam (De-r.reto-lei n9 5:844, art. 108).
§ 19 As informações de· que trata êste artigo deverão ser apresentadas, de preferência, juntamente com a declaraÇão de rendimentos da
pessoa informante, prorrogando-se automàticamente o prazo de que .
trata êste artigo, nos casos previstos no parágrafo único do art. · 320.
§ 29 Deverão ser informados de acôrdo com êste .artigo, os ordena.dos, gratificações, bonificações, interêsses, comissões, honorários, percentagens. juros; dividendos, lucros, aluguéis e "quaisquer outros rendimentos
(Decreto-lei n9 5.844, art. 108, § 19).
§ 39 . A informação deverá abranger as importancias· em dinheiro pagas para custeio de viagem e estada, no exercício · da profiSsão, bem
como as cotas para constituição de fundos de beneficência (Decreto-lei
nQ 5.844, art. 108, § 29).
§ 49 Salvo quanto a jmos, dividendos, lucros e aluguéis, nâo serão
prestadas informações sôbre rendimentos pagos, quando as respectivas
importâncias não excederem a Cr$ 1.500.000 '(um milhão e quinhentos
mil cruzeiros),, anualmente, desde que as pessoas que os tiverem recebido
não percebam rendimentos de outras fontes. (Lei n9 2~354, art. 31 e Lei
n'? 4.154, art .. 29),
~
' -, :r:::·~·~
§ 59 Ignorando o informante se houve pagamento por outras fontE:s,
deve prestar informações dos rendimentos que pago:u (Decreto-lei número .

5.844, art.. 108, § 49).

§ 6Q Quando os rendimentos se referirem a residentes ou domiciliados no estrangeiro, o informante mencionará essa circunstância, indicando o nome e énderêço do procurador a quem foram pagos (Decretolei n\l 5.844, art. 108, § 59).
·
~ ,79 Havendo dúvida sôbre quaisquer informações prestadas ou qua;lçl:o est~.8 . forem incompletas. a repartição poderá mandar verificar a sua.
veracid"ade na escrita dos informantes ou exigir os esclarecimentos necessários (Decreto-lei n9 5.844, art. 108,. § 6g).
Art. 36·5. Os contribuintes sujeitos ao regime de desconto do 5mpôsto·
na fmma do art'. 107, estão obrigados a informar, até 30 c\c abril de
cada ano, os rendimentos pagos a terceiros, no ano anterior, indieandc
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nomes e endereços daS pessoas que os receberam (Lei n9 3.470~ ar~
t1go 22) •
Parágrafo único. As informações de que trata êste artigo, prestadas
em fórmula própria, deverão ser entregues às repartições, por intermédio
dos empregadores, quando o empregado não estiver obrigado a apresentar
declaração (Lei nQ 3 .470, art. 22, parágrafo único).
Art. 366. As pessoas físicas e .iuridicas, as repartições públicas fe~
derais, estaduais e municipais, e os órgãos autárquicos e paraestatais que
pagarem ou creditarem os rendimentos a que se refere o art. 47, deve~
râo tonlecer ao beneficiário documento comprovante de todos os pagamentOs ou créditos de rendimentds em cada exercício (Lei nt? 4.154, ,artigo 13) .
Parágrafo único. o beneficiário dos rendimentos de que trata êste
artigo é obrigado ·a instruir a sua declaração com êsse docUmento (Lei
n9 4.154, art. 13, § 19).
Art. 367. As pessoas físicas ou jurídicas, bem como as repartjçôes
públicas . que efetuarem retenção do impôsto na fonte, deverão fornecer
ao contribuinte docurp.ento comprobatQ.rio dessa retenção, em duas vias,
com indicação da natureza e montante do rendimento a que o mesmo
se refere (Lei n9 4.154, art. 13, § 29).
Art. :368. As pessoas físicas e jurídicas bene~iciadas com o recebimento de contribuições, doações, prêmios e bôlsas, dedutíveis ·de lucro
bruto ou da renda brut~ .dos contribuintes, ficam obrigadas a provar às
autoriáades fiscais do impôsto de renda, quando exigido, a efetiva aplicação dos recursos nos fins a que se destinaram <Lei n9 4.154, art. 25).
Art. 369. AI:; informações de que trata êste capítulo. serão· enviadas
as respectivas Delegacias e Inspetorias do Impôsto de Renda ou exato~
t•ias federais, em fichas próprias, acompanhadas de relação em duas vias,
uma das quais será devolvida ao informante com o competente recibo
(Decreto-lei nfl 5.844, art. 122).
~
Paragrafo. Unico. As fichas e relações de que trata êste artigo. as
quais deverão ser assinadas pelos informantes, obedecerão aos modelos
aprovados pelo diretor do Im.pôsto de Renda (Decreto-lei n9 5.844, artigo 122, parágr~o único)·.
Seçâo 11 - Das repartiçôes federais, estaduais e municipais e das
entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista

Art. 3.70. São obrigados a auxiliar a fiscalização, prestando informa~
çôes e esclarecimentos que lhes forem solicitados, cumprindo ou fazendo
cumprir as disposições dêste regulamento e permitindo aos agentes fiscais do impôsto de n?!,da colher quaisquer e1ementos- necessár.iod à repartição. todos os órgãos da administração pública federal, estadual e municipal. bem como as entidades autárquicas, paraestatais <" de economia
mista <Decreto-lei nfl 5.844, art. 125 e Lei n9 2.3-54, art. 79).
Art. 371. As autoridades superiores do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e das Policias, bem como os diretores ou chefes de reparti.côes
federais, estaduais e municipais e de departamentos ou entidades autárquicas, paraestatais ou outros órgãos a ·êstes assemelhados por ato do
Góvêrno, deverão prestar· infornlações sõbre os rendimentos pagos a seus
subordinados e a terceiros <Decreto-lei nfl 5.844, art. 109).
Art. 372. As repartições federais, estaduais e municipais, as entidades autárquicas, paraestatais e· de economia mista não pagarão venci~
mentos. depois de 30 (trinta) de abril, aos funcionártos e militares ati~
vos e !nativos, que rE::C'ebam menSalmente, quantia superior a Cr$ ...._.•
630.000 <seiscentos e trinta mil cruzeiros), sem que êstes exibam o recibo de entreg-a da ckclaraç,ao ctt: rendiméntos (Lei n9 1.474, art. 19, 1
~. Lei n9 4.506, art. 10).
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autos e livros de registras em cartórios, quer antes, quer depois da par~
tilha e de seu julgamento ou homologação <Decreto~lf!i n9 5.314, art. 128).
Art. 381. Os escrivães dos cartórios da JUstiça do Distrito Federal,
dos Estados e dos Territórios são obrigados a informar, no prazo de 30
(trintaJ dias, conta(j_o da data da homologação da sentença, as· importâncias correspondentes aos honorários, vintenas ou COlJ:?.issóes pagas aos
advogados, médicos, testamenteiros, sindicas, liquidatários e avaliadores (Decreto-lei n'? 5.844, art. 117).
Art. 382. Os oficiais de registro de imóveis e d~ hipoteca marítima
são obrigados a .remeter, dentro de 30 (trinta) dias . contados da data de
registro, averbação ou transcnçâo do titulo, as informações relativas a
transmissão de imóveis e aos contratos que indiquem despesa ou receita
em dinheiro, passagem de capital de um patrimônio a outro, ou, ainda,
que mencionem uma capitalização de juros (Decreto-lei n9 5.844, art. 118).
Art. 38,3. Os oficiais de registro de titulas e documentos são obrigados a remeter, dentro de 30 <trinta) dias, contados da data do registro,
as informações relativas aos contratos de arrendamento, locação, sublocação,
carta de fiança, empreitada de serviços, abertura' de crédito' em conta
·corrente, penhor agrícola· ou mercantil, caução, contratos de parceria e
estatutos das sociedades civis <Decreto-lei n9 5.844, art. 119),
§ 1Q Os tabeliães de notas e os serventuários que exercerem funções
de no.tários públicos são obrigados a remeter, dentro de 30 (trinta) dias,
contar.ios da data da escritura, as. iriformações telativas às escrituras de
arrenjamento, locação e sublocação de imóveis e locação de serviços (Decreto-lei n9 5.844, art. 120>.
§ 29 Os tabeliães ·de notas e serventuários que exerçam função de
notário público, federais ou estaduais, preencherão, em cada caso, uma
ficha-súmula de todos os elementos constantes da guia apresentada pelo
vendedor de imóvel, encaminhando-a à" competente repartição lançadora
do impôsto de renda, até o dia 10 <dez) do mês subseqüente ao em que
fôr lavrada a respectiva escritura pública (Lei n9 4.154, art. 21, § 29).
§ 39 Para efeitO cte comprovação da ficha-sümula de que trata o
parágrafo anterior, ficará arquivada em cartório uma das. vias da guia
de recolhimento ou negativa, especialmente expedida para êsse fim.
Art. 384. Na forma preceituada nos arts. 381, 382 e 383, serão
também enviadas comunicações sôbre aumento de dívida ou aluguel, cessão
ou transferência, quitação total ou amortização de dívidas, rescisão e prorrogação de prazos, de todos os empréstimos ou contratos (Decreto-lei
n9 5. 844, art. 121) .
Seçâo

V -

Do Departamento Nacional de Propriedadê Industrial

Art. 385. o Departamento Nacional de Propriedade Industrial deverá
fornecer informações sôbre os registras de patentes de invenção e de marcas
de indústria ou de comércio (Decreto~lei n9 5.844, art. 113).
Seção VI -

Do Departamento Nacional de Registro do Comércio
e Juntas Comerciais

Art. 386. o Departamento Nacional de Registro do ·Comércio e as
Juntas Comerciais, _ou as repartiçõeS e autoridades que as substituirem,
deverão enviar, no prazo de 30 <trinta) dias, contado da data do registro,
cópia dos documentos registrados, referentes aos contratos, alterações e
distratas (Decreto-lei n9 5.844,· art. 112).
·
Seção VII -

•Das Câmaras Sindicais de Corretores ..

Art. 387. As Câmaras Sindicais de Corretores publicarão, mensalmente, a lista dos títulos que hajam sido objeto de transações reiteradas
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na Bôlsa e cuja cotação, a juizo da Câmara Sindical, represente o preço .

real do mercado (Lei n9 3.470, art. 36).

Parágrafo único . - Serão excluídos da lista os títulos cuja cotação,
por falta de mercado per~anente, resulte de prévio en,te~dimento entre

comprador e vendedor (Lel n9 3.470, art: 86, parágrafo umco)_.
Art. 388. As Câmaras SJ.r<.•iq-...1::-: de Corretores~ :;ão obri{5adHS a prestar

infmmações nos têrmos do art. 3G4, sôbre as comissões percebidas _pelos
corretores ÓJecreto-lei n9 5.844o art. 111).
Seçáo VII 1 -

Das· Caixas, Assoczaçôes e Organizações Sindicais

Art. 389. São obrigadas a prestar informações, no,s têrmos do art. 364,
as caixas, associações e organizações sindicais de empregados e empregadores que interfiram no pagamento da remuneração dos trabalhadores
avulsos a que se refere a alínea e do § 19 do art. 4'7 (Lei nQ 3.807, art. 49,
c e Lei nQ 4.35'7, art. 16, parágrafo único).
Seção IX -

Dos intermediários de operaçôes mobiliárias

Art. 390. São obrigadas a prestar informações, nos têrmos do art. 364,
as pessoas que, habitualmente, se encarregarem de receber juros, exceto
de div'.das públicas ,de comprar e vender cambiais e valores da Bôlsa, por
conta de outros, quanto às vper&ÇóeS efetuadas em n·Jme a.e se'LI.s clientes
(Decreto-lei nQ 5.844, art. 111).
Seçâo

X -

Das Companhias de Seguros

Art. 391. São obrigadas a prestar informações, nos têrmos do -art. 364,
as companhias de seguros, qualquer que seja a forma de constituição, sôbre
o pagamento de pensões aos seus contribuintes (Dec.-lei n9 5.844, art. lll>.
Seção

XI -

Das emprêsas de" administração predial

Art. 392. São obrigadas a prestar informações, nos têrmos do art. 364,
as emprêsas de administração predial, sôbre os aluguéis recebidos por conta
de seus clientes, com indicação de nome e ehderêço dos mesmos e das
importâncias discriminadas por prédio (Decreto-lei n9 5.844, art.· 111).
Seção XII -

Das entidades pagadoras de direitos autorais

Art. 393. São obrigadas a prestar informações, nos têrmos do art. 364,
as emprêsas, sociedades ou associações, sõbre os rendimentos ci.ue pagarem
provenientes de direitos autorais, com indicação. das importâncias e dos
nomes e endereços das pessoas· que os receberem (Decreto-lei n9 5.844,

art. 111).
Seção

XIII -

Das emprêsas que exploram serviços de iluminação

Art. 394. As emprêsas . que exploram serviços de iluminação são
obrigadas a prestar as informações que lhes forem solicitadas, quanto ao
período de fornecimento de luz e ao nome' e enderêço dos consumidores
(Decreto-:-lei nQ 5.844, art. 129).
Seção XIV -

Do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária

Art. 395. b Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (ffiRA) fornecerá
às repartições do Impôsto de Renda a relação dos contribuintes do
Impõsto Territorial Rural, cem os respectivos valôres tributados (Lei número 4.504. art. 53).
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Ct.Pl'IULO Ill

DA PROVA. DF. QUITAÇAO DO IMPOSTO DE RENDA

Art. 396. A prova de quitação do impôsto de renda será feita com
certidão da repartição· competente (Decreto-lei n9 5.844, art. 135).
§. 19 Nos atos em que é exigida apresentação de certidão, é obrigatória a averbação do número e da data em que foi passada e da- repartição que a forneceu (Decreto-lei n9 5.844, art. 135. § 19).
§ 29 Para efeito déste artigo. as certidões serão numeradas seguidamente, em cada ano, recebendo, após o número, a indicação do ano em
que forem passadas (Decreto-lei nq 5.844, art. 135, § 29).
·
§ 39 A certidão de que trata êste artigo só produzirá efeito no ano
em que tiver sido passada, salvo quando se tratar de contribuintes que
se ·retiram em caráter definitivo do território nacional, casos em que êsse
documento sOmente terá validade até. 60 (sessenta) dias da data da sua
emissão (Decreto-lei nº 5.844, art. 135, e Lei n9 3.470, art. 17, § 19).
Art. 397. E' obrigatória a prova de quitação do impôsto de renda
em todos ·os contratos com a administração pública federal, estadual ou
municipal (Decreto-lei n9 5 .844, art. 131).
Art. 398. Nenhum passaporte se!á concedido ou visado, sem que o
interessado prove estar quite com o impôsto de renda ou ter efetuado o
depósito da importância em litigio, na repartição arrecadadora competente ou, ainda, oferecido bens à penhora na esfera judiciária (Decretolei n9 5.844, art. 134).
·
§ lQ Ressalvados os casos previstos nos §§ 29 e 3ç dêste artigo, havendo débito apurado, se não estiverem vencidos os prazos de pagamento,
reclamação ou recurso ·poderá ser fornecida prova de quitação, quarido
prestada fiança.
·
§ 29 No caso de servidores públicos federais, .estaduais e municipais,
de militares em geral e de funcionários das entidades autárqu.icas, paraestatais e de economia mista, que estejam em débito, as repartições do
impôsto de renda farão a devida comunicação à repartição pagadora
competente, para a .averbação em fôlha de pagamento e desconto ~a forma
do disposto nos §§ 19 e 29 do art. 343, desde que -o contribuinte devedor
solicite· essa providência (Decreto-lei nQ 5.844, art. 134, parágrafo único,
e Lei n9 3.470, art. 67).
§ 39 Nos casos .de que trata o art. 11, será permitido o depósito em
dinheiro, relativamente a parte do débito que fôr objeto de reclamação,
para os fins previstos neste artigo (Lei n9 3.470, art. 17, § 29).
Art. 399. Nenhum pedido de concordata ou de reabilitação do falido
será homologado, sem a prova de quitação do impôsto de renda <Decretolei n9 5.844, art. 126).
Art. 400. Nenhum esbôço ou formal de· partilha, amigável ou judicial,
ou cálculo de adjudicação poderá ser convencionado, aprovado ou julgado
sem quitação do impôsto de renda .devido pelo espólio ou pelo de cujus
(Decreto-lei nll 5.844, art. 127).
§ 19 Para efeito do disposto neste artigo, julgado o cálculo, o juiz
solicitará informação sôbre a existência de débito do impôsto de renda
em nome do de cujus ou do P.SpéJ:ih remetehdo uma relação discrlminativa
dos bens constitutivos do monte (Decreto-lei n9 5.844, a1·t. 127, § 19).
§ 29 No ofício em que solicitar informações,· além de relacionar os
I'Jen.s constitutivos do monte cvm Of respectivos valôres, o hHm fornecerá
indicações que identifiquem o de cujus ou o espólio, bem como o estado
civil do falecido. acrescido do nome do outro cônjuge quando se· tratar d:e
mulher casada ou viúva, profissão, nome do inventariante e do advogado,
com os respectivos endereços. bem co"mo a data do falecimento.
§ 3° Na hipótese do de cujus possuir nome próprio de uso habitual
. que possibilite ·confusão com pessoas homônimas, o juiz oficiante deverá
fornecer, igualmente, outros elementos de identificação, como seja a nacionalidade e a data do nascimento.
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§ 49 Qualquer outra inclUsão de bens no monte deverá ser comu~
nicada à repartição fiscal competente, na forma preceituada neste artigo

(Decreto-lei n9 5.844, art. 12'7, § 29).

.

.

.

§ 59 Essas providências são extensivas aos processos de sobrepartilha;
extinção de quaisquer cláusulas testamentárias e subrogação quanto r..os
bens declarados ou sôbre os quais versar o feito (Decreto-lei n9- 5.844,

art. 127,

§_ 39).

·

. §· 69 A informação de que trata êste artigo será .prestada dentro de
30 (trinta) dias, incorrendo em falta disciplinar, punível com a multa
prevista na letra t do art. 450, imposta pelo Diretor Geral da Fazenda
Nacional, o chefe da repartição que, sem razão justificada, prestar infor-·
mação depois dêsse prazo (Decreto-lei nº 5.844, art. 127, § 49).
Art. 401. O Departamento Nacional de Registro . do Comércio e as
Juntas Comerciais ou repartições que ·suas vêzes fizerem não poderão arquivar distratas ou oltE:J:<!cões de contrates de quaisquer sociedad;:s, atas ·de
assembléias gerais de s-ociedades por ações, nacionais ou estrangeiras, relativas a alteração de estatutos, liqmdação ou dissoluçào, bem como dar
baixa da matricula das firmas individuais, sem que_ a prova de quitação do
impôsto. (Decreto-lei n!? 9.407, art. 19).
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica às alterações
de contratos ou estatutos sociais e as atas de assembléias gerais de acionistas, quando não importarem em modificação do capital social ou da
remuneração dos sôcios ou diretores, bem como aos instrumentos de- elevação do capital de firmas e sociedades, promovida de conformidade com
o art. 39, da Lei n9 4.357, de 16 de julho de 1964 (Lei n9 4.862, art. 30).
Art. 402. A Fiscalização B&l~cária não autorizará qualquer remessa
de rendimento para fora do país, sem. a prova de pagamento do impôsto
de renda (Decreto-lei n9 5.844, art. 125, parágrafo único, c).
Ai't. 403. Os leiloeiros não poderão vender, mesmo ~m hasta pública,
estabelecimentos comerciais ou industriais, sem a prova de estar o vendedor quite com o impôsto de renda (Decreto-lei n9 5.844, art. 130).
C-"PÍTULO IV

DO SIGILO FISCAL

Art. 404. Tôdas as pessoas que tomarem parte nos serviços do tmpôsto de Renda são obrigadas a guardar rigoroso sigilo sôbre- a situação
de riqueza dos contribuintes (Decreto-lei n9 5.844, art. 201).
§ 19· A obrigação de guardar reserva sôbre ,a situação de riqueza
dos contribuintes se estende a todos os funcionários do Ministério da
Fazenda e demais servidores públicos,· que, por dever de ofício, vierem a
ter conhecimento dessa situação (Decreto-lei n9 5.844. art. 201, § 19).
J:i 29 E' expressamente proibido revelar ou utilizar, para qualqq~t· fim,
o conhecimento que os servi deres adquil'ir.em quanto aos ·~c-;reclcs dos
negócios ou da profissão· dos collt"ibn~~fes (Decreto-lei nQ '1.844, art. 201,
§ 29) •

Art. 405. Aquêle que, em serviço do Impõsto de Renda, revelai- infor-·
mações que tiver obtido no · cumprimento do dever profissional ou no
exercício do oficio ou emprêgo, será responsabPizado como violador de
segrêdo, de acôrdo com a lei penal (Decreto-lei n9 5.844, .art. 202)-.
Art. 406. N-enhuma informação poderá ser dada sôbre, a situação
fiscal e financeira dos contribuintes. sem que fique registrada, em processo
regular, que se trata d~ requisiç§..o feita por magistrado, no interêsse da
Jus~iç.B., ou por chefes de repartições federais, diretores da Prefeitura do
Distrito Federal e Secretários da Fazenda nos Estados, no interêsse àa
administração pública (Lei nQ 3.470, art. 54).
§ 19 As informações requisitadas pelos diretores da Prefeitura do
Distrito Fed-eral e Secretários da Fazenda Estadual sOmente poderão versar
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sôbre a receita e despesa das firmas e sociedades, bem como a respeito~
de propriedades imobiliárias (Lei n9 3.470, art. 54, parágrafo único).
§ 29 o diretor do Departamento do Impôstp de Renda expedirá as
instruções necessárias para o cumprimento do disposto neste artigo e nd
ante1·ior, pelas Delegacias e Inspetorias do Impôsto de Renda.

TITULO III

Da omis·são de rendimentos
CAPÍTULO I

DO LANÇAMENTO EX OFFiCIO RELATIVO A DECLARAÇA:J
DE RENDIMENTOS

Art. 407. o 1:1nç9.me:nto ex ojjicio serâ efetliado quando o contribuinte
(Decreto-lei n<? 5 844 art. 77"!:
aJ bâ.o apresentar declaração de"rendimentos;,
b) deixar de atcndt::r ao pedido de esclarecimentos que lhe fõr dirigido,
recusar-se a presta-los ou não os prestar satistatóriamente;
__..
c) fizer declaraçáo inexata, considerando-se como tal nao só a que
omitir rendiment-os, como também a que contiver dedução de despesas não
Metuadas ou abatimentos indevido&.
Art. 408. O proct:ssú de lançanJento ex ojjicio será 1n1ciado por d.es~
pacho mandando intimar o intern-sado para, no prazo de 20 <v1n1e) dias,
prestar esclarecimentos, quando necessárjos, ou para efetuar o reeu!himento
do impôsto de-..IJdo com o acrét:ciml' da multa cabível <Lei n9 3.470, art. 19).
§ }Q Quando ·a falta ou a in~xatidão da cteclaraçâo houver Sido apu~
rada pelos agentes fist:ais do impô&to de renda, em açâo · fiscal direta no
domicHio do contribuinte, o processo será iniciado mediante auto de infraçáo, no qua1 será t.::-ita ao interessado, pessoalmente, a intimaçáo para
prestar esclarecimentos (Lei n9 3.4"10 art. 19, § único>.
§ "Z9 As mt!maçõe.<> a qup se rP-fere êste artigo serao feltas por meto
de registrado postal, .Jom direito a aviso de recepçáo tA.R.), ou pessoalmente, mediante declaração de ciente no processo, ou, ainda, por edital pu.
bliCacto ·uma vez na unprensa ou afixado na repartiçáo, quando impraticáveis os' dois Prü:neiros nieios \Decreto._lei n9 5.84~. art.' 78, § 19).
§ 3" Se os esclarecimentos não forem apresentados para a sua· jun.
tada ao processo certific-ar.s~-á. nêle essa circunstância; quando teita a intimação mediante registrado postal, juntar-se-á o aviso de recepção (.!-_:EU ;
quani.ó por edital; mencionar.se-á o nome do jornal em que foi publicado
ou o Jugar em que e::;téve atixado (Decreto-lei n9 5.844, art. 78, § 29).
§ 49 A .autoridade .tançadora apreciara o processo; se o .julgar impro...
cedente, mandarâ arquívâ-lo: no cas0 contrário, autorizará o lançamento,
mandando cobraT o impOsto cúm a multa cabivel ·de acõrdo com o art. 445
(DecretG-lei n9 6.844, an. 78, § 39).
Art. 409 Far-se-á o lançamento ex of!icio (Decréto-lei n9 5.844,
art. 79):
a> arbitrando os rendimentos mediante os elementos de que se .dispuSer, nos casos de falta de ·cteclar.açáo;
b) aband(..nando a-s parcelas que não tiverem sido esclarecidas _e n_
xando os rend!mentos tnbut.áveis de acOrdo com as informações de que
dispuser, quanjo os esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou nâC1 forem satisfatórios;
·
C)
computando as Importâncias náo declaradas, ou arbitrando o -ren...
dimento tributável de acórdo com ·us elementos de que se díspuser, nos
casos de declaração inexat.a.
§ 19 o Lançamento ex O//Zcio, em qualquer das hipóteses previstas neste
artigo. poderh ser feito, também, arbitrando....se os' rendimentos com base
na renda presumida, ·at~aves da utilização dos slnais exteriores cte nquezã
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que evidenciem a renda auferida ou consumida pelo contribuinte CLei nu..
mero 4. 729, art. 99).
§ 2° Os escJareclmentos prestados so pocterao ser lmpugnactos pelos
Iançadore; com eú~mentn f:eguro de prova ou Indicio veemente de sua t.'"al:-

sidadt! ou mexatidão ~Dr::cret.o_Jei nº b.844, art. 79, § 1º>.
~ i:!º
Na hipótese de lançamento ex ojficio pOr talta de cteclaraçáo de

rendimentos. a náo apresentaçao dos esclarecimentos dentro cto prazo cte
que trata o artigo 408 acarretará, para as pessoas ·juruticas, a perda do
direito de- opção reterido nc artigo 194 (Lei nQ 2.354, art. 26).

Art. 410. O servidor que de má-fé: ou sem suficientes elementos cte
compl·ovaçi:io, promover Iánçamento de impõ.sto indevido, será passive! cte
demissão, sem prejuizo da responsabilidade cr~minal <Lei n9 4.862, art. 50).
CAPÍTULO

n

DA COBRANÇA EX OFFiCIO DE IMPOSTO DEVIDO NA FONTE

Art. 411. Quando hlmver falta ou tnexattdao da guia' de tf~Colhimento
do impôst0 devido na "ante a que se referem os art1gbs 107, 121, 125 129,
151, 254, 272, 286, 292, 301, 302 e §§ 29 e 39, 305. 306. 307 e 308. será ini~iada
~ · açao nsca!, para ex~gencia do impOsto, pela repartlçao competente, que
mtinlará a fonte ou o procurador a eretuar o Imediato recolhimento do
rmpbsto ~ev1do, _com o ~cte.scimo da multa ca,bivel, ou a 'prestar, no prazo
de 20 <vmte) dias, os es.,_,larecimentos que forem necessários (Lei n9 2.862,
art. 28 e Lei nc 3.470, ar._. 19).

TITULO IV

Do pagamento do Impôsto
CAPÍTULO 1

DOS MEIOS E FORMAS DE PAGAMENTO .

Art. 412. o pagamento ou rec01nrmento do impOsto será feito em dL..
nheiro ou cheque, ressalvado o disposto no artigo 413 <Decreto-lei nll 5.844,
art. 87>.
Art. 413. Ter~o poder liberatório para o pagamento do impõsto de
encta:
a) as Ubrtgações ReajustáveiS do Tesouro Nacional, pelo seu valor
atualizado, apos o decurso cte 30 <trinta) ctias do seu prazo de resgate (Lei
n9 4.357 art. 1'-, § 4<?);
b) as Obrigações dO Empréstimo de Emergência (Lei n9 4.069, art.

48, § 19);

c) a partir do exercício Jin!lnceiro de 1967, os Titulas de Investimento,
rep:es< ntados ·p~::los' reCibOs de recolhimento do empréstimo compulsório de
que trata o artigo 72 da Lei n9 4.242 (Lei n<:> 4.862, art. 22).
. Art 414. Os depósitns, em moeda corrente, realizados para garantia
de mstância admimstrativa ou judiclal, quanct0 nâo forem devolvidos no·
prazo de 60 ~sessenta) chas. no máximo, contado da data da decisão final
que hr.uver reconhecido a improcedência total ou parcial da exigência fiscal,
ficaráo sujeitos a permar.ente correção monetária até a data da sua devolução, podendo, todavia, ser utilizadas pelo depositante, como compensação
'no pagamento elo impôsto i Lei n9 4.357, ai't. 79, § 5<?).
Art. 415. O pagamento ou recolhimento do impôsto será feito nas
repartições ou agências arrecadadol·as das rendas federais contra recibo
de quitação, que poderá ser emitido separadamente ou inscrito nas guias
de recolhimento (Decreto_lei n9 5.844, art. 87).
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Paragrafo único. 1!: permitida a quitação do débito fiscal mediante
recli:N por processo mecãmco desde que fiquem assegurados, pela -autenticação da documento, os requisitos essenciais à fixação de responsabilictad'es.
Art. 416. Nos casos dt! que trata o artigo 323 o imposto devido pela
pessoa Jurídica, em face da sua declaração anual de rendimentos, deverá
ser recolhido por meio de guias próprias, assinadas pelos contribuintes ou
por seus t·epresentantes, d€:ntro dos prazos mdicados na notificacão (Lei
n9 4.b06, art. 34, § 8º).
~
Art. 417. Mediante autorizaçào do chefe da repart1çà.o lançadora, nos
casos d~ cobrança de impósto e multas decorrentes de ação nscal, poderá
ser ex1g1do o :recolhimento do débito por meio de guias próprias.
ArL. 418. As guias Ue recolhimento de impõsto obedecerão aos modelos
aprovados pele diretor do Departamento do Impôsto de Renda (Decreto-Lei
no 5.844, art. 106).
2 19 Deveráo ser mencionadas na guia a natureza dos rendimentos e
as lmportancias respectivas (Decreto-lei n9 5.844, art. 105).
§ 2"' No caso de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
estrangeiro, deverão ser ntenrlon~.dos, ainda, o nome do beneflciàL"io ctos
rendimentos e o respectiYo r:nclerêço (Decreto-lel n9 5.844, ·art. 105,
parágrafo único) .
§ 39 Na hipótese prevista no artigo 121, cteverao ser mencionados o
nome por inteiro e o enderêço completo do beneficiário, a natureza dos
serviços· prestados e a operação ou causa que tenha dado origem ao rendiw
mento.
Al't. 419. o recolhimento do 1mpõsto pela fonte ou pelo procurador
será feito por meio .de guia própria, englobando cada guia os rendimentos
da mesma espêcie (Lei n9 2.354, art. 25).
§ 19 No total de cada guia de, recolhimento serao desprezadas as fraw
çôes de ~mpôsto inferiores a Cr$ 1.000 \mil cruzeiros) (Lei n9 4.357, art. 13).
§ 29 As fraçôes de impõ.Sto infenores a Cr$ 1.000 (mil cruzeil·os),, verificadas nas guias de recolhimento, seráo recolhidas aos cofres 1 dos órgàos
arrecadadores da receita federal, sempre que o montante delas últrapassar
aquêle limite minimo.
CAPÍTULO II

DO LUGAR DE PAGAMENTO OU RECOLHIMENTO

Art. 4t:O. o pagamento ou recolhimento do impOsto será feito à re~
partição ou .agência arrecadadora do domicilio fiscal do contribuinte ou
responsável (Decreto-lei n9 5.844, art. 104).
'
Art. o±<ll. Sáo comp,:;t~ntes para receber o 1mptisto os Orgaos que integram o Departamento de Arrecadação (Lei n9 4.503, art. 10).
Art. 422. ]..1ediante ato do Ministro da Fazenda, a arrecadaçao das
rendas federais poderá .:;er cometida a estabelecimentos bancários oficiais e
privados, e onde .não houver estabelecimentos bancários ou órgão do Depar_
tamento de Arrfcadaçao, as Agência-s do Departamento Nacional de Co1·reios
e Telégrafos (Lei n9 4.503, art. 17).
TiTULO V
Do' crédito fiscal
CAPÍTULO I

DA DECADt'ONCIA E DA PRESCRIÇAO

Art. 423. O direito df' proceder ao lançamento do 1mpõsto de renda
decai no prazo de 5 (cincoJ anos contados da expiraç9.o do ano financeiro
a que cortesponder o impósto (Lei nQ 2.862, art. 29).
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Parágrafo único. A faculdade de proceder a novo lançamento ou a
lançamento súplementar, à revisão do lançamento e ao exame nos livros
e dGcumentos de contabiHctade dos contribuintes, ,para os fins dEste artigo,
decai no prazo de 5 (Cinco) anos, contado da notificação do lançamento
p·i'imitivo <Lei

n~t

2.862, art. 29, § \mico).

Art. 424. o" direito .1.~ cobrar as dívidas de impbsto cte renda prescreve
em 5 (cinco) 'anos contados -da expiração do prazo em que se tornou exigtvel o pagamento pela notificação do lançamento do impõsto (Decreto-lei
1119 5.844, ar L 189).
§

19 Interrompe-se 1 curso. da prescrição por qualquer intini.açao 1e1ta

pela repartição fiscal ao contribuinte, para pagar a divida; pelo pedido cte

concessao de pr~zos especiais para esse fim; pela citaçao pe,ssoa'.l do respon..
sá.vel, feita ;udicialmente p&ra se haver o pagamento; ou pela apresentaçao, ·
em· Juizo de mventario ou E;m concurso de c.redores, do doCurriento compro~
batóno da divida <Decreto-lei n9 5. 844, art. 189, § 19).
§ 29 Ná.o corre o pmzu de 5' (cinco) anos enquanto o processo de co,.,
brança estiver pendente de decisão tDecreto-1e1 n9. 5. 844, art. 189, § 29) .
§ J9 Nqs casos de o..:obrança judiCial da divida ativa, a publicaçao do
despacho do jmz da execuçao, determinando a c1taçao do réu, suspende o
curso· da prescriçao .(Lei nl? 3.470, ~rt. 24).
Art 425. Cessa igualmente em 5 (cinco) anos o poder de ap!1car e o
de cbbrar as multas comin<~das neste regulamento,- ressalvada a interrupçao
da prescrição .nos têrmos do artigo anterior <Decreto-lei no 5.844, art . .U.IO).
Art. 426. Não corre a prescrição quinquenal nos casos de arrecadaçá,o
do impôsto na fonte e nos de que tratam o artigo 96 e seus pará.gtafos
(Decreto-lei n9 5.844, art. 191 e Lei n<? 154, art. 7Q, parágrafo único e art~ 14>.
Art. 427. Não coÚerão os· prazoS estabelecidos em lei para o lançamento ou a cobrança do :imp6sto da renda, a rev'isáo da declaração e o
exame da escrituração do contribuinte ou da. fonte pãgadora do rendimento,
até decisão final na~ esfera· judiciaria, nos casos em que a açã.o das repartições do imvósto de renda fôr suspensa por medida judicial contra a Fazenda Nacional (Lei n9 3.470, art. 23).
CAP.ÍTULO ll

DA CORREÇAO MONETARIA DOS DEBITOS FISCAIS E OUTRAS
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE DEFESA DO CREDITO FISCAL

Art. 428. Os débitos fiscais detmrrentes da falta de pagamento ou recolhimento na data devida, de tributos, adicionais ou penalidades, que não
forem efet.iv.:unente liqUidados no trimestre civil em que deveriam ter sido
pagos, ressalvado o dispos<o no § 10, terão o seu valor atualizado monetariamente e~ função das variações do poder aquisitivo da moeda nacional,
excluído o período anterior a 17 de julho de 1964 (Lei n9 ~.357, art. 79, e
Let r.<? 4. 8S2, arts. 15 'e '16).
·
§ 19 o consélho Nacwnal de Economia fará publicar no Diário OjiciiLl,
no segundo mêt de cada trimestre civil, a tabela de coeficientes O.e atuali_
zação a vigorar durante o trimestre civil seguinte, e a correçâo- prevista
neste art.igo será feita com base na tabela em vigor na data em que fôr efe,.,
tivamP.nte liqmdado o crédito fiscal <Lei n<? 4.357, art. 79, § 19).
§ 20 .\. correção prev1sb neste artigo, observado o disposto .. no S 59,
aplicar_Ee-á mcrusive aos débitos cuja .cobrança· seja suspensa por medida
actmimstrat:iva ou jUdicial, salvo se o contribuinte tiver depositado em moeda
a unportáncia questiOnada (Lei n9 4.357, art. 79, § 29).
39 No caso do parágrafo anterior, a importancia do depósito que
tiver de ser devolvida, por ter sido, em decisão final, julgado procedente o
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recurso, reclamação ou medida judicial, será atualizada fuonetàriamente,
o.os têrmos dêste artigo e seus parl'l:gmf'os (Lei nQ 4.357, art. 79, § .3'?).
§ 49 As importãncias depositadas pelos contribumtes em garantia da
instância administrativa ou judicial deverào ser devolvidas obrlgB.túria...
mente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data da decisão
qua .twuvec reconhecido a improcedência parcial ou total · da exigência
fiscal (Lei n'.l 4.357, art. 79, § 49).
§ 59 Quando o débito fiscal resultar de decisáo de instancia superipr
que hfmver modificado decrsáo de primena instància favorável·ao contri...
buinte, pro:l:'end~ por autoridade competente, o cálculo da correçáo mone...
tária far-se_a, observado o· disposto neste artigo, mediante a exclusão do
período anterior à data ~:m que tiver sido notificada ou comunicada ao
devedor a última decisão {Lei n9 4.862, art. 15, § 19).
.
§ 60 Em se tratàndo de guias óf' reconúmento, declarações e outros
documentos indispensáveis ao ctüeulo de tributos, adicionaiS ou penalidades
apresentados dentro do prazo legal a::: repartições do Impõsto de Renda;
a correção monet:iria, obsE'nado o diSposto neste artigo, começara· a partir
da data e1n que tais elementos básicos, após o exame pro·cedido pela repa''tlçâc. competente, forem colocados à disposição dos cóntríbuintes mediante· intimaçao para v pagamento do respectivo dêbito (Lei n'? 4.862,
art. 15, § 49).
§ 79 Quando se tratar 'de lanÇamentO ex ofticio ou de cobrança suple_
mentar. a correçâo monetária; observado o disposto neste artigo, será _feita
a partir de 19· de janeiro do ano seguinte ao e."'{erciCio finance~o a que cpr...
responder o tributo devido (Lei n9 4.862, art. 15, § 39).
§ 89 Para os efeitos de correção monetária, não éonstituem tributos os
empréstimos públicos compulsórios e as contribuições obrigatórias para o
Plano Nacional de Educação <Lei n9 4.862, art. 15, § 49).
§ 99 Nos rasos de rec 1amações, recursos e. ações, á garantia, da instância,
nas esferas 3,dministrativa e jndicifl:l, poderá· ser feita a juizo do autor, pelo
valor original do débito q11estionado (Lei n9 4.862, .art. 15, § 59).
§ 10. Não são passíveis de corre.ção monetária do respectivo valor as
lnuitas moratórias inclusive oS juros de mora, acrescidos aos dêtlitos resultantes da falta de 'recolhimento dos tributos, adicionais e penalidades, dentro
dos prazos legais (Lei n9 4.862, art. 16).
Art. 429. Fmctos os prazos para pagamento, reclamação ou recurso, os
contribuintes Q1:ie não tiverem solvido seus débitos fiscais ou. usado daqueles
meios de defesa não poderão despachar nas Alfândegas· ou Mesas de H.en~
das, nem transacionar, por qualquer forma', com as repartições públicas fe...
d~rais (Lej n\' 154, art. 1Y).
§ 19 Para efeito do disposto neste artigo, as Delegacias e Inspetor1as
do Imposto ·cte Renda farão as necessárias comunicações às repartições
Comvetentt-s IDécreto-lei n<:> 5.844, art. 180, § 19).
§ ::\9 rctent:ícas medidas serão apllcactas aos naaores que nào satis'fi~
ze.cem, quandu intimados, os débitos a que eStiverem obrigados (Decreto-lei
n9 5.844 art. 130, § 29).
·
§ 39 A proibição de transacionar, constante dêste artigo, compreende a
abertura de crédito e levantamento de empréstimos no Banco do Brasil
S.A. Banco Nacional j_o Desenvolvimento Económico, Caixas Econômicas
Fedelaís, Banco de Nordeste do Brasil S. A. e Banco de CréditO da Amazônia S.A., salvo quando o devedor der procuraçáo a entidade para liquidar
seu débito perante O fisc<J e lançar a :importância correspondente como primeira utilizaçá.o do crédito aberto (Lei n9 4.154, art. 69, § único).
Art. 430 Não serão mcluidos P..as sanções do ártigo anterior os que
provarem, no prazo de 120 <cento e vmte> dias, Ct?ntado da data em que o
ato se tornou irrecorrivel na órbita administrativa, ter iniciado açáo judicial
contra ·a Fazenda Nacional para anulação ou reforma da cob~·ança fiscal,
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com 0 depósito da importància em lltigiO, em dinheiro ou em títulos da
. divida pública federal, na· repartiçáo arrecadadora competente (Lei n9 154,

art.

19)

Nu c<:~so de já ter navicto depOsito para e!eito de recurso na es!era
administrativa, ésse depósito valerá para o fim ~a ação. judit;:ial •... mas será
convertido em renda, se no prazo de que trata este artigo nao for ferta a
prova ao inicio da retenda açao (Lei n<:> 2.354, art. 89).
§ 29 Tratando~se de depósito em títulos, observar _se~á o disposto nos
~ 1<:~

§§ 19 e 39 do artigo 46-6 (Lei n9 154, art. 19).
§ J'-' ·.t~·e:..ta a prova ctr:- mlcio da açao jucticl;:tl

intentada contra a FaZenda Nácional para anuraçáo ou reforma do lançamento, na forma déste
artign, fiCaril suspensos os demais procedimentos fiscais, com base no mesmo
lançamento, inclusive a cobrança judicial (Lei nQ 2. 354, art. 89) .
Art 431. As firmas ou sociedades nacionais e as filiais, sucursais ou
agencms no pais, de firmas ·ou soc1edades com sede no estrangeiro são
responfiávels pelos débitos de impõsto de renda, correspondentes aos rendi~
mentos que houverem pago aos sew: diretores, .gerente,s e empregados e de
que não tenhani dado informação à repartiçáo, quando estes se c.;.usentarem
do pais sem cs terem Solvido (Decreto-lei n9 5.844, art. 182).
Art. 432'. o pagamento de subvenções e auxilias a· entidades de direito
püblicu e privado, a concessão de financianientos ou empréstimos pela
Uniào Federal, ou bancos pm ela controlados, a entrega de cotas do impósto
único, bem coJno a assin::;.,tura e execuçao de Acordos. ou Convênios ~m que
seja parte o Govêrno da Repúbllca, estão sujeitos à prévia comprovaçao de
recolhimento do impõsto d~ renda q'l9 àquelas entidades couber arrecadar
na fonte, na forma da leg~slaçáo vigente, obedecidos os prazos legais (Lei
n9 4.154, art. 69 e Constituiçáo 'Federal, art. 15, § 21?).
Art. 433. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem .em débito, nao garantido, por falta de recolhimento de impõsto, no prazo legal, não poderão
(Lei nQ 4.357, art. 32):
a) distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas;
b> dar ou atribuir participação de lucros e seus sócios ou cotistas,
bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais
ou consultivos.
CAPÍTULO 'DI

DA COBRANÇA AMIGAVEL

Art. 434. A Cobrança amig.ável será feita após a que foi realizada à
boca do cofre e antes da remessa da relação dos devedores à Procuradoria
da Fazenda Nacional para a cobrança judicial (Lei n<? 2. 354, art. 38) . ·
§ 19 Essa cobrança será feitã mediante notificação, com o prazo de
20 (vinte) dias, por carta registrada com aviso de recepção CA. R.) e,
quando impossível ou improfícuo· êsse meio, por edital mencionando apenas
os nomes dos interessados e os números das notificações dos lançamentos
respectivos (Lei n<? 2.354, art. 33).
§ 29 A cobrança amigável pàderá ser feita também na própria n,otificação do lançamento, com a indicação do último prazo que antecederá a
remessa da divida para a cobrança executiva (Lei n~ 2.35'4, art. 38).
§. 39 Remetida a relação das dividas para cobrança judicial, os de·
vedares só poderão efetuar os pagamentos mediante guia da Procuradoria,
e uma vez iniciada a execução, mediante guia do Juizo, respondendo o
funcionário que der causa à transgressão desta disposição pelas custas e
mais despesas já realizadas (Decreto-lei n9 5.844, art. 184, § 31?).
§ 49 Quando ainda não houver sido remetida a .relação das dívidas para
cobrança judicial; os delegados regionais e secionais do impôsto de renda
poderão autorizar o seu recolhimento (Decreto-lei n9 5.844, art. 186).
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Art. 435. Em circunstânciaS especiais, os delegados regionais e seeionais do Impôsto de Renda poderão autorizar o pagamento parcelado
dos débitos vencidos dêsse tributo, corrigidos na forma do art. 428, acrescidos da multa d~ mora ci'lbível (Lei n<? 2.354, art. 28; Lei nQ 4.357,
art. 7~~').
Paragrafo único. Concedido êsse parcelamento, a falta de pagamento
de qualqUer das prestações no prazo marcado acarretara o vencimento das
demais e a imediata inscrição da dívida para cobrança judicial (Lei número 2. 354, art. 28) .
·
Art. 436. No caso de não ~erem satisfeitos nos prazos legais os débitos
dos servidores públicvs fecletais. estaduais e municipais, dos milit8xes em
geral e dos funcionários das entidades autárquicas. paraestatais e de.. economia mista, as Delegacias Regi.unais e Secionais , do Impôs to de Rerida
farão as devidas comunicações às repartições pagadoras competentes para
a averbação em fôlha de pagamento e desconto na forma do disposto no
§ 29 do art. 343, desde que o contribuinte devedor solicite essa ·providência
atê 30 <trinta) dias após o vencimento do prazo de cobrança amigável
(Lei n9 3.470, art. 67).
§ 19 Os débitos arrecadados na forma dêste artigo serão recolhidos ~b
estações arrecadadoras da União mediante guias visadas pelas Delegacias
Regionais ou Secionais do Impôsto de Renda no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da data em que forem d_escontados (Decreto-lei n9 5.844,
art. 183, § 19).
§ 29 Quando os dêbitos forem arrecadados pelas repartições pagadoras
federais, as importâncias correspondentes serão escrituradas como movimento de fundos com as respectivas Delegacias Regionais, as quais deverão
ser cientificadas do recolhimento (Decreto-lei n<? ~.844, art. 183, § 29).
CAPÍTULO IV

DA COBRANÇA JUDICIAL

Art: 437. Dentro em quinze dias da data em que se tornarem findos
os processos administrativos, pelo transcurso do prazo regulamentar para
I:ecolhimento amigável da dívida apurada, as repartições do Impõsto de
Renda encaminharão as dividas para a cobrança judicial (Decreto-lei número 5.844, art. '187, e Lei n9 2.642, art. 79).
§ 19 Sempre que fôr excedido o prazo de que trata êste .artigo, a
repartição deverá justificar o atraso ocorrido.
§ 29 Em casos especiais e por determinação expressa do diretor do
Impôsto de Renda, quando o interêsse da Fazenda Pública assim o exigir,
poderá ser providenciada imediatamente à cobrança judicial das dividas
sem a formalidade de cobrança amigável (Decre.to-Iei n<? 5.844,·art. 185>.
§ 39 Não será levada à cobrança judicial divida ativa da União até
Cr$ 2.142 <dois mil centó e quarenta e dois cruzeiros), cessando o andamento das respectivas .aç.Oes lLei ri9 3.519, art. 10; Lei n9 3.520,
art. 19, alteração 13f!-, VII, e Lei n9 4.506, art. 39).
Art. 438. No caso de cobrança executiva da dívida fiscal, se procedente a ação, correm por conta d() executado tôdas as despesas de exe·cução
(Lei n9 3.519, art. 10, e Lei n9 3.520, art. 19, alteração Sf!-, ID.
Parágrafo único. A cobrança judicial, mediante ação executiva, das
dividas fiscais prov('nientes do nãc recolhimento de impostos, adicionais,
taxas. e multas será feita. com o acréscimo ao principal de juros moratórias à razão de 1% (utn por cento) ao mês, custas fixadas em lei e
outras Cominações da sentença (Lei n<? 4.155, art. 69).
~rt. 439. As percentagens dev1das aos Procuradores da República,
aos Procuradores da Fazenda NaciOnal e aos Promotores Públicos, pela
cobrança judicial-da divida ativa da União, passarão· a ser pagas pelo
executado (Lei nQ .4.439, art. 21).
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TITULO VI
Das

pen~lidades

CAPiTULO I

DISPOSIÇõES GERAIS

Art.· 440. As multas e penas disciplinares de que trata êste Título
. serão aplicadas pelo diretor e rJelos delzgados regiónais e secionais ou
chefes das Inspetorias dó Impôsto de Renda aos contraventores das disposições do presente Regulamento, sem prejuízo das sanções das leis criminais violadas .<Decreto-lei nl? 5.844, arts. 142 e 151; Lei nl? 3".470, artigo 34) .•

§ 19 As multas previstas neste Titulo como percentagens do débito
fiscal serão çalculadas sôbre o respectivo montante corrigido ni.one.tària-

mente nos têrmos du art. 428 <Lei 1W 4.357, art. 79, § 69 0 e Lei n9 4.862, •

art.

16) .

29 As multas ·mo.ratôrias, inclusive os juros de mora, imunes de
correção monetária, nos têrmos do' § 10 do att. 428, não poderão ultrapassar. na sua totalidade, de 30% (trinta pm· cento) da importância
inicial da dívida (Lei' .n9 4.862, art. 16).
§ 30 · Impostas as multas, os infratores terão o prazo de 30 (trinta)
dias para se defenderem perante a autoridade administrativa de primeira
instância (Lei n9· 2.354, 3-rt. 34, e Lei n9 4.481, art. 99).
Art. 441. As multas fixadas em cruzeiros serão anualmente atualizadas por decreto do Poder Executivo, mediante aplicação dos coeficientes
de correção monetária a que se refere o art. 39 da Lei·n9 4.357, de •16
de julho de 1964, tendo em vista o ano da entrada em vigor da lei que
estabeleceu ou autorizou a multa (Lei n9 4.357, art. 99).
§

CAPÍTULO II

DOS CASOS DE PAGAMENTO OU RECOLHIMENTO FORA
DOS PRAZOS

Art. 442. Em todos os casos de pagamento ou recolhimento de débito
fora dos prazos fixados, será cobrada a multa de -10% <dez por cento)
quando o atraso não exceder de 180 (cento e oitenta) dias <Lei n9 4.154,
ar.t. 15).
§ 19 Nos casos de atraso superior a· 180 (cento e oitenta) dias, a
multa prevista neste artigo será cobrada ~ razão de 10% (dez por cento)
por semestre ou fração (Lei n9 4.154; art. 15).
§ 29 Excettia-se das disposições dêste artigo o atraso não superior a
3Q (trinta) dias, hipótese em que o débito será cobrado apenas com o
acréscimo da multa de 5% (cinc~ por cento) (Lei n9 4.154, art. 15).
· Art. 443. Aléin d3. multa a que se referé o artigo anterior, nos caSos
de liquidação de débito fora dos prazos fixados, será cobrada a mora
de 1% (um por cento) ao mês, a partir do· segundo mes de atraso <Lei
n9 2.862, art. 2~)..
·
Parágrafo único. Para os efeitos· do côml)uto mensal da multa dê
mora prevista neste artigo, será contado comp um mês comPleto. qualquer
peribdo de tempo inferior a um mês, desde que ultrapasse os prazos marcadoS nas leis e regulamentos (Lei n9 2.354, art. 35).
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CAPÍTULO III

DA INFRAÇAO AS .DISPOSIÇOES REFERENTES A DECLARAÇOES
DE RENDIMENTOS
Art. 444. Serão aplicadas as multas:
a) de mora de 1% (um por cento) ao mês, sôbre o impôsto deVido,
no caso de apresentação espontânea, mas fora de prazo, da declaração
de rendimentos <Lei nQ 2.354, art. 32);
bJ de mora de 1% (um por cento) ao mês, sôbre a totalidade ou
diferença do impôsto devido, se o contribuinte, espontâneamente, indicar
t:endimentos que omitira em sua declaração, depois de encerrado o prazo
de entrega (Lei nQ 2.354, art. 32);
cl de 100% ícem por cento) sôbre a totalidade ou diferença· do impôsto 'devido resultante da reunião- de dúas· ou mais declarações, quando o
contribuinte não observar o disposto nos arts. 39, 315 e 322 (Lei n9 2.354,
art. 32>;
à) de mora de 10% (dez por cento) ao espólio, nos casos do art. 9Y
(Decreto-lei n9 5.844, art.· 49);
.
e) de 30% (trinta por cento), quando fôr apurado, mediante revisão
posterior, no caso do art. 323, que a indicação da receita bruta ou do
lucro tributável ·feita pela pessoa juridid, na fórmula de sua declaração
de rendimentos, o foi com inobservância das disposições legais, ressalvada
a hipótese da letra d do art. 445 (Lei _n9 4.506, art. 34, § 49);
f) de Cr$ 10.710 (dez mil setecentos e dez cruzeiros) a Cr$ 107.100
(cento e sete mil e cem cruzeiros), às pessoas jurídicas que não puderem
optar pela tributação do lucro presumido e não cumprirem as obrigações
relativas à escrituração pela forma'. estabelecida nas leis comerciais e
fiscais .(Lei nQ 3.470, art. 30, e Lei n9 4.357, art. 99);
g) de Cr$ 5.292 (cinco mil duzentos e noventa e dois cruzeiros>. às
firmas e sociedadeS que não instruirem. as declarações de rendimentos na
conformidade das disposições legais (Lei n9 3.470, art. ·39, e Lei nt? 4.357,
art. 99);
·
·
h> de Cr$ 21.420 <vinte e' um mil quatrocentos e vinte cruzeiros)
quando fôr apurada a inexatidão das indicações feit~s de acôrdo com o
art. 233 ou a falta de transcrição do balanço _geral e da demonstração
da conta de lucros e perdas, no Diário, ·sem prejuíz.o de outras sanções
legais que couberem CLei .n9 3.47Q, art. 71, e Lei nQ 4.357, art. 99);
i) de importância,· nunca inferior a Cr$ 37.800 (trinta e sete mil e
oitocentos cruzeiros), apurada à razão de múltiplos de 1;36 <um trinta
e seis avos) dos lucros anuais correSpondentes ao balanço que instruir
a declaração, em número igual ao dos meses faltantes para completar 12
(doze) meses, nos casos previstos no_§ 29; do art. 216 (Lei nQ 4.506, art. 80,
parágrafo único) .
S 19 A hlulta prevista na letra f será aplicada até o dôbro do máximo,
quando fôr provado que a peswa jurídica teve rendimento superior a 50%
(cinqüenta por cento) da recéita bruta (Lei n9 3.470, art. 30).
§ 2Q Para os efeitos do côniputo mensal da multa de mora prevista
nas letras a, b e d, dêste artigo, será contado como um .mês completo
qualquer período de . tempo inferior a um mês, desde que ultrapasse os
prazos marcados nas leis e regulamentos (Lei n9 ·2.354, art. 35).
§ 39 As multas previstas nas letras a, b, c, d e e, dêste artigo, serão
. cobradas com o ímpôsto (Decreto-lei n9 5.844, art. 144, parágrafo único).
CAPÍ'l'ULO IV

DOS CASOS DE LAN:ÇAMENTo EX OFFICIO

Art. 445. Serão aplicadas as seguintes multas:
a) de Cr$ 2.142 (dois mil cento e quarenta e dois cruzeiros) se o
contribuinte, pesso·a física ou Jurídica, obrigado a declaração, demonStrar,
em resposta à intimação de que trata o art. 408, não haver auferido· rendimentos tributáveis de acôrdo com as disposições legais (Lei n9 3.470,
art. 31, e Lei n9 4.357, art. 99);
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b) de 10% <dez por cento), sôbre a totahdade ou diferença do ímpôsto devido, nos casos de . inex~tldáo da ?eclaração de pessoa física por
deduções ou abatimentos mdev1dos ou nao comprovados, quando .tenha

havido boa-fé do contribuinte (Lel nº 3.470,- art. 31);
'C) .de 50% (cinqüenta por cento), sôbre a totalidade ou diferença do
impôsto devido, nos casos de falta de declaração, e n,os. de declarayão ihéxata excetuadas as hipóteses das letras b e d dêste artigo (Lei n9 3.470,
art. '3D;,
d) de 300% <trezentos por cento), sõbre a totalidade ou diferença
do impôsto devido, em qualquer caso de evidente intuito de fraude ·Lei
n9 3.470, art. 31).
·
· § lQ Ressalvado o disposto na letra d, será cobrada em dõbro a multa
indicada na letra c, nos casos de falta de declaração ou nos de inexat1dáo
da declaração por omissão de rendimentos, se o contribuinte não atender,
no prazo da lei, à intimação prevista no art. 408 ou deixar de acusar na
sua resposta, todos os seus rendimentos <Lei n9 3.470, art. 31).
§ 29 Será concedida .a redução da quinta parte da. multa cobrada·
ao contribuinte notificado do lançamento ex o!ficio e que efetuar o pa~
gamento do débito, no prazo marcado, sem apresentar reclamação ou
recurso (Lei n9 3.470, art. 31).
§ 3º As multas estabelecidas neste artigo, excetuada a da letra a, serão
cobradas com o impôsto (Lei nº 3.470, art. 31).
CAPÍTULO V

DA INFRAÇAO AS DISPOSIÇOES REFERENTES A ARRECADAÇAO
NAS FONTES

Art. 446. Serão aplicadas as seguintes multas:
a) de Cr$ 5.292 ·<cinco mil duzentos e noventa dois cruzeirosJ
a
.Cr$ 53.550 <cinqüenta e três mil quinhentos e cinqüenta cruzeiros), qu::t.ndo
o contribuinte não apresentar nos prazos fixados na. intimação, ou na
guia, a comprovação de q_ue tratam os arts. 134 e 137 (Lei nº 3.470, artig.o 80, e Lei n9 4.357, art. SQ);
b) multa· igual à devida nos casos de pagamento de impõsto fora dos
prazos fixados em lei, quando, na revisão da guia de recolhimento. fór
apurado impôsto, ou diferença a cobrar <Lei n9 3.470, art. 80);
c) multa de 5% (cinco por cento) ·do valor da operação imobiliária,
nos casos de inobservância do disposto no art. 148 (Lei no 4.154, art. 21.
§ 49) ;

d) multa de 50% (cinqUenta por cento) sôbre a totalidade ·.,ou diferença do impôsto devido, nos casos de açãO fiscal para exigência do
recolhimento do impôsto, em virtude da falta ou ·da inexatidãv da reRpectiva guia, excetuada a hipótese prevista na letra e dêste artigo tLei·
n9 2.862, art. 28, e ·Lei n9 3.470, art. 31);
e) multa de 300% ttrezentos por cento) sôbre a totalidade ou d1ferença do impôsto devido, quando houver evidente intuito de fra.ude iLei
n9 2.862, art. 28, e Lei n9 3.470, art. 31);
/) multa de Cr$ 5.292 <cinco mil duzentos e noventa e dois cruzeiros) a Cr$ 53.550 (cinqUenta e. três mil quinhentos · e cinqüenta crtJzeiros) em relação a cida grupo de 5 <cinco) .beneficiados, quando a fonte
deixar de descontar o impôsto de _que trata o art. 107 (Lei n9 3.470 ar~
tigo 31, § 20, e Lei n9 4.357, art. 99).
§ 19 Ressalvado o disposto na letra e, será cobrada em dôbro a multa
indicada na letra d, nos casos de falta ou inexatidão da guia, p01 omissão
de rendimentos. se o responsável pelo recolhimento não atender, no prazo
fixado, à intimação que lhe fôr feita para prestar esclarecimentos, ou deixar
de acusar, na sua resposta, todos os rendimentos p~gos ou creditados (Lei
n9 2.862, art. 28, e Lei n9 3.470, art. 31).
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§ 29 Se a falta fôr imputável a funciÓnãrio federal; estadual ou municipal, será levado o fato. ao conhecimento do respectivo Govérno, uara
efeito da sanção disciplinar (Lei n9 2.354, art. 33).
~ 3() Se as fontes ou os procuradores dos contribuintes domiciliados no
estrangeiro efetuarem espontâneamellte d recolhimento de impôsto. fora
dos prazos marcados, -será cobrada a mul_ta cabível nos têrmos dos artigos 442 e 443 (Lei n9 2.862, art.- 27).
~ 49 Nos casos de ação fiscal para exigência de recolhimenLo q._e impOsto devido nas fontes, em virtude de falta ou inexatidão das respectlVas
guias, será concedida a redução da quinta parte da multa àpllcada na
conformidade do disposto nas letras d e e, e no § 1<? dêste artigo. se o
responsâvel efetuar o recolhimento do débito sem apresentar reclamaçao nu
recurso {Lei n9 3. 470, art. 31, ~ 49) .
§ 59 o disposto nas letras d e e e no § 19 dêste artigo aplica-se Igualmente aos casos de falta ou inexatidão das guias de recolhimento do
impósto de que trata o art. 129 (Lei nQ 3.470, art. 49; § 2'?).
Art. 447. As sociedades, associações, sindicatos e fUndações, de que
trnta o -art- 25, serão aplicadas as multas de Cr$ 12.61)(} (doZe nu! e seiscentos cruzeiros) a Cr$ 126.000 (Cento e vinte e seis mil cruzeiros> quando
deixarem de recolher os tributos retidos sôbre os rendimentos por elas
pagos, ressalvado o d1spost? no& arts. 442, 443 e 446 (Lei nQ 4.506, art. 30,
§ 29) .
CAPiTULO VI

DA INFRAÇAO AS NORMAS RELATIVAS A INFORMAÇõES
DAS FONTES

Art. 448: Serão impostas_ as. multas:
de Cr$ 39.690 (trinta e nove mil seiscentoS e noventa cruzeirm;) a
Cr$ 396.900 (t:rezentos e noverita e seis mil e novecentos cruzeiros) quando
as informações sôbre rendimentos pagos ou creditados não forem apresentadas pelas fontes, ou, se apresentadas, o forém fora de prazo ou com
inexatidão, salvo nos casos das letras b e c dêste artigo (Decreto-lei número. 5.844, art. 148, e Lei nQ 4.357, art. 9<?);
b> de Cr$ 79.380 (setenta e nove mil trezentos e oitema· cruzmru.s) a
Cr$ 793.800 (setecehtos ·e noventa e três mil e Oitocentos cruzeiros>, nos
casos de informação dolosa, devidamente comprovada, qt<.anto ao pagaN
menta ou recebimento de juros, comissões e outros l;endimentos, independentemente da sanção prevista na lei penal para o deli"Go de falsidade
(Decreto-lei nç 5.844, art. 148, b, e Lei nQ 4.357, art. 99);
cl de valor variável éntre Cr$ 52.920 (cinqüenta e dois mil DI)Vecentos
e vinte cruzeiros) e Cr$ 264.600 <duzentos e sessenta -e quatro mil e seiscentos cruzeiros), sem prejuízo de outras sanções legais qüe couberem, na
hipótese de infraçâo do disposto no art. 378 (Lei nQ 4 .154, art. 7Q,. parágrafo único) .
. § 1<? A pena pecuniária não exclui a disciplinar no caso de funcionários
que P,eixarem de ·cumprir o preceituado no art. 363 (Decreto-lei n<? 5.844,art. 148, § 19). ·
§ 29 A multa prevista na letra a dêste artigo será aplicaaa até o
dôbro do máximo se, na forma do disposto no art. 364, § 79, fi(~ar posi-.
tivada a inexatidão das informações, e até o triplo do máximo se o
rendimento sonegado se referir ao titular da firma ou aos sócios DU
diretores da sociédade (Decreto;.lei n<? 5.844, art. 148, § 2Q).
Art. 449. As sociedades, associações, sindicstos e fundações de que
trata o art. 25, serão aplicadas as multas de Cr$ 12.600 (doze míl_ e
seiscentos cruzeiros) a Cr$ 126.000 <cento e vinte e seis mil cruzeiros),
quando deixarem çie prestar nos prazos regulamentares as inforn~ações
sôbre rendimentos pagos ou creditados, ou o fizerem com inexatJdão <Lei
n<? 4.506, art. 30, § 2Q).
q)
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CAPÍTULO .Vll

DA INFRAÇAO AS NORMAS RELATIVAS A FISCALIZAÇAO
E AOS LIVROS FISCAIS

Art. 450. !3erão apl_icadas aS seguintes multas:
a) de Cr$ 10.710 (dez. mil setecentos e dez cruzeir:os) a Cr$ 107.100
(cento e sete mil e cem cruzeiros) aos que não obsei'varem as normás
estabelecidas- para o registro, autenticação e escrituração dos livros a que
se referem os arts. 225 e 226, e às pessoas fisicas ou jurídicas, contribuintes
ou não, às autoridades federais, estaduais, municipais e aos dirigent.~s de
entidades ·autárquicas, paraestatais e de economia mista que, obngados a
auXiliarem a fiscalização, pela forma. estabelecida nos Capítulos II e lli
do Titulo II do Livro VI, deixarem de fazê-lo, ressalvadvs os. casos das
letras seguintes (Lei n9 3.470, art. 32, e Lei n9 4.357, art. 99);
ln de Cr$ 107.100 <cento -e sete mil e cem cruzeiros) a CrS 5'35 .500
<quii1hentos e trinta e cinco mil e quinhentos cruzeiros), aos que se recusarem a exibir· os livros e documentos de contabilidade para o ex:-trne
de que tratam os art.s. 354 e 356, sem prejuízo .das outras sanções lc~ais
que couberem (Lei ~9 3.470, art. 32, e Lei n9 4.357, art. 99);
c) do triplo do impôsto sonegado, quando,. pelo exame a qlle se referem os arts. 354 e 356, -ficar apurada a falsidade do balanço. uu da
escrita (Lei nQ 3.470, art. 32);
·
à) de Cr$ 53.550 <cinqüenta e três mil 'quinhentos e cinquenta cruzeiros), às pessoas juridicas com sede no País e às filiais, Sucursais, 'agências
ou representantes das que tiverem sede no estrangeiro, quando uã~) r.tunprirt"m o disposto no art. 225 <Lei n9 3.470, art. 32, e Lei· nQ 4.35r-J, artigo 99) ~
e) de Cr$ 52.920 (cinqUenta e dois mil novecentos e vinte cru::miros)
a Cr$ 264.600 (d'lzentos e ·sessenta e quatro mil e seiscentos cruzeiro'S) às
pessoas jurídicas que tiverem na escrituração do livro ~'Diário" atraso
s11perior a 180 (ctnto e oitenta) dias e às que,. na hjpótese do § 29 do
art. 351, estiverem sujeitas a auto de infraçáo, por falta verif-icada (Lei
nQ 4.357, art. 24 e §§ 1.9 e 2'1 ) ;
j) de Cr$ 5.292 (cinco mil duzentos e noventa e dois cruzeiros> ao
chefe· da repartição, nos casos do § 69 do art. 400 (Lei n9 3. 470, art. 32,
e Lei n9 4.357, art .. 99);
g) de Cr$ 21.420 <vinte e um mil quatrocentos e vinte cruzeiros) a
Cr$ 53.550 (cinqüenta e três mil quinhentos e cinqüenta cruzeiros) às
pessoas· jurídicas que optarem pela tributação do lucro presumido, nos casos
de inob;serVãncia das disposições dos arts. 227 e 228 <Let n9 3.470, Gl.Tt. 27,
§ 29, e Lei n9 4.357, art. 99);
h) de Cr$ 5.292 (cinco mil duzentos e noventa .e dois cruzeiros) -aos
profissionais a que se refere o § 29 .d0 art. 239 (Lei n9 3.470, art. 20, .e
Lei n9 4.357, art. 99);
i) de Cr$ 52.920 (cinqüenta e dois mil novecentos· e vinte cruzeiros)
a Cr$ 264.600 (duzentos e sessenta e quatro mil e seiscentos cruzeiro:;), às
pessoas . jurldicas cuja escrituração do livro "Registro de Compras' contiver atraso ·superior a· 60 <sessenta) dias (Lei n9 4.357, art. 24, §R 19
e 29};
1> de Cr$ 12.600 <doze mil e seiscentos cruzeiros) a Cr$ 126.000 <cento
e vinte e seis mil cruzeiros) às sociedades, associações_ sindicatos e fundações de que trata o art. 25, que não mantiverem escrituraç~o de suas
receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que, assegurem
a respectiva exatidão (Lei n9 4.506, art. 30, § 29).
Art. 451. Aplicar-se-á o disposto no § 19 do art. 448 aos chefes de
repartições pagadoras que infringirem o estatuido no art. 372 ~Decret-a·
lei n9 5.844, art. 149, P.arágrafo único).
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Vnr

DOS CASOS ESPECIAIS DE INFRAÇOES

Art. 452. Aos contribuintes que não fizerem. a comunice,ção de que
trata o art. 488 e seu § 19 -será comina:da a multa de Cr$ 3_.906 (três mil
novecentos e seis cruzeiros) a Cr$ 158 .. 760 (cento e cinqUenta e oito mil
setecentos e sessenta cruzeiros) (Decreto-lei n9 5.844-,. art. 150, e Lei
n9 4.357, a.rt. 99).
Parágrafo único. No caso do· art. 488, a mu1ta será imposta pela
autoridade lancadora .do local da nova residência ou domicílio <Decreto~
lei n9 5.844, a!t. 1:50, parágrafo único).
Art. 453. A falti de aquisição das Obrigações, a que se refere o S _4\1'
do art. 168, sujeitará a pessoa jurídi_ca à multa de 10'io (dez por cento)',,
por semestre ou fração de semestre, de atraso, além dos jm:os de mora
de 1% mm por cento) ao mês, ·ambos calculados sôbre a impcrtãncia
devida, corrigida nos têrmos do art. 428 (Lei n9 4.357, ar.t. 2?, ~ 14).
Art. 454. A desobediência ao dispOsto no art. 433 importa e1X1 multa,
que será_- imposta (Lei n9 4.357, art. 32, parágrafo lmicc):
a) às. pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a 50% <cinqüenta por cento) das qu,antias
que houverem pago indevidamente;
b) aos diretores e demais membros da administração superior que
houverem recebido as importâncias indevidas, em moncante lgual a 50%
(cinqüenta por cento) destas importáncias.

TITULO VII
Dos crimes contra a Fazenda Pública
CAPITULO' I

DO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL
Art. 455. Constitui crime de sonegação fiscal (Lei n9 4.729, art. lQ):

r - prestar declaração falsa ou omitir, total ou Parcialmente, ipformação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito
público interno, com a. intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do
· pagamen~o de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por _lei;
II - inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos oU operações
de qualquer natureza em documentos· ou livros exigidos pelas leis fiscais~
com a intenção de_ exonerar-se do pagamento de tributos devidps à Fazenda
Públir~a;

III - alterar faturas · e quaisquer documentos relativos a operações
mercantis com o propósito de fraudar a Fazenda Pública;
IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas,
majorando-as com o objetivo de obter dedução de tributos devidos à
Fazenda Pública, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.
§ 19 Ao crime de sonegaJ;,.ão Jiscai de que trata êste artigo será
àplicada a pen~ d.e detenção de 6 (sei:;;) meses a 2 (dois) anos, e multa
de 2 (duas) a 5 ·(cinco) vêzes o valor do tributo (Lei n9 4. 729; art. 19) ,'
§ 29 Quando se tratar de criminoso primário, a pena será reduzida
à multa de 10 (dez) vêzes o valor do tributo (Lei n9 4. 729, art. 19, § 19).
§ 39 Se o ci.gente cometer o crlme pÍ'evalecendo-se do cargo público que
exerce. a pena será aumentada da sexta parte (Lei n9 4. 729, art. 19, § 29).
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§ 49 o funcionário público com atribuições de verificação, lançamento
ou fiscalizac:lo de tributos, que concorrer para a prática do crime de
sonegação fiscal. será punido C!Jm .a. pena dêste arüg·o, atunentada_ ~a
terça parte com a abertma obngatorm do competente processo admmls-

trativo (LeÍ n9 4. 729, art. 19, § 39).

s- 59 As multas aplicadas nos têrmos dêste artigo serão computadas
e recolhidas, integralmente, como receita pública (Lei nll 4. 729 art. 49).
Art. 458. li...'Xtingue-se a punibilidade dos crimes previstos no artigo
anterior, quando o agente promover o recolhimento do tributo devido,
antes de ter inicio, na esfera administrativa, a ação fiscal própria (Lei
n<? 4. 729, art.

1

29).

Art · 457 Quando se trata.r de pessoa jurídica, a responsabilidade
penal pelas .infrações previstas no ru:t. 45·5 será de todos que, direta ou
indiretamente ligados à mesma pessoa jurídica de modo permanente ou
eventual, tenham praticado ou qoncorrido para a prática da sonegação
fiscal (Lei n9 4.729, art. €9).
Art. 458. As autoridades administrativas que tiverem conh!C'cimento
de crime de sonegação fiscaJ, inclusive em autos e papéiS que conhecerem,
remeterão ao- Ministério Público. sob pena de responsabilidade. os elementos
comprobatórios da infraÇ§.o, para instrução do procedimento ~riminal
cabível (Lei n9 4. 729, art. 79) .
Art. 45.g. SOmente os a tos definidos no art. 45<5 poderã-O constituir
r.:rlme de sonegação fiscal (Lei n9 4. 729, art. 39).
·
Art. 4.SO. Não será punida com as penas cominadas nos arts. 455 e
45'7 a sonegação fiscal anterior ::t 17 de setembi·o de 1965 (Lei n9 4. 729,
art. 29, Parágrafo .único e art. 11).
CAPITULO II

DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDll::B1TA

Art. 461. Inclui-se entre os fatos constitutivos do crime de apropriação indébita, definidó no art. 168 do Códig::> Penal, o não recolhimento,
dentro de 90 (noventa) di8.-S do término dos prazos legais. das impor-tâncias
do impêsto de renda seus adicionais e empréstimos compulSórios. descontadas pelas fontes pagadoras de rendimentos (Lei n9 4.357, art. 11. letra a).
§ 10 o fato deixa de ser ·punível se o contribuinte ou fonte retentora
recolher os débitos previste-s neste arÚgo antes da decisão administrativa
de primeira instância no respectivo pro!:esso fiscal (Lei nQ 4. 357, artigo 11, § 19).

§ 2" Extingue-se _a punibilidade do crime de que trata êste artigo,
pela existência à data da apuração da falta, de crédito do infrator

perante a Fazenda Nacional, suas autarquias e .sociedades de economia mista,
de importância superior aos tributos não recolhidos, excetuadas as restituiÇões de receita requeridas na forma da lei (Lei nQ 4.357, art. 11, S 29
e Lei n9 4.862 art. 18).
§ 39 Nos casos previstos neste artigo, a ação penal será iniciada por
meio de representação da Procuradoria da Re"pública, à qual a autoridade
jUlgadora de primeira instáncia é obrigaãa a encaminhar as peças principais do feito, -destinadas a co.mprovar ~ existência de crime, logo apôs a
decisão final condenatória proferida na, esfera administrativa (Lei núme!'C 4.357, art. 11, § 39).
§ 49 Quando a infracão tô1· cometida por sociedade, resnonderão por
ela os seus diretol'::lS, administradores, gerentes ou empregados cuja responsabilidade no crime fôr apprad1~ em processo regular. Tratando-se de
sociedade estrangeira a respon::;abilidade será apurada entre seus representantes, dirigentes e empregados no Brasil (Lei nQ 4.357, art. 11, § 49).
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LIVRO Vil
Das Impugnações dos Contribuintes ou Fontes
TiTULO I
Das reclamações, recursos e pedidos de reconsideração
CAPITULO I

DAS RECLAMAÇõES

·Art. 462. Do l<>.nçamento do impõsto ou da exigência de recolhimento
pela fonte, cabe reclamação dentro do prazo improiTogável de 30 (trinta)
dias contados da data do recebimento da notificação (Decreto-lei n~J 5. 844,
arts. 155 e 169, e Lei nQ 4.481, a.rt. 99).
Parágrafo único. As reclamações terão efeitc suspensivo da cobrança
até serem resolvidas, salvo nos casos de que trata o art. 11 e observado
o disposto· ~o a.rt. 428 e seus parágrafos <Decreto-lei nQ 5.844, art.' 155,
paragrafo único; L~i n9 3.47(1, art. 17, § 29 e Lei n9 4.357, art. 79).
Art. 463. ·o julgamento das reclamações é da competênc~a exclusiva
dus delegrodos regiopais e ::,ecciOl~ais do Impôsto de Renda (Lei número 2.354, aJ;"t. 36).
·
Parágrafo único. A reclamaçãD interposta pela pessoa física contra
o cálculo dos valôres tributários relativos aos rendimentos das atividades
agropastoris e indústrias extrativas vegetal e animal, procedido nos têrmos
do art. 53 do Estatuto da Terra, sàmente será julgada depois do pwnunciamento do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) ou de suas
repartições regionais (Lei n9 4.504, art. 53 e Let n!? .4.862, art. 38).
CAPITUJ-0 II

DOS REouRsos

Seção I ·- Do Tecuiso voluntário
Art. 4fi4. Das decisões contrárias aos contribuintes ou às fontes, proferidas nas questões originadas de interpretação de lei, de cobrança do
impósto e de infra.çâo fiscal, e nas reclamações formuladas nos têrmos
do art. 462, ·cabe recurso voluntário para o Primeiro Conselho de Contribuintes (Decreto-lei n9· .5. 844. art. 157).
Art. 4â5. Sob pena· de perempção, o recmso voluntário será interposto
dentro do prazo -improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data do
recebimenW· da notificação, mf:diante garantia da instância de que trata
o art. 466, ressalvado o disposto no art. 473 <Decreto-lei 119 5.344, arügcv 159; -Lei n-> 3.519, art. fiP; Lei n•.- 4.481, a:rt. 99 e Lei n!? 4.862, art. 39).
§ 19 Paro, efeito do disposto neste artigo. 0 recorrente. deverá pagar
a parte não litigiosa da quantia exigida, cabendo o depósito ou fiança
relativamente a parte objeto de discussão,· observadas, após a solução do
litígiO, as disposições do art. 428 e seus parágrafos (Lei n9 154, art. 69
e Lei n9 4.357, art. )9, § 5Q).
§. 29 o recur.sv, mesmo perempto, será encaminhado ao Primeiro,
conselho de Contribuintes. a quem cabe julgar da perempção,. exceto
quando se verificar falta do depósitQ ou da prestação de fiança, nos
casos em que coube.r (Decreto-lei nQ 5.84.4. art. 159, § 4Q).
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Art. 4€6. A garantia da instância a que se refere o artigo anterior,
será efetuada:
a) mediante depósito em dinheiro, titulas da divida pública federal,

ações ou debêntures de sociedades de economia mista de cujo· capital e
direção participe a União. ou cupões vencidos de juros ou dividendos
de tai.:;; títulos, n2. repartição arrecadadora do local do domicílio do .reCOlTente:

,

Ol mediante fiança, nos têrmos do art. 467 (Decreto-lei n9 5.844.
158 e 159) .
§ 19 se o depósito fôr em títulos da divida pública federal, serão

b,..~ts.

êles aceitos pelo seu valor nominal; se fôr em títulos ou ações de socie-

dades de economia mista, serão .aceitos pela sua cotação em Bôlsa no
dia anterior ao da oferta CLei n9 154, arts. 19 e 158, § 19).
§ 29 Excetuam-se das disposições do parágrafo anterior as Obrigações
Reajustáveis do Tesom:o Nacional, a:s quais poderão ser recebidas pelo
seu valor atualizado. <Lei n9 4.50-6, art. 36).
§ 39- Se houver abandono -dos títulos e o produto da venda não fôr
suficiente para a liquidação do débito, deverá o recorrente pagar a diferença no· praZo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação
que, para êsse fim, lhe 'fõr cxpedjda (Lei n9 154, arts. 19 e 158, § 2Q).
Art. 467. Quando a importância total em litigio exceder de ..... .
Cr$ 107 .100 (cento e sete mil e ·cem cruzeiros) permitir-se-á fiança
idônea, cabendo exclusivamente aD chefe da repartição recorrida julgar
da ídoneidad~ do fiador' oferecido <Decreto-lei nQ 607, art. lZ; Let
n9 3.519, art. 6Q: Lei nQ 4.357, art. 99 e Lei nQ 4.506, art. 39).
Parágrafo único. No d~pacho que autorizar a lavratura do ~rmo
de fiança deverá ser marc3.do o Pl'azo de 5 <cinco) a 10 (dez) dias para
a sua assinatura (Decreto-lei n9 f07. art. 12 -é Lei n9 3.519, art. 6o).
Art. 468. Não se aceitará a indicac8.o de fi~dol-. para a interposição
de recurso. sen:: a Sl-a f"xpressa aquiescência <Decreto-lei n9 5.844, artigo 159, § 19) •
§ .19 Serão recusados como fiadores os que não estiverem quites com
a Fazenda Nacional e os que não tiverem ·património para a garantia do
pagamento das qu~.ntia.s em litígio (Dçcreto_-lei n9 5.844, art. 159, § 39).
~ 29 A indicaç:1o de sociedade de qualquer espécie para fiador será
acompanhada, sob pena de não produzir nenhum efeitc. dos ates institucionais <contrato social ou estatuto) que outorguem. no caso de sociedade anônima, autorização a seus diretores para prestar fiança ou qne
não -contenham, nos demais casos, disposição impeditiva da ·prática
dêsse ato.
§ 39 Sé o findar. oferecido fôr recusado. sed. o recorrente intimado
a indicar mais um segundo €' Ü.!1l terceiro fiadores, sucessivamente, dentro
do prazo ig·ual ao que restava na data em que foi protocolada a respectiva petição anterior, não se admitindo. depois dessas, nova indicação
(Lei n'?. 3.470. art. 51 e Lei n9 3.520, art. 11).
§ 49 Da decisão que recusar o último fiador cáberá um único r-ecurso
à autoridade adminjstrativa imediatamente superior, que ,decidirá definitiYamente sôbre às impugnações dos fiadores apresentados (Lei número 3.470, art. 51, § 19).
§ 59 No caso de indeferimento do recurso de que trata o parágrafo
:.mtericr, matcar-se-á o prazo improrrogável de 10 (dez) dias contados
·cta. ciência da decisão, para depósito da quantia em litígio (Lei n9 3. 470,
.art .. 51, § 29).
§ 69 Será admitido, também, recurso da decisâo que recusar o. primeiro
ou o segundo fiador ofencido, qllando o recorrente renunciar expressamente ao direito de. fazer· nova indicação de fiador~
§ 79 Recusado qualquer fiador, o recorrente poderá efetuar o depósito
da quantia em. litígio, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, ou apresentar o recurso, na- conformidade do disposto nos $§ 49 e 69, dentro
do mesmo prazo.
·
' '
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De recurso ex officio

Art. 469. Das decisões favoráveis aos contribuintes ou às fontes,
a.inda quando houver descll:l,ssificação de infração capitUlada no processo,
~rt. 37 e Lei nQ 3.520, art. 12):
a) quando o ato fôr do diretor do Departamento do ImPôsto de Renda,
para o Primeiro Conselho de c-ontribuintes;
·
.
b) quando o ato .fôr dos delegados regionais e seciona.is do Impôsto
de ·Renda, para o diretor do Departamento do Impôstp de Renda.
§ 19 O recurso ex ojjicio será interpbsto no ato de ser pl'!Qferida a
deCisão <Decreto-lei .n<? 5.844, art. 160, § 19).
,
"§ 2Q Sempre que, por qualquer motivo, deixar de ser observado o
cllsposto no parágrafo anterior. cumpre ao funcionário que iniciou o
processo, ou ao· seu substituto no serviço, propor a interposição do recurso
(Decreto-lei nQ 5.844. art. 160, § 29)".
~ 3Q Não haverá recurso ex ojficio quando a importância em litigio
fôr inferior a Cr$ 1.058.400 <hum milhão e cinqüenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros) (Lei nº 4.154, art. 17).
~ 49 Das decisões contrárias aos contribuintes ou às fontes nos Casos
de provimento do recurso ex offi"cio de que trata a letra b dêste arltigo,
caberá o recurso voluntário previsto no art. 464 <Lei nQ 2.354, art. 37).

1averá recurso ex ojjicio tLei n9 2.354,

Seção 111 -

Do pedido de reconsideração

Art. 470. Das decisões da· Primeiro co:rlselho, de Contribuintes cabe
pedido de reconsideração, dentro dO prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data da notificação do acórdão feita aos interessados na forma do
disposto no ·art. 47-6 O:~ecreto-lei nQ 5.844. art. 161 e Lei n9 4.481, art. 99).
Pàrágrafo único. E' obrigatório. o prévio· d"epósito ou fiança idônea;
coriforme o valor da importância em litígio; ressalvado o disposto_ no
art. 473, quando o pedido de reco~1sideração ao Conselho versar sôbre
cobrança de impôsto ou qualquer contribuição fiscal exigida no julgamento
do recurso ex otticio, devendo o processo ser encaminhado. para tal fim,
a repartição de primeira instância <Decreto-lei nQ 5.344, art. 161, parágrafo único e Lei n9 4.8'62, a.rt. 39).
Art. 4'71. Resolvido o pedido de feconsideração. a questão estará
finda, salvo recurso do. representante da Fazenda, interposto para o Ministro na forma legal (Decreto-lei nQ 5. 844, art. 162) .
Art. 472. A decisão ministerial, no caso do artigo antecedénte, será
definitiva e irrçvogável (Decreto-lei nQ 5.844, art. , 163).
CAPITULO III

DISPDSIÇõES COMUNS A RECLAMAÇõES, RECURSOS VOLUNTARIOS
E PEDIDQ.S DE RECONSIDERAÇãO

A.rt. 473. Será facultativa 9, 5arantia da instância prevista no, art. 465.
nos casos de reclamação, recurso e pedido de reconsideração interpostos
eontra lançamento efetuado de conformidade com o § 1Q do art.- 409
{Lei n9 4.862, art. 39).
,
§ 19 Na falta da garantia da: instância, se a decisão definitiva fôr
contrária ao contribuinte ou responsável, os débitos sofrerão o acréscimo
de multa complementar calculada à razão de 3% (três , por cento) ao
mês. independentemente da correção monetária a que se refere o art. 428
(Lei n9 4.862, art. 39, parágrafo único).
§ 2º A garantia de instân"cia, na esfera administrativa, mediante
ctepôsito em títulos da divida pública federal, ações ou debêntures de
:wciedades de economia mista, de cujo capital e direção participe a
União, cupões vencidos de juros, ou dividendos de ·tais títulos, ou fiança,
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eximirá o contribuinte, se a dec~são final lhe fôr contrária, apenaS do
acréscimo da multa complementai de 3% <três por cento). referida no
§ !9, ficando os débitos sujeitos à correção monetária.
§ 39 Excluem-se da correção monetária de que trata o parágrafo
anterior os débitos fiscais em litigio, quando a instância fôr garantida
por depósito. em Obrigações Reajustáveis do Tesouro NacionaL
Art. 474. As reclamações éontra lançamento ou exigência de recolhimento pela fonte, os t·ecursos ~oluntários e_ os pedidos de reconsideração
deverão ser formulados por escrito, e dêles constarão os fatos que Os
motivaram e as provas que forem oferecidas <Decreto-lei n<? 5. 844, art. 164).
!J.:rt. 475. E' vedado reunir, em um só requerimento, reclamações.
recursos ou pedidos de reconsideração referentes a mais de um lançamento
ou decisão, ainda que versando sôbre o mesmo assunto e alcançando o
mesmo . contribuinte <Decreto-lei n<? 5. 844 art. 16"5) .
Art. 47·6. As ·decisões pi-aferidas nas reclamações, nos recursos e nos
pedidos de reconsideração serão comunicados aos contribuintes, pessoalmente, ou por meio de registrado postal, com direito a aviso de recepção
(A. R.), ou, aüida, pela imprensa (Decreto-lei n<? 5.34-4, art. 167).
Parágrafo único. Se a notificação fôr feita pessoalmente, os prazos
para reclamaçâD recurso e pedido de reconsideração correrão da data
da ciência no processo; se fôr feita por meio de registrado postal, da data
do avtso de recepção <A. _R.); finalmente, se fôr publicado, depois de
30 (trinta) dias contados da data da publicação oficial <Decreto-lei número .5.844, a1·t. 167, parágraf-o único).
·
Art. 47'1. As Delegacia-S e Inspetorias do Impôsto de Renda providenciarão para que os contribuintes tenham conhecimento, por intermédio das exatorias a que estão jurisdicionados.•das decisões que 'lhes
disserem respeito (Decreto-lei n9 5.?44. art. 168).
Parágrafo único. Aos autuantes será dada ciência no processo,
qualquer que seja a dec.isão, k•go que êste esteja -findo adnünistrativr'11ente.

TíTULO II
Da restituição

Art. ·47·8. A restituição de impôsto pago ou recolhido a maior podera
ser feita ex ot!icio ou a requerimento do credor <Lei 11'? 4.155, art. 1'?).
Parágrafo único. O impôsto arrecadado na fonte, na forma dos artigos 107, 121 e 12·5, letras a. c d . será restituído médiante requerimento
formulado pelo próprio contribuinte ou seu procurador. se .a declaraçâo
respectiva, do exercício seguinte, apresentar resultado negativo <Lei número 4.862, art. 24).
Art: 479. A restituição de que trata o artigo anterior será efetuada.
mediante anulaçã.o da respectiva receita pelos Dele~·ados Regionais e
Secionais do Impôsto de Renda incumbidos çie promover a cobrança
origihária, os quais, em despacho expresso reconhecerão o direito creditório contra a Fazenda Nacional e autorizarão a entrega da importância
considerada indevida (Lei n9 4.862, art. 18).
§ 1Q Reconhecido o direito creditório, será, feito o\ pagamento da
l'estituição, encaminhando-se o processo, para êsse fim, à autoridade que
deve ordenar o pagamento (Lei n9 4.155, art. 19, §' 29).
§ 29 O pagamento da restituição de receita poderá ser feito pelos
órgãos competentes do Departamento de Arrecadação e pelos ·estabelecimentos bancários autorizados a operar com o Tesouro Nacional (Lei
n9 4.155 art. 29 e Leí n<? 4.503, art. 10).
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Art. 480. Quando a, importància fôr superior a Cr$ 5 ..000.000 <cinco
milhões cte· cruzeiros) deverá o respectivo processo, depois de efetuada
a restituição, ser encaminhado à Direção-Geral da Fazenda Nacional,
para fins de revisão do despacho proferido pela autoridade de primeira
instância (Lei n9 4.8ü2, art. 18, § 1º).
Parágrafo único. Nos casos de que trata êste artigo, o pagamento
da restituição de_ receita será classificado em conta de responsáveis, a
débito dos beneficiários, até que seja anotada a competente decisão do
Diretor-Geral da Fazenda Nariomtl (Lei nº 4.862, art. 18, § 29).

AJ"t. 481. Das decisões proferidas em casos de restituição, contrárias
aos contribuintes ou às fontes, caberá recurso dentro ·de 20 (vinte) dias
contados da ciência. da decisão para o Diretor do Departamento do
Impôsto de Renda.
§ 19 Das decisões do Diretor do Departamento ·do Impôst.o de Renda,
contrárias aos contribuintes ou às fontes. raberá recurso, dentro do
mesr.p.o prazo, para o Di:retor-Geral da Fazenda Nacional.
§ 21? O ju~gamento do reéurso de que trata o parágrafo anterior
será definitivo e ~rrevogável na esfera administ!·ativa.
Art. 482. O prazo de prescrição do direito à restituiçã.a do impôsto,
prevista no art. 478, é de 5 (cinco) anos contados da data do· pagamento
ou recolhimento indevido nos têrmos dOs arts. 1° e 2º' do -Decreto
n9 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Parágrafo único. O pedido de restituição, dirigido à autoridade comnetente, suspende o prazo de presctição até se1 proferida decisão fina(
na orbita administrativa (Lei n9 r54, art. ti?).
Art. 483. As diSposições dêste capítulo aplicam-se, também, aos pedidos
de restituição apresentados às repartições arrecadadoras .até 30 de novembro de ;_965 (Lei. n? 4.862, art. 18, § 7<1).

LIVRO VIII
Disposições Diversas
TiTULO úNICO
CAPÍTULO l

DO DOMW1Ll0 FISCAL

Art. 484. O domicílio fiscal da pessoa fisica é o lEgar em que ela
tiver uma llabitaçào em condições que permitam presumir a intenção de
a manter <Dec;:eto-lei nQ 5.814, art. 171).
§ 1° No caso de exercício de profissão ou íunção particular ou pública, o domicilio fiscal é o lugar onde a profissao ou tunçao estiver sendo
desempenh:;t.da <Decreto-lei n9 5.844, art. 171, ~ 19).
§ 4º Quando .se verificar pluralid::J.de de residência no Pais, o domicilio fiScal será .eleito perante a autoridade competente, considerando-se
feita a ele1çâo no Caso rfo::t apre.sentaçào continuada. ctas declarações de
rendimentos- num mesmo. lugar (Decreto-lei n9 5'.844, art. 171, § 29J.
§ 3v A inobservância do di.wosto no parágrafo anterior f'i.Otivará
a fixação. ex-officio, do domicílio fiscal, no Iuga1· de qualquer das l'esi:..
dências (Decreto-lei n\' 5.844, art. 171, § 31?).
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Art. 485. o domicílio fiscal das . ·firmas ou sociedades com sede no
País, e das filiais, sucursais agências ou representações das que tiverem
sede no estranaeiro é o lugar onde se achar a sede da emprêsa ou o
estabelecimento, industrial ·ou comercial de sua fonte de produção <Lei
nfl 4.154, urt. 34J.
~ 1Q Quando se verificar plurà.lidade de estabelecimentos em unidades
federativas diferentes, o domicílio fiscal :::;erã o da unidade onde se achar
0 estabelecimento centralizad01; das operações da empresa (Lei n9 4.154,
art. 34, parágrafo Unico) .
§ 29 No caso do artigo 322, o domicilio fiscal é o lugar onde se achar
0 estabelecimento centralizador <Decreto-lei n9 5.844, art. 172, parágrafo
único).
Art. 436. o domicilio fiscal de entidades com sede no Pais, colltro':.
!adora, administradora ou dirigente do patrimõnio, ou da exploração de
outras, é O lugar onde se achar o seu escritório de contróle, administração
ou direção (Decreto-lei n"' 5. 844, art. 173) .
Parágrafo único. No caso de entidades coligadas ou controladas de
que trata o parágrafo único do artigo 322, o dofuici!io fiscal é o lugar
onde se achar o estabelecimento de cada · uma delas (Decreto-lei nlrmero
5.844, art. 173, parágrafo Unico).
Art. 487. o domicilio fiscal do procurador ou representante de
res1dentes ou domiciliados no estrangeiro
o lugar O).lde se achf.l.l~ a sua
residência habitual ou a sede da representaçao no Pars <Decreto-lei número 5.844, art. 174).
Parágrafo único. se o residente no estrangeiro permanecer no território nacional por menos de doze meses e nao tiver procur:;:;,dór, representante ou empresãrio no. Pais, o domicilio fiscal é o lugar onde estiver
. exercendo sua atividade (Decreto-lei nQ 5.344; art. 174, parágrafo Umco).

e

Art. 488. Quando' o contribuinte tránsferir de um municipio para
out1·o ou de um para ·outro ponto do mesmo muniClpio a sua residência
ou a sede do seu estabelecimento, fica obrigado a comunicar- essa mudança
ãs repartições competentes dentro do prazo de 3{) (trint.a) dias (Decretolei n9 5. 841, art: 195) .
§ II? Idêntica cOmunicação deverà fazer o contribuinte que se retirar
temporàriamente do território nacional declarando, ainda, qual a pessoa
habilitada nO País a cumprir-,. em seu nome, as disposições dêste Regulamento (Decreto-lei n9 5.844, art. 195; parãgrafo único).
§ 29 O contribuinte ausente do seu domicílio fiscal durante o prazo
de entrega da declaração de rendimentos ou de interposição de reclamação'
ou recmso cmnprira o.s disposicões dêste Regulamento perante a autoridade
do distrito em que estiver, dando-lhe· conhecimento do domicilio de
que se encontra ausente (Decreto-lei n9 5.844, art. 194).
§ 39 ·Essa autoridade transmitirá os documentos que reêeber à repartição competente (Decreto-lei -n9 5 .844, art. 194, parágrafo· único).

Art. 489. As .participações de transferências de domicilio, as informações e as comunicaçõ8s referidas neste Regulamento poderão ser entregues em mão ou remetidas em carta registJ.·acta pelo correio (Decreto-lei
n9 5.814, art. 196).
§ Í9 A repartição é obrigada a dar recibo de entrega dêsses doet.~men
to8, o qu;;tl exonera o contribuinte da penalidade (Decreto-lei 'nt? 5.844,
art. 196, S 1'?) •
§ 29 As repartições nscais transmitirão umas às outras aS comunicações que lhe? interessarem (Decreto-lei n9 5.~44. art. 196, § 29).
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CAPÍTULO l i

DA
Seção I -

COMPETI:NCIA DAS AUTORIDADES

Da aplicaçáo do Regulamento do lmpôsto 'de R.enda

Art. 480. A autoridade fiscal competente ·para aplicar êste Regula, menta é a do domicílio fiscal do contribuinte, ou de seu procurador· ou
representante (Decreto-lei ng 5.844, art. 175).
Parágrafo Ú!').iCo. As divergências oÚ dúvidas sõbre
competência
das autoridades .serão decididas pelo diretor do Departamento do Impõsto
de Renda (Decreto-lei ng 5.844, art. 178).
Art. 491. Qualquer autoridade fiscal competente pode solicitar de '
outra as investigações necessárias ao lançamento do impôsto (Decreto-lei
n9 5.844, art. 176).
, Parágrafo único. Quando a solicitação não tõr atelldida, será o fato
comunicado ao diretor do Departamento do Impôsto de Renda (DecretoLei n9 5.844, art. 176, paragrafo único).
·

a

Art. 492. Antes de feita a arrecadação do impõsto, terminado· ou
não o processo de' lançamento .ou cobrança, quando cirçunstãncias novas
mudarem a competência da autoridade, a que iniciou o processo enviará
os documentos à nova autoridade competente, pará o lançamento e cobrs:nça devidÇ>s CDecr~to-lei n'? 5.844, art. 177). ·
S eçáo li -

Da solução das consultas e dos pedidos de isenção

Art.· 493. As consultas e os pedidos' de- isenção relativos ao impôsto
,de renda serão solucionados pelo Diretor do Departamento do Impõsto
de Renda,· sendo facultado, como dispõe o artigo 464, -o recurso "VOluntário
para a instancia superior, dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos,
contado da data do recebimento da comunicação (Lei n? 3.519, art. 69
e Lei ng 4 .481, .art. 91.1) .
§ 19 As. consultas e os pedidos de isenção serão dirigidos as Delegacias
R.egionais e Seccionais do Impôsto de Renda e Por estas encaminhados
ao Departamento depois de convenientemente informados (Decreto-lei
rn9 5.844, art. 179, § 1Q).
.
§ 29 Qu<:lndo a solução fõr no sentido de desobrigar. o contribuinte
de exigências legais, ou fôr ,pela isenção ou não incidência de tributo,
haverá recursO ex ojjicio para o Primeiro Conselho de Contribuintes
(_Decreto-lei n9 5.844, art. 179, § 2'?).
CAP!TULO III

DA REPRiESENTAÇAO DO CONTRIBUINTE E DAS INTIMAÇõES
OU NOTIFICJ\!ÇõES

Art. 494. As disposiçôes dêste Regulamento são aPlicáveis a ·todo
aquêle que responder solidàriamente com o contribuinte ou pessoalmente
em seu lugar (Decreto-lei n9 5.844, art. 192)
Parágrafo único. Os cônjuges, procuradores bastantes, tutores,
curadores, diretores, gerentes, síndicos, liquidatã.rios e demais representantes
de pessoas 'físicas e juridícas, cumprirão as obrigações que incumbirem
aos represe.n,tados (Decr~to-lei nv 5.844, art. 192, parágrafo único).
Art .. 495. A capacidade do contribuinte, a representaçào e a procuração serão regula'das segUndO as prescrições legais {Decreto-lei n9 5.844,
art. 193) .
·
,
Parágrafo único, Os menores serão representaclos por seus pais ou
representante legal (Lei n9 4. 506, art. 49, § 29) .
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P....rt. 496. As int.imaçõ_es ou notificaçôf:s cte que trata· este Regulamento
serão, para todos os efeitos legais, consideraàas feitas CDecreto-lel número

5. 844, art. 200) :

na data do seu recebimento, quando entregues pessoalmente;
b"J na d3,ta da sua entrega no domicilio fiscal do contdbuinte, quando
através de registrado postal, com direito a aviso de recepçâo (AR), cu
por serviço de entrega próprio da repartição;
c) 30 (trinta)- dias depois da sua publicação na imprensa ou afixaçáo
na r"epartição, quando por edital
a)

CAPÍTULO IV

Da cqntagem dos prazos

Art. 497.

Contar-se-ão em dias corridos os prazos estabelecidos neste

RegÚ.lamento CLei nQ 4.481, art.' 9'?).

Parágrafo único. Os prazos serão c;.pntados a partir do dia seguinte
ao da intimação ou notificação e, quando o último· dia recair em sábado,
domingo, feriado ou dia em que não haja expediente nas repartições
federais, terroinar§.o no primeiro dia Util subseqüente (Lei n'? 4.481, artigo 99).
'
CAPÍTULO

V

DA TRADUÇÃO MONETARIA DOS RENDIMENTOS

Árt. 498. Para os fins do impôsto, os rendimentos em espêcie serã-o
·avaliados em dinheiro, pelo valor que tiverem na data da percepção (Decreto-lei n'? 5. 844, art. 198) .
§ 19 Os rendimentos em moeda e.strangeira pagos, creditados, remetidos, rec'ebidos ou empregados, deverão ser convertidos em moeda nacional
à taxa de câmbio vigorante na data do seu ·pagamento, crédito, remessa,
recebimento ou emprêgo, ou à taxa do câmbio em que forem efetivamente
realizadas as operações (Decreto-lei n'? 5.844, art. -199).
§ Z? Nos casos de transferências financeiras excluídas do mercado
de câmbio .de -taxa livre, as operações são consideradas efetivamente realizadas à taxa de câmbio concedida, na conformidade do disposto no
art. 52_· da Lei nQ 3.244; de 14 de agôsto de 1957.
Art. 499. Os rendimentos recebidos e as deduções pagas sob a forma
de extinção de obrigações serão avaliados pelo montante das obrigações
extinta::;, inclusive juros vencidos, se houver (Le~ nQ 4.506, art. 25).
CAPÍ'IULO 'VI

DO REAJUSTAMENTO MONETAR-Io DOS EMPRÉSTIMOS
PúBI,ICOS E PRIVADOS

Art. 500. Não constitui rendimento tributável, para efeitos do impôsto
de renda, o reajustamento· monetário <Lei n° 4',380, art. 57):

a) do saldo devedor de contratos imobiliários corrigidos nos têrmos
dos arts. 5Q e 6Q da Lei nQ 4.380, de 21 de agôsto de 19M;
b) do saldo devedor de empréstimos contraídos ou dos depósitos recebidos nos têrmos ela referida Lei n'? 4.380, "pelas entidades integrantes Qó
sistema financeiro da habitaçãO;
c) do valor nominal das letras imobiliárias de que trata o art. 4-4 da
Lei nQ 4.380, de 21 de agôSto de 1964;
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d) do valor nominal das debêntures, ou obrigações ao portador ou nominativas endossáveis, emitidas nos têrmos do art. 26 da Lei nº 4. 728, de
14 de julho de 1935;
el do valor nominal das letras de Câmbio ou notas-promissórias sacadas, emitidas ou aceitas nos têrmos do art. 27 da Lei n9 4. 728, de 14 de
julho de 1965;
f) do principal dos ct"epõsitos a prazo fixo não inferior a um ano e
não movimentáveis durante todo o seu prazo, efetuados nos têrmos do
art. 28 da Lei nQ 4. 728, de 14 de julho de 1965;
g) do valor dos certificados de depósitos bancários emitidos nos têrnios do art. 30 da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965.
Parágrafo único. A correção monetária das dívidas correspondentes a
operações rurais, a que se refere o art. 109 da Lei n9 4.504, de 3,0 de novembro de 1964, também não constituirá rendimento tributável · dos seus
beneficiários.
CAPÍTULO

Vil

DISPOSIÇõES FINAIS

Art. 50( No cálculo do total do impôsto de renda lançado sôbre as
pessoas físicas ou jurídicas, ou exigível mediante recolhimento pelas
fontes, .será desprezada a fração inferior a Cr$ 1.000 (mil cruzeiros) <Lei
u9 4.357, art . .13).
'Art. 502. Ressalvados os casos previstos nos a.rts. 272 e 286, quando
a fonte pagadora assumir o ânus do impôsto devido pelo· beneficiado, a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo- rendimento bruto,
sóbre o qual recairá o tributo (Lei n9 4.154, art. 59).
Art. 503. Os valôres ·expressOs em cruzeiros neste Regulamento serão
atualizados anualmente em funç.go de coeficientes de correção rnonetária
estabelecidos pelo Conselho Nacicnal de Economia, desde que os indices
gerais de preços se ele~_em acima de 10% tclez por c·ento) ao ano ou &
15% tquinze por cento·l cm um triénio (Lei n<? 4.5(}6, art.. 39 e Lei número 4.862, art. :??) •
Art. 504. Os rendimentos, daivados de atividades ou transações iiicitas, ou percebidos com infraç&o à lei, são sujeitos a tributação sem
prejuízo das sanções que couberem <Lei n9 4.506, art. 26).
Art. 505. Está·> isentos do trpôsto de renda os rendirrientos :'l.tlferi~os
por Governos e::3trangeiros, • desde que haja reqiprocidade do tratamento
em relação aos rendimentos auferidos em seus paíse,s pelo Govêrno brasi~
leiro <Lel n<? 154, art. 5-9) .
Art. 506. As Pessoas jt!ridicas que tenham predominância de capital
estrangeiro, ou sejam filiais ou subsidiárias de emprêsas com sede no
Exterior, ficam sujeitas às normas e às aliquotas do impôsto de renda
estabelecidas neste Regulamento (L~i n9 4.131, art. 42).
Art. 507: Os débitos resultantes de processos irlstaurados por infração
dêste Regulamento, quando superiores a CrS 1.071.000 <um milhão e setenta ,e um mil cruzeircs) poderão .ser pagos em parcelas mensais, iguais
e sucessivas, até o máximo de 6 (seis), de::.de que os iúteressados o requeiram à repartição arrecadadora local. dentl'O do prazo previsto para o
cumprimento da decisão de primeii·a instância (Lei n9· 3.519, art. g<? e Lei
n9 4.357, art. 99).
Parágrafo único. Desatendido o pagamento de 2 <duas) pl'estações
sucessivas vencer-se-ão automàticamente· as demais, devendo a repartição
providenciar a cobrança executiva do restante do débito, na forma da Ie_gislação em vigor (liai n9 3.519, art. 99).
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Art. 5()8, Estão sujeitas ao impôsto de renda, mediante descontQ pelas
fontes pagadoras e inclusão dos rendimentos na declaração da pessoa física beneficiada, nas cédulas em que couberem, as importâncias correspondentes a direitos de autor e 'as' relativas ao exercício da magistratura
ou da profissão de jornall5ta ou de professor, devidas a partir de 10 de
agôsto de 1964 ·cLei n<? 4.480, art.

19) ,_

·

Art. 509. o impôsto de renda a que estã.o sujeitos os magistrados, na
forma da legislação vigente, não será supertor a dois meses dos seus ven'Cimentos, inclusive vantagens (Lei n<? 4.4~0. art. 29).
§ 19 O ·pagamento do impõsto, na importância prevista neste artigo,
mediante requerimento poderá ser feito em duodécimos, fazendo-se o p.esconto em fôlha.
§ 29 Quando o contribuinte aufel'ir rendimentoS de várias fontes, con..:
sideram-se, para os efeitos dêste artigo, como integrando as classes ini-,
ciais _de renda os vencimentos ·e vantagens derivados do exercício da- magistratura, inclusive os respectivos proventos, nos casos de inatividad~.
Art. 510. Salvo .em Casos excepcionais ou naqueles em que .a Lei_ imponha explicitamente esta con'tli.ção, não será exigido o reconhecimento
de firmas em petições dirigidas à administração pública, podendo todavia a repartição requerida,· quando tiver dúvida sôbre a .autenticidade da
assinatura do requerente ou quando a providência servir ao resgUardo do ·
sigilo, exigir antes da decisão final a apresentação de prova de identidade do requerente (Lei n9 4.862, art. 31).
Art. 511. As pessoas físicas e jurídicas que tiverem direito às Obrigações. do Reaparelhamento Económico, em virtude de terem pago o adicional restituível criado pela Lei n9 1. 474, de 26 de novembro de 1951, poderão optar; no prazo de 3 <três) anos, a contar de 30 de· novembro de
1964 entre o recebimento dos referidos títulos e· o recebimento de 20%
<vinte por éento) do respectivo valor nominal em títulos do Tesouro Nacional, com a cláusula de coáeção monetária CLei n9 4.506, art. 15,
§ 69) .
Art. 512. Os processos e as declarações de rendimentos não poderão
sair das repartições do Irr.pê~to de Renda, salvo quando se tratar de re~
cursos e restituições, ou cobrança da divida ativa, -casos em que- ficará
cópia autenticada dos documentos essenciais . (Decreto-lei n9 5.844, ar~
tigo 203) .
·
· § 19 O Departamento do Impôsto de Renda poderá adotar o processo
de microf-ilmagem para reprodução de declarações de rendimentos, fichas
de informações e de documentos e livros de e~crituração dos contribuintes.
§ 29 As cópias assim obtidas, depois de autenticadas, _produzirão os
mesmos efeitos dos originais.
·Art. 513. A participação nas multas aplicadas em virtude de infrações dêste Regulamento, respeHados os critérios de diStribuição orevistos
na legislação do impôsto de renda, obedecerá a re·gulamentação própria
(Lei n. 154, art. 19 e art. 153, § § 19, 211, 39 e 49; Lei número 2:354, artigo 41, § 49; Lei n9 3:470, art. 66; Lei n. 4.069, art. 99, "§ § 49 e 59; e
·
Lei n9 4.863, art. 23).
Art. 514. Aos casos previstos nos arts. 428 e 461, aplica-Se o disposto
no art. 316 e parágrafos do Código Penal, independentemente da responsabilidade civil destinada à reparação de p'erdas ·e danos, ocasionda pelo
excesso de exação <Lei n9 4.357, art. 38).
Parágrafo único. Ao contribuinte prejudícado fica assegurado o direito· de representaç~o ao Ministério Público, para o exercício da ação
penal, com a observância das disposições estabelecidas para os crimes de
açâo pública, no Códi~o de Processo Penal (Lei n9 4.357 art. 38 parágrafo único) .
'
'
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Art. 515. A remuneraç§.o aos Estados, aos Municípios ou à.s suas autarquias, pela arrecadação do Impôsto de Renda ria fonte, de que tmta
o art. 75 da- Lei n"' 4.506, de 3-G de novembro de 1964, poderá ser paga mediante retenção, recolhendo as referidas entidades aos cofres fe<lterais o
produto liquido do impôsto arrecadado e demonstrando a.s respectivas
guias e relações a exatidão da cobrança do impôsto e da dedução remuneratória (Lei n9 4. 862, art. 43) .
§" 19 o convênio assinado com os Estados e Municipios torná-los-à
responsáveis pelo recolhimento do impôsto em todos os casos em que os
pagamentos corram à conta dos cofres estaduais ou municipais (Lei número 4.862, art. 43, § 19).
· § 29 Fica o Departamento do Impôsto de Renda autorizado a trocar
informações de natureza fiscoJ com as competentes repartições ou autarquias estaduais ou municipais, objetivando a perfeita execução do convênio e- o rigoroso contrôle de tõda:s as operações de cobrança e reéolhimento
do impôsto <Lei n'? 4.862, art. 43, § 29).
·
Art. 516. As novas taxas de incidência do Impôsto de Renda serão
'aplicáveis aos r:endimentos tributáveis a partir de 19 de janeiro de 1966,
ainda que anteriormente produz·idos (Lei n'? 4. 862, art, 54) .
Panl.grafo úiÚco. Nos casos de recolhimento do impôsto sujeito à retençào na fonte, devera ser- aplicada a taxa vigente à data em que o
iropôsto se tornou exigível ncs têrmos das disposições do presente Regulamento..
.
.
. Art. 517. O presente Regulamento <:>ntrará em vigor na data da sua
pu)Jlicação revogadas as disposições em co.ntrário.
Brasília, 10 de maio de J9õ6.
Octávio GouVeici de Bulhões.

DECRETO N9 58.401 MAIO' DE

1966

DE

15

DE

Declm·a luto oficial em todo O país ·
pelo falecimento do eX-Presidente
da Repüblica, Sr. w enc__eslau Braz.

O Presidente da República, no uso
das atribuições ,que lhe confere o
mciso I, do ,v·t.. f!7 dJ :.:vnstituição
Federal, decreta:
·
Art. 19 Fica declarado luto oficial
em todo o pais, durante s (oito) dias,
pelo falecimento do ex-Presidente da
República, Sr. Wenceslau Braz.
Art. 29 A Nação e o Govêrno prestarão ao insigne brasileiro as honras
fúnebres devidas ..
Art. 39 :Este decreto entrará nesta
data em vigor.
Brasília, 15 de maio de 1956;
1459 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mem de Sá

DECRETO
.

N°

58.402 ~
1966

DE

17

DE

MAIO DE

Autori_Ga a· DEMA - Distribuidora e
Exportadora de Minérios e Adubos
S. A .. a lavrar pirocloro no município
de Araxá, no Estado de Minas· Gerais.

O Presidente da República, usando
da- atribuição que lhe cqnfere o a.rt.igo
87, n.9 I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.9 1.98_5, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas),_ decreta:
P...rt. 1.º Fica autorizada a DEMA
-_ Distribuidora e Exportadora
de
Minérios e Adubos S. A. a lavrar
pirocloro, no lugar denoillinado Barreiro, distrito e ·município de Araxá,
no Estado de Minas Gerais, numa
área de cento e dez hectares dezoito
ares e sessenta e quatro centiares
010,1864 ha), delirhitada por um polígono irregular que tem um vér~ICE
a hum mil seisCentos e vinte e cinco
metros (1.625 m), no rumo verdadeiro setenta e nove graus e quarenta
minutos sudeste (799 40' S~) da ex-
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do edificio

do Balneário de Araxá e os !actos,
a partir dêsse vértice, os segu~ntes
compri~ntos e rumos
verdadeiros:
dois mil trezentos e sessenta metros
{2. 360 mJ. sul (S) ; seiscentos e ci'..Hl,renta e seis metros (646 m), quatorze
graus· e quarenta minutos sudoeste
(149 40' SW); setecentos e vinte e
três metros (723 m), dezenove graus
sudoeste (199 SW) ; quinhentos e noventa e dois metros (592 m), sessent::t.
e sete graus e vinte e cinco minutos
nm·deste (67<:' 25' :t\TE) ; quinhentos e

dez metros (510 m). trinta e quatro
graus e dez minutos nordeste (349 10'
NE) ; setecentos e sessenta e mto.
!'netYos (7GB m), vinte e um graus noroeste (219 NW); hum mil e duzentos metros (1.200 m), dez graus nordeste (109 NE); hum mil cento e oitenta e três metros (1.183 m>, ctezesseis graus e quarenta e cinco minutos noroeste (16° 45' NW) : Tmta
e quatro metros (34 .m), setenta e
cinco graus e cinqüerita minutos sudoeste (75° ·50' SW). Esta autorizaçâo é outorgada mediante as conàjções constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Minas e dos
artigDs 32, 33, ·34 e süas alíneas, além
dás seguintes e de outras conStantes
do mesmo Código, não expre:::samente
mencwnadas néste decreto.
·
Parágrafo único. A execução aa
presente autorização fica sujeita à::;
estipulações do Regulamento aprovado pe1o Decreto n.9 51.726, de Ul
de íevereiro de 1f}63 e da Resolucao
n.9 3 de 30 de abril. de 1965 - "cta
Comissã,.o Nacional de Energia .)l·uc-lear.
Art. 2.9 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher ao~
cofres públicos, na í'orma da
I, \•:"
tributos que forem devidos ·à Uni3.-o,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorizac;ào não cumprir qualqUer das
obrig8,ções que lhe incumbEm a autorização de lavra será declarada caduc,a ou nula; na forma· dos artigos
3·7 e 38 do Código de Mina.-=:.
Al't. 4. 0 As. propriedades viz;nhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
dos m·tigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.9 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção ~i-

neral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.9 A autoriz?-ção de lavra
terá por título ê.ste Deereto, que será
transcrito no liVro próprio de Registro das Autorizações de Lavra, após
o pagamento da taxa de dois mil
duzentos e vinte cruzeiros (Cr$ ... :
2.220).

Art. 7.9. Revogam-se as disposições
em contrário.
B.::asília 1 17 de maio de 19&6· 1459
da
Independência e 789 da' República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.403

MAIO DE Hl66

nE 17 DE

Autoriza a DElVIA Distribuidora e
Exportadora de Iv.[inérios ·e Adnbos
S. A. a lavrar pirocloro no munic-ípio de Araxá, no Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da Repblica, usando
da atribuição ·que lhe confere o artigo 87, n° I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n<? 1.985, de
29 de_ janeiro de 1940
(Códígo de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica. a.utorizad.a a· DEM:A DiStribuidora e Exportadora de Minérios e· Adubos S. A. a lavrar pirocloro no lugar denominado Barreiro,
distrito e município
de Araxá, no
Estado de Minas Gerais, m,:ma área.
de duzentos e seis hectares cinqüenta ·e cinco ares e oito centiares ....
(206,5508 11a), delimitada por um polígono irregular que tem um vértice
a !mm mil seiscentos e cinqüenta e
cinco metros O. 6-55m) ,. no rumo verdadeiro oitenta graus e quinze minutos sudeste (8ü9 15' SE) da extremidade sudoeste (SW) do edifíci.o do
Balneário de Araxá e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdad8iros: /.;um
mil cento e oitenta e três métros
(1. 183m), dezesseis graus e quarenta
e cinco minutos sudeste (169 45' SE) ;
hum mil e duzentos metros (1. 2-oOm),
dez graus. sudoeste (109 SW); setecentos e sessenta e oito metros ....
(768m), vinte e um graus
sudeste
(219 -SE); duzentos e oitenta ·e seis
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cnctras (286m), trinta e quatro graus
:; dez minutos nordeSte (349 1{1' NE) ;
:tuatrocentos e quatorze metros ....
(4Hm), cinqüenta e três graus nordeste (539 NE) ; duzentos e dois metros (202m), doze graus e trinta minutos noroeste (129 30' NW) ; cento e
oitenta e cinco metros (185m), vinte
e três graus nordeste (23° ·NE) ; qua-trocentos e sessenta e dois metros
( 462m) , quarenta e seis graus e dez
minutos nordeste (4f:i'? 10' 1\TE); qui:nhe!ltos e nove m2tros (.509m), vinte e se"i.s graus e quarenta minutos
norceste (259 40' NVV);
novecentos
metro;; (9'COm), quatorze graus· e vinte minutos noro~·ste (149 2-0' NW');
quinhentos e vinte e cinco
metros
(525m), vinte e sei.'> graus noroeste
(25\1 NW); duzentos e sessenta e cinco metros (2-65m), cinqüeiJ.ta e quatro graus e cinqüe:nta minutos noroeste (549 5ü' NWJ; duzEntos e n·ove
metros (209m), treze graus e quarenta minmos
nordeste (139 40' NE) ;
cento e sessenta e dois metros <162m),
quarenta e cinco graus e trinta minutos noroeste
(459 30' NW); qmnhentos e seis metros (506m); trinta
e cinco graus
sudoeste (359 SW) .
Esta autorização é outorgada mediante as condições consta&.Çes do parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de outras constantes do meslno Código, não
expressamente
mencionadas
ne.ste
decreto.
Pa-rágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento ·aprovado pelo Decreto no 51.726 de 19 de
fevereiro àe 1963 e da Resolucão número 3 de 30 de abril de 19ô5-da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da auto-·
rização fica obrigado a recolher. aos
cofres públicos, na forma da le1, __os
tributos qt<.e fc-rem devidos à Umao,
ao Estado e ao Município, em curnnrimento do disposto· no ·art. GB do
CÓdigo de Minas.
Art. 3r.> Se o concessionário da autorü::ação não cumprir qualquer das
obrigações ql.Je lhe incumbem a autorização de lavra será declarada .caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Ar"t. 49 As propri-edades vizinhas
estão sujeita3 às servidões de so~o e
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subsolo para fins de lavra, na l'>n·n;a
dos -arts. 39 e 40 do Código de Mina,;;.
Art. 5<? O concessionário da autorizaçãp será fiscalizadO pelo Departamento Nacional da. Produç&.o Mineral
e gozará dos· favores discriminados
no art. '11 do mesmo Código.
Art. 59 A· autorizaçao de la;.'ra. terâ
por título êste decreto, ·we será
transcrito no livro próprio de Registro das -Auto:::izações de Lavra, após
o pagamento da , taxa de dois e
cento e quarentCJ, cruzeiros (Cr$ .. :·.
4.140).

Art. 79 Revogaw.-se as disposições
en1 contrário.
Brasilia, 17 de maio de 1966· 145r.>
da Independência e 78Q da Hepí~blica.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
DECrtETO N.\' 53.404

MAIO D:iO: 19G6

DE

17

DE

Renova o decreto n.? 52.928 de 25 de
nG·vembro de 1963.

o

Presidente da República; usando

da atribuicão que lhe confere -o ar-

tigo 87, n.'?- .I, da Constituiçã-o e nos
têrmos do Decreto-lei n.9 1.985, de
29 dC janeiro de 1!140 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica renovatia pelo prazo
improrrogável de um (1). ano, nos
têrmos da letn:~, B do artigo 1.9 do
Decreto-lei n.9 9.605, de 19 de agósto
de 1916, a autorizaçâo concBdida a
Companhia
Pauhsta. de Mineração
uelo decreto n.'! 52.928, de 25 de noVembro de 1853, para pesquisar calcário dolomítico no batrro da Serrinha,
distrito e município .de Itararé, Estado de São Paulo.
Art. 2.\1 A presente rG.novaçào que
será uffia via autênti-::a dêste Decreto
ps,o-ará a taxa de quatrocentos e oi-;
te:Üta cruzeiros {01"$ 420,00), e sem
tr~msCrito no livro próprio de ~e
gistro das Autorizações de'Pesqmsa.
Art. 35' Revogam-se as disposições
em cont.r~rio.
Brasília 17 de maio de 19SS; 145Q
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

M aw·o Thibau
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DECRETO N\l 58.405MAIO DE 1966

ATO$

nE

17

DO

PODER

D!::

Autoriza a cidadã- braSileira Frencisca Silveira da Cunha a ~pesquisar
minérios de cqbre, chumbo e estanho no Município de lndaial, Esiado de santa Catarina.

o Pre.~idente da República, .usandc.
da atribuição que lhe confere o. artigo 8"7, n9 I, da constituição e nos têr·

mos do Decreto-lei n\1 l.S85, de 28 de
janeiro de 1940 (Código de Minas'.

decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cido.dã

brasileir3. Francisca Silveira da Cunha-

a pesquisar minérios de cobre, cilUm ·
bo e estanho, em .terrenos d'2volutos,

ocupados por Paschoal 'Odelh e outros.
nc lugar Aguas Frias, distrito de
Apiú.ma, M:uniciPio de Indaial, Estado
de Santa Catarina, numa área de trezentos e seis hectares e· vinte e cmco
ares (306,25 ha), delimitada por um
retângulo que tem um vértice a quJnhentos e setenta metros (570m) no
rumo magnético oitenta graus trinta
minutos nordeste (80930' NE) do marco cravado a cento e onze metros
(111m) no rumo magnético seis ;traus
nordeste (6~' NE) da Confluência dos
ribeirões Neisse CentTal e Aguas Frias
e os lados, divergentes dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: dois mil quatrocentos -e
cinqüenta metros (2,45Qm), oitenta
graus trinta minutos sudoeste (80'?30'
SW) ; mil duzentos e cinqüenta metros (L 250m), nove graus trinta minutos sudeste (9.930' SE) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelQ D8creto n9 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 ·e da Resolução n9 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissào
Nacional de Energia ~uclear.
Art. 29 o titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de três
mil e setenta cruzeiros (Cr$ 3.070) e
será válido· por dois (2) anos a contai' da âata da transcrição no :t~To
próprio do Registro das Autorizru;ões
de Pesquisa.
Art. 39 Revo·gam-se as disposições
~m contrário.
Brasília., 1'7 de maio de 1966; 1459 da
rndependência e 78!1 da República.
H. CASTELLO BRANCO

JJiauro Thibau

EXECUTI\'Ú

DECRETO N9 58.4{j{) MAIO DE 19fi6

DE

17

DE

Autoriza o .cidaddo ·brasileiro João de
Augustinis a
pesquisar aTgila no
município de· ljací, .Estado de Minas Gerais.

O Presidente da R.epública,, usand·J
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituicão e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de Janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 19 ·Fica aut.orizado o cide.S.J.o
brasilein. Jo§,o de Augus+,inis- a pesqu_isat· <>.rgila e:r.n telTei10s de sua prvpnedade no .lugar denominado t.:mn.
po, distrito e municipio de l'jací, Estado de Minas G-el'ais, .1l.U11a áre[1 de
cinco hecta.res sessenta e mn ·uec., e
oitenta e um centiares (5,6181 ha) ,
delimitada por um polígono irregu··
lar, que tem um vértice a trezento"> e
sessenta metros e setenta e cinco centímetros (360,75m), no rumo magnético de ~rinta graus sudoeste (309
SW), da tôrre da Igreja de Ija.cí ·e cs
lados a partir dêsse vértice, üs se-·
guintes comprimentos e rumos mao-nêticos: q~renta e sete graus ciílqüenta centímetros (47,50m), vinte "
quatro graus sudoeste (24'? SW) · cl'nqüenta e quatro .netros e vinte' centímetros (54,20m), vinte e sete graus
sudoeste (279 SW) ; sessenta e setP.
metros (67mJ,
vinte e seis ~p·:?,us,
quinze minutos sudoeste (259 15' -j1N) ;
sessenta e sete metros (67m), vinte P.nove graus· sudoeste (299 SW) · noYenta e oito metros (98m), trinta· e sete
graus cinqüenta e sete minutos sudeste (379 57' SE) ; · oitenta e um metros (81m). quarenta e nove ~Hms
quarenta e dois minutos mdeste, (429
42' SE) : cento e trinta metros (Bfi!ll).
setenta e oito graus trinta e três :minutos sudeste (78'? 33' SE); trinta e
dois metros e trinta centímetros ..
(32,30m). quarenta e dois .graus quarenta minutos nordeste (42º 40' JS"E): _
cento' e dez metros (110m), oito ..{nms
cinco minutos nor·oe~-te (89 05' NW) :
noventa e cinco metros (95m). flnzr:.
grau.:; dois minutos nordeste (llÇ> 02'
NE); quarenta e quatro metros (44m'.
vinte g-raus nordeste C20° NE) ; o décimo segu.ndo e último lado é o 3~g
mento reti!ín·eo que partindo da ext!·emidacte do décimo primeiro ladn
descrito. vai ao vértice de partida.

ATOS no- PoDER ExEcuTIVO

Parágrafo único.
A execUÇão da
presente autorização fica sujeita ::=ts
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3 de 30 de abril de 1955 da_ co~·
mitsão Nacional de ~ergia Nuclf'~tr ..
Ait. 2º o titulo da autorizayâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2) anos -a contar ·da
data da transcrição no livro p1·óprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em c-ontrário.
Brasilia, 17 de maio de 19136; 145?
da Independência "e 789 da República.·
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO. N•
MAIO

5S .407

Concede à Mineração candonga S.A.~
autorização para funcionar c0mo
emprêsa de mine1 ação.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe çonfe_re o art.
87, n9 I, da Constituição e tendo em
vista o que dispõe o Dec::etn ·LPi' n9
938, de 8 de dezembro de 1938, d(>creta:
Artigo único. E' concedida à Mine~
ração Candonga S.A., constituida por
escritura pública de 12 de julho de
1965, arauivs.da na JlJn;:,c.J Comercial
do EstadO de Minas. Gc"a.is sob o nUmero 164.168, co-m sed~ na cidade de

~~~a~C:~:~t~~~~~~~rz~~ão I~~:ri~i~'

ficando obrigada a. cumprir .integr~~··
mente as- leis t regUJ.amentos em yrgor ou que venham a vigorar sôbre o
objeto desta aut,orização.
Bras)lia, 17 -de rriaio de 1966; 1459
da Independência e 78Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

DE

17

DE:

Concede à
Sociedade de Mineração
Extrativa ·" somex" Ltda., autorização para funcionar como emprêsa
de mineração.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n" 938, de 8 de
dezembro de 1933, decreta:
Artigo Único.· E' concedida à Soctedade de Mineração Extrativa "Somex·• Ltda., constituída por contrato social de 25 de março de 1965, com
sede na cidade de Salesópolis, Estado.
de São Paulo, autorizaçãO para fun~
cionar como emprêsa de min-eração,
ficando obrigada a cumprir integral~
mente as leis e 'regulamentos em vi~
gor ou que venham- a vigorar sôbre o
objeto desta autorização.
Brasília, 17 ·de mal'o de 1966· 1459
da Independência e 789 da República.
H.

DE 17 DE

DE 1966

Mam:o Thibau
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DECRETO N9 58.4.09 MAIO DE 196$

DE

17 DE

Concede a MIBRAFER - Mineração
Brasileira de Ferro Limitada - autorização para funciona?· ·como em.~
prêsa de mineração.

o Presidente da República, usandó'
da atribuição que lhe confere o árt.
87, nQ I, da Constituição e nos termos
do Decreto-lei nt? 938, de 8 de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único: E' concedida à arBRA:F'ER - ·-Mineração Brasileira ae
Ferro Limitada, constituída por contrato social, arquivado sob riQ 170.404,
na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, aditado pelo instrumento
particular de 11-3-1966, com sede na
cidade de Mateus Leme, autorização
para funciomi.r como emprêsa de ~u
neração, ficando obrigada a cumprir
integralmente as leis e regulamentos
·em vigor ou que venham a vigorar sôbre o óbjeto desta autor-ização.
·
Brasília, 17 de maio de 19ô6; 145Q ckt
Independência e 789 da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N9 58.410

DE

l)Q

17

PODER EXECUTIVO

Dt:

Ml\.!0 DE 1966

Declara de utiliáade pública, para fins
de desapropriação, em favor, da
Centrais Elétricas de Minas Gerai8
S. 1:1. as á1'eas de terra e benjeitorio.8

que. menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos

têrmos do artigo 151 do Código de
Aguas (Decreto n,9 24.643, de 10 de
julho de 1934), e do ·necr·eto-lei número 3.365, de· 21 de julho de 1941,

decreta:
.
Art.. 1.9 Ficam declaradas de utili-

dade pública, para fins de desanrci-

priação as áreas de terra e benÚito~
rias situadas às margens direita e es9uerda do Rio Grande, indispensáveis
a construção do Reservatório e ds
Usina

B:idroelétrica

de

Ja~uara.

abrangendo territórios de mun1cipios
dos Estados de Minas Gerais e São
Pz.ulo.
Art. 2.9 Os imóveis, ora declarados
de utilidade pública, ficam contidos
dentro da seguinte linha perimétricà·
Partindo_ do marco de triangulacá;,
J-4 (ONU-CEMIG), no alinhamellto
do eixo da projetada barragem da fu··
t~ra. Usina Jaguara, no Município de
Rifama, Esta-do de S. Paulo, à mar·gem esquerda do Rio Grande, segn2
acompanhando a curva de nível do
terreno pela cota 550 (CNG), inicialmente com o rumo Noroeste, contL.
nuando em linha sinuosa, sempre
acompanhando a, referida cota 560
(CNG). atravessando .a linha da 'E'3trado. de Ferro Mogiana, a Estrada
Conquista-Rifaina', em seguida o Riaclw do Mergulhão, depois o Riacho ela
Bananeira, após o Riacho da Gordura, depois de cortar por dez vêze:::; o
leito da mencionada Estrada Conquü::ta-Rifaina, corta em seguida a Rodovia Franca-Araxá e contiriua abnmgendo a parte inferio:r da zona Urbana de Rifaina passando pela cabeceira do Riacho Rifaina. cortando
por quatro vêzes a Estrada Rifa~mt
Fazenda Sucuri e por mais três vêz2s
a linha da Estrada de Ferro Mogtana
até cruzar o RibeirãO Bom Jesus, cor~
ta mais uma vez a Estrada Rifaine,Pn:<.enda Sucuri, aproximando-se . da
margem esquerda do Rio Grande na>'
imediações da Ilha Grande· e· continuando em linha sinuos.a, pela mesma
cota 560 (CNG), até contornar a ~a-

beceira do Riacho do Lagelido e segu;:;
margeando o Rio Grande· até o ponto em que a citada cots..' 5ô0 (CNG)
se extingue n.a margem esquerda c
vira, com o rumo Norte atravessando o Rio Grande, até atingir a correspondente ccta 560 (CNG), 1m. ma.rgem direita. já em Território do Estado de Minas Gerais, donde prossegue com rumo Noroeste, sempre pelei
mesma. cot[t 560 (CNG), cruzando o
Rincho dB, Fazenda Velha, passan~o
em frente à Ilha Gn:mde, cortando
por du0:s vê?.€8 2 Estrada da Fazenda
do Café e r:m tr&s vêzes a Rodovia
Fran:::«.-Araxá, continuando r::o mesmo n:mo Noroeste; até as proximid-ades do marco J .. 3 donde inflete à
esquerda e segue em linha reta com
a distfi.ncia de 660 metros, em linha
reta atravessando o Rio Grande s.té
atingir o ·marco J-4 (ONU-CEM:IG)
em Território do Estado· de São Paulo, ponto inicial dêste caminhamento.
Parágrafo único. Com a fimt.Iich~
de de definir posições, a reta entre
os marcos J-3 e J-4, conStitui o e~xo
da futura barragem ·de Jaguar a.
Art. 3.9 No Estado de São Ptmlo
serão abrangidos pela desapropriação
hum mil seiscentos- e cinqüenta e trêS
hectares e sessenta ares (1.653,60 ha),
dos Municípios de Rifaina e Pedregulho, atingindo propriedades atribuídas
a Neto & Irmãos S. A .. Agnaldo Pena,
Cerâmica Santo Antônio e outros e,
no Estado de Minas Gerais, serão
abrangidos mil. duzentos e seis hectares· e vinte e Cinco_ ares (1. 206,25 ha),
do Município de Sacramento, ating·indo pronriedades atribuídas aos sucessores de Manoel Ma.rcondes Leite e
outros, aléin das áreas da Jlh2. Grande.- com oitenta e oito hectares e novecentos e vinte e cinco deciares
..
(88.925 ha), B..brangendo a área tctB.l
de deis mil novscentos e setenta e
dois hectares e trinta· ares (2.972,30
ha).
A!'t. 4.9 Fica a Centrais Elétricas de
Minas Gerais S.A. (CEMIG), con- ·
cessionúria do aproveitamento hidráulico cl.o trecho pertinente do R1o Grande, em virtude do Decreto n.9 52. ·H6,
de 2/J de agôsto- de 1963, autoriz8.da a
promover as desapropriaqões das Dxeas
e benfeitoTias citadas Íleste Deci-eto
podendo, se necessário, nroceder às
.PrOvidências judiciais coinpetentes ao
seu reconhecimento, na conformidadé
do Decreto~1ei ·n.9 3.365, de 21 de junho de 194_1, modific::~.do pela: Lei número 2. 786, de 21 de maio de 1958,
declarando-as de caráter urg·ente.
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Art. 59 O presente decreto entra tigo 87, número I, da Constituição
Federal, da autorizaçã-o contida no
em vigor na data de ·sua publicação,
revogadas as disposições em contrá· · art. 1Q da Lei n9 4.935, de 1'"/ de
març-o de 1966, e, ouvido o Tribunal
rio.
,de contas da União, em cumprimento
B1·asília, 17 de maio de 19GG; 1459 da
ao que preceitua o art. 93 do Regu~
Independência e 789 da República..
i8mento Geral de Contabilidade PúI-I. CASTELLO BRANCO
blica, decreta:
...
MauTo Thiban.
Al't. 19 E' aberto ao Ministério da
Fazenda o créditto especial de Cr$
·Decreto n0 53.411, ainda não foi
3 .504. 714.148 (três biLlJões, quinhen~
publicado no DiáTio Oficial.
toS e dois milhões, setecentos e qua~
,,
tcrze mil, cento e quarenta e oito
cruzeiros), para ocorrer ao pagamenDECRETO N'? 58.412 - DE 1.7 DE
to das desJ)€sas discriminadas no,
MAIO DE 1966
anexo que faz parte integrante da referida Lei, assim res~tmido;
Transfere competência à Centrais Elé::.
tricas Brasileúas S. A. -

Eletrpbrás .

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arti-

go. 87, inciso I, da Constituiçilo Fe .._
dera!, nos têrmos do artigo 151 do
Código de Agua.s (Decreto n0 24.643,
de 10 de julho de 1934) e do Decretolei n'? 3.365, de 21 de junho de 1941,

e considerando o que dispõe o

DecrG~

to n'! 5fi. 806, de 30 de agôsto d-: 1965,

decreta:
Art. 1°. F'ica transferida à Centrais
Elétricas J?rasileir'as S. A. - Eletro~
brás, a· competência para promover
desapropriações do domínio· pleno e
constituir servidões, nos têrmos e limites especificados p'elo Decreto nú~
mero 53 317, de 17 de dezembro de
1963, publicado no Diãrio Oficial da
União, de -9 de janeiro de 1964.
P...rt. 2\1 O presente decreto entra
em vig-or- na data de sua publicação,
revcgadas a.s disposiçõe~ em contrá~
rio.
B1·así1ia,· 17 ·de m::üo de 1956; 1459
da Independência e 781? da República.
H. CASTFti"O BRANCO

Para atender

despe~

Cr$

sas diversas. . .....
104.70-0
Para atender despe~
sas com fins especic,is . . ......... .
1.049,617,586
Pa.ra atender á regu~
larizaçâo de desp_esas realizadas
2. 452. 991. 862
Art. 29 O crédito a que se refere
o presente decreto será registrado no
Tribunal de Contas da União e automàticamente distribuído ao Tesouro Nacional, observado o disposto no
artigo 43 da Lei n<:~ '4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 3'! 1l::ste decréto ·entrará ein vi~
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1966; 1459
da Independência e 781? da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

O eta-via Bulhões.

Mauro Thibau

Decretos ns. 53.413 e 58.414, aind?,·não foram pnblicados no Diário
Oficial.

DECRETO N° 58.41[1 1\:l:AIO DE. 19f\(l

DE

17 DE

Ministério ·da Fazenda. Abre· o _crédito especial de Cr$ 3. 502.714.148,
para atender ao pagamento das despesas que especifica.

o Presidente da República, usando
das atribuições_-que_ lhe confere o ar·~

DECRETO N9 58.416
MAIO DE 1966

DE 17 DE

Ministéâo du Fa::::-enda - Abre o crédito especial de Cr$ 39 .412. 700,
pa.m o fim que especifica.

o Presidente da. República, uSando
das atribuições que lhe confere o ar.:.
tigo 87, número I, da Constituição
lilederal, da autorü·;ação contida no
art. 19, da Léi n9 4.681, de 21 de
junho àé 1965, e, ouvido o Tribunal
de contas da Un:ião, em cumprimen-
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to ao oue p1·eceitua. o art. 93, do Regulame-nto G_eral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 19 E' aberto ao Ministér~o da.
Fazenda, o crédito especial de Cr$
39.412.700 (trinta e nove milhões,
quatrocentos e doze mil _e setecentos
cruzeiros), para ocorrer ao pagamento das despesas com· o prosseguimento e conclusão das obras de construção do prédio destinado à Alfànd-êg('l,

"Art. 28. Obrigações correspondentes ao Fundo As ObrigaçOes Reajustáveis a
que se .·efere o àrtigo 26 te.cS.o ven..
cimento de 8 (oito) anos, contados a partir de julho do ano de
recolhimento, ~ serão intransf·e~
- rtve1s pelo conti;ibuinte, salvo nos
casos ·de incorporação, fusão ou
sucessão de pessoas jurídicas.

de Itajai, Estado de Santa Catarina,
inclusive -retribuição dos encargos de

fiscalização de que trata o Decreto-

lei n' 6.750, de 29 de julho de 1944.
Art. 29 O crédito a que se refere

presente decreto será registrado no
Tribunal de_ Contas da União e automàticamente distribuído ao Tesouro Naciónal, observado o disposto no
art. 43 da Lei nl? 4. 320, de 17 de
março d?: 1964.
· Art. 3<? ll::ste decreto entritrá em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1966; 1459
da Independência e 781? da República.
'O

H.

CASTELLO BRANCO.

Octavio Bulhões.

Decretos ns. 58.417 à 58.419, ainda
não foram publicados no Diário
Oficial.

DECRETO N.<? 58.420
MAIO DE 1966

DE

17

§ 3.9 Vencida a Obrigaçfw
em
que estiver aplicado o Fundo, será ela substituída por nova Obrigação com vencimentoS de 8
(Oito) anos, com cláusula de- in~
transferibilidade".

Art. 2.9 Poderá o Mmistro da Fazenda, mediante Portarfa. alterar o
prazo a que ·se re!'ere o art. 15' dê.ste
Decretei, para fixá-lo
superior a e:
(oito) anos.
-Art. 35' O p_resente dec;-etc entrará.
em vigor na data de sua J,Jublica~ãu,
revogadas as disposições em contranv
Brasilia, 17 d-e maio de 1966; l4':>.9
da Indepehdência e 78.1? à o. República.

H.

CASTELLO BRANCO

-Octavio Bulhões
DE

Da nova reàaçdo ao item III do artogo 7.9 e ao art. 28, e seu § 351, do
Decreto n.9_ 54.252, de 3 de setembro
de 1964.
·

O Presidente da República, usando
dos podêres que lhe confere o art. 87,

mciso !, da Constituição Federal, e
nos termos do ·art. 42 da Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964, dec_reta:
Art. 1.9 Os dispositivos abaixo do
Decreto n.9 54.252, de 3 de setembro
d-e 1964, passam a. ter as seguintes
r~~aações:
·
"Art. 7.'' ..................... .
III - o nümero de série e de
ordem do certificado;

ÓECRETO N5' 53.421 MAIO DE 1966

m: 17

DE

Ministério da Fa.-zenda. Abre o ci·êdito
especial de Cr$
99.807.000, para
atender ao pagamento da.'3 despesas decorrentes da pa~·ticipaçáo de
representantes deste Mtntstério nas
Reuniões da ALALC.

o Presidente da República, usando
das at-ribuições que lhe confere o artigo 37, número 1, da
Constituição
FederaL da autorizaçáo contida
no
art. l.?.da Lei n5' 4.931, de 9 àe mar~
ço de 1966 e, ouvido o Tribunal d-e
Contas da Un1âo, em cumprimento au
que preceitua o art. 93, do Regula~
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mento Geral de Contabilidade Públi~
ca, decreta:
Art. l.Q E' aberto pelo Ministério
da Fazenda, .o crédito especi'al d~ Cr$
gg. 807. OGO (noventa e nove milhões
oitocentos e sete. mil cruzeiros), destinado a atender a despesas de viag-em e estada no exterio.r de represenH'~ntes dêste Ministério que participafaro das Reuniões especificas da Assoe!açáo Latino-Americana de Livre
comércio (ALALC). no exercício de
HHi-5, bem como
as decorrent·e·s de
convocações que
forem
feitas ao
Brasil, em 1966, por aquela Associaçâo ou outras instituições.
Art. 2.9 O crédito a que se refere
o presente decreto fHá ·registrado pelo Tribunal de Contas da União e
distrií;mído ao Tesouro Nacional.
Art. 35' kste decreto entrará em vigor na data de sua 'publicação, revogadas as ·disposições em co~ltrário.
Brasília, 17 de maio de 1'.:166; ·145º
ela Independência e 78.Q da. Repf:l-

DECRETO NQ 58. 422 .

MAIO DE _H~-66

DE

17

D2

Declara àe utilidade pública "Sociedade Hospital de Caridade Sant'
Anna, com sede em Bom Retiro dO
Sul,- Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ~ item I; da COnstituição Feri
deral e -atendendo ao qu.e consta do
.processo nQ M. J, N. I. 43.802, de
1964, decreta:
Anfgo único. E' declarada de utii~àL'.d~ pública, nos têrmos do artigo
l'.l da Lei 91, de 28 de agôsto de 1S35,
combinado com o art. 19 do Regu-;lamento aprovado pelo Decreto número 50.517, d'e 2 de maio de 1961, a
"Sociedade 'Hospital de Caridade
Sant'Anna", com sede em Bom Retir-o
do Sul, Estado do Rio Grande do
S'ul.

Drasilia, 17 de maio de 1966· 1459
e 789 da República.

da Independência

H. CASTELLO BRANCO

iVIem de Sã

b!ica.

H:.

CASTELLO BRANCO

Octavio Buthões

DECRETO N9 58. 42f.

Decretos ns. 53.423 e 58.424, ainda
não foram publicados no Diário
oficial.

~ DB

1?

DE

f,!Aio

DE

1SSS

Aprova o orçamento do Conselho Nactonnl de- Pesq·uisas
O President~ da R-epública, u::;r,ndo da atribuição que lhe confere o a.r-·
tigo 87, item I, da- Constituição; nos .térmos do art. 107 da Lei no 4.320,
de 17 .de março de 1954, e de G>/!óJdo com o dispostO no Decreto nl? 54.397,
de 9 de outubrn de 1964, ~,ltemr:;r: pelos de n9s 55.534 e 55.535, de 11 ele
Janeiro de 1965, decreta:

Art. 19 Fica aprovado, conforme o quadro- anexo, o orçamento para o
exercício d"- 19{]6, do Conselho Nacional de Pesquisas, entidade· fed;)ra.J
vinculada à Presidénci.t dt>. República.
Art. 2° ftste qecreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadss ar disposiçõe:s em contrário.
BnJ.Sília, 17 de maio de 1966; 145<! da Independência e j39 da RepúbEca.
H,

CASTELI.O BIU,NCQ

Os anexos a que -se refere o texto foram pUblicados rio Didrio Oficial

de 23-·5-66.
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DcCl:etos ns. 58.42·6 e 38.421, ainda
não foram publicados no Di·ário
Oficial.
DECRETO N.9 58.428

DE

17 DE

MAIO DE 1966

DecZnra sem- ejeito o Decreto nú·>ne~
ro 56.542, de 7 de julho...-de 1965

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

art. 87, n5' I, da Constituição e teY1~
do em vista o que foi requerido no
processo da Secretária do Estado d<JS
Minas e Energia, sob número se.
3.653-65, decreta~
•
Artigo único. Fica declarado sem
efeito o decreto nº· 56.542, de 7 de

julho de 1955, que autorizou -o cida-

dão brasileiro Sinézio Borges a pes ·
quisar bauxita e argila, no' muni"Í~

pio de Poços de Caldas, Estado de
11/.i:inas Gerais.
Brasília, 17 de maio de 1965; 145<!
da Independência e 78º da República.
H.

C1\STr:L!.O BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.9 58.429
MAIO DE

1966

DE 17 DE

Outorga à Companhia Hidrelétrica
São Patrício aútorizacão de eStudos
para o 'aproveitamerito progressivo
de energia hidráulica,

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arti.

go 87, inciso I, da Cónstitui.ção, e nos
têrmos dos artigos 9.9 e 10 do De··
creta-lei n.9 852, de 11 tle novembro
de 1938, decreta:

Art. 19 PiCa outorgada à' -Compa-nhia Hidrelétrica São Patrício ailtoriz8.ção de estudos para aprovertcmento progressivo da energ·ia hid~·8.n

lica no trecho do rio Maranhão compreendido entre a ponte da Estrada
de Anápolis a Niquelândia (BR-95) e
a bmra do Rio Verde, no l\/Iunicipie
de Niquelândia, Estado de Goiãs.
Art. 29 Sob pena de caducidade
do present-e título, 8. Companhia Hidrelétrica São Patl·icio fica obrigad;J.
a apc"b3ent·ar. dentro do prazO de um
(1) ano, contado da .data da publiça-

ção do presente Deceeto, ao Departamento Naciom'.l de Aguas e Energia,
do Ministério das Minas e Energia,
os estudos completos a que se refere
!J.- preSente autorização.
Art. 35' O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicaçã.o,
revogadas as disposições em contrãi·io.
Brasília, 17 de m_aio de 1966; 145'-~
da Indeoendência e 78? da ~epúb~ica.
H.

CASTELLO BRANCO

11-farao Thibau

Decretos ns. 58.430 à 58.436, ainda
não foram publicados ro Di'ário
Oficial.

D:ECRETO Nº 58.437

DE 17 DE

MAIO DE 19SfJ

Declara caáuco o Decreto ntJ 15.048,
de 15 de Titarço de 1944.

O Presidente da H.e1Júhlica, usando
da atribuiçâo que lhe ~~onf:=l"'e o art1go
87, nç 1, da Constituiçáo e not têrmos do Decreto-lei nº 1.985, d-e 29 de
ianell·o de 1940 (Cbdígo' de Minas) e
'tendo em Vista o que . consta do
DNPM-1217-40 do Ministérió d8.s Minas e ·Energia, decreta:
Artigo único: ~ ·declarado caduco
o decreto nQ 15.048, de 15 de março
d·e 1944, que concedeu a Adolfo Dourado Lopes autoi.'Izaçáo para tavrar
água mineral nc municiplo de São
GonçrJo, Estado do Rio de Ja-neiro.
Br:3.sília, 1·~ de m8.iO de 1966;
1459 da Independência e 78Q dn. Re- ·
lJú.blica.
H. CASTELLO BRANCO
M aura Thibau

Decretos ns. 58.438 a 58.450, ainda
n5,o , foram pub1ic2dcs no Di'ário
Oficial.
DECRETO N9 58.451
Iiii\IO DE 19ô6

D-E

17 Im

Anula o Decreto nQ 2.186, de 22 de
janeiro de 1~G3
O Presidente éh República, usando
da atribuiçá.o que lhe confere o ar-
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Hl

DECRETO N9 58.465 - DE 17 DE
tigo 87, n9 I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
MAIO DE 1906
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ~
e tendo em vista o que consta do p~o
Declam de utilldade pública, para fins
cesso DNPM-?.5D0-56, decl'eta:
de desapropriaçao pelo DepartamenArtigo único. Fica anulado o Decreto Nacional de Estradas de Rodato númel'o dois mil cento e oitenta e
gem, area de terreno situar:ta no Museis (2 .186), de vinte e dois (22) de
janeiro de mil novecentos e sessenta
nicipio r:te 'l'eresopolis, Estado do Rio
e três (1963), que autorizou Francisde Janetro.
co Prudêncio· de Oliveira, a pesquisa-r
minério de manganês e cassiterita no
O f'resiçtente da Repúblic.a, ttsando
lugar denominado Extrema e Camda atribuição que lhe confere o artigo
t.uia, distrito e município de Rezende
87, inciso 1 da -Constituição Federal, e
Costa, Estado de Minç_s Gearis.
nos termos do Decreto-lei n9 ~.365, dê
21 de junho de ·1941, modificado pê1a
Brasilia, 17 de maio de .1965; 145"
Lei n!? 2. 786 de 21 de maio d-e 1956,
ó.a Independência- e 78<:' da RepúblicR.
decreta:
H, CASTELLO B~ANCO
Art. -19 Fica declarada de ut!lidade
!<.'! a~tro Thibau
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de EStradas de R.odagem, uma átea de terl·eno com cêrca de 166.806.50 m2 (cerfDecretos nf.:. 58.452 a 53.45-5, ainda
to e sessenta e· Geis milhões. oitocentos
não foram publicados no Diário
e seis mil e cinquenta metros quadrados), situada entre os kms 14,3 e
Oficial.
15,7 da Rodovia BR-393, no Munictpio ·de Teresópolis, Estado do Rio de
Jan€iro,, de propriedade atribuWa a
DECRETO N9 58.457
DE 17
D~
Haroldo Lisboa da Cunha, Paulo Jorge
MAIO DE 1966
Pereira e Helvécio Serpa, representada na planta que com êste baixa, deFica anulado o DeC1'eto ·n9 49.440, de
vidamente rubricada pelo Dlretor dto
Divisão de Estradas e Projetas do DzG ele dezembro de 1960
partamentó Nacional- de Estradas de
P.0dagem, para ·J flm de serem conO Presidente da República, usanC.o
da atribuiçã.o que lhe confere o e.r .. clt<ldos os serviços de pavm).entação
da citada rodovia, alcançandL1 as ben~
tígo 87, n9 !, da Constituição e. te11do
feitorias nela cont1das, bem como a
2m vista o que consta do processo
das jazidas de areia, cascalho, pedreiS. C. 8. 096-62, da Secretaria de Estaras· e aguadas, embora. fora da baixa,
do das Minas e Energia; decreta:
que possam ser utilizadas para realiArtigo único. Fica anulado o decrezação da obl·a.
to n9 49.440, de 6 de dezembro de 1960,
Art. 29 - A d"esapropriação a qu~
que autorizou Ismael de Oliveira Fá·se .r"efere o presente decreto é consibreg-:ts a pesquisar minério de ferro,
d.emda O.e urgência para efeito dD arno munidpio de Itabira, Estado de
tigo 15 do Oecreto·-lei n9-3.365. de 21
Minas Ge;:ais.
d~ jnnho de 1941.
Bras~lia, 17 · de maio de 1936; 1459
Art. 39 -- 11:ste decreto entrara em
da Independência e 739 da República.
vigor na datg d<: sua publicação, re ..
vogadas a~ d.is:c,osíções em contrário.
H. CASTELLO BRANCO
J!.Za.uo Tlzita:.t

Decretos ns. 58.458 a 53.454, ainda
não foram publicados no Diário
Ofi'cial.

Brasilia, .o.'/ de maio de 1966;
1459 da Indepençl.ên~ia e; 789 da Répública.

'

H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
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DECRETO N9 ·58.466
!'.'!:AIO DE 1966
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DE 17 DE

Renova a declaração de utilidade pública a que se 1·etere o Decreto n9
39.077, de 25 de abril de 1956, para
fins de desapropriaçéic pelo Departamento Nacional de Obras Cont;a
as Sécas, da área de terreno necessaria à construção do açude público
"CURIMATA", no Municipio de caoacezras, Estado da Paráíba.

DECRETO N<? 58.467 MA!O DE ls-66

DE 17

~E

Renova a aeclaraçào de utilidade pública a que se mfere o Decreto nQ
36.210, de 20 de setembro de 1954,
para fins de desapropriação . pelo
Departamento Nacional de Obras
. Contra as Sêcas, da área de terreno
necessãria à construção do açude
público
"MENDOBIM", nÓ Município de Açll, Estado do Rio Grande.
do Norte.

o" Presidente da República, usando
da atribuição que lhe con,fere o artigo o Presidente da República, usando·
87, item I,· da Constituição Federal,
da atribuição que lhe confere o artigo
e nos têrmos do Decreto-lei n<? 3. 365, t7, item I; da Constituiça.o Federal,
e nos têrmos do Decreto-lei nº 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei n<? '2. 786, dê 21 'de maio de
pela L-ei n<? 2. 786, de 21 de maio de
lB56, decreta:
195.6, decreta:
Art. -1 <? Fica renovada a declaração
Art. 19 Fica renovada a declaração
ele ·utilidade· pública a que se refere
de utilidade pública a que se refere
c· Decreto n9 36.210, de 20 de setem- ~
o Decreto n9 39.0!7, de 25 de abril
bro de 195( para fins de desapro- ·
priaçâo pelo Departamento Nacional
de 1956, para fins de desapropriação
(:e Obras CDntra as Sêcas, da área de
pelo Departamento Nacional de Obras
teneno com 15.800.000 m2 (d-2;.,esseis
Contra as secas, da área de terreno milhões e citc:entos mil metros quaplanta que
com 17.lOO.OOOm2 (dezessete milhões drados) ' renl'esentada
com este bãi::-:a, devidamente rubricae cem mil metros quadrados), repreda pelo :Jiret,or da Divisão do Mate·sent&da na planta que· com êste baixa,
na do Departamento d-e Administra~
devidamente rubricada pelo Diretor
cê.o do Ministério da Viação e Obnts
Públicas, necessária à cons~rucib do
da bivisão cto Material do Departa2-CF.r1e públit.:".o "YíENDOBI1\I(", no f.'\umento de Administração do Ministénicipio de Açu, 'Estádb do Rio Grande
rio da Viaçáo1 e Obra;, Públic!?.s, ne('._o Norte, cujos projeto e orçamento
'!oram anrovactos pela Portaria Miniscess~ria à construção do açude pUterial nQ- 157, de 3 à e março de 1954.
blico "CURIMATA'' nc Município de

na

Cabace-y-as, E'~tactD da Paraíba, cujos
projeto e orçamento foram aprovad~s
pela Portaria Ministerial n9 1. 081, _de
30 de dez·2mbro i e 1955.

4° ~ :B:ste decreto entra.rá em
na data de sua P'!.lblicação, revcgads.s as disposições em contl'ário.
Art.

''~gor

Brasília, 17 de maio de 1966;
Art. 2<? 1l:ste decreto entrará em . 1,150 da ·rnctcp-ç,ndência e 739 da Pvev12:or na data de súa publicação, rei-,úiJlica.
vogadas as disposições em contl'ário.
. Brasília, 17 de maio de 1966;
14:59 da Independ§ncia e 78<? da Re-.

H.

CA3TELLO BRANCO

Juarez Távora

públi."!a.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Tâvora

Decreto n<? 58.468, ainda não
publicado no Diário Oficial.

foi
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DECRETO N9 58.469

DE

17

D!':

MAIO DE 19.66

.Declara de utilidade pública uma faixa de terra destinada a passagem
das linhaS de transmissáo ,}acarepaguti-Terminal Sul e JacarepaguáCascadum, no Estado da Guanabara.

O Presidente da RepúbLca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, inciso I, da Constitul;;:a'J, e nos
termos do artigo 151 do Códlgo de
Águas (Decreto número Ú.643, de 10
de julho de 1934) e do Dt'creto-Lei
nümero 3.355, de 21 d-e junno de 19±1,
decreta:
Art. 10 São

declaradas ·de utili-

dade pública as faixas ::te ti-']Th lo-

.calizaclas no Est.ado

da GH:mabai·a,
destinadas à passagem de duas (2)
linhas de transmissão de B!:l kV, ~. serem construiclas pela Centr:.d Elétrica
de .. F·urnas S.A., sendo :1ma entre as
suas subestações de Jaca\epaguá e
Terminal SÜl, no. Jal'àim Botânico, e
a outn1 entre a sua subest>:J..çho ue Jacarepaguá e a subestação do RiD Light
s. A. - serviços de Eletricidade, em
Cascadura.
Art.
29 As faixas de terra refe ·
riCas no artigo anterior, J.e "',CO~do
com os projetos REX-26.2ü -" RI e
R'3: 3 - 26.197 - EI, constantes do
processo da Divisão de ág'_tas do Iv:linistério das Minas e Energia número
-815-66, devidamente aprov8.-dos, ficam
definidas e descritas pelos seguintes
trechos e traçados:

A - Trecho comum 2.s dut-b linhas
Com uma largura de 50 (cinqüenta)
metros e um eixo repartin:1o a faixa
em 2 \duas) partes lgu:;;.i,:;, desenvolve-se esse trecho na diri'!Gao Jacm.-epaguá-'l'erminal Snl com •1 sêguinte
traçrtdo: pa.rtindo da sub':'!3tac:-~:o a~Jai
xadc-r8 da Central Elé~rica d-;_ Furnas
S ..A. em Jacarepaguá, no Estad-:) da
a--c-~~ :J.ra, com c. azimute :o':'950' NO
e após percorrer uma 'ih:bncL'..
dA
52'7 m (quinhentos e vinte ~ sete mettos) sofre uma deflexão rara a direita de· 20915'; dêsse-pG-nto em diante
e até o pontq final do t1;ec~:o, caracterizado pela notação· T 4 !lO pr-cjeto
- desenho REX - 26.212 - RI, prossegue o traçado com os seguintes azi-

mutes, distâncias e deflexCt>s, respec-·
tivamente: 793Q' NO, 455 ·m · (quatro-
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centos e cinqüenta e cinco met:ros)

e 30936' à direita.; 23901' N:E:, 253 m
(duzentos e

cinqüen~a

e três metros>

e 28948' à direita; 51949' NE, 1.039
(hUm mil e trinta e nove metros) e

30947' à direita; 82936' NE, · 2.201 m
Co.ois mil duzent;:;s e um n•etros) e
13941' à direita; 83943' NE, 3.295 m
(três mil uuzentos e novsnt:a c cinco
metros) e 26938' à direita; 57905'. l\fE,
s::o m (oitocentos e vinte nietros) e
26900' à e.squerda; finalmente, com o
azimUte 83905' SE atinge-se 0 pohto
T 24 após perco-ner a Uist..ância de
390 m (trezentos e noventa metros) ,
onde as duas linhas se bifurcam.
B -

Segund-o trecJ:o da !mlla JaTerminal Sul.

carepaguá -

Com uma largul'a de 34 m ( trin ~a
e quatro metros) e um e1xo repartindo
a faixa em duas pa-rtes, s:-;:nào uma.
de 9 m (nove met-ros) à csqü~rda da
d_ireçâo Jacarepaguá-'Tel"mmal .Sul e
outra de 25 m fvlnte ç cinco metros)
à direita e no mesmo sent.idv; desenvolve-se esse trecho partinao do p·:::nto

T 24 anteriormente detinlrlo e até a
subestação Terminal .Sul, da. central
Elétri'ca de F:urnas S.A., .-:.0 Jardlm
Botânico, Estado da Guanaoara, tendo
o seL. traçado os s8guini:.?.s azimutes,
distâncias e denexões, resp,:c:ivamen ~
te 7'?915' NE, 530 m (qnmhentos e
trinta metros) e 189CO' :=t esquerda;
59915' NE, 700 m (setecento:; metros)
e 22957' à direita.; 82°12' r-U:!;, 83G (-0i'tocentos e trinta e cinco met.ros) e
31957 à direita; 6951 SE, fl60 m (novecentos e sessenta_ metrosJ e 18°00' á
esquerda·; 83951' SE, 1. ~€0 m (hum
mil quatrocentos e ses~·enta- metros) e
16012' à direita; 67939' SE, 515 m (qm- ·
nhentos e quinze metros) e_ 12<f36' a
direita; 55903' SE, '!30 m (setecentos
e trinta. metros)· e 25°49' 3. esquerda;
81°52 SE, 710 m <setecentos e dez me.
tros) e 21936' á dlreita;
60916' SE,
3'J5 m (trezentos e setenta e· cin,~o
metros) e 16020' à direita: 4_395ú' SE,
3.035 m (três mil e trinta e cmc-o metros) e 49900' à direita; 5904' SO, 1.535
metros (hum mil, quinh~nb:; e trinta
e cinco metrc-s) e 38920' à esquerda;
33016' SE, 555 m (quinhentos e cinqüenta e cinco metros) e 31920 à e::;querda; 6493G' SE, 1.030 'P1 <hum mil
e trinta metros} e 6951)' 2. direita;
57946' SE, 1.860 m (hum m1~_ oitocentos e sessenta metrcs) e 50°30' à esquerda; finoJmente, com azimute de
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.sem dano inCluídos entre êles os de
'1F·i4' NE. percorre-se a du:;tãncra dg
erguer construções ou fazer plantaçõe:;
1.,000 m (hum mrl metns) ate alde pm·te clevádo.
cancar o local da subestação Terminal ·sul, no Jardim Botânico.
§ 20 A Central Elétrica de Furnas
S.A., fiea autorizada a promov-2r, no
O - Segundo trecho da lmha Jacaso de embaraços op-ostos pelos procu.re paguá- C ascad ur a
pl·ietários no exercício da :~~·vidão e
Com uma largura de 18 m (dezoito
da área a desapropriar, ~s medidas
metros) e um eixo repar~l-~ldo a faixa
judiciais necessárias ao seu reconheciem 2 <duas) partes ignais, desenvolvemento, podendo Utilizar-se mclusive
se êsse trecho partindo do pont-o O. :4
de
processo de desapropriaçào nos
localizado no final do trecl.1o dencmitermos do artigo 40 do Decre-to-lel núnado comum definido na letra A,
m.ero 3.365, de 21 de-JUnho d.e 19·41.
conforme indicado no projeto ctesGnbo
REX 26.212 - RI, e até<~- st:bestação
Art. 59 Nos têrmos do 'artigo 15de Cascaàum, da Rio Lig•1t S.A. do Decreto-lei núme-ro :~ 36:J, de 21
ser~:iços de Elenicidade, -nc
Estad·J
de junho de 1941, moclifica.c;o pela Lei
da Guanabara, tendo o seu traçado os ·número 2. 786, ele 21 de r_,a;,o de 1956,
seguintes azimutes. dü::tàncias e defl~
a promoção da. servidão {_HI da desaxões, respectivamente: 53959' NE, 1.011
propriação da área de terra constante
(hum mil e onze metros) e 23948' 2.
dêste decreto é d~clarad<ô!, de ca.rát~r
e~querda; 25911 NE,
1.053 m (hum
urgente.
mil ! cinqüenta e três metros) e 4<?5'/
Art. 69 O presente decreto entra.
a esquerda; 20914' NE, L052 m (hum
er,.1 vigor na data de sua publiCação:
mil e cinqüenta e dois metros) e 592-:l:'
revogadas as disposições tm contoráà direita; 25934' NE, 4.'W m 'quatrocenrio.
to.s e quarenta m-2tros) e 2_,900' à esquerda; 4934' N3, 310 m !tre~entos e
Brasília, 17 de maio de 1966; 1459'
dez metros) e 3<?30' à esqJ.ercta; na dida
Independência e 789 da RepúreçiL, do azimut-e 1°14' NE, percorreblica.
se a distância de 230 m (dnzentoG e
H. CASTELLO BRANco
trinta· metrvs) pa.l·B. í"i:la.t·nente. alcançar a sUbestação de ·Sascadura.
!;'!~aura Thibag
Art. 39 A Central Elétrica de
Fumas S.A. íica autori.za·h a promover a desaprcpriação de (lcml.n)o
Decreto n9 58.470, ainda não foi
pleno das terras abrs.ngld";t.S pela faf;. .
publicado no Diário Oficial.
xa, onde tal se fizer necessário, para
a passagem das linhas de tmnsmissão
referidas no artig·o 19.
DECRETO N'? 58.471
DE 17 DE
MAIO DE 1966
Art. 49 Quando não fôr necessário proceder-se à desaprvpnaç9,o do
Concede à Emprêsa de Desenvolvidomínio pleno, fica autorbmcta a consmento de Recunos Minemis "Codetituição, em favor da centrJ.l Elétrica
min" Ltda., autorização para -junde Fumas S.A., e para o tim indicado
cionaT como -emprésa de mineração
da servicl.áo nec;;ssária, a qt;_al com~
p:-çende o direito atribuído à emprêsa
o Presidente da República, usando
concessionária de prat.icar todos os
da atribuição que lhe confere o arates de construção, manu~~~·.ça 0 e contigo 87, n9 I, da constituiçao, e t.endo
servação das mencionadas bEhas de
em i'ista. o que dispõe o Decretü-lei
transmis.s8.o de energia elétrica e de
n<? 938, de 8 de dezembro de 1938,
linhas telegráficas ou tel.;}::ônicas audeci·Gta:
xiliares. bem con1o suas possíveis alterações e reconstruções.
·
Artigo único. I!: concedida à Em·
§ 1Çl Os p:·oprietários das areas de
pl'ésa de Desenvolvimento de Recurterra atingida.?. pelo ânus limitarão o
sos Minel.'ais ''Coàemin" Ltda., cons1..1so e gôzo das mesmas ao ~Jue fôr
titUida por contrato social .de lO de
compatível com a existência c~·; servidezembro de 1985, arquivado sob o
n<? 387.439, na Junta Comercial do
dão,. abstendo-se, em conseqüéncta, de
praticar, dentro das mesmas, quaisEstado de São PaulO, com sede na.
quer atas que embaracem ou lhe C8-i.lcidade de São P;;tulo, :;tutorização para
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funcionar como emprêsa de minera-

çiio,. ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que venham a vigorar sôbre

o objeto dest:J, autOTização.
, Brasilm, 17 de maio de 1966; 145?
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DECRETO N'? 53.475 MAIÓ DE

196-5

~E

19

D~

"Declara caduco o Decreto nú.m.êrv
45. 30<i, de 27 de janeiro de 1959."

O Presidente C..a Hepública, usandO
r:a atribuiç5..o que lhe confere o mU~o· 87, n'? I, da ConstHuição' e nos
H. ÜASTELLO BRANCO
ts-rmos do Decreto-lei nQ 1.985 de 29
Maum 'l'hibau
O.e janeii'o ele 1940 (Código de i..runas);
e t.cndo em vista ,o que consta do nroc:~;:o::o c1.o Depari:amento Nacionaf da
Decretos ns. 58.472 e 53.473, 2.fnda
.ProD.ução f..!Uneral n'? 946-48, decreta:
não foram publicados no Diár-io
Artigo único. E' declarado caduco
Oficial.
o decreto l1úmero qum·enta e cinco
mil treZentos e quatro (45.304), de
JECRETO N'? ;).8 .·174 - DE 17 DE MAJC - vinte e sste (27) de . janeiro C..e mil
DE 1966
nov2c.entos e cinqüenta e nove (1959),
y_ue autorizou à firma Manoel Au-

da Independência e 78'? da Repúblic.:t.

o Ministerio da Fazenda a
prestar a garantia do Tesouro Nacional em contrato de empréstimo a
se1: firmado entre a Central 'l~tri ..
ca de Furnas S. A. e o International Bank jor Reconstruction and
Development.

1utoriza

O Presidente da República usar.("io

das atribuições que lhe confere c -ar-tigo 87, ·número I. da Constituiçâo, t
nos têrmos dos artigos"!'? da Lei número 1. 518. de 24 de dezembro de

1951, e 1'? da Lei n'? 4.457, de 6-11-·HHH,
decreta:
.
·

Art. 1Q_ E' o Ministro da Faz~ndB.
a dar garantia do Tese~uro
Nacional ..ao financiamento de at.é

~Eltorizado

US$ 4.0.000.0'00 <ciuarcnta milhões

&

dól.m'es) a ser contratado entre a
Central Elétriea de F'Urnas S .. A. e o
Internationa1 Bank for Reconst:mction and Development, destinad:J ~
~~tender

despesa.s de

do sistransmissão e

con~;trur::ao

de linhas de
aba.ixRdoras necessárla~
aa fornecimento em grosso da energi.ê~
a ser produzida na Usina de Estrc'.to.
Parágrafo Í'.nico. Ao v-::t!or acima in ·
i.e~na

subestações

cl.icado podem ser acrescidos, se ne ·

cessários, os gastes normais nas :meraçCes d~ empl'éstimos, tais como Ju~
ros, comissões e outros encargos.
Art. f-9. l!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, te··
vogadas as disposições em contrárii1.
Bm. sília, 17 de maio de 1966; 145°
da Independência e 78º da Repúb1L:a.
H.

CASTELLO

BRANCO

Octávio Bulhões

~·usto

Dias NLinerais Ltda., ·a lavrar

reldsp:::.to, caulim, quaTtzo e mica na
J:i'a;:;enda Vist.a Ales-re, município de
.Dica::;, Estado de !E'~nas Gerais.

Brasília, 19 de maio de 19SG; ·, 145~
êa Incl.ependênc.i.a e '18'? da. Repúblicfi.
H. CASTEÚ.O BUANCO
u·a'!!I"O

Thfl).,_'"f.u

DECRETO N'? 58.476
MAIO DE

1966

DE

19

DE

Abre pelo Ministério da Viação e
Ubras PUblicas os créditos especiais
de Cr$ 4.377.318.000 e Cr$ ... ·.... .
2. 000.000.000, nurn total de Cr$ .. .
6. 377. 3Hl. 000, para o jim que espe··
cijwa.

O .Presiderite da R~pública, usando

da atribuição que lhe confere o artigD
37, nQ I, da Constituição Federal.' ela
autorização contida -no artigo 19 da
Lei n'? 4. 702, de 28 de junho de 1965,
publicada no Diário Oficial de 1'? de
julho seguinte, e tendo oUvido o Minist:?rio da Fazenda e o Tribunal de
Contas em cumprimento ao· que d-etémina o artigo 9~ do Regulamento
g.~l~;\ de Con'tabilida~e Pública, deArt. 1'? Ficam abertos, pelo MinisM
tério da Viaçào e Obras Públicas, os
creditas especiais d-e CrS 4. 377.318.000
(quatro bilhões trezentôs e setenta e
sete milhões trezentos e dezoito mil
cruzeiros) e Cr$ 2.000.000.000 (dois
bilhões de cruzeiros), num total de Cr$
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ao terreno, no todo ou em parte, uti6.377.318.000 (sels bilhóes trezentos e
lização diversa, ou ainda se houver·
setenta e sete milhõeS trezentos e de~
zoito mi! cruzeiros), destinados, res- inadimplement-o de cláusula do conpectivamente, -à regularização de des- -trato que deverá ser lavrado em· livrOpróprio do Serviço do Patrimônio da
pesa escriturada ew "Diversos ResUnião.
·
ponsáveis" - Despesas a Reg~.Ilar1zar"
referente ao pagamento de diferenças
Bra-Sflia., 19 de maio de 1966· H:59
de remuneração do pessoal das fcr··
da Independência e 789 da RepÚblica..
rovias da Rêde Ferroviária Federal
H. CASTELLO BRANCO
s. A. e para regularização de despesa referente ao refôrço dos ctuode ·
Octavio Bulhões
cimos do ex-ercicio de 1962, concedidos
a Comissão . de Marinha Mercante,
para atender à cobertura do "deficit"
DECRETO .N9 53.4.78
DE 20 DZ
de exploração industrial . das diversas
MAIO DZ HIG6
emprêsas de navegação.
Art. 2\1 íl.:ste decreto entrará em
Retijica o Quadro de Pessoal do
Vi"'or na data de sua publicação, ·reMinistério da JVIa1·inha
iro"'gadas as disposições em contrário.
O Presidente da República, usando
Brasilia.. 19 de maio ·de 1966;
da atribuição que lhe confere o ar145° da Indepe."ldência e 73? da Retigo 87, item I, da Constituição Fe·p(lhliCa.
deral e tendo em vista o art. 40 da
H. CASTELLO BRANCO
Lei número 4.128, de 27 de agêsto de
1962, -decreta:
Juarez Tlivora
Art. 1? Fica. retificac!. o o Quadro·
Octávio Bulhões
do Pessoal . do Ministério da Marinha,
cem o fim d8 incluir, ,na Parte Permanente, 12 (doze) cargos de Profes• DECRETO N? 58 477
DE 19 DE
sor de Ensino Industrial ·Básico, CódiMAIO DE 1966
e,·o · EC-510-16. ·e 5 (cinco) cargos de
Professor de Cursos Isàlados, Código
Autoriza a cessão, sob a íonna de utiEC-512-15, pam aproveitar Professôl~~acao
gratuzta, do terreno que
res em. decorrência -da aplicação_ do
mcrÍczona, ao Estado da Guanabara.
disposto no Decreto n? 52.721, de 21
de outubro de 1963, qu~ regulamentou
o Presidente da República, usando a. Lei nº 4 .128, de 27 de agôsto de
1963.
~
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da constituição FeParágrafo único.
A inclusão dos
deral e de acôrdo com os arts. 125 e
126, do Decreto..: lei ri<? 9. 760, de 5 de carias a que se refere êste artig·o decnHe do aproveitamento d::ls seguintes
setembio de 1946, decreta:
servidores:
Art. 19 Fica autor"izada a cessão,
sc·b a forma de utilização gratuita, ao
'Professor de Ensino Industrial
Estado da Guanabara, de terreno naBáSico
cional interior, situado na Avenid2
dos Democráticos, Vila Turiaçu, Estado da Guanabara, com a área dé
Código: EC-510-16 (12 cargos)
7.561,50 m2 (sete mil quinhentos ·e
sessenta e um nietros quadros e cin12 - Referência-base:
Q.üc:nta dec.\metros quadrados), tudo
de acõrdo com os elementos constan1. Alfredo Moraes
teS do processo protocolízado no Mi2. Andocides Marques de MatoS
nistério da Fazenda sob o n<? 137.012,
3. Daiton de Oliveira Carvalho
·de 1958.
·
4. João Tôrres Galindo
5. Jocyl Silva
Art. 29 Destina-se o ternmo a que
6. Jorge das Neves
se refere o artigo anterior à cons7: Lourivaldo Carvalho
Lruçâo de logradoui'os públicos, tor8. Luiz Lop8s da Silva NettO
nando-se nula a cessão sem direito
a qualquer indenizaçâo, se fôr dada
9. Miguel Cabezas Munhos
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nome do reterido servidor, o qual fica,
assim, incluído entre os sel·vidore~ Qa

10. Nilo Cabezas Cabalheiro
11. Nilson Rodrigues Gii;ante
12. Paulo Olivieri
'

SUNAB.

.

Projessor de Cursos IsoladoS

Código: EC-512-15 (5 cargos)

Referência-ba,<se:
1. Antônio Rodrigues Bermudes
2. Joáo Ivo de Ca-rvalho
3. Jorge Pacheco de Souza
4. Pedro José Kassab
5. Vera Ferraris
Art. 29 O aprOveitamento a que s~
refere o artigo ante1·ior vigora a partir de 3 de setembro de 1962.
Art. 3° O órgâo de Pessoal do Ministério da Ma1·inha apcstilaTá -os tiz;utos dos Servidores abl'angidos , pbr
êste Dec1·eto ou os expedirá aos qur;
nãa o possuirem, observado enl cada
caso o disposto no artigo 188, da Le1
n'? 1. 711, de 28 de outubro de 1952.
Art. 49 A ·despesa com a execução
deste Decreto sel'á atendida com os
recursos orçamentários do Ministél"io
da Marinha.
Art .. 59 :íl:ste Decerto ent:rará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con.trário.
BrasHia, 20 de maio de 1966~ 145')
<ia Independência e 781? da República..
5 -

H. CASTELLÓ BRA...~CO

zilmar de Araripe Macedo

DECRE"I'O N9 5!3.479 MAIO DE 1966

D:<:

20

DE

Torna sem efeito o Decr3to nr? , ... , .
53.076-63 na parte que menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe co;:-.nere o art.
87, item I, da ConstitmçQ..I, e tendo
em vista o· que Consta d.o ,.,·roccsso n9
12.924-63, ·cto Departatncn ...o AdminiG··
trat.i;·o do S~rviço PúblWor .resol_ve
Art. 19 Fica sem efeito o Decr~to
ll0 53.073, de 4 de de?.:eml:"l··o d.l· 1963,
pUblicado no Dzcirio Qjzcn.l de 9 dv
mesmo mês e ano, na -p::út.ê que trans~
feriu .Rómulo R.octl'igucs I">.~txeb:t. ser.
vente, Código ·a 104. 5, ~a. extinta
CO?'AP, para o Ministêrlo da Fazen~
da, retificando, a.o mesmo r:.~rr,pv, para Rômulo Rcdrigues de C~rvalho o

Art. 29 O presente. decretO entrara
em vigor na data da puo;tC&-Çãt), r~.

voga.das as disposições em contrãrir.;.
Brasília, 20 de maio ie 1966; 145?
cl~: Independ.encia e 78<? da República.
H. CASTELLO BRA~r~ ;O

DECRETO W? 58 .480
MAIO n:.<.:

-·DE

19-6·6

23

DE

Altera o Regulamento do Serviço Geral de Expediente e Arquivo ·'da' Ae ..
rcnáutica, aprôvado pelo Decreto
n9 1. 976, de 2 de Janeiro de 19-B3.
o Presidente da República, usan.dÕ
4c.:.s atribuições que lhe confere o artigo 87, Inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 As atuais funções gratifí~a
das, de Chefe da Seção de Recebimento e Informações e de Chefe d.9
Seção de .Expedição previstas no Regulamento do serviço Geral de Ex ..
pediente e Arquivo da Aeronáutlca,
passam 9, denominar-se -respectivamente, Chefe da Seção de Recebimento e Expediçào e Chefe da seção
de contrôle e Informações, por fôn;<l .
do disposto no. Decreto n9 58.015, de
18. de marçp de 1966, mantidas as suas
classificaçõ2s no símbolo 8-F.
Art. 2° o pres€nte decreto entra
em vigor a partir de 22 de março d-e
18-56, revogadas as disposições em con··
tn':.rio.
Brasília, 23 de maio ~.de 19G6; 14.5"'
da Independência e 789 da República.
H'

ClsTELLO B~1liNCO

Eduardo Gomes

DECRETO N9 58.431
MAIO DE 196·6

DE

23

D:!:

AuÚHiza o Ministério da Fazenda o.
dar garaniia ão Tesouro Nacional à
operação _de crédito que mencionct.

o Presidente ela República, usando
das atribuições que lhe confere o ·artigo 37, número I, da ConstitUição, de-

creta:

Art. 111 É o' Ministro da Fazenda
autorizado a ctar garantia .do Te.Gou-

.t~TOS

44:3
;_·:J ~;s..cional

u.s:;

DQ

PODER

ao financianiel1to de até

17 .0{)0.000 (dezessete milhões de
dólares) a ser contratado entre a Réde FerroViária Federal S. A. e o F.xpm·t-Iml,)ort B::mk of Was.hingtm_1,

destinado à aquisição de 69 locomotlvas, para a Estrada de Feno Central
do Brasil de· forma a atender à mtensi.ficac~o do tra:psporte de min~rio,
quer no- sentido de exportação, quer
no do abastecimento interno.
Parágrafo único. Ao valor acima
indicado podem ser B.crescidos, se ne- .
cessó.rios, 0s gastos normais nas operações de empréstimos, ·tais como juros, comissões e outros encargos.
Art. 20 :Itste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revog;ad&s as disposXções em contrário.
Bmsilia, 23 de mB,io de 1966· 145Q
c~a IndGpendéncia e 78° da RepÚblica.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio B'lllhões
DECRETO N9 58.482
MAIO DE

1965

DE

23

DE

Autotiza o Ministério da Fazenda a
d.ar a garantia do Tesouro Nacional
à operação de crédito que menciona.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que 1he confere o- artigo 87, inciso I, da Constituição Federal e nos têrmos do art. 20 da Lei
nQ 1. 518, de 24 de dezembro de 1951,
alterada pela Lei n<? 4.457, de 6 de novembro dz 1964, decreta:
Art. 19 1!: o Ministério da Fazenda
au~orizacl.o a .dar a garantia do Tesouro Nacicnâl ao financbmento :no
montante de USS 26.000.000 <vinte e
seis milhões de dólarês) acréscidos dos
juros de até 7% a.a. a ser contratado entre a S. ·A. Emorêsa de Vi3.-ção Aérea -RlO Grancterlse - VARJG
-- e a. "The Boeing Comp::my" relativo à importação de três aeronaves
Boe.ing 320 C, de longo raio de ação
e grande capacidade de carga.
Art. 29 JJ::ste Decreto entrará em vig·or na data de sua publicação, re~'O
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1966; h'59
da Independência e 789 da República.
H.

0ASTELLO BRANCO

Octavio Bulhõ.?s

EXECUTiVO

DECH-E'I'O N° 58.433 MAIO DE 19\W

DE

23

DE

Dispõe sôbre os serviços de emprêws
de· turisí7W, revoga o Decreto 1t'Ímero 56.303-65 e dá outms pTOl!idências.
O Presidente da RepUblica, usand0
üas atribuições que lhe confere o artigo 87, .inciso I, da Constituição e
tendo em vi~ta o disuosto no item I\1.
do art. 1:5 da Lei llç 4. 504, de 30 de
nover.r..bro de 1964, decreta:
Art. 1Q As Agências de Turismo,
Viagens e Vendas de Passagens só poderf~o funcionar no Pais 2.pós o ree;istro na Divisão de Turismo e Certames do Ministério da Indústria e elo
Comércio, na forma dêste decreto.
Art. ?.º Compreendem-se por empresa de turismo, agências de viagens e
de vencl.as de passagens as que exerçam as seguintes atividades:,
C::) venda de passagens aéreas, ~na
rítimas, íerroviárias, rodoviãrias, fluviais e lacustres, por conta própria GU
de emprêsas de transportes, as q'}-at:;,
enquadradas neste decreto, passam a
ser agentes Oficiais de venda;
b) reserva de acomodações em ho-téis e similares do País e do estra.n~
geiro;
c) organização de viageris, peregri~ações e excursões dentro e fora do
E' ais, individuais_ ou coletivas;
d) prestação de serviços cspechJ. \izados, informações a turistas e vlajantes, inclusjve através de guias e
il:-térpretes;
e) emissão· de cupons de serviçcs
tw·isticos;
j) obtenção e 1egalizaçáo de documentos de qualquer natureza OD.ta
viajantes em geral;
·
g) venda e reserva de ingresso:> .~~)_.rn.
esp2táculos públicos, esporttvos e a.rtisticos;
h) compra e venda de moedas estr9. ngeiras e cheques de v i a j a n t c~ s
(" travellers cheques"), ressalvando-se
as operações praticadas pelos estabelecimentos bancários, suj,c;itando-se as
ag;ências c;ue operarem em moeclas ao
!'egistro e fiscalização do Banco C~n
tral da Repúbiica do Brasil;
i)· transporte e guarda de bagagem
Por conta própria ou de terceiros, .desde que promova o respectivo seguro.;

Aros DO PoDER Ex:EcuTrvo
j) exploração d~ serviços de transportes turistico,s em ônibus e "limousines", por conta própria ou de terceiros..
·
Art. 39 As emprêsas de que trata
êste decreto são_ classificadas em duas
categorias:
a> agências de turismo - as que
exercam ou venham a exercer tôdas
as ihvidades enumeradas no· art. 2º;
b) agências de paf:-Sagens - as que
,somente exerçam as ativid::;,des 00mpreendidas nas alíneas a, j · e i do
mencionado artigo.
"
§ 1o As emprêsas de transporte fierá
facultada a venda de passagens, u1:::,s
exclusivamente para os !imites. de seu
percurso, ou para trechos em conexão
com êste, sendo-lhes expressamente
negada a prática de outras atividactes
referentes a turismo.
§ 2Q :é: vedada também a promoção ·
de atividades de turismo a qualquer
pessoa ou organização que não esteja
registrada, nos têrmos ·do presente decreto.
§ .39 Ê ainda condição impresclnd~.
vel que, as agências de turismo te~
nharri sua direção Constituida, em sua
maioria, por brasileiros natos ou na~
turalizados.
§ 4Q As denominações de agências
de turismo e agências de passag~ns
serão de uso exclusivo das emprê<'as
reconhecidas nos têrmos do presente
decreto, ficando proibido o uso de ele~
nominações similares que possam in~
duzir o público a êrro.
Art. 4º A ·fim de poderem exerCer
suas ·atividades as Agências de Via-·
gens e Turismo e as Agências de Vendas de Passagens deverão ser, préviamente, registradas qa Divisão~ de Tu~
rismo e certames do Ministério da
Indústria. e do Comércio. O requerimento solicitando o registro deven't
vir acompanhado dos seguintes do~
cumentos:
a) 2 vias do contrato social ou dos
Estatutos, ou ainda, em se tratando
de firma individual, da declaração de.
firma, em original ou· fotocópia, tô·
das devidamente autenticadas oelos
órgãos de Registro do Comércio a que
estiver vinculatla a emprêsa (Junta
comercial do Estado> ;
b) documento comprobatórió de não
estarem sendo processados ou não terem sido definitivamente condenaàns
os diretores, gerentes e administrado-
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res pela prática de crime cuja pena
vede, ainda que, de modo tempo~á
rio, o acesso às funções ou cargos
públicos, ou pela prática de crime de
prevaricação, de falência culposa, ou
fraudulenta, peita ou subôrno, ..::oncussão, peculato, contra· a propriedade, contra a economia popular e a fé
pública (fôlha corrida fornecida pela
Policia Estadual e Federal, a Certi.it\o
Negativa Pessoal, extraída pelos Cartórios de Registro de Distribuição da
Justiça do Estado, Distrito Federal ou
Território) ;
c) . 3 fichas de cadastro fornecidas
pela Divisão de Turismo e certames
do Ministério da Indústria e do Comércio, devidamente preenchidas;
d) prova de que possuem
capital
mínimo realizado de 150 vêzes o m<:~,ior
salário mímmo do Pais, pa.raas agências da -categoria "A" e 75 vêzes o
maior salário mínimo do Pais para as
agências da categoria "B" defimdas
nest'e decreto;
e) manter no Banco do Brasil ~.A.
ou nas Caixas Económicas Federais,
em moeda corrente do Pais,. ou, ~m
títulos ..da dívida pública, um depó·
sito de 5{)% do .capital registrado, poN
dendo êste depósito ser substituído por
caução ou fiança bancâria, l!:sse C€pósito ficará como garantia da atuação profissional do agente. como ~am
bém para satisfazer o pagamento das
reclamações devidamente comprovadas
que se formulem, ou para satisfazer
as responsabilidades de ordem admi·nistrativa previstas neste d e c r e t-o,
obrigando-se a agência a repôr o •iepósit_o tõdas as vêzes que fôr noT.i.ficada pelo órgão competente, dentro
do prazo de trinta (30) dias, a Jontar do dia da noti~tcacão, entendendo-se que o fato de não completá-lo
torna caduca ·a autorização. o depósito sOmente poderá ser retirado r:l?pois que tenham sido liquidados C'S
compromissos assumidos pelo agenr,e e
após transcor:r'idos seis (6) meses da
d<:~,ta em que cessadas, voluntária ou
forçosamente, as operações da ·agência;
f) guia do recolhimento da taxa de
registro.
§ 1Q Tôdas as alterações contratuais
dos atos constitutivos das sociedades
e das declarações de firmas, ou modificações na direção, gerência ou administracão da emprêsa e mudanca.
da sede deverão ser submetidas à D-i. v1sao de Turismo e certames, para
efeito de ·fiscalização e cadastro.
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§ 2º o pedido do registro será apresentado às Dele-gacias Estaduais da
Indústria e do comércio e por ~stas
remetidas, após exame pr-évio da documentação, é no prazo de três (3)
dias, à Divisão de TUrismo e Certames.

Fiscalização

Art. 5Q A fiscalização das emprêsas
de turismo, agências de viagens e de
vendas de passagens, -no que diz respeito ao cumprimento dos dispositivos
legais que lhes sejam aplicáveis e às
transações com viajahtes e turistas,
sera exercida pela Divisão de Turismo
e certames, diretamente e tamoém
por intermédio das Delegacias Est-aduais de Inaústria e do Comércio.
Art. 6º Fica criado em cada Estado
U:tl} C.onselho Auxiliar de Fiscalização,
composto de três (3) membros do Sindicato dos Agentes de Viagens e i~is
(2) da Associação Brasileira de Agentes de Viageps, que prestará total colaboração à Divisão de TUrismo e
Certames na fiscalização das atividades especificadas neste decreto.
Parágrafo único. Os membros elo
conselho serão escolhidos pelo Díretor .da Divisão de TUrismo e Certames
dentre os nomes constantes de listas
tríplices apresentadas p·elas entidadeS
de classe.
Art. 79 compete ao conselho comunicar à Divisão de Turismo e Certames. qualquer infração a êste de·creto,
reclamação do público, especificamente no que se refere a excursões pro··
gràmadas. pelas Agências.
Art. 89 compete às Delegacias ex'3.minar periàdicamente e verificar:
a) se estão sendo cumpridos os di.::;positivos legais aplicáveis;
b) se as instalacões satisfazem as
condições de confôTto, higiene e apresentação adequadas .ao atendimento
do público;
c) se a emprêsa apresenta concliçõe;:;
de capacidade financeira para o atend~Ip.ento dos objetivos a que se propoe.
A!t. 99 São puníveis:
a) desfdia ou negligência no cumprimento dos acôrdos ou ajustes cgm
os usuários;
·
.
P> inexecução total ou parcial dos
serviço& ajustados com a clientela,

salvo motivo de fôrça maior devidamente comprovado. ·
.Art. 10. Os autos de infração lavrados, bem como as queixas, reclamações ou representações serão recebidos pelas Delegacias Estaduais da
Indústria e do Comércio que dar~,o
vista ao interessado, pelo prazo de
oito (8) cllas, para que apresente ctefesa ou justificação.
§ 19 Apresentada a defesa ou justific~ção, o Delegado Estadual da ln~
dústria e do Comércio remeterá o processo devidamente informado ao Diretor da !>ivisão de Turismo e ·certames, a quem compete a decisão. ·
.Art.. 11. A não observância das di:.·
posições contidas nos arts. 89 e 99 dêste decreto, importará na aplicação d.e
penalidades que vão de advertência à ·
suspensão e cancelamento do registro.
§ 19 os diretores das Agências são
diretamente responsáveis pelos atas de
seus gerentes, prepostos e- empregados.
§ 29 A aplicação das penalidadeS
previstas neste artigo não livra os
faltosos da responsabilidade civil e
penal cabíveis.
§ 39 Cabe também ao órgão fede.ral
de turismo aplicar multa, de até c~m
(100) salários m 1n imos region·9is,
àqueles que anunciarem exercer as
- atividades reguladas neste decreto.
sem a devida autorização.
§ 49 As emprêsas de. transpprte aéreo, marítimo, f~rrdviário, rodoviário,
fluviais e lacustres, ou de hotéis e similares, · 1~ão poderão, sob qualquer
pretexto, pagar comissões senão às
agências de turismo e agências .de
passagens estabelecidas e devidamente legalizadas, nos têrffios do preSente
decreto, sujeitando-se as mesmas às
penalidades previstas no parágrafo
anterior.
Art. 12. Das decisões proferidas em
processos que. digam respeito a infra~
ções, caberá rectirso, com efeitos .;uzpensivos para o Diretor-Geral do Departamento Nacional" do Comércio,
secretário do comércio e Ministro da
Indústria e do comércio, em instâncias. suCessivas. os recursos serão interpostos no praZo de quinze (15) dias
da publicação da decisão.
Art. 13. A apresentação do Pedido
de registro deverá ser feita dentro de
120 diàs após a publicação dêste cte·creto, ficando as firmas já registradas
obrigadas a, dentro dêste prazo, apre-
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sentar a complementação das exigências ·aqui estabelecidas, sob pena ele
fechamento.
Art. 14. o artigo 115 do Regiinento
aprovado pelo Decreto nlf,. 533, de 23
de janeiro de 19"62, fica acrescido da
seguinte letra:
"Art. 115:
J) promover e estimular as atividades turísticas no âmbito regional e interestadual; manter
. atualizados mapas rodoviários,
guias de -ruas, endereços de casas
âe diversões e hotéis; proporciOnal' a visitantes o conhecimento
das priricipais inQústrias e difundir os dados da produção nacional e fabril, seja através de publicação, seja por meio de· filmes
e fotografias e exercer, sob a or1entação da Divisão de Turismo e
Certames, a fiscalização das emprêsas de turismo, agências de
viagens e de vendas de passagens,
localizadas em território sob a
jurisdição. da Delegacia".
Art. 15. ó inciso IV, do art.· 21, do
Regimento aprovado pelo Decreto número 534, de 23 de janeiro de 19132,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 21:
IV - Promover, organiZar e fiscalizar. exPosiÇões, feiras e 0ertames, inclusive no exterior, bem
como fiscalizar por intermédio das
Delegacias Estaduais de Indústria
e do Comércio, o funcionamento
das empi'êsas de turismo, agencias de viagens e de vendas de
passagens, mantendo registro e
cadastro especializado".
Art. 16. Fica sUprimida a letra /,
do art. 114, do Reg-imento aprovado
pelo Decreto n9 533, de 23 dé janeiro

de 1962.

.Al't. 17. os casos omissos serão regulados por atos bai'xados J.?€10 Mtnistro da Indústria e do Comércio.
Art. 18. :ttste decreto entrará P.m
vigor na data de sua publicaçào, revogado o Decreto n9 56.303, de 20 de
maio de 1965, e quaisquer disposições
em contrário.
Brasília, 23 de maio de 19<1H>; t159
da Indep~ndênCia e 789 da República..
H. CAS'l$LLO BRAN.CO

Paulo Egydio Martins

DECRETO N9 58. 484 MAIO DE 1966

DE

23

DE

Altera o artigo 59 do Decreto número .
57.878, de 28 de fevereiro de 1966.

o Presidente da -República, usando
da atriburção que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19 o artigo 59 do Decreto número 57.878, de 28 de fevereiro de
1966, passa a ter a seguinte redaçâo:
Art. 59 A contabilização das despesas de material, serviços d~ terceiros
e encargos diversos por .conta de do- ·
tações orçamentárias, de '1966 em di~
ante, será feita pela taxa de conversão
fixada no art. 19 dêste Decreto .. sem
qualquer reajustamento, salvo expreSsa _autorização, _em cada caso, do Presidente da Repúblrca.
Brasília, 23 de maio de 1966; 1459
da Indep'endência e 789 da República.
H. ÓASTELLo. BRkNco

Juracy Magalhães

DECRE'TO N.9 58.485
MAIO DE 1966

DE

24

DE

-Declara de utiltdade pública,
para
fins de desapropriação, em favor
da Petróleo
Brasileiro
S. A. PETROBRAS. área de terrenos situada no Municipio de São Mateus
do Sul, no Estado do· Paraná.

o Presidente da República~ no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e em
conformidade com o que dispõe· o Decreto-lei n.lf 3.365, de 21 de junho de
1941, com. as alteraçóes constantes da
Lei n.9 2. 786, de. 21 de maio de 1956,
e o art. 24 da Lei n.9 2.004, de 3 de
outubro de 1953, e atendendo a necessidade de prosseguir a Petróleo
Brasileiro S. A. - PETROBRAS na
execução dis ·-Jbras projetadas, com o
aproveitamento do RJo Janô::..s, ao
canal de Rejeição de águas residuais
da Usina Protótipo, para processamento do xisto da Formação Irati, a
ser construida no Município de' São
Mateus do Sul, no Estado do Paraná,
decreta:
·
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Art. l,Q E' declarada de utilidade
pública, para fins de aesaprop·da.ção, em favor Ja Petróleo Brasileiro
S. A, - PETROBRAS, uma faixa de

terra de 20 m-etros de largura em tàda a extensão do eixo do Canal 'de

·Rejqição, inclusive benfeitorias, per-

tencendo a proprietários diversos, que

f!gura aquarelada a carmim nas plan-

tas que com êst-e baixa,

situada na

Cidade de São Mateus do Sul,· sede

do MunicíPio do mesmo nome, no Estado do Paraná, encerrando a área
aproximada de 45.326,34 m2 (quaren-

ta e cinco mil, trezentos e vinte e seis
metros e trinta e quatrq decímetros
quadrados),
repi·esentada · por três
trechos, individuados da, maneira se-

guinte:

I -

O primeiro trecho, com a

áre~

aproximada de 20.877 m2 -(vinte mil

oitocentos e setenta e sete metros
quadrados), na planta ariexa, sendo .
que principia na Barragem da Usina
Protótipo de irati, em fase de ~ons··
trução, e termina na Estrada ESta·aual PR-5, pert.encendo aos 3eguintes
proprietários:
Romualdo Budinski,
Alfredó Guerra, Pedro Effko (herdeir~~s;
Taaeu Hetka, Prefeitura Muni('~paJ de Sá.o Mateus do Sul, .fereza
Wudarczyk, -Qsmar Aparecida Olivei~
rà, viúva .. Luciano Zakrzewski, Adão
Kwiatkowski,
Pedro
Gusso, José
Zakrzewski, Vicente Zakrzewski, Alexandre Agustinhak c Ludovico Buaski.
II - o segundo trecho, com a área
aproximada de .Lil.630,18 m2 (dezesseis mil seiscentos e trinta metros
e _dezoito decímetros ·quadrados); na
planta anexa, .sendo que principia na
Estrada Estadual PR-5 e termina na
rua Ew~Ido Qaen.Jy, pertencendo aos
seguintes pro-prietários: Olivio Wolff
Amaral (herdeiros), Pedro Gralak,
Vitoldo Gralal{, Vítor Dombrowsk.i,
Prefeitura de São Mateus do Sul, João
Zarsycki, João Gralak, Viúva Boleslau Licheski, Ludovico Zarsycki, D;b
Manne, Marta Budinski e Sigismundo
Biesczad.
III - O terceiro trecho, com a área
aproximada de 7. 819,16 m2 (se.te 1il,
oitocentos e dezehove metros e dezesseis decímetros quadrados), na planta anexa, sendo que principia na rua
Ewaldo Gaenly e termina no Rio
Iguaçu, pertencendo aos .s;eguintes
proprietários: Rachid Fa.yad,. Alfredo
Guerra, Prefeitura Municipal de São
Mateus do Sul, Teodoro Swarcz, Bernardo A. Wolff e João E. Distéfa.río.

Art. 2.9 A Petról-eo Brasileiro S. A.
- PETROBRAS, fica autorizada a
promover e executar, .amigável ou judicialmente, com sem próprios recursos, a pres:nte desapropriação.
.Art. 3,9 A Petróleo Brasileiro S.
A. - PETROBRAS . poderá alegar,
para efeito de imissâo provisória de
posse, a urgência a que ·alude o artigo 15 do Decreto-lei n.9 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei
n.9 2 ...185, de 21 de maio de 1956.
Art. 4.9 :í!:ste decreto entrará €m vigor na data de sua publicàção. revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de maio de 1966; 145.9
da Independência e 78.9 da República.
·
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO NO 58. 486
mAIO" DE

1966

DE

24

DE

Altera o Regimento do Departamento
NaciÓnal de Estradas de Rodagem

O PresideÍ1te da República, usando
do poder que lhe confere o ait. 87,
inciso- I, da Constituição:
Considerando que, pela relevância
de suas finalidades o Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem,
deve ter sua organização, periàdícamente, revista, tendo em vista as circunstâncias, que. condicionam sua atividade;
Considerando qrie o Regimento ba-iXado pelo Decreto nQ 44.656, de 17 de
outubro de 1958. a altera·ções subseqüentes, constante"s dos Decretos números 43 .127, de 9 de abril de 1962.
1.525, de 13 de novembro de _1962 e
51.715, de 15 de fevereiro de 1963, já
estão inadequados dificultando melhores resul tactos à consecução dos
fins imediatos da Autarquia;
considerando que a recente experiência_ adquirida através de várias
medidas bem sucedidas, aconselha modificaçOes graduais na estrutura interna"' da Autarquia, decreta:
Art. 19 O Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem (D.N.E.R.),
erigido, pelo Decreto-lei n9 8.463, de
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27 de dezembro de 1945, em pessoa jurídica de direito público, . constitui
uma Autarquia Administrativa, diret~mente subordinada ao Ministro. da
Viação e Obras Públicas.
Art. 29 São da competência privativa do D.N.E.R., nos têrmoS do Dt:creto-lei n° 8.463, de 27 de dezembro
de 1945; Lei n9 302, de 13 de julho
de 1948; Lei n° 3.649, de 31 de outubro
de 1959; Lei n9 4. 432, de 5 de novembrc de 1964:
I - A corctenação, supervisão e
fiscalização da atividade rodoviária;
II - A ~xecução das atividades da
Administração Federal, nO setor rodoviário;
Parágrafo único. As atribUlçOes
compreendidas no incisO II dêste artigo poderão ser delegadas aos Estados, Territórios,_ Distrito Federal, Municípios bem como à órgãos ou· departamentos da administração federal centralizada ou autárquica.
Art. 39 A Direção Geral e os órgaos
Executivos Centrais têm a seguinte
organização:
I - Direção Geral: ,
a) Diretoria Geral;
b) Subdiretoria Administrativa;
C) Subdiretoria Técnica;
d) Gabinete do Di.retor-Geral;

ExscuiiVP
O) Divisão de Trânstto;
p) Divisão de Pesquisas Tecnológl-

cas;

q) Divisão de Equipamento Mecanico.
Art. 49 l.<'orinarao· o Conselho Executivo (Decreto-lei n" 8.463, de 27 ·de
dezembro de 1945, art. 12) :
a) Diretor-Geral;
b) Vice-Diretor-Geral;
C) Subdiretor Administrativo;
à) Subdiretor Técnico;
e) Procurador Geral;
/) Diretores das Divisões e .2r_esiden··
tes da-s comissões relacionadas no inciso II,- do artigo anteríor, quando se
discutir matéria específica; .
Parágrafo único. O Conselho reunir-se-á com um mínimo de cinco
Conselhe1rOJ::i.
Art. 5.Q Ao ConselhÓ Executivo compete (Decreto-lei n9 8.463, de 27 de
dezembro de 1945, art. 13.9) :
I - Opmar sõbre:
a) regulamentação da legisla·ção orgânica da Autarquia;
.
· b) modificação do Plano Nacionàl
de Viação - Setor Rodoviário;
c) condições técnicas· mínimas, inclUsive faixa de domínio, e trenstipos
para
cálculo das pontes e obras. de
II - órgãos Executivos Centrais:
arte correspondente às diversas -clasa) Procuradoria Geral (Lei n9 4.439, ses de estradas de rodagem;
de 27-10-1964 - Art. 16);
à) programas e orçamentos anuaiS
ô) Comissão- de Concorrência~
eLe trabalho da Autarquia;
t:) Divisão de Administração~
e) operações de crédito com estabe-lecimentos nacionais e internaciona!s;
d) Diyisão de Aprovision~ento;
nms;
e) Comissão de Avaliação de Imó!> planos rodoviários dos Estados,
velli;
Territórios e ·Distrito Federal e pro/) Divisão de Coop~raçâo;
gramas anuais de aplicação dos auXílios financeiros federais;
g) Divisão Econômico-F.inanceira;
g) Distribuição do Fundo Rodoviáh) Divisão de Processamento e Inrio· NaciOnal;
!ormações;
h) suspensão de auXilio financeiro
i) Divisão de Planejamento;
a Estado, Território ou. Distrito
deral
que deixe de satisfazer .às conj) Divisão de Estudos e Projetas;
dições
pa-ra seu' recebimento;
.
l) Divisão de Construção;
i) minuta-padrã-o para os contratos
·m) Divisão de Conservaçáo;
da autarquia;
·
n) Divisão de Obras e Pavimentaj) tabelas numéricas de mensalista.s
ção;
e diaristas;

.

Fe-
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t) regimento do D.·N .E.R.;
m) dúvidas dci interpretação

ou

conseqüentes de omissões da leg1slaçau

orgânica da autarquia;
n) anteprojeto de· lei Sôbre viação
rodoviária;

o) designação de funcionário para
missão executiva no exterior inclusive respectivas diárias, ajudas de custo
o representação, quando fô~ o caso;
p) norm-as de serviço;.
II -+ Decidir sôbre:

a) os manuais de instrução para o::.
serviços da Autarquia, revistas periOdicamente;
b) a classificação das prOpostM na.':!
solicitações para contratação de serviçqs nos diversos· regim~s cte execução, inclusive. a anulação e revogação das concorrências, decidindO em
última instância administrativa os recursos interpostos pelos concorrentes;
c) contratação de serviços quando
não aparecerem concorrentes_;
d) proposição motivada, ao · Pres_idente do conselho Rodoviário, da instauração de processo a,dministrativ.o
contra o Diretor-Geral -do Departamento Nacional, bem como de sua
suspensão preventiva;
e) a instauraçã.o de processo, con'""
tra qualquer_ funcionário do Departamento Nacional, quando o Diretor-.
Geral já não o tiver feito pelo mesmo
fato;
f) o andamento geral dos trabalhos
do Departamento Nacional;
g) qualquer consulta submetida ,pelo
Dlretor-Geral;
h) aprovação dos contratos celebr:-1··
doS_ pela Autarquia (Lei n9 4.370, de
21 de julho de 1964) ;
Parágrafo único. O Diretor ·Geral
poderá convocar, para- reuniões do
·conselho, sem direito a voto, espeda~istas capazes de contribuir para elu{:iaação de questão em debate.
Art. ·6\l, o Plretor-Geral deverá ser
€:ng-enheiro civil~ de reconhecida co:qtpetência t. tdr.neidade, indicado p.o3lo
Mi.nis·,_·o da~ Viação e Obras "Públicas
e nomeado pelo Presidente da Repú.bliea.
'
Art. ri; O Vice-Diretor-Gera1, devel'á ser engtnheiro civil -de reconhe-

Cilfla compe-;;ência e idoneidade indicado pelo Diretor-Geral e nomeado
puG Ministro da Viação e Obras Públieas.
·
Art. 89 Os Subdireto1·es, de livre
er:cHlha 'io Diretor-Geral, serão nomt:,e-dos e1TI Comissão e terão, cada
um, até quatro Assessores e um Secretário.
Art. 9\l o Chefe de Gabinete será
de livre %colha e non1~ação do Diretor-Ger~l.
/
Art. ,10. o Gabinete do Dil:etor-Ge ...
rul

comprc~~1de:

Chefia;
Oficiai\s ctê Gabinete;
c) Secretaria-Geral;
d) serv-jço de RelaçõeS Públicas; ·
e) Secretaria do Conselho Executivo.
Parágrafo
único.
Entendem-se
também eumo integrantes do Gabi...:
nete do d-ir1gente. da autarQuia, para
efeito da cJnct:ssâq de gratificação
pela repres:mt-açâo de gabinete pre·Vlsta nos termos do_ Decreto 56. 598,
de 21 de j·J:ho de 19:65, os servrdores
subordinados ao Presidente da Delegação de 1,~oatrõle, de acôrdo com lo-,
t:1çào aprova-da p~elo Ministério da
Vmção.
a)

b)

Art. 11. o Diretor-G~ral pode~:~,
em Portal'i&. fundamentada, delegar
P.-tribuíções n·&pectivamente, ao ViceDdretol"c Snb-Diretores,
Proc11'!'ador
G;_•ra Dire1·on·s de Divisão, Presiden~
tes de Comissão e Chefes de -Distt·lto,
sq::-undo a nJ.t.ureza especifiqa do as-sunto a jpeicl:;.r.

Art. 12. compete ao Vice-DiretorGP,ral,. af'Jta a substituição eventm~.J
do Diretor-Gerai e a exequçâo· de
atribuições <-xpressamente delegadas,
presW,r permanente assistência ao
o:retor-G ~~-al.
Art. 13. Cnr.wete ao subdiretor Administrativo orientar, coordenar e
t:~&calizar, 0.'11 nome da Diretoria-Geral as atividades-meio do DNEH.,
s.lém doaque!as que lhe forem expresSê,mente, delegadas pelo Diretcir-Gera-1
e principalmente as referentes aos sew
gmnte;; seto::es:
a) Divisáo de -Administraç8,0;
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Divis::;;,o' de Aprovisionamento;
Divisão Económico-Financeira;
Divisfw de Processamento e In-

form~çôes;

e)

Divisão de Equipamento Mecâ-

r.~<.o;

i.Jivisao de Trânsito;
Divisão ãe PlaneJamento;
h) Com~!:isão
de Avaliação de
I!nóveis.
Pai:'ágra,tó único Fi'cam subordinaetc:; ao SubGirE:tor Administrativo, as
AdministraçõP.b dos Centros Rodoviá··
r~út de Br::tsíli.B e da Guallaba!fa, bem
como,a ~epresentação do D.N.E.R.
em Bras1ha.
Art. H. Compete ao .Subdiretor
Técnico or1entar, coordenar e fiscali~ar, em U!Jule da Diretória-Geral, as
atividades-fim do 'D.N .E.R .. e as que
lhe forem expressamente delegadas
pelo Diret,o, -Ge-ral reterentes, principalmente, aos seguintes setores:
a) Divisão ae. Estudos e Projetas;
b) Divisao de Construção;
c) Divisão de Obras e Pavimentação;
d) Divisâo de Conservação;
e) Divisão de Pesquisas Tecnológicas;
J) Divi'São ·óe Cooperação;
g) Comissão
de Concorrência de
Serviços e Obras;
Art. 15. Ao Chefe do Gabinete compf::te:
' a) promover, dirigir, coordenar e
fiscalizar as atividades do Gabinete;
b) despachar, pessoalmente, com o
Diretor-Gera1 to Viêe-Diretor-Geral;
c) dirigir-se, diretamente, · aos diversos órgãos da· Administração central e aos Distritos Rodoviários Federais;
d) dirigir-se, mediante autorização
do Diretor.-Geral, aos Diretores ou
Cl1etes de Repartições Pública-s;
!)

g)

e) baixar instruções para a execução dos serviços do Gabinete;
/) representar o Diretor-Geral em
atos públicos e solenidades, quando
para isso ~designado;
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g) assinar ou elaborar o exPediente
da Diretoria-Geral, quando lhe fõr
cometiào;
.
h) promover o preparo dos ,-,xpedientes de encaminhamento dos processos destinados aos Ministros ç' Estado, altas Autoridades da AdmÍil:istraçào Federal, Estadual, Municipal,
dos Territórios ou do Distrito Federal,
bem como aos Presidentes do ConSelho Rodoviário Nacional e Delegação
de Contrôle.
Art. 16. A Divisão EconOmico-Financeira compete:
a: superintender todos os assuntos
de natureza económica e financeira.
do D.N.E.R.;
b) elaborar os programas e orçamentos anuais, . em colaboração com
oS" aemais orgãos di:t Autarquia;
·c) controlar e registrar. tôda a despesa;
à) controlar e registrar tõda ~ .. receita;
e) supervisionar a execução orçarnentána;
j) manter serviço completo je Tesouraria;
g) manter serviço completo L..:: conri
tabilidade orçamentária financeira;
h) manter serviço completo de contabilidade patrimonial;
i) manter serviço completo \:e contabilidade de cus'Gos industriais;
j) exercer c'ontrõle sóbre a ~onta
bilidade com Distritos Rodoviários e
de outras unidades operacionais, através de Ul!la auditoria contál>il;
lC) elaborar normas e instruções relativas à Administração econômicofin!_l.-nceira e contábil da Autarquia.
Art. 17. Ficam subordinados à Divisão Econõmico-:Financeira, . o serviço de Orçamento (SO), a· Tes·~uta
ria-Geral, a contadocia-Geral e o serviço .de Fundo Rodovlário Nacional.
Art. 18. Competem, ainda, à DiviSão Económico-Financeira, atravéS do
Serviço de Ftmdo Rodoviário N&.cio l,
as atribuições enumeradas nos artigós 85 (incisos III - VII - IX - X
XII - XIII e XIX, 9rô (incisos If(,
e XID e 88, dú Regimento do Departamento Nacional de Estradas de r.:odagem, aprovado pelo Decreto número 44.656, de 17 de outubro de 1958.
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Art. 19.

o

Diretor da DiviSão

Eco~

nõmico-Financeira terá 3 (três) Assessores e 1 (um) secretário.
Art.

20.

A Divisão de Processa-

mento e Informações terá a seguinte
organização:
r - Serviço de comunicações;
1. 1 - PÍotocolo Geral;
1.3 - Arquivo;
1.3 -.EXpedição.

serviço de Radiocomunicações:

22.1 -

Seção de Tráfego;

2.2 -

Seção de ManUtenção.

3 3.1
mas;
3.2
3.3

Serviço de Programação:
- Seção de Análises- e Siste-

Seçao de Programação;
Seçâo de verificação.

4 - Serviço de Processamento de
Dados:
4. 1 -

Seção de Preparação;

4. 2 -

Seção de Apuração;

4. 3 -

Seção

5 -

~e

Serviços Auxiliares.

Serviço Gráfico ;

5.1 5.2 -

Oficina Gráfica;
Laboratório Fotográfico;

5. 3 -

Seção de Cópias Heliográfi-

5. 4 -

Seção de ~~canografia.
serviço de Documentação:
Seção de Divu1gaç9.o;
Biblioteca;
Seção de Foto-Cinematogra-

cas;

ti 6.1

6.2

6.3

~ia.

§ "lQ o Diretor da Divisão de Processamento e Informações terá 3
<três) Assessores e 1 (hwn) Secretário.
§ 2º Em decorrência do disposto
neste artigo, ficam su!Jordmados à
'DPI . o Serviço de Comunicações, o
Serviço ·de Radiocomunicações, o Serviço de Documentação, o serviço Grá~·
fico"' e a Seçáo de Mecanografia, órgãos instituídos no regimento baixa·
do com o Decreto nQ 44.656, cte 17 de
outubro de 1958.

Art. 21. A Divisão de :Processa·
menta e Informações (DPI) compete:
a) promover, assegurar e superintender, em colaboração com os de ...
mais órgãOs do DNER, .-:t transmissão e recepção, o processamento. o
registro e a divulgação de informações;
b) propor o aperfeiçoamento dos
métodos comumente adotados, para
manipulação de dados, utilizando os
-recursos da técnica de proce'ssamen.to, convencional ou eletrônico;
c) estudar, em colaboração com oo
Orgãos interessados, a implantação de
rotinas no DPI, visando o melhor
aproVeitamento do pessOal técnico da
Autarquia;
d) promover, orientar. f!Ontrplar e
fiscalizar a execução dos serviÇCJ:S de
sua competência, contratados ou ·não
com terceiros;
e) estudar e propor a realizaçáo de
convênios ou contratos com entidades públicas e privadas pai~ tranalhos de organização, formação c.'IE· pes~
soal, execução de trabalhos esp~ciali~
zados e utilização de equipament,vs -s
métodos de tecnologia avançada,
f) elaborar, rever e propor n.ormàs
e instruções gerais a serem observu~
das nos serviçOs n~ Autarquia.
Art. 22. Fica extinto c serviço de
Mecanização, instituido no. Regimento baixado pelo Decreto nl? 44.050. d(l;
17 de outubro de 1958, criados. em'
seu lugar, o Serviço de Programa~
ção e o Serviço de Processamento de
Dados.
Art. 23. ·,Ao Serviço de Programa·
ção compete:
a) propor a desenvolver pl'ogramo.s
pará o processamento convencional e
eletrõnicos;
b) receber trabalhos que se Ves·
tinem à computação, determinando o.
tratamento adequado· às diversas· fa·
ses de su~ execução;
c) estudar planos de organiz8.ção.
processamento e fluxo de t.rabaü:w,
através de estreita colaboração ('OID
o órgão diretamente interessaao;
d) promover, orientar, COütrolar e
fiscalizar a execução dos serviços· de
sua competência, contratados Otl não
com terceiros;
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e) supervisionar ou executar tra·
balhos relacionados com o pi.>:tneja~
menta para instalação ou operação
de um sistema de computadores ele~
trônicos.
Art. 24. Ao Serviço de Processa··
menta de Dados· compete:
a) proceder à execução ou supervisão de tôdas as fases do ..rabalbo
cte· processamento de dados, no eq;;i-.
pamento convencional ou eletrôril:Jo;
b) atender às solicitações dos ór~
gãos que necessitarem dos recursos
proporcwnados pelo equipamento conven~ional ou eletrônico;
c) elaborar e propor normas. ins·
truções e especificações destinad~.s à
locação ou aquisição de eqmpamento, acessórios e material, .dec~ssf!.'·ios
ao Serviço.
Art. 25. os Serviços e Seções Que
integram a DPI, embora snbvrú.ina~
dos, administrativamente e L.écnicamente, à Diretoria . da Div1sã0, goIZam de autonomia para acender. di:
retamente, às solicitações dos diversos órgãos do D.N .E.R., sob a r~s
ponsabilidade do solicitante.

mero 48.127, de 19 de abril de 1960,
fica alterado de acôrdo com os Anexos I e II que com êste ba-ixam, de
modo a atender ao preenc'"''m::t~o dos
cargos em comissão (Decreto 51.162,
de 7 de agôsto de 1961) e funções
gratificadas <Decreto 51.486 de 7 de
Junho de 1962) criados por êste Decreto.
Art. 31. A fim de prover necessidade urgente de serviço, o Diretor-.
Geral do Departame:nto Nacional de
Estradas de Rodagem <DNER) é autor1za(j.o a contratar, pelo sistema da
Consolidação . das . Leis do· Trabalho,
especialistas de ·qualquer categoria
profissional, nos têrmos do art. 7'? e
seus parágrafos do Decreto n'? 57.630
de 14 de fevereiro de 1966.
Parãgrafo único. Quando necessa.rlo à. execução de tarefa para a qual
o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) não disponha de equipe capacitada, o DiretorGeral poderá empreitar o trabalho de
organizações nacionais ou estrangeiras, de notória especialização, mediante prévia autorização do Ministro
de Estado e seleçã.o das firmas.

Art. 26. ·A irhplantação de rotina
na DPl, para trabalho específico so1icitado por órgão do D.N.E.R., será
feüa, medmnte estudo das diVersas
etapas, por Grupos de Programação.
Integrara o Grupo, obrigatórmmente,
um representante do órgão solicitante,
capacitado, durante a fase de implantação da rotina, para· assistir à
DPI, nos assuntos de competência daquele órgão.
Art. 27. No exercício de suas atri~
buições a DPI, terá acesso a tódas as
fontes de informaÇão da Autarquia.

Art. 32. Fica extin~a a. Inspetoria
Técnica ccmstitutda no Regimento
baixado com o Decreto n'? 44.656, de
17 de outubro de 1958.
Art. 33 As Funções Gratificadas
de carater técnico sàmellte poderão
se1· exercidas por ocupantes da carreira da respectiva especialidáde, de
acôrdo com a discriminação que o Diretor-Geral aprova!'.

Art. 34. Os cargos em comiSSão serão de livre provimento pelo Diretor·Geral.
Art. 35. Continuam ·em vigor, no
Art. 28. Para formação de pessoal,
que não colidirem com as disposições
execução de trabalho especializado de
sua responsabilidade e utilização· de . dêste Decreto, o Regimento baixado
eom o Decreto 44.656, de 17 de outuequipamento de tecnologia avançada
bro de 1958, e subseqüentes alterações
existente em outros Centros, poderão
IntJ.roduzida.s pelos Decretos 48 .127; ·de
ser elaborados convênios especificas,
19 de abril de 1960; 913, de abril de
com entidades públicas ou privadas.
1962;· 1.525, de 13 de novembro de
Art. 29. Os Diretores das Divisões
1962 e 51.715, de 15 de fevereiro de
de ProcesSamento e Inform~ção e a
1963.
EconCmico~Financeirâ
e Orçamento
terão sua competência definida pelo
Bra.silia, 24 de maio de 1966; 145.9'
artigo n<? 145 do Decreto n9 44.656, de
da Independência e 789 da República.
17 de outubro de 1958.
H. CASTELLO BRANCO
Art. 30. o Qtiad.ro do Pessoal do
D.N.E.R. aprovado pelo Decreto núJuarez :z:'âvora
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n:ECREI'O N9 58.487 MAIO DE 1966

DE

24

DE

Renova a declaração de útilidade püblica a que se refere o Decreto número 38.741, de 30 de ja'nezro de
i956, para fins de desapropria.ção,
pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas, da área de
terreno necessária à construção do
açude público "São Gonçalo'', no
Município de Souza, Estado da Paraíba.
.,

o

Presidente da República, usando

-da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da constítuição Fe-

deral, e nos têrmos do Decreto-lei nUmero 3.365, de 21 de junho de 1941,
moclifl'cado pela Lei n9 2. 786, de 21
de maio .de 1956, decreta:
Art. 1Q Fica renovada a declaração
de utilidade pública a que se refere
o Decr'eto· nº 38.741, de 30 de janeiro
de 1956, para fins de desapropriação,
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as secas, da área de terreno
_com 29.000.000m2 (vinte e nove miJhões de metros quadrados); repl·esentada na planta que com êste bai, xa, devidamente rubricada pelo Diretor da Divisão do Material do Departamento de Adm!nistração do Ministério da Viação e Obras Públicas, necessária à construção_ do açude público "São Gonçalo", no MunicípiO de
Souza, Estado da Paraíb-a, cujos projeto e orçamento foram aprOvados
pelo Decreto nt? 15.832,- de 14 de no~
vembro de 1922".
Art. 29 ~ste decreto entrará em -vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições em contrário.
Brru:;ília, 24 de maio de 1966; 1459
da Independência' e 78º da República.
H. CASTELLO BRANCO
Juarez Távora

DECRETO N9 58.488 MAIO DE 1966

tigo 87, inctso !, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei
nt? 3. 365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei nº 2. 786, d-e 21 de
maio de 1956, decreta:
Art. 19 Fica dedarada de utilidade
púb-lica, para fins de desapropriação,
pelo Departamento Nacional de Obras
d'e Saneamento, área de terra e res. pectivas henfeitorias, no vale do rio
!tajaí-Mirim, no Estado de Santa
Catan'na, correspondendo a uma faixa de 120m (cento e vinte metros)
de largura, a partir da ponte "Prefeito Mario Olinger", na cidade de
Brusque, para jusante, numa exten. são de 1.500m (mil 'e quinhentos me'tros), totalizando 180.000m2· <cento e
oitenta mil metros quadrados), constante da planta que com êste baixa
elaborada pelo D.N.O.S., devidamente autenticada e que fica depositada
em seu Arquivo Técnico, necessária à
retfficaçã.o do rio Itajai-Mirim, no
trecho entre as cidades de Itajai e
Bru.sque.
Art. 29 A de.saprqpriação a ·que se
refere o" presente decreto é considerada de urgência para os efeitos do
art. 15 do D~creto-lei nt? 3.365, de
21 de junho de 1941.
Art. 39 o Departamento Nacional
de Obras de Saneamento ftca autoriza-do, com os seus próprios recursos, a promover e executar, amigável
ou judicialmente. a presente desa..:
propriação.
Art. 4º ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
'Brasíll'a, 24 de maio de 1966; 145Q
da Independência e 78Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
~'--

DE

24

Decretos ·ns: ·58.489 ·a ·58.491, ainda
não foram publicados no Di'ário

DE

Oficial.

DECRETO N9 58.492 MAIO DE 1966

DE

24

DE

Declara de utiltdade pública, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras de Sa·neamento, área de terreno necessárta à retificação do rio Itajaí-Mt~
rim, no trecho entre as cidades de
Itajaí e Brusque, no Estado de Santa
Catarina.

Alléra o Decreto nQ 52.342, de --8 de
agôsto de 1963, que aprovou o Regimento do Departamento ·de Promoção Agropecuária do Ministério
da Agricultura e 'dá outras providências.

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

O Presidente da República, no uso
das atribUições QUe lhe confere O ar-
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tigo 87; item I, da Constituição
deral,. decreta:·

Fe~

Art. 1Q Fica ~o art. 17 do Decreto
nQ 52.342, de 8 de agôsto de 1963,
acrescido d0 seguinte parágrafo:
§ 4Q P~o setor de Corretivos, Ferti~
1izantes e Sais Minerais compete:
I ___...Quanto aos fertilizantes:·
a) Promover o uso de fertilizantes
difundindo entre os agricultores as
técnicas e métodos básicos capazes de
assegurar uma maior e melhor produ~
tividade em ·suas lavouras;
b)
promover ·,e ·orientar o uso de
fórmulas de adubação, de acôrdo com
a cultura e o solo, bem como dos mi~
era-nutrientes;
c) divulgar e orientar os resultados
dos experimentos sôbre adubação, rea~
lizados não só nas dependências do
DPEA, como por entidades estaduais e
por particulares;
. d) orientar 0 prep~,ro dos adubos
misturados, 'indicando as épocas mais
·convenientes parE. sua aplicação ·aos
solos e a_ técni.ca da distribuição de
adubos e correlatas.
II - Quanto aos corretivos (cala-

genü:

a) Promover o emprêgo de con-e ..
tivos das terras, visando não só a
correção da acidez dos solos, como a
incorporação de cálcio e magnésio aos
mesmos;
b) divulgar entre os -agricultores os
l'esultados obtidos através do emprêgo
dêsses corretivos.
nr - Quãnto aos sais minerais para
o gado:
a) Promover e orientar o uso de
sais minerais a fim de complementar
as rações para a alimentação animal.
b) Promover a fertilização doS so~
tos, cujas pastagens indiquem 'defi~
.ciências de mineraiS.

Art. 2? ltste decreto entrará em. vt~
gor na data de sua publicação, revo-ga,das as disposiçõés em contrário,
Bl'asilia, 24 de maio de 1966; 14511
da Independência e 7811 dO: República.
H. CASTELLO BRANCO

· Nel} ·B1'aga

DECREI'O N,? 53.493-- DE 24 DE
MAIO DE

1966

Determina intervenção administrativa
no Consórcio Intermunicipal de
Eletricidade, com Je..te no Município
àe São- ~iguel do Oeste, Estado de
Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuiçáo que'' lhe confere o artigo '37, inciso I, da Constituição,. e
nos têrmos ·cto Decreto~lei n.9 5.573,
de 14 de junho de 1943, e
considerando que o Consórcio Intermunicipal de Eletricidade, com sede ein São Miguel do Oeste, Estada
de. Santa Catarina solicitou a inter.:.,
venção do '1-ovêrno F'ederal em sua
administ~:açao·

considerando y:ue as oh:!;il-s da usina hidroelétrica do Salto Ferradura,
no rio das Flôres, estão setido exe~
eutadas, quase exclusiVamente com recursos financmros da União, cuja aplicaçáo prects·-t, p01· todos os meios, ser
resguardada;
Considerando a . necessidade de ser
mantido bom ritmo na execução das
obras que não podem e não devem ser
E<.t.rasadas ou paralisadas;
cànsidera.n.-1~ -ainda, que a medida
foi julgada conveniente pelo Plenário~·
do Conselho -Nacional de Aguas e_
Energia Elétrica, decreta:
Art: 1.9 Fica determinada a iritervençâo administrativa no Consórcio
Intermunicipal de .Eletricidade, con-'
cessionária dos aproveitamentos hidroelétrioos "o Salto Ferradura, no
rio das -Flôres e Famoso no rio de
. igual nome, em: virtuq.e _dos Decretos
números 1.200, de 19 de junho de
1962 e 54.735, de 30 de outubro de
1964, respectiyamente.
Art. 2,Q Para dar execução a êste
decreto será nom-eado um interventor,
que desempenhai'á . as funções de
acôrdo com as instruções que forem
expedidas pelo Ministério das Minas
e, Enei'gia.
·Art. 3,9 Cessará a intervenção, independente de ato Ct·claratório, quando, a juizo de Ministério das Minas
e Energia, se normall:o,ar a situa<;'ão
q~e detefmjnou a intervenção.
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Art. 4.9 :f:ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de maio de 1966; 145.9
da Independência e 78.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N.9 58.494 MAIO DE 1966

DE

-24

DE

Nomeia interventor administrativo no
Consórcio Intermunicipal de Ele-Uicidade.
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n9 1. 518, de 24 de dezembro de 1951,
do· art. 22 da Lei n~> 1. 628., de 20 de
junho de 1952, combinado· com o artlgo 2º da Lei n9 4.457, de 6 de no
·vembro de 1964, e tendo em· vista o
disposto no Decreto n9 55.788, de 23
de fevereiro de 1965, decreta:
Art. 19 1!: 0 , Ministério da F'azenda
autorizado a dar a garantia do Te- souro Nacional à operação de crédito
no montante de DM 24.200.000. (vinte e quatro m!lhões e duzentos mil
marcos alemães) e mais os respectivos juros, entre o Kredit<:tnstalt für
Wiederaufbau e a Companhia Vale
do Rio Dôce, em decorrência do -Pro~
tocolo de Cooperação Financeira entre os Estados Unidos do Brasil e. a
República ·Federal da Alemanha, em
30 de novembro de 1963, destina.da re~
ferida operação à aquisição de equi~
pamentos ferroviários e instalações de
carregamento de minério para o Pôrto de Tubarão.
Art. 29 :il:Ste decreto entrará em vigor na data. de sua publicação, revogadas as disposições em contrário·.
Brasília, 24 de maio de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.·
8

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição, e
Considerando que pelo Decreto número 53.493, desta "!ata, foi determinada a intervenção administrativa no
Consórcio Intermunicipal de Eletricidade, decreta:
Art. 1.9 Fica nomeado interventor
administratiVo ~1o Consórcio Intermunicipal de Eletricidade com sede no
H. CASTELLO BRANCO
Município de São Miguel do Oeste,
Octávio BUlhões
Estado de Santa Catarina, o Engenheiro Waldemar Eduardo Magalhães,
DECRETO N9 58.496 - DE 24 DE
engenheiro do Departamento Nacional
MAIO DE 1966
de Aguas e E'rieigia.
Art. 2.Y o interventor exercerá suas
Extingue a 2!J. Exatoria Federal em
tunções de acôl'do com as· instruções
Ponte Nova, no Estado _de··Minas
· Gerais.
qUe forem ·expccttcln.s pelo Ministér'io
das Minas e Energi'a.
O Presidente da República, usandoArt. 35' ltste decreto entrará em
da atribuição que lhe confere o artivigor na data de sua publicação, revogo 87, item I, da constituição Fegadas as disposições em contrário.
deral, e nos têrmos do art. 10, § 49,
Lei n9 4.503, de 30 de novembro de
Brasília, 24 de maio de 1966; 145.9 -. da
1964, combinado com o art. 70 da Lej
da Independência e 78.9 da
Repún9 1. 293, de 27 de dezembro de .1950,
blica.
decreta:
H. CASTELLO BRANCO
Art. 19 Fica extinta, de acôrdo· com
o art. 89 do Regimento aprovado pelo
Mauro Thiôau
Decreto nº 55. 771, de 19 de fevereiro
de: 1965, a 2l!> Exatoria Federal ern
DECRETO N9 58.495 - DE 24 DE
Ponte Novª, no Estado de Minas GeMAIO DE 1966
rais.
Art. 29 o presente decreto en-trará
em
vigor na data de sua publicação,
Autoriza 0 Ministério da Fazenda a
revogadas as disposições em contrádar a garantia do Tesouro Nacional
à operação de crêdito que menciona
rio.
24 de maio de 1966;· 145<?
o Presidellte da República, no uso daBrasília,
Independência e 78 da República.
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da constituição FeJ:!, CASTELLO BRANCQ
deral,, e nos têrmos do art. 29 da LeJ
Octávio Bulhões
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DECRETO N? 58.497 MAIO DE 1966

DE

24

DE

tigo 8'l, _inciso I, da Constituição Fe-

aera.l, decreta:

Art. 19 E' declarado de utilidade
nenova a declaração de utilidade púpUb1ica, para fins de desaprop:i'iação,
blica a que se refere o Decreto núàe acôrdo com o artigo tiY, combinado
mero 46.520, de 27 de julho de 1959,
com o artigo 59, alínea a, do Decretopara f'ins de de'Japropriação pelo
lei nº 3. 365, de 21 de junho ele 1941, o
Departamento Nacional
de Obras
imóvel constituído de terreno e JJenContra as Sêcas, da área de terreno
·necessária à construção do açude . feitoria, com 447,35 m2, 1ocauiza-do na
Avenida Sete de Setembro nQ ~.555,
público "PATAX6", no Município
no Município de
Curitiba-PR., de
de Angicos, Estado do Rio Gránde
propriedade de Euclides Nasc1mento
do Norte.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe· confere o artigo

87, ítem I, da Constituição Federal, e

nos têrmos do Decreto-lei n? 3. 365, de

21 de junho- de 1941, modificado pela
·Lei n? 2. 786, de 21 de maio de 1956,

decreta:
Art. 19 Fica renovada a declaração

de utilidade pública a que se refere o
Decreto n? 46.520: de 27 de julho de

195'9, para fins de desapTopriaçáo pelo
Departamento Nacion:il de Obras
Contra as Sêcas, da área de terreno
com 27.984.000 m2 (vinte e sete mi~
lhôes novecentos e oitenta e quatro
mil metros quadrados), representada
na planta que com êste baixa, devidaínente rubricada pelo Diretor da
Divisáo do Material do Departamento
de Administração do Ministério da
Vlaçao e Obras Públicas, necessária
à construção do açude "PATAXó",
no Municlpio de Angicos, Estado do
Rio Grande do Norte, cujos projeto e
orçamento foram aprovados pela Por~
taria Ministerial n9 902, de 15 de outubro de 1951.
Art. 29 :ltste decreto entrara. em vi~
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de mato de 1966; 1459 da
Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Tavora

Oecreto n9 58.498, ainda não foi
publicado -no Diário Oficial.
DECRETO N9 58.499 MAIO DE 1966

DE

25

D~

Rtbas.
Art. 29 0 imóvel a que se rerere o
artlgo anterior destina-se ao Ministério d~ Guerra.
Art. 39 Fica o Ministério da Guerra autorizado a promover a ctesa.proPriaçáo em aprêço, correndo aS respectivas despesas à r:~nta dos recursos
do referido Ministerio.
Art. 49 o Presente decreto entrará .
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brastlia, 25 de maio de 1966; 145Q da
+ndependência e 789 da ~epúb11ca.'
H.

CASTELLO BRANCt:J

Arthur da Costa e Silva

DecretO n9 58.500, ainda não foi
publicado no Diário Oficial.
DECRETO N9 58.501 -'DE 25
MAIO DE 1966

DE

Dzspõe sôbre a Transjerêncta da re::;ponsabilidade do Tráfego da E. F.
Mad!5lJ:..a-Mamoré, da Rêde Ferrovtária Federal S.A. para a Diretoria ele Via:s de Transportes, do Mt'nistêrio da Guerra.

·o Presidente da República, usanao
das at.ribu_tções que lhe confere o artigo S'l, n9 l, da Constituiçao, tenao
em vista o disposto no.§ 49, do art. 69,
aa Lei n9 4.452, de 5 de novembro de
1964,

Declara ae utilidade pública, para fins
tte · desapropriaçllo, o imóvel que
menciona, necessário ao Ministerio
da Guerra.

Considerando que a Estrada ae Fei-ro Madeira-Mamoré, por ser linha
férrea a.ntiecondmica, deverá ser suprimida, tão logo se construa a rodo, via federal subs-titt:tlva.;

O Presidente da República, usanao
das atribuições que lhe contere o ar-

Constderando que a cOnstrução da
:roaov'ia substitutiva
necessitará da

ATOS no PODER
ferrovia existente para suprimento de
equipamentos e materiais destina-dos
aos trabalhos rodoviários;
·
Considerando que ao Ministério da
Ouerra esta cometida a construéão
das rodoVias Põrto Velho - Abunã e
Abunã - Guajará Mirim, decreta:
Art. 1g Entra em processo de erradicação, a partir da publicação do
presente decreto, a Estrada de F 1erro
Madeira - Mamoré.
§ 19 A Rêde Ferroviária Federal S.A.,
pelos meios regulares, tomará as proVlúências que se fizerem necessáriqs,
visando à transferência do acervo patrimonial da referida Estrada à União
Federal, mediante compensação_ com
recursos que esta venha a destinar a
investimentos de capital, na mesma
Rê de Ferroviária Federal S. A.
§ 2\1 O pessoal da Estrada de Ferro
Madeira - Mamoré, desvinculado dos
serviços_ da R.F.F.S.A., passa·.à jut'I.Sdição direta do MVOP, garantidos
us direitos, prerrogativas e vantagens
do regime jurídico de cada um.
~ 39 A partir da data a ser fixada
pelo convênio, o Tesouro Nacional deixará de entregar'à R.F.F.S.A. o
duodécimo orçament-ário, corresponaente a complementação do custeio
Ua referid-a Estrada, destinando-o,
para o_ mesmo fim, ao MVOP.
Art. 2\1 Ficam o MVOP e o Mtntsté.no da- Guerra autorizados a celebrar
convênio regulando a utilização; pela
Dfretoria de Vias de Transporte, desse
último Ministério, do acervo patrimonial e do pessoal da E.F.M.M., no
pl·osseguimento dos traba-lhos de construção do trecho da BR-319, substitutivo dessa ferrovia, e do trecho
Cuiabá - Pàrto Velho, da BR-364, a
cargo da Diretoria de Vias de Transporte.
Art. 3t:~ Enquanto não termina-a-a tt
construção da rodovia substitutiva, a
D1retoria de Vias. de Transporte atenQ::;rá às necessidades do transporte a.a.
região, nas condições que serão estabelecidas no convénio a que se retere
o art. 29.
Art. 49 Com a entrega ao trãrego
d.l't rodovia substitutiva e do trecho
rodoviário referidos no artigo 2~, o
MVOP transferirá ao DNER o acervo
da Estrada de Fen-O Madeira - Mamaré qut'! esteja direta ou indireta-
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mente ~nculado aos serviços rodoviários, dando aos demais bens da então
extinta ferrovia o destino convenie:n,te.
Art. 5~ Devolvido, pela Diretoria de
Vias de Transporte o pessoal da Estrada de !~'erro Madeira - Mamoré,
após a c(lnc!usâo da rodovia a seu·
cargo, o MVOP ex-amina-rá· as condigões de sUa readaptação ou absorção,
preferencialmente P,elos órgãos federais sediados na própria região onde
hoje servem.
Art. 69 ~ste decreto entrará em VIgor na data da sua publicação, revog·act.as as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 1966; 1459 da
Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Tãvora
Arthur da Costa e Silva
Octavto Bulhões

DECRETO N9 58.5._Q2- DE 2·5 DE
MAIO

DE 1966

Fixa o númer_o de Conselheiros pam
a Cen·trais Elétricas Brasileiras S.A.
·~ ELETROBRAS.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, :tem I, da Constituição, e nos têrmos da letra c, § 19, do art. 12 da Lei
nQ 3 .890-A, de 25 de abril de 1961,
modificada pela Lei n9 4.400, de 31 de
agôstO' de 1964, decreta:

Art. 1~· E' fixado em quatro (4) o
número de Conselheiros a que se refere a letra c, § lll, do art. 12 da Lei
ng 3.890-A, de 25 de abril de 1961, inodificada pela Lei n9 4 .400, de 31 de
agôsto de 1964.
Art. 29 o presente decreto enttará
em vigor na data. de sua publicação,
revogadas as disposições em _contrário.
Brasília, 25 de maio de 1966; 1459
da Independência e 78~ da RepúbliCa.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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cruzeiros e dez centavos) para Cr0
12.902.834.498 (doze bilhões, novecentos e dois milhões, oitocentos e trmta
e quatro mil, quatrocentos e noventa·
Concede à sociedade anônima Pjizer
e oito cruzeiros), por meio da incorCorporation do Brasil autorização
económicos, cte
poração de fundos
para continuar a junci?nar na Relucros e de créçlitos, consoante reso~
1pública dos Estados Umdos do Braluções aprovadas pela Diretoria, em
sil.
reuniões realizadas a 12 de novembro
o Presitlente da República, usando 1 de 1964 e 25 de novembro de 1964,
mediante as cláusulas que acompada atribuição que lhe confere o arnham o pÍ'ecitado Decreto n'-' 55.019,
tigo 87, inciso I, da Constituição Fede 17 de novembro de 1964, assmaderal, e nos- têrmos do Decreto-lei
das pelo Ministro de Estado da Inn'? 2.627, de 26 de setembro de 1940,
dústria e do Comércio, obrigando <:e a
decreta:
mesma sociedade· a cumprir integralArtigo único. 1t concedida à sociemente a::: leis e regulamentos em vidade anbnima Piizel.'l' corporation do
gor, ou que venham a vigorar,' sôbre
Brasil, com sede na cidade do Pao objeto da presente autorização.
namá, República do Panamá, autori- ·
Brasília, 26 de maio de 196·6; 1459
zada a funcionar através de decretos
da Independência e 789 da República.
federais o último dOs quais sotr o
DECRETO N' 58. 503

. •• 26

DE

MAIO DE 1966

nQ 55.019, de 1'7 de novembro de 1964,

autorização para continuar a funcionar no 'Brasil, com o capital destinado às operações 'industriais da filial brasileira, elevado de Cr$ ~ .....
g.22. 788.624,10 (novecentos e vinte e
dois milhões, setecentos e oitenta e
oito mil, seiscentos e vinte e quatro
DECRETO NY 58. 5C5 Apr61;a os orçamentos das
e de Sergipe.

Caixa~

H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

Decreto nQ :58:504, ainda não foi
publicado no Diário Oficial.
DE 26 DE MAIO DE 1966

_Econômicas Federais do Estado do Rto .
.

o Pret"'Idente da Repúbbra ~sando da atribuição que lhe confere o
art. l:!-7, 1tem I, da Constit-uição, nu: termos do art. 107 da Lei n<:> '4.320,
de 17 de rr.arço de 1964, f>. cte c,co:rc.r. cOm. o disposto no Decreto n9 54.397,
de 9 de outubro. de 1964, alterado Pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
Janeiro de 19-65, decreta:
. Art. 1'1 Ficam aprovados conforme os' quadros anexos,· os orçamentos
para o eXt>Icício de 1966, das <'aJxa.-- Econômicas Federais do Estado do
Rio e de Sergipe, autarquias villculadas ao Ministério da Fazenda.
Art. 29 Este decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de maio de 1986; 1459 da Independência e 78Q da RePUblica.
H.

CAS'l'ELLO BRAN00

Octávio i3ulhOes

Os anexos a que se refere o texto foram publicados no D. O. de

de maio· de 1966.

DECRETO NQ 5.P.. 506 Aprova o orçamento da

~O

DE 26 DE MAIO DE 1966

cltixa Económica Federal do Maranhão

, O Pr~sictente da Repú.b!lca, us;:Lndo da atribuição que lhe confere o
art. 87, Item I, da t:onstituiçác. nos têrmos do art. 107 da Lei cl!l'lll=jro
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4.320, de 17 de março de 1964 e de acôrdo com o disposto no Decreto número 54.~97, de 9 de outubro de 1004, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.J35,
d~ 11 de janem, de 1965, ctecrt.ta.
,
Art. lQ Fica aprovado ~ontcrme o quadro anexo, o orçamento para o
exerciCio de 196b da Caixa Et::Dr.ômica Federal do Maranhão, autarquia
vinculada ao MmiStério da l<'a't.encta.
Art. 2Q Este decreto entrara em vigor na data de, sua publicação, :revtJgaüas as disposições em J()ll"~;rá~tln .'
.
·
Bi·asilia, 26 de maro de 19ti6; 145Q da Independência e 78? da República.
H, CASTELLQ BRIINCO

uctaV1-o .1::/U.lfl·ões

Os anexos a que se refere o texto foram publicados no D. O. de 30

de maio de 1966.

DECRETO

NQ

58. 507 1966

JE

2B

DE

MAIO DE

Reti/ica o Decreto nQ 51.371, ·de 13 de
dezembro de 1961, que aprovou o enquadra'mento dos,servidores uo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Empregados em Tr:ansportes e Cargas, e dá outras providências

o Presidente da- República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no
DECRETO

N9

art. 48 da Lei n9 3. 780, de 12 de julflo
de 1960, decreta:
Art. 19 . Fica retificado o Decreto
nQ 51.371, de 13 de dezembro de 1961.
para classificar Maria Luiza Veloso
Pinto como ocupante da série de elas~
ses de Énfermeiro, Código TC-1201'19-A e não como constou do referido
decreto.
Art. 2º ~te decreto entra em vigor
na data da publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasiiia, 26 de maio de 1966; 1459
da Independência e 78Q da ;:zepúb1ica.
H; ÜASTELLO BRANCO

Walter Peracchi Barcellos

58.502 ·- DE 26

DE MAIO DE

1966

.r1prova os orçamentos aos Conselhos Regionais de Medicina
aa lianza e aa Paraíba./

aos

Estados

o J?n.sidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
art. 137, it~'>m 1, da ConstituiçR,c. no& têrmos do art. 107 da Lei nQ 4.320,
cte 17 de março de 1964, <'! '1~ acôrdc. com o disposto no Decreto n9 54.397,
tte 9 cte outubro de 1964, alteradc pelos de ns. 55.5·34 e 55.535 1 de 11 de
Janeiro de 1965, decreta~
·
Art. 1"'. Ficam aprovaa•)S, contorme os quadros anexos, os orçamentos
para o ex~rcicio de 1966, ~lo~ consPlhos Regionais de Medicina dos Estados
da Hahia c da Paraíba, a.utarqu~as federais vinculadas ao Ministério do
Trabalho e PrP:Vidêncía '::l'v:l•:iaL
Art. 2"'. Este decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas M disposrções em ctmtrarlO
Brasllia, 26 de maio de 19ô6; 145>9 da Independência e 789 da· Repú.bllca.
H.

CASTELLO BRANCO

Walter Peracchi Barcellos

Os anexos a que se refere o texto foram 'PUblicados no D.O. de 30
de maio de 1966 e retific_ados no D.O. de 3~6-66.
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DECRETO NQ 58.509 MAIO DE 1966

DE

26

tigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1Q o Serviço de Assistência

DS

Dispõe sóbre a admisão de pessoal
necessãrio ao funcionamento dos
Postos do SAMDU em Belém, Estado do Pará e Qs~sco, Estado de
São paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arPôsw em Belém, Estado do Pará

Nuinero
16

1

,,
8

4
2

Médica
Domiciliar
de
Urgência.
(SAMDU) fica autàrizado a preen-

cher os seguintes empregos de sua
Tabela de Pessoal, nos órgãos abai-

xo indicados:

Ij Posto
- em osasco, Estado de s. Paulo

Denominação
Médico

Enfermeiro
Atendente
Motorista
Telefonista
servente
Auxiliares de Escritório

Art. 29 Os salários dos empregos
relacionados ·no artigo anterior não
poderão ultrapassar os vencimentos
fixados para as classes iniciais dos
cargos de atribuições correlatas, existentes no serviço Público Federal.
Art. 39 As admissões autoriz~das
no artigo 19 serão precedidas de prova de habilitaçâo, a ser realizada
pelo SAMDU.
DECRETO N' 58.&10

Número

Denominação

16
1

Médico

,,

Enfermeiro
Atendente
Motorista
Telefonista
Servente
Auxiliar de Escritório

4
3
2

Art. 49 !:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as dispoSições
em contrário.
Brasília, 26 de maio de 1966· 145"'
da Independência e 789 da 'República.
H.- CASTELLO BRANCO
Walter Peracchi Barcellos

DE

26

DE

MAIO

DE 1966

Aprova e· enquadTamento de Projessôres de Curso de Nutricionista do
Servzço de Alimentação da Previdência Social - S.A.P.S.

o Presidente da RepúbHca, usando das atribuições que lhe. confere o
mt. 87, item I, da Constituiçã_o, decreta;
Art. 19 Fica aprovado, na forma dos anexos, o enquadramento dos
Protessores do- ç.ur::.c. d~ Nutriciom&ta. código EC 518, do Quadro de Pessoal
- Parte Especial do Serviço de Alimentação da Previdência Social S.A.P.S. -amparados pelo parágrafo único do art. 23 da Lei 4.069, de
11 de junho de 1962, bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes.
Art. 29 As vantagens financeiras dêst·e Decreto vigorarão a partir de
1n- ae ·junho d€ t!:-"62.
Art. 39 As despesas com a execução dêste Decreto correrão à conta
d.a. dotação própria do referido órgão.
Art. 4"' Este Decreto entrará em vigor na -data de sua publicação,
revogua.as- as disposições em contrário.
Bra~ma, 26 de maio de 1966; 1459 da ·Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Walter Peracchi Barcellos

, Qs ane;s:os d que se refere o texto :forám ·PUblicados no D. O. de 27
de maio de 1966.
/
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DECRETO N,9 58.511
MAIO DE 1966

DE

26

.t'QDER

DE

Retijica o enquadramento dos cargos, junções e empTegos do ser1;1ço
de Alimentação da Previdência Social - S. A. P. S.

o

Presidente da rl.epública, usando

das atribuiçoes que lhe confere o , , -

tigo 87, Item I, da Constituição r'e-derái, e tendo em vi.::tà o disposto r.o
art. 48 da L.ei n9 3. 780, de 12 de ,I !llho de 1960, e nos Decretos ns. 52.144,
cte 25 de junho de 1963, e 52.265, de
16 de JUlho de 1963, decréta:
Art. 1.9 Fica retificado, na forma
ctos anexos, o Quadro de'· Pessoal
Parte Permanente e Parte Especial, a
que se· referem os arts. 19 e 39 do Ué:creto n.º 52.257-A, de 15 de julho de
1963, que dispóe sObre o enquadramento dos cargos, funções e empr2gos
do Serviço de Alimentação da Previdência Social, ·na parte ref-erente às
classes e série de ch.Lsses de Ajudante de Restaurante, Encarregado de Cozinha, Auxiliar de· Bibliotecário, Bibliotecàrio, Auxiliar de Portaria e
Fiscal de· Refeitório, bem como aprovada a re!açáo nominal .dos ocupantes das mesm·as.
Art. 2.9 Os efeitos da retificação a
que se refere este decreto prevalecerão a partir de 1_.9 de julho de 1960,
quanto ao pes.súal da Parte Permanente, e a partir de 6 de outubro de
'961, quanto ao .ocupante do cargo
incluído na Parte Especial.
Art. 3,9 l!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçào, revogadas as disposi~ôes em contrário.
Brasilia, 26 de maio de 1966; 145."
ja Independência e 78.9 da Repú:}lica.
H,

CASTELLO BRANCO

Walter Peracchi Barcellos

Os anextos a que se refere o texto,
inclusive a relação nominal do ar~igo 1fJ, foram publicados no D. O .
ie 31-5-66.
·
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DECRETO J\r9 58.512MAIO 'DE 1966

LE

26

DE

Altera o Regulamento do Serviço social da Indústria (SESl) .

o Presidente da Repúblh::a, usando
d3 atribuição que lhe confere c artigo 87, item I, da Const.itl)Içá.o, decreta:
Art. F' Os artigos 9º, revogado o
parágrafo único, 67 e 68 e a etra q do
art. 2.4 do regulamento apr.w,•cto pelo
Decreto n<? 57.375, de 2 de· 1ezPr11bro
d 1965, passam a vigorar c{]m a segumte -redação:
"Art. 99 o Serviço Social .d?. Indústria e ~uma instituiçáo de direito pi"i~
vado, com sede e 'i'ôro j'uri•11CO ·na Ca~
pita 1 da Republica, cabenao a Conrecteração NaciOnal da Inctústr1a ins~
crever-!hes os atos constitmivos e sua~
e-ventuais alterações no rec;JStro púbcompetente .. "
"Art. 24.

g - encaminhar, anualmtme, nas épo
ca:::; proprias, ao l?residen ·,e a a República, o orçamento Ja ,~~ltl('J.O.P(· e,· ao
Tnbunal de Contas da umao, as pres~
tfl('ôes de con~as ,dos resçt>-:--:saveis." ·
"Art. 67. A estrutura do Depart-amento :--JacionaJ, prevista ~1,1 ::>.rtígt 33.
letra e, e as normas de t~mcl0·.1::tmen ..
to C.a:. divisões que o inte-gram nos
têrmos do artigo 34, constarão de regulamento interno do órs!;ii,'), baixado
pelt seu diretor."
"Art. 68. o co-nselho .\l"a01Cna1 e o:;,
conselhos regionais votatão os seus
regimentos internos, previstos, resp::ctivamente, nos. artigos 31 e 3J, letra Q,
até 180 dias após a vigência dêste regulamento."
Art. 2". Ao artigo 52 do re~·ulamrn
to referido no artigo ::tnterior fie~
acrescenta-do o parágrafo 3°, nos ~e·
guintes têrnnos:
"~ 3G. P"Jdera, amda, o D~JJa:"tamen
to Nacional, se necessário, suplemen·
tar as percentagens ptevisl>lS no ~ 1~
cem subvenções especiais dçl)~tadas ao;·
ev8ntuais saldos de seu orçamento."
Art. 39 O presente decreto ~ntrará
crn vigor na data de sua pu:Jlicaçã.o
, revogadas as' disposições ·cm centrá·
r lo.
Brasília, 26 de maio de 1966; ! 451>
cta Independência e 78Q ''ia ~-epúbUca
H. CASTELLO BRANCO

Walter Peracchi Barceuos
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DECRErTO N9 ·58.t13 -

DE

26

DE MAIO DE 1965

Fixa a distribuição em catJ,a Arma e em cada pôsto das funções gerais do&
oficwis do Exercito, a vigorar c~ partir de 24 de abril de 19&6.

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constitmçào f<'tderal, e tendo em vista o § 19, do artigo
36, da Lei n9 4.448, de 29 de outubro de 1964, decreta:

Art. 111 São os efet..ivof:: glob~n~:c das Armas atualmente em vigor, distribuídos em cada Arma e em cada pôsto pelas funções gerais (QEMG e
QSG) e ,pelas funções privativas da seguinte forma:
·
Pôsto
.

l

Funções

Arma

Gerais

(QEMG

Infantaria.

Ma.jor

I

J

I

capitão

I
I

I
1~'

Ten·

2Q Ten

I
I

95
45

I-nfantaria
cavalaria
Artilharia
Engenharia
Comunicações
Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
Comunicações

I

189
102
129

o
-

I
i

Infantaria
cavalaria
Artiltaria
Engenharia
Comunicações

54
85
53
112

0)

\
11

-

I

39
24
23
20

340

96

40

71
38
263
104
177
130

-

207
52
326
74

I
I Efetivo

I

329
194
139
9

Infantaria
c~ valaria
Artilharia
Engenharia
Comunicações

Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
Comunicações

J

I

FUnções

previsto
Privativas \ por pôsto

16

comunicações

I

\

n

Artilharia
Engenharh..

Ten Cel

QSG)

I

I

cavalaria

Corcmel

e

I

-

I
I

I

II
I

I

I
I
I
I

655
269
490
2'12

-

545

188
298
128

~1)

I\

665

1.345

I
I
I
I

I
I
I

2.345

1.463

155
75
116
46
67

Deixaram de ser computadas lQ (dez) funções de engenheiros não
numerados.
Art. 2~ Este Decret~ entrará cm vigor a partir de 24 de abril de 19$6.
Brasl1ia, 26 de maio de 19il6; 145V da l'ndependência e '18Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Arthur da Costcr. e Silva
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27

DE

Abre, ao Ministério das Relações Exteriores, o orédito especial de Cr$
,191.364.240, para ;-'-~nder às despesas com o comparecime:n:to do
Epzscopado brasilezro a Quarta Sessão do Concílio Ecumênico Vaticano II.
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nos têrmos do artigo 93 do Regula~
menta Geral de contabilidade Pública, decreta:
Art. lQ Fica aberto ao Ministé:'JO
das ·Relações Exteriores o crédito es~
pecial de Cr$ 370.000.000 (trezentos
e setenta milhõeS de cruzeirosJ, para
atender às despesas. com a realiza~
ção da Segunda Conferência Interamericana Extraordinária.
Parágrafo único. o crédito esp3eial de que trata êste artigo será automàticament.e registrado pelo Tri·
bunal de Contas da União e distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 2'<? ll.Jte decreto entrara t-m
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de maio de 1966;· 1459
da Independência e 789 da República.

o Presidente da República, usando da autorização contida na Lei número '4.809, de 2ó de outubro de 1965,
e tendo ouvido o Tribunal de Comas
da União, nos termos do artigo 93 do
Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. lQ Fica aberto ao Ministério
das Relações Erteriores o_ crédito especial de Cr$ 191.364.240 (cento e
H. C~STELLO BRANCO
noventa e um milhões, trezentos e
sessenta e quatro mil, duzentos e qua- .
Octavio .Bulhões.
renta cruzeiros), para atender às
despesas com o comparecimento do
Juracy Magalhães
Episcopado brasileiro à Quarta Sessão do -concílio Ecumênico V31ticano II.
DECRETO N9 58.516 - DE 27 DE
Parágrafo único... O crédito espeJ[IIO DE 1966
cial de que trata êste artigo será registrad~,. pelo Tribunal de Contas da.
Dispõe sôbre o Quadro de Pessoal da
União e distribuído ao TesourO NaUniverstàade Rurál de Pernambuco.
cional.
·

Art. 2Q l!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçõe$ t>m contrário.
Brasília, 27 de· maio de 1966; 145Q
da Re}Jública.

da Independência e 789
H,

CAS'l'ELLO

BRANCO

Juracy Magalhães
Octavio Bulhões

DECRETO N9 58.515MAIO DE 1966

DE

27

DE

Abre, ao Ministério das Relações Exteriores, ·o crédito especial 'de Cr$
370. 000. 000, para atender às des~
pesas com a realização da Segunda
Conferência Interamericana Extraordinária.

O Presidente da República, usando da autorização-contida na Lei número 4. 703, .de 28 de junho de 1965,
e. tendo ouvido o Tribunal de Contas,

o Presidente da República, usando
das atribuiçõés que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e tendo em vista o § 29, do a1·t. 8Q, da Lei
nQ 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965,
decreta:
Art. lQ · Fica reestruturado na forma do anexo, que é parte integrante
dêste Decreto, o Quadro. de Pessoal
da Universidade Rural de Pernambuco, aprovado pelo Decreto n9 51.357,
de 1961, alterado pelos Decretos números 51.451-62, 51.666-63 e 55.085-64.
Parágrafo único. A ,reestruturação a
que se refere o artigo anterior é feit(t em decorrência do disposto nos artigos 69, 79, 8'>, 56 e 57, da Lei número
4.881-A, de 6 de dezembro de 1965:Art. 2Q o Quadro de Pesso<tl da
Universidade Rural de Pernámbuco
será constituido ·de Parte Permanente
e Parte Suplementar.
§ 19 Intgrarão a Parte Permanente
os cargos em comissão, as Funções
Gratificad.as e os cargos necessários
ao funcionamento da Autarquia,
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§ 29
A Parte Suplementan será
constituída de cargos extintos que serão suprimidos quando vagarem.

Art. 3\l

Ficam classificados, provi-

'sóriamente, os cargos em comissão e
as Funções Gratificadas na forma dos
anexos.
Art. 4'? o provimento dos vagos
resultantes da reestruturação do Quadro de Pessoal de que trata o presente
Decreto, será processado mediante
concurso público realizado pelo De-

partamento Administrativo do Serviço Público, salvo quanto aos regula-

dos pelo Capítulo III, da Lei número
4. 881- A, de 6 de dezembro de 196t~.

Art. 59 O preenchimento dos ~ar
gos vagos constante,s de Quadro ora
reestruturados, será feito, no presente
exercicio, se houver saldo na conta
corrente da Verba de Pessoal.
Art. 69 Os cargos transferidos do
Quadro de Pessoal- do Ministério da
Agricultura, bem --como os integrante.-;
das antigas Partes Permanente e Especial, do Quadro· da Universidade,
continuam preenchidos pelos seus
atuais ocupantes.
Art. 79 A despesa com a execução
dêste Decreto continuara a ser atenrtida pelas atuais dotações orçamentárias próprias do Ministério da Agricultura e da Universidade Rural de
Pernambuco.
Art. 89 O órgão de Pessoal da Universidade apostilará os títulos dos
fuhcionários abrangidos por êSte Decreto,_ observando, em cada caso, o
disposto no artigo 188, da Lei número
1. 711, d.e 28 de outubro de 1952.
Art. 9° As vantag,·ens finünceiras
do pessoal abl'angido por êste ctecretu
vigorarão a partir de 19 de janeiro de
196·6, na forma do artigo 72, da Lcl
n9 4.881-A, de 6 de dezembr:o de 1965.
Art. 10. ~ste decreto entrará em
vigor na data d~ sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de maio de 1966; 1459
da Independência e ·18<? da República·.
H. CASTELLO BRANCO

Ney Braga

Os anexos a que se refere o artigo
19 foram · publicados no D. O. de 15
de junho de 1966.

DECRETO N9 58.517 - DE 27 DE
MAIO DE 1966
Retijica o enquadramento do pessoal

do Ministério das Relacões Ex!er·ores, aprovado pelo Decreto n9 51.451,
de 4 de maio de 1962.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o a.rtigo 87, item I, da Constituiçár ::.~·0dem.l, e tendo em vista o disposto no
art. 48 da Lei n<? 3. '780, de 12 de jt;lho
de 1980, decreta:
(I
Art. 1CJ. Fica retificado, na )l'lll:l
dos anexos, o enquadramento dos caxgos e funções do Quadro de Pessoal Parte Suplementar (Serviço de .. e··
marcação de FTonteiras) do Ministério das Rektções Exte:nm·es. aprovado
pelo Decreto n<? 51.461, de 4 de a;!:J.,iO
d2 19·62, nas partes rela-~lVas as sé1·ies
de classe·s de Cozinheiro, código l'! -~01
e Carpinteüo, código A-601, e à cü•r;sr
de TrabalhadOr, código GL-402. ~em
como a relação nominal dos respecü··
vos ocupantes.
Art. 29. o órgão de pessoal con;.peteni;e apostilará os titulas dos servi_dores •3..brangidos por êste Decreto.
Art. 3o. Os ~eitos financeiros resultantes da presente _retificaçáo
~,·,a
lecem a partir de 19 de ir! lho dr l 960.
Art. 4o :!l:ste decreto entrara em vigor na data de sua publicação, .~ev~
gadas as cUsposiçõ2s em con tril.rio.
Brasilia 27 de maio ·cte 1965; 140° da
Independência e 7&0 da Repúb1Jca.
H.

CASTELLO BRANCO

Juracy Magalh~es

O.:; anexos a que se refere o te~to,
inclusive a relação nominal do artigo
19, foram publicados no D.O. de 2
de junho de 19G6.

DECRETO

N9 58.518 MAIO DE 1966

DE

27

·DB•

Abre, pelo
Ministérzo .dO: Viação. e
Obras Públicas, o credzto especuü
de Cr$ 104.765.000, para o f~m que
especifica.

o

Presidente da República, usando

da atl'ibuição que lhe confere o

~u:

tigo 87, n<? 1~c.~ CoJ?stituiçáu Fed;ral,
da autoriza~ao contida no art.. 1· da
Lei n9 4. 848 dt 19 ~e; ;noven:b_ro de
1965, publicada no Dtano Ojzcza! :ct~
26 seguinte e tendo ouvido o Mllll:!tério da Fazenda e o Tribunal de
contas, e':'n cumprimento .ao que de-

473

ATOS DO PODER ExEcUTIVO

termina o art. ,;:13 do Regulamento
GersJ de Contabilidade f'úbli<Ja de-creta:
Art. 19 Fica aberto pelo Minis~érlo
da Viacão e Obras Públicas, o credito
especial de" Cr$ 104.765.000 (cento e
quatro milhões .;;etecentos e sessenta
e cinco mil cruze1rm), para ' Departamento dos Correios e Telégrafos
atender às despesas decorrentes de au}dlio-doença, no ex0rcu·k de _1965. .
Art. 29 :e:ste decr?to f'ntrara em VIgor na da.t;:J. de sua publicação, ~evo
gad8.s as· disposições em r•rmtrárro.
Brasília "!.7 de maio de 1966; 1459
da Indepêr:.dência e 789 da Repúbli<Ja.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio B'lllhões
Juarez Táv,ora

DECRETO

1\W 58.519 l'IIAIO DE 1966

DE

27

DE

Abre, ao Poder Judiciá?"io - Tribunal
de Justiça do Distrito Federal, o
crédito especial de
Cr$ 2 .491. 362,
para o fim que especifica.

DECRETO N<? 58.520 -MAIO DE 1966

DE

2'1

DE

Abre, ao· Ministério da Agricultwra, o
c:-édito especial de Cr$ 40.268.500
(quarenta milhões, duzentps e sessenta e oito mil e quinhentos cruzeiros) , para atender a despesas dos
exercícios de 1962, 1963 e 1964, decorrentes dos encargos previstos no
A.côrdo Básico de Assistência Técnica, celebrado em 1951, com a Organização de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO)
(E.M. 907, de 4-11.-64, do M.F.).
O Presidente da República, usando
da autorizaçã-o contida no art. 19 da
Lei n9 4. 788. de 13 de outubro' de
1965, publicada no Diéàio Oficial de
15 de outubro do mesmo ano. tendo
consultado o Tribunal de contas 'e
ouvido o Ministério da Fazenda, nós
têrmos do art. 93 do Regulamento
G2ral de ContabiHdade Pública, (j_ecreta:
Art. 1<? É ab2rto, ao Ministério da
AgTicultura, o crédito especial de Cr$
4t}. 268.500 (quarenta milhões. duzentas e sessenta e oito mn e quinhentos
cruzeiros), para atender a despesas
dos exercícios de 1962, 1963 e 1964,
decorrentes dos encargos previstos no
Acôrdo Básico de Assistência Técnica, celebrado em 1951. com a Organi~ação de Alimentacáo e Agricultura
dns Nações Unidas
(FAO) (E.lVc
907, de 4:1-64, do M.F.).
ATt. 2<? ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicaçãn
Art. 3<? Revogam-se as dis;Jos:cõe-s
em contrário.
Brasília, 27 de maio de 19·66: 1459
du Indep~t~ôê:nria: e 739 da República.
H. Cr,STELW BRANCq

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
S'i item I, da Constituição Federal,
d~ autorizacáo constante da, Lei nú'mero 4.788, "cte 13 de outubro de 1965,
e tendo ouvido o Ministéric da Fazenda e o Tribunal de Contas da Uniáo,
em cumprimento ao que determina o
art. 93 do Regulamento Geral rte Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 .Fica aberto ao Pr-der Judiciário - Tribunal de <rus1:!ça ~o Di-:;trito Federal o crédi~-.o especial_ de Cr$
2.491.362 (dois milhões. quatrocentos
e noventa e um mil, trezentos e sessenta e dois cru,;-=:;,.os), destinado a
Octavi' Bulhões
'atender ao pa~Rmento de proventos
Ney Braga
de disponibilidade, correspondente ao
exercício de 1964, aos Juízes de Direito
Geraldo Irenêo Joffily, da Justiç~ do
Distrito Federal, e Francisc0 Alves '
DECRETO NQ 58. 521 ~ DE 27 DE
Duarte e Silvio F'1:1-usto d.e Oliveira,
MAIO DE 1966
da Justiça dos Territórios.
Art. 2<;> :Ê:ste decreto entrárá em viAbre, ao Ministério dqs Relações Exgor na data de sua publicaçáo, revoteriores, 0 crédito especial de Cr$ ..
ga-das as disposições em contrário.
25.874.000, para atende1 as despesas com a 1·emodelação dar; instalaBrasília. 27 de maio dt' 1966; 1459
ções elétricas do Palá·""'io Itamaraty.
da Independência e 7!1° da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mem de Sá
Octavio Bulhões

o Presidente da República; usando
da autoriZaçã-o contida na Le1 número 4.628, de 13 de maio ·1e 1965, e
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tendo ouvido o Tribunal de contHs
nos têrmos do artigo 93 lo Regulamento Geral de contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 Fica s.helto ao Mmistéric
das Relações .E:xteriores o :1P.ditc ~s-.
pecial de 0r.$ 25. il74. 000 (vmtc e cmco milhões, oitocentos e s·~te_:pt~ f
quatro mil cn1zeiros) pàra atender às
despesas decorrentes da ro;>v;~ao e remodelação da;; instalações elét.,.icas do
Palác10 Itamaraty.
Parágrafo único. O Cl'Áflt:Al espec!a.l de que trata êste artigo será auDECRETO N9 58.522 -

tomàticamente registrado pelo Trihttnal de Contas e distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 29c ~ste decreto entrará· em
vigor na data de sua publicaç,ão revogadas as disposiçôe.;; em contrário.
Brasília, 27 de mairJ dE' 1966; 1459
da Inde:_)e!ldência í:' 7G~ àa República:
H.

CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhães
Octavio Bulhões

DE

27

DE M'AIO DE

1966

Aprova os orçamentos q,as Caixas Econõmicas FederaiS do Ceará,
de Alagoas e do Espirita santo

O Presidente da República,. usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item 1, da Constituiçáo, nos têrmos do art. 107, da Lei n9 4. 32~.
ae 17 de marçd de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto n9 54.3S7,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
Janeiro de 1965, decreta:

Art. 19 .B,icam aprovados, conforme os quadros anexos, os orçamentos
para o exercicio de 1956, das Caixas Econômicas Federais do Ceará, de
Alagoas e do Espirita SantO, autarquias vinculadas ao Ministério da Fazenda.
Art. 2'=' Este decreto entrai-à em vigor ria data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Bras!,lia, 27 de maio d.e 19436; 14õ9 da "Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BI,tANCO

Octávio Bul!ZOes

Os anexos a que se refere o texto foram publicados no Y..:...f!. de

31 de maio

d~

1965.

DECRETO N9 58. 523 MAIO DE 1966 ,

DE

27

DE

Enquadra Professor nas condições que
menciona.

O Presidente da República, usando
das _atribuições que lhe confere o attigo 8'7, item I, da Constituição, e
tendo em vista o Processo CCC-GE.
385-65, da Comissão de Classificaçn.o
de Cargos, resolve:
Art. 19 Fica enquadrado no cargo
de Professor de dursos Isolados, en ..
digo EC-512 .16, da Parte Especial dC>
Quadro de Pessoal do Instituto Brasileiro. de Geografia e Estatística (Escola Nacional de Ciên~ia Estati.sticaJ.

corno regente da disciplina "Estatística Aplicada" do Curso Técnico de
Estatística, o Professor Francisco d~
P"aula e Silva Saldanha.
Art. 29 As vantagens financetr~
decorrentes do enquadramento rettrido ao artigo anterior VIgoram a pMttir de 15 de .junho de 19·62.
Art. 39 f:ste decreto entrará em ngor na data de sua pUblicação, re-ç-ogadas ~ disposições em contrárlü.
Brasília, 27 de maio de 1966; 145-~
da Independência e 789 da Repúblic~t.,
H. CASTELLO BRANCO

Osvaldo Cordeiro de Fartas;
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m), trinta e três graus noroeste (33'?

NW) ; duzentos e vinte e cinco me-

tros (225 m), oitenta e oito· graus
noroeste (889 NW); setecentos e noventa metros (790 m), sessenta e cilico graus e trinta minutos sudoeste
o Presidente da República, usando (tk.~30' SW); cento e noventa e cinda atribuição que lhe -confere o art. co metros (195 m), dezesseis graus
87, n9 I, da Constituição e nos tér- sudoeste 06~ SW) ; cem metros (100
mos do Decreto-lei n9 1.985, de 2~ de m), quarenta e· seis graus sudoeste
janeiro de 1940 (Código de Min:.ls), (469 SW); duzentos e trinta e cinco
àecreta:
metros (235 m), vinte e oito graus e
Artigo únic'o. ~ declarado caduco o trinta minutos sudoeste (28r.>30' BW) ;
Decreto n9 37.320, de 10 de maio de trezentos metros (300 m), quarenta e
1955, que autorizou o cidadáo J()Sé sete gaus sudoeste (479 SW); trezenLeáo da Silva a lavrar calcário, no tos e vinte metros (32(1 m), dois graus
Município de Prados, no Estado de e trinta minutos sudeste (21?3'0' SE) :.
Minas Gerais, tendo em vista 0 que cento e sessenta e cinco metros (165
consta dos autos do processo DNPM m), vinte e dois graus e ti'inta minutos sudoeste (22930' SW); setecen6.813-49.
Brasília, 27 de maio de 1966; 1459 to.., e noventa metros (790 m), sesda Independência e 789 da RepúblLca .. senta e cinco graus sudoeste· (659
SW) ; um mil cento e ciriquenta meH. CASTELLO BRANCO
tros (1.150 m), vinte e dois grau.~ e
M aura Thibau
trinta minutos sudeste (22!?30' SE);
atingirido o ribeirão Agua-Pé, por
onde segue, com novecentos e oitBnt-'l
Decreto n° 58.525 ainda n~o foi e cinco metros (985 m), áté à confluência com o córrego Café; dai, os
publicado no Diário Oficial.
s~guintes
comprimentos e rumos
magnéticos: setenta e três metros (73
DECRETO N9 58.526 - DE 27 DE
m), setenta e oito graus sudeste (789
MAIO DE 1966.
SE) ; treZentos e quarenta e Cmco
metros (345 m), trinta e um graus e
Autoriza o cidadão brasileiro Franquinze minutos nordeste (31'?15' NE);
cisco Jose da Motta a pesquisar
trezentos e setenta metros (370 m),
amianto, talco e minérios de cobre
sessenta e quatro graus -nordeste (649
e de níquel, no municipzo de _pon- NE~ : dêsse ponto, no rumo vinte e
talina, no Estado de. Goiás.
quatro graus e tritna minutos nordeste (24930' NE), até atingir o córo Presidente da República, usando rego Café, por onde segue, até o ponda atribuição que lhe confere o arto de partida.
tigo 87, n9, I, da Constituição e nos
Parágrafo único. A execução da
têrmos do Decreto-lei n<? 1.985, de, 29
presente autorização fica sujeita à3
de Janeiro de 1940 (Código de Miestipulaçôes do Regulamento aproVan· .) , decreta:
de pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
Art. 19 Fica autorizado o •.ddadão fevereiro de 1963 e da Resolução número ~ de 30 de abril de 1965 da Cobrasileiro Francisco José da Motta a
pesquisar amianto; talco e minérios missão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29. O título da autorização de
de cobre e de nique!, em terrenos de
propriedade de João Pe:·eira de Frei- pesquisa que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a taxa de quatas, no imóvel de'J.ominado Fazenda
tro mil e sessenta cruzeiros <Cr$ ....
Agua Pé, 'distrito e municípw de Pontalina, no Estado de Goiás, numa 4.060) e será válido por dois (2) anos
área de quatrocentos e seis hectares a contar da data da transcrição no
(406 ha) delimitada por um polígono livro próprio de Registro daS ·Autori, 1
rmstilineo que tem um vértice na zações de Pesquisa.
Art. 39. Revogam-se as disposições
nascente do córrego Café e os lados,
a partir -dêsse vértice, os. seguintes em contrário.
comprimentos e ru'mos magnéticos:
Brasília, 27 de maio de J9fi6; 143~ da
cento e oitenta metros 080 m), cin- Independência
e 789 da República.
quenta e oito graus e trinta mmutos
nordeste (58930' NE) ; um mil quatroH. CASTELLO BRANCO
M aura Thibau
' centos e vinte e cinco metros (1.425
Declara caduco o Decreto n9 37;320,
de 10 de maio de 1955.
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DECRETO N9 58. 527 -

DE

27

DE

MAIO DE 1966

Autoriza a Magnesita S. A. a pesquisar argZlas no município de Es'meralda, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art-igo.
8~""1, n<? I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n° 1.985, de 29 dfo janeiro de 1940 (Código de Minas), de-

creta:
Art. 19 Fica .autorizada a Magnesita S. A. a pesquisar argilas em terrenos de sua propriedade em área desmembrada da Fazenda

Santa

Cruz,

distrito e mumcipio de ·Esmeraldas,

Estado de Minas Gerais, numa área
de oito hectares e oitenta e seis areb
U3,8ü ha), delimitada por um pollgo-

Art. 2'? O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será vá·
lido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa. ·
Art. 3\' Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 27 de maio de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
~---

DECRETO N9 5&. 528 MAIO DE 19Sfi

DE

30 DE

Estende aos servidores ào Conselho
Nacional de Pesquisas e Institutos
subordinados a assistência s o c i a l
concedida pelo IPASE.

no mistilíneo, que tem um vértice nú
pontilhão lado esquerdo, da estrada
de São José a Esmeraldas, sôbre o
o Pi·esidente da República, usando
eórrego que divide as propriedades dl3.
da atribuição que lhe confere o arMagnesita S. A. e de Gera-ldo costa e
tigo 87, item I, da Constituição, deos lados a partir désse vértice, os :.ecreta:
guintes comprimentos e rumos verdaArt. 19 Fica 1assegu.rado aos ser-videiros: cento e quarenta e cinco me·
dores do conselho Nacional de Pestros 045 m), quarenta e quatro graus
quisas e de seus Institutos subordinae dez minutos nordeste (44rno• NE);
dos <Instituto Brasileiro de Bibliogracento e cinco metros 005 m), setenta
fia e Docurri.entação, Instituto de Ma:.
e quatro graus e dez minutos nordeste
temática Pura .e Aplicada, Instituto
(74910'NE) ; cento e quarenta e cinco
Nacional de Pesquisas da Amazônia),
metros (145 m), setenta e dois graus
que são contribuintes obrigatórios do
e cinquenta minutos sudeste ....... .
Instituto de Previdência e Assistência
(72950' SE) ; cento e quinze. m~tros
dos servidores do Estado, o regime de
015 m), vinte e. quatro graus e dez
assistência médica e hospitalar, insminutos sudoeste (24910' SW> ; oiten·
tituído pelo Decreto-lei n9 8.450, de
ta metros (80 m), cinquenta minutos
2S de dezembro de 1945.
sudeste (0950, SE) ; setenta metros ..
(70 m), vinte e cinco graus e cinArt. 29 Este decreto entrará em viquenta minutos sudeste (25950' SE) ;
gor na data de. sua publicação, :cevocentc e noventa metros (190m), trinta
gadas as disposições .em contrário.
e cinco graus e cinquenta minutos suBrasília, 3D de maio de 195,5; 145'?
deste (35950' SE) ; cento e dez metros
da Independência e 789 da Repúbl:.ca.
(110 m), cinquenta e quatro g:Í"aus e
dez minutos sudoeste (54\'lO'SW) ; o
H. CASTELLO BRANCO
nono e último lado é o trecho do córWalter Peracchi Barcellos
t•ego que· divide as propriedtldes da
Magnésia S. A. e de Geraldo Costa,
compreendido entre a extremidade do
oita.vo lado descrito e o vértice de
DECRETO N9 58. 529 - DE 30 DE
partida, início do primeiro lado.
MAIO DE 19"66
Parágrafo único. A execução da ,
Dá nova redaçáo ao § 29 do art. 39
presente autorização fica sujeita às
do Decreto n<? 48.639.:..A, de 30 de
estipula.ções do Regulamento aprovajulho de 1960.
do pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
!evcàeiro de 1963 e da Resolução n'? 3
o Presidente da República, Usando
de 30 de abril de 1965 da Comiss~o
da atribuiÇão que lhe confere o· ar- o.
Nacional de, Energia Nuclear.

ATOS DO
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tígo 87, item I, da constituição Federal, decreta:
Art. 1° O § 2º do art. 3º do Decreto
nº 48.639-A, de 30 de julho de 1980,
passa a vigorar com a seguinte Tedação:
,
"§ 2° o Diretor da Divisão de Classificação de cargos do D.A.S.P. será
um dos membros da comissão, que
poderá designar funcionário para, em
suas faltas e impedimentos eventuais,
representá-lo, fazendo êsse jus ao "jeton" de· presença às sessões de que
p-articipar."
Art. 2º ·:t.tste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
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~ang-ui e os lados, a partir dêsse vértice, os ·seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: hum mil cl.u;;::entos e
.sessenta netros (1260m), l-"lllta e sete
graus e quinze minutos WJroesLe ....
(37915' NW); duzenLOs
setenta e
cinc, metros (275 m), cinquenta e dois
graus e quarenta e cinco m!nuw iiU·
doestt (52945' SW), hum mil e oitenta metros (1.080rn), vinte graus e
quarenta e c.lnco minmos s1:doeste
<20945' SW) ; hum mil quatrocell.tos e
cinqt enta metros 0450 --n setenta a
cinco graus e qumze mim1tos sudeste
(75º15' SE) ; o últimc lado dC~ poligonal, e o alinhameHto reUlmeo,- que
une a extremidade d·o penll.Hml-. mdo
ac4'na descrito, ao vértice de partida.
Esta autorizaçào é outorgada n .ectiante as condiçõe.s constantes ao paragrafo único do art. 28 <;lo l..Odlgo de
H. CASTELLO BRANCO
Minas e dos artigos 32, 33, 3'-1 e suas
a.Lneas, além das seguintes t de outra;., constantes do mesmo coa,go. não
.Decretos ns. 58.530. a 58.537, ainda
i:!Xpressamente mencionadus nestE Denã() foram publicados no Diário
creto.
Oficial.
l:?arágra.to úmco - A extcuçao d"
:. r~sente autorizaçãc fica sujeaa às
DECRETO NQ 58.538 - DE 30 DE
estipulações do Regwamt;nto aprovaMAIO DE 1966
do pelo Decreto n9 J1. 726 jf: u da
fevereiro de 1963 e da R.<"So-1uçao nv
Autorzza a M agnesita s, A. a lavrar
3 de 30 de abril de 1965, da C'oJ.msagalmatotito no município de Onça
oau Nacional de Energm NUclear..
de Pitangui, ·Estado de Minas Gerais.
Art. 29 O título da autorização
üca obngado a tt\coJher ao.s . . orres
O Presidente da República, usando
públicos, na -torma da 1e1, os tni'Utos
da atribuição que lhe confere ú art.
que forem devidos à União, ao Esta87, n" I, da constituiçâo e nos têr- -rto
f ao Munic!pio, em :!(~rr.prnnent-n
mos do Decreto-lei nº 1.985, ..:!t 29 de
do disposto no art. 68 do l.ód1go de
janeiro de 1940 (Código de MinasJ,
Minas.
decreta:
Art. 39 - Se o Conc-esswnãri< da
Art. 19 Fica aut·:>ri~ada a Magne.1-utorizaçâo não cumprir qualc;.uer das
sita S. A., na •.J.Ualidade dE'~ cessionáobrigações que lhe incumbem a autoria dos direitos de José Tarc-1slc Guf ..
rização de lavra será declarada cadumaráes Guerra, a lavrar Bga1mawlito,
ca oU nula, na torma dos ::;::tigo~ 37 e
no imóvel denominado Fazenda La38 do Código de Minas.
goinha-Serra dos Ferre1ras, distrito
dP Onça, município de Onç·'t de PiArt. 4º - AS propriedade:;. vizmhas
tangui, no Estado de Min~s . G-erais,
estão sujeitas às servidões J.lí· solo ·e
numa área de cento e vinte hectares subsolo para fins de lavra, na _forma
cmquenta e dois ares e <3Inquenta cenl''"'S artigos 39 e 40 do Cód1go de Mi~
tiares (120',5250 ha) , deliaitada pm
nas.
um polígono irregular, que tem um
Art. 59 - o conce.Ssionarw da au~
vértic-. a novecentos metrr-:o ~OG mJ
torizaçào será fiscalizado pdo Deparno rumo verdadeiro Je cinquenta, e
tamento Nacional da Produç::~.o Minecinco graus e quarenta e t::mco minural e gozará dos t'avores disl.:'nminacloE
tos suqoeste (55945' SW) de centro
no art. 71 do mesmo Código.
do Mata Burro situado no cruzamento da cêrca cj.e divisa da oronrieaaa,~
Art. 69 - A autorizaçáo de .. avra
com a estrada carroçável ·que liga a . terá por título êste Decreto, que será
f::tzenda à rodovia Pará de Minas~Pi ..
transcrito no livro próprio de .Ri€g1s-
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tro das Autorizações de La.vr>l após o

pagamento da ·Gaxa de dois mil

qua~

trocentos e vinte cruzeiros (Cr$ 2.420).
Art. 79 -

Revogam-se as disposi-

ções em contrário.

Brasília. 30 de maio de !.966, 1459
da Independência e 78º da RP.pt.b1ica.
H.

0ASTELL0 BRANCO

M aurd Thibau

Decretos ns. 58:539 a 58;542, ainda
não foram publicados no Diário
Oficial.

DECRETO N9 58. 543 __::_

DE

MAIO l>E 1966

30

DE

Altera a redação do artigo. 11 do De..,
creto nQ 55.852, de 22 de março de
1965 (Regulamento do Impôsto do
Sêlo).

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe eonfer.e o ar-

tigo 87, item I, da Constituição Federal; decreta:
Art. 1Q o artigo 11
do Decretó
.n9 55.852, de 22 de março de 1965 <Regulamento do Impôsto do Sêlo), passa
a ter· a seguinte redação:·
Art. 11. Além dos ca:::;os previstos
na Tabela, são isentos de impôsto:
á) sociedade de economia mista,
assim consideradas as sociedades <::riadas por lei e de cujo capital partici,
pe a .União, Distrito Federal, -Estados, Territórios ou Municípios.,
Art. 2.9 O presente dEicreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1966; 1459
da Independência e 789 da República..
:L. CASTELLO BRANCO
Octávio Bulhões

DECRETO N9 58. 5'44
DE

-

1966

DE

30

DE

MAIO

Outorga concessão à Rádio Educadora
São José Limitada para instalar
uma emissora de radiodifusão sonora.

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

tigo 87, n9 I, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto no art. 5'\
n9 XII, da mesma Constituição, e o
que consta do Parecer n9 206-65CONTEL, decreta:
Art. 1Q Fica outorgada concessão à
Rádio ·Educadora São José Limitada,
nos têrmos do art. 28, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, para
estabelecer, na cidade de Macapá,
Território do Amauá, sem direito de
exclusividade, uma- emissora de radiodifusão sonora.
Parágrafo único. o contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubriCá,aas pelo Presidente. do Conselho
Nacional de Telecomunicacões, e deverá ser. assinado den~r0 de 60 (ses~
senta) dias, a contar da data da publicação dêste Decreto no Diário
Oficial, sob pena de ficar nulo. de
pleno dire~to, o ato da outorga.
Art. 29 Revogam -se as disposiçõ_es
em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1966; 1459
da. Independência e ':'8º da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Cláusulas a que se· retere o Decreto
n9 58._544, de 30 de maio de 1966. ·

I - Fica assegurado à Rádio l!;ducadora São José :.tda. o direito de
estabelecer, sem exclusividade. na
cidade 'de Macapá, Território do Amapá uma estaçãt- de onda média destinada a executar c se,.vico de r~diodi
fnsão. com finalidades educativ!:!.s e
culturais. visando '3.0S superiores interêsses do Pajs e subordinada às
obrigações instituídas n~ste ato.
II - A presente concessão é ou~
torgada pelo 'Jrazo de dez (10l, anos.
e entrará em vigor na data do registro dêste contrato pelo Tribunal de
Contas da União, não se responsabilizando o G-ovêrno -Federal uor indenização alguma, caso o coiltrato, por
qualquer motivo, não venha a ser registrado.
III - A concessionária é obriga-

da a:

a) ter sua diretoria e quadro social
constituídos exclusivamente dos bms1leiros a que se referem as alíneas I
e n do art. 129 da Constituição Federal;
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relacionados por acontecimentos ir.1previstos;
l) submeter, no prazo de 6 (seis)
meses, a contar da data do registl'o
do contrato pelo Tribunal de Contas
da União, à aprovação do Conselho
Nacional de Telecomunicações, o local escolhido para a montagem da
estaçM. bem como as plantas, orçnmento e tôdas as demais especifict:l-çées técnicas dos equipamentos:
m) inaugurar o serViço definitivo
no prazo de 2 ·(dois) anos, a contar
de 31-10-63;
da' data da aprovação de que trata a
CJ manter efetivamente, na totg,.
Hlínea anterior;
lidade dos seus serviços, dois têrços
n) submeter-se aos preceitos esta(2/3) • no minimo, de pessoal brasibelecidos nas convenções ·intenlacioleiro:
nais, e regulamentos anexos apro"'adl não transferir, direta ou indiredos peltt Congresso Nacional, bem
tamente. a concessão. sem prévia au...
corno a tôda.s as disposições contidas
torização do Govêrno;
em leis, decretos, regulamentc:i!õ e
e) suspender o serviço, no todo ou
instruções ou normas que existam ou
em parté, pelo tempo que fôr detervenham a existir, referentes ou apliminado. nos prazos orevistos nas leis,
cáveis ao serviço da ·concessão;
re~ulamentos e instruções vigentes e
o) não alterar, em qualquer tempo,
futuras que regem a matéria, tão lOP,:O
seus estatutos ou contrato social nem
seia notificada pela autoridade com··
fazer transferência de ações ou copeterí'te. fazendo cessar as transmis.tas sem que tenha havido prévia ausões ato contínuo ao recebimento da
torização do Govêrno Federal:
intimacão, sem o_ue. por isso. a.ssista
p1 manter sua estação em perfeito
à concessionária direito a qualquer
funcionamento com a eficiência ne1ndeniza.ção;
C3S~~ria e· de acôrdo com as normas
submeter,-se, na forma da lei e
técnicas e operacionais que estive.,.em
dos regulamentos, à fiscalizacão do
em vkor ou vierem a ser fixadas pr.Jo
GovêrnO Federal, ao qual forneéerá
CONTEJ";
todos os elemento8 exigidos pg;ra êsse
q) manter a sua escrita e contabifim;
lidade padronizadas de acôrdo com as
g) pagar taxas e contribuições exisnormas estabelecidas pelo CONTF.!L;
tf!ntes ou que venhflm a se-r estabeler) não firmar qualquer convênio,
cidas em lei ou regulamento;
f!,côrdo 011 ::~.inste. l'el::~tivo à uti1i7.acão
h) manter em dia os registras de
das freaüêncü1s consignadas e éxo1opr.ogra.macão. de acôrdo com o estipurac?.o do servico. com outraS emorêlado no Regulamento aprovado p~lo
. Sr.lS ou nR."-"O~~. sem prévia autorizaDecreto n<:> 52.795. de 31-10-63;
ç§,o do CONTEL;
i) irradiar diàriamente Os boletins
s) obedecer às instruc;õe.o; baixa.d3.o;
on ::~vi.c:n;:: rio <;t>l'Vico mett"<lrológico
pela Justiça Eleitoral, referentes à
bem como integrar, gratuitamente, J.s
propaganda eleitoral;
Rêdes de Radiodifusão, sob a direção
da Agência Nacional do Ministério
t) cumprir tôdas as prescrições conda Justiça e Negócios Interiores, ~em
tidas em leis, regulamentos e instrupre que para isso seja convocada pela
ções oue existam ou venham a ext::tir,
autoridade competente, quer para a
referentes a programacão,
transmissão . do programa- ''A Voz 1o
IV - Fica asSeg~rado à União o
Brasil". quer para a divulgação de
dirn.ito sôbre todo o a.cervo d~. socieassuntos de relevante interêsse nadade. para garantia da liquidação de
cional;
qualquer débito para com ela.
j) irradiar, com indispensável prioV - A freqüência cons1gnada à soridade e a título gratuito, os avisos
ciedade não constitui direito. de proexpedidos pela .chefia de Policia lopriedade e ficará ' su_1eita às regmr;
cal ou autoridade congénere, em caestabelecidas na legislação vigente ou
sos de perturbação da ordem pública,
na que vier a disciplinar a exec'.lção
incêndio ou· inundação, bem como os

b) admitir,. pa~a a~ funções técniou operacwnms relativas, à
execução dos serviços de radiodifusão.
sàmente brasileiros ou estrangeiros
com residêllcia exclusiva no Pais,
permitida, porém, em carácter excepcional e corri autorização expressa do
CONTEL a admissão dé especialistas
estrangeü:o. media.nte contrato, em
qualquer hipótese, deverão ser observadas a:S qualificações técnic"as e habilitações estabelecidas no Regulamento aprovado pelo Decreto 52.795,
ca~

n
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penalidades estabelecidas em leis e
regulamentos. Não havendo penalidade expressamente prevista, aplicarse-á pena de multa a ser fixada pelo

do serviço de radiodifusão, incidindo
sôbre essa freqüência o direito de

posse da União.
VI - Em qÚalquer tempo são apli~
cáveis à concessionária os preceitos

CONTEL, observados os princípios do
art. 63 do Código Brasileiro de. Tele-

da legislação sôbre desapropriações e
requisições.
VII - A inobservância de qualquer

comunicações.

VIII - Findo o prazo a que se refere a cláusula II, será> declarada pe-

rempta a concessão, se a concessionária decair do direito à renovaçáo.

das estipulações contidas no presente
contrato sujeita:rá a concessionária às
DECRETO N9 58. 545 -

DE

30

DE MAIO DE

1966

Substitui a tabela a que se refere o artigo, 19 do Decreto nQ 54.714,
de 2·9 de ouhtbro de 1984, e dá outras providências

o Presidente da' República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica substituída pela tabela anexa ao presente decreto a ta,Jela:
de gratificações pelo exercício em gabinete a que se refere o Decreto
nl? 54. '714, de 29 de outubro de 1964, vedada a percepção cumulativa de
gratificações de representação concedidas na forma do Decreto n9 57.722,
cte 2 de fevereiro de 1966.
Art. 29 o presente decreto entrará em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as disposições_em contrário.
Brasília, 30 de maio de 196'6; 1459 da Independência e 789 da República.
H. ÜASTELLO BRANCO.

'

ANEXO A QUE SE REFERE O ARTIGO 19 DO DECRETO N9 58.545,
DE 30 DE MAIO DE 1966
Tabela de Gratificações de Representação de Gabinete, para atender,
provisól'iamente, a encargos de di:reção e chefia de órgãos subordinados ao
Conselho Nacional de Pesquisas.
VALOR MENSAL
FUNÇõES

A partir
de 1-1-66
Cr$

Instituto de Matemática
Pura e 4-plicada

Diretor ........................... .
Secretá:.io-Geral . . ................ .

473.000
344.000

Instituto de Pesquisas
Rodoviárias

Diretor .......... ·~ ............... .
Vice-Di.retor . . ..................... .
Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação

'

Vice-Presidente .................. ..

I
I

I
I

II
I
I
I

A partir
de 1-7-66
Cr$

49o.ooo
357.ooo

473.000
450.000

490.000
466.000

450.000

4U6.000

A partir
de 1-10-65

I
I

Cr$

I
1

I
I

511.000
372.000

511.000
4$5.000

'

486.000
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DECREI'O
Ab?e 1P.u,

N9 58.546 -

DE

30 DE

MAIO DE

1966

aa uu~rra, o credito especial
para os fins qUe especifica

Pi1"""·'nP~z,

o Presidente da República, usando da autorização contida na Lei número 4. 702, de 28 de junho de 19:65, e tendo ouvido o Tribunal de Contas
da UnH'to, nos têrmos dQ artigo 93 do Regulamento do Código de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1"' Fica aberto, uelo Mmistério ct.a Guerra, o crédito especial de
Cr$ 3. 775.214.718 (três bilhões, setecentos e setenta e cinco milhões, duzentos € quatorze mil. setecentos c dezoito cruzeiros),· destinado ao atendimento
das despesas a seguir titdicadas:
Cr$
.a) Recursos destinados ao pagamento de diferença comple.:.
mentar entre vencimentos e o salário-mínimo fixado
pelo Decr€to U9 45.106- A, de 2·8 de dezembro de 1958,
bem como acrêscimo do abono de 30%, ·de que trata
a Lei no 3. 531, de 19 de janeiro de 19·58., conforme
Nota n? 37-D/6-A, de 19 de dezembro de 1961 (Despachos Mimsteriais nos processos protocolados sob os
números 6.220-63, 6.290 - 844 - 2.334-64 CoSEF e
8.473·64/GM) ................. , .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

b) Recursos destinados ao pagamento da diferença de vencimentos aos funcionários cujos níveis foram alterados
pelo Decreto n" 53.252, de lS de dezembro de 1963, que
aprovou o enquadramento definitivo do pessoal do
Ministério da Guerra, a partir de 1960..............
~) Recursos ctestinados ao pagamento, pelo Exército, de despesas de qualquer natureza com o emprêgo da tropa e
quaisquer outras m-edidas para a manutenção da
ordem em conseqüência da conjuntura política por
que passou o País, a partir da substituição do exPresidente JoãO Belchior Goulart (EM sec. n9 000,

. 6.704.411

120.000.000

de 23 de abril de 1964) ....... : ......................

200.000.000'

Rádio cio Exército <MF. se n9 264.038-63)· . . . . . . . . . .

174.000.õOO

Recursos destinados a suplementar o crédito solicitado em
EM Sec. nfl 6, de 25 de abril de 1984, para atender a
despesas de qualquer natureza com emprêgo de tropa
etc., para manutenção da ordem em conseqüência da
conjuntura politica por que passou o Pais, bem como
atender transporte, alojamento € alimentação de pes~
soas post;as à disposição da Comissão- Geral de Inves~
tigações CEM sec. n9 8, de 24 de junho de 19fi4) . . . . . .
200.000.000
e) Recursos destinados a atende: ao pagamento de danos
causados em bens da Fazenda Nacional, nos territórios
da 31J. e 5:J. Regiões Militares, pelos violentos temporais
que assolaram aquelas RBgiões, -em fins de 1963 (EM
n9 5, de 17 de janeiro de 1964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65.009.872
f) Recursos destinados ao atendimento inicial, pelo Departamento de Produção e Obras, de despesas com aquisição
de armamentos, munições, acessórios, transportes,
seguros etc (Em n9 2, de 13 de fevereiro de 1964) .... 2.009.500.435
g) Recursos destinados ao atendimento inicial de despesas
com a montagem de uma rêde de telecomunicações
abrangendo aS sedes dos Comandos dos I, II. III €
IV Exércitos e Militares da Amazônia e Brasilia, bem
como ·substituição de viaturas especializadas, aparelhamento de instalações escolares ~te. (EM· n9 105,
de 10 de outubro de 1963) ....... :· ............ : ..... 1.000.000.000
.h) Para regularização de despesa na forma do art. 48 do
ccu com o 'programa de reaarticulação do Serviço de
à)

Total ...................... , ...•....... 3.775.214. 718
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Art. 2'? o crédito especial de que trata o presente d-ecreto será registrado e distribuído ao Tesouro Nacional pelo Tribunal de Contas.
Art. 39 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicaçáo revogadas as disposições em contrário.
E'rasília, 30 de maio de 19-66; 1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Arthur da· Costa e Silva
Octavio Bulhões

Decretos ns. 58.547 a 58:549, ainda não

Oficial.

DECRETO N9 58.&50 -

:MAIO DE 1966

DE

30 DE

Aprova o Regimento do Departamento
Nacional de Mão-de-Obra do Ministério do Trabalho e Previdéncia Social ..

foram

publicados

no

Diário

regimental aprovada por êste decr~to,
poderá ser realizada independentemente dàquelas exigências, obsery(l,do
o disposto quanto à prestação de con-

tas.

Art. 3Q As despeSas com os serviços, as atribuições e os bens inc0rporados ao M.T.P.S. por fôrça da
Lei 4.504, de 30 de novembro de 1954,
serão atendidas no corrente exercicio,
à conta dos recursOs orcamentirios
próprios do referido Ministério.
Art. 4'~ ~ste decretá entrará em vigor na data de sua publicacão, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30. de. maio de 1966; ·145~-
da Independênc!a e 78'~ da República.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o- a.r. tigo 87, iteín I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 7~
da Lei n'~ 4.923, de ·23 de dezembrO
de 1~,65, decreta:
Art. 1'~ Fica aprovado o Regimento
do Departamento Nacional de Mão~
de-Obra (DNMO) cto Ministério do
Trabalho e Previdência social, que
com êste baixa, assinado pelo respec~
·H. CASTELLO BRANCO
tivo Ministro de Estado.
Walter Peracdhi Barcellos
Art. 2'~ o Ministro do Trabaiho e
Previdência Social submeterá· à apre· REGIMENTO DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE MAO-DE-OBRA
vação do Presidente da República,
(DNMOJ
dentro do prazo de 30 (trinta) rtias,
o orçamento sintético da despesa com
CAPÍTULO I
a _instalação e o funcionamento do .
DNMO a ser atendida à conta dos
Da Finalidade
recursos mencionados no art. 9'1 da
Lei n'~ 4.9-23, de 23 de dezembro de
Art. 1Q o D.N .M.O., diretamepte
1965.
subordinado ao Ministro de Estado, é
§ 1'~ Caberá ao referido Ministro de
órgão normativo do Ministério do
Estado aprovar o orçamento analítico
Trabalho e Previdência social e tem
por fim estudar o mercado de ·tr-abaa ser elaborado de acôrdo com as nur':'
mas regulamentares vigentes, de cuja
lho em todo o país, examinando as
execução se prestará contas · ao Tricondições da oferta e procura de
bunal de contas da União, observadas
mão-de-obra, a abertura de frentes
as normas do .Código de Contabilide trabalho pari atender à explo~
dade e leis posteriores.
são demográfica anual, os problemas
de colocação, da formaçáo profissío~
~ 2'~ Até que se ultimem as provinal, das migrações internas e imigra~
dências de que trata êste artigo e
ção e da identificação· profissional.
seu § 1'~. a despesa com o pagamento
do pessoal do DNMO. compreendendo
CAPÍTULO TI
os servidores referidos no art. '28 da
Lei n'~ 4 .589, de 11 de dezembro de
Da Organização
1964. os ocupantes dos cargos em comissão criados pelo art. 25 da mesma
~rt. 2º o Departamento Naclona1
de Mão-de-Obra (DNMO) compre~n~
lei e pelo art. 7'1 da Lei n'l 4. 923, de
de:
23 de dezembro de 19•65. bem comO
as funções gratificadas ·a serem criaI - Conselho Consultivo de Mãodas em consonância com a estrutUra
de-obra (C.C.M.O.)

ATOS DO PODER Ex:ECÜTIV_O

I! - Divisão de Estudos do Mercado de Trabalho (D.E.M.) ~
III - Divisão de Colocaçao e Formacão Profissional (D. C. F. l
IV - Divisão de Migração (D. Mg.)
v ~ Divisão de Identificação ~ Registro Profissional (D.I.R.) . .
V1 Divisão àe Adlmmstraçao
(DV.

A.)

Art. ·3" ·o Conselho Consul~ivo de
Mão-à'e-Obra. (C.C.M.O.) compreende:
a) Plenário (PI.)
OJ seçretário-Geral (S.G.)
Art. 4º A Divisão de Estudos do
Mercado de Trabalho (D.E.M.) compreende:
a) Seção de .Análise de Mercado _ao
Trabanio (D.E.M.-1)
b) Seção de Levantamento de Dados· (D.E.M.-2)
c) Seção de Normas Educacionais
e Aprendizado (D.E.M.-3)
ct.) Seção de Coordenação de .:>rg:J.os
Nacionais e -InternaciOnais (D.E.M;. 4J.
Art. 5º A Divisão de Colocação e
Formaçáo Profissional (D.C.F.) com..
pre:ende:
a) S'eção" de Registro de Emprêgo
e Desemprêgo (D.C.F.-1) ·
b). Seção de Colocação e Assistência ao DeS-Bmpt'êgo (D.C.F.-2)
c) Seção de Classificação e Formação Prófissio~al (D. C .F. -3)
Art. 6º A Divisão de Migração
tD."Mg.) compreende:
éo Seção de Migração Interna l.D.

Mg.-1)

b) Seção de Postos, Hospedarias
Transportes CD. Mg. -2)
c) Seção de Imigração (D.Mg.-3)

e

Art. 7º A Divisão de Identiqcaçáo
e Registro Profissional (D. I. R. ) com~
preende:
a) Seç_ão_ de Registro e Cadastro
ProfisSional (D.I.R.-1)
b) Seçâo Datiloscópica (D.I.R.-:&)
c) Seção de Carteiras Proí'issionais
<D.I.R.-3)
Art. 8Q A Divisão de Administração
CDv.A.) compreende:
·
a) Seçáo de Pessoa] <Dv. A-1)
b) Seção do Material <Dv. A-2)
c) Seçáo de Orçamento (Dv. A~3)
d) Seção de Documentação (Dv.

A-4J

e) Seção de Serviços Gerais <Dv.

A-5)
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Parágrafo único. A Secão de serviços Gerais compõe-se de:
a) Turma de Comunicações f.T. c
b) Turma de Limpeza (T.L.)
c) Turma de Transporte (T. 'I.)
d) Portaria (P)
Art. ' 9'? O Departamento Nacional
de Mão-de-Obra será dirigido por um
Diretor-Geral, nomeado, em comissfw,
pelo Presidente da República, ct.mr..re
pessoas de .notória competência c que
satisfaçam os requisitos gerais pma
investiQura no. serviço público.
Parágrafo único. O Diretor-Geral
será auxiliado· por 4 (quatro) Assessôres e 3 <três) Auxiliares,· e terá um
Secretário.
Art. 10. O Conselho Consultivo de
Mão-de-Obra· funcionará junto ao
D.N .M.Q., sob a presidência do resPectivo Diretor-Geral, e será ·--,nstituído dos representantes titulares. de
que trata o art. 5º da Lei nf,} 4.589,
de 11 de. dezembro de 1!}64, ·os qnais
terão suplentes prêvlamente designa.dos .
Parágraío úmco. O Conselho Consultivo de Mão-de-Obra terá 1 Curo)
Assessor é 2 <dois) Auxiliares.
Art. 11. A Secretaria Geral do Conselho consultivo de Mão-de-Obra será
dirigida por um Secretário-Geral designado pelo Presidente dêste.
Art. 12. As Divisões ·serão dirigi·
das por Diretor.es, l10l_lleados. em comissão, pelo Presidente da Repú.hlh!a,
dentre funcionários que tenham daau
p;o
de sua eficiência e capacidade
e mediante indicação do Ministro de
Estado.
Parágrafo único. Os Diretor~s ae
Divisão serão auxiliados por 1 (um,
Assistente e terão, cada um, um: Se·
cretário.
·
Art. 13. As Secões te1·âo, Chefes
designados pelo Diretor-Geral.
Parágrafo único. Os Encarre.gaaos
de Turma serão designados peJo D1··
retor da Divisão a · que forem snbor .
dinados.
Art. 1{1. Os órgãos que integram
o D.N .M.O. funcionarã.0 . perfeJt;amente coordenados, em regime de
mútua colaboração, Sob a supervisão
do Diretor-Geral.
Art. 15. A delimitação das cor11~
petências das Seções e Turm;as não
impedirá a redistribuição temporfi.ria
do trabalho,- de forma diversa da e~~
tabelecida neste Regimento, quando
se fizer necessário.
·
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CAPÍTULO III

Da competência do~ órgãos
· SEÇÃO 1

Do Conselho Consultivo de
Mão-de-Obra

Art. 16. Ao Conselho Consultivo de
compete, através do
Mão-de--Obra

Plenário:

a) opinar sôbre os planos e estudos que lhe forem submetidos pe-lo
Diretor-Geral do D . N.M.O.;
b) decidir, após o pronunciamento
das Confederações de empregadores e
trabalhadores.. nos processos de fixação e r.evisãó dos niveis ·mínimos ou
básicos de salários que forem submetidos ao ·seu exame;
c) Providenciar sôbre o encam:.nhamento, ao Presidente àa República,
dos casos a. que se refere o art. ()'?
da Lei n9 4.589, de 11 de dezembw
de 1964;

d) reunir-se pelo menos 4 vêzes
por mês para decidir sôbre maténa
de sua competência;
.
e) elaborar e aprovar seu Reglmen~
to Interno.
Parágrafo 'único. A Secretaria Ge~
ral do Conselho Consultivo de Mão~
de-Obra compete elaborar os t1'aba~
lhos recomendados pelo Plenário, preparar a correspondência oficial do
conselho, _ pr~tar~lhe
informaçóes
quando soL.:itadas, manter contrOle
sóbre a sua documentaç_ão e providenciar a respeito ·do.. matéria a ser
divulgada.
SEÇÃO

n

Da Divisão de Estudos do Mercado
de Trabalho

Art. 1"1. A Divisão de Estudos do
Mercado de Trabalho compete executar as seguintes atividades relactona.das com a pesquisa e análise do
mercado de trabalho, inclusive median.te intercâmbio com instituições
internacionais:
A) através da Seção de Análise do
Mercado de Trabalho:
I - Estudar e propor , os projetas
de lei, decretos, regulamentos, regimentos e instruções sôbre matéria de
mã.o~cte-obra;

II - Organizar, rever e manter en1
dia as publicações -oficiais do Departamento, estabelecendo intercâmbio

cultural com os órgãos· congêneres nacionais ou de outros países;
III - Receber, classificar, catalagar e arquivar os dados relativos ao
problema de emprêgo e desemprego
p~ra levanvamento do quadro geral
do mercado de trabalho.
B) através àa Seção de Levantamento de Dados:
I - Pesquisar e levantar as condições e' a estru'Gura do mercado de
trabalho, de modo geral e, em particular, no que se refere à compo:sição
demográfica, distribuição populacio~
nal e fôrça ativa de trabalho;
II --- Manter- atualizado, através à o
centro de processamento de dados o
quadro geral de oferta e procura de
mão-d~-obra,
assinalando as flutuações do índice de desEmprêgo e pre~
vendo medidas que contenham crises
estruturais ou conjunturais;
UI - Coleta.r, classificar e al.'quiv_ar os dados relativos à estrutura demográfica, fôrça ativa de traoatho,
explosão demográfica e outras nec(c'l:>"
sárias ao conhecimento da estrutura,
composição e flutuação de mão-deobra no pais;
IV - Pesquisar e levantar os da··
dos necessários ao conhecimento do
problema de mão-de-obra em tvdo o
território nacional, cooperando vom
os demais órgãos da administração
federal, estadual, municipoa.l ou_ autárquica nos trabalhos que objetivem
tl mesmo fim.
C) através da Seção de Normas
Educacionais e Aprendizado;
r - Estudar e propor as medidas·
necessàl·ias à racionalização da ccmdlção de aprendiz, para efeito da fixação de curriculo e pt:azo de aprendizado, expedição de diploma ou outr-a.,s formas de comprovação de eurso,
t:m cooperação com os órgãos federais~
estaduais,. autárquicos ou de >Jla:.;se;
II - Estudar e pesquisar as nutmas
educacionais e de 'aprendizado, em
cooperação com os órgãos técnicos do
Ministério da Educação e Cult.ura,
para a proposição de medidas tenaentes a regulamentar o tempo de apren~
dizado.
D) através da S-eção de Coordenação de órgãos .Nacionais e Internacionais:
I - estudar e opinar sôbre convênios nacionais ou internacionais rt>"ra- ·
tivos à mão-de-obra e executar os que
lhe forem atribuídos;

4ti5
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Jt _ organizar o cadastro ~e orgaos internacionais e os dos p~ust-'S
que se incumbaiD: de problemas de
roâo-de-obra, a fim de que o D. N.
M. o. possa manter intercâmbio permanente de informações e dados;
III - Obter, analisar e sintetizar
11s normas legais e administrativas
dos organismos internacionais ('U de
outros países que se incumbam aoo
problemas de mão-de-obra.
SEÇÃO III

Da Divisão de Colocu.ção e Formação
Profissional

Art. 18. A Divisão de Colocaf:!lo t::
Formaçao Profissional compete exe-cut::tr as seguintes atividades -~lacb
nadas com a organização do Jadastro
geral de empregos e da mão-de-obra_
disponível, assistência .ao jese":llprego
e formaçã,o profissional:
A) através da Seçâo de Registro de
Emprégo e Desemprêgo:
I - Organizar o cadastro geral o.e
emprego e desemprêgo, de modo a
obter a situação exata do mercado cre
trabalho do pais, facultàndo o """Btu.do
e adcção de medidas capazes -ie corrigir us distorções estruturais e coujunturais;
II -- Manter atualizados os r~gls
tros das comunicações e informaçôeS
sôbre admissões e di3pensas dos empregados pelas empresas;
III - manter atualizado o rtgJGtro
das nomeações e dispensas ~lo serviço
público federal, estadual e mumcrpa.l,
com vistas à complementação h'-'S estudos sôbre· · o mercado de trabalho,
na áre?- de serviços;
B) através da Seção de Colocação
e Assistência ao Desemprêgo:
1 - Orientar, coordenar e fiscállzttr os serviços- de emprego orgamzados e mantidos por entidades pübllcas ou ·privadas;
II - Traçar as normas para o funcionamento dos escritórios de r:otoca.ção que venham a ser instalados nas
D2legacias Regionais do Ministério;
III - Orientar as Delegacias Regionais na manutenção do fichário
de procura e oferta de mão-de-obra,
a fim de complementar os encargos
de assistência ao desempregado;

IV - Estudar, opinar e propor medidas sôbre matéria ~f-!ativa ao seguro-desemprego,
indenização por
dispensa. desqua.lificação para benefícios de desemprêgo e outros vínculos
de trabalho.
C) Através da Seção de Classificação e Formação Profissional;
I - Eatudar, pesquisar e fixar os
critérios da qualificação profissional,
organizando o cadastro das profissões;
·
II - E.;tudar as ':lases ·ae formulação da J~Olítica governamental de formação profls uonal, tendo em vista as
perspectiva-s 1P oesenvolvirPento económico, 8 em cr...c•peração com o Ministér;o 1a Fduc8,ção, estender as bases do ens''lO {Jrof."ssü•na.. estabelecendo os currículo~. os cursos, os programas e
PX~•.me~ de comprovação
' para o ·exercício J<:~ espPc:alio<>de;
III Ur&.lnizar, et'."l cc·oreláç.ão
com os ór~ãos de classe, a nomenclatura. definição e
classificação das
categori~s profissionais, estc1.be\8cendo
a sinonímia e correspondência com as
, dos outros países;
IV - Manter atualizada a ncmenclatura e a ·classificação das profissões. definindo, interpretando ou intitulando as novas profissões orinndas
dt_' tecnologia moderna, ·bem como de.:.limitando o seu campo;
V - Estudar normas e diretrizes
para a formação profissional, utilizando a- experiência de outros países;
e, em cooperação com 0 Ministério da
Educação e com outros órgãos federais; estaduais, mnnfcipáis, autár· qu'cos, ou de entidades de classe .....rgani'"'ar centrc·s de formação profissional. inclusive junto às emprêsas
privadas;
VI - Estudar, elaborar ou opinar
sôbre textos de convênio para a cooperacão de órgãos nacionais ou internacionais, relativos à assistência
técn'ca ou financeira para a formação
profissional.
SEÇÃO IV

Da Divisão de Migração

·Art. 19. A' Divisão de Migração
compete executar as- seguintes atiVídades relac:onadas· com a pesquisa
das correntes migratórias, orientação
e mobilização da mão-de-obra Uni-
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grante, e cem a assistência por meio

de postos migratórios e hospedarias:
AJ Através da Seção de Migração

Interna:
I- -Investigar e pesquisar a formação e procedência das correntes 1?1~
gratórias, meios de transportes, ltlnerário e destino;
II - Orientar e dar assistência técnica às DRs sôbre a execução· dos
encargos da Divisão para atender à
mig_raçác interna, mclusiv'< promovendo o treinamento .. forma•.tic• dos

administradores de hospedarias, agências volantes e postos migi·atónos,
III - Estudar o êxodo rural, pesquisar ,s tatôre-:c dê baixa produtivi-

dade agricola das regiões menos fa-.
vorecidas, of~recehdo sugestões que
possam corrigir ou atenuar as distorções das correntes migratórias .l'nter·
nas;
IV - Estudar a~ :.musao:. das m~gra
ções regressivas, o povoado e a colo...
nizaçât> Orl·.~':lta.o.-\ e os c<JnvêPios com
gOvernos estaduais e m I'1.1Cipais:
V - Estudar os me'o.s de abertura
de frentes de tra :1.dho Oct a atender
à explc.sâo demc-~tráfica arual d.o pais,
B)
Através da Seção de Postos,
Hospedar!?,S e Transportes:
I - Orientar a mobilizaÇão da mão ...
de-obra, seja d1retamente, a.través de
ré de ·Je órgãos próprios de ~OtCJC<J.,··
ção, postos e hospedarias, seja indi.:.
r~tamente cLtra.vé.s de convênio com
outros órgãos da administração federal, estadual ou mumcipal;
II Coordenar as correntes migratórias através do funcionamento
de agências volantes de migração e
postos. instalados nof eixos do sistema
viário nacional;
III - Elabora;. .os orçamentos dos
serviços de hospedagem transportes
de m!graçào, com base nas estimativas apresentada." pelas DRs e baixa.r
instruções sôbre a matéria;
IV - Fixar normas para hospedagem e a e.ssistência aos trabalhadoxes migra.nte::: e seus de-'nendent.e!'; e
estudar o deslocamento da nJ.,;ração
· espontânea;
- V ~ Orientar e controlar os postos
de migração e as agências volant-es,
procedendo a inspeções periódicas;
VI - Manter a.tualizado o fichárlo
dr tôdas as elllprêsas de transporte
matíti~o .. fluvial. ferroviário e T'(Y'!_oviário. oficiPis e particulares. corr: os
respectivos itinerários e preços dP ,...,""'"sagens;

· VII .'..... controlar o sistema de hos ~
pedagé'ns, estudando os custos de
aloJamento, Cúnservaçáo de paütmôn ·o imobiliário e uso dos próprios federais destinados ao abr1g 0 de inugnntes.
C) Através. da Seção de Imigração:
I ~ Estudar, orientar e coordenar &
llmgraçao mL-erna e a Iill1g:raçao em
geral em face da legisla,.ção vigente,
e.;;pec!almeme tendO em vista a legislação agrária;
!l - Estuaar o problema imigratório,
pesquisando e levantando os
dados .de suplementação de mão-deob•a nacwnal com a importação do
"know-how", orientando a Imigração
para os pontos de destino e mantendo
estreita ligação com os demais órgãos federais do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da
Agricultura;
III - Estudar o problema imigrató-·
rio, a entrada, fixação e assimilação
do:J dive1sos grupos étnicos entrados
no país;
IV - Elaborar as diretrizes para t1.
seleção e ocupação dos imigrall.tes,
em cooperação com o Ministério das
Relações Exteriores,
articulã.ndo a
po!ítica imigratória com as necessida:des de
implantação de mão-deobra nacional;
V - Manter em dia as estatísticas
de entrada de imigrantes, bem . como
de transformação dos temporários em·
permanentes, das naturalizações e das
expulsõ~s.

SEÇÃO V

Da Divisão de 'Identificação e Registro ·Profissional

·Art. 20. A Divisão de· Identifica~
ça.o e Registro Profissional comt)ete
executar as seguintes atividades "ei.a~
clonadas com o registro prJflssional.
o arquivo datiloscópico e com a expedição de- carteiras profissionais:
A> Através da Seção de Reg-istro e
Cadastr u Profissional:
I -, .Estuda, e propor as norrnaa
e mvdelos para o registro e identificação profissional. bem como pari o
contrOle e exvediçã, rle se·gundas e
outras via~ do document-o;
U - Organizar ' ..:egistr<, das profissões ~gui,..mentadas opinar sôbte
a rce;~..<,amentaçãu de r.:)Vas ativ1dadt>s
p,-,)'iss'cne.lf> cooof't:JDÜJ na e!abonlção de leis, decretos, regulamentos e
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oe•tros atas oc:u> co~l:J n~ t>l'ientação
-de órg;;wl5 profissionais dirig~ntes;
III ..,...... Articular com o centru de
levantamento de_ dados do Mimstério
a apuraçâo periódiC<:t jo· Plement.os
re<rlstrad lS a flm ÕE>. est.abelecar, em
todo 0 terri~ório nac1 )flii.J a~ est.at1s··
ticas de fôrça ativo do trabalho e
cont.in~entes anuai:5 de
dos novo:::
trabalhadores;
IV - ::.~x,;~ctir as certidões reque~
ridas para efeito de beneficias de legislação trabalhist;a.;
V --:- Fixar as normis de alteração
dos dados constantes de registro, estabelecendo as condições de compro~
vação;
VI . - Manter em dia o registro geral profissional do pais, com base na
centralização do arquivo datiloscópi~
co, arquivando a ficha de qualificação individual e profissional e ano~
tando os
elementos indispensáveissôbre a atividade remunerada.
B) At:avés da Seção Datiloscópica:
I - Manter em ordem e atualizado
o arquivo dactilosCópico decidatilar,
para unificação em todo o pais do registro geral das profissõe.s;
II - Orientar e instruir as D.Rs.
sôbre a coleta da indivi-dual datiloscópic-a e a expedição de segunda~ e
outras v.ias da carteira profissional.
Cl Através 4a Seção de Carteiras
Profissionais:
I - Providenciar sôbre o aprovisio~
namento do material necessário a suprir às DRs. propondo, quando julgar necessário, a alteração de mode~
los de documentos;
II - Propor as medidas que visem
ao contrôle da expedição de carteiras
profissionais para evitar o desperdí~
cio com a emissão desordenada dês~
ses documentos;
III - Dar assistência técnica aos
órgãos regiollais para maior eficiência do serviço e do contrôle de expediçã0 dos documentos.
SEÇÃO VI

Da Divisão de Administração

Allt. 21. A Divisão de Administração compete executar as seguintes
atividades relacionadas com a admi-
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nistraçã0 de pessoal, material e orçamento e com a documentação e
serviços gerais:
A) através da Seção do Pessoal:
I - Coordenar os assuntos relativos aos servidores do Departamento,
executar e fiscalizar as medidas de
cwráter admin.istrativo e social que
a seu respeno forem adotadas;
II - Manter 'ení dia o assenta...
menta individual do servidor com indicação dos elementos· de identificação civil, encargos de família, pro'fissào, aptidões, tempo de serviço,
e_xercicio, afastamento, elogws ~ penalidades;
III Receber e anotar os boletlns
de freqüéncia elabórados pelos demais órgãos do Departamento, para
encaminhamento à Divisão do p~ ..
soai do Ministério nos prazos deter ..
rumados;
IV - Controlar e fiscalizar, permanentemente, a aplicação das verbas
de pessoal;
V - Forne;::er os dados, para a e1a...
boração do orçamento da despesa com
o pessoal do Departamento.
B) através da Seção do Material:
I - Acompanhar a execução das
medidas de caráter administrativo,
econômico e financeiro relativas a
material;
II - Propor concorrências, coletas
de preço, troca, cessão ou venÇ.a de
material;
_
III - .Receber, conferir e .distribuir o material requisitado pelo ne..
partamento;
IV - Fornecer à Seção de Orçamento os dados necessários à escri·
turaçâo do inventário de material, à
cont~bilidade da despesa com o mes·
mo e à elaboração do orçamento da
despesa com ma ter1al;
V - Organizar o mapa mensal do
movimento do material entrado e sai..
do, com distribUlção de custo, '_proce·
dência, des_tino e saldo t'.xistente;
VI. - Remeter à Divisão do Mate·
rial do Ministério mapa idêntico ao
do item anterior e relativo ao ma-terial recebido dessa Divisão;
VII - Providenciar sôbre a regularidade do abastecimento dos serviços, mantendo sempre em estoque
quantidade suficiente de material de
uso freqüEmte;
VIII
ProVIdenciar sõbre a recuperação e conservação do material
em uso no Departamento.
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C) através da Seção de Orçamento-:
Preparar a proposta orçamentária· de acôrdo com as normas e
lnstrÚções eXpedidas pelo órgão competente, controlar aS verbas e fiscaUzar sua aplicação;
II - Controla.r os fundos criados
por lei, cuja aplicação direta ou mdiretamente caiba ao Departamento;
III - Manter em dia o registro da
legislação' relativa à elaboração e
execução orçamentárias;
IV - Orientar e preparar o expediente relativo à prestação de contas
dos ·adiantamentos feitos aos servidores do Departamento:
v - Elaborar o boletim mens~ 1 flue
encaminhado 'à Divisão
deverá ser
de Orçamento do Departamento de
Administração do Ministério.
D) através da Seção. de Documenta.ção:
'I - Coligir, classificm e conservftr
e, documentação rP.ferent.e ao DNMO
e a necessária ao e::;tudo e orientaç~o de problemas técnicos;
II - Organizar e manter atualil'.ados nchários da legislação referente aos assuntos relacionados com
as atividadf'~ de D.. I'-1 M .o.;
II1 -'- Organizar documentação re~
lativa aos casOs erri tramitação no
Congresso Nacional, cujo conhecimento possa interessar aos diversos setores do D.N.M.O.;
IV - Coligir e coordenar os dados
necessános à elaboração do relatá·
rio anual do D.N.M.O,;
V - Elaborar originais destinados
a divulgação;
VI - Promover
a impressão das
publicações que devam ser divulgadas;
VII - Manter. o arquivo de dados
coligidos e dos resultados dos trabalhos estatísticos realizados;
VIII Manter intercâmbio com
entidades congêneres, naciona1s e
estrangeiras;
IX - Manter equtpe de tradução
t.:.- trabalhos bibliográficos e síntese
de conferências, artigos e outras publicações;
·
X Organizar fichários dos órgãos e pessoas interessadas nas publicações do D.N .M.O.; e
XI - Expedir as publicações sob
seu contrôle.
I -

E) através da Seção de Servlçfn\
Gera1s:
a> pela Turma de Expediente:
1 - Receber, numerar, classificar,
organizar, autuar, registrar e distribuir processos e ouuos documentos
que transitem no D.N.M.O.;
II - Controlar o andamento dos
.processos, prestando informações a
respeito;
III -. Orientar o público quanto ao
modo de apresentar requerimentos.
sugestões e reclamações;
IV - Dar aos interessados conhecimento de decisões- proferidas em
p"ocessos;
V - Prov1ctenciar a publicaç:âo no
Dtárto OficiaJ., do expediente que para
~sse fim lhe fôr encaminhado;
VI - Manter cópias dos atos ex~
pedidos pele D.N.M O.
b) pela Turma de Limpeza:
I - Conservar e limpar as dependências do D N.M.O., mantendo as
suas instalações em perfeito funcion".mento·
.II - 'Comunicar as irregularidades que observar no funclOnament()
das instalações para que seja provi..
denciada a reparaçâD necessária.
c) pela TUrma de Transporte:
r - Guardar, lavar, lubrifica<r e
conserVar os veículos. pertencentes ao
D N.M.O.:

II -

Controlar a quilometragem e

os gastos com lubrifi.cantes, combus-

tíveis e acessórios;
UI - Cont~'olar q utilizacão dos
veiculas do D.N.M.O. e tomar as
medid:"'s necessárias em caso de avarias ou dano.s por êles sofridos.
d) pela Portaria:
I - Atender e encammhar aos setores competentes as pessoas interessa-das em informações;
.
II - Atende-.. oo: G\'ú'inetes dos Diretores e os dem.,is setores, quando
se tratar de assunto Ou trabalho de
sua compet.ência;
III - Manter vigilância sõbre a:3
dependências do D..N M.O .. no .que,
se refere ao movimento de pessoa_s,
saídas ou entradas de volumes e objetos:
IV - Manter vigilância sôbre a.
abertura e fechamento da repartição;
V - Zelar pela entrega aos sewres
competentes, da correspondência que
receber.
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'CAPÍTULO IV

Das Atribuições do Pessoal

Art. 22. Ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Mão-de-Obra
tncumbe:
1 -- Supervisionar e orientar as
atividades do D.N .M.O.;
II coordenar o funcionamento
dos órgãos do Departamento, de modo
a obter maior rendimento do trabalho;
III - Submeter à decisão da autoridade superior os assuntos dependentes de sua apreciação;
Baixar instruçõeS: técnicas
IV em ma t é r i a da competéncl'a do
O.N.M.O., às DRs. do MTPS e às
repartições autorizadas, nos Estados;
v - Inspecionar os trabalhoS e fis·
calizar o cumprimento da legislação
de mâo-de-obra·
VI - Julgar.' em segunda instãncia, os recursos voluntários e ",ex offi..
cio'' das decisões proferidas pelos Delegados Regionais do Trabalho e pe·
los Diretores de Divisão. sôbre a ob·
servancia das norm8.B legais de competência do D.N .M.O.;
VII - Despachar com o Ministro
de Estado;
VIII - Despachar com os diretores
dos órgãos competentes do D.N .M.O.,
orientando-os e instruindo-os;
IX -- Corresponder-se com diretores ou chefes de outras repartições do
mesmo nivel hierá'rqutco;
X '- Autorizar as publicações oflCl'ais do D.N.M.O.;
XI Movimentar o pessoal. a.e
acô1·do com as necessidades de serviço, respeitada a lotação çl.o D.N .M.O.,
XIJ - Designar e dispensar os che~
tes de Seçâo e respectivos substitu~
tos eventuais, bem como seu Secre·
tário e seus Assessores e Auxiliares;
XIII - Impor penas disciplinare;;
de conformtdade com a legislação vl..
gente;
·
XIV - Aprovar a escala de férla3
dos servidores diretamente subordl~
nados;
XV - Antecipar ou prorrogar o
período normal de traballío- e deter.minar o tempo integral;
XVI - EXpedir boletins de merecimento;
XVIl - Apresentar anualmente o
relatório dos trabalhos realizados pelo
D.N.M.O.
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Art. 23. Aos Assessôres do Diretorü-eral incumbe:
1 - Opinar nos processos que cons~
tituirem matéria técnica e administrativa e que forem submetidos a sua
aPreciação;
Il -- Proceder à reviSã.o dos pareceres e despachos em assuntos enca·
minhados à decisão do Diretor-Geral;
Ill Prestar esclarecimentos, por
ctetermtnaçâo do Diretor-Geral. às·
pessoas interessadas em processos e
problema de natureza· técnica ou ad- ·
mim'strativa em estudos no Departamento·
IV - ' Auxiliar o Diretor-Geral na
articulação dos órgãos do .o.N.M.O.,
tendo em vista a harmonia e a unidade ·cte orientação geral dos problemas de natureza técnica ou cienti~
fica;
V -- Promover, quando fôr o caso,
e por expressa autorização do DiretorGeral, a articulação entre o D.N.M.O,·
e órgãos da admintstração federal,
estadual ou autárquica, bem como
com organismos i~ternacionais;
VI - · Elaborar projetas de convênios, leis, decretos, portarias e outras
medidas que decorram de estudos feir
cos por orgãos do o.N.M.O. e que
visem ao cumprimento das finalidades do Departamento;
VII - Manter organlzado seu fichário e coletânea de leis, decretos
ou · outros ·atas que interessem ao
U.N.M.o.
Al't. 24. Ao- Secretário do DiretorUeral incumne:
I ~ Atender as pessoas que desejarem comumcar-se com ~o DiretorGeral. encaminhando-as ou dando ciéitcja do assunto a tratar;
II - Representar o D1retor-Geral,
quando para tsso designado;
III Redigir a correspondência
oficial e pessoal do Dl'retor-Geral,
mantendo Intercâmbio entre as· autoridades;
rv -· Secretariar as reuniões que
ocorrerem no Gabinete do Diretorüeral, anotando as· decisões, lavrando as atas. e preparando os exp"edtenteS e ordens de serviço decorrentes;
V - Entender-se com a Seção de ·
Sep:i:trança do Ministério sôbre ·os pro#
blemas de interêsse do Depaz:tamento;
VI - Apresentar ao Diretor-Geral
os processos em trânsito no Gabinete
t:.! os que não exfjam despacho direto
com as autoridades do D.N.M.O .•
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IV - Opmar sôbre matéria de decisão da alçada superior;
V - Opmar nos processos em que
haJa sido mt.etposto recurso para o
Diretor-Geral, bem· como erll mater1a
Art. 25. Ao Secretário-Geral
do
ae sua cumpetencia nos recursos in ..
Conselho consultivo de Mão-de-Obra
terpostos das decisões das autoridalncumbe;
des reg10na1s do MTPS para o Dir<':J _ Secretanar as reuniões ao contor-Geral do o:·N.M.O.;
Vl
Proíenr despachos im;erlo~
selho, t·eglsu-ando os assuntos deUa·
tidos, anu~ando as conclusões;
cutórios
tendentes a esclarecer os
11 - Redigir e assinar, com o Prepi ooJemas .l'n1c1ados por petições dil:ildeute do Conselho, as atas das
ngitia::; ao Diretor-Geral dp D.N .M.O,
e despi:J.chüs decisórios nos processos
beESões;
III - Dirl'gir -os SCl'VlCOS àe Secrede sua .competépcia, com recurso par~
tuna elaborando os trabalhos recoo Diretor-Geral·
mendados pelo Plenarlo, a corresponVII - ln~pec'ionar, peribdicamenJ:;e,
dênCla oficial e o expedfente n01mal;
e onde se· t1zer necessario, os tra~.
1v -:- Organizar e manter as pubaliw::; duetamente subordinados ou
f:llh.:ações e livros de consulta do ConcontmladoS pela DiVl'sào;
selno, nem como o fichano do regll:.VIll - Despachar com o Direw1·~
tro de processos transitados e JulgaGe,al do D.N .M.O.;
ou.-~ pelO Con.-;eJho,
IX ,..... Indicar, para a necessana
V Prestar ao Plenã.rlo, sempr~
dedgnaçâo, os chetes de Seção da Dlqu-e solicitado. as informações de urvisão e seus suostitutos eventuals;
dem técnlca ou admmlstratlva Cie as·
X - Movimentar o pessoal cde acôrsuntos em pauta no Conselho,
do com as necessidades de serviço,
VI
CUidar das publlc·ações ao
respeitada a lotação da Divlfsão,
Con::;~lho, mantendo em dià us trabl
Impor penas disciplinares,
balhos de divulgação e intormaçao,
de conformidade com a 1egt3lação vi·
ormuao.::; das deliberaçbes do Plenano
gente;
XII - Designar e dispensar seu
Art. 26. Ao Assessor do Conselho
Secretario e A.:.sistente; ·
cónsultivo de MãD-ae-Oora ineumne~
XIII - Orgamzar e alterar a e!'!li Opmar nos proc-essos sutlmecala de férias de seus subordinados;
tidos à sua apreciaçáo, pondo em desXIV - Propor · a antecipação ou
taque a matena. a ser discutida em
prorrogação do período normal de
!-'lenano e votada;
trabalho;
U :..... Proceder à revisão de par~
. XV
Propor, ao Diretor-Gera1,
ceres e despachos em assuntos enca·
conforme· a necessidade de serviço, a
nll'nhados a decisão áo Conselho;
orgamzação de turnos de trabâlh'o
III - Prestar esclarecimentos ao~
com horário especial;
Interessados. por determinaçáo do
XVI - Baixar l'nstruções pata a.
Presidente do Conselho;
execução dos serviços da Divisão,
IV - Prestar assistência aos CouXVII - Expedir boletins de meselhelros. providenciando e diligenc1~
recimento;
àHdo sôbre publicações, informaçõe"::, e
XVIII - Apresentar, periàdlcamen·
coleta de dados que instruam procell- ~ te. us estudos e dados de levanta~
sos em pauta no Conselho,
mentos necessarios à orientação Ua,
V .- Manter em dia o fichário e a . politica de mão-de-obra, orgamzanao
coletânea de leis decretos e oUtros
gráficos, qúadros e tabelas quando se
atas que mteressem ao conselho.
tornàrem necessários;
Art. 27. Aos Diretores de Divisão
XIX - Apresentar, anualmente, ao
incumbe:
Oiretor-Gefal o relàtório geral dos
trab'alhos, pesquisas e estudos reali1 - Dirigir, coordenar e fiscaiizar
zados pela Dfvisão.
os trabalhos a cargo da Divisão;
II - Distribuir aos Chefes de seP~rt. 28. Ao Diretor da Divisão ae
çâo os trabalhos das respectivas comAdministração incumbe ainda:
petências;
I - cumpra· e fazer currip1'1r, obser-!TI - Coordenar o funcionamento
vadas as peculiaridades do D.N.M.O.,
dos órgãos da Divisão de t'orma a ob~
a:: normas e diretrizes adotadas pelo
ter o matar rendimento· do trabalho;

VII - coordenar o mecanismo adrnimstrativo do Gà:binete do Diretor·
Geral e· manter contrOle sôbre os as.suntos tratado::;.
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DASP com relação ao pessoal, mate~
rial, orçamento e organiza9ão admt~
nistrativa, mantendo estreita coope·
ração com os órgãos técnicos daquelo
Departamento;
II - Organizar a escala de térla:,
do pessoal da Divisão, bem como de
todo o funcionalismo do D.N .M.O..
submetendo-a à aprovação do D1re·
tor-Geral;
III - Elaborar os atos admimstra.tivos de designação e dispensa de
t:unções que serão assinados pelo Diretor-Geral e pelos demais D1retore3
de Divisão providenciando as respec~
~ivas comunicações aos órgãos do De~
:,>artamento de Administração,
bem
como a publicação no Diário Oficial
da União;
IV - Encaminhar a freqUência g~:":~
ral ao órgão do pessoal do Mtnistério.
Art. 29. Aos Chefes de Seção e do
Turina incumbe:
1 ~ onentar a Seção ou a Turma
~ seu cargo coordenando a ação doo
funcionários, distribuindo as tarefa~
e fiscalizando a execução d9s serviços;
II - Elaborar e· propor as medida~
normativas' sôbre a matéria de competência da Seção ou da Turma par~
Uflif.'Hmí:<:ação de serviços;
III - Manter estreita. colaboraçà{)
com as d~mats Seções _ou Turmas da
Divisão;
fV
Expedir despachos tnterlo~
cutórios. entre ~~ecões ou Turmas ten~
dente<= a esclareCer processos inicia~
dos por pP-tição dirigida ao Diretor da
Divisão;
V -· Submeter ao Diretor da Divisão ou da S.::C,'áo a escala de férl'as
do pessoal que lhe fôr subordinado:
VI Aplicar p'enas disciplinareS
da a1çada do Chefe de Secão, de
acf\rdo com a legislação vigente;
VII - Fiscalizar a freqüência e expedir boletins de merecimento:
VIII - Controlar os relatórios de
produção e
IX - Apresentar regularmente ao
Diretor da Divisão ou ao Chefe da
S-eção os ·relatórios parcl'ais e anuais
das ativictades do setor -sob sua responsabilidade
Art. 20 "fio.,. A"":o:i~b:.n.f:e,s.- dos Diretores de Divisão incumbe:
I - Estudar e dar parecer sôbre
os proces"-os de natureza técnica ou
administrativa a cargo da Divisão que
lhe sej8.m distribuídos;
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II Preparar planos ou proJetas
de interêsse da DfVlsâo para; _perrntw
tir a análise dos problemas e a elaboração d~ diretrizes a serem traçadas pelo Diret~r;
III - Entrosar os trabalhos tecnicos da Divisão com o centro de processamento de dados, pa.ra os tevan ...
tamentos de dados estatísticos e ba..
ses de estudos da Divisão;
IV - Servir de elemento de ligação entre o Diretor da Divisão e as
repartições de outros Minrstérlos ou
autarquias para trabalhos de ·con..
junto, pesquisas de dados, informa~..
ções e corresp~ndênc1a;
V - Assessorar na elaboração de
projetas de acordos . e convénios de
qualquer natureza, que mteressem a.
finalidade da Divisão;
VI - Apresentar ao Dil'etor da Divisão relatórÍos parciais e anua1s, so- ~
bre todos os trabalhos a seu cargo.
Art. 31. Aos _Secretártos dos Dlrt:tores d:e Divisão incumbe:
1 - Atender às pessoas que desejarem comumcar-se com o respectivo
Diretor, encammhando-as ou dando
a és te ciência do assunto a tratar.
II - Representar o Diretor. quando
para lsso fôr designado;
III - Redigir a corres.l_):OndêncLa
pessoal do Diretor;
IV - Apresen Lar ao D1retor os processos em trânsito na Divfsáo e os
que nào dependam de despacho cttreLo com os Chefes de 'Seçao;
V - Auxiliar o Dnetor na coorde·
naçáo dos trabalhos das seçoes, com
relação à distribuição do pessoal e do
material.
"· Art. 32. Ao Chefe ·de Portaria m ..
cumbe:
I Zelar pelo cumprimento das
ordens que expedir ou receber sQUrts
a correspondência entregue à Portaria·
11 ~ Verificar as condições dei' limpeza e de conservação ci'Ôs cens mat.eriais permanentes e de uso da repar•
u.,<io ·e t.OdCiGal' providencias à autoridade Competente em caso de Irregularidade:
III - Fiscalizar o serviço de vtgllància sôbre a entrada e salda de pt:ssoas e de volu:mes;
IV - orl'eiltar e controlar os oemais trabalhos de que forem inmunlndos os s-ervidores sob sua chefia.
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Art. 33. Aos Auxiliares e aos ele~
mais servidores que não tenham atribuições espeClficadas neste regtmento,
cumpre realizar os trabalhos que lhes
forem determinados pelos seus su~
per1ores.
CAPITULO V

Da Lotaçélo

Art. 34. Os serviços a cargo do
o.N.M.O. serào executados por ser-

vidores pertencentes â sua lotação,
pelos legalmente requisitados e por
pessoal admitido na forma da legu;Iaçáo em vigor.
CAPÍ'Í:ULO Vl

1965.

Art. 38. Os membros integrantes
do conselho consultivo do D.N.M.O.
farão jus a uma gratificação de presença para um mím'm.o de 4· (quatro)
sessões a que comparecerem ate o máximo mensal correspondente ao salário-mmimo de maior valor no País
(Lei n9 4.589-64, art. 79.)
Parágrafo únlco. Os suplentes so
perceberãq, gratificação, quando substltuirem os titulares e por sessao a
que comparecerem.
CAPÍTULO IX

Disposições , Transitórtas

Do Horãrio

• Art. 35. O horârio normal de trabalho dos · servidores do D. N. M. o.
sera fixado pelas autoridades a que
eestejam subordinados, 'observados os
limites semanais oti mensats est:abt:lecidos para o serviço público civil.
Parágrafo únfco. Não ficam sujeitos a ponto d Diretor-Geral e os Diretores de Divisáo.
CAP!TULO

mero 4.589. de 11 de dezembro. de
1964, e 4.923, de 23 de dezembro <.\C}

vn

Das Substituições

Art. 36. e.erão substituídos, auto-·
màticamente, em suas faltas e tnLpedlmentos eventuais:
1 - O Diretor-Geral por um Dlretor de Divisão, por êle indicado e de.;
signado pelo Minrstro de Estado;
II - Cada Diretor de Divisáo por
um cnere de Seção por êle indicado
e designado pelo Diretor-Geral;
III - Os Chefes de Seção por servidor designado pelo Diretor-G'eral,
mediante indicação do respectivo Dlretor de Divlsao.
Par;igTafo Untco. Haverá sempre
funcionários préviamente designaaos
para as substituições a que se refere
êste artigo.
CAPÍTULO VIn

Dzsposições G;erats

Art. 37. Os cargos. cte DiretOr-Geral do Departamento e de Diretor de
Divisão sao os constantes das Leis nü.

~

'Art. 39. Ao D.N .M.O. compete a
admlnistração das hospedarias e dos
postos de mtgração e de colocação
que faitam parte da exttnta Superintendência de política Agrária e foram incorporados ao MTPS, na forma
do art. 116 da Lei· n9 4.'504, de 30 de
novemoro de 1964.
Parágrafo ú.nico. O Ministro de
Estado designara uma Comlssão para
receber o património transferido e·
propor as medidas necessárias à sua
utiliZação no cumpn""mento dos programas de trabalho a cargo do men~
cionado Departamento.
Art. 40. A organização prevista no
presente Regimento ,poderá ser 1mplantada gradativamente, de modo
que os órgãos básicos·, inicialmente,
ac:umulf'm as funções dos demais cuja
"instalação não ocorra de imed1ato,
tudo de acôrdo com as necessidaaes
do serviço e a critérto do Ministro de
~tado. que
expedirá as instruções
necessárias.
Brasílla, 30 de ma lo de 1966. -

Walter Peracchi Barcellos.

DECRETO NP 58.551
MAIO DE

1966

DE

30

DE!

Declara públicas, de uso comum, as
águas de cursos que especifica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição; e
nos têrmos do artigo 5.9 do Decretolei n,9 2. 281, de 5 de junho de 1940,
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considerando qtie os editais de
classificação dos cursos dágua publi ~
cactos nos Diários oficiais de 12 de
agôsto de 1963 e de 15 de abril de
1964 não suscitaram quaisquer contestações ou reclamações, e
Considerando que o- Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica
opinou pelas classificações constantes
dos mesmos editais, decreta:
Art. 1.9 São deCiaTadas públicas, de
uso· comum, do domínio da União, as
águas ~dos cursos contidos no Estado
dL Paraná, denominados:
a) "São
Francisco Falso Braço
Norte", "SâO Francisco Falso Braço
Norte" e "São Francisco Falso'', respectivamente nos seus trechos 8Uperior, médio e inferior, com nascente
no limite dos Municípios de Toledo
e Matelândia, e, em seu percurso 11mita os Municípios de Matelândia e
Medianeira com o de Marechal Cândido Rondou, onde deságua na margem esquerda do rio Paraná.
b) "Guaçu", em tôda a sua e,xtensâo, no Município de Toledo, onde
está incluído, até· a margem esquerda
do Paraná do qual é tributário. ·
Art. 2º ~te Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 19€6; 1459
da Independência e 78º da República.
H.

CÁSTELLO BRANCO

Mçuro Thibau

DECRETO Nº 58.552 MAIO DE 1966

DE 30 DE
'

Regulamenta a Lei nº 4.376, de 17 de
·
agôsto de 1964.

o Presidente da República, usandO
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, dta constituição e de conformidade com o art. 18 da Lei nú ~
mero 4. 376, de 17 de agÔsto de 1964,
decreta:
TÍTULO I

Generalidades
CAPÍ'l'VLO I

Da Flnalidade desta Regulamentação

Art. 1º· Esta Regulamentação estabelece normas para a prestação do
serviço Militar a que estão sujeitos
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os brasileiru;:; estudantes candidatos às
Escol_as de Medicina, Farmácia, OdontolOgia e veterinána, oficiais ou reconi.ecidas, y;; matriculados e os diplomados por essa.s EscOlas.
§ H Os brasileiros naturalizados ou
por opção, que forem candidatos à matrícula, estiverem matriculados ou ~i
verem sido diplomados por uma das
E_scolas. de que trata êste artigo, fic:a~
rao SUJeitos às obrigtl.çôes previstas
neste Decreto.
§ 2~" Os brasileiros que forem diolo~
mados por Escolas congêneres de Paí~
ses estrangeiros, ficarão sujeitos às
obri_gaçôes previstas neste artigo e seu
paragrafo 1º, desde que seus diplorrias
sejam reconhecidos pelo Govêrno Brasileiro.
§ 31" Os estrangeiros que forem candidatos à matrícula, estiverem .matriculados ou tiverem sido diplOmados
por uma das Escolas de que trata éste
artigo, estão isentos do Serviço Mll.1tar.
'l'Í'l'ULO II

Prestação do Serviço Militar petas Estudantes Candidatos às Escola!',; de
Medicina, Fa:rmàcia, Odoniàlogia e
Vetermària e Pelos Matriculados n.as
mesmas /<'scúlas.
CAPiTULO I

Dos Estudantes aprovg.dos no 2º ano
de.. Clclo Lr;cegial do Ensino Médio e
candidatos às Escolas de Jll.[edicifl.a.,
Farmácia, Odontologia e Veterinária.
'

Art. 2º Os estudantes já aprovados
no 2º ano colegial do ensino médio, à
época da seleção inicial para prestação
do Serviço Militar por sua classe candidatos à matricula nas Escolas' mencionadas rio art. 1º, poderão ter a ~n
_corporação adiada por um ou dois
anos.
§ 1º. O adiamento de incorporação
será concedido na forma. do Regula~
mento c1a. Lei do Sei'viço Militar
(RLSM).

~ 2º O :xazo de ..adiamento de incorporação de 2 anos será concedido
por períodos consecutivos de 1 (um)
ano.
Art. 3º. o estudante que gozar o
adiamento por dOis anos e que não
efet.uar matrícula em nenhuma da'i
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Escolas mencionadas terá priorid,.q,de
para incorporação ou matricula com_ a
pnn::eira

~\.1$:;~

a ser convocada, satls-

feitas as Condições de seleção.
Art. 49 os estudantes incorporados

ern Qrgamz,I.Ç8tJ Militar da Ativa ou

matriculados em órgãos de Formu.çao
da Reserva que, dentro de noventa
c':'.as após t;,~.1~ atos, venham a obter
matricula em uma das referidas Escolas serão desincorporados ou desligados, sendu ·11'1es concedido adiamento
de incorporação conforme o previsto
no art. 69 dêste Regulamerito.
Parágrafo único. Completarão o :;et··
viço militar já iniciado ôs estudantes
que venham a apresentar o docum~nto
probatório 'de matrícula numa das Escolas em aprêço após decorridos 90
dias da incorporação,
CAPÍTULO II

Dos EStudantes Matriculados em Escolas de ,'IJJedzcina, Farmácia,-Odon~
tclogia e Veterinária.

Art. 5!?. Os estudantes de que tra;te.

o· art. 19 prestarão o Serviço Mtii.tJ,r

após concluirem o curso.

Art. 69. Os estudantes mencionados
no artigo anterior terão adiada a pres·
tação do serviço Militar Inicial por
prazo igual à dura.çã"o dos respectivos
cursos. mediante solicitação das Esco~
las interessadas.
§ 1Q. Os Diretores das Escolas de
Medicina, Farmácia,· OdontolOgia e
Ve;erinár·a· cnraminharão ao Coman"
dante da Região Militar, através da.
C.'l'cunscrit;an de Recrutamento cor~
respondente, <i solicitação do adia.mento de incorporação " uma rell:l.çáo
contendo: nome, filiação, loCal_ e data
de nascimento e número dó certificado
de Alistamento Militar.
§ 2Q. A partir ct'o término da dura.~
ção normal de cada curso, serão conce~
didos adiameritos que se tornarem 1e~
cessários à conclusão do curso, anHalmente, mediante requ~rimento do in~
teressado, devidamente instruido.
Art. 7°. Os.estudantes não reservistas desligados das Escolas, sem ~·JU
cluirem seus cursos, terã'O prior~da-de
para matrícula nos órgãos- de Formação de Resetva ·ou incorporaçao na.:;
· Organizações Militares da Ativa.

Parágrafo único. Os estudantes. na
situaçao ,dês te artigo, que nau se wr.:serlt.are"'1 :.~u· y_u~, em se apresentando,
se ausentarem sem r;erem cumplc;.àd<.·
a seleçao, SfT?..u considerados refrata~
rioo e como tal, incursos na n ulla de!
que trata o art. 46 da Lei do ::lervt:;u
Militar.
art. S'..' u.s C';Wdantes portadores de
certificados de reservista ou de ,;u.:<pensa:. de incorporaçao e os Oflci_ats ~
flspnanks _, _ .ctal da aeservã dE: 21;\
Classe, que forem desllgados- das .~co
las, sem concluírem seus cursus. J~r~
manecerão na situaçao milHar lJ -h~
possu1am anterúnmente, anotado o
prazo em que cursaram a respecuva
Escola, tendo em vista a mobll1zaçao.
Art. gQ. Os Diretores das Escolas dt"
Medicina, Farmácia, Odontologia e
Vet.el"inaria, C.t verào fornecer à Circunscrição de Recrutamento co!'respondente, a relação dos estudai'ne,;
dr::t;llgados >J.Iltt::.. da concJusâc dos
culsos, ate .:S CiJas al;>os a etetivaçâo
do desligamento, constando, na comunicação: o nome, filiação, local e 1ata
de nascimento, número do docum~nto
comprobatório da situação militar e a
Fôrça -Armada que o expediu.
·
Art. 10. os estudantes das Escohts
mencionadas, no ano da conclusão do
curso, são obrigados a se apl-esemaF'~n
na época da seleção do Contingen ~c.'
anual à Reg)a:J Militar ou Organização
Militar, por ela designada, para :-t se~~ (,'aO, visanJo. a presta·._:ao do Servi\'c
Militar inicial - Estágio de Adaoca.ção.
Parágrafo único. Os que forem Ofi·
ciais, ou Aspirantes a Oficial, da reserva, ou ·reservistas do Exército o;~rào
submetidos à seleção de que trata êste
artigo, tendo em vista atualizar as suas
situações militares.
Art. 11. Os estudantes citados no
artigo anterior, na ocasião &3. Selefiào,
deverão apresentar os seguintes documentos:
.._) ComU..'l':\ a todos:
a) certidão de nascimento;
b) Atestado de boa conduta passP.do
1101 dois 'Jf· ;::!'"' das Fô1çe..s Armadas
ou por autoridade policial ou ju,üc!ttria com j~r:.i~ação do tempo em que
o i.r.teressad l ré..side na wna de sua
Jun.sdição;
c) Atestado de bons antecedentes .sociais e políticos passado por autoridade
policial competente;
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Juízo do Diretor da EscoLa qüe
focaljzando o .Pro-cedmtento dü <"'studante durante. o per.Lt:.ü esco.'a.-r.
2) conforme ·a situação militar:
a) Carta-·patente;
b) certificado de curso em órgão deFOrmação de Reserva;
c) Certificado de Reservista;
d) Certificado de Alist!lmento Militar.
Parágrafo único. Os documentos citados no número 1 dêste. artigo devem
possuir as firmas reconhecidas.
d)

e::;1"8

freqü~·l·T·ando,
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dos incapazes, fisicamente, serao 'reformados de acôrdo com o Regwamento par o Corpo de Oficiais da
Resel'va do Exército.
Art 17. Os estudantes não · eservistas que deixarem d~ se apresentar
ou qut:, em se apresentando, se "!.usen ..
tarem $em terem completado a ~.:ere
ção, st:rão considerados retratárws e,
como tal, incursos na multa 1e que
trata o art. 46 da Lei do Serviço Militar.
Art. 18. Os estudantes que j8 forem
Oficiais da Reserva, Aspirantes .. Oficial da Reserva ou reservistas· do·
Exercito "' ~1§.0 se aiJresentarPm ).i3.r~
regularizar a situaçáo m1llt.ar no prazO previsto neste artigo mcorrerão na
le'tra "c" do Art. 46 da I,m do Serviço Militar.

Art. 12. A seleção 'de que tr:t'l;a. o
art. 10, abrangerá os seg:llntes aspectos:
1) físico;
TÍTULO W
2) psicológico;
Prestação do Serviço Militar pelos Mé3) moral.
dicos, Farmacêuticos, · Dentistas e
§ 1'? A verificação da capacidade fiV eterinár los
sica será felta por inspeção de saúde
que comprove aptidão tisica para o
oficialato da Reserva.
CAPÍTULO I
§ 2'? A seleção sob o aspecto psit:oJóiico e moral serão submetidos, ape- Dos diplomados pelas Escolas de Menas, os convocados julgados aptos na. .
dicina, Farmácia, Odontologia e Veinspeção de saúde.
terinária
§ 3ç A seleção será realizada por
comissões l. · Seleção Especiais (CSE),
Art. 19. Os não reservistas 'que :t"oque funcionarão nas Otganiz~ções l~i rem·· diplomados pelas Escolas de Melitares designadas pela rl.egmo Milidicina, Farmácia, Odontologia e veterinária, serão declarados Asptrarües
tar. durante a época de Seleção de
contmgente, consoante normas ~St3.Ue a Oficial da Reserva de 2ª" Classe, desIecidas pelos .re&pectivos Planos Re-.
de que satisfaçam â seleçáo prevista
gionais de convocação.
no Art. 10 e âs condições preYistas no
Regulamento para o Corpo de O.ticiais
Art. 13. Os estudantes não !'eserda Reserva do Exército.
vistas que náo satisfizerem âs condiParãirafo único. Ao Aspirante a
ções previstas para ingresso no CorOficial da Reserva de .2!)- Classe, depo de Oficiais da Reserva o..i.O gxérdto receberão o Certificado de Dispen-· clarado de ac6rdo com o previsto neste artigo, será conferido um .Jertifisa de Incorporação.
cado segundo modêlo .constante do
Art. 14. Os estudantes reservistas
Anexo n9 1 dêste Regulamento.
ou não reservistas julgados incapazes,
fis1ca. ou moralmente, receberão o CerArt. 20. Aos Aspirantes a Oficial da
. tificacto de Isençã.o.
·
Reserva, das Armas e do Servt•.;o de
Intendência
e aos reservistas do EXérArt. 15. Os re::servistas do .d:xé:rcito cito dipl<Jmados
pelas Escolas t!m foque não satisfizer~m às condições fisatisfeitas as condições do S.eguxadas no Regulamento para o 0orpo co,
do Corpo de Oficiais da R~
de Oficiais da Reserva do Exército lamento
serva do Exército e as do pre.sente
:inanterão na reserva a sua situação
Regulamen' 1, fica assegurado o direianterior.
to ao põsto de Segundo-Tenen!:e da
Reserva de ·..!~ Classe do quadro de
Art. 16. os Oficiais e Aspirantes a
Saúde ou de Veterinária.
Oficial da Reserva que forem julga-
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Art. 21.
2~

os

Oficiais da Reserva de

Classe, das Armas e do serviço de

. . . Região Militar gional

Intendência diplomados pelas Escolas

em aprêço', serão transferidos c,)m o
mesmo pôsto para os correspondentes
QU:actros de Saúde e Veterinária, satisfeitas as conclições previstas no Regulamento para o Corpo de Oficiais
da Reserva do Exército.
Art. 22. compete aos Comaltda.ntes d,e Região Militar:
1)

A declaração

a Aspirante ~ Ofi-

cial da Reserva de 2ª' Classe, dos não
reservistas.
2) Conferir o certificado de declaração de Aspirante a Oficial,

ho Art. 1g.,

<:~tndo

serviço Re-

Apostila
"O Aspirante a Oficial da 2'!- Clas-

se da Reserva da Arma de ......... .
(ou do Serviço de Intendencia), lo' •••
.................. de ........ ; ... , de
que trata êste Certificado, foi. transferido, na "Reserva de 2~ Classe, para.
o Quadro de ....... : . . . . . . . . . . . . . do
Serviço de Saúde (ou do Serviço de
veter1nária), de a<:ôrdo com as lns- ·
truções aprovadas p'ela Portaria nú-:

m- ................

~

.......... .

de ..................... de 196 ... ,
ato publicado no Boletim Interno
de
n9 ................ de ... : .........-.
de
àa · de 19 .... , desta Região Militar."
do
Local e data
no

~) Tr·ansferir, para os Quadros
Saúde ou Veterinária da Reserva.
2!J. Classe, os Aspírantes a Oficial
Reser'va de 2\' Classe das Armas e
Serviço de Intendência, citados
Art. 20.
4) Propor, ao Ministro da Guerra,
através dos trâmiteS legais:
a) A promoção ou nomeação ao p6s~
t:O de Segundo-Tenente da Reserva de
2\1-- Class~::, .lOS Quadros de Saú.de e
Veterinária, doS Aspirantes a Oficlal
da Reserva de ·2!} Classe, transferidos
dos Quadros das Armas e do servi,;:o
de Intendência, e dos ReserviStas do
Exército, citadüs no Art. 20;
b) A transferência para os Quadros
de Saúde e Veterinária, dos Oficiais
da Reserva de 2!.'- Classe, das Armas e
do SerViço de Intendência citados no
Art. 21.
§ 1I? Os atas constantes dos !1l1merbs 1 e 3 dêste artigo serão comuni- ·
cactos à DSM e DGSE para as providencias decorrentes.
§ 21? No caso· de transferência, prevista no número 3 dêste artigo, o Comandante da Região Militar mandará anotar:
a)
Na parte inferior esquerda õ.o
Certificado de curso, as palavras: "Vide apostila no verso" ·Com tipo •Jermelho de máquina, para dar realca;
b l No verso do Certificado de cur-so, na parte superior, aprOximac"la~ente acima e cOm a mesma extensao do retângulo que diz - Certifica-,.
do de Curso ;_ apostila prOpriamente
C.tta, como_ se segue, em tip,as prêtos:

Chefe do SMR
Registrado a fls·. . .... ·.. . . do livro
de Apostilas nl? .......•.... do SMR.
§ 39 As prüpostas, cit~Mlas no núP:lero 4 dêste artigo, serão instruídas
com os documentos previstos no Art.
11 e mais os seguintes:
a) Comuns a todos:
1), diploma_ <válida a fotocópia) ou
certidão de seu registro no Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina.
2) cópia da ata de inspeçã.o d~ ~aú
de Comprovando aptidáo í"ísica para
o ofi~ialato da reserva.
b) Conforme o caso:
1) histórico da vida do propOsto no

CPOR (NPOR) .

2) conceito P'?-'alelo (se houver J •
3) conceito emítido pelo CPOR

<NPOR).

4) conceito emitido pelo comandante do corpo ou chefe do órgão e referente ao Estágio de Instrução.
~) . declaração, Passada pelo .Serviço
M 111 ta r Regional, comprovando a
apresentação do Certificado de ReserVIsta.
6) carta-patente de Oficial da R.eserva de 2'!- Clas.se, de Arma ou doServiço de Intendência.
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Art. 23. Os Certificados de Reservista dos diplomados em Medicina,
Farmácia, Odontologia e Veteriná"~""ia
que forem nomeados Segundos-Te-:nentes da Reserva de 2!!-· Classe, nos
têrmos cteste Regulamento, serão, por
ocasião da entrega, ao interessado, da.
carta Patente, recolhidos e incinerados, fazendo-se as devidas comunicações . às CircUnscrições de Recrutamento interessadas.
CAPíTuLO

tt

Da prestação do serviço milttar
Art. 24. Compete âs Regiões Militares a execução dos estágios .:nevistos neste Regulamento.
Art. 25. A prestação do ServiçoMilitar pelos médicos, farmacêuttcos,
de!ltistas e veterinários diplomados em
Escolas oficiais ou reconhecidas compreenderá:
1) Estágio de Adaptação, correspondente ao Serviço Militar Inicial;
2) Estágio de !nstfução, para fins
de acesso em tempo de paz;
3) Estágio de SerViço, para fins de
preenchimento de claros exist~ntes
nos Quadros de Saúde e Veterinál"la
do Exército.
Art. 26. Em caso de mobilização. os
médicos, farmacêuticos, dentistas e
veterinários, desde que suas proflssões
não correspondam aos diplomas que
possuam, serãc. convocados, no interêsse do Exército, no campo de suas
habilidades reais, Oe acõrdo com instruções particulares.
.A.Tt. 27. As mulheres -diplomad::>s
pelas Escolas citadas anteriormanté
ficam isentas do Serviço Militar em
tempo de paz e, de acõrdo com suas
aptidões e especialidades, ujeitas ao
encargo do interêsse da mobilizaçá.o.
Art. ·28. Os médicos, farmacêuticos,
dentistas e veterinários, com •nPr.os
de 35 anos de .idade, diplomados P.m
data anterior à vigência da Lei número 4·. 376-64, terão o prazo 'J..té 31
de -dezembro de 1!}€6 para atualizarem sua situação militar, de acôrdo
com a presente regulamentação.
Art. 29. Os Oficiais
A.Epirantes
a Oficial R/2 médicos, farmaceuticos,
dentistas e veterinários, após se\Acionados, convocadOs e designados 6rira
estágio e que não se aptesentareni no
prazo estabelecido, ou que, tendo-o

e

feito, se ausentarem antes· cte ser~m
incluídos, serão declarados insubmissoS, competindo ao Comandante ou
Chefe da Organização interessada
mandar lavrar o respectivo têrmo de
insubmissão. No processo observar"sea o que estabeiecer o Códigc de· Justiça Militar.
TÍTULO IV

Dos estágios de adaptação# instruçdo
e serviço
CAPíTUI:O 1

do estágio

de

adaptaçao

.Art. 30·. O Estágio de Adaptação
destina-se aos Aspirantes a Oficial
dos Quadros de Saúde e Veterinária,
v~st-.
adaptá-1m: às condições pecu1.liares dos resPectivos , serviços no
Exército e· corresponde à prestaça..o do
serviço Militar Inicial.
Parágrafo único. As instrnçoes r e..
guiadoras do Estágio de Adaptação se..
rão organizadas, anual ou periàdica..
mente, pelas respectivas Diretortas e
aprovadas pelo Ministro da Guerra.
Art. 31. O Estágio de Adaptação
para os médicos, farmacêuticos, den ..
tistas e veterinários, recém~diploma...
dos, portaQ.ores do Certificado de Dis...
pensa de Incorporação ou com Incorporação adiada de acõrdo com a Lei
nQ 4'.376-64, terá a duração de 12 !neses, em cujo término serão êles promovidos a Segundos-Tenentes · R/2
dos respectivos quadros, se satisfizerem às .condições exigidas para Ingresso no Corpo de Oficiais da Reserva
do Exército.
Parágrafo único. O Ministro õa
Guerra poderá reduzir de até 2 ·mMes
ou dilatar até 6 . meses a duração do
Estágio de Adaptação, de acõrdo. com
os ·interêsses do Exército.
Art. 32. o Ministro da Guerra baixará instruções para a convocação dos
Aspirantes a Oficial R/2 dos Serviços
de Saúde e veterinária e, anualmente, fixará. os efetivcs a serem convocados, tomando por base o seguinte:
a) necessidade dos Servtços de Saú ..
de e de Veterinária;
b) disponibilidade- de Aspirantes ~
Oficial R/2.
'
Parágrafo único. Os Aspirantes a
Oficial médicos, fanna.ceuttcos, dentistas, e veterinários R/2 serão Jonva ..

cactos para Estágio de Adaptaç1.io, em
prin-pipio, nas Organiz.ações Militares
C:om sede no local de sua residênciâ..
Erri caso ,de necessidade do '3erv]çq,
poderão ser CÇ>nvocados para outras
guarnições Inmtar-es: será observada a
segij_ínte priorid.ade para convocaçào:
1) os refratários;
2) 'os voluntários;
3) os solteiros e entre esses os mais
m_oços;
·
·
4) os. cas~dos e entre êsses· o~ de
menores encargos de famma.
Art: 33. Os Aspirantes a Ofic1a1 da
Reserva de 2fJ. Classe, que ultrapassarem as ·necessidades dos Serviços de
Saúde e de veterinária, serão dlspen,sados do Estágio de Adaptação permanecendo no gôzo de todos os direltos e· prerrogativas inerentes à hierarquia que· lhes foi concedida na Res~r:va: de 2ç. Classe do Exército.
Pirágrafo único. Os Aspirantes a
Oficial nas condições do presente artigo ficarão sujeitos,_ durante o p~rio
do de- três anos, a realização do Estágio de Adaptaçã.o. se houver ner.essidade para o Exército.
Art. 34. Os Aspirantes a Oticial
médicos, fa.tma_ceuucos, dentistas e
veterinários que -não demonstrarem
aproveitamento no final do Estágio de
Adaptação serão licenciados, sem direito a promoção a Segundo-Tenente.
permanecendo na situação prev1sta·
pelo art. 33.
. CAPÍTULO II

Do Estágio de Instruçdo

Art: 35. O Estágio de :Instrução ·visa

a complementar a instrução recebida

anteriormente, ministrar a nec.essária para _assegu;rar o acesso aos postos imediatos da hierarquia. militar
pelos oficiais da Reserva de 2!1- Classe, médicoS, farmacêuticos, dentistas
e -veterinários, e ser.á realizado segundo as normas estabelecidas no
Regulamento para o Corpo de Oficiilis
da Reserva do Exército e c prescrito
pelo parágrafo único do Art; 19 da
Lei do Serviço Militar.
CAPiTULO m

quadros dos serviços de Saúde e Veterinária do Exército em tempo de
paz.
§ 19 O Estágio de Serviço equivalerá ao de Instrução para fms de ha~
bilitação ao acesso aos postos imediatos.
§ 29 O Estágio de Serviço s'eQ"â. realizado de acôrdo com as ·normas estabelecidas no Regulamento para o
Corpo de Oficiais da Reserva do
Exército.

Art. 37. O Ministro da Guerra baixará instruções regulando a convocação dos oficiais da reserva de 2-~'- Classe, pertencentes _aos quadros de Saúde e Veterinária, e, anualmente, fixará os efetivos a serem convocados,
para o Estágio de Serviço, tomando
por base:
a) as vagas a preencher~
b) as di_sponibilidades de oficiais.
Parágrafo único. A convocação dos
Oficiais R/2, a que se refere êste artigo, será feita na seguinte ordem
de prioridade:
1) os voluntários;
2) os solteiros e enbre êsses os mais
moços;

3) os casados e entre êsses os de
menores encargos de familia.
Art. 38. Os oficiais médicos, farmacêuticos,. dentistas e veterinários
R/2 serão convocados para estágio de
serviço, em principio, nas Organizações Militares com sede no local de
sua residência. Em caso de necessl~
dade do serviço, poderão ser convocados para outras Guarnições Militares.
·
. .
Art. 39. O Estâgio de Serviço de
que trata o artigo 36 poderá ser feito
imediatamente após os está!'üos de
Adaptação ou I-nstrução, não contando
o tempo consumido nestes, e prorrogado, anualmente, até o prazo máxl~
mo de três anos, independente de
pôsto, a pedido dos oficiais estagiários, atendidos os Lnterêsses do Exército.

TÍTULO V

Do' Estágio de Servtço

Ingresso no Serviço AtiVo das Fôrcas
Armadas •
~

Art. 36. O EstágiO de Serviço visa
a atender às necessidades de preenchimento de claros e~istentes_ no$

Art. 40. O ingresso dos Ofi,ciais
R/2, médicos, farmacêuticos, dentis ..
tru;; ~ veteriná(J.'ios, nos Q1,1.adros .Q.a:
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Militar, relação dos niatriculados, dos
Ativa do Exército é feito de acôrdo
diplomados e dos desligados antes da
com o estabelecido no regulamento
conclusão dos cursos, <:~.té 30 dias após
das respectivas Escolas do Exército,
a efetlv_ação ·do ato, constando: nome,
com príoridade de matrícula em igualdade de condições com os demais can- sexo,_ filiação, local e data de nasci-.
didatos, ficando, n_o entanto, sujeito menta, naturalidade, natureza e núàs mesma.s imposições estipuladas mero d-ó documento comprobatório· de
situação militar e. Fôrça Axmada que
paJTa os candidatos civis.
· o expediu.
§ 19 Os estudante"s de medicina,
farmá•cia, odontologia e veterLnária
Art. 44. O M-inistro da Guet['a poque _ao concluírem o curso, se canderá convocar os Oficiais e Aspirandidatarem à matricula na Escola. de
tes a Oficial da Rese,rva de 21J. Clas-.
Saúde e Veterinária do Exército po6e, médicos,. farmacêuticos, dentistaS
derão ter ·adiamento do Estágio de
e veterinários para participação de
eXercícios, manobras e aperfeiçoaAdaptação por um ano.
mento de conhecimentos militares,
§ 29 Os estudantes referidos ·no paconforme prescre:ve a ·Lei do seu·vtço
rágrafo anterior que não forem maMilitar.
triculados _ou que forem desligados
Art. 45. Para os efeitos dêste Redos cursos das Escolas de Saúde e
Veterinária antes de terem conlple- gulamento, os reservistas de 31J. categoria serão considerados em igualdatado a metade do curso, ficarão sujeitos,· obrigatOriamente, no ano se- da de condições c.om os portadores de
Certificados
de Dispensa de Incorpoguinte, <:l.O Estágio de Adaptação.
ração.
Art. 41. Os alunos da Escola de
Saúde e da Escola d'e Veterinária do
Art. 46. Aos Oficiais e Aspirrantes
Exército farão o curso no pôsto de a- Oficial médicos, farniacêuticos, den~"
Segundo-Tenente da 2ª' Classe da Retistas e veterinários que venham a
serva, na situação. de estagiá-tios, enser convocados para realização dos
quanto matriculados, ou nos postos estágios previstos- neste Regulamento,
alcançados na 2?- Classe da Reserva. s~rão assegurados, no decorrer do
mesmo, os , vencimentos e as gratifiParágrafo único. Os alunos de que
previstas em Lei, para as fun-trata êste artigo terão. venclmentos e cações
gratificações estabelecidos no c V M ções que venham a exerceil';
Art. 47. Concluído satisfatoriamente
para os respectivos postos e serão
promovidos a 'Primeiro-Tenente na ~ualquer dos estágiOs previstos neste
Atlva uma vez concluído o curso com Regulamento, serão os estagiários licenciados e farão jus, a partir da
aproveitamento.
data do licenciamento:
Timo VI
1) Os Aspirantes a Oficial, à promoção ao pôsto de Segundo-Tenente
DispoSições Diversas
da Reserva de 2!!- Classe.
2) Os Oficiais, à prom'oção ao pOsto
Art. 42. O Ministério da Educação Imediato
da Reserva de 21!- Classe, dese Cultura deverá, no prazo de 60 dias
de que satisfaçam às condições esapós a publicação dêste regulamento,
remeter ao Ministério da Guerra uma tabelecidas no R c o R E.
relação das Escolas de medicina, farArt. 48. O inicio. do processo de
màcia, odontologia . e veterinária, ofi~
promoção terá lugar com a reme.c:;sa,
c!ais ou reconhecidas existentes no dentro de cinco dias após , o licenterritório nacional.
ciamento pelo Comandante da UniParágxafo única. Tôda vez que fôr . dade, Diretor do Estabelecimento onde
tenha se realizado- o estágio, ao COoficializada ou reconhecida ·uma Escola de medicina, farmácia, odonto- mandante da Região Militar, do juízo
logia ou de veterinária; deverá o Mi- sôbre o aproveitamento de cada esnistério qa Educação e Cultura dar tagiário.
ICllênCiia do fato ao Miinistério da
Brasília, 30 de maio de 1966; 14.59
Guerra.
da Independência e 78Q da República.
Art. 43. Os Diretores das Escolas
H: CASTELLO BRANCO
de -medicina, farmácia, odontologia e
Arthur da Costa e Silva
veterinária deverão fornec.er, 'diretamente aos Comandantes de Região
Pedro A.leixo.
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ANEXO

Modêlo de Certificado de Declruração de Aspirante a Oficial
Armas da RepúbliCa
...... Região ].ofilitar

Retrato
corri

O

Sinete
MINIST.!:RIO DA GUERRA
... : . ....... EXERCITO
CERTIFICADO. DE DECLARAÇAO DE ASPIRANTE A OFICIAL R/2

O Comandante da . . . . . . Região Militar certifiéa que ................ .
.......... : ... : .. ,filho de ............•... :· ....... e de .......... : .. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nascido em . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 19 ... .
natural do município dê ................. , Estado de .... : . ............. ,
diplomado erri .... ·.... ,.,,, .......... pela . , , . , ........ , ................ ;
foi declarado Aspirante a Oficial da Reserva de Segunda Classe do Serviço .. :. . . . . . . . . . . . . . do Exército do Quadro de ...............· ......... .
de acôrdo com a Lei n\1 4.376, de 17 de agôsto de 1964 e seu Regulamento
aprovado pelO Decreto nQ ........ ', ... , de ............ ·de 19 .... , ato publicado. no Boletim Interno nQ ...... , de . . . . . . de.·................. de

1~.... desta Região M_m_·t,..ac.r_.- - - - - - - - - - - - - - - - , Comandante da . . . . Região Militar
DECRETO N' 58.553 <MAIO DE. 1966

DE

3!

DE

Retijica · o Decreto n9 54. 0·40, de 23
de iulho de 1964, que aprovou o enquadramento do pessoal da suPerintendência do Plano de Valoriza'ção Econ~'!ll-ica da Amazônia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo· 87, item I, da Constituição, e:
tendo em· vista o disposto nas Leis
ns. 3. 780, de 12 de julho de 1960,
3.9:57, de 5 de outubro de 1961, e
4.069, _de ll, de junho de 1962, e o
que consta do processo n9 420, de
1965, da Comissão de Classificação de
Cargos, decreta:
Art. 19 Fica retificada a rela~ão nbminal referente ao enquadramento das

funções da Superintendência do Pia·
no de Valorização Econômica da Ama.
zônia, .aprovada pelo Decreto número
54.040, de 23 de julho de 1984, e retificad~ pelo Decreto nQ 56.2-65, de 6
de mam de 1965, para fins de· incluir
os nomes de· Júlio José da Silva Nery,
ocupante do emprêgo de Assistente
Jurídico, amparado pelo disposto no
· art. 29 da Lei n9 3.967, de 5 de outubro de 1961, e Félix Elias Assad
Asbeg, ocupante do emprêgo de Assistente .Jurídico, beneficiado pelo dis·
po~to no art. 23, parágrafo único, da
Lei n9 4.069, de 11 de junho de 1962,
vigorando as vantagens financeiras
pertinentes a pa.rtir de 6 de outubro
de 1961 e 15 de junho de 1962, res'pectivamente.
Art. 29 As despesas de execução cto
presente decreto ~erão ~tendidas pela

ATOS

Th_')

dotação própria da Superintendência .
do Plano de Valorização Econômica
da Amazônia.
Art. 3'? o órgão de pessoal compe~
tente apostilará os titulas dos servidores abrangidos por êste decreto cu
os expedirá cast;> os mesmos não os
possuam.
Art. 49 .Sste ·decreto elÍtrará em \1.·
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasilia, 31 de maio de 196·6; 145Y
da Independência e 789 da República
Osvaldo Cordeiro de Fartas
N' 58.554 -

MAIO DE

1966

P do Decreto nt? 52.026, de 20 de
maio de 1963, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento dos Serviços de Radioamador,
que com êste baixa, assinado pelo
Presidente do Conselho Nacional de
Telecomunicações (CONTEL) .
Art. 29 ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a.s disposições em contráriO.
Brasflia, 31- de maio de 1966; 14'59
da Ind~pendencia e 789 da República.
H, CASTELLO BRANCO

H. CASTELLO BRANCO

DECRE'l'O

!30i

l?ODER ~XF.CU'tiVÓ

DE 31 DE

REGULAMENTO DOS SERVIÇOS
DE RADIOAMADOR
TiTULO I

Estende disposiçõ~s do Decreto nú~
rnero 57.722, de 2 de teveretro de

Introdução

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artlgo
87, item- I, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 1Q Estende~se à Secretarie.. do
Conselho· Nacional de Transportes e
aos Conselhos Sétoriais das autal·guias
jurisdicionados -~o Ministério
da Viação e Obras Públicas, respectivamente, o estabelecido nos itens 11 ·
e III . do artigo 19 do Decreto .número 57.722, de 2 de fevereiro de 1~66 ..
Art. 29 ~ste Decreto ent-rará em vi- gor na data de sua .publicação, re. vogados o Decreto 57.605, de -7 de janeiro de 1966 e a.s demais d~sposiÇóes
em contrário.
Brasilia, 31 de maio de 1966; 145~
da .Jndeperidência e 78!? da RepUblica.

Generalidades

1966.

H .. CASTELLO BRANÍ;o

Juaiez Távora

DECRETO N9 58.5:55 -

MAIO DE 1966

DE

31

Dll

Aprova o· Regulamento dos Se1'Viços
de Radioamador.

O Presidente da República, usanBrt. -s7, Inciso I, da Constituiçao F'edo das atribuiçõ~s que lhe confere o
deral, combinado com o.§ 3'? do artigo

CAPíTi.:rLo I.
Art. 1ço Os serviços de Radioame.dor em todo o, ·território Nacional, inclusive águas territoriais e espaço aéreo, assim como nos lugares em que
pr~ncipios e convenções internacionais
lhes reconheçam extraterrr tmialida~
de, obedecerão aos prece1tos da Lei
n9 4.117,. de 27 de agôsto de 1962, e
seu Regul,amento Geral, aprovado
pelo Decreto n'? 52.026 de 20 de maio
de 1963, aos do presente Regulamento
e às normas pertinentes baixadas pelo
Conselho Nacional de Telecomunicações <CONTEL) .
§ 19 Os atas ·internacionais de na·
tureza normativa sôbre ·os serviços de
Radioamador serão considerados tra~
tados ou convenções e sàmerite entra.~
rã o em vigor a partir -de sua aprova~
çáo pelo Congresso Nacional.
·
§ 2º Os atas internacionais de na.~
tureza administrativa, relacionad(\5
com os Serviços de Radioamador, en ~
trarão em vigor na data estabelerida
em sua publicação,. depois de apru~
vados pelo Presidente da República.
CAPÍTULO lJ:

Da Finalidade do Serviço
Art. 29 Constitui serviços de radio~
amador o destinado a treinamento
próprio, intercomunicação e· investiga ..

ções .técnicas, levadas a efeito p.:>r
amadores devidamente autorizados, interessados na ra.diotécnica Unicamente a título pessoal e que não viSem
a qualquer objetivO pecuniário l...l comercial.
'TiTULO

n

Dà. Classificação
CAPíTULO I

Dos Serviços

Art. 39 Os serviços de telecomu."licações executados por radioamadqres
comprendem a transmissão,
.üssao
·ou recepção de símbolos, caracteres,
sina.is, escritos, imagens, son::; ou :n .
for~ações de •qualquer natureza, .por
me10 de ondas radioelétricas ou qualquer processo eletromagnético, e se
classificam em:
a) Normal;
b) De emergência.
Parágrafo único·. ·os serviços a .1ue
se refere êste artigo, são:
a) Normal - quando realizado entre ·radioamadores, visando apenas o
cantata, a investigação técnica, ao -tntercâmbio social ou a transmissão de
m,ensagens de natureza pessoal. pq.r.a
as quais em razão de sua pequena
importância não· se justifica recorrer
ao serviço público de telecomun.~ca
ções.
b) De Emergêncta - quando cealizados nos seguintes casos:
I - calamidade pública;
II - busca e salvamento - quando
realizado em auxílio à operaçao- desta
natureza;
__
.
In .,--- prestação de serviços às Fõrças Armadas, à coletividade ou ao indivíduo quando,- em casos e_xcepl!ionais, faltem ou falhem os meios normais de telecomtmicações.
CAPÍTULO U

Dos Radioamadores
Art: 49 Os radioamadores são ~tas
sificados, de acôrdo com as suas nabilitações técnicas e operaciqnais., nas
classes: ~·A", "B" e "C".
Parágrafo único. Os radioáma~o~
. res das Classes "A" e "B" serao.
obrigatOriamente, m·aiores ·de 18 de-

zoito) anos e os da classe "C'; maiOres de 14 (quatorze) e menores d~! .i.8
(dezoito) anos.
Art. 59 O CONTEL baixará normas
reguladoras das condições de tngr.-~s
so, promoção e de operação a serem obedecidas. pelos radioamadores
dentro de suas respectivas classes.
Parágrafo único. Essas Normas serão revistas sempre que se fizer necessária a sua adaptaça.o, a Atas Nacionais, Internacionais ou quando o
progresso da técnica o exigir.
TITULO lli

Das Definições·

Art. 69 Para os efeitos dêste Re~u
lamento, os têrmos que figuram a seguir, têm as significados definidos
após .cada um dêles:
1) Certificado de Licença
ou
abreviadarúénte "Licença", é o documento e~pedido pelo CONTEL, que
habilita o fl,ll1cionamento dr. estação
e que coritém as· indicações neces:::;árias à sua individualização.

2) Certificado de
Habtlitaçao ae
Radioamador
documento pessoal
expedido pelo CONTEL, que comprO··
vo. a capacidade para operar Bsta-

ção de radioamador em determinad::t
classe.
3) Classe classificação dos _radiomadores de acôrdo com a'3 qualificações técnicas e operacion[lis.
4) Código '"Q" -·conjunto de a.breviaturas iniciadas pela letra "Q" SP.guida da combinação de duas letras,
cujo uso é autorizado aos radioamadores na forma e com "J sigmficado
estabelecido nas convenções Internacionais.
5) Emissão - propagação pelo espaço, sem guia especial, de or·das radioelétricas geradas para efeito cte
telecomunicações.
6) Escuta - serviço de recepção de
ondas radioelétricas destinado à fiscalização e ao contrôle das telecomu~
nicações.
7) Estaçãó d8 'Radioiimador -

~~un~

junto de equipamentos, incluindo as
instala.,;ões acessórias, necessário "!essegurar ligações entre permissionários.
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S) Estação Fixa -

viço

fi~o.

·

estação de ser-

nado à transmissão de resultadoS. de
o_bservações meteorológicas.

20)- .Serviço Especial de Freqüencta
9) Estação Móvel estação cap'lz
Padrtio - serviço especial destinado'
de ser utilizada em movimento, ..!nibora possa estar, temporàriamente, à transmissão de· freqüências especifiestacionada em . pontos não determicas de reconhecida e elevada -preci·
são, para !ins científicos, técnicos e
nados.
outros.
10) F_ac-simile -.- espécie de telecomunicações que permite a transmis21) Serviço FiXo serviço de t,elesão de imagens fixas, com ou Sem
comunio:lções entre pontOs fixos Ue~ ·
meios tons, com a finalidade de ~ua
~erminados.
reprodução de forma permanera.e,
22) Serviço Móvel - serviço de teclassificando-se em:
lecomunicações entre estações móveis
Tipo A - no qual as imagens sao
e estações terrestres ou entre estaconstituídas de linhas OU pontos d.e ções móveis.
intensidade constante . (fototelegra23) Servzço de Radioamador - des:.
ma);
tinado ao treinamento próprio, 1nter.o.
Tipo B - no qual a:s imagens são comunicação e investigações técnicas,
constituídas de linhas ou pontos de
levadas a efeito :Por amadores deviitensidade -variável (telefoto, radwfodamenü autorizados, interessados na
to e etc.).
radiotécn,ica, Unicamente a titulo i.J~S
soal e que não visem a qualquer vb ·
11) Frequenszmetria - medição de
jetivo pe;cuniário ou comercial.
fl'eqüência de ondas radioelétrica_s.
24) Taxa contribuição especial
12) Indicativo - g·rupo de letras e
que os radioamadores . pagani ao GoalgarismOs qUe identitica o Radioamavêrno como retribuição pela exeC)lçã,o
dor.
do Serviço.
13) Interferê'Ticia - qualquer emis25) Telegrafia - .processo de tP.lesão, irradiação ou indução . que ,)iJScomunicação destinado à transmissão
trua, total ou parcialmente, ou interde escritos pelo uso de um código de
rompa repetidamente serviços de tesinais.
lecomunicações.
26) Telefonia Processo de -tele'14) Norma é qUalquer especificomunicação destinado à transmissão
cação referente a material; equipade pa-lavra fala'da ou de sons.
mento, pessoal, ou procedimento ue
Parágrafo úniCo. Os .têrmo.s não
trabalho cuJa ap!icaçao umtormc é
definidos neste Regulamento têm o
reconhecida como necessária· e le
significado estabelecido nos atos incumphmento compulsório para a seternacionais aprovados pelo Congresgurança, regularidade ou , eficiência
so Nacional, nos Regulamentos Es;
dos serviços- de telecomunicações.
pecíficos e nos Especiais,
15) Ondas Radioelétricas - ou on·
das hertzianas, são ondas eletromagTi'rULO IV
néticas de freqüência inferior a 3000
Da
competêncta
(três mil) GHz.
16) Radiocomunicação - telecomuCAPÍTULO I
nicação realizada por meio de onda
Da .outorga
radíoelétrica.
·
17) Recomendação - qualqUer ec;·H ·
Art. 79- A Outorga de permissão para
pecificação referente a material, eqJli- . a execução dos serviços de radíoamHpamento, pessoal ou procedimento- de
dór é da competência exclusiva da
trabalho, cuja aplicação é reconheciUtnü\o, através do CONTEL.
da como desejável, no illterêsse da
segurança, regularidade ou eficiência
c.aatmo n
dos seniços de telecomunicações.

18) Rêd.e Nacional de Radioamaão~
res (RNR) ~ _conjunto das. estações

de radioamadores devidamente Ucenciaaas no território nacional.

19) Serviço Especial de Boletins ·Meteorológicos - serviço especial desti-

D~

ExecUçtla

Art. 89 São competentes par,a. a
execução de serviços· de Radioamadcor:
a) _os brasileiros na forma do artigo
129 da. constituiÇão Federal;-·
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b) ,os radioamadores estrangeiros,
quando com domicJ1io transitório no
Brasil; desde que haja reciprocidade
de üata.mento em- seu pais.
Art. 99 Poderão requerer licença
para instalação de eStação de Radioamador:
a) Os radioamadores habilitados;
b) Universidades e Escolas devidamente regularizadas, que se dediquem
ao ensino das telecomunicações;
c) .Associações de radioamadorismo.
Art. 10. ·o responsável pelas ati·
vidades da estação pertencente a umfL
pessoa jurídica deverá ser, obrigatbriamente, radio-amador da clas:Se "A".

Parágrafo único. O CONTEL _bai~
xará Normas para a execução dêste
serviço fixando critérios pata o uso
das frequências que forem consignadas especialmente para_ o mesmo.
Art. 16. Em caSo d€ guerra ou de
estado de sítio, poderá o CONTEL
suspender, em qualquer tempo e por
prazo indeterminado, a execução àos
Serviços de Radioamador no território nacional, sem que assista aos per ..
missionários o direito a qualquer indenização.
Art. 17. Os integrantes da RNR
constituem reserva especial das Fõrças Armadas.

CAPiTuL-o m

·CAPÍTULO II

Da Fiscalização

Da H abilitaçtlo

Art. 11. Compete privativamente

aO

CONTEL a fiscalização dos serviços

de Radioamador.
·pa;rágrafo

cúnico.

A

fiscalização

será exercida pelas Delegacias Regionais do DENTEL, nas áreas geográw
ficas -que lhes são subordinadas, ou
por .'pessoas .e -entidades credenciadas
pelo ·CONTEL.
TÍTULO V

Do Processamento da Outorga àe
Permissões
CAPÍTULO 1

Generalidades

Art. 12. A autorização para a exew
cução dos Serviços· de Radiomador sew
rá feita através de permissáo dada por
tempo indeterminado através da exw
pedição do "CertificadO de Habilitação de Radioamador."
·
Art. 13. A Cada classe de radioa~
maàor corresponderá um Certificado
de HabHítação· distinto.
Ar.t. 14. O -CONTEL poderá, a
qualquer terripo, determinar aos .permissioriários dos ServiçoS de RAdioamador que atendam, dentro de deter~
minado prazo, às novas e.<;pec~flcações
decorrentes de progresso técniCO-cientifico e dé novas disposições legais.
Art. 15. A Rêde Nacional de Radioamadores (RNR) .poderá ser chamada,
no todo ou em ;parte, .pelo ·cONTEL
a prestar .serviço -de -emergência.

Art. 18. A outorga de permi5sáo pa ..
ra -executar Sérviços de Radiqamador
depende de habilitação prévia do ,in~
terêssado.
Art. 19. Serão habilit.aào.S cotho
radioamadores da classe ~"C" o.S candidatos brasileiros, maiores de .14 anos
e menores de 18 anos, que satisfa~
çam as seguintes condições:
a) apresentem .declaração do pai ou
tutor, autorizando o menor a requerer
a habilitação e responsabillzando-se
pela fiel observância da legislação vigente .por parte do menor;
b) cOmprovem pertencer a uma associaçãc.. de radioamadori~s. ou apresentem certificado, pasl)ado por dir,etor
de estabelecimento de ensino, de que·'
estão cUl'sando ou de que foram apro.
vados em matéria escolar relativa à
eletrõnica ou ·telecomunicações.
Art. 20. Serão habilitados como radioamadores de classe "B" os candtdatos ~rasileiros, maiores de is anos,
que seJam aprovados nos exames êle
habiiltação a esta classe, realizados
pelo CONTEL.
Art. 21. Serão habilitados como radioamadores da. classe "A":
aJ os radioamadores com· mais de
um ·ano de atlvidade na classe "B",
aprovados nos exames· de habilitação
â classe "A", realizados pelo CON.:.
TEL;

b) os radioamadores
estrangetros,
nos têrmos db Art. 89, letra ·"b" ·dêste -Regulamento.

A'i: os
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habilitação à classe
"B" realizado
Art. 22. Para os exames de habili·
após o permissionário haver comple~
tação serão observad.as as seguintes
tacto 18 (dezoito) anos de idade.
Isenções:
a) os engenheiros ou técnicos, es·
Parágrafo único. O
radioamador
pecializados , em teleComunicações ou
aprovado no _exame acima menclOnaeletrônica, diplomados por escolas ofl ~
do podera continuar a executar o serciais ou reconhecidas pelo CONTEL, - Viço na cl-asse "C" até a. expedição
mediante apresentação de pmV'a üe
pelo CONTEL do Certificado de Haespecialização, ncarâo isenws de exabilitação da classe "B".
me de conhecimentos de radioeletrl·
cidade;
'TÍTULO, VI
ó) o3 radiotelegrafistas diplomaaos
•Do Funcionamento das Estações
por escolas oficiais;· oficializadaS ou
reconhecidas pelo CONTEL, mediante
CAPÍTULO 1
apresentação de prova dessa qualidade, ficarão isentos de exame prático
Da. Licenç_a
de transmissão e .recePção auditiva de
textos em Código Morse;
Art. 27. As estações de radioamac) os candidatos portadores de tnu~
dor não poderão -funcionar sém préléstia.s contagiosas e os acometiàos
via licença expedida peJo CONTEL.
de males que lhes impeçam a livre
locomoção, bem'como os cegos, desde
Art. 28. A licenge. é o documento
que comprovem o estado físiCo, podeM
oficial de autorização para o functo~
rão prestar exame dt:! habilita§ã.o por
namento da estação, devendo conter
correspondência.
obrii;atóriamente: elementoS de identificação do permissionário, localização da . estação, o limite de potência
CAPITULO m
de entrada (E xi), tipos de emis.sao
Da Outorga
·do transmissor, e o ·indicoativo de -chamada.
·
Art; 23. A permissão para exe·
§ 19 A licença será substitUída ou
cuçao dos Serviços de Radioamadores
modificada pelo CONTEL sempre que
sera. outorgada pelo CONTEL, em
ocorrerem alterações em quaisquer de
carãter precário, às pessoas físicas
seus dizeres, por iriiciativa. do responmencionadas no Art.- SI?,' dêste Regusável pela estação.
lamento, habilitadas na forma do ca.
§ 21? Sempre que oCorrer mudança
pitulo anterior, mediante a expedição
de lbcalização da eo?tação, o radioaào "Certificado de HG.bilitação de Ramador fica obrigado a participá-l·a ao
dioamador.''
CONTEL, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, encaminnando àquele
CAPÍTULO IV
órgão a respectiva liceaça, para a
Do Certificado de Habilítaçlto ae
devida ·alteração.
Radioamador
§ 39 Quando a mudança de enderêço implicar em mudança de indiArt. 24. O Certificado de Habilita~
cativo de chamada, o· radioamador só
çao ele Radioamador é intransferivel pod'erá reiniciar a operação de sua e::.w
e obedecera a modêlo fixado. em Nortação depois de receber o novo indimas do CONTEL, dêle
constando,
além dos elementos de identificação cativo.
li.rt. 29·. Sómente' os radioamadore.!:
do portador, a classe par.a a qual foi
t1a classe. "A" poderão ·obter licença
habilitado.
para operar estação móvel, medianArt. 25. o Certificado de Habilitate preenchimento de requisitos cons({ao .sera substituído ou alterado pelo
tantes de Narinas baixadas pele
CONTEL, por iniciativa do interessaCONTEL.
d~, . sempre que ocorrerem alterações
em quaisquer de seus dizeres.
Art. 30; A licenca perderá sua va·
!idade quando:
·
'
Art. 26. O certificado de Habllitaçâo de Radioamador da clas.se . "C"
a) fôr cassado o Certificado de Haserá válido até o dia da publicação bilitação· cte Radioamador do responao resultado ,do pritneiro ~xame ·.de sável pela estação;
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b) fôr julgado inconveniente pelo
CONTEL o fnncionamento da esta:çáo.
Art. 31. Na vigência da licença,
deverá o Radioamador atender às· seg·uintes obrigações:
a) ptestar, a qualquer tempo, tníormaçôes que habilitem ao CONTEL
ajuiZ'ar da rp.aneira por que está·sen-.
do utilizada a permissáo;
b) submeter-se ao- regime de fiscal1zação que fór estabelecido pelo CONTEL;

c) submeter-se ao caráter ·precário
da permissão, não assistindO ao permissionário direito a indcnizaçao em
caso de suspensão definitiva do serviço;
d) pagar as taxas ou emolumentos
aplicáVeis ao serviço;
e) sujeitar-se à intransferibilidade,
direta ou indireta da permissão.
CAPÍTULO ll

Das Normas e Condições

T~cntcas

Art. 32. As estações de radiciama ..
dor deverão executai o~ serviços de
conformidade com a respectiva licença.
Parágrafo único. As alterações introduzidas no equipamento que impliquem . em modificação das características técnicas inscritas no Certificado à'e licença, estarão sujeitas à
. prévia autorização do CONTEL,
Art. 33. As condições técnicas e
operacionais das estações s"erão fixadas
por N armas baixadas pelo CONTEL.
CAPÍTULO

li

Das Interferências

Art. 34. O permissionárlo do ser ...
viço de radioamador é obrigado a
observar as normas técnicas e procedimentos operacionfitis em vigor e os
que vierem a ser baixados' pelo CONTEL,. com a finalidade de e'vitar in~
terferências prejudiciais às telecomunicações.
Art: 35. As denUncias ·sôbre 1nter:..
fe:·ências serão comunicadas por escnto ao CONTEL, ou às Delegacias

'Regionais do DENTEL, devendo con~
ter informações completas relativas à
fonte fnterferente.
Art. 36. O responsá.vel pela. estação ou instalação referida como interferente é obrigado a facilitar as
inspeçôes pi-amovidas pelo CONTEL.
Art. 37. Positivada interferência
prejudicial, a . estação de radioama~
dor responsável é ôbrigada a inter~
romper imediatamente as suas transmissões, até remoção da causa inter...
ferente.
Art. 38. O Orgão fiscalizador do
CONTEL suspenderá, lim,inarmente, a
execução dós se1·viços õ:e radioamador
que estej~m causando interferências
capazes de ocasionar perigo de vida.
Art. 39. O CONTEL baixará N armas e especificações para fabricação
e uso de qufiLISquer instalações ou equipamentos elétricos que possam vir
causar, interferências prejudiciais aos
serviços de telecomunicações.
• CAPÍ'l'ULO IV

Das Interrupções·

Art. 40. Quando um radiOamador
pretender deixar de operar, ou interromper' o funcionamento de esta~
ção sob sua responSabilidade por prazo superior a 180 (cento e oitenta)
dias, deverá participar ao DENTEL,_
comm;licand'O, na mesma petiçãó, a
provável data de reinicio da operaça.o
ou funcionamento da estaç~o.
Parágrafo único. Caso o radioamador deseje voltar a operar ou restabelecer o funcionamento da estação
em data diferente da indicada anteriormente, poderá fazê-lo mediante
prévia comunicação ao DENTEL.
Art. 41. Ao radio0.mador que se
mantiver inativa. por um· periodo suP.erior a 5 (cinco) anos, deverá ·ser
exigida a· prova de encontrar-se ainda apto a operar eStações de radioamador.
Parágr-:tfo único., A prova consistirá e:q1 transmissâo e r.ecepçâo auditi\;a de textos em sinais morse, em ve·locid'ades correspondentes à respectiva classe.
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calidade em que as mesmas se encontrem e durante a comunicaç_ão
em intervalos que não .excedam a 5
(cinco) minutos.
'
CAPÍTULO I
Parágrafo único. E' obrlgatOr!a ~
transmissão do indicativo de chamaDos Comunicado,'f
da na sua constituição integral, não
sendo permitido abreviá-lo pela omisArt. 42. O tráfego de mensagens,
são de qualquer de suas partes consJU comunicados, entre estações de ratitutivas.
:Uoamaddres, reger-se-á pela lugislaArt. 46. Sob a responsabilidade do:t
~ão e procedimentos estabelecidos pelo CONTEL e pelas disposições inradioamadores e restrito o comuniCaternacionais; contidas em. tratados e
do à transmissão de noticias urgentes
::onvenções, ratificados pelo Governo
e de caráter. pess_oal, é permitido que
Brasileiro.
· pessoas não habilitadas utilizem o
microfone de suas estações, respeitaArt. 43. E' vedado ~o rattloam~
das as disPosições da legislaçào v!w
dor:
gente.
~! !
a) tratar ou comentar assunto de
§ 19 Tais transmissões so poderão
natureza comerClal, política, religio- ser efetuadas na presença do responsa ou racial;
sável pela estação, a quem competib) utilizar-se de códigos ou linguará, obrigatóriamente, iniciar e encer-:gem cifrada, re~salvacto o uso do corar o comunicado, e a quem cab'erâ,
digo "Q";
exclusivamente, a responsabiliaade por
. C) aceitar qualquer remuneraçao em
qualquer infraçao acaso cometida dUtrcoa de serviços eventualmente .presrante a transmissão.
tados;
§ 29 o radioamador ·. e~::trangeiro,
d) consentir que pessoas nS.o hapoderá operar, eventualmente, estabilitadas utilizem sua estação em sua
ausência.;
ções de radioamadores brasileiros, na
pres'ença do responsável pela est~çào,
e) manter ou estabelecer comunica ..
devendo transmitir, além do seu pro~
ção de interêsse de terceiros, fóra
prío indicativo, o da estação ~ue esdos casos previstos na legislaçao vitiver operando.
gente e acôrdos internacionais;
/) transmitir música di.scursos ou
CAPÍTULO n
qualquer forma de diversão para o 1
pUblico;
Dos Registras
g)
publicar, divulgar ou utmzar,
com qualquer fim e por qualquer forArt. 47. o radioamador de qual..
ma, telecomunicações eventualmente
quer classe é obrigado· a manter re ...
interceptadas, exceto as previstas no
parãgrafo único do art. 57 do Código gistro dos comunicados realizados; a
fim de justificar a sue atividade,
Brasileiro de Telecomunicações;
h) manter comunicação com radlo§ 1Q As _estações de radioamadores
a.rp.ador de país estrangeiro, cujo 'godev-erão, obrigatóriamente, possuir um
vêrno tenha notificado sua proibição,
Livro de Registro de Comunicados;
ou esteja de relações cortadas .com o no
qual serao anotados os comunicaBrasil;
·1
dos realizados,· radiotelefõnicos e rat) transmitir, simultâneamente em
diotelegráficos, em ardem e em dia..
mais de um canal,- exceto em serViço~
de emergência.
§ 29 Quando se tratar de comuniabrangidos pelo artigo anterior,
Art. 44. O radioamador ·somente cados
os pormenores dos comunicados deve ..
poderá operar nas faixas de frequênrào ser anotaaos.
cia -correspondentes à classe para qutl
está habilitado, qualquer que seja a
TÍ'l'ULQ VIII
estação que esteja operando.
nas Requisições e DesaproprwçOea
Art. 45. No início e no·f.im.de caa.a
comunicação é obrigatória a declara..
çâo dos indic-ativos de chamada corArt. 4S. As estações de radioamadores podem ser requisitadas ou cte ..
respondentes às estações .em comumcação, bem como _a !ndicação da lo~· saproprioadas nos têrmos do art. 141.
TITULO

Dos Comunicados e Regtstros
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§ · 16, da Constituição Federal e das
Leis vigentes.

Art. 49. Pelos meios legais, ·poderá

o Govêrno, e.:.n caso de 7mergência.,
requisitar para o seu serv1ço, a estação de qualquer radioamador.
Parágrafo único. Ainda em Caso de
emergência, a RNR poderá ser chamada pelo CONTEL, no todo ou ern parte, a prestar serviços de caráter ptl~_
blico, na forma das disposições dêste
Regulamento_.
TÍTULO lX

Das 'l'axas
Art. 50. o permissionário do serVIço de radioamador está sujeito ao pa ..
gamento de taxas.
§ 11? As taxas a que se refere êste
artigo destinam-se:
a) ao cúst.,eio da fiscalizaçao ao~
serviços;
b) ao Fundo Nacional de Telecomunicações.
§ 2ço O valor das taxas serrt fixado
em let.
TITULO X

Das Injrações e PenaU.dactes
CAPÍTULO t

Das Injrações
SEÇÃO I

Da Natureza

Art. 51. Para· os efeitos déste Re~
guiamento, são consideradas infrações
na execução dos serviços de r~J..dioa·
mador, os seguintes atas praticados
pelos permissioilários:
1 - incitar a desobediêricia às Lels
ou às decisões;
2 divulgar segrêdos de Estado O'tl
assuntos que prejudiquem a defesa
nacional;
3 - ultr<aj ar a. honra nacional;
4 - .fazer propaganda de guerra ou
l1e processos violentos para subvet~
. ter a ordem politica ou social;
5 - promover campanha di.scriml..
natória de ·classe, cõr, raça, e reli~
g1âo;

6 - insuflar a rebeldia ou a indis ..
clplina nas fôrças armadas ou nos
serviços de segurança pública;
7 - comprometer as relações inter~
n-acionais do País;
8 - ofender a moral familiar, m..
dividual, pública ou os bons coStumes;
9 - caluniar, injuriar ou difamar os
Podêr.es Legislativos, Executivo ou Ju~
diciário ou os respectivos membros;
lO - veicular notícias falsas, com
·perigo para a ordem públiCa, econô~
mica e social;
·
11 - criar situação que possa re~
sultar perigo de vida;
12 . - interromper a execução
do
:serviço de radioamador por mais cte
2 (dois) anos consecutivos, exceto
quando houver autorização do CONTEL;
13 -

não atender às determinaçõea
ae natureza legal ou técnica, demons~
trando, assim, a superveniência de 1n ..
capacidade para execução dos serviços
objeto da permissão;
14 - permitir, por ação ou omissão, que qualquer pessoa utiliz.ando
sua estação, pratique as infrações re ..
feridas nos números do 1 <um) a 11
(onze) dêste artigo;
15 ___:. não atender aos prazos esta~
helecidos neste RegulamenttJ e em
Normas baixadas pelo CONTEL;
16 - não comunicar ao CONTEL
as modificações de local ou de características piincipais da estaçã·o e que
constem do título de licença;
17 - executar os serviços de· radioamtador em desacôrdo com os têrmos
da licença, ou não atender às Normas e condições fixadas para sua execução;
18 não atender à convocação
emanada de autoridade competente
para prestar serviço de emergência;
19 - não atender à determinação
de CONTEL de suspend~.r a execução 1de serviço, no caso de ocorrer
a hipótese do artigo 16 ctéste Regu~
íamento;
20 - operar ek faixas de frequên-·
cias diferentes das autor1Zadas para
a sua classe;
21 - causar interferência preju~
dicial às telecomunicações;
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22 - não ma'nter atualizados os
registras das coml.lllicações realizadas;
23 - incidir em quaisquer das práticas proibidas no artigo 43 deste Regulamento;
24 - deixar de cumprir o disposto no al't. 43 déste Regulamento;
25 - não efetuar o pagamento das
taxas a que estiver su,ieito, dentro dos
prazos estabelecidos_.
SEçho !I

Da Reincidência

Art. 52. Para os efeitos dêste Regulamento, considera-se reincidência
a reiteração, dentro de um ar·o·, na
prática da mesma infração já puni~
da anteriormente.
CAPITULO !I

Das Penalidades
SEÇÃO I

Generalidades

A.rt. 53. As penas pDr 1nfração
dêste Regulamento e sem prej,lizo
de outras penilidades prE-vistas em
lei, são.:
a) multa;
·b) suspensãü;
c) cassação.
SEÇÃO II

Da Multa,
Art: 54. A pena de multa poderá
ser aplicada, isolada ou conjuntamente, com outras sanç5e3 especia.is
estatuidas neste Regulamento e na
l~gislação vigente.
Art. 55. A pena d-e rri.ulta podera
sr-· aplicada aos permissionál'ios que
uraticarem as infi'ações previ.stas nos
llúmeros de 1 (um) a 1.1 (onze) e
19 (dezenove) a 24 (vinte e quatro)
do artig·o 51 dêste RegulamE::nto.
Art. 56. A multa terá o valor de
1 (uma) a 10 (dez) vêz.;;:s o maior
salário mínimo vigente no País, na
data qa infração.
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SEçi..o III
Da Suspensão

Art. 57. Os permissionários estão
sujeitos à ptma de suspensão nas seguintes proporções:
a) de 1 (um) a 15 (quinze)· dias,
quando praticarem as inf~·açõe.s previstas nos números 11 <onze), 14
(quatorze), 15 <quinze), 16 (dezesseis), 17 (dezessete) e 19 (dez~~~'we)
a 24 <vinte e quatro) dp. artigo 51
dêste Regulamento;
b) de 15 (quinze) a 30 (trinta!
dias, quando praticarem fl..S infrações
previstas nos números de 1 (um) a.
11 (onze), 18 (dezoito), 22 (Vinte e
dois) e 25 (vinte e cinco) do artigo
51 dêste Regulamento.
SEÇÃO IV

Da Cassação

Art. 58. Os permissi-::mãrios estão
.sujeitos à pena de cassa.;iio do·. Certificado de Habilitação dB Radioa-.
mador, qÚando:
a) houver reincidê!"lcla na prática
de infraçao anteriorment~ punida
com suspensão;
b) o permissionârio, no prazo estipula-do pelo CONTEL, ntto corrigir
as irregularidades motivadoras da
suspensão anteriormente !mposta;
c) ·incidir o permissionáJ:io nas' 111 ..
frações previstas nos ;J.úmeros t2
(doze), 13 (treze), 19 (dezenove) e
25 (vinte e cinco) do artigo 51 dêste
Regulamento.
SEÇÃO

Da Aplicação das

Pena~

Art. 59. A autoridade competente
ao aplicar a pena ao permjssionário,
atenderá aos antecedentes,· 3, idoneidade, à intensidade do di'!v ou da
culpa, aos motivos, às clrcumtâacígf,
e às conseqüências da inf1·ação.
Art. 60. A pena de multa será
aplicada em dôbro no caso de' reincidência.
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CAPÍTULO lli

Da competência . Para Aplicação de
Penas

Art. 61. compete ao CONTEL apli. car as penas previstas Il~ôte Regulamento.
§ 1º O agente fiscalizador poderá,suspender a ·execução d:O serviço "adreferendum" do CONTEL, quando
fôr criada situação de per:.so de vida,
até ficar comprovada a correção da
irreg-ularidade.
§ 29 As multas serãO aplicadas pelo
CONTEL, dentro do prn.zo d,e 30
(trinta) dias, contados da data de
ingresso ou formação de oficio da
respectiva represen.tação na 'ma Secretaria.
§ 39 o CONTEL, antes de aplicar
penas ·cte multa,. notificara o permissionário para que; dentro c1o prazo de
5 (cinco) dias; contactos ià notificação, o acusado possa apresentar defesa escrita.
§ 49 A notificação intenomperã a
· contagem do prazo fixado I::.u § 2º, ·o
qual será reiniciado a partir do recebimento da def·esa.
CAPÍTULO IV

Dos Recursos

Art. 62. Das deliberações unânimes
do CONTEL, caberá pedido de reconsideração para o mesmo Conselho
e das que não o forem caberá recurso
para o Presidente da RepubliCa. ·
· § 19 As decisôes serão tomadas Por
maioria absoluta de votos 'àos membros que compõem o CoPselho, considerando-se unânimes, tão sOmente,
as que oontarem com a totalidade
dêstes.
§ 2~ o recurso para o F1 esiqente
da República terá efeito -m<svensivo,
devendo ser encaminhado através (,lo .
CONTEL.

Art. 63. O CONTEL encaminhará
à autOridade superior os 1·ecursos re-

gularmente interpostos de seus atos,
·decisões, ou rêsoluções.
CAPíTULO v
IJa R6p1·esentaç.ão .

Art. 64. A ·suspensão da permissão, até 30 (trinta) dias, será apU-

cada pel-o CONTEL, nos casos em
que a infração estiver capitulada no
artig-o 57 dêste Regulament'J, 1'ex oficio" ou mediante representação de
qualquer das seguintes a.Llt&riaades:
I - Em todo o territórto nacional
a) .Mesa da Câmara dos L'eputados
ou do Senado Federal;
b)_ Presidente do Supremo Tribu~
nal Federal; ,
c) Ministro de Estado;
d) Procurador Geral· da República;
e) Serviço Nacional de Ir.tormaçôes;
f) Chefe do Estado·Maior cas· Fõrças Armadas;
g) conselho cte Segurança Nacional;
h)
Associação de· Radioamatj.ore·s
reconhecidos pel-e CONTEL.
II - Nos Estados:
a) Mesa da Assembléia Legisla~i
. va;
b) Presideilte do Tribunal dt; Justiça;
c) Secretário do Interior e cta j·ustiça;
d) Chefe do Ministério P1lblico Estadual;
e) Juiz de MenOres·, nos casos de
ofensa à mora-l e aos bons costumis-.
ILI - Ncs Municípios:
a) Mesa da Câmara MunicJpal;
_b) Prefeito Municipal.
Ar~. 65. Assim que reeeber representação. das autoridades tFdel'ldas no
artigo ·anterior, inciso I, · 1e1:ras "a"
e !'b", incontinenti o co;.-.;TEL not~fic3.rá o permissionário, p~tra· que
ofereça defesa no prazo de 5 (cinco)
dias.
Parágrafo (mico - Quando a representação fór das autori(iac.i.es reIeridas nas demais letras do mc1so I
ou nas letras "a" e "b" do inciso
II, O CONTEL verificará "in .limine ..
sua procedência, a tim '1e notifi-car, ou não, o permissionári_o,
Art. 66. As autoridades referidas
no Art. 63 dêste Regular:nel)to poderão representar . junto ao CONTEL,
v. ·ando a aplicação da peaa de niulta prevista neste Regulamento,
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Art. 67. 0 CONTEL dEcidirá as
repres·entações que lhe forem oferecidas, dentro de 15 (quinze) dias
improrrogi:íveis.
TITULO XI

Dos .Crimes

Art. 68. Constitui - crime punível
com a pena de detenção cie 1 <um)
a 2 (dois) anos, aumentada, da· nJt:tade· se houver dano a terceiro, a inStalação ou utilização de, tr.~iecomuni
cações, sem observância do disposto
na legislação vigente.
Parágrafo ti.Dico. Precedendo ao processo penal, para os efeitos refendas
neste artigo, será liminarmente pro ..
cedida a busca e apreemao da es~
tação ou aparelhzs ile~a1s.
Art. 69. Ineorrerit em nspons8:.biUdade criminal quem violar. a.s telecomunicações, como prev1sto no
artigo 56 da Lei nº 4.117; de 27 de
agôsto- de 1962 e no artigo 151 do
Código Penal.
§ 19 As penas para o cr1me de vio-.
lação das telecomunicações e0táo preyistas nos artigos 151 do Código Penal e 58 ~e 59 da Lei nº ·4.lí.7, de 27
de ~gôsto de 1962. ·
§ 29 será sempre admitida a cxceção da verdade; aduzida nu- prazo
acima, ·em se tratando de calúnia ou
difamação, se o ofendido exercer
função pública na União, uos Estados, ons Municípios, em ent-idade au~
tárquica ou em s-ociedade de econo~
mia mista_.
TÍTULO

XII

Das Associações de Radioamadores

Art. 70. A Liga de Amadores _Brasileiros de Rádio Emissão (LABRE)
e as Associações de Radioamadores
reconhecidas pelo CONTEL como órgão de. classe, deverão:
a) manter relações oficiais com o
Conselho· Nacional de Telecomunicações nos assuntos pertinentes ao radioamadorismo e do interêsse de seus
associados;
b) auxiliar o CONTEL .'1a tiscaU-·
zação das atividades da .Rêde Nacio•
nal de Radioamad-ores· (RNRJ man~eqdo, cOm esta finalidade, o ~ervíço

de escuta nas faixas des~inadas ao
em sua sede e Dlretorias Seccionais, se i.1ouve!· ad··
vertindo os radioamadores seus assocrados .'sôbre quaisquer ).:regularidades observadas•
c) cooperar com o co:-J"TE.(.. para
fiel observância, pelos seru; associados. das Leis, Regulamento.3 e Normas pertinentes ao serv)ço de Raf:oamador;
d> fornecel1 ao CONTEL a.:; lnfor~
mações que se fizerem ne{>essárias sôbr8 as atividades de ~eus asr;Dciados;
e) manter o CONTEL a par da
Ôrganização da Associação e dos nomes dos seus di-rigentes;
{) solicitar ao CONTEL todos _os
elementos que dêle dependem par::t
a completa realização· de sua finalida-de;
g) representar ao. CONTii.iL quando~ comprovar a· prática J.e infraçõea
cometidas por seus associados, que
d~vam ser por êste apreci.f<.das;
h) manter facultatívamenr.e n~s
faixas de radioari:tador1~s, estações
destinadas a transmissões de informações oficütis de int.erêsse do radioamadorismo;
i) cooperar com o CON1;EL na r-e-~
alização , dos ·exames de habilitação
para radioamador,-. podendo, também,
encaminhar documentos de ·:;,nteressa
de seus associados;
j) prO-mover, por 1~odos os meios
ao seu alcance, o desenvol.viment<)
técnico dos vadioamadores seus s..s~
sociado.s, bem com~ o ensina da radiotelegrafia.

l'adioamadorismo~

TÍTULO

XIII

Das Disposições Transitórias

Art. 71. Enquanto não fOrem bai-·
xadas pelo CONTEL, as Normas ,reguladoras da execução d0s Serviços
de Radioamador, contin'tarão _r-m vi~
gor as disposições- que disr:'plinavam
a matéria até a data de publicacão
dêste Regulamento.
Art. 72. Dentro do prazv de 180
(cento e oitenta) dias, a Cl)n~.ar da
fdata da pub_licação_ deste ~~cgula
mento, todos os radi·oamadore,o; "ficam obrigados a solicitar a renóVa,ção de suas UJenç·as.
Parágraió úniCo. Decorrido o pra·zo esta-belecido neste arttgo ..serão
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canceladas pelo CONTEL, as licenças de estações cujos permissionários
não hajam requerido sua renovação.
Àrt. ·73. Os radioamadores que na
data de publicação deste R8gulamt·nto forem detentores de mais de <1m
indicativo, correspondente a s~gundo
domicílio, deverão uptar por ap•ma.<;
um ·dêles, ficando sem efei~o :todos os
demais.
Art. 74. O CONTEL à medida que

se fôr aparelhando para o ·exercício
de suas atribuições, irá ab~orvendo a::;
atuais atribuições do Departamento
dos Correios e Telégrafos, referentf'!s
à fiscalização e à arrecadaçã(• de taxas e multa-s. -.Euclides Ouandt de
Oliveira, Capitão-de-Mar-é-Guerra.
Presidente do Conselho Nacional de
Telecomunicações.
DECRETO N .9 58. 556
MAIO DE 1966

DE

31

DE

Cria junções grattticadas na Diretoria Regional dos Correio; e Telégrafos de São José ào Rio Prêto.

o Presidente da Repúl11ic.:, usando
da atr:bu.ição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.<? Ficam criadas, na Dir~to~
ria Regional dos Correios e Telégrafos de São -José do. Rio Prêto, as seguintes funções
gratificadas essenciais à ~omposiçâo do organismo ~da
referida Dir~toria, criada pela Lei
n.<? 4.600, de 22 de fevereirC' de 1965:
1 - Secretario do Diretor Regional
-

13-F.

1 -

8-F.

H.'

CASl'ELL,

BRANCO

Juarez Távora

. ' DECRETO ;ti[<? 58. 557 MAIO ~E

1966

DE

3-1 D~

.

Altera o Regulamento para a Assts~
- tência Médico-social da Armada,
aprovado pelo_Decreto nQ 47.057, de
21 de outubro àe 1959.

o Presidente da RepUblica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da constituição Fe·
dera!, decreta:
Art. 1Q Fica alterado o inciso I c10
art. 69 do Regulamento para Assis ..
tência Médico-Social da A r m. a d a
aprovado pelo Decreto n<? 47.057, de
21 de outubro de 1959, que passa a
ter a seguinte. redação:
."Art. 6Q ••••••••.•••... •.• •••• •••
I ...:.... Diretor - Contra... Almt ..
rante do Corpo de Saúde da Ma
rinha."
Art. 29 o presente decreto entrara
em vigor na data de Sua publicação,
l·evogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 31 de maio de 1966; 1459
da Independência e 78<? da República.
4

H. CAS'l'ELLO BRANCO

Zilmar de Araripe Macedo

I.[

Chefe da Seção do Pessoal -

1 Chef0- dos Serviços Económicos- 9-F.
1 - Ch~i'e _do Tráfego Postal

6-F.

Art. 2_<?. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
B1·asma, 31 de maio de 1966; 145.<?
da Independência e 78.9 · da República.
-

··~:!

1 Chefe do ·rr.S..fego Telegráfico
- 6-F.
; " 11'>J\Ijj

1 - Chefe de Linhas e Instalações
6-F.
1 -- Chefe de Seçãc de Transportes de Automóvei& Regional (S. T.

-

A. R.) -- 7-F.
1 - Insp'8tor Regional de Correios

e Te-lég'!"a.fos - 5-F.
(
1 -- Encarregado de Manutenção e
Equipamento -- 9-F.

DEÓRETO NQ 58.558 MAIO DE 196'6

DE

31

nE

Altera o Regulamento para a Diretarw.
de saúde da Marinha, aprovado pelo
Decreto n\l 44. 7&0, de 6 de noveinbro àe 1958.
O Presidente da República, usar..do
da atribuição que lhe confere o -ro·-

tigo 87, ·inciso I, da Constituição Fe ..
dera!, decreta:
Art. 19 o inciso II do art. 8Q lto
Regulamento para a Diretoria de
Saúde da Marinha, aprovado pelo Decreto n9. 44.780, de 6 de novembro d~:
1958, e alterado pelb Dec:rE;:to 1;11)me:q
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53. 31}6, de 6 de janeiro de 1964, passa
a ter a seguinte redação:
"~\rt.

gç ••.•.........•.•••••••••

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

II .:_ Vice-Diretor - um UJ
Capitão-de-Ma r-e-Guerra do
Quadro de Médicos do Corpo de
Saúde da Marinha."
Art. 29 Este decreto entrará em vigor na· data ·de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brásília, 31 de maio de 196'6; 1459
da Independência e 789 da Rep~blica.
H. CASTELLO BRANCO
~ilrnar

de Arar'ipe Macedo

DECRETO N9 58.559 MAIO DE 196'6

DE

31

::J!.

Transfere da JUrisdição da Capitanta
dos Portos Fluviais ào Rio Paraná
para a jurisdição· da Capitania doS
Portos do Estado de São Paulo a
Agéncia de Presidente Epjtácio.

o

Presidente da RepúbliCa, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, inciso I, da constituição ~e
dera!, e nos termos do artigo 99 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n9 50.059, de 25 de janeiro de 195!,.
decreta:
Art. 19 Fica transferida da jurisdiçáo da Capitania dos P~rt~s ~1-~viais
do Rio Paraná para a JUrisdiçao da
caoitania dos Portos do Estado de
SáÔ Paulo a Agência de Presiden~te
Epit'àcio, localizada no Estado de Sao
Paulo.
Art. 29 :ttste decreto entrará em vigor na da'Ga de sua. publicação_, _revogadas as disposições em contrano.
. Brasília, 31 de maio de 198-6; .~4:5f?
da Independência e 789 da Republica.
H. CASTELLO BRANCO
Zilmar de Araripe Macedo

DECRETO N9 58.560 MAIO DE 1966

DE

31

DE

f'ransf_ere cargo do Ministério da
Justlça e Negócios Intf!riores para
o MiniSterio da Fazenda.

O Presidente da República, usando
da atl·it-uição que lhe conf·ere o ar~
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tigo 87, item I,· da Constituição Fe~
del'al, decreta:
Art. 19 Fica transferido; com o respectivo ocupante, Sebastião de Sant'
Anna e Silva, um (1) cargo da classe A, Nível 20, da Série de Classes
de Técnico de Administração, Ida
Parte Permanente do Quadro de Pes~
soa] do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, para idêntica Parte Permanente do Ministério da Fazenda.
·
Art. 29 :este decreto entrará em
l'i'gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário;
Brasília, 31 de maio de 1966; 145º
· da Independêricia e 789 da República,
H. ·CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia de Bulh6es
Mem de Sá

DECRETO N9 58.561MAIO DE 1966

DE

31

DE

Dá nova redaçâo ao art. 49 do De ..
creto n9 55.749, de 11 de fevereiro
de 1965, modificado pelo Decreto
n\l 57.635,- de 14 de janeiro de 1966.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, nc:> -r; da ConstitUição Fe~
dera.!, decreta:
Art. 11' O art. 41' do Decreto número 55.749, de 11 de fevereiro de
1965, modificado pelo Decreto nú~
mero 57.635, de 14 de janeiro de 1966,
passa a vigorar com a seguinte re~
dação:
~
"Art. 49 A Comissão, sob a pre~
sidência do Ministro da Justiça
e Negócios Interiores, será composta, ainda, dos seguintes membros:
- Doutor Paulo Gomes Fer~
nandes Vieira
- Doutor Biasino Granato
Doutor Jader Burlamaqui
Dias."
Art. 29 l'!:lste -..decreto entrará em
vif;or na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
· Brasília, :n de ma'io de 1966; 1459
da Independência e 78º da República
H. CASTELLO BRANCO

IY!em de Sá
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Decreto· n9 58.562, ainda não foi
publicado nó Diá1'io o jicial.
DECRETO N9 58.563 -

·DE 1~ DE

JUNHO DE 1966

Promulga ·a Coil.venção sóbre Escravatúra de 1926 emendada pelo Protocolo de 1953 e a Çonvenção Suplementar sôbre a Abolição da Escra-

vatura de 1956 ..

O Presidente da República
Havendo o congresso Nacional apro.vado pelo· Decreto· Legislativo n<? 66,
de 1965 a Convenção sóbre a escrava-·
tura assinada em Genebra, r. 25· de
setembro de 1926 e emendada pelo
Protocolo aberto à assinatura na sede
das NaÇões Unidas, em NovB York .a
7 de dezemb:J:o de '1953 e '3 convtncao
Suplementar sôbre a Abolição da Es-~
cravatura, do Tráfic'J de Escravo~ e
da.B [nstituições e Práticas Análogas
à Escravatura, adotada em- Genebra,
a 7 de setembro de 1956.
E havendo as referidas Convençõ~s
entrado em vigor, para o Brasil, a 6
de janeiro de 196õ, data em que- foi
efetuado· o depósito do instrumento
brasileiro de a.de."'áu junto ao sf~cre
tário Geral das Nações Unidas,
Decreta que as mesmas apensas por
cópia ao presente decreto, seJam executadas e cumpridas tão inteiramente com 0 nelas se cm~ tem.
Brasilia, lt~ de junho de 1966; 145?
da IndePendência e 78?- da Repúblü:a.

cessão de um individuo coln o propósito de escravizá-lo; todo ato de aquiSlç::to · de um· escfavo com o propósito
de vendê-lo ou ·trocá-lo; todo ato de
cessão, por meio de venda ou troca,
de um escravo adquirido par.a ser vendido ou trocaC..o; assim como em geral, todo ato de comércio ou de transporte de escravos.
·
Artigo 29
As Altas Partes contratantes se
comprometem, na medida em que áinda não hajam tomado as necessárias
provit1ência.s, e cada uma no que diz
respeito aos territórios colocados sob
a sua soberania, jurisdi-ção, proteção,
suserania ou tutela:
·
•
a) a impedir e reprimir o tráffco
de escravos;
b) a promover a abolição completa
da escravidão sob tôdas as suas formas, prog-ressivamente· e logo que possível,

Artigo 39

As Altas Partes contratantes se cbmpr:ometem a tomar tôdas as medidas .
necessárlüs para impedir e reprimir o
embarque, o desembarque e o traDS·porte de escravos nas suas águas ~cr
ritoriais, assim como, em geral, em t.o..
dos os navios que arvorem os seus !·espectivos pavilhões.
Âs Altas Partes contre.tantes se
comprometem a negociar, logo que
passivei, uma convenção Geral sôbre
o tráfico de escr.avos que lhes outorH. CASTELLO BRANCO
gue direitOs e lheS imponha obrigaçpes
Juracy Magalhães
da mesma natureza dos que foram
previstos· na Convenção de 17 de juconvenção .sôbre a Escravatura assi- nho de 1925 r·elativa ao Comércio Innaaa em Genebra, em 25 de setemternacional de Armas (Artigos 12, 20,
brO de 1926, e emendada pelo PrO- 21, 22, 23, 24 e parágrafos 3, 4, 5 da
t-ocozo aberto à assinat1tra ou à acei- seçao II do anexo II) 'sob reserva das
tação na Sede- da Organização das aaapta"ções necessárias, ficando enNações unutas, Nova york, em 7 de
tend.ido que essa ConVenção Geral não
aezembro de 1953.
colocara os navios (mesmo de peque~
na tonelagem) · de nenhuma Cns Altas
Partes .contratantes numa posição diArtigo lQ
ferente di das outras Altas Partes
contratantes.
Para os fins d·a presente Convenção,
Fica igualmente entendido que, anfica entendido que:
tes e depois da entrada em vigor da
1? A escravidão -é o estado ou con- mencionada Convenção geral, as Alt~
dição de um indivíduo sôbre o qual se Partes co'nt:ra.tantes conservam tôda
exercem, total ou parcialmente, os liberdade de realizar entre si, s0m
atributos do direito de- propriedade; 1 contudo derrogar os principias estipu2Q .o tráfico de escravos compt'een- lados no parágrafO precedente, ·enten-·
de todo ato de· captura, aquisição ou dimentos especiais que, em razão da
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sua situação peculiar, lhes pareçam
convenientes para conseguir, com" a
maior brevidade possível, a abolição
completa do tráfico de escravos.
Artigo 49
As Altas ·Partes contratante~ prestarão assistência umas· às outras para
logr:ar a supress~o da escravidão e do
tráfico de escravos.
Artigo

5~?

As Altas Partes contratantes reconhecem que o recurso ao trabalhO forçado ou obrigatório pode ter graves
conseqüências e se comprometem, cada
uma no que diz respeito aos territórios submetidos à sua soberania, ju~
il'isdição, proteção, suserariia ou tutela, a tomar a,<; medidas necessárias
para evitar que o trabalhO forçado, ou
obrigatório produza. condições análo. gas à escravidão.
Fica entendido que:
19 S0b -reserva das disposições transitórias enunciadas no parágrafo 2
abaixo, o trabalho forçado ou obrigatório sàmente pode ser .exigido para
fins públicos;
21? Nos territórios onde ainda existe o trabalho forçado ou obrigatório
pa:ra fins que p.ão sejam públicos, as
Altas Partes contratantes se· esforça-rão por acabar com essa prática,
:progressivamente e com a maior rapidez possível, e, enquanto subsistir, ,o
trabalho forçado ou obrigatório só
será empregado_ a título excepcional,
contra remuneração adequada e ccinl.
. a condição de não poder ser imPosta
a mudança do lugar he..bitual de resi. d.ência ..
39 Em todos os casos, as autorida~
des centrais competentes do· território
inter?ssado assumi:i"ão a responsabilidade d-o récurso ao trabalho forçado
ou obrigatório.
Artigo 69 1
As Altas Pat_·tes co.ntratantes, cuja
legislação não seja desde já sufi_cient;e para reprimir as infrações às leis
e regulamentos promulgados para ~pli
car a presente convenção, se comprometem a tomar as medidas necessál'ias para que essas infraçõés sejam
severamente punidas.
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Artigo 79
As Altas Partes contratantes se
comprometem a comunicar umas às.
outras e ao Secretário Geral da Or-ganização das Nações Unidas as wis·
e regulamentos que promulgarem para
a aplicação das disposições da presente Convenção.
Artigo 81?
As Altas Partes contratantes convêm em que todos os litígios, que possain surgir entre aS mesmas quanto
à- interpretação ou à aplicação da
presente Convenção, serão encaminhados à Côrte Internacional de Justiça, se não puderem ser resolvidos
por negociação direta. Se os Estados
entre os quais surgir algum litígio, ou
um dêles, IÍão forem Partes no Estatuto da Côrte Internacional de Justiça, êsse litígio .será submetido, à von-:
tade dos Estados interessados, quer à
Côrte Internacional de Justiça, quer a
um tribunal de arbitragem constituído em conformidade com a Convenção
de 18 de outubro de 1907 para a solu. ção pacífica dos conflitos· internacionais, quer a qualquer .outro tribunal
de arbitragem.
Artigo 99
Cada uma 'das AltaS Partes .contratantes pode declarar, quer no momen~
to da sua assinatura, quer ho momento da sua ratificação ou adesão,
que, no que. diz respeito à aplicadí.o
das disposições da presente convEmção ou de algumas delas,. sua,àceitação _nã~ vincula todos àu qualquer dos
territóriOs que se acham sob a sua
sob~rania, jurisdição, proteção, suse~
.rama ou tutela; e cada uma das Altas_ Partes contratantes poderá pos-.
tDrwrme:nte aderir em ·separado, total•
ou parcialmente, em nome de cmal;...
quer dêles .
·
"'
Artigo 10
Sé suceder que uma das Altas Partes contratantes queira .denunciar a
presente Converição, a denúncia será
notificacJ,a por escrito ao SecretárioGeral da Organização das Nações Unidas, que enviará imediatamente uma
cópia autêntiCa da notifi~ação a tôd\'LS
as outras Altas Partes contratantes,
informando-as da· data de recebimento.
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.A denúncia sàmente produzirá ef2ito .em relacào ao Estado que a tenha notificâdo, e ~m ano depois de
haver chegado a notificação ao Se ..

cretário· Geral da Organização das Nações Unidas.

A denúncia poderá,

outro~sim,

s~r

feita separadamente no que diZ resp~l
to a que qualquer território · que Se

ache sob a .sua soberania, jurisdição.
p~·oteção; suserania ou tutela.
Artigo 11

A presente Convenção, que será 'datada de hoje e cujos texto.s francês c
irtglês sào igualmente autênticos, ficará àberta até J9 de abril de 1927 à
assinatma dos Estados membros da
sociedade das Nações.
A presente Convenção será aberta à
ad-esão de todos os Estados, inclusive

os Estados não membros da Organização das Nações Un1das, aos ,quais o
S€cret6.rio Geral haja C<nviado uma
Cópia autentioada da Convenção.
A adesão se efetuará pelo ·depósito
de um instrumento na devida forma
em poder do Secretário Geral da 01;ganizaçâo das Nações Unidas, que dará
disso conhecimento a todos os EstadDs
partes à Convenção e a todos os outros Estados contemplados no presente artigo, indicando-lhes a data em
que cada um dêsses instrumentas de
adesão foi depositado·.

Artigo 12
A presente C:onvenção será l'ahíicada- e os instrumentos de ratificação serão depositados no Escritório
do Secretário Geral da Organbação
das Naçõ'2s Uniçias; que o riotificará
ãs Altas Partes -contratantes.
A Convenç2.o produzirá seus efeitos
para cl:l.da Estado, a partir da dat:.:t.
do depósito do 'instrumento de ratificação ou adesão.

Convencão Suplementar sôbre a Abolição da Escravatura, do Tráfego de
·Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à Escravatura.
Preâmbulo:

Os Estados partes à presente Con':ó.
venção,

Considerando que a liberdade é um
d'\teito que todo ser humano aJdquire
ao nascer;
Conscientes de que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta,
sua fé na dignidade e no valor da
;::;essoa humana;
Considerando que a Declaração Universal dos Direitos do Homem. proclamad.a pela Assembléia Gei'al como o
iJ.eai comum a atingil por todos os
puvos e nações, dispõe que ninguém
será submetido ~~ escravidão ou ser-.
vidác e que a escravidão e 0 tráfego
de escravos estão proibidos sob tõdas
as suas fórmas;
Reconhece.ndo que, desde a Conclusao, em Genebra, em 25 de setembro
de 19:JG, da Convenção sôbre a escraV8.tu.ra que visava suprimir a escravidão e o tráfego de escravos, novos
realizaoos nesse
progressos foram
sentido;
Levando em conta a !.Jonvençã0 de
1930 sôbre o Trabalho Fl)rçado e o
(!U.'" foi feito ulteriormente pçla Organização Internacional do Trabalho em
rel::>.çâo ao kabalho forç<J.do _ou obi·i-.
_;;a tóriO;
Verificando, contudo qu~ a escravtd.ão, 0 tráfego.- de escravos. e as instituições e práticas. análogas á. escravidão air.da não fcram eliminadús em
tôds.s as regiões do mundo;.
Hs.vendo decidido em conseqüt-ncia,
que a Con'venção de 1926, a qtla; continua em vigor, deve agora set ampliada por uma ccnvençãJ sapiemen~
t2.1 destinada a ~ntensifka: os esfl"oçc·3, tanW naciOnais com0 inh.:rnaclO~
11a.is, que viss.m abolir a escl"fwidão, e
tráfego de escravqs e as im:tituições:
e práticas análogas à escravidão;
Convieram no seguinte:
sEÇÃo

-I

Instituições e práticas análogas à escravidão

Cada um dos Estados Partes <1•. presente Convenção tomará tôdas as meà.Ldas, legislativas e de outra natureZ3., que sejam viáveis e nee~:ssárias,
r ·. obter progressivamen t-9
logo
qc~e possível a abolição comph·ta oti o
>1,bar.dono das instituições ~ ,')rática8
s- .mtes, onde quer ainda subJ>istam.
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enquadrem-se ou não na d8.Lnição de
escravidão ..}Ue ~igura no art:tgo primeiro da Convenção sôbre a escn.vidão assinar.:Ia em Genebra, em 25
de setembro de 1926:
a) A servidão por dívidas, isto é, o
'estado ou a condição resultante do
fato de que um devedor se haja comprometido a fornecer, em garantia de
uma divida, seus serviços pessoais ou
os de alguém sôbre o qual tenha autoridade, se o valor. dêsses serviços
nâ.o fôr equitativament·e etvaJiado no
B.to da liquidação da divida cu se a
Cluração dêsses serviços não fôr limitada nem sua natureza definida;
b) A servidão. isto é, a condição
de .qualquer um que seja Jbrigado
pela
lei, pel<:l costume on por. um
acôrdo, a viver e trabalhar. __ uma
terra pertencente a outra pessoa e a
fornecer a essa outra pessoa, ce-ntra
nmuneração ou gratuitamente, dekrminadr.>S serviços. sem poder mudar
.sua condição;
c) Tôda instituição ou prática em
virtude 'da qual: ·
I - Uma mulher é, sem que tenha
o direito de recusa, prometida ou dada
em casamento. mediante remuner2.ção
em dinheiro ou es~écie entregue a
seUs pais, tutor, fam1lia ou a qualquer outra pessoa ou grupo de pes- "'
soas;
·
II - o marido de uma mUlh"!r a
família oÜ o clã dêste têm o dil·eito
de cedê-I:: a um terceiro, a titulá
oneroso ou não;
III - A ·mulher pode, por mor!;e do
marido, ser transmitida por suces·são
a outra Pessoa;
d) Tôda ihstitui.ção ou prática em
virtude da qual uma criança ou um
adolescente de menos de dezoito anos
é entregue, quer por seus pais o'.l um
dêles, quer por seu tutor, a un1 terceiro, mediante remuneração ou sem
ela, com 1• fim da exploração da pes~
soa .ou .!a trabalho da referida C!'i:m~
ça ou adclescente.
Artigo 29

Com- o propôsi"to de acab&.!' com as
institUições e práticas visadas na ü. lí~
nea c do artigo primeiro da p1·esG1te
Convenção, os Estados Partes se ~oro
prometem a fixar, onde couiJer, idadefl
mínimas adequadas para o casamento, a estimuJ.ar a adoção de um IJl'Oce.s.so que permita -a ambos os tutll:ro:J

517

EXECUTIVO

ccnJugcs expTimir livremente o seu
consentimento ao matrimônlo em
pres:mça de uma autonctade civ11 oU,
religiosa competente, e a fomentar o
'registro dos ca.samentos.
SEÇÃO II

'J:rájico de Escravos
Artigo 3º

1. O ato de transportaT ou tent.a1
tramportar escravos de um pais a
outro, por qualquer meio de t:ansporte, ou a cumplicidade nesse ato, constituirá iníraçâo penal segundo a.
lei dos Estados Partes à Convenção,
e ·as pess<:as reconhecidas culpad<i-S dü
tal informação serão passíveis de pe~
na~ muito rlgorosa:s.
2. a) Os Estados Partes tum~n·ão
tódas as m8didas necessànas para
imptt.iiY que os navios ::: aeronaves
Mltor1za::tos a arvorar suas bandeiras
uansponern escravo:.; e par4 pumr as
pessoas .culpadas dêsse ato ou cu!padas de utilizar o pavilhão nacional
para tal fim.
bl Os Estados Partes tomarão tô·
das as medidas necessarias, para qu-3
[eus portos, seus aeródromos e sua;:;
costas n.fo Pos.san:. servir para o
t~·a.nsporte de escravo::;.
3. Os Estados Partes 8. C-cnvençao
trocarãt informaçõ~.c; a Hm /de assegurar a coordenaçâo prática. d&s me·
didas. tomad.as. pelos mesmos na ll!Ü.\
eontra c trái"~co de esCravos e se comunicarão mUtuamente qualquer caso d~ td..ficu de escravos e qualque.r
tent.ativa de ~nfraçik dêsse gênero d$
que tenham conhedmento.
l!..rtigo 49

Todo escravo que se refugim· a ix;r·
de um navio de Estado Parte à.
presente Convenção será livre ipso
tacto.

ao

SEÇÂO III

Escravidão e Instituições e Prâticas
Análogas à Escravidt'lo

En1 qualquer país em que a escni·
victao ou ::ts ·instituições e prática:)
mencionadas no artigo primeiro "da
p1·esente Ccnvenção não estej.J.m ~:in~
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da completamente abolidas ou aban~
danadas, o ato de mutilar, de maréar
com fen-o em brasa ou por qualquer
outro processo um escravo ou uma
_pessro de condiçãó servil -- para indicar sua condição, para infligir um
castigo ou por ·qualqUer outra mzão
- ou a cumplicidade em tais atos
constituirá infração penal em face
da lei dos Estados Partes à Convenção, e as pessoas reconhecidas \~ulpa
das serão _passíveik. de pena.
Artigo 69

tuições oU práticas mencionadas no
artigo primeiro da presente Convenção;
c) 11 Tráfico de escravos" significa
e compreende todo ato de capt,ura,
aquisiçãQ ou cessão . de uma pessoa
com a intenção de escravizá-la; todo
ato de aquisição de um et.:cravo para
vendê-lo ou trocá-lo;. todo ato ae
cessão, por venda ou troca, de uma
pessoa adquirida para ser vendida ou
trocada, assim como, em geraL todo
a to de comércio ou transporte de escravos, seja qual fôr o meio de transporte empregado.

1. o ato de escravizar uma pe~~;ca
ou de incitá-ta a. alienar sua libersEÇÃo v
dade ou a de alguém na sua deoendência, para escravizá-la, const,iiuir~- cooperação entre os Estados partea.
e Comunicaçáo de Informações
infração penal em face da lei dos
.Estados Partes à presente ConvenA.rtigo 8"
ção, e as pessoas reconhecidas culpadas serão passíveis de pena; dar-se1. Os Estados Partes à convençãr.
á o mes!!?-o quando houver participa~
ção num .entendimento formado com , se comprometem a prestar-se muwo
concurso e a cooperar com a Organi·tal propósito, tentativa de coineter
zação das Nações Unidas para a apli~
êsses delitos ou cumplicidade neles.
cação das dispoSições que precedem.
2. Sob reserva das disposições da
2. Os 'Etsados Partes se cx-mpromealinea introdutória do a.rtigo primeiro desta convenç~o, as disposições do
tem a enviar ao Secretário Geral elas
paragrafo primeiro do presente. artiNações Unidas exemplares de tôda 181.
tOdo regulameJ,J.to e tôda decisão s.d~
go se aplicarão igualmente., a'o fato de
ministrativa 2.'dotados 1ou postos 'em
incitar alguém a _submeter-.'se ou a
vigor para aplicar as disposições cta
. submeter uma pessoa na sua p.epenpresente Convenção.
dência a uma condição .::ervira resultante de- alguma das instituições ou
3. o Secretário Geral comunicará
práticas mencionadas no artigo prias informações recebidas em virtude
meiro; assim também ..J:Uando houver
do parágrafo 2 dÕ presente artigo às
participação num entendimcinto for01.1tras Partes e ao Conselho Eco·
mado cm-TI tal pfopósito, tentativa d~
nômico e social, como elemento de
oomete1· tais delitos ou cun.1p1icidade
documentação para qualquer debate
nele:,.
que o Conselho venha a emprezmder
com o propósito de formular novas
SEÇÃO IV
l'ecomendações para a abolição da escravidão, do tráfiCo de escravos ou
D,efinições
das instituições e práticas que são objeto da Convenção.

Artigo 79

Para os fins da presente Conveh·

ç~,o:

a) "Escravidã-o", tal ~omo foi definida ·na Convenção sôbre a E:.>crnvidão de 1926, é o estado ou a condição de um indivíduo sôbre o qual ;:;e
exercem todos ou . parte -dos podêres
atribuídos ao direito de propriedade
e "escravo'' é o indivíduo em tal es ..
tado ou condição;
b) "PeEsoa de condição servil" é a
que se 8111·ontra no estado ou condicãn aue resulta de alguma das insti~

SEÇÃO VI

Cláusulas Finais
Artigo

9~'.

Não será. admitida nenhuma rer.e1 ~
va à Convençã.o.
Artigo lOq

Qualquer 1itígio que. surja entre os
Estados Partes à convenção quanto
à sua interpretação ou aplicação, -
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à:

que não seja resolvido por meio de
negociação, sera submetido
Côrte
Internacional de Justiça a pedido de
uma da.s Partes em litígio, a meno;o

que ..:stas convenham
ae outra forma.

em resolvê-lo

Artigo 11

presente· Convenç~l.o ficará
9.Derta, até 19 de julho de Hl57, à as.:-:i:natur~ d~ qualquer 'Estado membro
das Nações Unidas ou. do.:) organismos
especializados. Será sUbmetida à ratif-icação dos Estados signatános- e os
in.strumentos de ratificc.ção seráo ct~
positados. em poder do Secretário Ge·
ral das Nações Unidas; que o comuD.!Cal'á a todos os Estados signatários
ou aderentes.
2. ·Depois de 19~ de julho O.e 1957, a
Convenção ficará aberta à adesão de
qualque, Estado membro das N<1.çóe;.,
Unidas ou dos organismos espe<.:milzad.Ds, ou de qualquer outro Estado
que a· Assembléia Geral das Naçóe.:i
Unidas haja convidado a adetil·. A
adesáo se efetuaiá pelo depósito de
um instrumento na devida forma em
poder do secretario Geral das Nações
Unidas, que o comunicará a todos ut5
E;·~tados signatários e aderentes.
1. A

Artzgo 12\l

1. A pre:seme Convenção se aplicará a todos os tenitórios .não au;;õnomos, sob tuteia, coloniais e outros
territórios não metropolitanos- representados per um Estado Parte no
plano internacional; sob reserva das
disposi.ç5e3 do parágrafo 2 do pres<:!nte artigo, a parte intel·cssad·:t d·~vera
no momento na assinatura ou da ratificaç:?"o da Convenção, ou ainda da
adesao à Convençáo, declarar. o ou os
territórios não metropolitanos aos
qua1s a presente Convenção se apli~;.ará ipso jactO por fô~ça dessa assinatura, :·atincação ou '{df)sào.
nmento .pré vto de um território não
m'étropo~Jta.no. em virtude das leis ou
práticas constituciona!s do Estado
Parte ou do território nâo njetrcpolita.no. a Parte .deverá esforçar ·se po1
obter o consentimento do território
não metnfpolitano, dentr-o do prazo de
doze meses q, partir da data da sua
assinatura, e. uma vez ubtido ~:3se
consentimento_ a Parte dev~~ra aottí1·
cá-lo ao Secretãriu Gerar. A par~il
2. Qua~là(. fôr necessário o _consend~ data 'do receL.mento dessa not•fi-
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cação por parte do Secretário G;;ral,
a Convenção se apl1cará ao terrir.óno
ou territórios men('ionado.s :na referida
notificaça.o.
3. Terminado o prazo de doze ineses •nenclonadü no parág1·afó precedente, as Pane;:. in~eres::;adas ü1tor
mara, o secretá:no Gen' dos re::;u~-
t.ados das consultas com os territ..'lr~~.-\'3
nao metropolitanos cujas relações intel'nacíonais 1he:> incumbam e que
não ha iam dado o seu consentimento
para a aplicação da preseme conven-

ção.

Artigo 13':.1

convenç_ão entrará em vigo-r
na data em que dois Estados sejam
Partes à mesma.
2. Entrará depois em v1gor, no toeante a cada f:.c:tado e tei'ritório, n<:~.
Cata do dt"pósito do instrumento de
ratificação ou oe adesào do E;:;tactu
interess!:l.'!o ou da no'tlflcação da sua
aplicaç.âo a ê.ssc~. t~::rrit6rlC:r.
1. A

Artigo

:l4(,>

1. A aplicação da prese~t-e Convençào será diJidicta. en1 .ptríodos suc<:.:s~

sivos de três anos, o primeiro ao~
quais começará a contar-!3e a parth
da data da ·entrada em vigor dá. Convenção, segundo o dispqs'õo l)o parágrafo 1 do artigo 12.
2. Quf!,-lquer Estado Parte poa.erQ.
denunciar a presente Convençáo; 11
rigirtdo, no mínim{' seis meses ante3
da expiração do periot'lo trienal em
curso, uma ri.otificação ao Secr':}tárw
Geral. Este comunicará essa notificação e a data do Eeu recebimento a tõ"
das as outras Partes.
3. As denúncias surtirao efeitos ao
expirar o p~ríodo trienal ·em curso.
1
4. Nos casos em que, de conforml-.
dade com o disposto no artigo 12, a
lJresente Convençào se haja tormúlo
aplicável a um território não metropolitano de uma das Partes, esta poderá, co mo consentimento do território de que se trate, notiricai', desde.
então a qualquer momento, a-o Secretário Geral das Nações Unidas, que ~
Convenção é denunciada em rt:.~:t-t;ãí.'>
a êss8 território. A denúncia surtirá
efeito um ano depois da data do rece··
bimento da notificação ·pe1o Secretá~
rio Geral, que comun1cará a todos o~:
outros E.stados Partes essa notifi-::2,...
ção e a data em que a tenha recebluü,
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c) conta-se o tempo na c1a:;Ge
a que, à ·época, pertencia, bem
como o · tempo liqu:do das classes inferiores nas antigas carreiras, na hipótese de se integrar a
nova classe de antigos ocupante:;
de mais c12 u:rca. clas:_;e d'2 :::arreiras diferentes.
II - Para os que possu!am., a
qualidade de extranumerãrio-m8nsalistâ a 30 de junho de H!-60:
a) · conta-se o tempo na referência a que, à época, pertencia,
na hi.pótese de se integrar :1 nova classe apenas de antigos
ocupantes de uma mesma referênC1a; cu
·
b) conta-se o tempo na. r2ferência a que; à época, pertenc:_ia,
bem como o tempo das refe!'encias inferrores na antiga Sél·ie
funcional, na hipótese de se integrar a nova classe de antigos.
ocupantes .de mais de uma 1·eú:rência; ou
c) conta-se o ·te.mpo na refe,rência a que, à época, pertencia,
bem como e tempo liquido das
refei1ências _inferiores nas anügss.
séries func~onais, na hipótese de
se integrar a nova classe de mais
de uma referência de séries funCionais diferentes."

Artigo 15ç

A presente Convenção, cujos textos

inglês, chinês,

espanhol,

frand~s

e

russc são. igualmente auteRt~cos, será· depositada no arquivo da secr<-:t.a

ria das Nações UnidaS. O secretário
Geral fornecerá cópias cert.l!Icauas
autênticas c18, convenção pàra que se-

jam enviadas aos Estados Partes, assim como a todos os outro:-: Est~: de~
Membros 'ias Nações Uriidas e

or~~··

nismos e.spcc~alizados.
Em fé do que os :?.baixo assinado:-.,
devidamente auto:::izados por seus respectivos Governos, assinaram a prt:~
r:,ente Convenção na.s ds..tas que ogu. ram _ao lado das mas respectivas aSsinaturas.
Feito nu Escritól'io Eur@peu das·."ht··
ções Unidas, em Genebra, em set:e 'ti e
setembro de mil novecentos e cm-.
quenta e seis.
DECRETO N9 58.564

JUNHO DE 1966

DE 19 n;;:

Altera "o Decreto 53.480, de 23 ·de janezro de 1964, que dispõe sôbre o
Regulamento de
Promoção' dos
Funcionários Públicos
Civis
da
União.

O Presidente da ~epública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
tendo em vista o que consta d·a :Exposição de Motivos n° 159, de .:2.0 de
abl"il de 19513, do Departamento Administrativo do Serviço Público, decreta:
Art. 1'? Os itens I e II do al'tigo
74 do Decreto n9 53.480, de 23 de
janeiro de 1964, pa-ssam a ter a seguinte redaçâo;
"I - -para os· que possuíam a
qualidade de funcion-ário a 30 de
junho de 1950: · '
a) conta-se o tempo na c1:-.s.se a que, a época, pertencia, na
hipótese de se integrar a nova
classe apenas de antigos ccupan-·
tes de uma mesma claf.jse; _ou
b) conta-se o tempo na Cl.8$SC
a que, à época, pertencia, bem
como o tempo líquido das classes
inferiores na antiga carreira na
hipótese de se integrar a ~ova
classe de antigos ocupantes c!e
mais de uma classe.

Art. 2? ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíli9., 19 de junho de 19,55; "1109
Independência e 78" da - :-3.epública.
ds.

H.

CASTEÜ.O

BRANCO

Mem de Sã
Zilmar de Araripe_ Macedo
Arthur da Costa e Silva
Juracy Magalhães
Octãvw Bulhões
Juarez Távora
Ney Braga
Pedro Aleixo
Walter Peracchi Barcellos
Eduardo Gomes
Raznnundo ele Britto
Paulo Egydio Martins
Mauro Thibau
Sebastião de Sant' Atina e Silva.
Osvaldo Cordeiro de Farias
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DECRETO NQ 58.5.65 -

DE 19 DE

.JUNHO DE 1966

Concede nacionalização à SoCiété
Anon'lf_me du Gaz de Rio de Janeiro sob a denominação de Sociedade Anônima do Gás do. Rio de
Ja1z.eiro.

O Presidente da República., usanciu
da atribuição que lhe confere o
art. 37, inciso I, da Constituição

Federal, e nos têrmos do Decreto-lei
n9 2.627, de 26 de setembro de 1940,
decreta:

Ai·tigo ú.nico. 1!: conced,ida nacionaJiza.ção à Société Anonyme du Gaz
de Rio de Janeiro, com sede em Bruxelas, Bélgica, autorizada a funcion•ar
no Brasil, atrav-és de Decretos Federais, b último dos quais sob o
n? 25.642, de 7 de outubro de 1948,
sob a denmninaçâo, ·porém, de Sociedade Anônima do Gás do Rio de Janeiro, _tendo em vistâ a transferência
de su& sede para a cidade do Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara, Bra,si1, com os Estatutos Sociais que
apres~ntou,
devici'amente elabcroJ.do3
em obediência à. lei brs.sileira, e· com
o capital sochl mantido na importânchl de Cr$ 15.330.0DO, (quinze milhões, t1:ezentos e oitenta mil cruzeiros), dividido em 1.000 (mil) 8.Ções
ordinárias, nominativas, do valor unitário de crs 15. 38~. (quinze mil, trezentos e oitenta cru3eil·os), Conso,J.nte
resoluções aprovadas pela Diretoria
em l'8U:J.·iô2s reall.za.d3.-S a 1~ de junh~
de 19ô3 e 20 de de~;em!Jrb -de 19e5
bem ccmo deliber$.ç'áo aprovada €n{
!~ssembléia Geral Extraordinária, reaw
lmz.da a 27 de janeiTo dê. 1966, e por
terem sido aceita::; :lS condições julsacl.as conveniente3 à defesa dos intel'êsses nacionais, de acôrdo com o
art. 71, §§ 29 e 3? do nrecitado Decreto·lei n9 2. 627, de 26 de setembro
de 1940.
Brasília, 1Q de junho âe 1966; 145<?
da Indepenà"ância e 789 da Rep\1.b!ica.
H. CASTELLO

BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO N9 58.566 -

JUl\"EO DE 1966

m: 2

DE

Concede à sociedade L. Figueiredo
Navegação S.A., autorização para·
continuar a funcionar como emprêsa de navegação de cabota,gem.

o Presidente da República, us<tndo
da atribuição que lhe confere o ;:w:tigo
87, inciso I, da Constituição Fed~n-il,
e nos têrmc-s do Decreto-Lei número
· 2. 734, de 20 de novembro de Hl40,
decreta:
Artigo tlnico. B concedida à soc:íed.<J..de L. Figueiredo Navegação Sociedade Anônima, com sede na ddade
de Santos, Estado de São Paulo,_ autorizada a funcionar através de Decreto.,_ Federais, o últim-o dvs quais sob
o n9 57.139, de 29 de outubro de 19ü5.
autorização pa.ra continuar a funcionar como emprê.::a de navegação de
cabotagem, com as alteraçõ8s est~~tu
tarias apresentadas, que compreendem
elevaÇão do valor nomina1 de cada
lição para Cr$ 1. OOü (hum mü cruzeiros, bem c'ümo aumento do capital
social de Cr$ 60G.C00.000 (seiscentos
milhões de cru~eiros) . para ....... .
Cr$ 1 1)50. 000.000 (hum :.ü!t1ãc. seiscento-s e cinqüenta milhõrzs de cruzeiros), mediante incorporaçao de Reserva~ bem como correção mone';ária
'-tos valôres do Ativc im·Jblll<:~.du DOS
térmos da Lei nt? 4.357. de 16 de
julbo de 1954, capital ês~c dividido
em 1.650.000 (um milhão, sel.::.'f~ntas
e ci:1qüent9. mil) ações ordi'lárias. no-mirla t1v8.s·, do valor unitá~·io de
CrS l. [){)(o (hUm mil êruzeiriJG) . diS·
tribtüda.s com base na Lei nll 2. 180,
de 5 de fevereiro de 1951, consG'aní;e
deliberações adotadas em Assemb:ébs
Gcrr.is ExtraC!'dinári:;,s, i~alizadas a
20 de· 8,bril de 1965 e 8 de setembro de
J.965, obrigando-se a rr.esma so~:Jedade
u cum.pril integralmente as leis e re··
guiamentos em vigor, ou que venham
a vigo;:ir, sêbre o objeto da ·p-re,;ente
Hutm·izaçfi.o.
Brasí!ia, 2 de junho de 1S-66; 145'l
da Independência e 739 da B.17púb1ica.
!·1. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins
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DECRETO NQ 58.567 JUNHO DE Í966

DE

2·

DECRETO NQ 58.588 -

DE

1prova alterações introduzidas nos
Estatutos da Companhia Nordeste
de- Seguros, inclusive aumento do
capital social.
·

o

9

DE

balho da 2~ Regtão, abre o crédito
especial àe Cr$ 89'0. 000.000, para o
fim que ~specijica.

:ta atribuiç8.o que lhe confere o artigo

37, incis·o I, da Constituiçã0, e nos
térmo.s do Decreto-lei n9 2.063, de 7
:ie março de ~940, decreta:
Art. 19 Ficam a provadas n.s alteraçbes introduzidas nos Estatutos da
Companhia Nordest:;. ele Segur-os, com
sede na cidaQa do Rio de Janeiro, au~
torizada a funcionar pelo Decreto número 16.783, de 20 de outubro de 194:4,
lnclusive aumento do capital sociàl de
Cr$ 5.000.000 (cinéo milhões de cru~
zetros) para Cr$ 210.000.000 (duzentos
e dez milhõeS de cruzeiros), ccmforme
delibetacão de seus acionistas em As
sembléia~s Gerais Extraordinárias, realizadas em 25 dé setembro de 1964, 25
de setembro e 29 de outubro de 1985,
mediante as seguintes condições:
I - Inclusão, nos Estatutos, de um
dispositivo tornando obrigatória a integralização do capital social dentr-o
de 12 (doze) meses, a partir da dat!'>
da publicação do respectivo Decreto.
II - A alteração consignada. na
cláusula precedente deverá ser apro··
vada em Assembléia Geral Extraordiná.ria, d.entro de 60 (sessenta) dia~,
contados da data. da publicação dêste
Decreto.
Art. 29 A Sociedade contlnuarâ tn·
tegrà..lmente sujeita às le_is e aos reg11·
lamentos vigentes, ou que ·venham a
vigorar, sôbre o objeto da· autorização
a que alude aquêle Deci'eto.
Brasília, 2 de junho de 1966; 145\> da
[ndependência e 789 da República.

2

Poder Judiciário - Justiça do Trabalho - Tribunal Regional do Tra-

Presidente da República, usando

. o Presid.ente da República, >Jsando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n9 r, da Constituição, da aut-:>rizaçâo contida na Lei n\> 4. 721,
de 9 de julho de 1965 e tendo ouvido
o Tribunal de Contas e o Ministério
âa. Fazenda, nos tê.::mos do a;rtigo ·83,
do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art .. 1t?. Fica aberto ao Poder Judiciário - Justwa do Trabalho ·Tribunal Reg·ionâl do Trabalho da
Segunda Região, o crédito especial' de
CrS 890.000.000 (oitocentos e noventa milhões de cruzeiros), destinado
ao atendimento das desnesas 'iecorrentes da referida Lei, Que fixa novos valôres ·para os símbolos dos cargos e funções gratificadas do Quadro do Pessoal da Secretaria cto·t rr,.esmo Tribunal Regiçmal.
·
Art. 2<?. o créditO especial .de que
trata o artigo anterior será registn;.do, .automàticamente, pelo Tribunal
de Contas e distribuido ao Tesouro
i.\Tacional.
Ârt. 3\>. .f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, l'ev_ogadas as · disposições em contl:á~
no.
Brasília, 2 de junho de 1966; 145"'

da

Independência e 78<? da

Repú-

blica.
H ... CASTELLO

BRANCO

Octávio Bulhões

H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Marttns

DECRETO

DE

JUNHO DE 1966

Mem de Sá
N9

58.569 -

DE

2

DE JUNHO. DE

1966

Apro1;a os orçan;ento~ dos Conselhos Regionais de Medicina dos Estados
dn Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usc.rido da atribuição que lhe confere o

art. 87. item I, da Constituição, r.0s têrmos áo art. 107 da Lei n<? 4.320,
de u ·de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no D~cieto nº 54.397,
de g de outubro de 1964, alterMo pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
iane1•·o de 1965. decreta:
Ai•T,. 19 Fic.am aprovados, cor:;fcrme os quadros anexos, os orçamentos
pa.ra··o exercício de 1956, dos Cvr~selhos Regionais, de Medicina dos Estados

ATOS ~~ PODER F.xECUTIV!J

523

do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, autarquias
tedera.is vinculadas ao Ministério do Trabalho e Prev1dênma Social.
tl..:rt. 2° f:ste decreto entrará em vigor na data de 'sua publicaçãq,
revogadas as disposições em contrário.
.
Brasilia, 2 de junho de 1966; 145Q da Independência e 731? da República.
H. CASl'ELLO BRANCO

'Walter Peracch_i Barcellos

Os _anexos a que se refere o texto foram publicados ·no D. o. de
6 de junho· de 1966.
DECRETO N9 53.570
JUNHO DE 19ô6

DE

2

DE

Modifica a denominação de estabeZed:mento de ensino superior. ~

pelo Decreto n9 50.517, de 2 de ms,lo
de_ 1981, o "Fundo Norte-Americano
para Assist~ncia Social", com sede no
Estado da Guanabara.
Brasília, 2 de junho de 1966; 1459
d~ Independência e '789 da Repúb!icl:l..

·o Presidente da República, no uso
H. CASTELLO BRANCO
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e
Mem de Sá
tendo em vista o que consta do processo núinero 7.954-65 do MinisLério
da Educação e Çultura, decreta:
DECRETO N9 53."572 - DE 2 DE
Artigo único. A Faculdade ·de FarJUNHO DE 196·6
mácia, da Universidade de Santa .Maria, ftmdacta em 30 d·e ·setembro de
Abre, pelo Ministério das Minas e
1931 _e federalizada pelã Lei númeEnergia, ·o crédito especial de Cr$ ·
ro 1.254, de 4 de dezembro de 1950 ·
1.500."00-0.00:0, para o fim que espepassa a denominar-se "Faculdade ·d~
cifica.
·
Farmácia e Bioquímica da -.Univer.si~
da de de ·santa Maria".
o Presidente da República, usando
~rasília, 2 de junho de 1966; 1451?
da atribuição que lhe confere o ard~ Independência e 789 da Repútigo 87, item I, da Constituição: Feblica.
aeral, da· autorização contida no artigo 19 da Lei nl?,-4.920, de 23.12._63-,
H. .CASTELLO BRANCO
publicada no DiáTio Oficial de .....
Pedro Aleixo
28.12. 65, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas da União, em cumPrimento
ao que determina o art. 93 do Regulamento Geral de Contibilidade PúDECRETO NQ 58. ·571 - DE 2 DE
blica, decreta:
JUNHO DE Hl'ÔIÔ
Art. 19 Fica aberto ao Mini5tério
das Minas e Energia- o crédito espeDeclara de utilidade pública o "Fundo
Norte-Americano par a Assistência
c1a1- de Cr$ 1.5üO.OOO.OOO (um bilhão
e quinhentos milhões de cruzeiros),
Social", com sede no Estado da
Guanabara.
destinado à complemenroção dos re~'
cursos para a construção da "Usina
coaraci Nunes", no trecho. médio do
O Presidente da República, usando
rlo Araguari, no Território Federal do
da atribuição que lhe cOnfere o- arAmapá, a cargo da Companhia- de
tigo 87, item I,· da Constituição .F'e~
Eletricidade do Amapá, constituida na
de.ral, e atendendo ao que consta do
rorma da- Lei nQ 2. 74{), de 2 de março
processo MJ!U 9. 568, de 1986, decreta:
de 1956.
Art. 21? o crédito 'especial de ~que
Artigo único. lt declarada· de utilitrata o presente decreto será autodact·e pública, nos têrmos do art. z;-,
rnàticamente registrado e distribuído
parte final, da Lei 9l, ... de ·28 de agôsao Tesouro Nacional, pelo Tribunal
to de 19-35, combinado com o. art. lç,
de Contas da União.
parte final, do Regulamento aprovaúo
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Art. 3" ~ste decreto entrará em vigor na data de sua public.a.ção, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de junho de 19&6; 1459
da Independência e '(89 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavfo Bulhões
Maúro Thibau ·

DECRETO

N~

Paulo Egydio Martins

58. 573 -

DE

• JUNHO DE 19-66

2

DE

Cassa. a autorização concedida à A
Equitativa dos Estados Unidos do
Brasil, Sociedade Anônima de Seguros Gerais, para funcionar. na
República.

o Presidente da· República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da /Constituição, e
atendendo ao que preceitua o art. 139,
alínea c, do

Decr~to-lei

posição de líder e promover a redistribuição das participâções. ,
Art. 39 O presente Decreco entrará
em vigor na data de sua pUblica~;ão,
revogadas as disp?sições em contrário.
Brasília, 2 de junho de 196'ô; 145<?'
da Independência e '78P da República.
H. CASTELLO BRANCO

n<:>, 2. 063, de

7 de março de 1940, .·decreta:
Art. 19 lt cassada à A Equitat.iva
dos Estados Unidos do Brasil, Sociedade Anónima de Seguros Gerais,
com sede na cidade do Rio de ,Janeiro; Estado .da Guanabara,· a auto,..
rizaçào para funcionar, concedida pelo
Decreto n9 2.245, de 23 de março de
1896.

Art. 2Q Não serão cancelados os
contratos de seguros de interêsse do
Govêrno Federal, das AutarquiaS, Soci_edades de Economia Mista e de out!:as Entidades direta ou indiretamente
vinculadas à União e cuja li_deran~a
seja exercida pela Equitativa, cabendo
a outra sociedade cc-participante da
cobertura, à escolha do Segurado ou
do Beneficiário do seguro, assumir a

DECRETO

N~

58.575 -

DECRETO N9 58.574- DE 3 DE
JUNHO DE 1966
Altera o Decreto n9 49.593, de 27 de
· ·dezembro de 1960, que aprova, em
carãter provisório, a classijicaç.ão
das junções gratificadas do Servzço
Civil do Poder Executivo e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere . o
art. 87, item I, da Constituição e
tendo em vista o art. 11 da Lei
n9 3. 780, de 12 de julho de 1960,
decreta:
Art. 19 Fica criado, em caráter provisório, na Administração do ·Edifício
do Ministério da Fazenda, a funçáo
gr.atificaã.:., Simbolo 5-F, de Coordenador 01.1~. Serviços de Portaria, em
sub;,;tituição à função gratifice,da,
símbOlo FG-6, de Chefe de Por.taria,
prevlsta no Decreto nll 35.447, ·de 10
de abril de 1954.
Art. 29 :f:ste decreto entrará em
vigor na data de s~._ publicação,
revogadas as disposições em contrário-.
Brasília, 3 de junho de 1966; 145(l
da Independência -e 789 d'a República.

H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Gouvêa de Bulhões

DE 3 DE

JUNHO

DE 1966

Abre, pelo Ministério das Minas e Energia, o crédito 'espeCial
d,:: Cr$ 6.948.447, Jlara O fim que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, iter..l I, da· Constituiçâ0 Federal, da autorização contida no art. 1"'~
da Lei n° 4.788, de 13-10-65, publicada no Diário Oficial de 15-10-65 e
tendo ouvido ,) Tribuna! ée Contas da União, em cumprimento ao que.
determina o art. 93. do Regulamento Geral de Contabilidade Pública,
decreta:
Art. 19 Fica aberto, pelo Ministério das Minas e Energia, o crédito
especial de Cr$_ 6.948.447 (seis milhões, novecentos e quarenta. e oito mil~
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quatrocentos e quarenta e sete cruzeiros), para. atender às seguintes
despesas:·
Para re·gularizaç;ln de despesas jã. efetuadas pela extinta
Comissão IntP-t·mimsteci:11 p.ara Nacionalização das·- Empresas Concessionárias de Sel''tiços Públicos, na forma do
§ 1o do art 48, cto Código de Contabilidade cta União
m.M. 934, de 11-11-64, do M.F.) .......•............. : .•
2) Para Liquidação d(·S ccmpromissos remanescentes da Comissão Int.erministeriaJ para NaciOnalim.çâo das Emprêsas
Concessionárias de ServiçoF Públicos (E.M. 934, de
11-11-64, do M.F.; ..................................... .
3) Para atender ao pagamento de despesas de alugueLdo
Conse1ho Nacional do Petróleo relativas ao exercício de

Cr$

1)

1964 (E.M. 159, de 18-2-65, do M. E.)

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

980.014

1.809.520
~.158.913

6.948.447

Art. 29

o crédito especial de que trata o presente decret.o será

registrado e distribuído· ao Tesouro Nacional pelo Tribunal
de Contas da União, de:: conformidade com o art. 39 da Lei n9 4. 788, de

autorilàticame~t,e

13-10-65.

.

Este, decreL ent1·ará em v1gor na data de sua publicação,

Art. 39

revogadas

a1;;

disPosições em contrário..

Brasília, 3 de junho de 1966; 1459 da Independência e
RepúbliCa.
· H.

78~

da

ÜASTELLO BRANCO

Octávio Bulhôes
lYI auro Thibau

DECRETO N9 58.576 -

DE

3

DE JUNHO DE

1:966

Aprova os orçamentos -das Caixa.<.; Econômicas Federafs do Amazonas e.
ae i:J'anta t:atarma.
O President~ da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo W( Item 1 da Constitmção, noF tê:t;mos do art. 107 da Lei n9 4.::!20,
, de l'l' de março de 1964, e de Gl,cêl~dP com o disposto no Decreto n9 54.397,
<le 9 de outubro de 1964, alterado .Pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
jane1ro de. 1905, decret_a:
Art. 19-. Ficam aprovador, con!orme os q_u~dros anexos, os orçamúntos
para o exercício de 1966, das Caixa::: Econômicas Federais do Ama7.onâs e
de ;:;ant<! Catarma, autarquia.'> vmcuiadas ao Ministério da:· Fazenda.
Art :J." ... E::;te decreto entrará err. vigor na data de sua publicação, rovogadas as úi.Sposi.Ções em contra;--J.o

Hra.si!ia,

pUbllca.

H.

~~

O<' JUnho dP 1966; 1459 da !ndependáncia e 78Q da Re-

Ct,STELLO .BRANCO

OctaviO Bulhóe,c;

'7

Os anexos a que se refere o texto foram publicados no D-. O. de
de junho de 1966.
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DECRETO N'-' 58. 57'1 -

E~cu~o

DE

3

DE JUNHO

:PE

19'66

Aprova o orçamento àa UniversiO:d.de Federal de Juiz de Fora.

O Presidente da Repúblic&, usari.do da atribuição que lhe confere o arM
tigo ~:n. Item 1, da Con.stitUlçáo, no~ termos do art. 107 da Lei n? 4 320,
de 17 de março de 19(34, c de acórc.< com o disposto no Decreto nQ 54 397
de 9 de outubro de 1964, aiteradc pelós de ns. 55.534 e 55.535, de Ii dé
janeiro àe HH:iO, decreta:
·
.
Art .. ~"'· Fica aprovado •. confo~me o qua~o anexo, o orçamento para
o exercicro cte Hl66, da Umversidade Federal de Juiz de Fora autarouia
vinculada ao Ministério da Educação e Cultura. .
'
~
. Art. 2\l Este de~reto entrat? em vigor na data de sua publicação, revogao.as as d1spos1Çoes em contrário
Brasília, 3 de junho de 1966; 145-9 da Independência e 78'? da RepUJJllca.

H.

CASTELLO ERl\NCO

'
l:'ectrc Atetxo

Os anexos a que se refere o tex~o foram publicados .. no D. O. de
7_ de junho de 1966.
DECRETO N'? 53.678 -DE 3 DE JUNHO DE 1966
Apro·va os o""çamentos dos Conselhos Regionais de M'eãzcina dos Estados do
Espírito Santo e do Parana
o Presidente da R~pública, üsando da atribuiçào que lhe confere o ar~

tigo 87, item. L da constitmçã, no~ têrmos do art. 107 da Lei n9 4.320,
de l'? de.março.de 1084, e <1e acin·dc- com o disposto no Decreto n'? \54.397,
d.e g de outubro cte 1B64, fl.ltt:rado pelos de ns. 55·.534 e 55.535, de 11 ·ae

jane1ro cte 1B6f>, decreta~
Art. 19 fi'icam aprovados, confm;me ·os quadros anexos, os orçamentos
para o UP.TelClO de 19-66, dos Conselhos Regionais de Medicina dos .!±."Btados do i!;sptnto Santo e do Paraná, autarquias federais vinculadas ao Mim:-;ténv cto Trabalho e Previdência SoClal.

Art. 2"'. Estf. deCJ:eto entrará Pm VigoJ: na data de sua publicação, rtvogactas as ctispos:!.ç6es em contr-á.no.
Brasília, 3 de junho de 1965; 145-9 da Irtdependência e 789 da Re~
Pü.lllica.

H.

CAS~LLO

wa.uer

BRANCO

Peracchi Barcellos

os anexos a que se. refere o. texto foram publicados no D.O. de
7 de junho de 1966 e retificadoE no D.O. de 14RG~66.
DECRETO NQ 58-.579 -

JUNHÜ DE 1966

DE 3 DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar -doação, de imóvel,
em Belém - PA, destinado ao Ministé:tio da, Guerra.

O Presidente da República, usando

d-as

atribuiçõ~s

que

lhe

confere

o

art. 87, inciso I, da Constituição Federal, e de .acôrdo com os arts. 1. ~65
e 1.180, ci'O Código Civil, decreta:
Art. 1'? Fica o· Serviço ·do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação que faz· a Prefeitura Munici-

pal de Belém ......: PA., de acôrdq com

a Lei Municipal n9 5.495, de 17 de
julho de 1964, e nos têrmos do DeCl·eto nç 11.022, de 10 de agôsto de

ATos

ro

PoDER F..xEcrJT:rvo

1004, de um terreno com 2.21J5,9750m2,
· localizado na Avenida Gentil Bittencourt, sem número, contigua ao quartel ào Curso de Preparação .de Oficiais da Reserva da 8ª' Região ~ilitar,
naquele Município.
Art. 29 O irrióvel em aprêço, caracteriz'ado no Processo n9 3.876-66 GAB MG, destina,-se ao Ministério
da Guerra.
Art. 39 O presente decreto entrará
em vigor na -data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de junho de 1966; 1459
da Independência e 789 àa Repúblice..
H.

CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva
Octávio' Bulhões

DECRETO N9- 58.580 -DE 3
JUNHO DE 1966

DEJ

'Poder Judiciário suPremo' Tribunal Federal - Abre o crédito especial de C?"$ 15. OQO. 000 para o fim
que especifica.

art. 87, número ~· ~a Constitu!ção
Federal, da autonzaçao contida no
art. 19-, da Lei niJo 4. 788, de 13 de
outubro de 1965 e, puvido o Tribunal
de contas da União, em cumpr~mento
ao que preceitua o art. 93, do 'Regu-1
\amento. Geral de Contabilidade Fública, decreta:
Art. 19 Jt aberto ao Poàer _Judiciário - Supremo Tr~bunal. Federal, o
crédito especial de Cr$ 15.:000.000
(quinze milhões de cruzeiros), · para
atender às despesas com a aquisição
de um "Gr.upo Diesel Gerador Hoos~
Mercedes Benz
."Carmos" de
50 KVA".
Art. 2<? ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições -em contrá~
-rio.
Brasília, 3 de junho de 1966; 1459
da IndePenàência e '/89 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Mem de Sá

O Presidente da República, usanào
das atribuições que lhe con~ere o

DECRETO N<? 58.581 -

527

Octávio Bulhões
DE

3

DE JUNHO DE

'

1966

'

Declara. prioritária ao àesemJOlvimento do Nordeste, para efeito 0e isenção
· de quaisquer tC!.-ias e irnpostos federais, a imp~rtação_ à,e equtp!lmentos
novos,. sem similar nacional registrado. e c_onszgna~s a empresa Proferti! _ Emp1êsa de Produtos Químzcos e Fertztzzantes S. ~·· ·ae
Recife (Pe.).

o Presidente cta República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, ttem I, da Constituição Federal e nos têrmos do art. 18, da Lei
n9 3. 692, df\ 15 de deiemln o ae 1959, e, ·ainda, Considerando que o Con~
selho Deliberativo da SupE'rintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENKl, U.travé~õ da Re::.oluçãc. n9 1.277, de 8-3-65, aprovou o parecer
da Secretaria Executiva. daquele órgão, propondo fôsse reconhecida .como
prioritária para. o des.envolvima~to da região, para efeito da isenção de
impostos e taxas federais) n i1::.1portação dos equipamentos novos, neste
. descril;oo, a ser efetuada pela "Profertil - Emprêsa de Produtos Químicos e.F:ertilizantes• S. A.'', de Recife (Pe.) e destinados à ampliação
de sua fábt!c.a de pro.dutos quimicos e fertilizante:s_. ·
Consid€;nmdo haver o Conselhc de Política Aduaneira atestado não
terem ditos eq:..lpmnentos Slm:ilar registrado no pais;
'
ConsiderandO·, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDE'NE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgt.o, dEcreta: ·
Art. 1"' Fica· declaraaa pnoritária pw·a e desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de qw.nsquer taxas e impostos. federais, a importação dos equipamentos novos, sem similar na_cional registrado, a seguir
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descritos e consignados à emprésa "Profertil - Emprêsa de f'rodutos Químicos ... Fertilizantes s. A. •·, ,de Recife <Pe.):

·Item

1

I
2

1
1
1·
1
1

1

I

3 I

!

1
1

1

4

I
1

1

I

1·efratárics, ma.rca. Cyclohelix,(
espiral, r.nti-ácido, parra uso em[
wrre de ác:.cio sulfú.nco qualida-[
de Raschio, dime.."'lsóes: 3" de diâ-1
metro ir.Lerno e 3" de altura, eroba-[
1~1gem: engradado
de madeira Fa-~
bricante: u. S. Stonl.'ware. País de
origem: USA. Pêso .Hquido: 14,968 kg\
Silicato dP, Sód;o Neutrc em pó "S-35"[
qualidade industrial, teor dé pu(t'eza[
93%, em tambc•rt:s de ferro com 269,461
quilos líquid.os, fab:"icado por Joseph\
Turner & Co. Pais c1e origem: USA.
Pêso líquido 4.580,8 kg_ ... : ...... ~ .. \
Sacos de cimento, tipo silico-aluminoso,i
qualidade a.nü-áciC.o. embalagem: sa-j
cos :om 45.~15 quilos pesando liquidOi
2. 494,2 kg e balde.s dt.! cimento de as-1
bestos, tipo Ch?mical Putty, embala-I
gem: 8 baldes com 22,675 kg e 1 balde\
com 18.14 kg ....................... \
Tijolos refratários. m:J:;ea Harbison, tipo: alumlnüso, espec:iais para tôrres]
de ácid.J su:.iúrico, cdo.ração branca,!
embalag.~m: grades de madeira, fa-1
bricaçáv c'.e Har:Jison-Walker. Pais de,
origem: USA, confc1me relação abai-1
xo: a) Qualidade H-W 23 LI

I
11

I

!I

1
l
I

30.000

b)

Qualidad.q. Walsh XX

17

1

!
9 j

I
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I
1

1
111

]

I

1

1

-~

I

po alummvso. anti-;icido, qu:;t.lidadej
de Impervo, especiaie para tôrres ·dej
a,cido sulfúricf}, colon.~.ção vermelha, I
embalagem: grades de- madeira, fa-1 ·
bl'lcação de Hanley Company Cidl
Proof CFire B1·ick) conforme relação\
abaixo:
\
Arco·s n\1 1 - 8" x 3. 3/4 x 2. 1; :x: 2''
Arcos nll z -- 8"~{3. Z/4x2. 1;-1xl. 1/2''i
I Arcos n9 3 - 8"<L 3,14 x ·2. 1JA. x 1. 1/4''1
I Cunhas - 8" x 3. 2/4 x -2. 1/4 x 1/8"1
Cunhas - 8'-- X 3. 3,!4 X 2. 1/4 X 1. 3/4"']
1 Reias ......,. ·a" x 3. 3/4 x.2. 1/4'' com lados I
enta1hados . . .....·................ ·I
1

I

914

1

urcm; n"' 3 - 9'' x 4. 1/2" x 2. 1;2" -I
retas
- 9' x 4. 1;2" x 2. 1/2" - 1
Qualidad6 Dialite

I
1

n9 1 - 9" x 4.1/2" x 2.1/2" -]
nO? 2 - 9" ·x 4. 1/?" x 2. 1/2" -1
c)

5.219

\

\

retas - §·· x 4, 1/2" x 2. 1/2" -1
retas- 9" x 6. 3/4" x 2. 1/2" ....... 1
Tijolos refratários, rnm·c·a J-Ianley, ti-!_

I

1

r

.u cos nQ 1 - 9' .x 4, l/2"x2, 1/2" re-1
tos -- 9" x 4. 1;2" x 2. 1;2"
I

1 arcos
1 arcos

5

'

I1 Anéis
tipo

7.920

I
1
1

1

2.715

1
1

\

(
1
11

l
1

1
j

43.400

1
1

12.969
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1

Quant. 1
Valor
Total
. a ser
1
importada 1 CIF US$
I

ESPÉCIFICAÇAO

Item \

i'
6

I
I
1 Apirelho completo para condensação dei
!
gases_ marca Chermco, tipo P-A, faw I

bricante· Chemical Construction Cor-j
poratioÍl, tendo como partes campo·!
nentes um Lavador de gases, uma\
bomba e u.m soprad01 Pais de origem: USA ·- Pêso liquido: 3).8 kg .
Caixa de gacheta de asbesto, tipo qua7
dradJ, qualidad~> P.ntrançada, marcai
Gatlock. côr 1 aztu, dimensão 1/4; em-~
balag~m ~m caixa.~ de madeira.
País de origem· USA- - Pêso liqui-1 .
................... 1
áo: 100 kg
Válvulas ele aço inoxidável, marcai
8
1
Aloyco, fabricante: Alloy Steel Pro-l
:
ductiõ Company, Linden, N. Y. Pais I

I

·1

9

10

~~ll~~ig~m .=. -~~-~. :~. ~:~~. ~í~.~i·d·~ :.. ~~~~
Bomba cent.rífuga para movimentação\
de enxôfre líquido, de propulsão mecânica. (a vapor) operando comi
5.000 RPM <sem mN-ór). Fabrican.te:l
Chemical ConstructlOn Corporationl
N. Y País de o-rigem· USA ...:... Pêsol
liqu~do: 200 kg .................... .
Pentóxidá de Vanâdio tipo "AeÍ"o. Ca-~
talyst' , qualidadP industrial, com
90% de pureza, em ba.ldeE de ferro1
19,5 litros cada. fabricado pela Ame-I
rican cyanamia Company. Pais de
origem: USA - Pêso liquido: 3.4021
I
qun,}s
....•.. ·................•....

I
I

·1

1

7.298

40

618

2.538

1

1.175

32

9.496

Total ............................ 1·

I

43,476

Art·. 2Q l!:ste decreto entrará em Vl'gOr na data ·de sua Publicação, revogadas as disposiçõ~s em cont.rãrio.
Brasília, ·:1 de jtinho de 1966 :· 145Q da Independência e 789 . da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Octavio Bulhões.
Oswaldo Cordeiro de E'arias.
DECRETO NQ 58.582 -- DE 3 DE JUIDiú DE 1966

Declara prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de ísençao
de quaisquet taxas e impostos federais, a importação de equipamentOs
novos. sem similar nacional registrado e consignados à empresa
"Campos Moreira S.A .. Indústria àe Auto-Peças (CAMOSA)", àe
1
Recite (Pe.).

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe qonfere o
Arngo 87, item I, da. Constituição Federal, e nos têrmos do Artigo 18, da
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3.692. de 15 de dezembro de 1959, e,

iti~da,

considerando que o

Conselho nêliberativo da superintendência -do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENEJ. através da Resolução nt:J 1. 769, de 2.9.65, aprovou o parecer
da secretafia Executiva daquele órgão, propondo fôsse reconhecida como
priontária para o d$Senvolvimento da região, para efeito de Isenção de

impostos e taxas federais, a importação de equipamentos novos, neste

descritos, a ser efetuada pela. emprêsa '!Campos, Moreira S. A., Indústria

de Auto-Peças (CAMOSA) ", de Eecrfe (Pe) e destinados à ind,ústria de
aut,o-peças;

terem ditos P-quipamentos: similar registrado no pais;
Con~iderandü, enfim, o mais que consta ãi't Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo .órgão, decreta:
·

Art. 19. Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do Nord-este,
para sfeito de isenção de quaisquer taxas e impostos feder~is, a import·açáo
· Considerando haver o Conselho de. Po11tica Aduaneira atestado não
de equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a segm'r descritos
-e consignados à· emprêsa "Campos, Moreira .S. A. Indústria de Auto-Peças
(CP..MOSA) ", de Recife (Pe.):

Item

Ii· Prenm
A

1

!

1
1
1

1
1
1

l

2

Maquinas

.

e Eqmpamentos

I

I
I
·1

rápida, em frio, d~ dois gol-j
pes, para trabalhar com matrizes!
abertas (arame laminado), ou com]
mat"nzes fechadas (arame brefilado,[
calibrado), sistema combinado, mo-!
dêlo DKoB2, fabticação C. Heínrichj
Kuhne,
Maschinenbau,
Dormagen,j
Alemanha, equipada com ,1 motor elé-!
trico de 8 HP, diretamente acoplado,]
1 jôgo de ferrament-as, aparelho dei
comando e sistema de lubrificação,!
central, com 1 matr1'Z montada. Pêso]
liquidn da máquina aproximadamente!
3.800 Kgs. _,.. 3 jogos de matrizes para\

I Pr~~~~ ~rãPiei~·.·~~· ·t~±~: 'ci~ ·d'~i~· ·g~lp;s·,
I

1

I

1

\

I

I
3

-

.

1
1
1

Quant.
Valor
a ser
I Total
1 importada 1 CIFUS$

\

ESPECIFICAÇAO

I\.

I
I
1
1

I

1
1

\

1·
\
1

1
f

1

1

I\

para ~rabalhar com matrizes apertas
(arame laminado), ou com matrizes!
f~ehadas (arame brefilado, calibrado), 1

\

1

sJstema combinado, modêlo DKOB4,1

fabricação C. H~ínrich Kuhne, Mas-J
chtnenb-au,
Dormagen,
Alemanha,\
equipado com motor elétrico de 20 HP,]
diretamente acoplado, com 1 jôgo dei
f~rra. mentas e sistema de lubrificação
central, com 1 matriz montada. Pêso
liquido da máquina aproximadamente!
13.200 Kgs. 17 jogos de matrizes\
5;16", 3/8", 7/16" e 1/2" ~ . . . . . . . • .

Prensa plenamente automática, de sextavar cabeça de pino e. reduzir a haste,\
modêlo AK3,, com 1 motor elétrico de
1 10 HP, diretamente aCoplado, 1 apa-

17.628

.r
'

1

l

\

I·
1

j

j

1.

·

36.396
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Item

ESPECIFICAÇAO

,
f
II

I

l

\
1

I

II

Quant.
Valor
a ser 1 Total
importada \ CIF US$

I

I

1

. .

rêlho de comando, 1 jôgo de ferra-]
mentas, 1 sistema de lubriffcação cen-1
trai, com 1 matriz montada. Pêso li-]
quido da máquina, aprox. 7 .soo Kgs.j
- 10 jogos de matrizes de até 1i2" ~I
x 4.3/4)', fabricação de C. Heinrichj

~~:~·~-~·c~~~~~-~~~·.~~~~~~~~:~~:~~~

4 - 1 Máquina apohtadora e redutora de has- 1
j
te de pinos, wodélo _NB II, para 3/8'' XI
j
3;s:·, com 1 motor elétrico de 1 HPj
diretamente acoplado, com 1 jôgo de]
ferramentas, com instalação para]
1
1
água refrigerante, com màtriz mon-~
1
tacta, pêso líquido da máquina aprox.
[)20 Kgs. 3 jogos de ferramentas para]
1 1/4" - 5!16'' e 3/8". Fabrtcação Mas-]

I

I
I

I

1
1

~~:~n;abrik -~·a·~~~~:: .:~~~l.o~~: .~.1~~~

II

I

I
I

1

1

6

1

I

I
II
·1
1

j
J

I

1
7

1
J

1

I
1

!
J
1
1

8

1

1
1
J

J

tas para 3/8'' - 7/16" e l/2" ~. Fa-1
bricaçâo Maschinenfabrik Lammert, -1
Iserlohn, Alemanha ..................... ]
Máquina laminadora de rôscas, plena- t
namenl..e autom::ttica., em frio, tipo gi-1
ratório, modêlo WBSBa. com 1 motor]
elétrico de 2 HP, diretamente aco-1
plado com 1 jôgo de ferramentas ej
bomba para agente refrigerante, 1 ma.:.]
triz para 5/16" ~ montada .. Pêso lí-j
quido da máquina· aproximadamente)
775 Kgs. 1 matriz para 1/4'' ~- Fabrt-J
cação Ludwig Grefe, Maschinenfabrik, 1
Luedenscheid, Alemanha ..... '........ 1
Máquina laminadora de rôscaq, plena-]
mente automática, em fri9, tipo gira-I
tóno, modêlo WCSBã, com 1 motor j
elétrico de 5· HP, diretamente acopla:-j
do, com 1 jôgo de ferramentas, com 1
bomba para agente refrigerante, comj
1 m~triz para 1/2" ~ montada .. PêsoJ
líquido da máquina aprox. 1. 700 Kgs. 1
2 jogos de matrizeS para·3/8'' e 7/16 ~;1
Fabricaç'áo Ludwig Grefe, Maschl'nen-!
fabrik, Luedenscheid, Alemanha ...... 1
Prensa.,.prévia, modêlo EKMP 12. ·para]
porcas, em friu dE: quatro efeitos, mar-1
ca NUTAP, fabricante Schuhl & ·von\
Den Stem -~1, ·Hage11. Alemanha; paraj

I

I

4.862

I

I
I

25.053

I

!

5 1 Maquina apontadora e redutora de has-)
·Lede pinos, modêlo NB III, para 5/16"1
a .5/8" x 4.3/4", com 1 motor elétricoj
1
de 1,5 HP, diretamente acopla;do, com]
1 ,jôgo de ferramentas, com instalação['
para água refrigerante, com 1 matrizl
montada. Pêso liquido da máqm'na)
1
. I a.prcx. 300 Kgs 3 JOgos de fe;·ramen-1

II

I
I

I
II

I

I
I

I
II

6.462

I
I
I
I

I

I·

I
I

4.97'1

I

II

l
I
I
I

8.126

1

I
I
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I
I
1
1
1

\

1

9

.

1
1

j
1
1
1

12
13
14

~.

cOm 1 motor elétrico

def

I

15 HP, diretamente acoplado, com sis-j
tema de lubrificação centrai, com 11
jôgo de ferramentas, com 1 devanadei-1
ra e 1 matriz montada. Pêso liquido\

I

..

da máquina aprox 9. 590 Kgs. 4 jogosj

1

Prensa de acabamento, modélo KLP 12,1

I

11

1/4'' a 1/2"

I
I

~~~'i~e~ pa·r·a:·.~~.:·:. :-:. ~/:6:· ~ .:~~~·::

1
1

10

Valor
Quant. \
a ser
1 Total
im:portada l CIFUS$

ESPECIFICAÇAO

Item

.para porcas, em frio, de dois efeitos,\
marca NUTAP, fabri.cante Schuhl &I
Von Den Steinen H3..,gen. Alemanha,\
para 1/4" a 1/2" ~ con\ um motor elé-

um jôgo de ferramentas. com lubrifi-1
cação central; com 1 compressor de 6\
· atm~ e 1,5 HP, também acopl~do, comj
tanque de 150 1., com uma matnz[

I

I

montada. ,Pêso líquido da máquina,j

aproximadamente 6.500 Kgs .. 4 jogos\
de matrrzes para: 1/4" - 5/16" 1/2"

~

...................... 1

.

.

I

Máquina automática para abrir rôscas\
em porcas, modêlo MAD 8, marca N.UTJ~P. fabricante Schuhl & Von Len]
steinen, Hagen, Alemanha, para 1;8" I
a 5/16" j11, com motor elétrico variá-]
vel dt: 0,8/J f> HP, dlretamente aco-]
plado, com 1 jôgo de ferramentas, com]
dis_po,sitivo para curva.r as brocas. Pêso]
líquido da máquina, aprox, 480 Kgs.]
1 jôgo, .·.om 20'J machos para abril' rôs-[
ca de 1/4" e 5/16" 0 ................ 1
Máquina automática para abrir rôscas]
·em porcas, modêlo MAD 12, marca]
NUTAP, fabricante Schuhl & Von Den]
Stetnen, Hagen, Alemanha, para 9/32" 1
a 9;16'' !11, com um motor elétrico va-]
riável de 1,4/2, 6 HP, diretamente]
acoplado, com. 1 jôgo de ferramentas,]
com di:;positiv•_ par~ curvar as brocas,]
com 2 jogos para fabricar porcas de]
7/16" e 1/2'' f/5. Pêso líquido da má-[
quina, aprox. 630 Kgs. 1 jôgo, com 300\
machos para abrir rôsca de 3/8" -1
7/16" e 1(2" 0 ...................... 1
B - Jogos de ferramentas para os
equipamentos acima descritos

38.197

I
II

trico de 10 HP, ·diretamente acoplado,j

7;16" -

I
II

1

30.896

I
\

I

1

I

2.791

I
I

I

1

1
1

Jogos de ferramentas para fabricar pa-]
rafusos de 1/4" S!S, segundo especifica-]
ções ................................. ]
Jogos de ferramentas para Xabricir pa-]
rafusos de 5/16", 3/8", 7/16'' e 1/2'' !11,[
segundo especificações ................ l
Jogos de ferramentas para a fabr~ca-]

I

3

17

I
I
I

l

3.286

492
6.509
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I

I
!
1~ I

Item

I

ESPECIFICAÇAO

5:)3
1
1

Quant.
a ser
I importada
j

I
I
ção do sortimento de parafusos espe-1
cificado ·acima ....................... I

Ferramentas para trabalhar pinos de_!
1/4", 5;16" e 3/8" p ................ J
Fer~amentas para trabalhar pinos dei
3/8", 7/16" e 1/2'' P ................ ·I
17
Jôgo de ferramentas para a· fabricação!
·de parafusos de 1;4"
........... ·I
18 1 Jogos de ferramentas para a fabricação!
de paràfusos dr:- 3/8'' P 7;16" .........
19 11 Jogos de ferramentas para fabricação de
porcas hexagonais de 1/4'', 5/16", 7/16" 1
I
e 1/2" ................................ 1
Jogos de ferramentas para fabricação!
20
de porcas hexagonais de '1/4", 5/16",1
I
7j16" e 1!2'' ........................ ·I
I
21
Jôgo de ferramentas para fazer a rôs-1
ca em porcas hexagonais de 5/16" .... 1
22
Jôgo de 200 machos para rosquear por-[
cas de 1!4" e 5;16" ................. -.1
Jogos de ferramentas para fabricação[
de porcas hexagonais de 7/16'' e 1;2",1
15

I

·1

10

23

'I

~4

I

3/8" .................... : .. ........ :j
J ôgo de 300 machos p-ara· rosquear por-j

cas

d~

3/8''.• 7/16" e 1/2" ............ [

.

CIF US$

~.923
~25

275
1

178

2

371
5.417

I

I

Valor
Total

4

. 2.070

1

90

1

604

2

261

1

1.298

I

TOTAL ......................... J

185.738

I
Parágrafo único. cOm respeito aOs. motores elétrtcos que acompanham

a maquinaria, fica sua similaridade, para efeito da isenção de que trata o

presente decreto, para ser examinada pela alfândega de destinei, quando
do desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime
tarifaria p1ópric. ob.::.ervando-se v disposto na Circular n9 16, de. 26 de
agósto de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.
Art. 29. Fica revogado o Decreto n9 51.143, de 4. 8. 61, prorrogado pelo
de 'número 53.689, de 13-3-64.
AI_'t. 39. ~ste Decreto .entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário ..
Brasília, 3 de junho de 1966; 1459 da Inclependê.r~cia e 78º -da República.
H .• CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões
Oswaldo Cordeiro de Farias

DECRETO, N9 58.583 -

DE 3• DE JUNHO DÊ: 1966

Retijica o Decreto nQ 1. 512 de 12 11.1962, qúe declara prioritária ao de~
senvolvimento do Nordes(e, para efeito de isenção de quaisquer taxas
e impostos federais, a {mportação de equipamentos novos, naquele. descritos e consignados à emprêsa "Côco Alimentar de A lagoas S. A. •:
de Maceió (Al.).

O PÍ'esidente da Repúbli.::a, u::~a.ndo das atribuições que lhe conferE; o
art. 87 item I, da Constituição Federal e tendo em vista o exposto pela
Superintendência do Desenvol\'imento do Nordeste (SUDENE), decr.eta:
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Art. 1'1 Ficam ire.tificadas ·as especificações e características dos equipamentos relacionados no Decreto nº 1.512, de 12.11.1962, na forma da
discriminação a seguir e man11aa.e as disposições dos Decretos númerofii
63.686 e 57.132, de 13.3.1964 e 27.10.1965, respectivamente:
Item 1

ESPECIFÍ:CAQAO

I
I

I
1 ! Limpadeira de fibras
"C-3"
Febre;:

2

I

I

I

.I

[Quantidade 1 Valor
1 a ser
1
Total
I importada 1 CIF US$

I

elétrico e constituído de 2 resteladeiR 1
ras Co'ntinuas, cada, com ·um disposi-1
tivo paut separação de poeira, inclu-\
sive ventilador .. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

Filatório g1csso para fibra de côco, mO-I
dêlo KSG 3, í3.bricaçác de Ernst Fe-~

hrer (Au.stria), próprio para mechas
de 5 a lO mm de diâmetro, traba- 1
lhando com flb!as G<.' 3 até 30 cm de1
compri~nento .- Oapa.. cidade de produ-\
ção de 20-25 kg;hm_·a. Acompanhada\ ·.
de. alünc.n~ador ê-u~c. matico, contador\
e instu.laçZ..o elétrica. completa, inclusive motores .. -...................... [
3
Filatóno p. ara fibra de côco, modêlol
KSF-3, fabricaç0o de Ernst Fehrerl
(Austria.J, com 8 fusos para fios de\
150-500 m,'kg., com capacidade de\
produçã.,o de- 10-20 kUho1·a. Acompanha va1bção- de rotação das aletas,\
contador, guia--fios .e instalação elé-l
trica .coro motores ................. [
4
Retorcedetra, tipo· KSZ·3, fabricação de\
Ernst F€hre-r LAustria), para retorcer.2'fios.com.4 fusos, capacidade dei
produç'k de 10-20 kg;hora. Acompanhada d" gUia-fios e instalação elé-1
trica com:vleta com motor inclusive
5
Máquina auto:lllática pa,ra torcer e erii çar fil:l:r:c.--:-: de côco, modêlo SR 3/601
1
fabricação
de
Dr. Ernst F-ehrerl
I
{A.Istria) capacidad,-· de pro. dução de
65-85 kgJhora, e constituída de: a)
um ail:mer.tador tipo F.R 7;60; b) um\
·
formado, dt. fita, tipo FR 6/60, comi
.!

·j

!.

6

I

1
1

1
\

1

6.352

j

I
I
3

1
\

14.190

I
1

5

J

5

29.425

16.225

tambor
rasteladol de 600 .mm de\
ddiâme1..-.:o, dogas com pináo temperi--1
· os, du~s balanças ajust veis, distri-1

buidor oscilante; c-~ uma seção de fiar
e ondular tipo dois fusos, cujas engrenagrn: SP cncor.tram em caixa
fechada cüntra poeira; d) armário de
comand para 1egulat a máquina, mclusive chaves E:l fusiveis ............ ,
MáqJ.in<-.t r..smagadeira de casca de côco,l
'1
modê!o n. CJ 71 N, fa-bricação de Satol
Industrk
Machim:ry Co.
Ltda.
(Japão), com as d~e-nsões 44" x 30"

Il
Ij

I

I\

de côco, tipo!
fabricação de Dr. Ernst\
(A1· .>tria),, com acionamentol

J
1

13.833

ATOs r:o

1

Especif'lcaçãc

Jt(!m
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I

Quantidade Valor Total

.1

1

a ser

,

I importada CIF . US$

I

l

I

7

3

x 47" e ca.pacid:i.dc de produção ·de(
240 1tg/hora ........................ ·J
Desfibradeira de casca de côco, super~
autornát.ica
mod. 72 N, fabricáçãoj
de 8a1.o Industrial Machinery Co, 1
Ltda. (Japão), com as dimensões de(
63" x 6S'' x 164'' e capacidade dej
proàuçáo de 249 kg,lbora ......... ·J
Peneira rotativa para extraçâo da poeira da .fibra- de côco, mod. 73-A, fa-1
bricação de Sato Bamboo & RattanJ
Macbii.. eiy Co. Ltd. (Japão), com as
dimt:nsõcs de 119'' x 126" x 120" e!

~~)~;~~a~e --~~ ... ~~~~~?.~~ ... ~~-. -~~~~
To·~al

2

2.520

2

9.280

1

3.030

I

.........................·... J

94.855

Parágrafo úmw. Com respeite aos motores elétricos que acompanham
a maquinaria, fica sua similaridade, para efeito da i&enção de que trata
· o presente decreto,. para ser examinada pela alfândega: de· destmo, quando do desembaraço aduaneJ-rv, na. hipótese de os mesmos seguirem regime
tarifário próprio, observando-st- o disposo.t na Circular n9 16, de 26 de
agôsto de 1958, do Sen.11or M~nistro da Fazenda.
Art. 29 ~ste decreto ent.rirá em vigor na 'data de sua publicação, revogadas as disposições em cont~:irio.
Brasília, 3 de junho de 1966; 145'? da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO.

Octavio Bulhões.
Oswaldo Cordeiro de

DECRETO. N'? 58.584 JUNHO DE

1966

DE

6

_

Fana~.
_:__
DE

Concede à" Sociedade Navegação ::;antista Limitada autorização para continuar a funcionar como emprêsa de
navegação de cabotagem.

O Presidente da República, mando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição Federal,
e nos têrmos do Decreto-lei número
2. 784, de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. ~ concedida à Sociedade Navegação santista Lfmti:ad.a,
com sede na Cidade de Santos, Estado de São PaUlo, autorizada a funcionar pelos Decretos ns. 32.-337, de
27 de fevereiro de 1953: e 37.458, de
7 de junho de 1955, autorização pflra
continuar a funcionar como 9mprêsa
de navegação de cabOtagem, com. a alteração contratual apresentada, que
col_llpreende o aumento do capital so-

cial de Cr$ .30.000.000 <trinta milhfies
de cruzeiros)· para Cr$ 50.673.000 (cinqüenta milhões, seiscentos e setenta e
três mif cruzeiros),, em :virtude da
correção monetária dos valôres tio Ativo imobilizado, nos têrmos da Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964,
capital êsse dividido em 50.673 {cin. qüenta mil, seiscentos e setenta e
três) cotas, do valor unitário de Cr$
1.000 (Um mil cruzeiros), distribuídas
entre cotistas, cidadãos brasileiros natos, consoante instrumento particular
de alteração contratual, firmadd a 31
de outubro de 1964, obrig_ando-se a
mesma•- sociedade a cumprir" integralmente as leis e regulamentos ~m vigor, ou que venham a vigorar, sôbre
o objeto ç.a presente autorização.
Brasília, 6 de junho de 196ô; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Egydi~ Martins
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DECRETO N9 58. 585 -

DE

3

DE JUNHO DE

1966

Aprova o orçamento do_ Departamento Nacional àe Estradas de Ferro.

o Presidente da Repúblir·a, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87. !tem I, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei n!? 4.320, de
17 de março de 1964, e de acõrdo com o disposto no Decreto n9 54.397, de

9 de outubro de 1964, alterado pelo..; de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de jan
neiro de 1965, decleta ·

Art. 19 Fica aprovado, ·e1.ntorme o quadro anexo, o orçamento para o
exercício de 1966, do Departamentú Nacional de Estradas de Ferro, autarquia fede;ral vinculada ao Mruistério da Viação e Obras Públicas.
Art. zç Este decreto entrar? em vigor na data- de sua publicação, revogadas as disposições em contrariO,
.
·
' ,..
Bl-asília, 6 de Junho de 1966; 145? da Independência e 789 da República.
H,

CASTELLO BRANCO

{uarez Távora

Os anexos a que se refere o ";exto foram publicados no D.O. de

8 e retificado ilo de 20·6·66.

DECRETO N9 58.586 JUNHO DE

1966

DE 6 DE

Dispõe sõbre os· efeitos àe alteração
do enquadramento dos · cargos do
nível superior do Ministério da Fa2enda.

O Presidente da República, usando
da atribUição que lhe confere o m··
tigo 31, item I da Constituiçã-o Federal, decreta:
Art. 19 Ficam sustados os efeitos
financeiros da classificaçào dos cargoa
de nivel superior ao -Ministério da
Fazenélà aprovados pelo Decreto .....
n<? 57.370, de 19 de dezembro de 1965,
nos casos em que; comprovadamente,
tiver ocorrido decesso na classificaçáo
até entáo etn vígor.
Parágrat·o único. O dispoSto neste
artigo sOmente se aplica aos funciu ..
nári'Os que, dentro do prazo legal
apresentaram reclamaç~o contra , H
respectiva alteraçri.o.
Art. 29 Para os efeitos do d1sposto
no artigo 2r.terlor, o Serviço do Pes~
soal do Ministério da Fazenda, no
prazo imprü!"l.L·gâvel de 30 dias,· enca~
minhara ao Grupo de Trabalho criad~
para o exame aos processos de enqua ..
dramento e readaptação do, respectivo
Ministério todus os processos dos ser..,
vidores que, tendo sofi'ido d-ecesso na

nova classificação, tenham apresen ..
·taao reclamação.
·
Patágrafo -único. O Grupo de Traoalho imediatamente apOs receber
tais processos, concluirá o respectivo
estudo em regime de -absoluta urgên:~ia com prett:J, ência sõbre ·quaisquer
outros.
Art; 39 A Coffilssão de Classiflcaçao
Cle Cargos deverâ dar prlOridade "abso..
luta ao exame e decisão dos processoo
a que se refere êsCe decreto, examinados os critériOs estabelecidos e propondo soluções para os enganos por
acaso verificao.os.
Art. 49 O dirigente do órgão ae
pessoal, sob pena de responsabilidade
civil, administrativa e . penal, deverã
fazer cessar imediatamente os efeitos
dêste decreto em relação a cada serVIdor que tenha trao d.enegado seu
pedido de revisão. de enquadramento.
Art. 59 :&ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo ..
gadas as disposições em contrário.
Brasil1a, 6 de junho de 1966;
1459 da Inde·pendência e 78? da
República.
"H. CASTELLO BRANCO

Octávio Bulhões

Decreto n9 58.587, aindi não fo!
publicado no Diário Oficial.
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DECRETO NQ 58.588 JUNHO DE 196.6

DE

7

DE

Concede à sociedade Luciano Castro
& Cia. Ltda. autorização par.a continuar a funcionar como empresa
de navegação de cabotagem.

. o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. ~87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei
nQ 2. 784, de 20 de novembro de 1940,
decreta:
·
Artigo único. li: concedida à sociedade Luciano Castro & Cia. Ltda.,
com sede na cidade de Santos, Estado
·de São Paulo, autorizoada a funcionar
pelos Decretos .nº~ 15.576, de 15 de
maio de 1944; 24.640, àe 9 de março
de 1948; e 41.775, de 4 de julho de
1957, autorização para continuar' a
funcionar como emprêsa de navegação
de cabotagem, com a alteração contratual apresentada, que compreende o
aumento do oopital social de ....... .
DECRETO N<? 58. 589 -
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Cr$ 13. 930. 000, (treze milhões, nove-,
centos e trinta mil cruzeiros) para
Cr$ 96.650.000, (noventa e seis milhões, seiscentos e cinqüenta mil cruzeiros), por meio da correç.ão nionetária doS valôres do Ativo ,imobilizado,
nos têrmos da Lei n9 4.357, de 16 de
julho de· 1964, capital êsse ài.vidido em
19.330 (dezenove mil, trezentos e
trinta) cotas, do valor unitário de
crs 5.000, (cinco mil cruzeiros),' distribuídas com base na Lei nQ 2.180,
de 5 de fevereiro de 1954, consoante
ihstrumento particular de alteração
contratual, firmado a 5 de fevereiro
de 1964, obrigando-se a me.sma sociedade a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto' de.
presente autorização.
/

Brasilia, 7 de junho de 1966; 1459
da Independência e 7ff9 da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins
DE 7 DE JU~O DE

1966

Aprova o orçamento do DeJ.1artatnento Nacional de_ Obras de Saneamento.

o

Presidente da Repúb]jca, usando .da atribuição que Jhe confere o

a.rt. 87, item' I, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei n<:> 4.320,
de 17 de março de :í.964, e de acôrdo com o disposto no Decreto n9 54.397,

de 9 de outubro de 1964, alteradc· pelos de ns. 55;534 e 55.535, de 11 de
janeiro cte 1965, decn.ta:
Art. 19 Fica &provado, confotme o quadro anexo, o orçamento para
o exercício de 1966, do Departame'nto Nacional de Obras de ~arreamento,
autarquia federal vinculad~ ao Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 29 ~ste decreto ·entrará em vigor na data de stia publicaçno,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de juCihQ de 1966; 1459 da Independência e 789 t{a República;
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

O anexo a que ,:;e refere o art. 19 foi publicado no D.O. de 23-6-66.
DECRETO N° 58.590 JUNHO DE 1966

DE

7

DE

Cassa a autorização concedida à SEGURANÇA INDUSTRIAL COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara, para
tuncionar na RepUblica.

O Pr€sidente da .República, usando
da atribuição que lhe confere .o ar-

tigo 87, inciso J, da ConstitUição e
atendendo >to que preceitua o ar~igo ·.139, alínea """, · do Decreto-lei
n9 2. 063, de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 E' cassada_ à SEGURANÇA
INDUSTRIAL COMPANHIA NACIO-

NAL DE SEGUROS, com s-ede na cidade do Rio de J~neiro, Estado da
Guana.bara, a autorização p_ara fun-
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II - apoial' no_ sentido· mo.is amplo,
o Centro dt Instrução- e Adestramento
AeronavaL tCIAAN);
·
Art. 29 Revogam-se as disposições
rn
servir de estacionamento tel'em conti:ârio.
restre,. de loca, para treinamento c
apolo ctas unidades e elementos de
Brasilia, 7 de jun.ho de 1966;
1459 da Independência e 789, da . helicópteros af Marinha do Brasil;·
IV - servn de sede para a 2ey. · EsRepública.
quadrilha de L1gaçao e Observaçáo
H. CASTELLQ BRANCO
(29 ELO> :.ia. Fõrça Aérea Brasileira;
V - se n--1r ue a0ródromo alte1;na ·
Paulo Egyâio, Martins
tivo, aberto ao tráfego aéreo da ãrêa. ·
do Rio de J anelro.
cionar concedida pelo Decreto ..... .

n9 14.121, de 31 de .março de 1920. ·

DECRETO N!? 58.591 JUNHO DE 1966

DE

7

DE

CAPÍTULO I:I

Aprova o Regulamento para a BASE

AEREA NAVAL DE SAO
DA ALDEIA.

P~DRO

o Presidente 0,1. República, usando
da atribuiçáo que lhe confere o ar-'
tigo 87, mcisr, ,1, da c'onstituiçáo Federal, decreta:
Art.

l't Fica aprovàdo o· Regula-

mento pa1·a a BASE

A~REA

NAVAL

DE SAO PEDRO DA ALDEIA,. que

com este baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Marinha.

Art. 29 ltste decreto entrará em vigor na data ·oa sua publicação, revogadas as disposições em con~rário.
Brasilia, ~, de junho oe 1966;
1459 da Independência e 789 da
República.
H. CASTELLO BRANCO

Zilmar Campos cte Araripe Maceao
REGULAMENTO PARA A BASE
A:EREA NAVAL DE Sli.O PEDRO
DA ALDEIA

Da Organi:zação

Art. 29 A BAeNSP A é subordinada:
I .....- 1mlitar e adminlstratlvamente,
ao Comandante da F'órça Aeronaval;
II tecmcamente, aos Diretor esGerals, de <>.cbrd.o com a natureza e:s"
pecifwa aoS as:mnto~;
III ~ Q"!.lanto ao contrOle ae courtlenaçao na. ·-t;ea, ao Comandante do l\'
Distrito ·NavaL
Art. 3'? A BAeNBP A, p3:-ra execuçno
de suas· tarefas .dispõe d.e um Comandante, um Imediato e ·::;e!s- Departam-entos, a '-mo"'
1 - Departamento de Operações
<BAN-lUJ;

11 -

Departamento de Marnitençào

(BAN-20J;

III -

Departamento· ao Pessoal

IV -

Departamento ao Matertc.l

(BAN-30);
(B,AN-40);

v -

CSAN-50J;

VI

.

Departam·ento de Intendência

(BAN-60J.

Departamento

<le

sauue

CAPiTULO I

Parâgrato único.· A BAeNSPA d!spôe de um. Secretarla c de órgã-o d~
Assistência .R.el1giosa.

Dos Fins

CAPÍTULO lli

A::.·t. 1'? A .Base Aérea Naval de Silo
Pedro da Aldeia (BAeNSPA) criada
pelo Decreto n<? 58.378, de 10 de maiO
de 1936, é o estabelecimento da Marinha Brasileira que tem por finalidade, de conformidade_ cotn as dispoSições do Decreto n'? 55.627_, de 26 de
janeiro qE 1965:
.1 apoiar melas aêreos dest1uaaos
ao eroprêgo em operaçoes navals;

no· Pessoal
Art. 4<? A BAeNSPA dispõe do :oegu1nte -pessoal:
·
I - um. (1) oficial superior, da
ativa, do Corpo da Armada - Comandante;
n - um (1) oficlal superior, da
ativa, do Corpo da Armada _.:. Imediato;

ATos ~
ITI -

dois {2) oficiais superiore:l

(AVN), da a.t1va, do Corpo da-Armada

-- cneres do;:. Departamentos de Opetaçôes e de Manutenção;
I\1 dois (2) oficiais superiore~.
aa atlva, do Corpo· da Armada
Cllete.s dos DEpartamentos do Pessoal
e do Material;
v -- um 0.) oficial superior, aa
at1va, do Corpo de Intendentes da
Marinha- - Chefe do Departamento
de Intendência;
VI - um (1) oficial superior, ll<:t
ativa, ào Quadro (le Médicos do Corpo
de Saúde da Marinha - Chefe do
Departamento de S.aúde;
VII - oficiais, dos diversos corpos
.e Quadros, de conformidade com a
Tabela de Lotação;
VIII
praças, do CPSA ou
CPSCFN, de acôrdo com a ·rabeia a e
Lotação;
~
IX - funcionários civis dos Qua.,
dros do Pessoal qvil do Ministério
da Marinha, de acôrdo com ·a lotaçao
numérica respectiva; e
X servidores civis, transitório~.
necessár10s ao; serviços.
Parágrafo ünico. O p€SS0al da
BAeNSPA será nomeado, designado ou
admitido de acõrdo com a legislação
e normas em vigor.
CAPÍTULO IV

Das Disposições Gera!s

Art. 59 A BAeNSPA, no Q.ue respeita

ao tráfego aéreo, obedecera as normas.

legais fixadas pelo Ministério da
Aeronáutica, de conformidade· com o
Decreto n9 55.627, de 26 de janeiro
de 1965.
Art. 69 O presente Regulamento
sera complementado por um Regimento Interno a ser elaborado e aprovado de acôrdo com as normas em
vis:ror: . .
DECRETO
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Art. 7~ O COmandante da BAeNSPA
fica autorizado a baixar ds atas necessS,rlO:, à -adoçào das disposições
dêste Regulamento, até que seja .aprovado o Regimento Interno.
R10 de .Janeiro, 7 de Jnnho de 1966.

-

Zilmar Campos de Araripe Macedo,

Ministro dá. Marinha.

DECRETO N9 58.592- DE S DE
JUNHO DE 1966
Exclui o Conselho Federal de Educação dos efeitos- do Decreto nQ 55.090,
de 28 de novembro de 1964 .

O Presidente da República, usando
da atribuição que -lhe confere o artigo· 87, itein I, da Constituição, tendo
em vista o disposto no art. 32 da Lei
n<? 4.242. de 17 de julho de 1963 e
considerando que o Conselho FeQ.eral
de Educação, órgão máximo da educação nacional, tem seu funcwnamento regulado especificamente na Lei de
Diretrizes e· Bases da Educação N·:tcional, decreta:
Art. 19 o diSposto no Decreto número 55.09{), de 28 de novembro de
1964, não se aplica aos membros do
Conselho ·Federal de Educação, cuja
retribuiçãO continua a ser fixada pelo
Ministrv de Estado .da Educacáo e
Cultura, nos têrmos do § 59 do âl'ti%"0
fl<? da Lei n9 4.024, de 1961 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional).
·Art. 2t:.> Os efeitos a que se refere
o artigo anterior vigorain a partir de
2 de dezembro de 1!l-64, revogadas as
disposiçôes em contr?rio.
Brasília, 8 de junho de 1966; 145?
da Independência ,e 78º da República.

~ DE

H.

CASTELLO BRANCO

Pedro Aleixo

8

DE JUNHO DE

1966

Altera o Decreto n'f 51. 89'/, de 9 de abril de 1963, e da outras providência$.

O Presiderite da República, no uso das atribuiçôes que lhe são conferida.s pelo incisu I do art. 87 da Constituição e considerando:
a) a necessidade de que se reveste a .implantação imediata da nova
estrutura administrativa do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, constante .do Regimtnto aprovado pelo Decreto n9 58.324, de 2 de
maio de 1966;
·
,
b) a necessid~de de serem mantidos,. sem solução de continuidade, o
funcionamento do D.N.P.V.N. e a validade legal dos atos administrativos
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praticados pelas autoridades do referido Departamento a partir de 27 de
maio de 1966, data do, publicaçãt· do Decreto n9 58.324, que aprovou o nôvo
Regi..'"llent6 da mencionada Autarquia, decreta:
Art. lQ Enquantc nãc' forem estabelecidos novos padrõ!;'!s definitivos
de vencimento do:o ca-rgos em comissão e das funções gratificadas do Quadro de Pessoal do DepartamentCl Nacional de Portos e Vias Navegáveis. a
ser reestruturado c-m face do Regimento aprovado pelo Decreto nQ 58.324,
de 2 de maio de 1966, os mesmos serão retribuídos, em caráter provisório
de acôrdo com os Anexos A e B dê~te Decreto.
Art. zo Têm validade, para todos os efeitos legais, os ato8 ~dministm~
tivos emanados ·dos ocupantes dos- cargos e funções de Direção e Chefia,
investidos nos mesmos de acôrdo com o Regimento anterior, aprovado P,elo
Decreto n9 51. 89õ, de 9 de abril de 1963.
Art. 39 f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo, para todos os efeitos legais, a 27 de maio de 1966,, revogadas
as disposições _em ccntrário.
Brasília, 8 de junho de 1966; 14.59 da Independência e 78\l da República.
H. 'CASTELLO BRANCO

Juarez Tavora

Os anexos a que se refere o art. 19 foram publicados no D. O. de

13 _de junho de 1966 .

. DECRETO N9 58.594 -

DE 10 DE

JUNHO DE 1966

AProva Regulamento da Diretoria do
Serviço Geográfico e revoga os De~
cretos ns. 47.044, de 19 de· outubro
de 1959 e P3. 979, de 22 junho de
1964.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere G artigo 87', inciso I, da Constituiç'ão Federal, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento da Diretoria do serviço Geo~
grático que com êste baixa, assinado
pelo General-de-Exército Arthur da
Costa e Silva, Ministro de Estado da
Guerra.
Art. 29 O presente decreto entrara
em vigOr na data de sua publicação,
ficando revogados os Decretos números 47 .ü44, de 19 de outubro de 1959
e 53.979, de 22 de junho de 1961 e
demais disposições em contr?,rio.
Brasília, lO de junho de 1966; 1459

da Independência e 789 da
H.

R~pública.

ÜASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva

(R-74l
MINISTI!:RIO DA GUERRA
REGULAMENTO DA DIRETORIA
DO SERVIÇO GEOGRAFICO

1966
tÍTULO l

Generalidades
CAPÍTULO I

Da. Direwrú:t e suas FinalidacJes

Art. 19 A Diretoria do Serviço GeogrMico (DSG), diretarnente subordi:nada ao Estado-Maior do Exército,
incumbe-se das-- atividades referentes
á e 1 a b o r aç áo e reprodução de do~
cumentos cartográficos de i nterêsse,
pnncipalmente, qo Exército.
Art. 29 A Diretoria do serviço Geo,gráüco, cpmpete:
1) dirigir, coordenar e fiscàlizar,
consoante normas baixadas pelo ·Estado-Maior do Exército, as atividades
do Serviço Geográfico;
2) elaborar instruções, normas e
manuais técnicos;
3) organizar os programas das atividades dos órgãos subordinados;
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-4) àssegurar o funcionamento dos
cursos de formação e aperfeiçoamento
que lhe forem atribuídOs pelo EstadoMaior do EXército;
.
5) tratar dos assuntos de . estatís~
tica na esfera de suas atividades;
6) realizar o preparo ·da mobilização na esfera de suas atribuições;
7) colet.ar e exp}orar dados de interêsse para a Cartografia. do Brasil·
Ib assegurar o suprimento de documentos cartográficos;
.
9) manter o intercâmbio :::om ent.idades afins. nacionais e estrangeiras;
10) t0mar párte em congressos oú
reuniões nacionais e internacionais
relativos à Cartografia, assim· como
em visitas a entidades públicas e partiCulare8 jncumbidas do estudo, dlre~
ção e execução de trabalhos cartográfic.os ou da fabricação e montagem
de equipamentos cartográficos;
11 elaborar e submeter ao EsU>.do-Maior do Exército:
a) o programa anual das atividades do serviço Geográfico;
b) propostas dos recursos financeiros necessários à ·execução de seus
encargos;
c) proposta de importação dos artigo's necessáriOs ao cumprimento dE;!
seUs encargos;
d) propostas de cursos e estágios
em organizações nacionais e estrangeiras ou viagens de natureza técnica
que visem o aPerfeiçoamento dos oficiais e graduildos nos assuntos ligados a estudo, pesquisas, planejamento e execução de trabalhos cartográficos.

TíTuLo n
Organização
CAPÍTULO l i

Da Orgap.ização Geral

Art. 39 A Di:i'etoria do serviço GeaR
gráfico, compreende:
1) Direção
2) Subdiretoria Técnica
3) Subdiretoria Administrativa
4) Unidades de Levantamento.
Art. 49 São diretamenté· subordinados à Direção do Serviço Geográfico,
os seguintes órgãos de campo (UniR
dades de levantamento) :
a) Divisões de Levantamento runidades com autonomia administrativa;

b) Comissões de Levantamento; e
c) Outros órgãos técmcos que ve.:
nham a ser ·criados.
CAPÍTULO f i

Da çrganização Pormenori.zada

Art. 5<> A Diretoria do Serviço Geográfico, compreende:
1) Diretor;
2) Gabinete, compreendenao:
a) Chefe do Gabinete;
b) 11J. Divisão CD;l). Pessoal;
c) 21). Divisão (D/2), Expediente c.
serviços auxiliares;
·
d) ,3!J. Divisáó (DJ3), Relações Públicas.
3) Seção de Estudos e Planejamento;
4) Seção de Aerofotografia (S Aé).
Art. 69 A Subdiretpria Técnica,
compreende:
1) Subdiretor Técnico;
2) 11J. .Divisão Técnica (DT;1)-, compreendendo:
a) 1!J. Seção (S/1)-, Geodésia;
b) 2\t- Seção CS;2), Topografia;
c) 31J. Seção (S/3), Material Téc ..
nico.

~

3) 2f.l Divisão Técnica (DTJ2), compreendenao:
a) 4f.l Seção (SJ4), Fotogrametria;
b) 5!J. Seção (8/5), Cartografia;
C) 61J. SeÇãO (8)6), Impressão.
4) 71). Seção (S/7), Fotografia.
.p..rt. 7ç A Subdiretor1a Administra.t i v a <Fiscalização Administrativa),
compreende:
1) Subdiretor Administrativo (Fiscal Administrativo) ;
2) Seção Administrativa;
3) Serviço de Obras e Oficinas;
4)- Seção Comercial.
Art. 8<> Em função da disponibilidade em pessoal, o Diretor poderá
desdobrar as Seções em Subseções, · de
forma· a melhor· atendei' à distribuição de ,seus encargos.
Art. gç A Seção Comercial terá sua
organização e funcionamento regidos
por legislação especifica do Minlstêrio da Guerra.
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"l!TULO

Atribuições
CAPÍTULO

tv

Das Atribuições _Orgántcas
I -

Da Subdiretoria Técnica

Art. 10. A Subdiretori::i Técnica,
incumbe:
1) Orient<>.r, coordenar e Controlar
as. atividades de produção técnica da
Diretoria do serviço Geognl.fico:
2) estudar e planejm· a exet.:nção
das tarefas constantes do programa
anual de trabalhos da Diretoria;
3) estabelecer diret::izes, normas e
inst1:uções para o cumprimento désse
programa;
4) informar ou preparar o expedi~
ente a ser submetido a despa'cho do
Dlretor;
· 5) preparar a matéria relativa a
produção t-écnica da Direto:cta, para.
publicação em Boletim Interno;
6) receber, expedu e arquivar· sua
correspondência;
7) orga"mzar o Relatório Anual de
suas a tividades;
8) elaborar pareceres ·referentes à
aparelhagem tecníca em uso na Di~
xetoria do Serviço Geográfico:
9) elaborar cadernetas, fichas e for~
mulãrios de cálculo para uso dos ór~
gãos de produção;
'
·
10) manter em orde'm e em dia ~eu
arquivo técmco,
11) encarregar-se da distribuição e
'eontrôle do material técnico do Serviço Geográfico;
12) estabelecer, quando auto"rizado
pelo Diretor, as necessárias ligações
entre os diferentes órgãos da sede e
de campo.
·
II -

111 -'- Do Gabi'fl..rete

m

Da Subàiretoria Administrativa

Art. 11. A Subdiretoria Admir..is.trativa (Fis.calizaçãO AdminiStrativa).
incumbe:
Os serviços administrativos,. eco~
nõmicos, fiHa.nceiros e de suprimentos
da Diretoria, em particular, e do Srr,yíço Geog·ráfico, em geral, de acôrdo
com as disposições do R/3 e outroB
regulamentos especiais, cabendo à. sua
Chefia · as atribuições de ·Fiscalização
·Administrativa a que se referem· os
regulamentos R/1 e R;3, no .que !ôr
aplicável.
'

Art. 12. Ao Gabinete, incumbe:
1) Auxiliar a coordenação das atividades gerais da Diretoria, estab"elecencto as ligações entre os seus dife~
rentes órgãos e pFomovendo, em nome do Diretor, as ligações externa~
que se fizereni necessáriaS;
2) preparar o expediente e a correspondencia para serem submetidos
à assinatura do Diretor;
3) receber, expedir e arquivar a
correspondência da Diretoria;
4) organizar e manter atualiza.do o
histórico' da Diretoria;
5) organtzar o Relatório Anual das
Atividades da Diretoria;
6) preparar os Boletins da Diretoria.

IV -

Das Divisões Técnicas
(DT/1 e DT/2)

Art. 13. As Divisões Técnicas, incumbe:
1) Orientar as atividades das seções que lhes são subordinadas, co~
ordenando a sua execução;
· 2) estabelecer os programas de tta~
balho a serem cumpridos pelas suas
Seções,. submetendo-os à -prévia aprovação da Subdtretoria;
3) colaborar na elaboração e redação fin;ü das ditetrizes técnicas a serem organizadas pela Subdiretorla
Técnica, para· os assuntos específicos
das sua::; respectivas SeÇões;
4) orientar os estudo:; para e.:aboração de pareceres referentes à aparelhagem tépnica em uso na Diretoria do Serviço Geográfico e especiff~
cos das Seções subordinadas;
5) receber da Subdiretoria Técnica,
para estudo, distribuição e arquiva~
menta, a documentação . oriunda dos
diferentes órgãos de .campo ou de
sede;
'.
6) encaminhar à Subdiretoria Técnica os elementos e dados técnicos a
serem fornecidos aos diversos órgP.os
de campo ou de sede.·
V -

Das SeçtJes

Art. 14. A Seção de Estudos e Pla,riejamento, incurhbe:
·
1) Promover, em nome da Diretoria,
a ligação entre a Diretoria do Serviço Geográfico e o Estado-Maior do
Exército; ·
2) elaborar o· programa anual das
atiVtdades do Serviço QéográfiCo;
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3) manter intercâmbio técnico com
entidades afins, nacionais e estrano·eiras"' 4) éxaminar todos os problemas
técnico-científicos. ligados à cartagrana, colaborando no estudo e pe&quisa correspondentes, quando fõr o
caso;
5) colaborar no estabelecimento de
instrução, normas e publicações técnicas, encarregando-se da organização e publicação do Anuário da Direteria do Serviço Geográfico;
6) assegurai os mews necessãrios
ao funcionamento de tõdfls :JS comissões de estudo nomeadas pelo Diretor7) estabelecer programas de e:p.sino
e aperfeiçoamento;
·
8) tratar dos assuntoS de estatística da produção;
9) ·coletar. arquivar e, qqando tõr
o caso, difundir dados gerais de ii'l.-.
terêsse para a cartografia C.o Bra-

sil;

10) manter em ordem e em dia o
arquivo técnico da Diretoria ·cto Serviço _Geográfico;
11) encarregar;se do serviço de micro-filmagem da documentação técnica d,a Diretoria ou de seu interêsse;
12) organizar o relatório anual de
suas atividades;
13) programar e realizar atividades
culturais e processar a contribuição e
a participação da piretoria nas que
forem de seu interêsse;
14) preparar a matéria relativa aos
assuntos da Seção para publicação em
Boletim Int~rno. '
Art. 15. A Seção de Geodés!a
<S;D, incumbe:
1) Colaborar na elaboração e redação final das diretrizes técnicas, na
parte referente à Geodésia,· organizadas pela. Subdiretoria Técnica;
2) organizar o arquivo de tôda a
documentação geodésica dO Serviço
Geográfico;
3) estudar tôdas as questoes técnico-científicas referentes à Geodés1a
e seus ramos;
4) executar os cálculos relacionados com as atribUições da Seção.
Art. 16. A ·Seção de Topografia
(S/2), incumbe:
1) Assessorar ô Chefe da DTtl na
elaboração e redação final das diretrizes técnicas a serem organizadas
pela Subdiretoria -Técnica, na-, parte
referente à Topografia;
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2)
encarregar-se da execução de
todos os trabalhos de campo, fora da
alçada das Divisões de Levantamento·
3> dar organização às Comissões de
Levantamento, propondo à DT;l as
necessidades em pessoal e material;
4) superintender, coordenar e' dirigir os trabalhos das comissões de Levantamento;
5) receber da Subdiretoria Técnica,
para estudo, distribuição e arquivamento, a docume;ntação qr~unda das
Comissões de Levantamento (CL);
6) encamin{lar à Divisão . Técnica
os elementos. e dados técnicos a serem fornecidos aos diverso& órgãos. do
campo.
Art. 17. A Seção de Material Téc~
nico (S/3); incumbe:.
1) A guarda, conservação, manutenção e aferição de todo o mat'ería.l
técnico, máqUipas, etc., em uco na
Diretoria do Serviço Geográflco;
2) colaborar nos estudos e experiências referentes ao melhor aprovei-.
tamento do material técnico do Serviço Geográfico, procurando o a,perfeiçoamento do material em uso, propondo medidas tendentes a um a
maioi·- eficiênci~ no seu emprego, bem
como as aquisições que se fizel'em necessárias;
·
3) efetuar a fabricação C!.e acessórios . e sobressalentes para o ma.wrial
.técnico e, eventualmente, a de instrumentos e aparelhos, a juizo do Diretor;
4) manter em dia, rigoroSamente,
o registro, para fins de contrõle, de
todo o material técnico em uso no
Serviço qeográfico.
Art,. 18. ·A Seção de Fotogrametria
(8/4), incumbe:
,
1) Colaborar na elaboração. e redação final das diretrizes técnicas,
na parte referente à Fotograme.tria,
org-anizadas pela Subdiretoria Técnica·
2) · estudar a evolução dos, métodoS
fotogramétricos;
::l) executar a aerotriangulação, e a
rest1tmÇão estereofotogramétrlCa das
fotografias aéreas ou terrestres necessárias à composição dos originais topográfi,cos.
Art_ 19. A Seção de Cartografia
J(S/5), incumbe:
1) Colaborar na· elaboração' e ·redação fina~ das diretrizes técnicas, na
parte referente aor desenho e gravação dos .originais_ cm·tográficos orianizados pela. Subdiretoria Técnica:
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2) estudar tôdas as questões referentes aos métodos de elaboraçãO dos

originais cartográficos;

3) preparar os origini:tis cartograficos das cartas levantadas.

Art.

2Q. A Sé ç ã o de lmpressão

(SJ6), incumbe:

1) Colaborar na élahoração e redação final das diretrizes técnicas, na
parte referente à impressão , de cartas, organizadas pela Subdtretoria
Técnica;

2) estudar a evolução dos métodos
relativos às artes gráficas;
3) imprimir as cartas e outros documentos de interêsse da Diretoria
do Serviço Geográfico.
Art. 21. A S e ç a o de Fotografia
(S/7 >, incumbe:

1) Colaborar na elaboração e -redaçao final das diretrizes técnicas, na
parte referente à ,fotografia, organizadas pela Subdiretoria Técnica;
2) estudar a evolução dos métodos
relativos à arte fotográfica;
3) reduzir e ampliar fotográficamente originais cartográficos;
4) decompor e preparar negativos;
5) copiar em material ·plástrco os
negativos que lhes· forem encaminhados·
th preparar provas em cores dos
origmais cartográficos;
7) preparar a revelação e· cópias de
filmes ·aéreos;
8) preparar diapositiVos;
9J efetuar reduções, ampliações e
transtormaçóes fotográficas que se. fizerem necessárias para a restituição e
preparo de mosaicos controlados, foto~
cartas e cartas preliminares;
10) encarregar-se da execução de
.toao e qualquer trabalho fotográfico
cte interesse· da Diretoria do Serviço
Geográfico;
11) a guarda de todo o ntateriai fotográfico da Diretoria do Serviço Geográfico:
Art: 22. A Seção de Aerofotografla
(S Aé), incumbe:
1) Promover, em nome da Diretoria, a ligação entr-e a Diretoria db
Serviço Geográfico e o Ministério . da
Aeronáutica;
.
2> mformar ou preparar o expediente a ser submetido a despacho do
Diretor;
3> preparar a matéria relativa aos
assuntos aerofotográficos, para publicação em Boletim Interno;

4) receber, expedir e aTquivar sua
correspondência;
5) organizar o relatório anual de
suas atividades;
6) elaborar pareceres referentes à
aparelhagem técnica em uso na seção;
7) confeccionar os foto-índices;
8) realizar a tomada de fotograüas aéreas;
!:l) examinar
a qualidade técnica
da.s fotografiaS e das faixas de yôo
de recobrimento;
10) manter em ordein e em dia o
a:rquiVo ·de tõda a documentação resultante da tomada de fotografias
aereas.
CAPÍTULO V

nas

Atribuições Funcionats
I

-~

Do Diretor;

Art. 23. o Diretor do-Serviço Geo·grafico superintende tôdas as ativi:ctades técnicas e administrativas do
Serviço Geográfico e é o responsável,
perante o Chefe do Estado-Maior do
Exercito, pelo funcionamento eficlerite dos órgâo15 da Diretoria.
Parágrafo único. Compete-lhe:
1) Providenciar para , que os órgãos da sede e do campo disponham
de todos os elementos (pessoal, animal, material e fundos) necesslirios
à execução dos trabalhos;
2) providenciar, de acôrdo com a
legislação em vigor, a inclus&.o de
todo pessoal;
3) propor a movimentação dos En...
genheiros Geógrafos;
4) propor a movimentação dos Oficiais Topógrafos do Quadro de Oficiais E.specialistas (QOE) ;
5) distribuir e movimentar os Subtenentes e s a r g e.n tos Topógrafos
(QM-00/114) e os funcionários civis
pertencentes ao s-erviço Geográfico,
comunicando aos órgãos competentes
as alterações ocorridas;
6) ·dedicar especial atenção ao preparo dos Oficiais Superiores do serviço Geográfico, tendo em vista o desempenho de funções especificas;
7) corresponder-se, diretamente. em
assuntos técnicos e científicos, com
repartições e instituições militares e
civis nacionais e estrangeiras;
8) convocar e presidir o Conselho
Técnico;
9) remeter, ao Chefe. do EstadoMaior do Exército, .o relatório das
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:atividades , técnicas ·e administrativas
tta Diretoria do Serviço Geográfico,
relativo ao ~mo anterior;
10)' propor, anualmente, a :fixação
.mos efetivos dos Contingentes, de
;a.côrdo com as necessidades do ser'11ço,

11) aprovar
o Regimento Inte!'no
da Diretoria e das Organizações MImares subordinadas·;
12) propor as medidas que se fize~em ne·cessárias para o eficíente desempenho técnico dos trabalhos afetos à sua Diretoria;
·
13) assinar 3.juste ou convênio de
serviço, inclusive contratação e pi·estação de serviços técnicos; com órgãos da administração pública, empresas estatais, paraestataiS ou privadas e pessoas físicas, mediante-.. L.-1denizaçâo, com audiência do EstadoMaior do Exército e autorização do
!Ministro da Guerra, para .. cada trabalho ajustado.

II -

,Do Subdiretor T6cnico

Art. 24. o Subdiretor Técnico é o
auxiliar do Diretor nos assuntos con-cernentes à produção técnica da Di!t'etoria do Serviço Geográfico e o
·re:sponsável, perante , êste, pela execução ·dos encargos que lhe são afeiOs.
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7) organizar e colab_orar nas inspeções aos órgãos de produção do Serviço Geográfico;
8J propor a convocação de reuniões
do Gonselho Técnico para debate de
questões que, por natureza, ··nereçam
estudos especiais e impliquem na ne. cessidade de formar doutrino,;
9) cooroenar as reuniões do Canse-'
Iho Técnico;
10) garantir a manutenção em ordem e em dia da escrituração da carga de sua Repartição.
I I I - Do Subdiretor
Administrativo

Art. 25. O Subdiretor Administrativo é o Fiscal Administrativo da Direteria. Alêm das atribuições e deveres estabelecidos no R;l, R/3 e em
outros regulamentos especiais, no que
lhe fôr aplic~vel, incumbe-lhe:
l) Assessorar o Diretor ·na elaboração do programa anual de atividades do Serviço Geográfico;
2) dii·igir. coordenar, controlar e
í"iscalizar os serviços administrativos.
económicos, financeiros e de suprimentos da Diretoria, em particular,
e do Serviço Geográfico, em geral;
3) exercer as atribuições de lt'isca.l
Administrativo a que se referem os
regulamentos R;l e R;3;
4) assegurar o funcionamento dos
órgãos administrativos que lhes são
"Subordinados, de acôrdo com as prescr.i.çôes regulamentares e a.s especiais
da Diret~ria do Serviço Geográfico.
Parágrafo único. No exercício dás
suas funções o Subdiretor Administrativo será assessorado diretamente
por um Adjunto.

Além das atribuições e deveres es~
tabelecidos no R/1 e em outros re~
iamentos, no que lhe fôr aplicável,
incumbe-lhe:
1)
Dirigir os trabalhos atribuídos
à Subdiretoria T é c n i c a, sugerindo
providências ao Di r e to r quando a
medida estiver tora de sua. alçada;
2) garantir o cumprimento das disposlções dêste regulamento na parte
Que diz respeito à Subdiretoria TécIV - Do Chefe do Gábinete
nica;
3) providenciar com oportünidade
Art. 26. Ao Chefe do Gabinete, ino provimento de material e outros re- cumne:
cursos às atividades de produção téc1) Assessorar o Diretor na elabonica;
ração do programa anual das ativida4) assessorar o Diretor na elabora,
ção do programa anual de atividactes des do Serviço Geográfico;
2) coordenar, orientar e fiscalizar
do Serviço Geográfico, bem comu nos
·estudos de assuntos técnicos em ge- os trabalhos dos órgãos co:pstitútiyos
-ral.
· do Gabinete e auxiliar a coordena5) despachar com o Diretor Os as- ção das atividades da Diretoria do
suntos relativos à sua repartição, en- Serviço Gegráfico, estabelecendo a licannnhando ao Gabinete a respectiV:'L gação entre seus diferentes órgãos e
promovendo, em nome do Diretor, as
matêria d~stinada · à publicação f-JU
ligações externas que se fizerem neIBoletlm Interno;
cessanal:i;
6) presidir tõdas ·as comissões de
3) despachar- com o Direto:r ·a exestudo de assuntos técnicos diretapediente elaborado pelo Gabinete;
mente ligados à rotina de produçâo;
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4) conferir as c{)pias do Boletim da
Diretoria, autenticando-as;
5) subscrever as certidões e outros
documentos para serem v1sados pelo
D1retor ou a êle encaminhados;
6) dar' exercício aos funcionários
· civis ·do serviço Geográfico de acôr;..
'do com a legislação. em vigor;
7) reunir, com a devida antecedência, ·os dados para a org::mização
dos relatórios anuais da Diretoria;
8) organizar e mandar confec~io
nar ós Boletins com os elementos re~
digidos pelos órgãos competentes,
conferi~ los e levar os originais à assinatura dO Diretor;
·
9) rubricar os ·livros do Gabinete,
salvo os que devam ser pelo Fiscal
Administrativo.

VI

~

Do Chefe da Seção ile Estudos
e Planejamento

Art. 29. Ao Chefe da Seção de E~
tudos e Planejamento, compete:
1) Acompanhar as atividades téc"":"
nicas dos órgãos de sede e de campo;
2) despachar, com o D1retol·, os as.suntos de' natureza técnica, encaminhando ao Gabinete a respectiva ma·téria destinada a publicação em Boletim Interno,
3) estudar as .bases parã os nov.os
prójetos decorrentes das diretrizes do
·Estado-Maior do Exército e .::;ubmctêlas ao Diretor;
4) promover
e superintencler. os
trabalhos de tradução e publicações
de interêsse para o Serviço Gebgrático, assim como a conveniente difusão·
V - Dos Chefes de Divisões
· 5) estudar o planejamento das attTécnicas·
·
vidades da Diretoria do Serviço GeoArt. 27. os Chefes de Divisões Téc- gráfico, decorrente das diretrizes do
nicas sào os auxiliares imediatos do Estado-Maior do Exército e dos entendimentos mantidos com aquêle órSubdiretor .Técnico e responsáveis,
perante êste, pela execução dos en- gão do Alto Comando;
6) assegurar a intima ligação· e os
cargos que lhes são afetos.
contatos necessários com o Estado- ·
Art. 28.' ·Aos Chefes das Divisões Maior do Exército, através da 5ll- SeTécnicas·, competem:
ção daqúêle Orgão, em tudO que fôr
concernente às atividades da Direto1) Coordenar
e dirigir os trabalhos atribuídos às Divisões Técnicas, ria do Serviço Geográfico;
7) assessorar o piretor em suas re~
sugerindo providências ao Subdiretor
Técnico quando
a medida estiver 1ações- com o Estado-Maior do Exér·cito, em . tudo que fôr necessário a
fora do seu alcance;
. uma perfeita coordenaçao iie a.tiv12) assessorar o Subdiretor Técnico
da Diretorla do Serviço ·Geonos estudos de assuntos técnicos em dades
gráfico.
geral;
~) despachar
com o Subdiretor
Técnico· os assuntos relativos às Di-visões Técnicas,;
4) acompanhar o desenvolvimento
técnico-científico" da especialidade de
s'llas DiVisões, estudar a aplicação de
novos processos e elaborar instruções;
5) dar informações e redigü· os paTeceres técnicos sôbre os projetos de
levantamento que lhes forem submetidos; ·
6)
colaborar estreitamente na coordenação dos estudos e planejamcn'tos bem como na elaboração das di-retrizes técnicas a cargo do Subdiretor·
7) participar, como membro efetivo, das reuniões do Conselho Técnico;
8) emitir as ord.ens de serViÇo ne·cessãrias :à facilidade e regularidade

VI! - Do Chefe da Seção
de Aerojotogratia <S. Aé)

Art. 30. Ao Chefe da secão de A e'fotografia CS. Aé), competé:
1) Assessorar o Diretor ·na el:?tiJoraçáo e redação final das diretrizes técnicas, na parte referente à tomada
de fotografias aéreas;
2) dirigir os trabalhos da Seçáo;
3) despachar com o Diretor os assuntos relativos à sua Seção, encaminhando ao Gabinete a matêria destinada à publicação em Boletim Interno;
.
4) garantir a ·manutencão em ordem e em dia da escrituração da
carga de sua Seção;
5) responsabilizar-se pelo cumprimento das Normas e Diretrlzes Técnicas adotadas pela Diretoria do Serviço Geográfico, no âmbito da sua
f?eçao.
·
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VIII ....:... Dos Chefes das Seções
Técnicas

:Art. 31. Aos Chefes das Seções
Técllicas, em geral, competem:
1) Acompanhar 0 aesenv,...,lvimento
cientifico da especialidade de sua Seção, estudai a aplicação de novos
processos e elaborar instruções;
2) dar infÓrmacões e redigir os pat"eceres técnicos. Sóbre os ·projetas de
levantamento que lhes forem submetidos; ·
·
3) colaborar estreitamente na ·coordenação dos estudos e ·planejamen·oos a cargo das Divisões Técnicas;
4) enviar à Divisão Técnica o programa de trabalho de cada missão
conferida à Seção, do qual constará
o tempo previsto para a execução; ·
5) promover, por todos os meios ao
seu alcance, o aperfeiçoamento continuo dos Oficiais e -auxilía!·es sob
suas ordens;·
6) manter em dia os quadros sinóticos e os ·gráficos necessários a.o uso
próprio e à consulta das autoÍ'idades
Competentes;
7) manter em dia â: escrituração
da relaçao carga. e' fichário das suas
!"€partições;
8) definir nitidamente as atribui~es dos seus subordinados e estimu!!Dr-Ihes o espírito de iniciativa e
amor à responsabilidade;
9) emitir as ordens de serviço necessárias à facilidade e regularidade
da marcha- dos trabalhos, -depois de
~reunir os elementos de sua alçada;
10) dar cumprimento às Normas e
Diretrizes Técnicas adotadas pela Direteria do serviço Geográfico, no âmDito de suas Seções.
TÍTULO IV

Outras Disposições
CAPÍTULO VI

Disposições Gerais

Art. 33. Os métodos de trabalhO
para os serviços de campo e de gabinete serão regulados por normas técnicas gerais a.provadas pelo Diretor e
que constaí-ão dre publicações espe~
ciais.
Art. 34. o Relatório Anual apresentado pela Diretoria 'do · Serviço
Geográfico ao Estado-Maior. do- ExérCito', alêm das informações de ratáter· administrativo, çonterá mn resumo da produção técnica no· deeurso
do ano considerado.
Parágrafo único .. A parte do Relatório referente aos assuntos administrativos será organizada de acôrdr.J
com o estabelecido no R;l.
CAPÍ':l:ULO VII

Dó Levantamento Sistemático
cartas Principais

Art. 35. As. missões .principâ.is do
'Serviço Geográfico, em colaboraçãocom outros órgãos oficiais, sâo:
- o Levantamento topográfico do
Pais, principalmente das regiões . de
interêsse do Exército;
- a triangulação geodésica fundamental e a rêde de nivelamento de
précisão do ·pais.
Art. 36. As fôlhas elas cartas topográfiCas, elaboradas pelo Serviço Geográfico. obedecerão às especific;:tcões
contidas no Manual T-34-200, da Di.:.
reteria do Serviço Geográfico.
Art. 37. Pocterào, ·ainda, ser executados levantamentos especiais, cujos
objetivos, natureza dO terreno e circunstâncias de prazo e Iug·ar, determinam escalas, precisão e métodos a
empregar.
Tais levantamentos serão sempre
de acôrdo com _diretrizes gerais baixadas pela -Diretoria do Serviço Geográfico e diretrlzes técnicas especiais
baixadas .pela Subdiretoria Técnica.
Art. 38. Atendendo ao valor. eco:
nômico e administrativo 'da produ.çáo
da Diretoria do Serviço Geog!·áfico,
o que não tiver caráter reservado,
será accessível ao público.

Art. 32. A Diretoria do Serviço
Geográfico é reSponsável por todos os
CAPÍTULO VIII
suprimentos necessáriol:) ao serviço
Do · Cons~lho Técnico
Geográfico, compreendendo aquifiiçóes,
(!Uando fôr o caso, recebimentos, distwibuições, transfe1·ências, r e c o 1 h iArt. 39. o Conselho Técnico é o
mentos, recuperações e descarg·a, do · org·ao. ctestiriacto a .dar parécer sôbre
os assuntos técnicos e científicos, re-material técnico de levantamento, assun como pelo estudo e adoção ·cte no- ferentes à atividade da .Diretoria do
~erviço GeogrMlco.
vos tipos dêsse material.
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§ 1Q Os pareceres do conse!ho Técnico terão valor opinativo, cabendo
ao Diretor a decisão final.
§ 2º Os .pareceres _do Conselho Téc~
níco serão publicados em Boletim.
~ 3Q compete, ainda, ao Conselho
Técnico,_ o estudo das recomendações
das entidades cartográficas internacionais a que se ache filiado c Bra~il.

Art. 40. São membros efetivos do
conselho Técnico:
- O Diretor do Serviço Geog!'áfico,
como Presidente;
- o Subdiretor Técnico, como coordenador;
-

Os Chefes das DT/1 e DT/2, cc-

mo membros efetivos;_
,
- o Chefe da Seçao de Estudos e
Planejamento, como membro efetivo;
- Chefe do Gabinete ê os Chef€S
das Secões Técnicas, quando convocados.
~ 19 Os Che!es dos órgãos autônomos de campo darão seus pareceres,
por escrito, quando solicitados pelo
Diretor
§ 29 o Diretor admitirá, como inforinant-es, pessoalmente ou por escri:to. outras pessoas cujas ·opiniões possam ser úteis às· decisões do Conselho.

.

Art. 41. o Conselho Técnico é convocado pelo Diretor.
§ lQ o assunto, dia e hora da reunião. bem como os nomes dos membros convocados, serão publicados em
Boletim e; com a antecedência necessária, dado ao conhecimento de c~da
membro convocado.
~ 29 o Diretor designará os re1atores de cada sessão, segundq os assuntos a tratar.
Art. 42. As reuniões do Conselho
serão secretar1adas por um Oficial do
Gabinete. designado pelo Diretor.
CAPÍTULO lX

Das

Diretrizes Técnicas

Art. 43. Para execução de missões
nào perfeitamente enquadradas ·nos
dispositiVos dos Regulamentos e Manuais Técnicos ou em outras instruções em vigor, o Diretor baixará dil'etrizes especials.
CAPÍTULO X

Dos Manuais Técntcos

Art. 44. As questões de doutrina,
·de técnica e de instrução, serão re-

guiadas por Manuais, em reg-ra prapostos por esta Diretoria, na confOl'midade do estabelecido no Regula.mento de .Publicac()es do EXército
<R-15VJ.

CAPÍTULO XI

Dos
1 -

órgãos Subf!rdinados

Das Divisões de Levantarnents

Art. 45. As Divisões de Levantamento sã.o órgãos permanentes encarregadoS dos trabalhos de .!ampo e
complementares do gabinete referen>tes aos levantamentos sistemáticos cio
Serv1ço Geográfico e reger-se-ão pelo
Regimento_ Interno elaborado e -aprovado pela Diretoria do Serviço- Geágráfico.
'
Ir -

Das Comissões de Levantamento

Art. 46.- As Comissões de Levantamento são órgãos eventuais encarregados dos trabalhos de ·c·ampo. Sua
organizaçfio é determinada pelo Direter do Serviço Geográfico com afinalidade de atender às atividades da
Diretoria do Serviço Geográfico em
áreas e regiões não atribuídas às DiVisões de Levantamen~o.
JII -

.

Dos outros órgãos
Técnicos

Ar,t. 47. Os outros órgãos têenicos
que venham a ser criados após a vigência do presente Regulamento, fun-·
clonarão de acôrdo com os Q.ispositivos que forem baixados,
CAPÍTULO XII

Prescrições Diversas
Art. 48. A Diretoria do serviço
Geográfico elaborará, com ))ase no
prese~te Regulamento, o s~u Regimento Interno e os dos órgãos subordinados.
Art. 49. Para . efeito de disciplina
e justiça, o Subdiretor Técnico, ·o
Subdiretor Administrativo, üS Chefes
das DT/1 e DT/2 e o Chefe do Gabinete, têm atribuições equivalentes
às de Comandante de Unidade e cs
Chefes de Seção às .de Coms.ndante
de Subunidade incorporada.
Art. 50. o presente Regulamente
entrará em Vigor na data de sua puw
blicação, r~vogadas as disposições em
contrário. - General de Exército Arthur da Costa e, Silva - Ministre
·cta Guerra.
,
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DECRETO N.9 58.595 -

DE

10

DE

JUNHO DE 1966

o Estandarte-Distintivo para o
BPE (Batalhão Marechal
zenõbio da, Costa) .

Cria

1.~

o _Presidente da República, us::mdo ·

cta.S atribuições que lhe confere o ar-

tigo 87, item I, da Constituição, de·creta:

Art. 1.9 .Fica criado o EstandarteDistíntivo para o U' Batalhão de Po-

lícia do EXército (Batalhão Marechal
Zenóbio da Costa), de acôrdo com o
modêlo que a êste acompanha e obedecendo a seguinte descrição heráldica:
, Em campo de blau (azul-celeste)
frarijado de ouro, destaca-se, no centro, o simbolo·do 1.9 Batalhão de Polícia do Exército, constituido de um
escudo antigo, com bordadura
de
góles <vermelho), tendo em campo,
também de azul, duas garruchas cruzadas, de ouro e, o número 1 (ará~
bico), conjunto . encim~do pela mi-

EXEcuTIVO

niatura, em suas côres, da insíg1a:la
do Comando do I Exército, circulad~~
ao alto, pela denominaçáo: Batalhã'e
1\'.larecha.I Zenóbio da Costa. · AL.'1da
no campo azul, além do emblema da.
F·EB, nas suas côi·es, colocado à de,s~
tra. (direita) ap alto, os · s~guintes
dizeres, dois a dois em chefe e contra-chefe, respectivamente: Vale Q.il'
Reno - Vale do Serchio e Vale do
Pó - Collecchio - Fornovo e mais
a leg,·enda em latim: "Vigilandun est
Semper", em caracteres dourados.

Laço nacional (verde e amarelo)·
partindo de um rOsácea, incluindo o
azul, terminado por uma franja de
ouro, ostentando, no mesmo metal, a'
seguinte denominação: . 15' Batalhão
de Polícia do Exército.
Art. 2.<:> f.:ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
· as disposições em contrário.
Brasília, 10 de junho de 1966; 145°

da Independência e· 78º da República.

VERMELI/O

'

AMtlREI.::_O_fr""}H--

H.

bl'.STELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva
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DECRETO N.!? 58 1596'JUNHO DE

1966

DE

10

DE

considera de alto interêsse nacionat
0 projeto de instalação, no Brasil,
de uma- Fábrica de tintas mariti.mas
sob a responsabilidade da
HevÍpel Tintas Marítimas Ltd;t.

o Presidente da Hepública, usando
cla atribuição que lhe confere o ar~
tigu 87, item I, da Constituição Fe~
deral, decreta:
Art- 19 Para .efeito do que dispõem
o artigo 38 da Lei n<? 4.131, de 3 de
setembro de 19i)2 e o artigo 34 do
Decreto ll:9 55.762, de 17 de fevereiro
de 1965, é collsiderado de alto interêsse para a economia nacional o
projeto de inStalação, no Brasil, de
uma Fábrica de tintas_ marítimas, sob
a responsabilidade da Hempel Tinias Marítimas Ltda.
Art. 2Q l1:ste decreto entrará eih vi~
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de junho de 1966; 145R
da Independência e 78<? da República,
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

JECRETO Nll 58.597

-DE

JUNHO DE 19ô6

10 DE

Resstrutura a Equipe de Coorden..ação
do Plano de Melhoramento da Ali~
mentação e do Manejo do Gado
Leiteiro e dá outras providências . .

o Presidente da República, usando
s:la atribuiç.ão que lhe confere o arti ..
go 87, item I da Constituição Federal, e

Considerando que a melhoria da
}\l"Odutividade dos rebanhos leiteiros é
uma medida que se impõe, tendo em
vista a necessidade de regularizar o
abastecimento de leite dos principai3
centros consumidores;
considerando que _o Governo vem
de concluir estudos Visando o desenvolvimento. de um programa de aplicação no qüinqüênio 1967~1971, destinado ao fomento da produção e produtividade da pecuária leiteira, mediante o melhoramento genético dos
rebanhos, ·melhoria das condições de
alimentação e manejo;

1051

Considerando que, somente com a
conjl_\gação de assistência técnica. e
crédito é possível elevar o nível .tec~
nológico das emprêsas pecuâria.s;
Considerando que as providências a
adotar devem figurar entre as de
absoluta prioridade, quer pela relevância do problema, quer porque poderão produzir resultados favoráveis a
curto e médio prazo, deCI;eta:
Art. 19 A Equipe de Coord~naÇão do
Plano de Melhoramento da Alimentação e do Manejo do Gado Leiteiro,
ins.tituída junto ao Departamento de
P1~omoçáo Agropecuária, pelo Decreto
n9 5-2.640, de 9 de outubro de 1963,
passará a funcionar com a nova estrutura e atribuições prevista~ no presente Decreto.
Art. 29 A Equipe de Coordenação
do Plano de Melhoramento da Alimentação e dó Manejo do Gado Leiteiro terá a seguinte composição:
I - Conselho Deliberativo.
II - Secretaria Executiva.
Art. 3!! O Conselho Deliberativo que
constituirá a mais alta instância deliberativa para a execução do Pla~o
e Coordenação das atividades das entidades que dêle participem, terá a
seguinte constituição:
I - Diretor do Departamento de
promoção Agropecuária do Ministério
da Agricultura.
, .·
II - S-ecretário Executivo do Fundo Federal Agropecuário.
III - Secretú.rio Executivo da Comissão de PJanejamento de Politica
Agrícola.
IV - Secretário Executivo do Plano de Melhoramento da Alimentação
e do Manejo do Gado Leiteiro.
V - Diretor do· Departamento do
Planejamento da Superintendência
Nacional do Abastecimento.
· VI - Gerente da coordenação de
Crédito Rural e Industrial do Ba-nco
central da República do Brasil.
VII - Gerente de Operações da
carteira de Ci"édito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil S. A.
VIII - Diretor de Crédito do Bancó Nacional de Crédito Cooperativo.
IX - Presidente da União Brasileira das cooperativas Centrais de Lati~
cínios.
X - Presidente da Comissão de
Pecuária Leiteira da Confederação
Rural Brasileira.
§ lll o conselho será presidido pelo
Diretor-Geral do Departamento· de
Promoçãó Agropecuária do Minist61io
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da Agricultura ou, nos seus impedimentos, pelo Secretário EXecutivo do
Plano de Melhoramento da Alimentação e do Manejo do Gado Leiteiro.
§ 29 Cada membro do conselho indiCará o seu respectivo suplente, que
o substitairá nas suas ausências e impecunientos eventuais, quando terá as
mesmas atribuições e vantagens do titular.

§ 39 o Conselho reunir-se-á, ordlnàriamente, uma vez por mês, e, extraordinàriamente, quando convocado
pelo Presidente, por sua própria miciativa ou atendendo solicitação fundamentada de qualquer de seus mew~

bro::i.

§ -49 o Conselho cte!lberará com a
presença "de, pelo menos, seis de seus
membros ou respectivos suplentes e as
decisões serão tomadas por maioria
simples de votos, sempre com base em
estudos ou pareceres elaborados pela
secretaria Executiva.
Art. 4.9 São atribuições do Conselho Deliberativo~
I - Aprovar o Regimento Interno e
a organização dos órgãos que compQrão a Secretaria Executiva;
ll - Aprovar os projetas regionais
elaborados pela secretaria .Executiva
e fiscalizar a sua execução;
III - Cometer a seus membros, encargos junto aos órgãos que representam,· v1sando à solução ·de. problemas
ligados à execução do Plano;
IV - Aprovar ·os informes mensais
~ relatórios anuais da· Secretaria .Executiva a respeito do andamento e dos
resultados obtidos com a execução do
Plano e dos Projetas ·Regionais e deliberar sõbre ajustamentos de suas
metas e programas;
V - . convidar, para participar do
Conselho, representantes de entidades
públicas ou privadas, cuja colabnra.:.
ção seja julgada de interêsse para
realização do Plano,
Art. 59 A Secretaria Executiva,
órgão sob cuja responsabilidade ficará a execução, administraçáo geral e
fiscalização do Plano de Melhoramenta da Alimentação e do Manejo
do Gado Leiteiro, terá a seguintP. organização:
I - Direçâo Central.
n - coordenadorias Regionais.
III - Escritórios Regionais.
§ 19 A Secretaria Executiva será regida por "Regimento Interno'.' aprovado pelo conselho Deliberativo e diri~

gida por secretário Executivo, obrigatOriamente Engenheiro Agrônomo ou
Veterinário, designado pelo Minist.í.·o .
da .Agricultura por indicação do Diretor-Geral do Departamento de .2romoção Agropecuária.
·
§ 29 A Direção Central ,da SecretaTia EXecutiva, órgão de administração
central do Plano, será organizada em
setores e Equipes, criados por decisões do Conselho Deliberativo e propostas do secretário ~xecJ;ttivo.
§ 39 As, Coordenadorias Regionais,
órgão de supervisão e fiscalizaÇão que
devem jurisdicionar as bacias leiteiras, serào criadas por decisões do
Conselho DeliberatiVo e propostas dasecretário EXec.utivo.
§ 49 Os Escritórios Regionais, instrumentos da execução do Plano, funcionarão junto às cooperativas locais
de produtores de leite e serão criadas por decisões do Conselho Deliberativo e propostas do Secretário Exzcutlvo.
Art. 69 Os Escritórios Regionais,
que texão o encargo de selecionar os
criadores que 'farão jus a prêmw~,
doações, bem como os candidatos aos
programas de financiamentos conjugados com assistência técnica· previstos nos projetas regionais, terão a seguinte constituiç~o:
I - Supervisor do Escritório Regional do P lanu.
II - Gerente da Agência local do
Banco do Brasil s. A.
III - Presidente da Cooperativa dos
Produtores de Leite.
·
Art. ·79 Nas Coordenadorias Regionais poderão também funcionar Conselhos, aprovaa.os pelo conselho Deliberativo, nos têrmos do ·Regiment.o
do ·PLAMAM, e. terá como memlh'c&
natos o Coordenador Regiorial 00
PLAMAM e os Presidentes das Cooperativas Centrais de produtores existentes na Bacia Leiteira.
Parágrafo único. As Coordenadorias
Regionais serão administradas por
Coordenadores e os Escritórios por
Supervisores, obrigatOriamente Engenheiro Agrônomo ou Veterinário, designados pelo Secretário Executivo.
Art. 39 São atribuições da Secre-taria Executiva:
I - Elaborar e submeter ao Conselho Deliberativo projeto de seu "Regimento Interno", bem como pro~
tas para criação de setores .e equip:es
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administrativas e de Coordenadorias e
Sistema Nacional de Crédito ·Rural e
Escritórios Regionais;
dotações especificas destinadas ·pelo
II Administrar a execucâo do
Fl.mdo Geral para Agricultura e InPlano, mantendo com as entidades
dústria (FUNAGRD _ para aplícação
públicas e privadas, os entendimentos
na execução do Plano.
·
que se fizerem necessários ao _seu
Art.
11.
A
fim
de
alcançar
plena
cumprimento, inclusive objetivando a
eficiência dos serviços afetos ao
aquisição e importação de equipamenPLAMAM e a juízo do Ministro da
tos agrícolas e outros materiais destiAgricultura poderá ser proposto o renados aos serviços próprios ·de seus
gime de tempo integral para o seu
órgãos ou das cooperativas e criadopessoal técnico e administrativo, nos
res integrados no. Plano; aplicar ·ati
tê'1·mos da Legislação em vigor.
dotações orçamentárias e os recursos
concedidos por entidades públicas e
Art. 12. ll:ste Decreto entrará em
privadas para a execução do Plano;
vigor na data de sua publicação, reIII - Elaborar e submeter à aprevoiados o de nl? 52.640, de 9 de outuciação do conselho Deliberativo probro de 19'63 e demais disposições em
jetas regionais especificas contendo
conlorário.
minuciosa descrição das atividades a
Brasília, 10 de junho de 1956; 145"
:serem executadas e especificações dos
da Independência e '781? da RepnbHca.
recursos humanos e materiais necessários·
H; CASTELLO BRANCO
" IV :..__ Elaborar e submeter à apreNey Braga
ciação do conselho Deliberativo informes mensais e relatórios anuais
com estudos e avaliações dos resultados obtidos com a execução do PlaDECRETO N9 58.598 - DE 13 DE
no, em suas diversas etapas, visando
JUNHO DE 1966
ao aperfeiçoamento metódico dos tra-·
balhos e ao' ajustamento das metas
Aplica ao Departamento Nacional de
programadas;
Obras Contra ·as Sêcas o aumento
V - Solicitar a colaboração e prode que trata a L.ei número 4.863, de
por aO Ministro da Agticultura a re29 de novembro de 1965.
quisição de·técnicos pertencentes· a entidas públicas, autárquicas, P:araestao Presidente .da. República, usando
tais e _de economia mista; contratar
da atribuição que lhe confere o artipessoal técnico e administrativo; progo 87, inciso I, da Constituição e -tenpor gratificações por serviços pres~a
do em. vista o § gQ do artigo 33 da .Lei
dos; ajustar com entidades especiali~
n9 4.863, de 29 de novembro de 1'965,
zadas a realização de estudos técnidecreta: ,
cos e levantamentos especiais; adquirir ou requisitar materiais, e efec-Jar
Art. l\l Aplica-se ao Departamento
as demais providências administratiNacional de Obras. Contra as Sêcas
- Autarquia Federal - o aumi'Jnto
vas necessárias à execução do PlanO
de acôrdo com a ·legislação, normas e
de que trata a Lei n\l 4.863, de 29 de
regulamentos em vigor.
novembro de 1965, observados OS· prln·VI - Cumprir e fazer cumprir as
cipios ali previstos.
decisões do Conselho Deliberativo.
Art. 2"' Os recursos para atendimenArt. g9 Os serviços e demais despe~
to do aumento aqui referido serão
sas da Equipe de Coordenação do Pla- 'forneéidos integialmente pelo Tesouno de Melhoramento da Alimentação
ro Nacional em duodécimos, através
e do Manejo do Gado Leiteiro, serão
do Ministério da Viação e Obras Pú ~
custeados com recursos provenientes
blicas,. por conta do crédito especial
de dotações orçg..mentárias próprias
autorizado no art. 30 da Lei número
ou colocadas à disposição do Plano
4.863, ae 29 de novembro de ·1S6i.
pelo Fundo Federal Agropecuário, SuArt. 31? Este decreto entrará em viperintendência Nacional do Abastecimento ou outros órgãos e entidades· gor na data da sua publicação:
púb!icas e privadas interessadas no
Brasília, 13 , de junho de 1966· 1459
desenvolvimento da pecuária Leiteira
da Independência e 789 da República.
nacional.
H. CASTELLO BRANCO
Art. 10. Os financiamentos às cooperativas e criadores serão efetuados,
Octavio Bulhões
prioritàriamente, com recursos próJuarez Távora
prios da rêde bancária integrada no

554

ATO~'

DO

'PoDER ExECUTIVO

DECRETO N° 58.599 -DE 13 DE
JUNHO OE 196Ô

'

Estabelece· normas para confecção e
emissões de selos postais e outras
fórmu.tas de tranquiamento de correspondência.

o Presidente da República, usando

da

a·~ribuição

que lhe confere o artigo

87-, inciso I da Constituição, e considerando a Exposição de Motivos i~ú

mero 989, de 24.5.66, do Ministério
da Viaçao e- Obras Públicas, decreta:
Art. 15' Os selos e outras fórmulas
de franq.uiamento postal, mclusive peças filatólicas, serão, obrigatàri::imen-,
te, impressos ou fabricados na Casa
da· Moeda' do Brasil, observadas as
exigências que se fizerem necessárw::;
à segurança das emissões.
Art. 2ç o Departamento dos Cor~
retos e Telégrafos providenciará para
que a Casa da Moeda conheça, eom
antecedCncia, o programa das' emissões e providencie sua feitura com
tempo necessá-rio à p"erfeita ex~;:cuçáa
dos traballios das emissões de selos e
confecção das demais fórmulas postais.
.
Parágrafo único. O prazo para a
fabricação ·ctos selos e fórmuHts postals será f:i,xado pelo Departamento cw
P:rodução da Casa da Moeda.
Art. 3!? A Comissão Filatélica de que
tratam as .instrucões decorrentes dG
Decreto n<? 44.745, de 24 de outubro
de 1858, preparará anualmente o programa das em~ssões comemorativa-E! e,
bem assim, os de selos ordinários,
estas sempre que se fizerem necessá1'ias.
·
Art. 49 Nas emissões· .de selos ordinários,· sempre que se fizer pr<!Cisa a
substitUição de algum valor, deverá
ser também substituída a eflgie ou: de~·
senha líUstrativo do sêlo.
§ 19 As séries de selos ordinãrios deverão ;:;er renovadas de cinco em. cinco anos, de modo a que nesse pet·iodo. s~ja dada divulgação de fatos mstóriccs, obras de vulto· realizadas no
território_ nacional, representação à e
indústrias básicas implantadas no
pais, homens ilustres nas artes, ciênci~, Jiteratura,. etc., bem assim, as
belezas naturais do Bra-sil.
§ 29 A emissão de qu~lquer nôvo sê!o
ordinário não invâ.lidará o saldo dos
existentes de igual valor, a menos que
por qualquer circunstância de ordem
técnica, defeito ou inutilização devam
tais selos sair da cirCulacâo.

1

Art. 51? A Comissão Filatélica. ao
concluir anualmente seus trabalhos de
seleçâo, submeterá os processos respectivos dos selos aprovados a consJdera.çào do Diretor-Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos, ao cJ.ual
competira fixar o valor facial de cada selo -e o montante dlis emú;sôes.
Parágrafo único. Ap.ós a fixaçãu
das caracteríStica-s dos selos pela casa da Mc.Bda e procedida à aprovação
e fixadas as emissões, de que trata
êste artigo, o Diretor-Geral do Departamento dqs Correios e Telégra.tós
submeterá o programa dos selos a- se-·
rem emitidOs à autoridade qUe lhe es~
tiver imediatamente superior, que decidirâ. em última instância sôbre _a
necessária aprovação e divulgação do
mesmo.
Art. SI? Das emi:ssões _dos selos e demals fó~mulas de franquiamento postal disporá o Diretor-Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos de200 u n 1 da de s de selos (cinqüenta
quadras}. 50 {cinqüenta) blocos de se1os e 50 (cinqüenta) folhinhas filatélicas ou outras peças de franquiame:..1tO postal, em igual quantidade,
p9.ra-re1.1·.tbuir cortesia ou homenag·ear
eminentes autoridades, nacionais e estrangef,-as.
§ 19 As quantidades previstas neste
artigo não constituem utilização obrigatóna, podendo ser requisitadas, pat·:.
cial ou total, ou, ainda, utilizadas p_arcelacl.amente, tendo em conta as razões que justifiqw;m as ofert.,as.
§ 2ç; De cada uma das emissões, -se-:rao tornccidos lOD (cem) selos e outras fó1·mutas de franquiamento à Secão Filatélica da Diretoria do Corl:eios, para o fim especifiCo de expoSlçáo ·~u 1.\:Iuseu Postal Filatéli.co e
preparo das coleções que deverão n-·
c.?.l' arquivadas, depois de escrituradas
como património da União.
§ 31? O Diretor-Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos autorizara a í"eitura de pequenos âlbuns
filatélicos para distribuição, oferta ou
retribUição de cortesia por ocastâo das
convencões da União Posta! Universal e ct3. União Postal das Américas
e Espanha, realizadas qüinqüenalrnente,, e das quais o Brasil é membro.
§ 49 o Diretor de Correios, devidamente .autorizado pelo· Diretor-Gera1,
promoverá junto à Tesouraria-Geral
do Departamento dos correios e Telégrafos a remessa periódica dos
exemplares a que·, por fôrça de ea:nvenções ou acõrdo, devam ser forne-
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para divulgação entre .os corre~os
paises membros dos dms mgan~s
:r40S citados.
Art. 7<? As emissões de selos, de:Sti:r.ados a beneficiência, só serão feitas
3<:le'diante a-utorização do Poder L~fiS
lativo, mesmo aquelas que, por força.
de acõrdos ou convêmos, ja exü:;tentes
entre aS entidades integrantes da Orgamzação das Nações Unidas - pNU
- devam ser confeccionaq.as.
Art. 3'~ Para obtenção dos selos que
devam ser utilizados na forma dos
artigos precedentes, a Diretoria de
correios diligenciará as re·quisiçóes
necessárias à Diretoria-Gerat do Departamento mediante as formalidades
legais vigentes.
Art. 9<? Nenhum sêlo ou qualquer
outra fórmula de franquiamento pustal poderá ser utilizado antes d~ carga reguiar feita à Tesouraria-Ge~al,
·~ua escrituração na s-eção Econômlca
e .fi'inanceira e na Contadoria SecclOnal JUnto ao referido Departamento.
Art. 10. Revogam -se as disposiçêes
em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1960; 145-<?
da Independênc.ia e 78'? da República.
~dos

«o.s

H. ÚASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões
Juarez Tâvora

DECRETO N.<?

5~.€00 DE 13 DE
J"UNHO DE 1960

Autoriza o cidadfJ..o brasileiro
Raimundo Figueiredo Cavalcante a lavrar cassiteriia. no muniC·lpio
de
Pôrto Velho. Território Federal de
Rondônia.

o Presidente da RepUblica, usando'

àa atribuição que lhe confere o ar-

tr.lgo 87, n.<:' r, da Cànstituiçã.o e nos
têrmos do Decreto-lei n.<? 1.985, de
20 de janeiro dç 194.0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.<?. Fica autorizado o cidadao
brasileiro Raimundo ·Figueiredo Cavalcante. a lavrar casseterita, em terrenos devolutos no lugar denominado
santa Maria, distrito e mun1c1plo cie
Pôrto· Velho, Território Federal de
Rondônia, numa área de ,quatrocentos
e trinta e sete hectares setenta e oito
ares· e setenta e cinco ·centiares ..
<437,7875 :P,a) delimitada por um paralelogramo que tem um vértice no
.fip.al da poligonal que, partindo da
m:mflu'êilcia do igarapé Santa Maria
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no rio Jacundá, apresenta os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setecentos e cinqUenta metros
tros (2. 01{) m), quarenta e seis gram
hordeste ("44.<? NE) ; dois mil e dez metro~ (2. OlOm), quarenta e seis graus
noroeste (459 N'"VV); os lados Qo pan:delogmmo, rl partir do vértice conpfderado, têm os seguintes compri··
nordeste ( 44<? NE) ; dois mil e dez metros ·o. 000 m), dezcsseis graus nordeste (169 NE) ; cinco mil metros
(5.000 m), quarenta e seis graus sudeste t489 SE>. Esta autorização é
outorgada mediante
as condições
constantes do parágra:io único do artig·o 28 do Código de Minas e dos
artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguin:;es ,e de outras constantes
cl.o mésmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulacões do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.? 31.725, de 19 de feverejro de 19$3, e da Resolução n.\1 3
de 30 .de abril de 19U5, da ·Comissão
Nacicm:d de Energia Nuclear.
Art. 2.<? o concessionádo da autorização fica obrigado a recolher a:os
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à Unlão,
aa Estado e ao Mnnicípio, em C~Jm
primento elo disposto no art. 68 do
Çódigo de Minás.
Art. -3.<? Se o concessionário da autorização não- cumprir qu:?Jquer das
obrigações que lhê incumbem, a aLttor~zaçâo de lavra se).'á _declarada ca-.
C.uca ou nula, na torma, dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às ser.vidóes de solo e
subsolo para fins de lavra: na tor. ma dos artigos 39 e 40 do Código
de Minas.
.
Art. 5.<? O concessionáriO da autorizaçào será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no arL 71 do mesmo Código.
Art. 6.'? A autorizacãO de lavra terá
por titulo este de c-r e t· o, que ·sera
transcrito··no livro próprio do Registro das Autorizações de Lavra, após
o pagamento da taxa de oito mil setecentos e s~ssenta cruzeiros (Cr$ ..
8. 7BO).

Art. 7/1 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 13. de junho de 1966; 145?
da Independência e 789 ·cta RepUblica.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro. Thibau
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DECRETO N<? 58.,601 ~
JUNHO DE

1966

DE.

Autoriza o. cidadão brasileiro
do Figueiredo Cavalcante
cassiterita no Município
Velho, Território Federal
dônia.

13 Dr;:

Raimuna ta?JTtlT
de Põrto
de Ro·n-

o Presidente da República, l,lSando
da atribuição qUe lhe contere o Art.
87, n'? I, da Constituição e nos tê:mos

EXECUTn;'O

Art. 39 Se o concesswnano da s.u.torização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a a.morizaçào de lavl'a será declarada caduca ou nuJa, na forma dos Arts. 37 e
28 do Código de Minas.
Art. 4° As propriedades vizinhas ~-s
. tão sujeitas às servidões de ~c-lo ,e
subsolo para fins de lavra, na fo.::!r<a
dos arts. 39 e' 40 do Código de Mi-

nas.

Art. 5° O concessionário da auto~i
zaçáo de lavra será .nscalizado · !Jo:llo
Departamento Nacional da Prod~lt;áo
creta:
Mineral e gozará dos favores disc:r1.Art. 1'? Fica autorizado o :;!idadilo minados no Art. 71 do mesmo Cócl.Jgo.
brasileiro Raimundo Figueiredo CaArt. 69 A autorizacâo de lavra teni
valcante a lavrar cassiterita, em terrenos devolutos, rio lugar denominado · por titulo êste decretO, que será t-.rans ..
Santa Maria, distrito e município de crito no livro próprio de Registro d.aB
Autorizações de lavra, após o i)2gaPôrto Velho, Território Federal· de
mento da taxa de oito mil ·seteeento.s
Rondônia, numa área de quatrocentos e trinta e sete hectareS setenta e e sessenta cruzeiros <Cr$ 8.760.)
oito ares e setenta e cinco centi~wes
Art. 79 Revogam -se as disposições
(437,7875 ha), delimitada por LliD raem contrário.
ralelogramo que tem um vértice no final da poligonal que partmdcr O.a con-:Brasília, 13' de junho de 1966; 145()
fluên"cia do igarapé Santa Maria no da Independência e 789 da RepUblica.
Rio Jacundá, apresenta os seguintes
H. CASTELLO BRANCO
comprimentos e rumos verdadeiros:
Mauro Thibau
mil seiscentos e ~rinta e .cinco :...~tros
(1.635 m), quaxenta e qu'atr'o graus
nordeste (449 NE) ; dois mil quatrocentos e sessenta e sete metros ...
DECRETO N9 58.602·- DE 14 DE
2.467 m), quarenta e seis graus noJUNHO DE 1966
roeste (469 NW). os lados do ;:~ar.ale
logramo, a partir· do vértice conside- Reti/ica o enguadramento dos cargos,
junções e e' m Pr e g o s do Departarado, têm os seguintes comprimentos ·
mento Administrativo do Servf(;o
e rumos verdadeiros: mil _netros (1.000
Público.
m), dezesseis graus nordeste (169 NE) ;
clnco mil metros (5. 000 m) , quarenta
O Presidente da República, usando
e seis graus sudeste (469 SE.) Esta das atribuições que lhe coniere o arautorização é outorgada mediante as tigo 87, item 1, da Constituição Fecondições constantes do parágrafo únl~ deral, e tendo em vista o disposto no
co do Art. 28 do Código de Minas 'e artigo 48 da Lei n9 3. 780, de 12 de
dos Atts. 32, 33, 34 e suas a.!ín~as, julho de 1960, decreta:
além das seguinte~> e de outras consArt. 19 Fica retificado o Quadro
tantes do mesmo Código, não expresde Pessoal -. Parte Permanente -- a
samente mencionadas neste decr<:!te>.
Parágrafo Unico. A execução dà pn::- que se refere o. artigo 1'? do Decreto
n9 49.178, de 1 de novembl'o de 1900.
sente autorização fica sujeita às estipulações dt> Regulamento aprovado que dispõe sóbre o enquadramento
dos cargos, funções e· empregos do
p~lo Decreto· n9 51.726, de 19 de tevereiro de 1963 e da Resolução m:une- Departamento Admi11}strativo do Serro 3, de 30 de abril de 1965 da Comis- viço Público . (D. A. S. P. ) , pai-a eteito
de excluir um cargo da série de Classão Nacional de Energia Nuclear.
de Oficial de Administraçâo, AFArt. 29 o concessionário da o:tatari- ses
201.14-B, e incluir wn cargo de Aszação fica obrigado a recolher aos co- sistente
SoCial, código TC-1.::W1-20-A.
fres pUblicas, na forma da lei, '1S tributos que forem devidos "' União, ao
Art. 2P Para efeito do que dispõe
Estado· e ao Município, em cumpri- o artigo anterior, fica retifica.da a re ...
mento do disposto no Art. 68 do Ców laçáo nominal que acompanha o Quadigo de Minas.
dro de Pessoal - Parte Permanente

do Decreto-lei n° l.S85,. de 29 de Janeiro de 1940 (Código de Minas), de-
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_ do D.A.S.P. com a exclusão de·
Ney Rodopiano corrêa, da Série de
classes de Oficial de Administração,
Código AF-201.14-B, para incll.ú-lo
como ocupante do Cargo da Série de
Classes de Assistente Social, código
TC-1.301.20.A.

Art. gç Os efeitos da retificação a
que se refere :este decreto preva.le_cerão a partir de 1 de julho de 1960.
Art. 49 :f:ste decreto entra:rá em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de junho de !966; 145Q
da Independência e 78Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

DECRETO N.9 58.603 J-UNHO DE

1966

DE

14

DE

viSpõe sôbre a organi.mção da Junta
Nacional de Educação de Analfabetos e de Juntas EstaduaiS, com o
objetivo de dar meio de execução
ao que cli,.spõe a letra g do Art. 2,Q
ào Decreto n,9 57.895-, de 28
Je'vereiro de 1966.

de

O. Presidente da RepúbliCa, no uso
da atribuição que lhe confere o -Artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
·
Art. 1.9 Para dar execução ao que
dispõe a letra g do Art. 2,Q do Decreto n.Q 57.895, de 28 de fevereiro
de 1!}66, será instituída no Departa...
menta Nacional de Educação, a Junta
Nacional de Educação de
Analfa-

betop.

Parágrafo único. A Junta será cons~
tituída pelo Diretor-Geral daqUele ·Departamento, por tim representante do
Ministério Extraordinário para o Pia-·
nej::imento e Coordenação EconómiCa,
um do Ministério da Fazenda, um do
Ministério da Saúde, um do ?-I.Iinistério da. Agricultura, um do Ministério do Trabalho, um dO EstadoMaior das Fôrças. Al·madas um do
Conselho Federal - de EduCação,_ um
do Banco Centràl da República, um
do Conselho NaCional de Telecomunicações, um da Agência Nacional, e os
represen~_?tes possíveis da Imprensa,
da .T~lev1sao, do Rádto1 de instituiçdes
religiosas e do Comercio e da Ind_ústria, que tenham âmbito nacional.
Art. 2,Q Nas capitais dos Estados e
Territórios serão organizadas Juntas
Bstaduais, de que participarão repre-
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sentantes dos órgãos interessados da
administração pública federal ali localizados, da administração estadual
ou territorial, e de instituições, de
âmbito estadual ou territorial, do Comércio, da Indústria, da Lavoura, da
Pecuária, dos
trabalhadores e das
religiões.
Art. ·3.9 A função principal da
Junta Nacional de Educação de Anal~
!abetos é a de convocar, coordenar e
orientar os esforços de quantas pessoas físicas e de direito público e
privado possam cooperar na execução
da Complementação do Plano Nacional de Educação. aprovada a 15 de
abril de 19{)6, pelo Conselho Federal
de Educação.
§ l.Q Todos os convênios ou acôrdos
do Ministério da Educação, já existentes 011: futuros, com entidades privadas, leigas ou religiosas, que visem
à alfabetização de adolescentes e
de
adultos ou à educação escolar
analfabetos de dez e mais anos de
idade, deverão ser submetidos à apreciação crítica da Junta Nacional, caR
bendo, porém, a decisão final ao Ministro de EstadO.
'
§ 25' A Junta Nacional solicitará
à Presidência da República, por ·intermédio do Ministro da Educação e
Cultura, os créditos especiaiS' ou extraordinárioS, _que se fizerem neces~
sários ao desenvolvimento do programa ~e Educação de analfabetos.
Art. 4.9 As Juntas Estaduais ou
Territoriais de Educação de Analfabetos terão funções semelhantes à
da Junta Nacional, rio âmbito res~
pectfvo.
,
Parágrafo único. No que tenha- relaçào com a aplicação de recursos fed-erais, deverão as Juntas Estaduais ou
Territoriais limitar suas recomendações a atuação ao que fôr fixado nos
convênios assinados entre a União e
os Estados e Territórios, em obediênela ao Decreto n9 57.895, de 28 de fe.:.
vereiro de 19c66, e à Complementação
do Plano Nacional de Educação de
15 de abril de 1966.
'

Art. 5,Q As Campanhas Nacionais
de AlimentaÇão Escolar e de Material
de Ensmo deverão cooperar com a
Junta Nacional de Educação de Analfabetos, tendo em vista a solução dos
problemas. de alimentação e de material didático p'ara as escolas e cursos_ destinados aos maiores de
10.
anos, ainda analfabetos.
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Art. 6.9 Os Serviços que, em. ou-

tros Ministérios, se relacionem com
in~ormação- e educação referentes ,à

saúde à alimentação, e trabalho, da-

seu

rão
concurso, através elos representantes dos respectivos Ministérios,
às atividades da Junta Nacional e das
Juntas Estaduais.
'
Art. 7.9 O Ministro de Estado da

EducaC<:t-0 e Cultura, por intermédio do

Departamento Naci-onal de Edu,cação,

providenciará para _que a Junta Na-

cional disponha de setorss ou se:~viços
de documentação, planejamento, as··
sistência social e relações públicas,
para isso podendo ser utilizados os
. órgãos já existentes naquele Depart&mento, bem· como funcionários especializados de
outros Ministérios,
mediante entendimento interministerial.
Art. 85' No desenvolvimento
de
suas atividades, tendo em consideração as funções que lhe são cometidas,
fi, Junta Nacional de Educação de
.,fUlalfabetos deverá pautar-se pelas
recomendações pertinentes, tanto do
Plano de Ação Econômica do Govêrno como do Plano Nacional de Educação.
Art. 9.Q ,O Ministro de Estado da
Educação e Cultura baixará as instruções que forem necessárias à execução do presente Decreto.
Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1'4 de junho de 19-66; 1459
da .Independência e '789 da República.
H.

ÜASTELLO BRANCO

Pedro Aleixo

DECRETO

N .<? 58. 604
JUNHO DE 1966

-

DE

14

DE

Suspende o funcionamento da "Sociedade cultural Sino-Brasileira", com
sede no Estado da Guanabara.

o Presidente da República, '\lsando
da atribuição que lhe confere o ar..
tigo 87, n.<:J I, da Constítuição Fe..
deral e atendendo ao que consta do
Processo M.J.N.J.,-11.213, de 1963,
decreta:
_Art. l.Q Fica- suspenso, pelo prazo
de seis meses, o funcionamento da
"Sociedade Cultural Sino-Brasileira'',
com sede no Estado· da Guanabara.

Art. 2.Q O Ministério Público "Pederal promoverá, imediatamente, nõs.
têrmos do axt. 6.9, parâgraío único,
·do Decreto-lei n.9 9.085, de 25 de
março de 1946, a competente ação de
dissoluçã.o da entidade referida no artigo anterim'.
Art. 3Q ~ste decreto entrará em:
vigor na data de sua publtcaçáo, revogadas as dispo~ições em contrário.
Brasília, 14 de junho 'de 1966; 1459
da Independência e 789 da Repúbl1ca.
'H.

CASTEL!.O

BRJ\NCO

Mem de Sá

--·-

DECRETO· N9 58.605 JUNHO DE 1966

DE

14

DE

Dispõe sôbre a atuali.zação dos valo~
res das multas p;evistas na legislação especial e economia, canavieira, na jorma ào art. 42. da Lei
n.9 '4.870, àe 1.9 de dezembro· de

1965.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87. n.9 I, da Constituição Federal, e considerando o parecer de 10
de fevereiro de 1966, do Conselho Nacional de Economia, que
concluiu
pela CGI"reçáo de multas com a aplicação -dos coeticientes fixa@os na Resoluçâo n.9 3-66, baixada pelo mesmo
Conselho, em 25 de janeiro de 1966,
decreta:
A.rt. 1.9 Em cumprimento ·ao que
dispõe o artigo 42 da Lei n.9 4 ..870,
de 1.0 de dezembro de 1965, ficam
corrigidos· os limites mínimos e máximos dos valores das multas aplicáveis por infração a-os preceitos da
legislação especial à ecOnomia canavieira, com a adoção dos seguintes
coeficientes:
a)
De 232,03 - para os 'vaL-óÍ'es
estabeleciçios pelo Decreto-lei número
1.831,- de· 4 de dezembro de 1939;
b) De 198,88 - pa;.·a os valores estabelecidos pelo Decreto-lei nú.mero
3.855, de 21 de novembro de 1941;_·e
· c) De 139,22
para os valores
estabele.cidos pelo Decreto-lei número
5.998, de 18 de novembro de 1943.
Art. 2.9 o presente decre'to entrará
em vigor na data de sua publicaçáo,
revogad:is as disposições em .contrário.
Brasília, 14 de junho de 1966; 1459
da· Independência e 789 da República;
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

ÃTOS DO PoDER EXEGUT!:VO

Decretos ns. 58.606 a 58.608, a~J?-~a
publicados no Dzarw

1\ã.G foram
Oficial.

DECRETO N9 58. 609· -

DE JUNHO D~ 1966

DE 14

concede à Mineração Garças Limitada, autorizb.ção para funcionar como
emprêsa de mineração.

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe eonfere o arti:..
go 87, nQ I, da Constituição e tendo
em vista o que disPõe o Decreto-lei
n9 938, 'de 8 de dezembro de 1!i38,
decreta:
Artigo único. E' concedida à :;M:i~
neração Garças Ltda. constituída por
contrato social de 22 de março de
1966, arquivado sob o nQ 150.1sq, no
DNRC, com sede na cidade cto Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara, autol'ização para funcionar como emprêsa
de mineração, ficando obrigada a
cumprir integralinente á.s leis e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sóbr eo objeto desta autorização.
O

Brasília, 14 de junho de- 1966; 145'9
da Independência e 789 da República.
H. CAsTELLo BRANco
Mauro Thibau

Decretos ns. 58.610 e 58.611, ainda
não foram publicados no Dzárw
Oficial.

DECRETO N9 58.612 - DE 14 ))E
JUNHO DE 1966
Abre; pelo Ministério da Viação e
Obras Pública$, o crédito especial
de crs. 925.000.000, para o jim que
especifica.
'

O Presidente da República, use.ndo
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 1 ·da Constituição Federal,
da autorizaçáo contida no art. 19 da
Lei n9 4-.702, de 28 de junho de 1965,
publicada no Diârio Oficial de 1-f de
julho seguinte, e tendo ouvido o MiDis.tério da Fazenda e o TribunaJ de
contas, em --cwnprirnelito ao que· de-

termina o art. 93 do Regulamento
dera! de Contabilidade Pública, Uecreta:
Art. 19 Fica aberto pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 925.000.000 (novecentos e vinte e cinco milhões de oruzeiros) , ·para atender à diferença de
vencimentos e de salário-família a
servidores do Departamento Nacional
de Obras Contra as secas, ámparados
Pela Lei n'~ 3. 772, de 11 de julho de
1960.

Art. 29 f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 dé junho de 1966;' 145°
da Independência e 781? da Repúblicr,.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
Octavio Bulhões

DECRETO N9 58.613 - DE 14 DE
1
JUNHO DE 1966
Abre, pelo . Ministério .da Viação e
Obras Públicas, o crédito especial
de Cr$ 20.500.000.000, para o fim
que especifica.

o Presidente da' RepúbliCa, usando
da atrlbuiçiio que lhe confere o arti-,
go 37, n<'.l I da ConsGituiçao Federal,
aa a.monzaçao contida no art. 1° da
Lei n9 4. 865, de 30 de novembro de
1965, publicada no Diârio Oficia( de
2 de dezembro seguinte, e tendo ouvido o Ministério da Fazenda e o
Tribunal de Contas em cumprimento
ao que determina o art. 93 do Re~
guiamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta.:
Art. 19 F'ica aberto pelo Ministé1'io
da Viaçáo e Obras Públicas, o crédito éspecial de Cr$ 20.500.000.000 (vinte bilhões . e quinhentos milhões de
cruzeiros) . destinado a atender às
desnesas Com as obras preferencíais
espêcificadas na Jei, sob a responl"oabilidade dos Departamentos ~acional
de Estradas de Ferro, Nac10na1 de
,Ob:ras de Saneamento, Nacional de
Obras Contra as Sêcas e Departamento dos Correios e Telégrafos ..
Art. 2º Este decreto entrará em yigàr na data di:t sua publicação, ~e
vogadas as disposições em contráno.
Brasilia, 14 de junho de 1966; 1459
da Independência e 789 da Republica.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
Octavio $Ulhóes
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nu tos noroeste (9933'NW) ; duzentos
e um metros e trinta centlmetro~ ••
(201,30m), quarenta e seis graus vinOficial.
te e oito minutos noroeste ........• ~
(46928'NW): oitenta e três metros ..
t83m). setenta e oitO graus trinta··e
DECRETO N(l 58.627 - DE 15 DE
JUNHO DE 1966
dois minutos nordestt (7W'3::rNEJ ; duzentos e .>itenta e três m~tr0s (233m),
oitenta e seis graus jezesse~s rmn u tos
Autoriza o cidadão brasileiro Paul
nordeste (86916'NE); cento e quaren- ·
Johann Carl Emil Adot Hremer a
ta e sete metros (147m l oitenta ··e
pesquisar josJorita, berilo e columbita no município de llambé, Es- quatro graus _Jinco mi.mltos sudeste
(84905'SE) ; duzentos e um metros e
tado da Bahza.
cinquenta centímetros (201.50m), cinqüenta e um graus trinta minutos noro Presidente da República, usando
deste (51930'NE); setenta r- quatro
da atribuiçáo que lhe con-fere o art.
metros e trinta centímet,i'cs .....•.• ·
87, n9 I, da constituição e nos têl'C74,30m). sessenta graus· quarenta e
ll10fl do Decreto-lei n<? 1. 985, ue 29 de
oito minutos nordeste (60(14S'NE); dujaneiro de 1940 (Código de Minas),
zentos e dezessete metros (217m), se...
decreta:
tenta e mn graus cinquenta. e um mi..,·
Art. 1'? Fica autorizado o cidadão
nutos nordeste (7195l'NE); mil cenbrasileiro Paul Johann Carl .Emil
to e quarenta:. e cinco metro::~ ...
Adof Bremer a pesquisar fosíorita,
Ct.l45m). dez graus dez n1mutos su·
Qerilo e columbita em terrenos de pro-· deste (10910'SE) ; duZBntos e vinte e
p1iedade de Wenefredo de Olive1ra
sete metros (227m), oitenta e quatro
Gr>mes no tmõvel denomir.actc Fazengraus cinquenta minutos noroeste •.
dt:. Lorena, distrito município deItaml84950'NW) ; o décimo oit.avo e últi·
Qé, Estado da Bahia, numa área de
mo lado é o segmento retilíneo que
oitenta e nove hectares e cinquenta
partindc da extremidade do déclm.O
e oito ares (89,58 ha), delimitaaa por
lado descrito vii ao vértice de pa-r·um polígono irregular, !1'10 tem um .tida.
vérticf· a cinquenta e três metros e
Paráirafo único. A execuça.o da
cinquenta· centímetros (53,50m), no
presente autorização fica wjeita . às
t·umo verdadei:rc de· quatro graus vln ..
estipul:i1,;ô~s do Regulamento aprovate e quatro minutos sud.~st.e ....... .
do pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
(49 24' SE), do canto sudeste (SE) .da
fevereiro de 1963 e Ja Resoluçá.u n9 3
casa sede da Fazenda Lorena e os lade ·3f de abril de 1965 da comissão
dos a partir dês se vértice, o.<- seguin ~
Nacional de Energia Nuclear.
tes compriníentos .e rumos veraadcl·
ros: trezentos e cinco metros (305m),
Art. 29 o título da autol'i:zação de
oitenta e quatro graus cinco minutos
pesquisa, que .será uma via autêntica
sudoeste (84905'SW) ; cento e trinta
dêste Decreto, pagará a taxa de no..
e •1m n~etros (131m). oitenta e quavecentos cruzeiros (Cr$ 900) e será
tro graus quatorze minutos sudoeste
válido por dois (2) anos a contar d!,t
(841!14'SW); cento e oitenta e três
data da transcrição 'no li"vro próprio
metros (183m), vinte e sete graus • de Registro das Autorizações de Pes~_
quarenta minutos noroeste ..... , .•..
quisa.
(2'7940'NW); cento e novt·nta e três
Art 39 Revogam -se as dlsposiçõe::~
metros e cinquenta centímetros ....
em contrário.
(193,50m), dois graus 'lois m!nut-os
nordeste (2112'NE) ; cento e quarenta
Brasília, 15 de junho de 1S66; 145~
e ')ito metros e cinquenta centímetros
da Independência e 7811 da República.
048,50m). quatro graus vinte e sete
minutos noroeste (4927'N\V). setenta
H. CAST~LO BRANCO
e nove metros (79m). v-ln te e trêS
graus trinta e um minutos noroeste
Mauro Tqibau
(2:lQ31 'NW) ; noventa e 'lm ni·etros e
cinquenta centímetros (!}1,50m), seis
traus trinta minutos nordeste .• ~ •..
Decretos ns. '58:628. a '58.-631, ainda.
(t)Ç3f'NE) ; ;!ento e deZenove metros
não foram publicados no "Diário
U19m), nove graus trinta e oito miOficial.
Decretos ns. h8:614 a ·58.626, ainda
não foram publicados no Diário
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DECRETO N9 58,632
DE 15 DE
JUNHO DE 1966

DECRETO NQ 58.633 - DE 15 D2:
JUNHO DE 1966

Declara pública, de uso comum, as
águas dos cursos . dágua que espepifica.

Extingue a Legação do Brasil junto
ao Reino do Camboja, e JeVoga os
Decretos n9 50.564, de 9 de maio
de 1961 e 52.496, de 23 de setembro
de 1963.

o

Presidente
atribuição
a!L 87, inciso
nos tez·mos d_o

da República, uS'ando
que lhe . éonfere o
I, da Constituiçê.o, e
art. 59 do Deci·eto-lei
n, 0 2. 281, de 5 de junho -de 1D-:\G;
consü:terando que os editais de -elassi.íicaçüo dos cmsos dágua publica.àos
no Dià?'io Oficial de 24 de julho de
193-1 não suscitara.Itl qu.-aisquer contestações ou reclamr::.ções, e
Ocnsidel'B.ndo que o Conselho Nadona! de A:;uas e Energia Elétrica
01oinou uel.as classificaçõ<:s. constantes
tiOs rncSmos editais, decreta:

à.a

Art. 1~ São declarad-as públicas, de
uso comLlm, do domínio do Estado do
Par8.ná, as ágnas · ó:os cursos dágua
denon::.inados:

a.> "Una/Várzea", "Vâl'zea" e "V:irze.s..", respectivai:nente no,3 seus trechos' superim·, ·médio e _inferiOr, qüe
1122ce no Niunici-pio d(;) Sã.o J-osé elos
Pinh.:;.is, limitando-o com o Mm'ncípl-0
c~2 'I'ijucas do Sul; limitç, o Município
ci.e Nis.nc!iritl'\J<.>. com os ll.1unicipios de
'I'ijl!Cl"\s elo Sul, Agudos do Sul e Quits~ndinh·;:;.;
percorre Quitandinha, limit:?. o 1'/J.lmicipio d2 La.pa com os de
,;';2ui~::-:.t:.dinl1a, Campo à'o 'I'enente e
Ri.o Fegro onde é tri'ou 1~·?crio do Rio
negro· pela n1ô.i'gem dil·ena ..
lJ)· "Ii.·r,tim", em tôda ·a. sua extensão, q"üe nasce no Município de General Carneiro, limita o Iviunicipio de
:e,itunma com ·os de Gener-al Carnc:i:·o e Pálmas, percorre Palmas e é
tt'ibnt.ário · do Iguaçu pela 1r.a.Tgel'n
CHji.18i'da..

Art.

2'~

f'.ste decreto entn1, em vigor

118. dl.?,ta de sua publicaçâo, revogadas
c,s disposições cm contl'ário.

Brasília, 15 de junho .de 1966; 1450
ela Independ'ênci.a · c 78° da República.
H.

CASTELLO BRANCo

Mauro Thibau

o. Presidente .da Repúblicr.:t, usando
das atl'ibuiçôes que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição
Federal, decreta:
Art. 1'! .Pico. ex tini-a a Legação do
Brasil junto ao Reino do Camboja.

Art. 2° íl:ste decreto entrará em

vigur

n~~

data

dê

publicaçQo,

SW3.-

r<.:vog·::tdos 03 Decretos nqs 5G .564., de
8 de maio de lf'Gl·e 5~.498, de 23 de
;:;;:;tcmbro Cie HJG3, e as demais dispo~;i;;ôes

em contrário.

Bl'asüi·,;, 15 de junho de !.866; 1459
da InllerJend'ência e ·73q da ReuúlJliea.
~
H.

ci~STELLO BRr\NCO

Ju·rac.lJ lYJa_qalhães
D~c;_·.:Los

ns. 58.iE·1

não foram
o jicial. _

DEC:i:~E'I'O

~1.

publicgdos

N'.l 53. C39 -

JDI~HO

52.G3S ainda
no Diário

DE 1853

DE

15 n:;.

E.T:iing2w· as Delegacias Ber;ionais ao

iVIinistéTio (~ct .hsttça _e "f.?:oqn-~tns
lnlertores e dá oui'tas provid?ncias. ·

O Prcs~d.ent.e, G_a HeDúiJl:.ca. c!Stôtl1QC
c1as r~tribuiç5cs Qu-:;. lhê confeÍ:c c; artigo 3"7, iter11 I, à.a Co11stituiçáo .~1 f-

den;_1, clccretn:

Art. 19 Zicam extintas as D2ll~g~~
cias Rcgiomüs de M.i.nistério da ,nJ.:=;tiça e I~c~;ócios Interiores, cria.Ctas pelo
Decreto n\' 53.024, de 5 de outubl'O de
19-ô3, e, bem assim, as funções D:rati~
ficadas previstas n:o Decreto número
53.085, cte 5 d_c dezembro de 1983.
Art. 2º Os servidores lotados :JU em
exercício ·nas Delegacias Regionais li~
carão à disposição da Fundação NaciOnal de Bem-Estar do :v:renor até

que sejmr apresentados aos órgãos ·de
pesscal dos respectivos Ministérios, de
acôrcl.o com o dispcsto no art. ,g da
Lei nl? 4. 513, de 19 de dezembro de
l964.
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Parágrafo único. o ór~ão de pessoal do. Ministério da Justiça e Ne-

gócios Interiores providenciará a l'f' ..
lotação, nas ·repartições daquele Ministério sediadas nos Estados, dos ser~
vidoreS que lhe forem apresentados.
Art. 39 o acêrvo das Delegacias
extintas por êste decreto· será -ceà.hio
à FUndação Nacional -do Bem~Estar
do Menor, observadas· as formalidades
da l~gislação vigente.
Art. 4Q O Departamento de Admtr.
nistração do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores adotarâ as providências necessárias à execução dêste

decreto.

·

firmar convênio com a FUndação N::~
cional do Bem-Estar do Menor, para
atribuir a essa entidade a fiscalizaçáo, em todo o território nacional, d;)
aplicação de recursos orçamentãl·!os
distribuídos a órgãos ou entidades óe
Assistência ao Menor, consideradas
as disposições do· art. 16 da Lei número ~. 513, de lf! de dezembro de
!964.

Art. 69 :f:ste decreto entrara em v.f-.
gor nà data de sua publicação, revo~
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1966; 1~5~
da Independência e 789 da República.

Art. 5<? o Ministério da Justiça e
Negócios Interiores fica autorizado a
DECRETO NQ 58. 640 -

H. CASTELLO BRANCO

lVIem de Sã
DE

15

DE .JUNHO ;)E 1~66

Aprova D orçamento da Comissão do Pldno do CarvÇio Nacional.

O Presidente da República, usando da ·atribuição que -lhe confere o
art. 87, item I, da .constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei n9 4.320, de
17 de março de 1964 e de acôrdo com o disposto no Decreto n9 54.397, de
9 de outubro de 1964, alterapo pelos de ns. 55.534 e 55·. 535, de 11 de janeiro de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o Orçamento para
o exercício ,!ie 1966. da comissão do Plano do Carvão Nacional, autarquia
federal vinculada ao Ministério das Minas e Energia.
Art. 2Q Este decreto entrará eni vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

O aneXo a que-se refe1·e o art.
publicado no cte 22-6-66.

DECRETO N9 58.641 ..:..._
JUNHO DE 1966

DE

15

DE

Declara de utilidade pública a "Fun~
ctaçtio de Assistencia ao Menor"~
com sede em Poços de Caldas, Es-.
ta do de lVI i nas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuiçãO ·que lhe confere o
à.rt. 87, item I, da Constituição Fe~
deral e atendendo ao que .consta do
Processo M. J. N. I.' 57.630, de 1964,
decreta:
Artigo Unico. E' declarada de uti~
lidade pUblica, nOs têrmos do .art. 19

~º

foi publicado no D. O. de 17 e reda Lei nQ 91,- de 28 ~e agõsto de 1935,
combinado com o a:rt. 19 do Regulamento aprovado ·pelo Decreto ....... .
n9 50.517,' de 2 de maio de 1961, a
"Fundação de Assistência ao Menor",
com sede em Poços de Caldas, Estado
de Minas Gerais.
Brasília, 15 de junho de 1966;
1459 da Independência e 789 da
República.
H. CASTELLo BRANCo

lVIem de Sá

ATOS
DECRETO N9 58.642 JUNHO DE

1966

DE

DO

16

PODER

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Décio
Amaral Çastro a. pesquisar amianto mtea · e mtnerto de níquel no
mhnicípio , de Niquelândia, Estado
de Goiás.

o Presidente da República, usando
da 'atribuição que lhe confere o artig-o 87, _nQ I, da const1tuição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
·
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Décio Amaral Castro a pesquisar amianto,- mica e minério. de
níquel, em terrenos de sua propriedade no imóvel denominado Fazenda Tabuleiro da Cruz ou Pires, distrito e municlpio de Niquelândia, Estado de Goiás, numa área de duzentos e dezenóve hectaxes e vinte e um
ares (219,21 ha)-, delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a oitenta metros (SOm) no rumo
magrtético dezessete graus e trintà
minutos nordeste (179 30' NE) da
confluência. dos· córregos Buritizal e
Pires e os lados a partir' dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e quinhentos
metros (1. 5()0), dez graus nordeste
(10Q NE) ~ cento e cinqUenta· metros
(150m), oitenta graus sudeste (80°
SE) ; duzentos e· noventa metros (290
metros), treze graus sudeste (139 SE) ;
quatrocentos e vinte metros (420 m),
sessenta e um graus nordeste (619
NE) ; novecentos e cinco metros (905
metros), oitenta graus sudeste (809
SE) ; mil e quinhentos metros
- (1. 500m) , dez graus suçioeste 009
SW) . o séti-mo (7':>) e últimc lado é
o segmento retilineo que partindo da
extremidade do sexto (69) lado descrito vai ao vértice de partida..
Parágrafo único.
A execução da
presente autori.zação fica sujeita às
e·stipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nr:> 51.725, de 19 de
fevereix6 de 1963, e da Resolução número 3, de 30 de àbril de 1965, da Comissão Nacional de Energia- Nuclear.
Art. 29 O título da autorizacão de
pesquisa, que será uma via· aUtêntica dêste decreto, pagará a taxa de
dois mil e duzentos cruzeiros (Cr$
2. 200) e será válido por. deis (2) anos
a contar da data da transcrição no
livro próprio de- Registro das Autorizações de Pesquisa.

E>t:ECUT!VO
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Art. 39 Revogam-se as disposições
cm contrârio.
Brasilia,· 16 dê junho de 19'66; 14-59
da Independêt.cia e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Maur? Thibau

Decretos ns. ·58.643 a 58.646, ainda
não foram , pub)icados no Diário.
Oficial.

DECRETO NO 58.647 - DE 16 DE
JUNHO DE 1966
Declara públicas, ·de uso comum, as
águas dos cursos dágua -que especifica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos -têrmos do artigo 59 do Decreto-lei número 2. 281, de 5 de junho de· 1940;
Considerando que os editais de elas~
sificação dos cursos dáglia publicados
no Diário Oficial de 15 de abril de
1964 não suscitaram quaisquer contes·
tações ou reclamações, e
Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica
opino.u pelas classificações constantes
dos mesmos editais,' decreta:
Art. 19 São declaradas públicas, de
uso comum, de domínio do Estado de
Santa Catarina:
a) as águas da "Lagoa da Serra",
·contida no Município de Araranguá;
õ) as águas do curso dágua deno··
minado "Bituva", · em tôda a sua. extensão, com nascente no Município de
Itaiópolis, o qual percorre o Município de Mafra, limita Itaiópolis com
Mafra e desagua na margem esquerda
do Rio Prêto.
Art. 29 :t!:ste Decreto entra ,em vigor na data de sua publiçação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 16 de junho de 1966; 1459
da Independêncía e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

11:1aura Thibau
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DECRETO N9 58. 648 -

DE

DO

16

PODER

DE

JUNHO DE 1966

Torna a Legação do. Brasil no Afepa-

nistão cumulativa com a Emba~xa
da do. Brasil no Paquistão·.

O Presidente da República, us·ando
da _atribuiç2.o que lhe confere o artigo
87, itens I e VI da Constituição, decret-a:
Art. 19 -A LegaçãÕ do Brasil no Afe-

ganistão, criada -pelo Decreto número

32.343, de 28 de fcvei'eiro de 1953, pas-

sará a ser cumulativa com a Embai··
xada do Brasil no Paquistão.
Art. _4.0 C:stc Di::creto entra;·á em
vigor na duta de sua publicl':.çãv.

f>.rt. 3.1? Fica.m revogadas as disposições em contrário.
·
Bl'asilia, lG de junho de 1966; 1(59
da Indcpcndêncb -::: '/89 4a República.
H. C1'.S'l';•:LLO BRANCO

JUtaC1J Magalhács

DECEETO N° 53.649
JUNiiO D~~

DE

16

DE

U)SG

AlieTa o Regimento do Depadamento
àos C'crreios e Telé[Jrajos, aprovacto
pelo DCc.i'eto n° 51.902, de 19 dB
abril de 1B63; e dú outTas providências.

O PiTsidcntç' .::la Eepública, us,:tndo
àa at;_.ibuiç8.o qu2 lhs confere o artigo
87, itGm 1 det. ·constituiçüo, decreGa:
t . ~.::t. 1<? Os artigos 39. 22, 53 e 51, do

Decreto 11° 51.003, de .19 d8 ~.bril d2
1963, que a.proyou o Regimento do Ds-pa1'tam211t0' dos Corn::ios e Telégntfos, ~x·. s·;nm a- vigorar com a seguinte
n;d,~çao:.

"Ar L ::}'? São os seguintes os órgãos
da -Diretm·ia-GÚal:
a) Diretoria de coneios;
b) DlretO!'ia de Telégrafos;
c) Diretona do Pessoal;
d) Diretoria do Material;
e)
Superinteridência
do 'l"'ráfego
-Postar·
/) s'upei'intendência do Tráfego Telegráfico;
g) Inspetoria de Correios e Telégrafos;.
h) Serviço de Engenharia Civil;

EXECU'l'IVO

i)

serviço de Orçamento;

Escola de Aperfeiçoamento dos
Correios e Telégrafos;
, l) Biblioteca;
j)

m)

vel;

Serviço de Transportes Autom0"'

Serviço de comunicações; e
o) 'l'esourai'ia Geral."
n)

"Art. 22. Flca crinda nas Diretorias Hegionais de Pernambuco, são
Paulo, d0. Guanabara, de Minas Gerais e na Delegacia Regioila1 <lo Distrito Federal uma (J.) Seçáo Regional
de Telex".
"Al't. 53. A Diretoria do 1\>!ateri.al
(D.lvÍ.) tem a seu cargo a sctpervjsão,
a, orient?.c;ão, a cCOl'à.enação, a execucão e o cont.rôle dos s&rvicos de nú. tei·ial em todo tenitóJ._.io Ú8.ciona.L"
"Art. !}4. A Dire.toria cb :r...ro,teris.1
compreende:
1 - Seção Têcnica,
1.1 - TUl'l11U de Especificação e PadronizaçãO; e
1 ~2 ~ La.boratõr!O.
2 - Seção de ·Comprlls.
1.2 - Turma de ConcmT,ência . .
2.2 - Turma de coletr,. de Pr.Gços.

3 ~- seçâo de Processamenio de Em1J2niws e Contas
3.1 - Turma de JEscrituradio c

Cont.rêle de Créditos, e
3.~<l Tmma de· Empenhos e Con-

tas.

4 - Seçâo de Oficinas.
4.1 :- Oficina de J\IIáqúinas.
'.1.2 -·Oficina de Nian:enari:l.
<. :=! - Oficina Gr<\fi.ca.
4A Oficina de Fundi cão

-ue
Chmúbcs e. l'..tictais,
.
4:.5 - O:licina l\!!:ecânica de Precü:Ô.!J,
4. G - Of.icil1a de Eletricidacle, e
4.7 -Turma _de Ad!ninistração.
5 -- Secão de Estcque.
5.1 - ,..i'urma d'J contrôlc de Form:cin~e::1to de M:aterial,
5. 2 - Turms. de Cai·g8. e Esr.ritun;_ ··
08.0 de D.1ateria1,
5. 3 - Turma de Dc;spacbos e Tr2."•.1Spo;·t·?S, e
5.'1 - Turma de Registro de Ma-

tel·ial Permaúente.
G - Almoxarifado Geml, -·
6.1 - Depósito de Material .Postal
de Expediente,
6. 2 - Depósito de Material Tele~
gráfico, e
6.3 - Depósito de Material Recolhido."
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Art. 29· Ficam revogados os artigos
57 e 62 do Regimento aprovado pelo
Decreto n9 5L902, de 19 de abril de
1963. em virtude da integração das seções' de Bens Pa~rimoniais e ~e Edifícios da Dlretol'la do .ry.raterial, no
serviço ·de Engenharia Civil, conforme_ o disposto no Decretôn\l 55.742,
de 9 de fevereiro de 1965.

Parágrafo único. Não se compreen-

de nessa integração a Turma de Registro de _Material Permanen~e da ci-

tada Di reteria,_ que passa a figurar' na
estrutura de sua Seção de Estoqu~.
Art. 39 Os Serviços de Engenharia
Civil e de Orçamento terão regimen~
to's própi'ios.
Att. 49 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16" de junho de 1966; 1459
Independência e- 789 da República.

da:

H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N" 58.650
JUKHO DE 1966
Aprova o Regimentà do Serviço de
Orçamento do Departam.ento
dos
Correios e Telégrafos.

o Presidente da Repúb.:ica, usando
da atribuição que lhe conf~1·e o ártigo 87, item I, da constituição, e tenqo em vista o artigo 39 do Decreto
n\l 58.649 de 16 de junho cte 1966, decreta:
Art 19 Fica aprovado c Reginien~
to do Serviço de orçamento do Deparlamento dos Correi<JB e Telégrafos,
que ·com êste baixa.
Art. 29 f:ste DeCl'eto ent:rará em
vigor na data de sua pu'olicaçao, re"ogadas as disposições em contrário.
.Brasília, 16 de junho de 1966; 145"
Qa Independência e 7-89 da 1-ttpübli~

•••

H.

ÜASTELLO BRANCO

Juarez Távora

REarMEN'.l'O DO SERVICO

DE ORÇAMENTO
•
DO DEPAR.TAMENTO
DOS CORREIOS E TEL!CGRAFO:;>
CAPÍTULO I

Da Finalidade

A'rt. 1o o Serviço de Orçamento,
wretamente subordinado ao DiretorGeral do Departamento dos Correi'os
e Telégraics, tem como finalidade .coordenar e elaborar as prcpGstas orçamentárias, distribuir os créditos e
controlar· a execução do orçamento.
CAPÍTULO II

Da Organização

Art. 29 "0 'scirviço de Orçamento
tem a seguinte organização:

Setor de Previsào
Setor de Execução
III) Setor de Contrôl~
~V) Turma de Administ:i:açáo
Art. 3Q O serviço de Orçamento
será chefiado por funcionário, designado pelo Diretor-Geral cio Departamento dos Correios e Teiégrafo.s.
Parágrafo único. os- setôres e (1,
Tmma de AdministraçãQ ào referido
Serviço_ serão_ chefiados po:..- funcionários designados pelo Chefe do !3e:::.·viço de Orçamento.
I)

II)

CA_PÍTULQ lii~

Da_ Competéncia dos 61 gllos

Art. 49 Compete ao Set-or de Previsão:
I) receber e estudar as
propostas
orçamentárias parcil::ds apresentadas
pelos órgãos da Diretoria-Geral e pelas Diretorias Regionais;
II) elaborar a proposta GlÇatnentária, com base nas propostas parciais
apresentadas pelos divers<}S órgãos in ..
tegrantes do Departamento, ob-edecendo ao programa de. trabalho e às
instruções baixadas· pelo. Diretor-Geral;
III) manter registro_ de tódas·as !"a:..
ses Q.e elaboração db orçamento e
acomp~nhar o estud-o a cargo
dos.
órgãos que se incumbem da organizac;ãc da proposta "Orçamentária da
União;
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IV) organizar o or.çamento-progra~
ma, com_ fundamento na proposta orçamentária, no planejamento global
aprovado para o Departa21ento dos
Correios e Telégrafos e nos planos de
aplicação de créditos.
V) examinar os pedidos d-8 rrédítos
adicionaiS e providenciar os expedientes respectivos.
·Art. 59 Compete ao Setor de execução:
·
·
-

n escriturar os créditos o-rçamentários e adicionais concedidos ao Departamento;
II) elaborar as tabelas a. e distribuição e redistribuição de créditos, de
acôrdo com as previsões da oespesa
dos diversos órgãos· do Departamento.
III) providenciar concessão da suplementação ou reforços de créditos
aos órgãos solicitantes;
.
IV) minutar expedientes dé registro
de distribuição ou redistribuição de
créditos, bem como as comunicações
- respectivas aos órgãos interessados;
V) encaminhar ao Setor de Contrôm
le a documentação relativa às distribuições e ·redistribuições de créditos,
logo após a ultimação das r~spectivas
operações.
Art. 69 Compete ao setor de Contrôle:
·

D orfianizar e manter atuaUzada a
escrituração geral do movimento fi~
nanceiro realizado em todos os órgãos
do Departamento, através da documentação enviada mensalmente pelas Diretorias ·Regionais e outros' órgãos responsáveis pela execução orçamentária;
II) organizar demonstrações peliódica.-: e de exercícios, com base na
documentação fornecida pelos órgãos
que movimentem créditos;
III) realizar, por detenmração superior, ins:oeções nos órg·ão,c:. do 'Departamento, que movimentam créditos,
com o fim de verificai a regularidade
d;l aplicação_ dos reCursos distribuídos,
aprese~tando ao che:!:'e do serviço de
Orçamento relatório circunstanciado
de cada inspeção;
IV) prestar informações
relativas
às suas atividades aos -demais setores do Serviço de orçamento.
Art. 79 Compete à TUrma de Administração:
I) controlar a distribuiçâo do material de uso dos Setores;

II) manter protocolo de entrada.,
movimentação e saída de processos e
documentos no Serviço de Orçamento·
:i:n) organizar escalas de férias do
pessoal do SerViço de Orçamento;
IV) manter em dia as anotações de
pessoal do Serviço, encaminhando-as
aos órgãos competentes.
CAPÍTULO IV

Das Atribuições do Pessoal

-Art. 8Q Ao Chef.li! do Seniço de
Orçamento incumbe:
n dirigir e controlar os sc'rviços que
lhe estã.o afetos, propondo ao DiretorGeral as medidas que se nzerf'm necessárias ao bom desempenho de suas
atribuições;
ID prestar ao Diretor-Geral informações relativas aos trabalhos do
órgão;
III) distribuir as tarefas .:::o pessoal
sob sua direção;
IV) controlar o andam~nto dos ·papéis e processos recebidos, emitindo
parecei:es naqueles que tenham de ser
submetidos a despacho do Diretor-Geral·
\h despachar os papéis e processos
que lhe forem dirigidos;
VI) cumprir e iazer ;;!Umprir as determinações superiores e as normas
de serviço, bem c-omo o horário de
trabalho;
VII) designar os Chefes Jo,:: setores, ,bem como os respectivos substitutos eventuais;
·
VIII) propor a designa.ção do seu
substituto eventual ao Diretor-Gel'al
do DCT;
IX) aprovar os boletins de mereclm€nto dos funcionários que ~1:..€- forem
diretamcnte subordinados;
X) propor ao Diretor-Geral do DCT
a requisição de servidores;
XI) elogiar e aplicar pena::: disciplinares aos servidores do Serviço de
Orçamento, inclusive a de suspensão
até 15 dias, ou propor· ao Düetor-Geral do DCT a aplicação de penalid~
(>

de;
·XII) aprovar e alterar a escala de
férias do pesSoal que lhe fõr direta-

mente subordinado;
XIII) requisitar material;
XIV) apresentar aro Diretor-Gera.I
do DCT relatório anual dos trabalhos
realizados, em alldamento, ou planejactos.

ATOS DO PODER Ex.ECUTI\'0
.~.rt 99 Aos Chefes dé Setor e ao
Chefe da Turma de Administração in~
cumbe:
n coordenar e orientar a execução
dos trabalhos de competência do seter ou da Turma sob súa responsabilidade;
H) propor :1 designação de
seu
substituto eventual ao Chefe do Servico de orçamento;
ÍID expedir os boletins de merec1m~nto .dos funcionários qur.: lhes forém diretamente subordinados;
IV) propor a escala de férias do
pessoal que lhes tôr .,ubordinado;
V)
elogiar e aplicar penas discinlinares, ou propor ao Che!e do Ser~ iç--o de Orçamento e aplicaçáo de penalidade maior, segundo a lE-I,
vn propor à autoridaó.e imediata
a requisição de servidores;
VII) providenciar o supnmento do
material nec-essário à execuçáú dos
serviços programados;
VIID apresentar ao Chef~ a.o Ser\'iço de Orçamento relatól'io
anual
dos trabalhos realizados, em andamento ou planejados.
CAPÍTULO V

DECRETO

N9 58.651 DE 16 DE
JUNH.O DE 1966

Aprova o Regimento do Serviço de
Engenharia Civil do Departamento
dos Correios e Telégrafos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I da Collstituição, e tendo
em vista o Decreto nQ 55.742, de 9
de fevereiro de 1965, e o artigo do Decreto nQ 58 ..64"9, de 16 -de junho de
19€6, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regimento
do e.erviço de Engenharia Civil
(S.E.C.) do Departamento dos Cor~
reros e Telégrafos, que com ·êst2 baixa, assinado pelo Ministro de Estado
da Viaçáo e obras Públicas.
Art. 2Q. l!:ste decreto entr8.rá em vigor na data de sua publicaçã-o, revogadas as disposiçõe.:; em eon~.rário.
Brasília, 1!3 de junho rte 1966; 145º
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Da Lotaçtio

Art. 10. Os trabalhos àq- serviço

de Orçamento serão executados por

s.e.rvidores do Quadro do Departamento dos correios e Telégrafos. pertenceu t.es à lotação do Serviço e pelás legalmente requisitados.
CAPÍTULO VI

Juarez :fávora

Re;GIMENTO DO SERVIÇO DE
ENGENHARIA CIVIL DO DEPARTAMENTO DOS CORREIOS
E TELÉGRAFOS

Do Horãrio

CAPÍTULO I

Art. 11. O horário normal de trabalho do serviço de Orçamento será

Da Finalidade

.o fixado para o serviço püblico fe-

. deral, respeitados os limites estabelecidu3 na legislação vigent~.

'

CAPÍTULO VII

Das Substituições

Art. 12. Serão substituídos em suas
faltas ou impedimentos eventuais:
!) o Chefe do Serviço ue Orçamen-

por um dos Chefes .do-s. Setores;
os Chefes dos Setores e o Encarregado da Turmc. de Administra<:fvo por funcionários por e:es indicato

!I)

clifS.

.

Brasilia, 16 de junho de 1966.

Juarez Távora.

Art. 1Q o serviço de Engenharia
Civil (SEC), do Departamento dos
Corretos e Telégrafos, tem a finalidade de, em relação aos serviços de construção civil do Departamento, .-realizar estudos, projetas, especificações,
planejamento, programação. execução,
manutençáo, demarcações topográficas
e geodésicas, perícias, avaliações e
contrôle patrimonial através de registro.
Art. 29 o SEC é diretam:ente su...
bordinado ao Díretor-Geral do D.C.T.
e atua nas Diretorias Regionars através de e.eções Regionais de Engenharia Civil (SENCD e de Serviços setoriais de Engenharia Civil (SESEC) •
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CAPiTULo 11

Da Organização

Art. 39

o

SEC é composto dos se-

guintes órgãos:
I - órgãos centrais:

a) Seçâo Técnica;
b) Seçào de Cadastro;

c) Beção de Adminfstração.
II - órgãos setoriais:

Serviços Setoriais de Engenharia- Ci-

vil (SESEC) •

III - órgãos regionais:
Seções · Regionais de Engenharia
Civil (SENCI) .

Art. 49 Os Serviços Sétoriais de l!!ngenharl'a Civil terão, cada um, uma
Turma de Administração.

Art. 5Q o SEC será chefiado por
funcionário designado pelo Diret.QrGeral do D.C.T ..
Parágrafo único. o Chefe do SEC

terá um AssessOr Técnico de sua livre
escolha.
Art. 69 Os órgãos centrais, os setariais e os regionais serão chefiados por
funcionários, designados pelo Chefe do
Servfço de Engenharia Civil.

Parágrafo único. As Turmas de Administraçã-o dos SESEC terão encarregados, designados pelos chefes dêsses serviços.
·
CAPÍTULO ILl

Da-Competência dos órgãos

Art. 7º A seção Té;nica comPete:
I - reunir os planos regionais ·-de
construçã-O e obras e elaborar o plano
anual do Departamento;
II - aprovar projetas e especificações de novas construções, refotm.as
e .serviços de construção civil, enviados pelos serviços Setoriais de Enge-.
nharra Civil;
III - dar pareceres técnicos sôbre
assuntos ;relacionados com sua a.tivldade quando fôr sOlicitado;
IV - coordenar todos os traball1os
de construção e obras civis do D-epartamento;
V - avocar ao seu estudo, em caso
de necessidade, os trabalhos dos Serviços setoriais de Engenharia Civil;
VI - aprovar a avaliação de bens
imóveis a serem adquirrdos pelo DCT;
VII - fiscalizar e controlar as cons-

ti;uções, obras, reparos, reformas e
sérviços de engenharia civil executados pelos Seryiços Setoriais de Engenharia Civil;
VIII - proceder vistorias regu!ates
e perícias, em caso de neCessidade, nos
prédl'os e .outros bens imôveis pertencentes ao património da União a cargo do D.C.T.;
IX - colecionar plantas, desenhos,
detalhes é fotografias dos prédios e
terrenos que constituem' bens pa.tri~
mOniais a cargo do D.C.T.;
X manter contato permanente
com os Serviços setoriais de Engenharia Civil, em matéria de sua comp~
tência.
Art. 89 A Seção de Cadastro compete:
I -"fazer o levantamento .cadastrai
de todos os bens imóvel's da União a
cargo do D.C.T.;
II - registrar os bens referid·Js na
alínea anterior, anotando a esp'écie,
localização e. o· valor;
III - reg·istrar as nov-as incorporações de bens patrimoniais;
IV - manter, -por intermédio da
chefia do SEC, cantata com o serviço
de Património da Uniáo relativamente aos assuntos de rnterêsse da.quelo
órgã.o C do D.C.T;
V manter contato .permanente
com os Serviços ·setoriais de Engenha..,
ria Civil, em matéria de sua compet'ência.
Art. 9!? A Seção de Administ;ação
compete:
1 - manter registro de entrada e
saída de processos e· documentos na
sede do SEC;
II - executar todos os trabalhos
datilográficos da sede da SEC:
III - providenciar- sôbre -a.s."lWJ.tc-s
.referentes a pessoal e material neces.sários às· atividades do -SEC;
IV - executar outras a,ttvidadr.s de
administração geral que lhe fore:lll
atribuídas.
_Art. 10. Aos Serviços Setoriais de
Engenharia Civil (SE2·EC) comp~~:·
I - elaborar o plano anual de con~
truções e obras do D. C. T. na área
das Diretorias Regionais que os 1nWgram, coordenar e controlar as atiYidades das Seções de En.genbaria Civil
daquelas DRs, e assesssorar b SEC ila
solução dos problemas submct.tdcs a.•
seu estudo;
·
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n _ emitir parecer sôbre os planos
anuais da construção ~ ob~as elaboradas pelas Seções Reg10na1s de Enge ..
nharia Civil e enviá-los ao SEC para
integrarem o plano anual de obras do
D.C.T.;
DI - estudar e' opinar sôhre projetas e especificações de novas GOnstrucões 1·-eformas e- serviços de construÇão· 'civil elaborados pelas Seç67s Reg·ionais de Engenharia c~vil e envialos ao SEC para aprovaçao;
IV ~ fiscalizar e controlar as construcões, obras, reparos, reformas e serviçOs de Engenharia civil executados
pelas Seções Regionais de Engenharia
Civil;
v - coordenar todos ·as trabalhos de
construção e obras civis do Departamento na área das Diretorias RegionMs;
VI - fiscalizar e controlar as construções, obras, reparos, reformas e serviços 'de engenharia civil, executados
pelas Eeções Regionais de Engenharia Civil que os integram;
VII - proceder vistorias i·egulares e
perícias, em caso de necessidade, nos
prédios e outros bens imóveis pertencentes ao patrtmônio da União a cargo do D.C.T. na área das Diretorias
Regionais;
VIII - colecionar plantas, desenhos,
detalhes e fotografias dos. prédios e
terrenos que constituam bens patri~
moniais a cargo do D.C.T. na área
das Diretorias Regionais;
IX - executar, mediante cantata
com as SENCI das Diretorias Regionats, as atribuições previstas nos ·itensI, II e III do art. 89 dêste Reginiento.
Art. 11. Az Turmas de Administração dos SESEC compete:
I - manter o conttôle dos processm- e doçuri1entos que transitarem pelo
SESEC;

II - executar trabalhos de datilografia e outros correlatas;
Til - exercer as atividades de administração de pessoal e material, relacionados com as necessidades do
SESEC;

.

exercer outras atividades. de
administração geral.
Art. 12. As Seções Regionats de
Engenharia Civil compete, na área de
jurisdição da Diretoria Regional correspondente, mediante subordinaçao
técnica aO SEC e ao SESEC e suqorIV' -

dinação administrativa ao respecth:o
Diretor Regional;
I - elaborar o plano a.nual de construções e obras da D1'retoria Reg:io~
nal·
Ii - elaborar projetes e especificação de novas c0~1struções, reformas, re~
paras, e serviços de construção civil·
III - dirigir e coordenar todos oS
trabalhos de construção e obras civis
da Diretoria Regional;
IV - dar pareceres técnicos sdT.H\)
os_ assuntos relacionados com sua atividade, quando do interêsse da adm~.
m'stração;
V - julgar as condições técnlcas e
econômico-finan.ceiras dos Pl'O·cessos
de ooncorrênaias para eonstruções ci~
vis·
· VI - executar a ;fiscalizacão e con·
trôle dafl construções, ObraS. reparos,
reformas e serviços de engenharia civil·
VII - proceder à avaliacão de beu::;
im.óvels a serem adquiridOs;
VIII - proceder vistorias regular~s
~ e perícias, quando necessário, nos prêdios -e outros imóveis para fü1s Lle
conservação e manutenção;
IX - executar, na área das respectivas Diretorias Regionais, as atribuições previstas nos itens I,. n, e III
do artigo 89 dêste Regimento;
X - manter, por intermédio do Vtretor Regional, contato com o servi,;o
do Património da União, relativamente aos problemas locais de interêsse
daquêle órgão e do D.C.T,.
CAPÍTULO IV

Das AtribuiçõeS do Pessoal

Art. 13. Ao Chefe do SEC incumbe:
I - orientar,. dirigir e -coorden·ar
os trabalhos de seus auxiliares l'mediatoo·
II _:_ -baixar portarias, instruções e
ordens de serviço;
III - despachar com o Diretor-Geral do D.C.T.;
IV - determinar, ou autorizar, conforme as necessidades do serviço, a
organização de turnos de trabalho, em
horário espedal, respeitado o número
de horas semanais estabelecid.o pal:n.
o Serviço· Públtco Federal;
V - determinar ou autorizar a execução de serviço externo ou fora da
sed-e;
,
. .
VI - designar e dispensar o Ass~;s
s,or Técnico, os Chefes dos órgãos cen-
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XII - indicar aos- Diretores Regionais, após ouvir a Chefia do SEC, s:eu
substituto eventual;
XIII designar os 'Encarregados
das Turmas que lhes são .subordinadas.
Art. 15. Aos Chefes das Seções Regionais de Engenharia Civil !nGum'ile:
I - orientar, dirigir e com'd-enai- os
bordinado;
·
IX - elogiar e aplicar penas discitrabalhos de seus auxiliares imediatos·
·
plinares,. inc~usive a de suspensão até
Ú - despachar .com os Diretores
1'5 dias, propondo ao Diretor-Geral a
aplicação de penalidade que não fôr
Regiona-is os assuntos de interêsse da
de sua alçada;
Seção;
X - propor ao Diretor-Geral a r:i!III - encaminhar aos Serviços Setorfais de Engenharia Civil tõda a do~
quisição de servtdores;
XI - comparecer às· reuniões para
cumentaçâo que fôr necessária ou soas quais seja convocado pelo Diretor.:..
licitada;
IV - determinar, conforme as ne~
Geral·
XII' - apresentar an Diretor-Geral
cessidades do -serviço, a organização
relatório anual dos trabalhos realizade turnos de trabalho, em horário especial, respeitando o número de horas
dos, em andamento ou planejados;
semanais estabelecido para o serviço
Art. 14. Aos Chefes de Serviços sePúblico Federal;
toriais de Engenharia Civil incumbe:
V - determinar ou autorizar a exeI - orientar, dirigir e· coordenar os
cução de serviço externo;
trabalhos de seus auxiliares imediatos;
VI - expedir boletins de merec!II - despachar com o Chefe do
mento dos funcionários que lhes, foserviço de Engenharia Civil os assu!lram diretamente subordinados;
tos de interêsse das SENCI jurisdicioVII - aprovar escalas de férias:
VIII - elogiar e aplicar penas disnadas;
III - determinàr, conforme as ·ne~
ciplinares, ou propor ao Diretor Recessidades do serviço, a organização
gional a aplicação de penalidade qu-e
de turnos de trabalho, em horário esnão fõr de sua alçada;
pecial, respeitado o número de horas
IX --:- propor aos Diretores Regionais
semanais estabelecido para o s~rviço
a reqm'sição de servidores;
Público Federal;
X --'- compàrecer às reuniões con\•OIV - determfnar ou autorizar a execadas pelos Diretores Regionais e -pecução de serviço externo ou fora da
los Chefes dos SESEC;
~f'de·
XI - apresentar aos SESEC o re"' v '_ expedir os boletins de merecilatório anual dos trabalhos realizados.
mento dos funcionários que lhes forem
em andamento ou plariejados;
diretamente subordinados;
VI - aprovar escalas de férias;
XII - apresentar aos Diretor-es H.eVII __.: elogiar e aplicar penRS disgionais o relatório anual dos trabalhos
ciplinares, ou propor aos Diretores Rerealizados, em andamento ou planejagionais a aplicação de penalidades. dos·
·
ini - indicar aos Diretores Re~
·
que não fôr de sua alçada;
VIII - propor aOs Dfretores Regiogionais, após ouvir os SESEC, <>eu
nais a requisição de servidb~es;
substituto eventual.
TX - comparecer às. reun'úer, para
Art. 16. Aos Chefes das" Seções Téc~
v_.s quais seja convocado p~lo Chefe
nica, de Cadastro e de -Adml'nistração
do SEC ou pelos respectivos Diretoincumbe:
res Regionais;
X - apresenta.r ao Chefe do ser'viço
r - orientar, dirigir e coordenar os
C:e- Engenharia Civil relatório :;tmtal dos
trabalhos de seus auxiliares -imediatt:'i;
trabalhos realizados, em andamento
II - despachar com o Chefe do
;;u pltmejados;
_SEC;
. XI - apresentar aos Direture::;- ReTil - sugerir ao Chefe ·do SEC. con~
gionais dos órgãos em que o SESEC.
forme as necessidades do s~rviço, a
ttver sede o relatório- anual dos serorganização qe turnos de trabalho, e11l
viços das seções R-egionais;
·

trais, setoriais e regionais e os substitutos eventuais dos Chefes das seções Técnica, de Cadastro e ·cte Administração·
VII - 'expedir os boletins de mereCl'mento dos funcionários que lhe forem diretamente sub-ordinados;
VIII - aprovar a escala de í'érias
do pessoal que lhe fôr diretamente su-
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horário especial, respeitado o número
Art. 19. Aos servidores que não tede horas semanais estabelecido para o
nham atribuições especificadas neste
.. Regimento cumpre realizar -os crabaservrço Público Federal;
·IV - sugerir ~o Ch~fe do SEC a
lhos que lhes 'forem determinados pelos seus superiores imediatos.
execução .de trabalho fora àa sede;
V - indicar os res~ectivos substitutos eventuais quando a substituição
CAPÍTULO
não fôr automática:
Da Lotação
VI - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhes foArt. 20. Os serviços a cargo do Serram diretamente subordin~dos;
VII - aprovar escalas de férias;
viço de Engenharia Civ11 serão exeVIII - elogiar e aplicar penas d1scutados por funcionários pertencentes
ciplinares ou propor ao Chefe do SEC
à lotação do Departamento dos Cora a.plicação da penalidade que não
reios e Telégrafos, pelos legalmetíte
fór de sua alçada;
requisitados e por outros admitidos
IX - propor ao Chefe do SEC a rena forma da legislação em vigor.
quisição de servidores;
CAPÍTULO VI
X - cOmparecer às reun,iões convocadas pelo Chefe do SEC;
Do Horário
XI - apresentar ao Chefe do SEC
relatório anual dos trabalhos reallzaArt. 21. o horário normal de trado, em andamento ou planejados.
balho do Serviço de Engenharia Civil
será fixado pelo Chefe do Servtço, re~
Art. 17 :· Ao Assessor Técnico ia:.
peitada a legislação especifica.
cumbe:
I - assessorar o Chefe do SEC no
CAPÍTULO VIl
exame dos assuntos que forem submetidos à sua decisão;
Das Substituições
TI - colaborar no preparo dos ctespacnos, dos expedientes e na adoção
Art. 22. Serão substittúdos em suas
de outras providências de rotma;
faltas ou impedimentos~ eventUais:
III - repl.-esentar o Chefe do SEC
I - os Chefes do SEC ·e da Seção
quando para tan~o fôr designado.
Técnica pelo Assessor Técnico;
Art. 18. Aos Encarregados das TurII - Os- Chefes dos órgãos Seto~
mas de Administração in&unbe:
riais 'pelos Chef-es das SENCI das Di~
retorias Regionais correspondentes ou
I dirigir, coordenar e fiscalizar
pelos Encarregados das Turmas de
a execução dos trabalhos a ca.r~w da
Adminrstração;
unidade sob suas ordens;
III - Os Chefes dos órgãos CenTI - propor aos Chefes dos SEOEC
trais e Regionais e os Encarregados
as providências técnicas ou adminisde Turma, por funcionários, por êles
trativas que forem necessárias à efiindicados.
ciência e boa marcha dos serviços;
III - submeter à aprovaçâo da auÇAPÍTULO VIII
toridade- competente escalas de férias
do pessoal que lhes fôr subordinado;
Das Disposições Gerais
IV -r- despachar. com os Chefes dos
S~·EC;
Art. 23. Os Serviços Setoriais de
V - comparecer às reuniões para
Engenharia Civil são em número de
que forem convocados;
seis, assim d1stribuidos:
VI - propor, conforme as necessiI SESEC Pará - encarregado
dades· do serviço, regime de trabalho
dos assuntos das seguintes Seções de
em horário especial;
VII - propor elogios e penas disR "'Engenharia Civil (SENCI) :_ Pará,
ciplinares;
·
· Amazonas e Acre, Rondônia, Maranhã-o;··
VIU ~ apresentar aos Chefes dos
Il - SESEC Pernambuco - encal'R
SESEC relatório anual dos trabalhos
ree.li'zados; ·
regado dOs assuntos das seguintes
SENCI: Pernambuco, Piauí, Paraiba,
IX - iildicar aos Chefes dos SESEC
seus substitutos eventuais.
Ceará e Rio Grande do Norte;
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III . . :._ SESEC Bahia -

encarregado

dos assuntOs das seguintes SENCI:
Bahia, Alagoas, Sergipe, Espirita
Santo:
IV -

SESEC Minas Gerais -

en-

carregado dos assuntos das .,seguint.es

SENCI:

Juiz

de

Fora,

Campanha,

Dfamantiriá e oberaba;
v - SESEC e.ão Paulo - encnr.regado dos assuntos das seguintes
SE.l'ICI: Batucatu, Bauru, Ribeirão
Preto, Campo Grande, São José do

Rio Preto, Mato Grosso;
VI -

SESEC Rio Grande do Sul -

encarregado dos assuntos das

seguin~

DECRETO N9 58.652 -

tes SENCI: Paraná, Santa Catarina,
Sarita Maria.
Parágrafo único. As Seções Regionais de Engenharia Civil das Direto··
rias Regionais da Guanabara, Rio de
Janerro, Goiás e da Delegacia de Brasília, ficarão sob a direção imedtata
do SEC.

Art. 24. os casos omissos, que en·volva.m matéria regimental, serão resolvidos pelo :Ministro de Estado, DL"-S
têrmos da legislação vigente.
Brasília; 16 de junho de 1966. Juarez Távora.

DE 1,5 DE JUNHO DE 1966

Aprova o orçament(l da S·uzJermtendência ào· Desenvolvimento do NOrdeste.

O Presidente da Repúblka, úsando da atribuiÇão que lhe confere o
ar't:. 87, item I, da Constituição, no.s têrmos do art.. 107 da Lei n(l 4.320,
de 17 de março de 1964. e de <J,côrõ_o com o disposto no Decreto no 54.397,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1965, decreta: '
Art. 1Q Fica aprovado, ccnforme o quadro anexo, o orçamento para i'
exercício de 1966, da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste,
entidade fedeml vincüladci. oo 1 Ministério Extraord~nário para a Coord_~na~
ção dos Organismos Regionais..
·
Art. 29 ~ste decreto er~trani em vigor na data de sua publicação, re,..
vogadas as disposições -em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1966· 14sv da Independência e 789 da RePública.
H, CAS'rELLO BRANCO

Oswaldo Corde_iro de Farias

--,------0 anexo a que se refere o e,rt. 19 foi publicado no D.O. de 21-6-&fi

DECRETO N9 58.653 JUNHO

DE 1966

DE

16

DE

Institui no "Ministério da Educação· e
Cultura o Conselho do Livro Técnico e Didático.

ParágrafO único
Integram e
COLTED:
I - O órgão colegiado, incumbiU-&
de estabelecer normas e critérios gerais e de aprovar planos ele trabrilho
com as respectivas previsões;
II - A direção executiva, que terá
a gerência e ·a administraçâo de enti-

O Presidente de; República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I da Constituição,
dad~.
decret·a:
Art. 29 Incluem-se na receHa à:o
COLTED:
Art. 19 JS instituído no Ministério
da Educação e Cultura o Conselho do
a) eis créditos em seu favOr conceLivro Técflico e Didático - COLTED, e didos pela União;
com a atribuição d:e gerir e aplicar
b) os recursos provenientes de doo.recursos dest~nados ao financiamento
e à rkalizaçâo de_ programas e proje- _ções ou empréstimos da Aliança· para
o Progresso, postos a sua disposição
tas de expansão do livro escolar e do
Pela AID e outras agências interl')R.livro técnico, em ·colaboração com a
cionais de cooperação técnica;
Aliança para o Progresso ..
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c) s:.tprimentos advindos dos demats
podêr2s públicos ou de instituições
nac~onais.

Art. 39· Os recursos do COLTED
ser2o depositados no Ba.nc.o Central
d;>, Ecr::ública, ·que os contabilizará e
eôtre ~l:~s exercerá a necessária fun0~0 d.e r.otud'lto"ris..
Parágrafo único. o Banco Central
cl:::•. R~'-:J1.:(lJ1ica fará abril· no Banco do
Brasil,· conta em nome do COLTED,

por éste

rnovimen~ada.

membros do colegiaao,
p<.'es:di.clo pelo r·.1inistro de Estado:
o :.:::-iretoJ:·-Gcral do D<::partal"!:.snt~ .N·~,_cional de 'Educnçáo; .
- os cliretores do Instituto Naclol2J d8 .8studos .f'edagógioos e ô'b Ins·t-Ei~o N·~;c;·On2.l do Livro;
- .. c,-> d__i_retores d8.S Diretori2.s de
p_,:t. 49 Sã.o

E:l:.~:.:u (o í\.·:ünistério
CuL-l.HJ.;

o

~ç;.J.:ll

[':

EcJ.ucaçáo- e
,

do Sindicato Na-

p~·esidente

elos Editôres.

1'!

G.3

:.::_o,~···S2

tit-n.l.::<res

l''2I'J.t'cscn·[.~l'

c:i:!-;_?:.1: ')S.

acima rod_:::r~w
D::::.s. seu.s impe_-

D_le:-:.~<:

í_~-::.c:on8.l d~ Eé.'l:c;,~çL\::;

~,Gom;~e.Lol'.<'.-c.

:~o

(~

f:XSi'CiCiO

d8.'3, fLlDÇÜC3

elos
cem-

•;::.lí~-;·us elo cclegb.do é g~·D_L:Eiw,
<::;::: [l_do ser': iço público r2le\·m1Ge.

1\o c.:;,;Jegi_ado

AtL

elo co:1s21l10

cc:-r!~~eCc.:;

l -·- 8.p! O'i::tl' a
C:o CCLr'f:SD, com

p.rog.r2.n:.s.çho geral
as respectivas P.\.'2·fir;.:1.nceiras, e ac:nnpr:nJ.-12r f;u:-:,

\ v;:.:'<L'::'J,

__

·;"~l8

-- as:or-nt8.r os

cri~2nos

gei.''~!is

dcnL·-1 ser a.dctados na escOlha e

c{'J~·tl_::,id.ude

l.{{

internaciomüs.

~ 19 A Secretaria Executiva será
org•J.nizada pelo Diretor Executivo,

cientro d::J.s previsões flns..nceiras aclo-

pelo Conselho.
A Secretaria ~;3~·0, const:tmda
de servici"ores públicos postrJs a sua
'diqJosiç~v, b~m come de cspecia.listas
cm1ti"<.\t~.dos ele oo.côrdo com a. legislaçfto tn::J":tlhista.
Jl.rt. 7° f.;ste dé·dr8t:o entra cm vigor
na. data de sua publicD.:;~to, revcgada.s
8.-S disposiç6~'s em contrário.
t-.u~~~s

~

--

f<'<.s

c-st.ntuir

publi~Fç6es;

re~T?.S

2'?

DL"2.silia, 13 de junho d.e JC'6ti'

da Jmlenendfncia e '!G 0
bÜca.
·
H.

1 .11.')\l

d~ R"P~l-

CúSTELLO Blli\NCO

Pcaro Aleixo

f~cr-s::-ú

sernpre que n<:ces_sfcl·io,
Executivo ela OampanJ·Ja

Ur> DllTtc~·
. c: .-:::~:r1~1.l ele M:0).t2l"i:J.l de ;_t;n:-;ino.

,.i~f;~.:-·

II ..__ movimentar a conta espec1a1
aludida no art. 39;
III - ordenar pagamentos e assumir obrigar:ões, dentro àos quantitativos globais e dos pla.nos de conjunto
traç·:3.d.os _pelo coleg-iadc do Conselho;
IV - celebrar convênios e aJustes
cem ~m 1 ;ores, tradutores, editôres, gráficos, distribuidores e livreiros;
V - firmar acordos de assistencia
técnica com organizações nacionais e

O Dii·clOi'-Geral do 0()j_J::u·t-::t-

::n

~

da.
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geneê·:c•"lS' que

f:;.cilit;;:r:.1 a execução dê3te decreto;
I\-' - r,u~onzar a efei..iV2.çto de elespc;s[~S ntó o limite ele meic por cento
dos recursc5 do CàL'I'ED para cus'Gcio
de ·sua opBrac;ão.
LTt. 60 Ao- Diretor E~~eclitivo indic::tdo ·pelo rviinistro da Educáçfw e

Cultura, ao conselho que o investirá,
compete:.
I - gerir, administrar e represenüu· o organismo;

Decretos ns. 53.654 e 58.65.G, o.inda
nE,o foram pubJ.icados no Diário
Oficial.

DECEE'l'O N° 58. 6~)6
J<n:;-_r-;:o DE 193G

DE

lG

DE

C'oí~ceâe reconhecimento co C1úso de
Crmta.tlnr da Faculc2aàe c?e Cil~ncias
Económicas de UiJalàn(!.iu, no Esbâo de Htnas Gerais.

O Pl"C3,d2nte da ReFüblica, no uso
r,tribuição que lh:; confere o ~u·
t.igü b'?, I, d~-~ C'onstitnirão e tendo
cm vi:-;·ta o qne ests..belece o Decretolei n'~ ':!:21. dP tl de maio de 1838,
d?..

clccret~:t:

Art. 19

É

concedido reconhecimen-

to ao curso de contadoi· da. Faculdade (e Ci~ncias Econômic::ts ele Uber-

lànó.ia, no Estfl,do de Minas Gerais.
Art. 2'? :B:ste Decreto eni:.ra.rá em
vigor na data da sua publicação.
Brasília, 16 de junho de 1936; 145?
da Independência e 781? da República.
H, CASTELLO BRANCO

Pedro. Aleixo
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Decretos ns. 58.657 a 58.661, ainda
foram publicados no Diário
Oficial.

não

'DECRETO W' 58.662

.JUNHO DE 1966

DE

16

DE

sôbre o Quadro de Pessoal da
Supenntendêncla do DesenvolviR
menta do Nordeste (SUDENE)

D~spõe

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição,, e
tendo em vista o m·tigo 56 da I....et
n<? 3. 780,

de ·12 de julho de 1960,

decreta:
Art. 1º Fica retificado, na forma
do anexo, o Quadro de Pessoal da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (SUDENE),

d~

que trata o

Decreto nQ 54.351, de 29 de setembro
de 1964.

Art. 29 Fica igualmente retificado
o decreto de que trata o artigo anterior, para classificar no símbolo 1-C,
o Cargo em Comissão de Superinten.:..
dente da SUDENE, de que trata o
Decreto n\1 53.671, d~ 9 de março de
1964.

Art. 39 A função gratificada de
Tesoureiro, símbolo 1-F, fica transformada em cargo em Comissão de
Tesour~iro-Geral, símbolo 3-C.
Art. 49 Ficam incluídas 7 (sete)
funções gratificadas. símbolo -4-F,
para atender às Tesourarias dos Escritórios de Representação da AutarqUia no Distrito Federal, nos Estados
de São Paulo, Bahia, Guanabara,,
Piaui e, . em Montes Claros e Fortaleza.
Art. 59 A despesa com a execução
dêste decreto correrá à conta dos recursos. próprios da SUDENE.
Art. 69 ~ste decr~to entrará em
·vigor na data d·e sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1966;
1459 da IndependênCia e 789 da
República.
H. CASTELLO BRANCO

Oswaldo Cordeiro de Farias

o anexo a que se refere, o texto
foi publicado no· D.O. de 24-6-66.

DECRETO N9 .58.663 JUNHO DE 1966

"DE

16

DE

Altera o decreto n9 53.562, de 19 de
jeverei'ro de 1964, que inclui na Parte Especial, nos Quadros de Pessoal
do Conselho Nacional de Estattstica
e da Escola Nacional de Ciências
Estatísticas, do Instit~tto Brasileiro
de Geografia e Estatística, o pessoal
abrançjido pelas Leis niJs 3.967, de
5 "de outubro ·de 1961, e 4.069, de 11
de junho de 1962, e dá outras pro~
vidências.

o Presidente da República, na forma do art. 87, item I, da constituição Federal, e tendo em vista :o que
consta do processo nº CCC-654-64, da
Comissão de Classificação de Cargos.
decreta:
Art. 19 Fica retificada a relação nominal a que se refere o art. 19 do Decreto nº 53.562, de 19 de fevereiro de
1964, no que respeita, aos servidores
Tarcisio Chaves Ribeiro, Walter Si~
queira Filho, José R<:Jdrigues Lavos,
Maria da Glo:ria Cunha Ribeiro da
Cruz, Maria dos Santos Fonseca, Neu·za Alves Sampaio, Noêmia Brandão
de Perdigão e orphélia Santos de Oliveira. do Instituto BrasUeiro de Geografia ê Estatística, para enquadrá-los na série de classes de Estatístico,
código TC-1401.19.A, e não como
<:onstou do referido decreto.
A'rt. 29 :í!:ste decreto ·entrará em vigor na data de sua publicação, ;.·evo~
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1966; 145!!
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

OsWalào Cordeiro de Farias.

DECRETO N9 58.664 JUNHO DE

19'66

DE

16

DE

Altera e 1·evoga disposÜivos do Decre~
to n? 58.193, de 14 de abril de 1968,
que cria o Fundo de Estímulo Financeiro ao Uso de Fettilizantes _e
suplementos Minerais - FUNFER·
TIL, e dá outras. providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da constituição, decreta:
Art. 19 Ficam revogados os parágrafos do-artigo 10° do Decreto n9-58.193,
de 14 de abril de 19'66.

ATOS

DO

Art. 29 O parágrafo Çtnico _do al't.
do Decreto nll 58.193 passa a ter a
seguinte redação:
_
_
Parágrafo único. Os recursos refe
ridos na alinea "b" serão utilizados,
nas zonas cafeeiras, no incremento ao
u~o de adubos corretivos e. suplemen ..
tos minerais para a produção de _:êneros alimentícios essenciais.
Art. 39 A alínea d do artigo 5Q do
mesmo Decreto passa a ter a seguinte redação:
d) Fixar as condições gerais e formas d-e concessão de estímulos.
Art. 4º o art. 10<? do mencionado
Decreto passa a ter a seguinte recta·
ção:
·Art. 109 Os estímulos a que se refere a alinea ''d" -do ar.t. 5Q poderão
ser constituídos, entre outros, por indenizações de quaisquer despesas ban·
cárias de financiamento da compra
de Jertilizantes, corretivos e suplementos minerais; por auxílios correspondentes a percentuais do valor da venda dos produtos, ou ainda por valor
rixo em cruzeiros atribuído ao quÍlo
de cada elemento nutriente (N.P.K.),
efetivamente aplicado, nas lavouras e
atividades admissíveis e integrantes,
sob div-ersas proporções, da composição química do adubo usado pelo proR
dutor rural.
Art. 5Q Este Decreto entrará em vi-~
gor na data cte· sua publicação, revo··
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1966; 145Q
<:da Independência e 789 da República

DECRETO N.9 58.865

t9

4

H.

•

JUNHO DE

16

DE

Brasília, 16- de jlJilho de 19Q6; 145V
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silt>-:t,

bctavio Bulhões

DECRETO N'' 58.666

DE

o_ Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o al·tigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e_ de acôrdo com os artigos
1.165 e 1.180, do Código Civil decreta::
·
'
Art. t.t? Fica o Serviço do P1:ttrimônio da União autorizado a aceitar
a doação que faz o Estado de ser. gipe, de acôrdo com a Lei Estadual
n.<? 1.332, de 15 de setembro de 1965,
de um terreno com 1.150m2, localizado na esquina da rua Cristianópolis
com a rua Campos, no Município de
Aracaju - SE.
Art. 25' O imóvel em aprêço, caracterizado no Processo n.<? 21.193-65GAB, MG, destina-se ao Ministério
da Guerra.
Art. 3.Q O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiç.ões em contrário.

Octavio Bulhões

Ney Braga.

0

1966

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar doqção de imóvel
em Aracaju - SE, destinado ao M·inistério da Guerra.

CASTELLO BRANCO

Aprova

575

PODER EXECUTIVO

-DE

16

DE JUNHO DE_

1966

orçamento do Departamento NaciÓnal de Estradas de Rodagem.

O Presidente da República, ueando da atribuição que lhe. confere o
art. 87, item I, da Constituição nos têrmos do art. 107 da Le1 nQ 4.320,
de 17 de marco de 1964. e de acôrdo com o disposto no Decreto n<? 54.397,
de 9 de outubro de 1964, -alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1965, decreta.·
Art. lQ Fica aprovado. conforme o quadro anexo. o orçamento para o
·
exercício de 1966, do Departamento Nacional de Estradas de_ Rodagem,
autarquia federal vinculada ao Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 29 l!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1966; 1459 da Independência e 78Q da República.
H.

CJ\~TELLO BÚNCO

Juarez Távora

O anexo a que se refére o r.rt. 19 foi publicado no D.O. de 21-6-66

AToS- DO PODER EXECUTIVO

576

DECRETO N'? 58.667 -

DE

17

DE

JU!!HO DE 1966

Considera extinta ·concessão

outorga_~

da pelo Decreto nr;> 13.832, de 23 de
outubro de 1919 e dá outras providencias.

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe ccmfére o artigo 87, inciso L da constituição Federal; tendo- em vista o que consta

do

Processo
e

número

50.051-54,

do

OON~l'EL,

Considerando que a "Ali America

CafJles And Rac1i.o, Inr"., concess'io-

1:8_l'W. de_ serviço telegráfico público inter:n~cional,

mediante a utilização .de

C8.iJos submG.l'inos intedig2ndo, respec--

tivamente, as cidades de santos, t>;IonteviC!éu e Rio de ·'Járieiro ~ Buenos
Aire:;. comuniccm aO conselho Nacional de Telecomunica{;ões que, devido
ao estacl.o pr-ecário elos r.!cis cabos qw~
e~nlora e à impos"sibilida.c!e de 1'Cpa.l'ú-lcs, renuncia à concessão fed.e1·ai
acims. referida e,
Ccnsidernúdo o disposto no art. 118,
n9 4..117,. de 28 de agôsto de

do, Lei
183%,

d2n-.~ta:

Al't. 1° Fica considerada e~{tl.c.lta. a
concessão ov.tm:gada a Fra~~!~ Oa:rney,
pelo Decl·eto n° 13.832, cJ.e 23 de outubro de 1919 e ü::msfE'l'ida ·à Ce.ntrâ1
And South Ameri.can Tele_sT2~Ph Oomno.::J.y, pelo DecTeto n9 14.0HL de 4 ele
fevcr2iro de 192(\ a qt.;a.l pelo D2creto n'.' lt1;.220, de lil de junho de 1920
pa.-sson :J.. clenomh1.ar-se All Amel'ica.
Gsbles, Inc., bem como a atltori~açào

pa;:n a mesma Empresa conbnuar a
fi.mcj.onar na R.ep(l.lJ'Iica sob a deno~
minação de 'All Amel·lca Cables And
R2úiD, Inc., concedida pelo Deerei;o
~!
5. 20~-. de 23 de fevereiro de 19-1<0.
i'~rt. 2° A All 1\r:.r"Jcrü:a Cables A~l.d.
Radio Inc. deverá ate"1!:i-2r. na form:1
da lei, a todos os compromissos qu~
haja assumiçio pe:t·Emte c País e terceiros.
!U:L ~)9 O Conselho Naciona.l ele 'I'e-lecol~1unic&,ções providenciará a lavra-·
tura do competente têrmo de renúncia, a ser assinado pela interes1ia.da e
bem assim o que fór jnlga.dó necessário, dentro de suas atribuições, aa
encenam_ento das atividades da Emprês.a.
0

Art. 4º :E:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada-s as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de junho de 1966; 14-39
da Independência e 739 da Rc;pública.
H.

CASTEL!.O BRk\NCO

DEC:t=(,ETO N9 58.668
JUNHO

DE

1966

DE

17

DE

Ratifica dis'jJOSlções legais sôbte o
Serviçó de Loteria do Estado do
Ceará.
O Pl·esidente da República, usando
, da atribuiçào Q>!e lhe· confere o a.r·ug·o 87, número I, da . Constituição
I•'.:;deral e nos tênnos ci.o artigo 3° do
Dccreto-Le1 n9 !3.259, de 10 de feve·reiro ·de 1944, bem como o que consta do pr:Qcesso fichado no 1\.'I:inistério
clct Fa~endr. sob o n9 51.182-GG, decreta:
l'~rt. 19 Fic~nn ratificadas as disposi~f:.Bs da ):.,e) n9 8.451, de' 21.5-~ .. 66, elo
IGstado do· Ceará, que dlspõe sôbre a
explc·n~çác de Serviço de Loteria diretarc..e::lte pelo seu Govêrno.
P;.rt. 2'~ l'tste Dec;·eto entra;:§, em
vigo-r na dat:.> de sna publicB.ç:ão. l'evog·c.ulns as él.~s~Josiçóes em contl·ário.
I~rc,s:li-a., 17 de junho de 19GG; g5ç

da

I11d8~12:1dência

I-I.

e 78° da. H-epública.

CASTEI.LO BRANCO

Octávio Bulhões

DECRETO N9 58. 669
JUNHO DE 196:3

DE 1'7 DE

ConccrZ.e u:;conhecimento ao Instituto

PolUécnzco _da Universidade CatóUca. ele Minas .Gerais.

O Preside~1te da Repúb!iéa, IW uoo

ds.s atribui:.:;õ::s nne. lhe confere o artigo 87, I, dn Constítuiç8.o e tendo

em vista O dis-posto no De·cretc-Lei.
no 421, de 11 de maio de :0.933, de~

cre'w.:

Art. 1n lt concedido reconhecimento ao Instituto Politécnico da. Unive1'Sidade Católica de Minas Gçrais,
com os cursos de Engenheiros Mecânicos, Engc:nheiros Eletricistns, EngenheirOs de OperaÇão ~ mec&,nico e

de Engenheiros de Operaçâ.o -

-tricistas.

ele-
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Art. ·2tt. l!:ste Decreto entrará em
vig-Or na data da sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 1966; 145<!
ja Independência e 789 da República.
H. ÚASTELLO B.'\ANCO

Art. 49 :a!ste decreto entrará em vi-

gor na data de sua publica.çâo, revo-

gadas as disposiçôes em conr.rário.
Brasília, 20 de junho de 1966: 1459
da Independência e 789 da Repúbil-

ca.

Pedro Aleixo

H,

ÜASTELLO BRANCO

Pedro Aleixo

DECRETO N!f 58. 670 JUNHO DE

1966

DE

20

DE .

']onstitui Junta Executiva para promoção das medidas preparatórias à
execuçâo da Lei n9 4. 769, de 9 de
setembro de 1965, que dispõe sôbre·
o exercício da projissâo de Técnico
de Administração e dá outras providências.

Walter Peracchi Barcellos

DECRETO N9 58.671 JUNHO DE

1966

DE

Z0

DB

Autoriza a cessão, sob a forma de utilização gratuita, do imóvel que menciona, ao Instituto Histórico e Geográfico de Iguape, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, no uso
da atribuição qlie lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição, decreo Presidente da República, usando·
ta:
da atribuição que lhe .confere o ar.,
Art. 19 A Junta Executiva criada tigo B7, inciso I, da Constituição Fee com as atribuições previstas na Lei· deral e de acôrdo com os artigos 125
e 126 do Decreto-lei n9 9. 760, de 5 de
n9 4. 769. de 9 de setembro de 1965.
set~mbro de 1946, decreta:
·
fica constituída dos seguintes rri~m
bros, sob a presidência do primeiro:
Art. 19 Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita,
Ibany da Cunha Ribeiro e Isnard
ao Instituto Histórico e Geografico
Garcia de Freitas, representando o
de
Iguape, do imóvel constituído de
Departamento Administrativo do Serbenfeitori'as e do terreno com a área
viço Público;
de 206,66 m2 (duzentos e seis metros
Aluízio Loureiro Pinto e Carlos José
Malferrari, representando a Fundaçao quadrados e sessenta e seis decimetros
quadrados),
situado na Rua das Neo
Getúlio Vargas;
ves n9 11 (antiga Rua do FuniD, no
Antônio Ramos Machado, represen- Município de Iguape, Estado de· São
tando a Fundaçãb Universidade de Paulo, tudo de acôrdo com o procesBrasília;
so protocolado no Ministério da FaSérgio Alexandre AJencastro Gozenda sob o n.9 204.411, de 1965.
sende, representando a Universidade
Art. 21l Destina-se o imóvel a que
Federal de Minas Gerais;· e
se refere o artigo anterior aos fins
Ilailson Silveira- de Araúj_o, repreculturais e associatiVos daquele Inssentando a Universidade -Federal do
tituto, que assim o preservará, torCeará.
. nando-se nula a cessão sem direito
Art. 29 As despesas de viagens e ' a qualquer inctemzaçao, mdependenest2.das dos _membros da Junta, para te de ato especial, se lhe fór dada.
cumprimento das tarefas que lhes im- no todo ou em parte, aplicação dipõe o presente decreto, serão custea- versa, ou ainda, se houver inadimplemento de cláusula do contrato que
das pelos respectivos órgãos de orideverá ser lavrado em livro próprio
gem. como ·se afastados estivessem a
do Serviço. do Patrimônio da União.
serviço dos mesmos.
Art. 39 o 'Diretor-Geral do DeparBrasília; 20 de junho de 1966; 145q,
tamento Administrativo do Se r v i ç· o da Independência e 789 d-a RepúbliPúblico, mediante requisição do Prepessoal necessários aos serviços do ór- ca.
necimento de instalações, material e
H, CASTELLO BRANCO
sidente da Junta, promoverá o í'orgâo.
Octávio Bulhões
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Decretos ns. 58.672 a 58.674, ainda
foram. publicados no Diário
Oficial.

não

DECRETO N9 58.675 -

DE

20

DE

JUNHO DE 1966

Declara de utilidade- pública a "Con"
federação -Brasileira de, Trabalhadores Cristãos", com sede no Estado
da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuiç_ão que -lhe confere o artigo 87, it3m I, da Constituição Federal e atendendo ao· que consta do
processo M.J.N.I. nQ 34327, de 1965,

decreta:·
Artigo únrco. 1t declarada de uti-

lidade pública., nos t.êrmos do art 19
da Lei 91, de 28 de agôsto de. 1935,
combinadü com o art. lQ do· Regula-

mento aprovado pelo Decreto núme-

ro 50.517, de 2 ·de maio de 1961, a
"Confederação Brasileira de Traba-

lhadores Cristãos", com sede no Estado da Guanabara.
Brasília, 20 de junho de 1966; 145Q
da Independência e 789 da Repúbl~ca.
H. CASTELLO BRANCO

Mem de Sá

DECRETO

N9 58.676 JUNHO DE 1966

PODER

EXECUTIVO

DECRETO

N9 58.677 - DE 21 DE
JUNHO DE 1966

Ministério da Marinha Abre o
crédito especial de Cr$ 400.000.000,
para atender às despesas com a
construção do Quartel do Corpo de
Fuzileiros Navais em Brasília.
O Presidente da República, usar.do

da atribuição que lhe confere o ··ar.
tigo -87, n9 I, da constituição e a

autorização contida ·na Lei núm<ero
4 :Gos. de ·30 de março de 1965, e
tendo ouvido o Tribunal 'de Contas eu Ministério da Fazenda, nos têrmoa
do art 93 do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto, ao Ministério
da Marinha, o crédito especial de
Cr$ 400.000.000 (quatrocentos milhõe~
de cruzeiros), para atender às desIJesas com a construção do Quartel
do Corpo de Fuzileiros Navais. em
Brasília.
Art. 29 :tl::ste decreto entr_ara. em
vigor n~ data de sua publicação, re·
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de junho de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

DE 21 DE

:-Juspende o funcionamento da União
dos Portuários do Brasil

O Presidente da República, no uso

CASTELLO BRANCO

Zilmar de Araripe Macedo
Octavio Bulhões

Decreto no 58.-678, ainda não foi
publicado no Diário O ticial.

das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo
DECRETO N9 58. 679- - DE 21 DZ
nQ 18.770, de 1966, do Ministério 1a
JUNHO DE 1966
Justiça e Negócios Interiores, decreta:
Art. 19 Fica suspenso, até o trânRenova a ·declaração de utilidade púsito em julgado da ação de dissolução,
blica a que se reterem os Decretos
números 32.217, de 4 de feveretro
IJOI" exercer atividade contrária à seguro.nça nacional e à ordem púbuca, ,
de 1953, e 46.27-9-, de 29' de t-unt~o
o funcionamento da União dos .Pu~·
de 1959, para fins de desapropria·
ção pelo Departamento Nacional de
tuários do Brasil,· nos têrmos do artiObras Contra as Sêcas, da ãrea (te
go 6Q, § 29, do Decreto-dei nO? 9.085, de
terreno necessária à construçilo do
25 de março de 1946, a~terado tJelo ueaçude público "Sertão de Baixo",
creto-1ei nO? 8, de 16 de junho ae t966.
no municipio de Major Izidoro, EsArt. 2° f::ste decreto entrará em
tadO de Alagoas.
vigor na data de sua pUblicação, revoMem de Sá

gadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de junho de 1966; 145Q
da Independência e 78Q da República.
H.

CAS'l'ELLÓ BRANCO

o Presidente da RepúbltcÇt, usanao
da atribuição que lhe confere o aJ·tigo" 87, item I, da Consti~uição Federal, e- nos têrmos do ,Decreto-lel
nt.1 3. 365, de 21 de junho de 1941,

ATOS

no PODER

~XECUTIVO

579

DECRETO N'? 58.681 - DE 21 DE
modíficadq pela Lei n9 "'2. 78l3, de 21
JUNHO DE 1966
c1e ma.io· de 1956, decreta:
Art. 1Q Fica renovada a declaraçao
Ret'ijica o regulamento aprovado pelo
de utiliC:ade pública a que se rele•
Decreto nQ 55.784, de 19 de fevet'em os Decretos ns. 32.217, de 4 de
reiro de 1965, nos dispositivos que
fevereiro de 1953, e 46.279, de 29 de
mencwna.
junho de 1959, para Uns de desapro~
prlação pelo Departamento Nacional
o Presidente da República, usando
de Obras contra as Sêcas, cta :\rea
da atribUiçáo que lhe confere o artigo
de terreno com 2.683.250 m2 (nois
87, item I, da Constituição .Federal e
nüll1ões t:eiscentos e oitenta e três mil
tendo em vist-a o disposto no artigQ
ctuzentos e cinqUenta metros quadra29 da Lei nQ 4.589, de 11 de dezembro
dos), representada na planta que com
de 1964, decreta:
êste baixa, devidamente rubricaca pelo Diretor. da Divisão do Material ·do
Art. lQ Fica retificada· o RegulaDepartamento de Administração do - mento aprovado pelo Dcreto n<? 55.784,
Ministério da Viação e Obras PúblJ.:.
de 19 de fevereiro de 1965, nos seguincas, necessária à .construçáo do açuçte
tes dispositivos:
pú.bllco ''Sertâo de Baixo", no MuniArt. 1Q
cípio de Major · Izidoro, Estado de
Alagoas.
VII - Delegacias Regionais do TraArt. 2'J l!:ste decreto entrara. em· Vl~
balho, Delegacia Regional do Trabalho
gor na data de sua publicação, revono Distrito Federal.
ga~as a.s disposições em contrário.
N9 2 - Servtço de relaçôes do TraBl'asília, 21 de junho de 1966; 1459
baltw
da Independência e 789 da RepUblica:
a) .8eção de Fiscalização
b) Seção Sindical .
H. CASTELLO BRANCO
c) Seçáo de Atividades CulturaiS e
Juarez Tavora
·Assistenciais:
1) Túrmá de Recreação
DECR-ETO N'? 53.680 - DE 21 m:
à) Seção de Multas e Recursoo
JUNHO DE 1966
e) Turma de Contrôle e Expediente
j) Sacretárió do Diretor.
Altera as alíneas d e e do Art. 1Q do
NQ 3 - Servzço de Segurança e HiDecreto n'? 57.624, de 13 de janeiro
giene do Trabalho
de 1956.
a) Seçáo de Segurança do Trabalho
O Presidente da República, usando
b) Seçâo de .•·Iii·iene do Trabalho
da atribuição que lhe confere o artigo
C) Seçáo de Assisténcia ao Trabalho
87. ~inciso I da Constit"~:üção, decreta:
da Mulher e cio Menor
d) Turma de Exp·2C!iente e Contrôle
Art. 19 Ficam transferidos da Hlínea d, para a alínea e do Art. 1'? do
e) Secretário do Dil"etor.
Decreto nQ 57.624, de 13 de janeiro de
NQ
4 - serviço de Emprêgo
1S66. os cursos Especiais de Oire•;ão
de Serviços e Estado-Maior da EScoa) Seção de Identificação e Registrfr
. la de Guerra Naval.
Profissionais:
Art. 29 O presente decreto terá vt ..
1) . POsto de Identificação e Regisgência a partir de 19 de janeiro· de
tro Profissionais de Sobradinho (Ci1966. revogadas as disposições em
dade Satélite)
contrário.
2) POsto de Identificação e "Registro Profissionais de Taguatinga (CiBrasília., 21 de junho de 1966; 14!;9
dade Satélité)
da Independência e 789 da República.
3) Pôsto de Identificação e RegisH. CASTELLO BRANCO
tro Proflssionais do Gama
(Cidade
satélite)
Zilmar de Arai'ipe
4) Pôsto de Identificação e RegisArthur da Costa e Silva
tro Profissionais do Núcleo Bandeirante (Cidade Satélite)
Eduardo Gomes
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b) Seçào de Mão-de-Obra e Colo-

eação de Trabalhadores
c) Turma de Expediente e Contrôle
d) Secretário do DiretOl'
N9 7 -

serviço de Administração

Art. 5" o presente decreto entrará
em vigor na data de sua pub11caçáo,
l'evogadas as disposições em contrá1 j() ..

Brasilia, 21 de junho de 1966;
1459 da Ind·ependência e 789 da Re-

pJ).blica.
Seção de Pessoal:
H. CASTELLO BRANCO
1) Turma Financeira e Contrôle
Walter Peracclii Barcellos
2) Turma de Cadastro e Assistência ·
o anexo a que se refere o artigo
social
'2Q foi publicado no D. O. de 27 de
b) Seção· de Orçamento e Contabh
junho de 1965.
a)

!idade:

1) Turma de Contabilidade

2) Turma de Orçamento
c) Seção de Pesquisas e de Coleta
de Dados:

1) Turma de Coleta de Dados

d) Seção de Abono Familiar
e) Seção de Serviços Gerais:
1)

Turma de Administração e Guar-

da de Material
2) Turma de Trarisporte e Manutenção
/) Seção de Comunicação, Expedi-

ente, Documentação e DiVulgação:
1) Turma de Comunicação e Expe-

diente

2) Tu'rma de Documentação e Divulgação
g) Secretário do Diretor
Art. 29 Para atender aos encargos
-de Chefia e Secretariado dos Jrgâos
reestruturados por êste decreto flcam
criadas funçóes gratificadas constantes da Tabela anexa.
Art. 39 As despesas· a.tinentes ao
~::trgo em comissáo -e as decorrentes
da criação das funções gratificadas de
que trata o artigo· anterioi dêste Regulamento e constantes da tabela
anexa seráo atendidas na contormid.ade do disposto no artigo 18 da .Lei
n9 4.589, de 1964.
Art. 49 continuarão a corr-2r pelas
verbas orçamentárias próprias dO Ministério do Trabalho e Previdência
Social as despesas com o pagamento
do cargo em comissão e das funções
gratificadas, alteradas por êste Regulamento, consoante o estatuido na Tabela anexa ..

DECRETO NQ 58. 682 -

DE Z1 DI!:

JUNHO DE 1966

veclara de utilidade pública, para ttns
de desapropriação, o i m ó v e l que
menctona.
·

o Presidente da RepúbUca, usa.nao
da atribuição que lhe confere o attlgo 87, item I, da 'Constituiç~o l<,e-:·
deral, e nos têrmos C.o Decreto-let
nQ 3.:165, de 21.6. 41, modificado pela
Lei nç. 2. '786, de 21 de maio de 1958,
decreta..:
Art. 1~ Fica 'declarado de utuidade
pública, para fim de desaproprmçào
pela Caixa Econõmlca Federal de São
Paulo, prédio de números 458-462. Ca
Rua Doze de Outubro, 149 SUbdistrito
·- Lapa - e respectivo terreno. de
propl'íedade de Samuel. Fichmam e
Israel Fichmam ou de quem tte direito, situado na cidade de São Paulo,
<Japital do Estado de São Paulo. e
necessário à ampliação de instalações
e C.esenvolvimento dos serviços da referida autarqUia..
Parágrafo único. o imóvel de quo
Lrata êste decreto assim' se descrev~
~ caracte,riza:
, Situáçlto:
Localiza-se o 1move1 a
rwa Doze de outu'Dro, ns. 458-46'20
entre as ruas Afonso sardinha e An-·
tónio Raposo, na quadra completada
pela rua Domingos Rodrigues. Dista
21,60m da esquina com a rua .. Afonso
Sardinha, 149 subdistrito - Lapa - ·
do Diskito, Município e Comarca d&
Capital do Estado de São Paulo, 10'
Circunscrição Imobiliária.
~rerreno: De forma retangular, pia~·
no, mede o· telTeno 8,00m de frent~
·por 30,00m C.a frente aos fundos.
Area de 240,00m2.
Benfeitorias: No alinhamento aa
rua e encostado em ambas ·as divi~.
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ls_.s laterais,_ ~cha-s~ co~struído, n::.t\

prédio comermal~resldenclal de •· r e 5
pavimentos, contendo:
Pavimento térreo ,___ Salão e entl'~·
:ta para os pavimentos supet_iurt~.
uomo dependências anexas existem;
tavatório, W.C., copa e depósito.
29 pavimento - "Hall" da esca'la
e dois apartamentos, sendo um com
rrente para a rua. e outro nos fundos. O apartamento da frente com·
põe-se C:-e:' vestíbulo,. sala, dois dormitórios, copa-cozinha, banheiro, balw
c§.o e área de serviço. o aparta:nentt.
dos _fUndos consta de: sala, cotre.dor
dois dormitórios, copa-cozinha, banheiro, terraço e áreas de serviço.
39 pavimento - <~Hall" da escada
e dois apartamentos, sendo um com
frente para a- rua e outro nos tun·
dos. o apartamento da frente com·
põe-se de vestíbulo, sala, dois do1 ..
mitórios, cozinha, banheiro, balcão . s
terraço àe ·serviço. O apartamento do3
funC.os consta de: vestíbulo, sala, cor·
redor, dois dormitórios, cozinha, ba..
nheiro e terraço (!.e serviço.
construção principal - 645,40m2.
Dependências - 13,90m2,

o imóvel confronta em ambos u~
tactos com o imóvel de propriedadts
do Dr. Felix Hegg ou seus sucesso~
res e no_s fundos com propriedade dv
Grupo EsColar da Lapa e foi havido
por fôrça da transcrição n9 24.771
de 25 de· abril C.e 1952, da 10~ Cir ..
cunscriçãO do Registro de Imóveis da
Comarca da capital do Estado de São
Paulo.
Art. 2~ As despesas com a execucão
do presente decreto' correrão por cÓn·
ta da yerba própria da Caixa Eco·
tiõmica Federal de são Paulo.
Art. 3ç A Caixa Econômica Federai
ce São Paulo fica autorizada ct ,gro~
mover a competente ação jÜd.-icia)' na.
forma dos artigos 11 e seguintes do
Decreto-lei 3.365, de 21 de junho de
1941. .
Art. 4>~ F'ica, revogado o Decret~
1_19 52.075, de 29 de maio de 1963.
publicado no Diário o Jicial da mes-

ma data.
Art. 5ç ltste decreto entrará em vi·
gor na data de sua publicação, revo~
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de junhO de 1966; 1451)
da Independência e 789 da República
H. CASTELLO BRANCO

Octrivio Bulhôes

DECHETO N9 58.683 - DE 21 DE
JUNHO DE 1966
Autoriza estrangeiro a adquirir, em
transferência de aforamento, o do·
mínio útil de jração ideal do ter~
rena acrescido de marinha que menciona, no Estado da Guanabara.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 87. inciso I, da constituição Federal, e tendo em vista o disposto
no artigo 205 do Decreto~lei número
9. 760, de 5 de setembro de 1946, C.e~
creta:
Artigo único. Fica John Drummonà
I\!Iurray, de nacionalidade inglêsa, au~
torizado a adquirir, em transferência
de aforamento, o domínio útii da
!ração ideal ,de 1/24 <um, vint.e €
quatro avos), do terreno acréscido de
marinha, lote 276, quadra 11, bem~~
ficiado com o préc!-io n9 60 da Rua
R o que te Pinto, correspondente ac
npartamento 303, no bairro da úrCa.
Estado da Guanabara, conforme pro~
cesso protocolizo.do no Mínistério da
Fazenda sob o número , 237.646, de

1965.

Brasma, 21 de Junho de 1966; 145ç
Independência e 789 da República

da

H. CASTELLO BRANCO

Octávio BulhtJes

DECRETO NQ 58. 684
JUNHO DE

1966

DE

21

Dt'

o plano de assist~ncta a.o~
-trabalhadores· desempregados, el-ltnbelece as normas de seu custeio (
aa. outras pmvidências.

ln~í.ttuí

o Presidente da República, usano.c

ntribuições que lhe confere o
tigo 87, item I, da Constitu1cão
(!eral, e nos têrmos dos artigos
6º e gç da Lei n9 4.923, de 23 de
zembro de 1955, decreta:
C<.\S

ar"

l''e-

5°

de·

Art. l!J D,ica instituído, de conformidade· com o disposto no art. 5t: d~
Lei n9 4.923, de 23 de dezembro df'
l965, o plano C.e assistência ao tra-

balhador- desempregado, nos têrmo.s c
éte~.:reto, ·que w
regulam-enta.

na forma do presente
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Art. 6u O plano im;t1tuido no art_Ig;:J

ttnterlor conslst1ril.:
l -- prloritàriamente, no reempre ..
go do trabalhador, através de agéuclas de colocaçao mstaladas pelo DeIJartamcnto Nacional de Mão-de-Obr-a
tDNMOJ;

1J - no pagamento, em dinnelru,
Cte auxilio ao desempregado, de coiJN
rormidac!e com os princípios estabelecidos no Decreto nv 58.155, de 5 de

atml de 19üü.

Art. ao A execuçS.o deste piano col!t ..
!Jreencterá:
a l os serviços de colocaçlio de maude-obra através das agéncias orga111 ..
zadas pelo DNMO;
IJ} os serv1ços e pagamento do m1 ..
x:Uio em d'n.netrOi
c) os serviços administrativos, técmeos e aux!liares de direção, suptJr··
v!sâo, execuçao· e contrôle da assJ:; ..
tênc1a preconizada.
Art. 4ç o custeio C.o plano, JJem
(;orno a sua execuçao, correrão à coH ..
ta dos recursos do FUndo de As::.l::~.-·
tênc1a ao Desempregado, consttt.uídb
pelo art. 1º do Decreto n9 58.155, dtj
5 de abril .de l!:lfib.
Parágrafo único. As despesas prt:·
nstas neste artigo obedecerão- ao ar~
t;arnento a~litico que fôr aprovado
pelo Ministro do Tr:abalho e Previ··
uencia Sacia!. .
j
Art 5? Para o cumprimento do item
I do art. 29 dêste decreto, o DNMO
Instalará agénclas f!.e colocação de
trabalhadores, preterentemente 1unto
às Delegacias Regioll;ais do Trabalb<.r.
Parágrafo único. As agências da
volocaçáo funcionarão articuladas ~
em coordenaçao com os órgãos siudicals.
Art. 6° Além do pessoal prótJt1o e
aoM requisitados na forma da le)o!;1otaçáo vigente, aos quais poderão ser
atribuídas remunerações por servjços
prestados, o DNMO poderá admitir
pessoal regido pela Consolidação das
Leis do Trabalho.
Paragrafo único. A remuneraçào ·c.o
p~t;soal admitido nos têrmos dêste ar··
tigo, bem como as remuneracões a
Gerem pagas ao pessoal própT'io ou
requisitado, constarão. ãe tabela ar.unlmente · aprovada pelo Ministro do
'Trabalho e Previdência Social.

Art. ?Y Serão igualmente inclutda,.

nv· orçamento de que trata o

pará~

grafo único do art. 4?, as verbas r destinadas ao pagamento de diárias, aju.
das de custo, passagens, inclusive o
transport~ de trabalhadores.
Ãrt. gç As contribuições C.e que trata a alínea "a" do parágrafo único
do artigO 6Q da Lei n? 4.923, de 23
de dezembro de 1S65, são devidas por
tôdas as emprêsas Vinculadas ao sistema da previdência social e que
mantenham ou venham a manter emPl'egados.
Parágrafo único. Essas contribulçOes estão sujeitas às disposições cons-.
tantes do artigo 35 da Lei nQ 4,. BB~{,
de- 29 de novembro c..e 19ü5.
Art. 9ç :ií:ste decreto entrará em vigor na- d_3.ta de sua publicaçáo, re,.
vogada1:i as -disposições em contrário.
B!'asília, 21 de junho de 1956; 1459
da Independência· e 78'! da República.
H. CASTELLO BRANCO

Walter Peracchi Batcellos

DECRETO N? 58.685
.rmrno DE 1966

DE- 21

DE

Pmn·oga, até 20 _de junho de 1967, a
autorização concedida para a jiT-·
mil. S. A. de Cimento, Mineração
e Cabotagem - CIMIMAR a 'jretw·
í]natro chatas e dois ~ebocadores
de
bandeira
panamenha,
para
atenàer ao transpofte de calcá?·io
da cidade de Palma 1Jara a "fábrica de cimento da S. A. de Cimento
Portland "CIMENSU.L", de Pôrto
Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul.

6 Presidente da RepúbliCa, usando
das atribuições que lhe confere 9 artigo 155 da ·Constituição Federal, e
nos têrmos da mesma· Constituição,
decreta:
Artigo único. Fica prorrogadá, até
20 de junho de 1967, a autorização
concedida à firma S.· A. de Cimento,
Mineração e Cabotagem - CIMIMAR
_para o afretamento de dois reboca-dores e quatro chatas de 1.000 toneladas _cada uma, de bandeira panamenha, pertencentes à Atlântica Naviera S. A., do Panamá, para utilização Jio transporte de calcário da
cidade de Palma, no Rio Grande do
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sul~ para a fábrica de cimento S. A.
de Cimento Portland "CIMENSUL",
de Pôrto Aleg1·e, no mesmo Estado.
Brasília, 21 de junho de 1966; 145Y
da Independência e 78Q da Repú-

blica.

H.

CASTELLO BRANCO

DECRETO N;9 58.686
DE 22 DE
JUNHO DE 1966
Concede reconhecimento â Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de
M ogi das Crm:es.

O Presidente da República, no n&o
jas atribuições que lhe confere o
art. 87, I, da Constituição e tendo
em vista ' o disposto no Decreto-lti
n.\' 421, de 11 de maio de 1933, de-

creta:
Art. 1.0 E' concedido reconh2cimento à Faculdade de Filosofia, Ci ..
ências e Letras de Mogi das Cru%;es,
no Estado de São Paulo.
Art. 2:9 :í!;ste Decreto entt·ar:i en1
vigor na dat-13 da sua. Pl;lblicação.

de. outubro

58.3
d~

1964, passa a ter a se-

gumte redaçao:

- ·Aragarças e Paraná, em Goiás;
Arari, cururupu, Carolina, H.osário e
Tutóia, no Maranhão.
Art. 2~. O presente -decreto entra.rá em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de junho d'e 1S-8tr; 14r.<>
dA Independência e 789 da Reí)ública.
H.

CtiSTELLO

B<l.f,NCO

Arnoldo Toscano
Arthur da Costa· e Silva

Ectuanio Gomes
DEIOR'ETO íN'? -58.693
DE 22 DE
JuNHo DE 1956
Aprova o Regimento da Consultaria
Geral da República.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo ·87, nQ 1, da Constituição· Fe' -deral, decreta:
Brasília, 22 de junho de 1966; 1459
Art. 1° Fica aprOvado o ·Regimento
da Independência e 78° da República.
da Consu~toria Geral da República
{"C.G.R.), que com êste baixa.
H. CASl'ELLO BRANCO
Art. 29 ::EJ::ste decreto entrará· em viPedro Aleixo
_. gor na data de sua publicação, revogadas as diSposições em cori'trário.

Decretos ns. 58.687 a 58.691, ainda

não

foram 1 publicados

Oficial.

no

Diário

Brasília, 22 de junho de 196-6; 1451?
da Independência e 789 da _República.
H,

CASTELLO BRANCO

:Mem de Sã.

DECRETO N9 58.692 JUNHO

DE 18·56

DE 22 m:

Dá ,nova redação à alínea "b" do
item I do art. 19 do Decreto núme1'0 54.466, de
1964.

14

de

outub·ro de

O Presidente . da RepUblica, usando da atribuição que lhe confere o
:;j.rt. 87, inciso I, da Constituição e
tendo ern vista o art. 32 da Lei número 4.328, de 30 de abril de 1964.

decreta:

· Art. 19. A alínea "b". do item 1 d.o
a1t. 1° do Dzçreto n\1 54.45-5, de H

'REGIMENTO DA CON\SULTORIA
GERAL DA REPúBLICA

Da Finalidade
Art. 19 A Consultaria Geral da República, órgão cliretamente subordi~
nado ao Presidente da República, tem
por finalidade:

I - assessorar o Chefe do Poder
Executivo em assuntos de natureza
jurídica de in:t"erêsse da Administração Federal;

A TCS
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II - coordenar e supervisionar os
trabalhos afetos aos órgãos do Serviço Jurídico da União COlll o fim
de uniformizar a jmisprudência administrativa federal.
CAPÍ'l'ULO ,_II

Da ·organZzação

Art: 29 A consultaria Geral daRe.pública compreende:
I - Gabinete;
II - Assessoria Jurídica;
1II - Secretaria lAdministrativa;
IV - Biblioteca.
Parágrafo único. A Secretaria Administrativa compreende:
I - ·serviço de ExPediente e Pessoal;
II - Serviço Fihanceiro e de Material.
·
Art. 39 A Consultaria Geral da R.epública ir dirigida pelo Consultor-Geral da República, nomeado, em comissão, pelo Presidente da República,
dentre bacharéis em Direito de reconhecido saber jurídico e notória idoneidade moral.
Art. 49 No Gabinete do ConsultorGeral da R-epública funcionará um
Secretário e wn Oficial de Gabinete~
designados pelo ConsultOr-Geral da
República.
Art. 59 A Assessoria Jw·ídica será
composta dos Assistentes Jurídicos do
Quadro de Pessoal da Consultaria
Geral da \Riepüblica e dos que forem
requisitados.
A:i't. 69 A Secretariá' Administrativa,
. a Biblioteca· e Serviços .terão chefes,
designados pelo Consultor-G-eral.
Parágrafo único. Os Chefes· de Serviço serão indicados pelo Chefe da
Secretaria Administrativa.

SEÇÃO II

Da Assessoria JUrídica

Art. S9 A Assessoria Jurídica com~
pete:
a) estu.dar as questões submetidas
a seu exame pelo Consultor-Geral;
à) assessorar o Consultor-Geral nos
assuntos .de natureza jurídica;
c) Colaborar com o Consultor-Geral, em assuntos que êste lhe determinar.
SEÇÃO

m

Da Secretm"ia Administrativa

Art. 99 A Secretaria Administrativa
compete prestar os _serviços de administração geral, e principalnl.ente:
I - Através do Serviço de Expediente e Pessoal:
a) datilografar todos os trabalhos
da Consultaria Geral;
b) receber, protocolizar e fichar os
procezsos que derem entrada na Con.sultoria Geral;
c) manter atualizado o livro de
contrôle de saída e entrada de processos;
d) at-ender ao público sôbre o andamento de processos;
e) providenciar a remessa aos ór-.
gãos competentes, da fr-eqüência de·
servidor ·requisitado;
j) elaborar ofício, carta, exposição
e telegrama do Gabinete do Consultor-Geral e providenciar-lhe a expedição; ·
g) elaborar portarias e quaisquer
outros atas referentes a pessoal;
h) controlar a freqüência dos ser- vidores lotados na Secretaria Administrativa;
i) organizar e manter atualizado
arquivo com cópia de todo o expediente org·anizado, d8.- Consultaria
Gerai da República ou a ela diriCAPÍTULO m
gido;
j) providenc~ar a publicação do exDa Competência
pediente da consultaria Geral da República, no Diário o jicial;
SEÇÃO I
l) apreciai" questões relativas a diDo Gabinete do Consultor
reitos, vantagens, deveres e responsabilidades dos servidores e ação disciplinar que ·sôbre êles possa incidir
Art. 79 Ao Gabinete compete prestar ao ,consultor-Geral assistência
e, conforme :0 caso, orientar e fisqajurídica., administrativa e de repretizar a aplicação da legislação ressentação social.
. pectiva;
·
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m) lavrar os atos relativos aos sertidoreS em exerdcio na rGonsultoria
Geral d~ República;
n) manter atuallzados os elementos
necessários ao processamento elas
promoções;
o) manter· registres atualizados relativos à vida funcional dos servidores com as indicações que a legislação exigir.
II - Através -do Serviço Financeiro
e de Ma teria!:
a) organizar e manter atualizadas
as fichas financeiras individuais dos
runcionários;
b) proceder à averbação dos contratos de con8ignação em fôlha;
c) elaborar e expedir guias de crédito correspondentes aos
descontos
autorizados dos funcionários;
dJ conf:~ccionar fôlhas e demais
documentos i"e~ativos ao ~pagamento
do pessoal;
·
e) empenhar despesas à conta dos
créclitcs ronsignados - no orçamento
da Consultaria_ Geral da !República;
/) preparar as propostas orçamen -·
tárias da .Consultaria Ger:al da República, para cada exercício;
g) m:~gistrar e escriturar as verbas
orçamentárias;
h) preparar a prestação de contas
da consultaria Geral da República;
i) P.r.eparar as fichas de lançamentos, notas, de empenho, autorização
de .despesa, ordeÍls de pagamento e
outros elementos de natureza contábil destinados à escrituração e registro;
j) elaborar normas relativas a rpadronização, tipific::J.,ção, recupEração e
redistribuição do material;
l) codificar os materiais para efeito de cont-rôle e registro;
·
m) promover
coleta de preços e
concorrência;
n) manter cadastro de estoque· e
su,nrimento;
o) fiscalizar e controlar a entrada
1:! sn.5dr... do material para efeito·
de
t'egist.ro e contrôle do estoquf!.

seção

m

Da Biblioteca

lA.Tt. 10. A Biblioteca. compete:
I - adquirir, registra-r, classificar,
eatalogar, arquivar, conservar e per-

mutar quaisquer impre.osos, sôb1ce assuntos gerais e~ em ·especial,- de interêsse jurídico-administrativo;.
II promover a publicaç§,o dos
pareceres da Oonsultoria Geral da
República, e o intercâmbio com outras bibliotecas;
III - organizar :e manter atualizado o fichário de legislação e jurisPrudência, -e os pareceres da Consultaria Geral da ~epública.
CAPÍTULO IV

Das A tribui'}qes dos Funcionários

Art. 11. Ao Consultor-Geral incumbe:
I - despachar diretamente com o
Presidente da República;
II - o.rientar, coordenar, dirigir e
supervisionar os trabalhos da Consultoria Geral cta· República; ·
III - ·emitir parecer sôbr.e as questões jurídicas submetidasl a exa~e da
consultaria Geral da República pelo
Presidente da RepÚblica;
IV - sugerir. ao Pre3idente da República e aos Ministros de Estado
providências de ordem jurídica que
lhe pareçam reclamadas por interêsse público ou necessidade da boa apli·ca,ção das leis;
V - prestar inlormações eni maudado de segurança impetrado contra
despacho do IPl'esidente da República,
fundado em parecer da .ConSultaria
Oeral da República;
VI - desempenhar as comissões de
naturez-a jurídica que lhe atribuir o
presi_dente da República;
VII - convocar e reunir, qua..11do
necessário, sob sua _presidência,
os
Consultores e
Assistentes Juridicros
dos' órgãos da Administração Fed~ral;

VIII - requisitar~ d·as autoridades
competentes as diligências e esclarecimentos necessários ao regular desempenho de suaS funções;
L~ .requisitar servidoD::$;,
X - conceder e fixar vantagens e
indenizações; .
'
XI - conceder licenças, na forma
da legislação em vigor;
XII - antecipar ou prorrogar o
periodo normal de trabalho;
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designar e dispensar

os

·ocupantes de funções gratificadas ou
especiais;
XIV -

elogiar e impor pçnas dis-

ciplinares, inclusive a suspensão até

90 dias.

xv - dar posse ao nomeado para
cargú de_ provimsnto efetivo;

XVI - determinar a instauração
de processo adrilinistrativo;
XVII - baixar portarias, instruções e ordens de serViço;
XVIII \ designar servidores_ da

Consultaria Geral da República, ou

1·eqU.isitaáos, para serviço, missão ou
estudo em qualquer parte do territóriO nacional.
Art. 12. Aos Assistentes Jurídicos

incumbe:

I - es-tudar a matéria jurídica a
êJ.es encaminhada pelo Consultor~Ge
r.al e emitir parecer; ·
II - propor o estabelecimento de
normas legais uu regulamentares relativas aos serviços- de competênci9,
da_ Consultaria Geral da íRepública e
opinar sôbre propostas dessa natureza quando isso lhe fôr solicitado;
m - propor diligência8 e requisição de esclarecimentos necessários- à
Solução dos casos e~· estudo-;
IV - participar, pbr indicação do
Consuttor-Geral, de comissões e grupos de trabalhos, quando fõr o caso;
V - exercer. quaisquer outras ati'ibuiçõi:;.s inerentes ao_ cargo e necessárias ao desempenho de suas funções.
Art. 13. Aos Chéfes da Secretaria
Administrativa, dos Serviços e da Biblioteca da Consultaria Geral incumbe:
I - orientar, àirigir e fiscalizar os
trabalhos dos órgãos e serviços sob
sua direção;
IT propor à autoridade superiOr
a designação e ·dispensa de seuS su~s
títutos eventuais;
III --:- propor a concessão de vantagens a seus subordinados;
IV - propor antecipação ou prorrogação do p0riodo normal de .trabalho de seus subordinados;
·
V - determinar ou autorizar a execução de serviço externo;

VI - organizar e alterar a escala
de férias de seus subordinados diretos;
VII - p1:opor ã autoridade superior
quaiSquer medidas consideradas necessárias ao aperfeiçoamento do serviço;
vnr - incumbe, ainda, ao Chefe
da Secretar:i.a e da Biblioteca:
a) despachar pessoalmente com· o
Consultor-Geral;
,
b) propor :ao consultor-Geral a requisição ou retôrno -de Servidóres às
respectivas repartições.
Parágrrafo único. Aplicam'-se aos
Asc:-istentes Jurídicos as disposições
estabelecidas neste artigo, no. que
couber.
Art. 14. Aos Chefes de Serviço incumbe, além das atribuições constantes do artigo anterior, executar as que
lhes forem determinadas, pelos superiores hierárquicos.
Art. 1'5. O Secretário. e o Oficial
de Gabinete terão atribuições que o
consultor lhe,;, determinar.
Art. 16. Aos servidores; em geral,
com exercício na Consultaria Geral
da República, incumbe executax as
.tardas que lhes forem determinadas
pelo Chefe imediato.
CAPÍTULO V

Das Substituições

.Art. 17. Serão substituídos e til suas
faltas ou impedimentos eventuais:
I - O Consultor-Geral:
a) nos casos de licença ou férias,
por substituto nomeado pelo Presidente da República;
h) nos casos em que se declarar
impedido, pelo-mais antigo dos Consultores Jurídicos. dos Ministérios.
II - O Chefe da Secretaria Administrativa, por um ·dos Chefes de Serviço de sua indicação;
III - Os Chefes da Biblioteca e de
Serviços, por funcionários por êles
indicados.
CAPJ.TULQI VI

La Lotação
Art. 18. A Consultaria Geral da
República terá a ·lotação que fôr
aprovada por decreto, mediante proposta do Consultor-Geral.
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ou não - ficam obrigados a lhe dar
fiel cumprimento.
Art. 23. O Consultor-Geral ·cta Re~
pública tem, para efeitos protocolares
e de correspondência, o tratamento
deyido aos Ministros de Estado.
CAPÍTULO V I 1
Art. 24. Os pareceres da ConsultoDo Horário
ria Geral da República, salvo os reservados, serão publicados em volumes
denominados "Pareceres da CohsultoArt. 19. O horário normal de tTa~
balho da Consultaria Genü será o·n~
ria Geral da República" .
xado pelo Consultor~Geral, respeits.do
_Parágrafo· único. o Departamento
o número de horas semanais ou mende Impren..§a Nacional do Ministério
sais estabelecido' para ao Serviço Púda Justiça se encarregará das publiblico Federal.
·
·
cações de que trata êste artigo.
CI'.PÍTULO V I I I
Art. 25. O Consultor-Geral daRe-.
por medidas a serem tomadas pelo
órgão consulente, estas serão adotadas.
Das Disposições Gerais
e comunicadas à Consultaria Geral da
Repúbltca.
Art. 20. Só o Pi·esidente dD, Repú~
Art. 26. O Consultor-Geral podetá
blica poderá encaminhar consultas à
desig·nar uni dos Assistentes. Jurídicos,
Consultaria Geral da República.
do Quadro de Pessoal da Consultaria
Parágrafo único. Excepcionalmente,. Geral da República, para ex'ercer as
os Chefes dos Gabinetes Civil ou Miatribuições de coordenador da Asseslitar poderão encaminhá~ las, de ordem
soria Jurídica com os encargos que
do Presidehte da República.
fixar em ato próprio.
Art. 21. As consultas encaminhaArt. 27. A Consultaria Geral da
das à Consultaria Geral da República
República terá fr~nquia postal e ~e
serão acompanhadas do processo reslegráfica, nos têrmos da legislação
p(.=!ctivo, com parecer~s conclusivos dos
vigente.
órgãos jurídicos das repartições inteArt. 2S. Os casos· omissos que enressadas.
volveram matéria regimental serão
'§ 1<? Quando se tratar de· consulta
resolvidos
pelo Consultor-Geral da
oriunda de órgão da administração
República, nos têrmos da legislação
indireta, deverá estar instruída tamem vigor.
bém com o parecer juridico do Ministério ao qual estiver vinculado.
Brasíiia, 22 de junho de 1966. Mem d"e Sá.
§ · 29 A.s consultas de interêsse si-multâneo dos Ministérios Militares
deverão estar instruídas com o pronunciamento jurídico de cada uma
DECRETO N9 .58. 694
DE 2;:2 DE
das três armas.
JUNHO DE 196$
·§ 3º Os interessados nos respectivos
processos poderão pedir juntada de
Declara de utilidade
pública uma
memorial ou documentos alusivos à
faixa de terra destinada à passa~
matéria sob consultas.
gem de uma linha de transmisArt. 22. Os pareceres da Consultoséiv entre a subestação . da uszna
ria Geral da RePública serão submeElétrica do Paranapanema s. A. ~
tidos à aprovação do Presidente da
I]SELPA., nas p?·oximiàades da C1República.
ctade de Hot:ucatu, e a subestaçâo
aa Compnnhia Paulista de Fôrça e
'§ 1<? Se aprovado, o parecer, com o
Luz, na cidade de Piracicaba, Es:...
respectivo despacho presidencial, será
encaminhado diretamente à publicatado de Sâo
Paulo, e dá outras
ção pela Consultaria Geral da Repúprovidêncuts.
blica.
o Presidente da República, usando
1§ 2º A partir da publicação do patlô. atribuiÇãc. que lhe confere o art.
Tecer, no Diário o jicial, os órgãos da
87, inciso I, da Constituição e n.os
administração federal - centralizados
Parágrafo ünico. Além dos funcio~
1ários constantes da lotação, poderá
~- Consult_oria Geral dispor de pessoal
·_equisita.do na forma da legislação
i'igente.
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têrmos do art. 151 do Decreto nú ..

meru 23.643, de 10 de julho de 1934
(Código cte Aguas) e do Art. 69 do
Decreto-lei n<' 3.365, de 21 de julho
de 1941, decreta:

Art. 19 Firam declaradas de Utilidade pública para fins de desapro··
priação, as faixas de terra e_ benfeitor ias, loca:jzadas em vários Municípios dos Estados de São Pétulo e
Minas Gerais
destinadas à passagem de lima linha de transmi'ssão de
132kv, a ser construída pela Companhia Paulista de Fõrça e Luz S.A.,
entre- a <;Ubestação das Usinas Elétri('as do Paranananema S. A.
·
USELPA, na.:: proXimidades da cidade
d~·- Botucatu e a subestação da Companhia Paulist<'l', de Fôrça e Luz So~

·ctedade Anõnima,' na cidade de Pl··
racicaba.
Art. 29 As faixas de terra referidas no artigo anterior, de acôrdo com
os projetos 3.provados constantes do
processo do Departamento Nacional
Ministério
de Aguas e Energia do
das Minas ~ Energia, nº 9.525-65, flc.am definidas e descritas pelos seguiHtes trechos e traçados:
Oom uma largura de 30 <trinta)
m~>tros, e .um eixo repartindo a fa.ixa
cm 2 (dua-s) partes iguais, desenvolve~se, partindo da subestaçáo
da
Usinas Eléttieas do
Paranapanema
S. A. próxim~ à cidade de Botucatu,
pereorrendo o primeiro trecho,
de
727 (setecentos e vinte e sete) metro::::. com um azimute de 749 40~ (seM
tenta e qu::tf.ro gráus e quarenta minutos) NE {verdadeiro), findo o qual,
se dá uma ceflexão para a esquerda
percorrendo então . o trecho seguinte, de 1663 (mil seiscentos e sessenta e três) metros, com azimute de
019,03, (um grau e três minutos) NE.
Da~ por diante os trechos segUlntes
e <>ncessJvos percorridos, suas defle..
~ôr::."' e seus c,zmJUtes, obedecem à se(1Uencia abcU:h.f•:
deh~xão a rUreita, azimute de 269 28'
NE. trecho dE: 3. 557m.
deflexão a direita, azimute de 619 20'
SE. trecho df' 1. 053m
C:ef:lexão à esquerda, azimute de 549
15' NI-, trecho de 2.2()7m
deflexão à direita, azimute de 869 21'
SE trecho de 13 .493m
deflexão à esquerda, azimute de 83º
46' NE, trecho de 14. 787m

deflexão :t esquerda, azimute ·de 83~'"
trecho de 6. 043m
cte.flexão à esquerda, azimute de 759
GO' NE, trechc.. de 3.960m
deflexão à esquerda, a'zimute de 60'l
32' NE, trecho de L580m
deflexão ;t esquerda,· azimute de 59'?
10' NE, trecho de 3.920m
deflexão à direJta, azimut€ de 84º 37'
SE. trecha de 8. 235m
deflexão à €squerda, azimute de 879
49' SE, trechr de 9. 715m
deUexão à. esquerda, azimute de 879
26' SE, trecho de 7. 913m
deflexão à esave1·da azimute de 64<,)
<J.B, NE, treeho de 3 .'412 m
deflexão à direita, azimute de S29 38'
NE, trecho de 4. 134 m
deflexão à dire1ta azimute de 84? 11'
NE, trecho de 3.639m
deflexão à direita, azimute de 29Q 0.8'
SE, trecho de 2. 110 m
deflexão à direita, azimute de 02º 01'
SW, trecho de 295 m
deflexão '). esquerda, azimute de 11°
11' SE, trecho de 1.552 m, num comprimento _total de 94 (noventa e quatro) quilõmetros.

S.\!._

Art. 39 A Companhia Paulista de
Fõrça e Luz S.A., fica autorizada a
promova· a desapropl'iação do domí ..
ni.c pleno das terras abrangidas pela
Jaixa onde La! st:: fizer necessário,
para 'a passagem da linha de transmissão referidab no artigo 19;
Art. 49 Q.uando não fôr necessário proceder à desapropriação do domirâo Pleno, ilca autorizada a consCompanhia
tituição, em favor da
P~ulista d~ Fõrça e Luz S. A., e
para o fim mCicado, da sel'Vidâo ne- ·
cf:'ssária, a qual compl'eende o direito atribmdt.' à emprésa. concessionária de praticar todos os atas de cons··
trução, manut:mçâo e conservação da
síveis alt.eraçOe.s e reconstruções.
mencionad.a linha de transmissão de
energia elétrica, bem como suas pos§ 19 Os propi.-ietários das áreas.
de terro atingidas pelo ônus limitará.ü o uso e f6Zo das mesmas· ao que
fôr compativel com a existência da.
servidão, anstendo-se, em consequência. de pr.~üca~ <ientro .ctas mesmas,
quaisquer atqs que lhe embaracem ou
lhe causem dano incluídos entre êles
os de erguer
construções ou fazer
plantações de elevado porte.
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§ 29 . A Companhia Paulista de
Pórça. e Luz S. A., fica autorizada
a promovc1 no caso de embaraços
opostos pelo~; prOprietários no exercíc.K da S'~rvidác e da área a desa~rdpriai. as medidas jUdiciais neces··
sál'lM ao seu conhecimento, podendo
utilizar-st inclusive do processo de
ctesapropr~a,çàu nos termoS do artigo
4<:> do Decre~c-JeJ n<? 3.365, de 21 de
,junho cte 1941.
Art. 5<? Nos termos do artigo· 15 do
Det~reto Le1 n<? 3. 365, de 21 de- junho
de 1941, n'Oattkado pela Lei- número
'~. 786, de 21 de maio de 1956, a promoção da servidão ou da desapropriaçáo _das átea8 de terra constantes
dêste Dec~·eto é declarada de carát.el'
urgente.
i'lrt. 69 O presente Decreto entra
-em vigor na d:?.ta de sua publicação,
2·evugadas as cUsposições em centráno.
Brasília, 22 dt junho de 1966; 145<?
da Independénciã e 78<? da Repúbli··
ca.
H. ÜASTELLO BRANCO

Mauro Th1bau

DECRETO N<? 58.695
DE 22 DE
JUNHO DE 1966
Abre ao Poder Judiciário - Tribunal
Federal de Recursos o crédito especial de Cr$ 390.560.436, para o jim
que especifica,

O Presidente da República, usandú
de atribuições ·que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, da autorização constante da
Lei n<:~ 4.949, de 13 de abril de 1966,
e tendo ouvido o Ministério da Fa~
.zenda - o Ti·ibunal de Conta.s da
União, em cumprimento ao . determinado Pelo grtigo 93, do Regulamento
Ge'ra.l de Contabilidade Pública, _de~
creta:
Art. 19. E' aberto ao Poder Juatc1ârlo - Tribunal Federal de Recm:r::os o crédito -especial de Ci·$ , ..... .
390.560.436 (trezentos e noventa m11hõe.s, quinhentos· e sessenta mil. quatrocentos e trinta e seis cruzeiros)
destinado a atender ao pagamento de
pessoal, material de consumo, serviços de terceiros, equipamentos e instalações, decorrente das obrigaçõea
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contraídas pela Lei n9 4.949, de 13 d~
abril de 1966.
Art. 29. :t!:ste Decreto entrará erb
vigor na data de sua publicaçã-o, .revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de junho de 1966; 145V
da Independênci-a e 781? da Repú.bllca.
H. CASTELLO BRANCO
Mem de Sá
Octávio Bulhões

DECRETO N9 58.696 - DE 22 DE
JUNHO DE 19{)6
Fixa medidas de incentivo ao desenvolvimento da pesca e dá outras
providencias

O Presidente da República, usandcdas atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso L da Constituição, e
considerando, -que há de parte do
Govêrno um manifesto interêsse de
promover em caráte:r permanente o
desenvolvimento da indústria de pesca
no Pais;
Considerando que, para alcançar
êsse objetivo, o Govêrno brasileiro solicitou e obteve do Conselho do Fundo Especial das Nações Unidas a aprovação de um Projeto de Assistência
Técnica da FAO;
Considerando que o r·eferido Projeto, ora em fase de implantação, tem
por finalidade, principa-lmente, rever
a legislação pesqueira, o Plano Nacional de Desenvolvimento da. Pesca_ e a
estrutura da SUDEPE, de modo a lmbi1itá-1a a cumprir· a pol.itica pesqueira a ser estabelecida:
Considerando, que os (~studV3 da primeira fase do Projeto do pundo Especial são indispensáveiS para conseguir um clima propicio à mobillzação
e inversão de capitais privados em
empreendimentos pesquel.t'os; '
Considerando, enfim, que, enQuanto
não forem concluídos c)S rne-ncionados
estudos, o Govêrno considera nPcessãrio oferecer de imediato "'acilidades
mínimas tendentes a estimular o desenvolvimento da indústria ~a pesca
no. País, decreta:
Art. 19 Para os efeitos dêste decreto, define-se como "indústria da
pesca", sendo conseqüentemente de-
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clarada "indÚ.stria de."base", e exer-

cício de atividades de captura, con~
servacáo, beneficiamento, transformação oU industriaJização dos sêres animais ou vegetais que tenham na l.tgua
seu meio natural ou ma,is freqüente de
v'ida, com o objet_ivo de -transferir êsses
produtos a terce1ros.
Parágrafo único. As operações J;~
captura e venda "in natura" de pescado, quando realizadas pelos arma-

dores de pesca, são consideradas. atiYidades agropecuárias.
Art. 2° Consideram -se embarcaçõ~s
de pesca, as que d'evidaffiente ~autori
zadas se dediquem exclusiva e perma~
nentemente à Captura, transformação,
transporte ou pesquisa dos sê1·es anim3Js e vegetais que te:1ham nas ágwJ..s
seu meio natural ou mais frequente
de vida.
Parágrafo único.- As embarcações de
pesca, assim como as rêdes· para pesca
comercial ou cientifica, são consideradas bens de produção.
Art .. 39 As embarcações de pe~;ca,
desde que registradas f' devidamente
licenciadas. no curso normal dàs pescarias, terão livre acesso, a qual ..
quer hora do diá ou da noite, aos
portos e terminais pesqueiros nacionais.
Art. 49 Não se ap1icam às embarcações de pesca as normas reguladoras d·e tráfego de cabotagem.
Art. 59 As operações de carga e
descarga das embarcações de pesca
ficam dispensadas das respectivaS taxas portuárias, salvo quando realizadas ·pela própria administração da
pôrto.
Art. 69 A guarnição das embarcações de pesca é de livr.'3 determinação
de 'seu armador, respeitadas as normas minimas estabelecidaS pelo órgão
competente para a segurança_ da embarcação e de sua tripulação.
Art. 7Q Na composição da tripulação das embarcações de pesca será
observada. a proporcionalidade de estrangeiros prevista na Consolidação
das Leis do Trabalho.
Art. 89 o Presidente da República
poderá autorizar às pessoas jurídicas
que exerçam as atividades previstas
no artigo 19, com sede no .Brasil, -o
arrendamento de embarcações de pesca estrangeiras devidamente individuàlizadas pelo prazo improrrogável
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de um (1) ano, contado da data do
primeiro despacho exa.rado p.ela Capi-.
tania dos Portos.
§ 19 Decorrido o prazo a embarcação arrendada poderá ser ."lacionalizada em conformidade co!ll a legislação vigente ou deverá abandonar a.')
águas territoriais.
§ 29 o arrendamento :;era autorizado levando-se em conta, er.tre oUtras, as .seguintes exigências:
a) de que virá trazer efetivo e inM
dispensável acréscimo à exportação ou
ao. abastecimento de uma ~ona: defi··
citária de· produção ou ~o:nsun-.\o;
b) de que as embarcaçõe3 contém
no máxilno 5 (cinco) anos de construção na data do pedido e estejam
em perfeitas condi-ções operacunais,
o que será comprovado 10r r ...!·tidáo
emitida por entidade classificadora
internacional idônea.
§ 3Q Em hipótese alguma o arrendamento poderá acarretar situação
privilegiada para os barcos estrangei.
ros.
§ 49 As solicitações de arrendamento deverão ser encaminhadas através
do Ministério da· Agricultura.
Art. g9 Ficam revogadas tôdas as
disposições anteriores relativas ao arrendamento de embarcações de pesca,
sendo consideradas caducas as autol'izações decorrentes.
Parágrafo único. As ~.utorizações
existentes subsisti:·ão caso as emJ:1arcaçôes estejam em operação ou arrendadas por contrato ratificado por i.'1Strumento público, devendo, contudo,
os. interessados, no prazo de üO dias,
ccmtados a partir- da presente data,
solicitar nova autorização na forma
·estabelecida neste decreto.
Art. 10. Os órgãos compete11t-2s
examinarão, com urgência, as medidas de tratamento preferencial que
possam ser" concedidas àS pessoas juridicas que se .:lediquem à indústria
da pesca, à comercialização e ao transporte específico de pescado,. para estimular essas atividades, no que se !'elaciona com çmerações junto às instituições oficiais de crédito, inclusive
redesconto, com os contrôles e gravâmes de natureza cambial e de comér..
cio exterior.
Parágrafo único. Os benefícios a
que se refere êsse artigo só poderão
ser concedidos àqueles cuj~ solicita-
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cões tenham merecido -a aprovação da
SUDEPE, tendo em vista o interêsse
da política de pesca.
Art. 11. Só poderão beneficiar-se
dos eStímulos e incentivos previstos
neste decreto as pessoas jurídicas que
tenham os~ seus projetas aprovad0S
pela SUDEPE, de acõrdo com normas
e instruções a serem baixadas para
êsse fim.
Parágrafo único. Na hipótese dg
apresentação de projetas semelhantes,
simultâneamente O'!J que estejam em
fase de exame, deverão ser considerados, para efeito de seleção, entre outros, os seguintes fatôres:
a) apresentem maiores elementos de
convicção de sua rápidà e ef.etiva execuçáo;
b) contribuam para e.stirnn1ar o frwtalecimentO do empresá1·io nacional e
a - dísseminação do capital das emprêsas;
.
c) contribuam para atenuar as disParidades- regionais do nível d_e desenvolyimento;
d) contribuam para o aperfeiçoamento_ e a disseminação da técnica,
. da pesquisa e da experimentur;ão De
Pais;
· e)
impliquem na ampliação. 00m
melhoria de produtividade-. je onldades já existentes. em ve~ da tmplantàção de novas unidad7s, <;a!\'O quando
as condições do mercarlo !ll•jiqüem a
necessidade de ampliar ou fortalecer
a concorrência;
f) dispensem ou ·exijam em menor
,grau o. apoio governamt>ntal !JOr via
de financiamento, investimento ou
garantia;
g) dêem preferência à aciuisição d::equipamentos nacionàis.
Art. 12.
O inadimplement•::- das
obrigações p-elas empr<'>sas leoeficiadas acarretará a reve>g<:~1,:fto da .Joncessão dada. caso em 1ue ._) i.ryfrator
ficará obrigado a efetuar u pagamento à Fazenda Nacional do valor das
vantagens auferidas em decorrência
dos incentivos e estímHlos utilizados,
ficando, ainda, sujeito á.s multas B aos
juros de mora previstos nó respectivo
têrmo de Cop.trato.
Art. 13. Caberá à Superintendência do Desenvolvimento da Pesca
(BU:dEPE) a execução e ffscatiza.çao
das normas previstas nest? decreto.

Art. 14. f:ste decreto entrara cm
vigor na data de sua publicaçãO,_revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de junho de HH6;
1459 da Indepéndência e 789 da
República.
H. CASTELLO BRANCO
Octavio Bulhões
Ney Braga
Paulo Egydio Martins
Zilmar de Araripe Macedo
Juracy Magalhéies
Juarez Tâvora
Roberto campos

DECRETO N9 58.697
DE 22
JUNHO DE 1966

D~

Altera- a lotação. numérica do Quadro
de Pessoal, Parte Permanente do
.Jli im"'stério da Fazenda.

o Presidente da RePública, usa,mlo
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Çonstituição" Fe~
aeral, decr~ta:
·
Art. 1!?, Ficam lOtados na Prtll·
curadoria da Fazenda NaCional no
Estado da Guanabara os carg-os de
Assi.stenteG Juridicas resultantes da
readaptação de Darcy CampOs de
Medeiros e Luiza Villela de Andrade
da Silva.
, Art. 29. E' tra.nsferida a lotaçat>
do cargo de Assistente ·Jurídico ·do
Departamento do · Impôsto de Renda
e da Delegacia Regional do Impôsto
de Renda no Estado da Guanabarl),,
com o seu ocupante, Alberto JapiAr:;su Tourinho, para a Procurador!~
da Fazenda Nacional no Estado da
Guanabara..
Brasília, 22 de junho· de 1966; 145~
da Independência e 78<? da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Octávio Bnlhôes

DECRETO N9 58.698
DE 22 DE
JUNHO DE 1966
Autoriza Icominas S. A. - Emprêsa
de Mineração a lavrar minério de
ferro no município de Brumadinho,
no Estado_ de Minas Gerais.-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 87, n? I, da Constituição e nos

têrmos do Decreto-lei n? 1.985, de 89
de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:

Art. 19 Fica autorizada Icomina.S
s. A. Emprêsa de Mineração a lavrar minério de ferro, em terrenos de
sua propriedade, no lugar denominado Tejuco, distrito e município de
Brumadinho, no Estado de Minas
Gerais, numa área de dezesseis hectares e setenta e quatro ares Cl6,74
ha), delimitada por um polígono irre-

vinte e nove minutos sudeste (719 29'
SE) ; noventa e cinco metros e dez
centímetros (95,10 m), sesseríta e dois
graus quarenta e oito minutos nordeste (629 48' NE) ; setenta metros
(70 m) ,. oitenta e nove graus trinta
e seis minutos sudeste (899 36' SE) ;
cento e quinze metros e tr'inta centímetros (115,30 m), quarenta e seis
graus quarenta e cinco minutos sudeste . (469 45' SE); sessenta e dois
metros e quarenta centímetros (62,40
m), dezoito graus trinta e quatro
minutos nordeste (189 34' NE) ; cinqüenta e nove metros (59 m), sessenta e três graus cinqüenta e um
minutos sudeste (659 51' SE); trinta
e nove metros e noventa centímetros
(39,90 m), setenta e oitq graus vinte e cinco minutos sudeste (789 25'
SE) ; setenta e sete metros e oitenta
centúnetros (77,80 m), vinte e sete
graus vinte e oito minutos sudeste
(27° 282' SE) ; sessenta e três metros
quarenta centímetros (63,40 m), oitenta e três graus cinqüenta e seis
minutos sudeste (839 56' SE) . Esta
autorização é outorgada .mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 d_o Código de Minas
e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A ·execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado· pelo Decreto IÍ9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1965, e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, ·da
Comissão Nacional de Energia<.. Nuclear.

gular que tem um vértice a trezentos
e vinte e dois metros e quarenta centimetros (322,40 m), no rumo verdadeiro- trinta e dois graus quarenta
minutos nordeste (32° 40 NE) da
tône da Igreja do Tejuco e os lados,
a partir dê"sse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
duzentos e setenta e dois metros (272
m) oito graus quarenta minutos nordeste (8o 40' NE) ; duzentos e sessenta e um metros e oitenta centímetros
(261,80 m), vinte e nove graus vinte
e· dois minutos noroeste (29922' NW);
cento e. setenta metros (170 m), setenta e três graus vinte minutos sudoeste (739 20' SW) ; ·cento e oitenta
e seis metros (186 m), sessenta e cinco graus cinqüenta :minutos sudoeste
(659 50' SW) ; cento e quarenta metros (140 m), onze graus quarenta
minutos sudeste (119 40' SE); duzentos e vinte e dois metros (222 m), oitenta e dois graus vinte minutos sudoeste (829 20' SW) ; trinta e seis
(36 m), oito graus quinze minutos
sudoeste (89 15, SE) ; cento e quarenta e quatro metros e cinqüenta centímetros (144,50 -m) setenta e quatro
graus vinte minutos sudoeste (749 20'
SW) ; trinta e oito metros e setenta
centímetros (38,70 m), sessenta e oito
Art. 29 O concessionário da autograus quarenta e quatro minutos surizaç8.o fica obrigado a recolher aos
deste (689 44' SE); setenta e. um
cofres públicos, na forma da lei, os
metros e noventa centlmetros (71,90 ·tributos que forem devidos à União,
m), cinqüenta e nove graus -trinta
ao Estado e ao Município em cumminutos nordeste (599 30: NE) ; cinprimento do disposto no art. 68 do
qüenta e três metros e cinqüenta cenCódigo de· Minas.
tímetrOs (53,50 m), oitenta e seis·
Art.- 39 Se o concessionário da augraus onze minutos sudeste (869 11' ~
torização não cumprir qualquer das
SE) ; vinte e quatro metros e noventa centímetros (24,90 m), vinte e obrigações que lhe incumbem a autode lavra será declarada canove graus vinte e dois minutos su- rização
ou nula, na forma dos arts. 37
deste (299 22' SE) ; quarenta e oito educa
38 do Código de Minas~
metros e oitenta centímetros (48,80
m), setenta e um graus vinte e três
Art. 49 As propriedades vizinhas
niinutos nordeste (719 23' NE); ·qua- estão sujeitas às servidões de solo e
renta e sete metros e oitenta centí- subsolo para fins de lavra, na fOrma
metros (47,8{) m) ~ setenta e um graus dos arts. 39' e 40 do Código de Minas.
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Art. "59 o concessionário da auto~
rização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art . .f39 A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto, que Será
transcrito no livro próprio de RegistrO das Autorizações de lavra, após
o pagarriento da taxa de seiscentos
cruzeiros (Cr$ -600) •
Art. '19 Revogam-se as diSposições
em contrário.
Bras-ília, 22 de jl.Ulho de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau.'

DECRETO N9 58.699 -

DE 22 DE

JUNHO DE 1966
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DECRETO N9 5-8.700 .:__ DE 23 DE
JUNHO DE 1966

Outorga concessão à Radiodifusão
Educadora da Bahia Ltdà., 1>ara
instalar uma estação de radiodt·
fusão de sons e imagens (Televisão), na cidade de Salvador ~ Estado da Bahia.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n<:> I, da_ Constituição Federal e tendo em vista -o dísposto no
art. 59, n9 XII, da mesma Constituição, e o que consta no Parecer número 82-66, do Conselho Nacional de
Telecomunicações, decreta:
Art. 19. Fica outorgada concessão
à Radiodifusão Educadora da Bahia
Ltda., nos têrmos do art. 28 .do Ei8gulamento dos Serviços de Radio..iifusâo, para estabelecer, na cidade de
Salvador. Estado da Bahia, sem direito de exclusividade, ·uma estação
de radiodifusão de sons e tmagens
(Televi~ão).

Parágrafo. único. o contrato decorrente desta concessão, obBdecerá
as cláusulas que com êste baixam,
rubricadas pelo PreSidente do Conselho Nacional de Telecomunicaçõês
e deverá ser assinado dentro "ie 60
(sessenta) dias, a contar da data da
publicação dêste Decreto no 'Jiirio
Oficial, sob pena de se tornar nulo,
de pleno direito, o ato de outorga.
O Presidente da República, -usando
Art. 2Q. Revogam-se as dispos1çfles
-da atribuição que lhe confere o ar- .
en:.. contrário.
tigo 8'7, n9 I, da Constituição, e nos
Brasília, 23 de junho de 1966; 1459
têrmos do art. 37 do Decreto-lei núda Independênci_a e 789 da R.etJÚmero 1. 985-, de 29 de jaileiro de 1940,
tllica. ·
Código de ,Minas e do art-. 31 do Decreto-lei n9 3.236, de '1 de maio de
H. CASTELLO BRANCO
1941, decreta:
Art. 19 E' declarada caduca a auDECRETO N9 58.701 - DE 23 DE
torização outorgada pelo Decreto núJUNHO DE 1966
mero 27.686, de 11 de janeiro de 1950,
à Aristiliano Lauriano Ramos, para
Ministério rUt Guerra - Abre o ctélavrar jazida de rochas pirobetuminodito especial de Cr$ 2. 070. 000. ooo,
sas - classe IX - situada no munipara atender às despesas com- a Fácípio de Lajes; Estado de Santa Cabrica Presidente Vargas. em Pitarina.
·
quete.
Art. 29 Revogam.. se as disposições
em contrário.
o Presidente da República, usando
as atribuições que lhe confere o arf.:iBrasília, 22 de junho de 1966; 14'59
go 87, n9 I, da Constituição, da autoda Independênéia· e 789 da Eepública.
rização contida na Lei n9 4.915, de 17
de dezembro de 19-65 e tendo ouvido
H. CASTELLO BRANCO
o Tribunal de Contas e o Ministério
da Fazenda, nos, .tê r mos do artigo 93,
Mauro Thibau.

Declara caduca autorização outorgada
pelo Decreto n9 27.686, de 11 de ja-·
neiro de 1950, à Aristilia.no Lauriano Ramos, para ·zavrar jazida de
rochas pirobetumi'1Wsas - classe lX
no município de Lajes, Estado
de santa Catarina,
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Art. 29 Revogam-se as disposições

do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:

em contrário.

Art. 19 Fica aberto, ao Ministério
da GU8rra, o crédito especial de Cr$
2. 070.000.000 (dois bilhões e setenta

BrH.sília, 23 de junho de 1966; 145'?
da Independência e 789 da República.

milhões de cruzeiros), com vigência
por dois exercícios, destinado a atender às despesas da Fábrica Presidente vargas em Piquete, sendo ·ar$ ...

2. GOO. 000.000 (dois b_ilhões de cruzei-

ros) para as Obras que se fazem necessárias em face da destruição total ou parcial de numerosas insta·ações daquele , estabelecimento industrial militar, proveniente das explosões ocorridas nos meses de agôsto e
setembro de 1964, e Cr$ 70.()00.000

(~etenta milhões de cruzeiros)· para
as despesas de indenização de transportes. de matérias:-primas,. já efetua-

dos.

Art. 2Q o crédito especial de que
trata o artigo anterior s.erá. registrado pelo Tribunal de COntas e distribu!do ao. Tesouro Nacional.
Art. ~o l!:ste Decreto entraJ;á em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam -se as disposições
em contrário.
EmSi1ia, 23 de )unho de 1956; 1459
da Independência e '78f1 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva
Octávio Bulhóes

DECRETO N9 58. 70Z - DE 23 DD
JUNRÓ DE 1966
Altera o Regulamento para a concessão da Ordem de Rio Branco

O Presidente dà.. República, tendo
em vistà o Decreto nQ 51.697, de 5 de
fevereiro de 1963·, que criou a Ordem
de Rio Branco, e o Decreto n9 51.698,
de 5 de. fevereiro de 19B3, que aprovou
e mandou executar o seu Regulamento e ·considerando o que expôs o
Conselho da Ordein sôbi'e· a conveniência de serem os agraciadOs classificados em quadros distintos, ao
,"nlesmo tempo, alterados os prazos
pttra o ingresso de funcionários públicos na Ordem, decreta.
Art. 19..Ficam aprovadas as alterações dos ·arts. 19, 89, 12 e 14 do Regulamento dà Qr4em de Rio Branco,
assinado ·pelo ChaQ.teler da Oi'dem.

H. CASTELLO BRANCO

Juracy Magalháe3,

NOVA REDAÇAO DOS ARTS. 19 8',
12 E 14 DA ORDEM DE RIO
BRANCO

Art. 19 A Ordem de Rio Branco,
criada pelo Decreto n9 51.697, de 5 de
fevereiro de 1963, com o fim de galardoar as· pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras ou nacionais, que pelos
seus serviços ou mérito excepcional, se
tenham tornado merecedoras desta.
'distinção, constará das seguintes clasN
ses:
a) Grã-Cruz
b) Grande Oficial
c) comendador
d) Oficial
e) Cavaleiro
§ 19 .. Os agraciados da Ordem -de·
Rio Branco serão classificados nos
dois· ·Quadros seguintes:
· A - ·Quadro· Ordinário cOnstituído
pelos funcionários da ativa da Carreira de Diplomata.
B - Quadro Suplementar, destma...
do aos filllcionários aposentados da.
Carreira de Diplomata ·e todos os demais que venham a ser agraciados.
com as insígnias da Ordem.
§ 29 O Quadro Ordinário terá o seguinte efetivo:
Grã-Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
15
Grande Oficial . . . . . . . . . . . . . . .
20
coinendadcir . .. . . . . . .. . .. . . ..
20
.Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3G
Cavaleiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3&
·§
o Diplomata do QuadrO Ordinário é transferido automàticamente.
para o Suplenielltai-, quando aposentado;
·§ 49
As vagas em Cftda grau do
Quadro Ordinário abrem-se por promoção, transferência para o Quadro
Suplementar, exclusão ou morte ·dos
graduados daquele Quadro;
§ 59 O Quadro Suplementar não
terá limitação.
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cia, Promotores Públicos, Oficiais Su-·
periores das F'ôrças Armadas, Cientis_tas, Escritores, .Primeiros Secretários
de Embaixada ou Legação EstrangeiA - Quadro Ordinário
ra, Artistas e funcionários 'do Serviço
Público
Federal, Estadual ou MuniciGrã-Cruz - Ministros Plenipot_enpal. .
ciários de 1!J. classe havendo exercidoComissão de Embaixador e apresentaCavaleiro - Oficiais de patentes
do credenciais nesse caráter.
abaixo das precedentemente citadas.
Segundos
.e Terceiros. Secretários de
Grande Oficial - Ministros PleniEmbaixada ou Legações estrangeiras,
potenciários de P• classe sem direito
e f1Jncionários do Serviço Público Feao título de Embaixador do Brasil e
deral, Estadual e Municipal.
Ministros Plenipotenciários de 2!J.
classe ·comissionados na função de
Art. 12 .. Para a admissão no QuaEmbaixador.
dro Suplementar da Ordem, os servidores públicos brasileiros deverão
Comendador - Ministros Plenipocontar, no mínimo, o tempo de serviço
tenciários de 2f!. classe e Conselheiros
estipulado a seguir, segundo o grau
de Einbaixada.
proposto:
Ofidal - Primeiros Secretários de
Cavaleiro . . ............ .
10 anos
Embaixada..
Oficial . . .............. .
25 anos
Cavaleiro - Segundos e Terceiros
20 anos
Comendador . . .......... .
'
Secretários de _Embaixada.. .
Grande Oficial . . ..... _,.
35 anos
30 anca
Grã-Cruz .............. .
B --Quadro Suplementar
Parágrafo
único.
A promoção ao
Grã-Cruz - Presidente do Senado
grau .superior será feita sem exigência
Federal e da Câmara dos Deputados,
de tempo de serviço, obedecido apeV ice-Presidente do Senado Federal,
nas o interstício fixado no art. 14
Presidente do Supremo Tribunal Feabaixo.
deral, Ministros de Estado, Governadores dos Estados da União, Almiran-·
Art. 14. Os intersticios para protes, Marechais, Marechais do Ar, Almoção nos Quadros da Ordem serão
mirantes de Esquadra, Generais de
os seguintes:
Exército, Tenentes Brigadeiros, EmDe Cavaleiro _a Oficial . . .
2 anos
baixadores estrangeitos e outras perDe Oficial a Comendador .
3 anos
sonalidades de hierarquia equivalente. · De Comendador a Grande
Grande Oficial Senadores e
Oficial . ; ............. .
·4 anos
De Gi:ande -Oficial a GrãDeputados Federais, Ministros do Supremo ·Tribunal Federal e derriais
C'l:·uz .•....... ; ....... .
5 anos
membros dos Tribunais Superiores,
Parágrafo
único.
Farão
parte
igualEnviados Extraordinários, e Ministros
mente ,dêste Quadro Suplementar os
Plenipotenciários estrangeiros, Presidiplomatas membros _da Ordem que ·
dentes das Assembléias Legislativas,
tenham sido aposentados na carreira
Vice-Almirantes, Generais de Divisão,
e serão transferidos automàticamente
Major.es Brigadeiros e outras autoripara o Quadro, no _grau correspondades de igual graduação.
dente:
Comendador - Secretários dos Go'
Brasília,
23 de juhho de 1966. vern~dores Estaduais, Ministros ConJuracy
Magalhães
.
selheiros, Conselheiros de Embaixada
ou Legação estrangeira, Cônsules Gerais estrangeiros, Contra-Almirantes,
Genen;üs de Brigada~ Brigadeiros do
DECRETO N9 58.'703 - DE 23 DE
Ar, Jmzes de Segunda Instância ProJUNHO DE 1966
fessôres de Universidades, Presidentes
de Associações Literárias Científicas,
Altera o Decreto nq 34.203, de 13 de
Culturais e Comerciais e funcionários
OU;,tubro de 1953, e dá outras providci igual categoria do Serviço Público
dencias
·
Federal, Estadual ou Municipal.
Oficial- ·Professôra·s de·cursos SeO Presidente da República, usando
cundários, Juízes de Priméira Instândas atribuições que me· confere·o arti-

Art. 89 A admissão nos Quadros
da Ordem obed~cerá ao seguinte cri~
"tério:

596

.Aros

DO

PoDER ExECUTIVo

go 87, número I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 22 da Lei número
4.34.5, de 26' de junho' de 1964, de-

creta,
Art. 1º Fica extinta a representação estabelecida na_ forma db Decre-

to-lei n9 8. 436, de 24 de dezembro
de 1945.

Art. 2º -~ste Decreto entrará eni
vigor na data de sua publicação, revogados o § 29 do art. 19 do . De-

creto n9 34.208, de 13 de outubro
de- 1953, cujo § 19 passa a ser seu parágrafo único, e demais disposições
em contrário.
Brasília, 23 de junho de 1966; 145V
da Independ~ncia e _789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhties

DECRETO N9 58. 704 -

JUNHO DE 1966

DE

23

DE

Cria o Consulado Honorário do Bra·sil
em. Abidjã, Costa do Marfim

O Presidente da República, usando
da atribuição. que lhe confere o artigo
87, n9 I, da Constituição Federal, e
nos têrmos do § 1 do art. · 27 da Lei
n9 3.917,. de 14 de julho de 1961, decret-a:
Art. 19 Fica, criado o Consulado
Honorário do Brasil em Abidjã; Costa
do Marfim.
Art. 29. ltste necreto entrará em
v4gor na ·ctata de sua publicação, revogadas as dispo~ições em contrário.
Brasilla, 23 de jnnho de 19õ6; 1459
da Independência e 789 da RepúQ

blica.

H. ,CASTELLO BRANCO

Revoga

CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 58.706 JUNHO DE

1966

Dl!:

24

DI':

Declara .de utilidade pública, para
fins de desapropriação pelo Departamento dos Correios e Telégrafos,
o conjunto de lojas do prédio situado na Rua Voluntários da Pátria nP 254, em Botajogo, na cidade
do Rio de .Janeiro.

O Presidente ·da República, usan<lo
da atribuição que lhe conrere o artigo 87, inciso I, da Constitu~ção Federal, e nos têrmos do Decreto-lei
nº· 3. 365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei nº 2. 786, de 21 de
maio de 1956, decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade pública, paxa fins de desapropriação pelo Departamento dos Correios
e Telé-grafos, o conjunto de loj_as do
prédio situado na Rua Volnntários da.
Pátria n9 254, em Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, ohde funciona
a agência postal telegráfica de Botafogo, da Diretoria Reg!onal dos Correios e Telégrafos da Guanabara.
Art. -29. 'l!:ste decreto entrará em
vigOl' na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1966;. 145f1
-da IlidependÇncia e 789 da República.
Juarez Távora

DECRETO N9 58.705 DE

H.

Octávio Bulhões

H. CASTELLO BRANco

Juracy Magalhães
JUNHO

de 195&, que autoriza a firma- S.
Schseiber Importação, a comprar pedras preciosas.
.
Brasília, ~4 de junho de 1966; 145"'
da Independência e -789 da República

DE

196_6 •.

24

DE

o Decreto nrJ 44.004, de 28 de
novembro de 1958

O 'Ptesidente da República, usan-

do da atribuição que lhe· confere o
artigo 8'1, número I, da Coilstituição

Federal, decreta:
Artigo único. Fica revogado o Decreto n9 44.904, de 28 de- novembro

DECRETO- NQ 58.707 JUNHO D~

1966

DE

24

DE

Suprime cargos vagos no Quadro de
Pessoal do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado - -Hospital dos Servidores do
Estqdo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe co_ntere o ar-
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tigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art.
1.,.
Ficam suprimidos, do
Quadl·o de Pessoal do Instituto de
Previsência e Assistência dos Servido;..
res do ·Estado - Hospital dos servidores do Estado - Parte Permanente - constante dQ Decreto número
51.340, de 28 de outubro de -1961, 1
(um) cargo de Assistente de Administração AF-602. 14-A, 2 (dois). cargos de Pedreiro A.101~8.A, 2 (dois)
cargos de Vidraceiro .A.303.6, 1 (um)
cargo de Auxiliar A.501-5, 5 (cinco)
cargos de Prontuarista Hospitalar
EC·311.8.A, 5r (cinco) cargos de Servical GL.102·. 5 .A, 7 (sete) cargos
di Servente GL·104.5, 9 (nove)
cargos de Guarda GL·203.8·A, 1 (um)
cargo de Auxiliar de Estatjstica ...
P-1.402.8.A, 13 (treze) caigos de Laboratorista P.1.602.8.A, 4 (quatro)
30 (trinta) cargos de Enfermei·
cargos · de
Atendente P .1. 703. 7,
to·Auxiliar P·l.706.'8 ·~e 2· (dois)
cargos de Prático de Farmácia ..... .
?.1.~12-8.

Art. 29 o presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
;revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, _24 _de junho de 19'6-6; 1459
da Independência e 7,89 da República.
H.

'CASTELOO BRANCO

·wazter Peracchi Barcellos

DECREI'O no 58.708 DE JUNHO DE

1966

DE 24

Regulamenta a extração de areiÇL em:
cursos d'água beneficiados por obras
do Departamento Nacional d~ Obras
de Sanea'l'IWnto e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artig-o 87, item I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos arts. 15,
letra d, e 20 da Lei n9 4.089, de 13·
de julho de 1962, decreta:
Art. 19 O Departamento Nacjonal
de Obras de Saneamento (DNOS)
poderá, direta.mente, extrair e altenar a areia dos cursos d'água por êle
beneficiadOs, ou transferir a execução
dêsses serviços a terceiros, na formá.
prevista neste regulamento.

Art. 29 Para os fins do presente
regulamento, considera-se:
a) Curso D'água --'-- qualquer corrente d'água (inclusive canais) rios
tti~eiros, cfuregoS, lagos ou tàgoas:
obJeto de obras relizadas, ou em
execução pelo DNOS;
b) Areia depósitO existente no
leito dos cursos d'água, formado de
grãos incoerentes de minerais diversos, geralmente, com predomíniO de
quartzo;
c) Outorgado - aquêle que celebrar, com o DNOS, o contrato mencionado no art. 3-9.
A.rt. 39 As condições de transferência de serviços, a que se refere 'o artigo 19 bem como a forma de paga.mento da respectiva retribUição, serão estabelecidas em contrato de prestação e retribUição de s.erviços (parágrafo único do art. 20, da Lei número 4.089, de 13 de julho- de 1982).
Art. 49 O c-ontrato poderá ser celebrado com brasileiro nato, oU naturalizado, bem como com pessoa juTídica organizada no País.
Parágrafo único. ·Ressalvadas as ex:ceçõ·es p:r;evistas neste regulamento, o
contrato será precedido ãe concorT.ência públ~ca.
Art. 49 O prazo máximo de duraÇão
da transferência da execução de serviço é de-5 (cinco) anós.
IArt. 6° A juizo do DNOS, comprovada a neceSsária capaCidade técnica
e financeira; a Autarquia poderá celebrar, simultâneamente; com a mesma pessoa física ou jurídica, -mais de
um contrato de prestação de retribuição de' serviços, desde que não- ultrapasse o número de 5 (cinco) permissões, nf? mesmo Estado.
J...l't. 79 o outorgado obedecerá. todas as instruções técnicas, determtnadas pelo DNOS. abstendo-se de
a tos que possam' prejudicar -o curso
d'ãgua, sua navegaçã,o -e flutuabilidade.
Art. 8° Em caso de sucessão "-causa
mortis", o inventariante poderá exercer os direitos relativos ao contrato,
até a partilha. EfetiVada es~a. poderão êles ser transferidos, mediante
,adjtivo, a herdeiro legalmente ha;bilitado.
Art. 99 Ficará rescíndido, de pleno
direito, o cont~ato, _independentemen..
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te de aviso ou interpelação judicial
ou extrajudicial, se o outorgado:
[ - :Deixar de cumprir · qualquer
das cláusulas do contrato, ou violar
dispositivo dêste regulamento, ou das
instruções administrativas do DNOS;

n: - Ceder o contrato a terceiros
sem· o consentimento Prévio do DNOS
':expresso em têrmo ilditivo;
li'LI - Deixar de iniciar fi. extração
de areia dentro de 90 (noventa) dias
·contados da assinatura do contrato
salvo por motivo reconhecido justo
pelo [)NOS, a requerimento do autor~
gado;

. IV - suspender a extração, por
mais de 60 (sessenta) dias, s2.lvo por
motivo rêconhecido justo, pelo DNOS
a requerimento do outorgado.
Art. 10. Sem prejuízo da resolução
contratual a sér pronunciada, de 'ft.cõrdo co ma artigo anterioi.-, em caso
de inadimplemento grave, a juízo do
D'NOS, o outorgado, quando infringir
qualquer dispositivo legal ou contratual, ficará sujeito~ a multa propor~.
cional ao valor _do contrat9 e prefi~
xa.{la no respecavo instrunient..)
rarãgrafo único. A aplicá-'JãO das
sanções, acima t·efe:ldHs. niin obsta r~
que o D'NOS demande o outorgado
para dêle obter o ressllrcimento dos
prPjuízos que houve!' causado.
~'\rt. 11. O contrato pcdeá tRmbém s~r rescjndld_o, por ato unilate~
ral do DN'OS, se ocõrrerem motivos
s,ue t.mnem a exuação, ou a!ienação,
l~convenientes ao interêsses público,
nao cabendo qualquer indenização ao
o~torgado.

Parágrafo único. A rescisão será
pronunciada mediante decisão do
Conselho Deliberativo do DNOS ..
Art. 12. O outorgado pagará ao
tD-NOS, .::m parcelas trimestrais, uma
retribuição mínima de 5% (cinco por
cento) do valor do volume de areia
extraída.
(Parágrafo único. o 'valor das nar~
celas trimestrais será. estipulado- no
contrato, não podendo ser inferior a
3 (três) vêzes o valor do maior 8a~
lário-mínimo. mensal vigente no País,
na data do pagamento.
Art. 13. Por decisão do ·niretor-Geral ~o iDNOS, a taxa de contribuição
minrma. ~ ser previamente fixada po-

derá ser l'eduzida até 1% (um por
cento), nas seguintes hipóteses: '
I - Contratos a serem celebrados
com instituições educacionais, de assistência social ou filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública;
II - EX.tração manual.
Parágrafo único. Nas· hipóteses previstas neste artigo, poderá, também,
ser proporcionalmente, reduzido o valor da caução e da contribuição mínima trimestral.
Art. 14. o valor do metro cúbico
de areia, será, a critério do DNOS,
um dos seguintes:
I - o preço da venda pelo outorgado, no local da extraçã.o;
II - osp reços_ unitários médios vi'ge'ntes nos areais situaQ.os na mesma
zona.
Art. 15-. O [)QN!S exigirá cauções
prévias para a admissão de Propos..
tas em concorrência e para garantia
da execução do contrato.
Art. 16. Exigir-ss-á .a caução:

no valor mínimo igual ao maior
vigente· no
salário-mínimo mensal
IPaís, para a admissão de propostas
em concorrências;
II no valor mínimo da contri~
buição trimestral para ·a assinatura
de contrato de prestação e retributção
de serviço.
Art. 17. Observadas as · prescrições
legais, -o DNOS poderá autorizar, s~m
· concorrência, a extração de areia a.
ser exécutada, sem máquinas, desde
que:
I - haja interêsse do DNOS, e,
por suas condiçõe.s técinicas, não seja
econômicamente passivei a extração
mecanizada;
l l - o total de areia retirada não
seja superior a 3.000 (três mil) metros cúbicos por ano.
Parágrafo único. A retribuição e
demais condições da extração serão
prefixadas no contrato a que se ref,ere o art. 3<?, ressalvado que, neste
caso, o prazo máximo de duração de
transferência será de 3 (três) anos.
Art. 18. Para a extração de areia,
terão preferência, nesta ordem:
I -
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[ - A União Federal, os Estados,
Distrito Federal, os Municípios, suas
autarquias e ,entidades par.aestat~iis,
sempre que a extração seja necessária para a execução de obras de interêsse público e efetuada
diretam~ente;

n - Até o julgamento da concorrência a que se refere o art. 17 ,_ desde que preencham as condições da
prOposta vencedora:
a) o proprietário de :imóvd :rp.argnal ao curso d'3.gua, nos limites de
sua propriedade e, em caso de pluralidade de proprietários marginais,
aquêle que tiver apresentado a melhor proposta na concorrência., procedendo-se, nesta caso, ao desemp·ate,
mediante nova concorrêncià, sempre
que ocorrer igualdade de cohdições;
b) o outorgado,' para o mesmo trecho obj.eto de nôvo contrato;
c) o outorgado, durante a vigência
de seu contrato, para nôvo contrato
imediatamente a montante do trecho
a que se referir o contrato, podendo
exercer esta preferência apenas uma
vez.
Art. 19. !Em caso de condominio, a
preferência para a extração, referida
no item II, letra "a", do art. 18, será
outorgada:
I - ao condominio, representado
por seu administrador;
II - no caso de inexistência de representante legal do condomínio, ·ao
condômino que melhor proposta tenha apresentado na concorrência.
Art. 20. Em caso de litígio judicial,
quanto ao direito de propriedade de
imóvel marginal, a preferência mencionada no art. 16, item II, letra a,
será outorgada:
I - ao proprietário de outro imó~
vel margina"J sôbre cuja. propriedade
não haja litígio;
1
II - àquele que estiver na posse,
judicialmente reconhecida, do imóvel.
Art. 21. Quando o proprietário do
imóvel marginal não quiser exercer
p3Ssoalmente o, direito de pref,~rência
na extração, será válida a cessão dêsse direito a pessoa físic·a ou jurídica
com capacidade legal para o exercí-cio da extração.
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Art. 22. A transferência "intzx vivos" do imóvel ou a cessão do direito"
de preferência para extração, na Vigência do contrato, não reabre para
o adquirente ou cessionárto o direito
de preferência.
Art. 23. Em qualquer hipótese, os
proprietários dos · imóveis marginais
ao curso d'ágÚà e o outorgado, imediatamente a jusante da. área obje_to
da permissão, deverão. ser noti:t)cadqs
da realização da concorrência ou da
proposta de contrato, nos casos em
que fôr dispensada a concorrência.
§ 19 A notificação, nos casos de dispensa de concorrência, será feita mediante aviso a ser afixado na sede:
da Prefeitura e do JUizo de Direito,
onde se· situar a áDea objeto do contJ:atà.
§ 29 Nos casos de concorrência. a
notificação sei-á feita a.través da publicação do respectivo edital, que deverá:
I- - ser publicado no órgão oficial
do Estado, onde estiver situada a área
do contrato e, se houver, no jornal
da sede do município, onde se situa
a área da extração;
II - ser afixado no fõro da Comarca e na Prefeitura do município,
onde se localiza a área da extração,
providenciando o DNOS a remessa da
cópia do edital ao Juízo de Direito
e à Prefeitura Municipal.
Art. 24. Em qualquer hipótese, o
DNOS poderá de'ixar de celebrar o
contrato, a critério do Diretor-Geral,
ca:So as propostas sejam consideradas
inconvenientes ao bem comum.
Art. 25. As concessões de pesquisa
ou lavras, em cursos d'água beneficiados-pelo DNOS, da competência do
Ministro de Minas e Energia, deverão
ter o respectivo plano de extra.ção
previamente aprovado pela citada Au~
tarquia.
Art. 26. Nenhum contrato poderá
ser assinado, se o interessado estiver
em débito com o DNOS.
, Art. 27. A todo tempo poderá o
DNOS exigir do interessado a exibição de quaisquer documentos ou li~
vros comerciais e fiscais que sejam
· considerados necessários para a fis~
calização do contrato firmado.
Art. 28. Quando necessária a utilização de propriedade· alheia, a par-
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ticipação em concorrência dêve ser
procedida de apresentação de do~
cumento hábil, fornecido pôr proprietário marginal ao trecho objeto da
exploração, concordando com a utili~ zação de seu terreno, se esta franquia
não fõr assegUl'ada pelo DNOS.
Parágrafo único. Se preciso, .o ·outorgado deverá providenciar ·a constituição das servidões necessárias ao
exercicio da extraçâo, de acôrdo com
a legislação ein vigor.
Art. 29. oS outorgados em atividade, à data do presente decreto, poderão requerer nóvo contrato.
§ lQ Assim procedendo ser-lhe-á, na
concorrência e em igualdade de condições, atribuído preferência para. a
contratação, nas áreas em que já possuem autorização para extrair areia
até a ·extensão máxima de 1. 000 (um
mm metros lineares de curso d'água.
§ 2º Neste caso, o contrato a ser
assinado terá o prazo máximo de 2
(dois) anos improrrogáveis.
§ 39 Requerida a contratação, poR
derão os trabalhos de retirada de
areia continuar, precàriamente, até a
assinatura do contrato.
Art. 30. O DNOS providenciará,
ffiediante normas aprovadas por seu_ .
Conselho Deliberativo, a execução do
presente -decreto, fixando espeCialmente:
I - as normas técnicas que. deveR
rão ser obedecidas na extração;
II quaisquer cláusulas especiais
para os contràtos;
III - as cauções e multas a serem
aplicadas;
IV - os meios de fiscalização que,
em princípio, não deverão acarretar
acréscimo. de pessoal.
Art. 31. Os casos omissos serão re~
solvidos pelo Conselho beliberativo ·do
ONOS, mediante proposta do Dire·
tor-_Geral.
Art. 32. ·ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re ...
vogadas quaisquer disposições em
contrário.
Brasília, 24 de junho de 1966: 1459"
da ·Indepell:dência e 18Q da Repúblicr~.
H. CASTELLO BRANOO

Juarez Tavora

DE CREDO NR 5S. 709- - DE 24 DE
.JUNHO DE 19-66
Declara de utilidade pública o Liceu
Coração de Jesus, com sedie em São
Paulo, Estado de São Paulo.

O presidente da Repúbli.ca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição Federal e
atendendo ao que consta do ·processo
M.J.N.I. n9 33.088, de 1966, decreta:
Artigo -único. :f"! declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo
19 da Lei n9 91, .de 28 de agôsto de
1935, combinado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número -50.517, de 2 de maio de 1961, o
Liceu Coração de Jesus, com sede ém
São Paulo, Estado de São Paulo.
Brasília, 24 de junho de 1966, 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mem de Sá

Decretos ns. 58.710 a 58.715, ainda
não foram pUblicados no ,,Diári~
OJWial.

D.EOREI'O N9

·58. 716

JUNHO DE

-

DE 24 D.B ·

1966

Amplia a área prioritária de em.ergência para fins de Reforma Agrária,
assim declarada pelo Decreto número 56.795, de 27- de agôsto de 1005.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição Federal,
e nos têrmos do artigo 43, § 29, da Lei
n9 4.504, de 30 de novembro de 1964,
e do- artigo 4.Ó do Decreto nQ 55-.-891,
de 30 de março de 1965, deCretá:

Art. 19 Fica ampliada a área prioritária de emergência para. fins de
Reforma Agrária assim declarada pelo
!Decreto nll ·56.79'5·, de 27 de agô:Sto de
19"65, acrescendo-se-lhe a região constituída pelos seguintes Municípios do.
Estado de' Minas (l-erais; Forriloso,
Arinos, São Rqmão, Santa Fé de Minas, João Pinheiro e . . Buritizeiro.
Árt. 29 A região acrescida e definida pelo artigo anterior ficará sob a
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jw·isdição da Delegacia Regional de
Brasília' ~ BRA.R de Brasflia, ·que
.exercerá sôbre aquela tôdas as atividades previstas pelo artigo '52 do Re·gulamento aprovado pelo Decreto número 55.889, de 31 de março de 19>65<.
Art. 39 Fica ampliado para 3 (três)
anos o prazo de intervenção fixado
no artigo 39 do Decreto n9 56. '79-5, de
27 de agôsto de 19-55, a qual se exercerá sôbre a área ora acrescida.
Art. 49 Os trabalhos do IBRAR
de Brasília, obedecendo ao Plano de
(Emergência a ser incluído no respec-Reforma
tivo Plano Regional de
Agrária, envolverão tôdas aquelas ati' vidades já previstas pelo decreto que
dispôs sôbre a criação da referida.
área prioritária,
desenvolvendo-se
tambêm sôbre a área presentemente
acrescida.
'Art. -,59 o serviço do Património
da União transferirá para o· Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária, nos
têrmos do artigo 99, inc;iso I, e do artigo 10, § 39 do Estatuto da Terra, os
imóveis pertencentes à União que estejam situados na área ora acrescida
e que não tenham outra destinação
específica.
Art. 69 o presente decreto entrarâ
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1966; _145'>t
da Inçlependência ·e 78'?- da República,

GOl

Reforma Agrária assim declarada peta
Decreto nl? 57.081, de 15 de outubro de ·
1965, acrescendo-se-lhe a região institulda pelas seguintes zonas fisiogr:i~
ficas, definidas segundo as confrontações adotadas pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e ·Estatística em 1963:
Litoral da Bahia da Ilha Grande, Muriaê, .Cantagalo e .Rezende, tódas no
Estado do Rio de Janeiro; a Zona da
Mata, em sua totalidade, os Municípios .d~ Antônio Carlos, Barbar:ena,
Desterro do Melo Ibertioga e Santa
Bárbara -do Tugúrio da Zona do Campo das Vertentes, os Municípios de
Bocaina de Minas, Bom Jardim de Mi ..
nas, Pa.ssa Vinte é Santa Rita de Jacutinga da- Zona Sul, tôdas no Estado
de Minas Gerais; as zonas do MêdiO
Fataiba, do Alto Paraíba do Litoral
de São ·scbastião e de Mantiqueira,
em suas totalidades bem como os Municípios de Bi:i'itiba Mirim, Braz
Cubas, Guarulhos, Itaquaquesetuba,
Mogi das Cruzes e Salesópulis • da
zona fisiográfica de São Paulo, t.ôdas
no Estado de São Paulo.
Art. 29 A região acrescida e definida pelo artigo anterior ficará sob a
jurisdição da _Delegacia Regional do
Rid de Janeiro - LBRAR do Rio de
Janeiro, que exercerá sôbre aquela tôdas as atividades previstas pelo artigo 52 do Regulamento aprovado pelo
Decreto nç 55.889. de 31 de marÇo de
1965 ..

Art. 3"9: Fica ampliado para 3 (três}
anos o prazo de intervenção fixado
no artigo 3Q do. Decreto n9 ·57.081, de
15 de outubro de 1965 a qual se exerH. CASTELLO BRANCO
cerá sôbre a área ora acrescida.
Octávio Bulhões
Art. 49 Os trabalhos do IBRAR
dd Rio de Janeiro, obedecendo ao iPlaDECRETO N9 58.717
DE 24: Dlil
no de Emergência a Ser incluído no
JUNHO DE 1966
respectivo Plano Regional de Refor ..
ma Agrária, envolverão tôdas aquelas
..Amplia a área prioritária de emeratividades já previstas pelo decreto
gência para fins de -Reforma Agráque' dispôs sôbre a criação da re!eria, assim. declarada pelo_ Decreto · rida área prioritária, desenvolvennr.> 57.081, de 1-5 de março de 1965.
do-as também sôbre a área presentemente acrescida.
o Presidente da Repúb~ica, usando
Art. 59 .o Serviço do Património
da atribuição que lhe confere o artigo
da União, transferirá para o InstitUto
87, inciso I, da Constituição Federal,
Brasileiro de Reforma Agrária, nos
. e nos têrmos do artigo 43, § 2Q, da Lei
têrmos do artigo 99, inciso I, e do arD9 4.504, de 30. de novembro de 1964,
tigo 10, § 3'9 do Estatuto da Terra, os
e do artigo 40 do Decreto no 55. !3!-Jl,
imóveis pertencentes à União que esde 30 de março de 1965, decreta:
tejam situados na área ora acrescida
e que não tenham outra destinação
Art. 19 Fica ampliada a área prioespecifica.
ritária de emergência para. fins de

602

ATOt~ DO PoDEB. EXEcuTIVO

Art. 6Q O presente decreto entrará
flm vigor na data de sua publicação,
revogadas as -disposições em contrá-

rio.

Brasüia, 24 de junho de 1966; 145
da. Independência e 78Q da ReDública
:S:.

CASTELLO BRANCO

DE

27

DE

Modifica o prazo concedido à AgênN
cia Financial de Po1·tugal. para
funcionar no País, e dá outras pro-

vidências.

Octavio Bulhões

Decreto nQ 58.718, ainda não :toi
publicado no Diário Oficial.

DECRETO N9 58.719 - DE 24 DE
JUNHO DE 1966

Dá nova, redação ao § 29 do art. 3"
do Decreto n9 56.887, de 20 de
tembro ile 196-5-.

se.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Fc·
deral, decreta:
Art. 1Q O § 2Q do art. 3Q do Reglmento aprovàdo pel9 becreto número
56.887, de 20 de" setembro de 1960
passa a vigorar com a seguinte re
dação:
1
' § AQ Será um dos membros da Comissão o 'Diretor da Divisão de Clah
sificação de Cargos do Departamento
Administrativo do Serviço Público,
que pdderá designar funcionário para
representá-Jo nas reuniões da co ..
missão, quando ·o interêsse do serviço exigir a permanência do titular
da mesma Divisão na Capital Fe...
deral."
Art. · 2Q :Este decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogado o DeCreto nQ 53.529, de 30 de
maio de 1966.
Brasília, 24 de junho de .1966; 145Q
da :J:ndependéncia e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

_Decretos. ns. 58:720 a 58.726, ainda
nao foram publicados no Diário
Oficial.

DECRETO N'? 58. '127 JUNHO DE 1966

O Presidénte da :República, usandq
das atribuições que lhe confere o at~
tigo 87, incisai, da Constituição.
Considerando que a "Agência Financial de Portugal" é organismo do
Govêrno de Portugal e não efetua
operações características de e>stabele_.
cirp.ento bancá1io, dcereta:
Art. 1º Passa a ser por i;n'azo in~
deterl!linado a autorização para funcionar no Pais, -outorgada pelo Decreto n9 3 .134, de -& de outubro de
19·38, à "Agência Financial de Portugal" ..
Art. 29 A 44 Agência Financial de
Portugal" poder;t exercer as atividades previstas em seu atual Regulamento, inclusive operações de câmbio.
Art. 3Q Fica cancelada a carta-patente· nº 1.970, emitida em 24 de abril
de 1939 em favor da "Agência Hnancial de Portugal'' pela Diretoria das
Rendas Internas do Ministério da
F-azenda.
Art. 4Q A fiscalização e contrõ:e
das operações de câmbio da "Agência
Financial de Portugal" ficará a cargo do Banco. Central da República
do )3rasil, na forma prevista na Lei
n'? 4. 595, de 31 de dezembro de

. 1964.

Art. 5° O presente

Decreto entra ..

rá em vigor . na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 27 de junho de 1956; 1459
da· Independên9ia e 739 da República
H. CASTELLO

_-BRANCO

Octavio Bulhões

Decretos ns. 58.728 a 58.741, ainda
não foram publicados no Diário
Oficial.
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DECREI'O N9 58.742 . JUNHO ·DE 1966

DE

28

DD

Modifica disposição do Decreto námero 57 .Q51, de 19 de jane!ro de
1006, que regulamentuz a Lei número 4.72ô, de 13 de iulho de 1965,
a qual dispõe sQbre os Sermços do
Registro do Comércio e ai'imrlarles
afins e dá outras prDVtdência$.

o Presidente_ da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Fe...
deral, resolve: Art._ 19 Prorrogar por- mais 180 dias
0 prazo estabelecido no art. 95 do Decreto n9 57.651, de 19 de janeiro de
1966, que regulamentou a Lei ,núniero
4. 726, de 13 de julho de 1965.
Art. 29 Revogam-se as disposiç6ea
em· contrário.
Brasilüi., 28 .de junho de 1966; 145St
da I:q.dependência e 789 da República
H. CASTELLO

BRANCO

Paulo EgyQio Martins

DECRETO NO 58.743 - DE 28 BB
JUNHO DE
1966
Declara de utilidade pública,
para
fins de desapropriação, o imóvel
que menciona, necessário ao Ministério de Saúde.

O Presidente

da República, usando·

das atribuições que lhe confere o 'ar-

tigo 87, item I, da Constituição e
nos têrmos do art. 69 do Decreto~lei
n> 3.365, de 21 de junho de 1941,
resolve:
...'\rt. 19 lt declarado de utilidade
pública, para fíns de desapropriação
de acôrdo com o art. 59, alillea.s' "g'•
e "h" do Decreto-lei n9 3.365, de 21
de junho de 1941, o imóvel constituído por prédio e respectivo terreno na
Avenida Pedro TI, nQ 278, no Estado
da- Guanabara, de propriedade de D.
Maria Anna Lúcia Benzoni Pereira
de Moraes.
Art. 29 o imóve~ de que trata o
artigo anterior destina-se ao Depar~
tamento Nacional de Endemias Ru...
ra!s do Minist-ério da Saúde.

Art. 3Q Fica o Ministério da Saúde
autorizado a promover a- desapropriação em aprêço, na forma do art. 10
do Decreto-lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941, correndo a despesa à
cõnta de recursos globais consignados
à unidade orçamentária do Departamento Nacional" de Endemias Rurais
do referido Ministério.
Art. 4Q l!:ste decreto enti-arã em vigor na data de sua publicação revogadas as dispos,ições em contràrio.
Brasilia, 28 de junho de 1966; 145'?
da Independência e 78Q da República
H. ÜASTELLO

Raymundo

BRANCO

de Britto

DECRET0 NQ 58.744 -·DE 28 Dll
JUNHO DE 1966
At1ertnra de crédito especial autorizado pela Lei n9 4.945, de 6 de
abril de 1966.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artjgo 8'1, número I, .da Constituição
F-ederal, e da autorização contida no
art.- 7Q da Lei n9 4.945; de 6 de
abr!l de 1966, e tendo ouvido o Tribunal de Contas da União em cumprimento ao_ qúe determina o artigo
93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 1!: aberto ao Pode1° Judiciário o crédito especial de ....... .
Cr$ 303.000.000 (trezentos e três milhões de cruzeiros) para fazer face
ao l)ag~mento de despesas de pessoal
decorrentes das alterações introduzidas no Quadro da Secretaria do su...
premo 'I'libunal Federal e do aumento
do n~imero de Magistrados.
Art. 29 _O crédito especial a que se
refere o artigo preéedente, em· decorrência da sua finalidade, será registrado pelo Tribunal de Contas da
União e distribuído automàticamente
ao T-esouro Na.clonal.
Art. 39 ltste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, -revogadas as disposições· em contrário.
Brasília, 28 íle junho de 1966; 145'
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO.

Mem de Sá.

Octâ1Jio Bulht5es.
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·Decreto n9 58.745, ainda não foi
publicado no Diário Oficial.
DECRETO N'

5R. 746 DE
JUNHO DE 1966 .

28

Db

-Abre pelo Ministério da Aeronáutica:,

o crédito especial de ....•..••..•

Cr$ 500. ooo. ooo <quinhentos milhões de . cruzeiros), para o fim
que especifica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal e da ·autorização na Lei número 4. 698, de 28 de Junho de 1965,
e tendo ouvido o Tribunal de Contas, em cumprimento ao que determina o art. 93 do Regulamento Ge•
ral de .. Contabilidade Pública, decreta: ~

Art. lQ FiCa aberto, pelo MintsMrio da Aeronáutica, o crédito espe-

cial de Cr$ 500.000.000 (quinhentos
milhões de cruzeiros), destinado a

atender às despesás · com o financiamento previsto na Lei n9 2.321, de

11 de setembro de 19M.
Art. 2Q O créditq especial de que
· trata esta lei será registrado no Tribunal de Contas da União e distribuído ao Tesóuro Nacional.
Art. 39 :f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições. em

contrário~

Brasilia, 28 de junho de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO.

Octavlo Gouveia de Bulhões,
Eduardo Gomes.

.1\PENSO
No ''.1\penso" dos volumes da "Coleção das Leis" figuram:
I - Os dipÍomas legais que, expedidos em trimestres ante- ~
riores, foram publicados no "Diário Oficial" até . o último dia útil
do trimestre ao qual corresponder o volume.
ll - As retificações e reproduções publicadas durante o trimestre,· quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.

ATOS DO PODER EXECUriVO
DECRETO N9 54.662- DE 29 DÍI
OUTUBRO DE 1964

Concede permissão, em caráter permanente, à S. A. Cotoni/icio Gávea, sediada no Bio de Janeiro, Estado da Guanabara, para funcionar
com sua .seção destinada à fabricação de fibra "Polyester'' aos do-

mingos e nos feriadOs civis e· reli-

giosos.

o Presidente da RepúbliCa, usando
das atribuições que lhe confere o arttgo 87 da Constituição e nos têrmos
.do art. 79, § 29, do Regulamento
aprovado pelO Decreto n9 27.048, de
12 de agôsto de 1949, decreta:
Art. 19 Fica autorizada, em cará-

ter permanente, a funcionar aos do-

mingos e nos feriadoS civis e religiosos, , observadas as disposições legais vigentes, a Seção destinada à fabricação de fibra "Polyester'' da Sociedade Anôm'ma Cotonificio Gávea,
com estabelecimento fabril à Rua
Marquês de São Vicente, 83, Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara, excetuados os demais serviços e o de escritório.
Art. 2º' O presente decreto entrará
em vigor na data da publicação, revogadas as. disposições em contrário.
Brasília. 29 de agôsto de 1964; 1439
da Independência e 769 da Repúblíca.
H.

CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekind

DECRETO N9 55.607 JANEIRO DE

1965

DE 20 D:S

Autoriza a cessão ifratuita do terreno
que menciona no Municipio ae
Jundiaí, Estado de São Paulo.

O Presidente da RePública, _usando
da atribuição qUe lhe confere o

art. 87, inciso I, da Constituição
Federal, e de acõrdo com o çiisposto
no ~ 31! do art. 64 e nos arts. 125 e
126, todos do Decreto-lei n9 9. 760, de
~ de sete~bro de 1946, àecr~ta:
Art. 1I! Fica autorizada a cessão
gratuita ao Estado de São Paulo de
parte do terreno sob a jurisdiçáo do
Ministério da. Guerra, utilizado peJ.o
29 Grupo de Obuses 155, em Jundiai,
naquele Estado, com 1.1. área de
91.<:_0,80 m2 (noventa e um mil,
oitocentos e oitenta e cinco metros
quadrados e oitenta decimetros quadrados), tudo de acôrdo com os elementos constantes cto processo_ protocolado no Ministério da Fazenda
sob o n9 161.377-60.
Art. 29 Destina-se o terreno a que
se' refere o artigo anterior, ressalvado
o direito decorrente da servidão ;_a
existente, out_orgada à sao Paulo Light S. A., à construção do trevo
rodoviário da ·via Anhanguera e alargamento da mesma ·estrada no trecho
em 1ue ela atravessa Os- terrenos daquela Unidade 'à_e Artilharia, compro~
metendo-se o Estado de São Pauto,
pelo seu Dep·.r·camento de Estradas
de Rodagem, a realizar os trabalhos
de terraplenagem, com o volume de.
escavações calculado em 178.-274 ni3'.·.
(cento e setenta e oito mil, duzentos
e setenta e quatro metros cúbicos),
tornando-se nula a cessão, independente de ato especial, se lhe fôr dado,
no -toci·o ou em parte, aplicaçãà di-·
versa da que lhe é deStinada, ou,
ainda, se houver inadimplemento. de
cláusula do contrato qu·e deverá ser
lavrado em livro próJ?rio do Serviço
do Patrirriônio da União.
Brasilia, 20 "'de janeiro -de 1965;
1449 d·a Independência e 77" da.
República.
H.

CASTELLO- BRANCO

Octavio Bíllhões

Arthur da Costa e ·silva
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DECRETO N\l 55.872 ---.,.
.

MARÇO_ D:E 1965

DE

-29

DE

Outorga concessão à Televisão Ere.cim Ltda., para instarar uma- emist>Ora de radiodifusão de sons e imagens (televisão) .

, o Presidente da República, usando
da atribuição y_ue lhe confere o artigo 87, n? I, da Collstituição Federal
c tendo em vista o disposto no arugo
59, nº Xll da mesma Constituição e
Eidtal n'? ·34-64:..CoNTEL, decreta;

Art. 19 Fica outorgada concessão à
Televisão Erexim Ltda., nos têrmos
do art. 28, do Regulamento dos Ser~
viços de Radiodifusão, pára estabe1e-

cer na cidade de &exjm, Estado do

Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, uma em1ssOra de- radiodifusão de sons e imagens (televisão)
utih:i.ando o canal
Parágrafo úmCo.

~

1dois).

contrat,O de...
corrente desta concessão obedecerá às
cHtusulas que com êste baixam, ruw
bricadas pelo Presidente do Conselho
Nacional -le Telecomunicações e deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta:, d1as. a cont,ar aa data da publicação dêstE: decreto no Diário 'Ojfczal. sob pena de ficar nulo, -de pleno
direito, o ato ·cta outorga.
Art. 2Q Revogam-se as disposições
em .contrário.
Brasília 29 de março de' 1965; 1449
da Independência e 77Q da República.
H,

O

CAsTELLO BRANCO,

DECRETO NQ 55.958 ·ABRIL DE 1965

DE

20

DE

Autoriza a cessão, sob a tnrma de utiw
lização gratuita, do imóvel llUI?. menw
ciona situado no Estado da Guana~.
bara.

O Presidente da RepubUca;- usando
da atribuição~ que -lhe contere o arw
tigo 87, inciso. I, da Con:-:.tituiç_ão Federal, .e de acôrdo com os ·art$. 125e-126_, do. Decreto-lei_ nQ· 9.760, de 5
de setemb:ro· de 1946, decreta:_
Art. 1Q Fica autoriZada a ~Pssão,
sob a forma de utilização gratuita, ao
Estado da Guanabara, 1o terreno nacional situado no Morro de ·são Carlos, no Estado 9a _Guanabara. com a
área de 810 m2 (mtocentm e dez metros quadrados), tudo de acõrdo·-··com
oS elementos_ constantes do procesro

protocolizado._ no , Ministério . da }"'azenda sob o nQ 137.356, de 1964.
Art. 29 Destma-se o terreno a que
· se refere o artigo anterior à construção de uma escola ·primá.ri3, _wrn:indo-se- nula a cessão, independente de
ato especial, se lhe fôr dada no todo
ou em parte, aplicação diversa da que
lhe é destinada, ou, ainda, se nouve1·
tnadimplemento de cláusula do contrato que deverá ser lavrado em livro
próprio do Serviço do Património da
União.

Brasília, 20 de abril. de 1!1ô5; 144Q

da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de BUlhóes

DECRETO N9 55.965 ABRn. DE 1965

DE

:?.0

DE·

Declara de utilidade públ-ica o
"Aprendizado Agricola S ·ã -o .Tudas
Taeleu", com sede em Pindamonhangabâ, Estado de 'São Paulo.

o Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe .confere o artigo 87, item I, ·da Constit•Jiçiao Federal e atendendo ao que consta ·do
Processo M. J. N. I. 22.467, de 1963,
decreta:A
·
Artigo· úriico. E' declarado de utilidáde pública, nos . têrmos. do art. lQ
da Lei o'? 91, de 28 de' agôsto de 1935,
combinado. com o art. 19 do _Regulamente aprQvado pelo Decreto núme;ro 50.517, de 2_ de maio- de 1961, o
"Aprendizado Agrícola ·são Judas Tadeu", com sede. em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo.
Brasilia ·20 de. abrn ·de l9ü5; 1449
da Independêncfa e ·779 da República.
ca.
H.-· C.~STELLO

BR,ANco

Milton Soares Campos

DECRETO N9 56.525 JUNHO DE 1965-

DE

29

DE

.Concede à sociedade anónima <~pan
American World Airways Inc." au~
torização para continuar _a funcionar no Brasil.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e

ATos _Do

nos têrmos do Decreto nl? 35.514, de
18 de maio de 1954, decreta:
Art. 11? E' concedida à sociedade
anónima "Pan American World Airways Inc." com sede na cid-ade de
Nova York Cond·ado e Estado de Nova
York Estàdos- Unidcs da América,
autm:izada a funcionar na República
pelo Decreto 18.768, de 28 de maio de
1929, e, posteriormente, autorizada a
prosseguir com as suas· atividades no
País pelos Decretos números <:0. 498,
de 7 'àe outubro de 1931, 23.843, de
15 de outubro -de 1947, 26.711, de 27
de maio de 1949, 27.403, de 8 .1e n?vembro de 1949, 28."071, d'e 2 de maw
de 1950, 31.895, de 5 de dezembro de
1952, 33.157, de 25 de junho de 1953,
· 34 ·a1g. de 17 de ·dezembro de 1953,
40:438: de 23 de novembro de 1956,
48.452, de 30 de jnho. de 1960 e :t9 ..468,·
de 7 de tlezembw de 1960, autonzacão para continuar a fuJ1,cicnar :r:to
Brasil ·com as modificações estatutarias que apresentou. consoante Resolução aprovada em reunião de sua DIreteria, realizad-a a 5 ·de maio de 1964
e mediante as mesmas cláusulas que
acompanham o citado.' Decreto número 23.843, de 15 de outubro de 1947,
obrigando-se a mesma sociedade a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor,- ou qqe ven~oam
a vigorar, sôbre o objeto da autorização .. A êste Decreto acompanha. _a
traduçáo oficial dos Estatutos soc1a1s
'apresentados com suas alterações.
Broasilia, 29 de junho de 1965; 144<?
da Independência e 779 da· República.
H,

CASTELLQ BRANCO

Leia-se:
... do Decreto nl? 41.932, de 30 de
Julho de 1957; Na alínea d), onde ~e
lê: d) São Pedro D'.(Umeida, de que
é titular ...
Leia.:.se:
d) S_âo Pedro D'aldeia, de que é
titular ...
Na página 8.620, P coluna, no Ar~
tfgo 29, ond~ se lê: ... A conecssio·
nária devera ...
Leia-se:
. . . A concessionária devera, . ·..

--·-

DECRETO N ,9 56.967 - DE
OUTUBRO DE 1965

l,Q DE

Regulamenta a ~ei n9 4. 663, de 3 de
junho de 1965.

(Publicado no Diário Oficial de 7 de
outubro de 1965, e retificado ~o
Diário Oticlal de-14.10.65 -

I -

Parte

Seçao

I).

Retificação

No itern 1, do art. 19, onde se lê:
... de consumo. de carátei> não essençial que . . . - Leia-se: ... ·de con-

suíno de caráter não sazonal que

DECRETO N9 57.271 - DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1965
Institui o sistema de incentivos à estabilização de preços e dá outras
· providêlwiaS.

(Publicado no Diário O jicial - Seção ·
I - Pilrte I - de 16.11.65, e Retificad_o ho Diário .Ojicia:t de 23.11.65)
Rettjicação

Eduardo Gomes

DECRETO N<? 56.740
AGÔSTQ DE 1965
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DE

17

DE

Transfere para o Centro Fluminénse.
de Eletricidade S. A. concessões de
que são titulares o Estado do Rio
de Janeiro e ~ Com~ssão Estadual
de Energta Elétrica do Rio de Janeiro.

(Publicado no Diário Oficial - Seção
I - Parte I - de 25-8 e l'etificado no
de 17-11-65)
Retificaç(J,o

Na. página B. 619, 411- colnna, item
r, alinea b), onde se lê: ... do Decreto n<? CilegiveD, de 30 de julho de
1957;

No item V do art. 69, onde se lê:
... ·redução do ímpôsto de: renda previstos na Lei nl? 5. 664-65, . . . leia-se:
... redução do impôs to de renda previstos na Lei nl? 4.663-65, ...
DEC:ij,_ETO N.l? 57-.533 __:.' DE 29
DEZEMJJRO DE 1965

~DE

·Outorga ao l)epartamento de Aguas
é Energia do Estado de Pernambu~
co concessão para distrZb1f,tr ener.gia_ elêtrica.

(Publicado no Diário Oficzaz de 18 de
janeiro de 1966) - Parte I - Seção I).
RetificCU}âo

Na página 573, parágrafo un1co, do

a:rt. 6.9, onde se lê: ...

entendendo~
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se não o (ilegível) que . . . - Leia~
se:
entendendo-se se não o fizer

que- ....

DECRETO N .o 57.540 . - DE 29
. DEZEMBRO DE 1965-

DE

Outorga à Companhia de· Eletrijicação Rurat do Nordeste conceSsão
para distribuir energia elétrica.

(Publicado no Diário Ojíctal
Seção I - Parte 1 - de 18-1-66).
Retijicação
~a página 575, 2.:J. 'COluna, no Ar~

tigo. 1o, onde se 1€:

_... de Chapadinha, (ilegível) Ba-

celar ...
Leia-se:
.·. .

lar ...

d~

Chapadinha, Duque Bace-

DECRETO NQ 57.55-1 --

DE

29

DS

DEZEMBRO DE 19/)5

Autorir.:a .a Companhia PCtuli&ta de
Fórça e Luz a construir linha de

transmissão.

(Publicado no Diãrio 0Jicwi --'- Seçâo I - Parte I - de Hl.l. õ-5~)
Retijicaçá'

No preâmbulo, onde se le: . . . e
nos tê r mos do art. Weg! vel) do De-·
creto.:.Jei nº~ 852, de 11 d.e novembro
de 1933, ... leia.;.se: .. ." e nos têrmus
dp artigo 59 do Decreto-Lei n9 852, de
11 de novembro de 1938, ...
DECRETO N9 57. 674 --

J ANElSO DE 1966

DE

27

São Paulo, Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul
Leia-se:
Quantitativo de Rancho Cb) Cr$ 180
São Paulo, Paraná, San~a Catarina
e Rio Grande de Sul
Nas Instruções anexa ao Decreto,
na página 1.374, W coluna - •·seçao
-DA ETAPA", item 211.1. 'onde se
· 1
tê:
.
" ... compreende as parcela,<; de 10%
para o café, 60% - para o almoço e
40% para o jantar ... "
Leia-se:
." ... compreende as parcelas de 10~1o
para· o café, 5·0% para o almoço e
40% para o jantar ... "
Onde se lê:
" ... nas proporções correspondentes
a 10,60 e 40 % sôbre ... "
Leia-se:
" ... nas proporções cot-reSpondente,::;
a 10%, 50o/o e 40% sôbre ... "

DE

Aprova as Tqbeias de Fixaçáo ae
VaZôres da Etapa, em suas diferentes modalidades, e dos Complementos à Ração comum das Fôrças Ar. madas, para o primetro semestre de
1966, e dà outras providd-nczas.

(PUblicado no Diário Otzcica. --- Seção I - Parte. I, de 4-2 e retmcado
no· de 11-2-1966).
lletijicaçáa

No Quadre anexo ao Decreto. na pá-

gina 1.371, na letra' A"- Para custeio
da Ração Comum, onde se lê:
Quantitativo de Rancno (b) Cr$ QBO

DEORE:TO N9 57.699 -

DE

FEVEREIRO DE 195Õ

2 ri'l!:

Abre ao Poder JUdiciário - Tribunal
Superior Eleitoral - o erêdito ebpecial de Cr$ 5.422.893,50, para t>"
fim que. especifica.

(PubliCado nu· Diário O.tu;oa) çào I L Parte I - de 7.2.66.)

ee"

Retijicaçâo

Na página 1..437, 2:)- couma. nas as·
sinaturas, onde 'se lê: H. Castelb
Branco - Octávio Gouveia de Bu ..
lhôe's - Leia-se: H. Caõ:5t-ello Brauw
- Mem de Sá - Octávio Gouveia ae
Bulhões.
DECRETO NQ 57.721 -

FEVEREIRO DE 1966

Outorga concessão
energia elé.trica.

DE

2.

Dili

pant distriDuzr

(Publicado no Diário· O jzczal ·- SeParte 1 - de 10.2.66.)

ção I -

Retijicação

Na página 1.627, 3~ coluna, no preâmbulo, onde se lê: ... Ue 25 ae outubro de <iJegível), decrete\: - Leiase: ... de 25 de outubro de 1941, tle·
c:reta:
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DECRETO N\l 57. 805 '- DE 1'1 DE
FEVERI:IRO DE

1966

Declara de utiHdade püblica a jaixa
ae terra destinada à passagem àa
lmha de transmissão entre a U~ina.
1'ermoelétrica de Santa Cruz ,; a
subestaçáo da Central Elétrica ãe
l<'urnas, no Estado da Guanabarrt.

(Publicado no

Seçào I -

Diário

Parte I -

Oficial

de 23 o.e

fevereiro .de 1966)

Retiticação

Na página 2.019, 21!- coluna, no :t.ttigo· 19, na penúltima descrição, onde

se lê:

. . . depois de 1. 630,40 metros \·erift-

ca-se uma deflexão de 4940'E;
Leia-se:
... depois de 1.630, 4{1 metros verifica-se uma deflexao de 4900E;
Nas mesmas página e· coluna, no
·art. 39, onde se lê:
... da (ilegíyel) Elétricas Brasileiras S.A . . . .

Leia-se:
. . . da Centrais Elétricas

ra.s

Br~1.silei~

S.A . . . .

DECRETO" N9 57.309

FEVEREIRO DE 1966

DE 14 DE

Declara de utilidade púhlica ~ara fins
de desapropriação, çm favor da
Companhia Vale do Rio Doce, as
áreas de terrenos necessárias a seu
programa de expansáo

O ·presidente da Repúblicà, no uso
de suas atribuições e nos termos do

.Decreto-le,i n\l 3.365, de 21 de junho
de 1911, e da Lei n? 2 .1SB, à'e 2 de
maio de 1956, decreta:
Al"t. 19 São declaradas de utili~

da.de pública, para fins de desapropriaçáo em favor da Cmnpanhia Vale
do Rio Do-ce, as faixas de ter1·enos no
total de 4,123750 quilômctros qua.dra·dos, aproximadamente, ;:;ituadas no
município de Nova Ero,, Est::ldo de
f1·1inas Gera1s.

Art. 29 As faiXas de tenas_ a que.
ce refere êste decreto !1cha.n1-se limiradgs pela poligonal ·fecinda · cujo~
Vé!'tice~ tem as seguintes ccm·ae!1adas:
A i (X
5-5350, y
43300)
A 2 (X
A 3 (X
A-1 (X

A5

(X

56700, y -- 4JD00)
56300, y
47600)
57950, y - 48750)
~8500)
58700, y

A 6
A 7
A 8
A O
AlO
All
B 1
B 2
B 3
B 4
B5
E6
B7
B 8
B9
B10
Bl1

(X

(X
(X
(X

(x

(X
(X

(X
(X'=
(X

(X

(X

(X
(X
(X
(X

(X
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59$50, y -· 49650)

60750,
61500,
62600,
63100,
63100,
57200,
57100,
57900,
58900,
59'100,
60500,
61050,
61800,
62:300,
634.00,
63400,

48050)
y -- 49700)
50700)
y
50S'OO)
y
51400)
y
46300)
y
47300)
y
48150)
y
y -= 48050)
48500)
y
47650)
y
y ·-· 47700)
y
49500)
y ··- 50250)
y -- 50700)
y
51400)
y

Att. 3\l As ccoi-denadas indicada2
referem-se ao sistema em que o
RN J 24, d0 Conselho Nacional de
Geografia e Estatística, cota 580,574,
cravado no segundo degrau da esca..
darm da Matriz de João Monlevade
tem como coordenadas x = 45.683,09
e y = 31?. tl24,60, em que o eixo .dos yy
é paralelo ,à direção nortl:!-sul verda~

deira.
Art. 49 Par·a os efeitos do disposto
no artigo 15 do Decreto-lei n9 3.3<55,

de 21 de junho de 1941, a d.esapropriação a que se refere êste deçreto é de..:
clarada de caráter urgente, devendo â
Companhia Vale do Rio Doce promàvê-la em seu próprio nomf e com seus
recursos exclusivos.
Art. 5° .l!:ste decreto entrará enl
VIgor n2, data- de sua pubhcação, r·evo·
gadas as disposições em. contrário.
Bl.'asilia, 14 de fevereiro de 1966;
l4.5') da Independência e 789 da
República.

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO Nç 57. 8Ú, - DE 15
FEVEREIRO .DE _:_ 9%

DE

Fixa a composição da Deu;gaçãO Erasileim na Comissão Misi"a Executora
do Acôrdo Brasil-Estaaos Unidus
sôbre Serviços Cartogr(U1cos_ d6-fine
sua vinculação com órgãos do Go1Jêmo brasileiro e dá outra.i 11rM'i~
rlências.

(F'..:.blicado no D·Lário Oi1cial
Parte I -,- de ?.:L?.. 6G.>

st~.

ção · 1 -

Retificação

Na pág·ina 2.019, 4*!- ;::OJlma, no a.r~
tig.J 1'-\ alínea o, item II, cn1e Sé )é:
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j'II -

pelo Ministério -:ta

f~gricultura,

como representantes do Ob;:;ervatório
Nacional;" Leia-se: "II -- pelo Ministerio da Educação e C'.litum., como
representantes do Observatório Nacional;"
DECRETO N9 5"7. 855-A FEVEREIRO

DE

DE

24

DE

1966

Aprova o Regulamento de Correspondência do Exército (R-8)

o Presidente da Repúbli-ca, usando
da atribuição que lhe confere o .artigo 87,_ inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Fica aprOvado o Regúla~
menta de Correspondência do Exército (R-8), que com êste baixa, assinado pelo· General-de-Exército Décio Palmeiro de Escobar, Ministro da
Guerra, interino.
Art. 2º ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24- de fevereiro de 1965;
1459 da Independência e 789 · da República.
H.

Q,\STELLO BRANCO.

Decio Esc o bar.

REGULAl\1ENTO DE CORRESPON ..
D:€NCIA DO EXllRCITO - R-8
TÍTULO I

Generalidades
CAPÍTULO I

Finalidade

Art. 19 o Regulamento de Correspondência do Exército destina-se a
constituir um gui-a para a ·elaboração, recepção e encaminhamento de
papéis no Ministério da Guerra.
Art. 29 O presente Regulamento
trata das normas de redação. segurança, processamento e trânsito ·cta
-correspondência oficial nO Exército,
fixando os tipos de papéis e modelos
a serem -utilizados.
·
§ 1Q A -correspondência para fins
de justiça, a referente à contabilidade de fundos e de material, bem co.'T.O
.
a correspondência em campanha devérâa· observftr o· disposto nas publicações específicas, -ressalvadas, todavia, as_ prescrições gérais aplicáveis e
constantes dêste Regulamento.

_§ 29 Ao Ministro da Guerra cabe
resolver os casós omissos ou duvidosos verificados na aplicação dêste
Regulamentq.
·cAPÍ'rULO II

Correspondência Oficial

Art. 39 Correspondência oficial é
o meio utilizado para manter-se relações de serviço.
_ ,
Parágrafo único. Ab~ange todos os
documentos
lavrados, expedidos ou
reC-ebidos em objeto de serviço.
Ârt. 49 São documentos de correspondência oficial em uso no Ministério da Guerra:
1) Avi.sos
2) Cartas e cartões
3) Despachos -ou decisões
4:) ExposiÇão de Motivos
5) Instruções
6) Memorandos
7) Memoriais
8). Notas
9) Oficias
10) Ordens
11) Portarias
12) Radiogramas; telegramas e te~
lefonemas
13) Relatórios
14} Remessas ou Restituições
15) -Requerimentos.
Parágrafo único.- Ofícios, partes e
,Jutros documentos podem ter- conteúdos característicos, tais como:
1) Circulares
2) Consultas
3) Encaminhamentos
4) Indi-eações
5) InfOl:mações
6) Pareceres
7) Partes
8) Propostas
9) Queixas
10) Reconsiderações de atos
11) Representações.
Art. 5.'? Na cm·respondência oficial
sáo também utiUzados os seguinteS
expedientes:
1), Apostilas
2) Atas
3) Certidões
4) Contratos
5) Cópias autênticas
6) Decreto:s
7) Diretrizes
3) Editais
9) Leis
~0) Notas Ministeriais

ATos
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Normas

12) Planos
13) Procuracões
14) Prograrrias

15) Têrmos.

CAPÍTULO

l!I

Definições e Características

Art. 69 Redação OficisJ é a maneira de redigir a correspondência e
outros expedientes, em objeto de ·serviço.
Art. 79 A redação oficial em uso
no Ministério da Guerra, obedecendo
e prece!tos tra.dicionais e normas ae
elevado respeito, deve possu~r:
1) Correção
gramatiCal - indispensável ::\ ccnceituaçào çl.o documento;

Clareza - necessária: ao seu
perfeito· entendimento;
3) Sobriedade para que a redação seja simples sem ser vulgar;
4) Precisão no emprêgo exato
do vocábulo para evitar -diferenteS
interpretações;
5) Impes.soaJidade pam que os
interês_ses do serviço quperem as opiniões pessoais;
6) Polidez indicativo -de forma~
ção compatível com o desempenho da
função.
2)

TíTULO

ir.

Correspondência· Militar
CAPITULO IV

Classificação

Art. 8.9 A corr€spondêúcia oficial
ern uso no Ministério da Guerra
classifica-se:
1)
quanto ao trânsito, em ex.terrii
e interna;
2) quanto à natureza, em sigilosa
e ostensiva;
3) quanto à p"!'ecedência, em' nor~
mal, urgente e urgentíssima;
4) quanto ao meio de comunicação
empregado, em:
a) postal
b) ·radiotelegráfica
c) radiotelefônica
a) telegráfica
e) telefônica
f>. por mensageiro.

E:xÉcuTrvo
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Art. 9.9 A correspondência telefô·
nica deverá observar, no· que diz res~·
peito ao seu eQ1prêgo e exploração,
as regr-as e preceHos conti-Ci.os no
Mo,nual _de Campanha próprio.
Art. 10. Correspondência· por men.;,
sageiro é a que utiliz<J, praças ou mesmo oficiais ·para sua transmiss;io,
conforme o requeira a natureza do
assunto.
Parágrafo Único. O envio -de men~
sagens sigilosas ,far...se-á de acórdo
com as presc1·íções do Regulamento
para Salvaguarda das Informações
que interessam à Segurança Nacional.
CAPITULO V

cortesponaência zn·te_rna e· Externa

Art. 11. Corres·pondência interna é
a que transita no âmbito da urna or··
grmização Militar.
Parágrafo úhico. Quando dela re~
sultar ·uma externa, esta deverá ser
feita em ofício; D.o caso de ser ne~
cessário anexar algum documento
1nterno, êste deverá sê-lo em forma
de cópia autêntica, conservando-se o
documento original no arquivo _da or~
ga.n1zação.
·
Art. 12.

Cqrrespondência

exr.e:rna

é a que transita entre duas Organiza~

çõe"s do Ministério da Guerra, ou en~
tre qualquer· delas· e outras organiza~
çõe8 estranhas ao Min"istério. Em geral, reveste-se da forma de ofício.
CAPITULO VI

Correspondência Sigilosa
e Ostenswa
Art. 13. Correspondência sig·ilósa · é
aquela que, por sua natureza, tem a
sua divulgação, o seu manuseio, a
classificação, -a .marcat;tão, ·a- incineração. etc., . sujeitos às pre~criç.õei;· do
Regulamento- para a Salvagll,fl.rda daS
Informações que Interessam à Seguranç-a: Nacional.
AÚ. 14. Segub.do ·. a categorht do
assunto e quanto à extensão ·do meio
em que pOde circular, a correspondência sigilosa será classiiica.da ,Pela
autoridade competente em:
1) ultra secreta;
2) secreta;
3) con"!idencial;
4) reservada..
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atribuição de qualquer oficial dM
Fôrcas Armadas ou Oficial Administrativo.
Art. 19. Os documentos sigilosos
devem obrigatOriamente trazer, em
cada página, no alto e em baixo, corNação.
respondepte ao meio da página, em
Art. 16. Secreta
Toma essa
caracteres grandes, escritO'lS- ou car1m~
classificação a correspondência cuja bados a tinta carmim, a classifica~
revelação ·desautorizada poria em peção correspondente.
rigo a Segurança Nacional,- ou cau20. A correspondência sigilosaria sério prejuízo ao interêsse ou sa,Art.
no que tange à sua fiscalização,
ao prestígio da, Nação, ou a qualquer
admite duas categorias:
atividade do Govêrno, ou que resultaria em grande vantagem para uma
1) Controlada - Tôda aquela clasou meis de urna Nação estrangeira.
sificada como ultra secreta, secreta,
confidencial, ou. dócurnento ou dis1) A classificação e a reclassificapositivo cri]Jtográfico reservado, doção da correspondência em Ultra Setado de número de registro, de título
creta e Secreta é privativa dos memconvencional e acompanhado de insbros do Conselho de Segurança Natruções para que o detentor do mes·
cional e de seu· se·cretário-Geral, bem
mo preste contas periOdicamente.
como das autori-dades a êles subordiEstá sujeita às Instruções sôbre do~
nadas, que receberam tal delegaçào
cumentos sigilosos controlados
do
em regulamento ou instruções ..
Exército:
2) No Ministério da Guerra, a· elas~
a) Docume~tn contr'olado não deve
ser· confundido com documento elas~
sificação da correspondência especisificado slgilo.so, ao qual tenha sido
ficada no número anterior é da atribuiç§.o do Ministro e .do Chefe do
dado, por motivos
administrativos,
Estado-Maior do Exército e deritais
número ou títu1o convencional para
autoridades por êles credenciadas de
fins de protocolo ou referência, tao
acôrdo com o RegUlamento para
sOmente, e do qual não se exigem veSalvaguarda das Informações que Inrificações periódicas.
teressam à Segurança Nacional e insb) Os documentos sOmente serão
truções complementares.
controlados se a autoridade expedidoTa julgar essencial controlar a disPat;'ágrafo único. Todo documento
tribuiç§.o e manter o registro sôbre a
Ultra Secreto e Secreto deve indicar
custódia de tôdas as cópias, considea autoridade que o classificar, a ru- rando
o interêsse da Def_esa- Nacional,
brica de quem carimbou e a data em
de acôrdo com o que prescreve o Reque o fêz.
gulamento para a Sa1v?..gua.rda das
Art. 17. Confidencial - Toma· essa Informações. que Interessam. à Segu~
classificação a con-espondência cuja Tança Nacional (R S I S N) .
revelaÇão desautorizada, apesar de
c) A
corrésoondência controlada
não pôr em perigO a Segurança Natrará no alto da. primeira fôlha, à
cional, seja prejudicial aos interêsses · -esquerda da classificação do doou prestígio da Nação, a qualquer
cumento, a palavra, ~~controlado" e
atividade ·governamental, ou a um
o número do exemplar.
indivíduo; ou que possa criar emba~
2) Não controlada - A que disraça -administrativo, ou -apresentar pensa a· formalidade de contrôle pe~
vantagens para uma Nação estranriódico.
geira. "
·
Art. 21. Ao serem destruíd.os os
Art. 18. Reservada - Toma essa
rascunhos, fôlhas de papel carbono.
classificação a correspondência nao "cllchês", estêncels, notas e;;;tenogra:especificada em nenhuma das cate~
fadas e minutas, que contenham dagorias já mencionadas, e que não de:..
dos ultra secretos, secretos ou confivam ser publicadas ou comunicadas
denciais, ter sempre presente que:
a qualquer um, exceto para fins .ofi1) documentos
apenas rasgados,
ciais. ·
mesmo amarrotados e postos fora, pOParágrafo único. A classificação e
dem ser reunidos de modo que tore. reclassificação da correspondência nem legivel a escrita ou -impressão
em Confid::mcial e Reservnda é da neles ex!stentes;
Art. 15. Ultra Secreta -,_ Toma
essa classificação a correspondência
secreta especial. Requer um grau es ..
pecial de segmança, visto que seu
conhecimento por pessoa náo autorizada causaria dano excepcional à .
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2) podem ser lidas cóm facilidade
as impressões deixadas em fôlhas de
mata-borrào e papel carbono; sobretudo quando novas, e ainda sôbre ~u
tras de papel comum, se GOnservaaas
por baixo daquelas sôbre as quais, se
escreve;
3) é possível tornar legível o quz
se acha escrito em documentos com)letamente queimados e nao tritura··
dos;
- 4) existem máquinas fotográficas, de
tamanho diminuto, com que se podem
fotografar documentos quase instan. .
tâneam:ente.

Art. 22. A responsabilidade da catalogação e guarda de tôda a correspondência sigilosa,. controlada caberá. às autoridades seguintes:
1) Chefes de EM ou de Gabinete,
nas Grandes Unidades ou Repartições
,Militares chefiadas por Oficial-General;
2) Comandantes,· Diretores ou Chefes, nos COl'pos de Tropa,· Estabelecim~ntos ou ~epartições Militares.
Art .., 23. A Catalogação e guarda da
documentação sigilosa, controlada ou
não, será feita pelo Oficial Chefe da
Repartição que tratar de assuntos
5igilosos <S-2, E-2, etc.) ou por OflJial pa.ra isso designado, nas organi;;;ações onde não existir orgânicamente
tal repartição, ficand-o êsse oficial responsável pela. fiscaliz-8.ção da integral aplicaçáo do RSISN.
1) São também detentores responsáveis os Chefes das Repartições internas ou comando de Unidades ou
Subunidades incorporadas, a quem
forem distribuídos documentos sigilosos, controlados ou não, para desempenho de seus deveres oficiais.
2) Sempre que houver substituição
de funções, as autoridades detentoras
deverão passar aos seus substitutos,
pessoalmente, tôda a correspondência
sigilosa controlade,, comunicando êsse
fato à autoridade competente, conforme estabelece o· RSISN.
3) o extravio ou perda de doeu~
menta sigiloso, no todo ou em parte,
deverá ser comunic3.do imediatamente à autoridade remetente, independente de outras medidas previstas no
Regulamento citado no" número anterior.

Art. 24. Documentos conttolados e
ultra.-secretos, secretos e confidenciais
não controlados, serão guardados nos
arquivos mais seguros disponlveis, de
preferência em cofre de três combinações, ou seu equin.lcnte; documen.:
tos reservados serão guardados
de
modo que se lhes garanta razoável
grau . de segurança.
Art. 25. CorrespCmdência ostensiva é a que não está compreendida
nas categorias anteriores e cujo· conhecimento ou divulgação -não prejudica os interêsses nacionais· ou a
administração,· não sendo. enketanto,
permitida sua publicação além da
imprensa oficial, salvo quando auto~
rizado..
CAPITULO VII

Correspondência Normal, Urgente
e Urgentíssima - Prazos.

Art. 26. Normal é aquela cujo estudo e tramitação se fazem regularmente, dentro dos prazos fixados. Tal
prazo não deve exceder de 10 dias
úteis contados entre a- data de entrada e' a
saída do
protocolo-geral
da, Repartição, dos quais oito dias
com· o oficial ou servidor incumbido
de estudá-19,, sob pena de respo:lsabilidade.
1) Para ·contrôle dêsse prazo, todo
documento terá mil item, o últimO,
em que será .mencionado o .número
de dias em que o mesmo permaneceu
na repartição para ser informado.
2) Quando o assunto exigir maior
pr2.zo P1Ha ser estudado. a demora
deverá ser devidamente justificada no
no último item,
processo. também
com a declaração do motivo que a
determinou, evitando~se a forma vaga de "acúmiJ.lo de serviço", "falta
de pessoal" e outras .. semelhantes.
Art. 27. Urgente é a que, em faqe
da natureza do assunto, tem tratamento preferencial sôbre a normal,
para que seu estudo, decisão e tramitaçáo se façam no menor prazo possível.
1) Os pedidos de reconsideração, re··
cursos, processos de herançª- de militares falecidos, funeral, veficimentos
e vantagens atl'asado.s e' exercícios ~in
dos, são- consfdet'ados urgentes.
2) Os radiogramas e telegramas,
para efeito de tramitação, são consi~
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3) A critério da autorldarte expedi~
dora, sempre que O assunto o exigir
e quando se destinar a guarnições
longínquas e mal servidas de outros
de classificação e expedição.
meios de comunicação, serâ emprega-_
3)_ os docum~mtos classificado.~ coda a correspondênciá a,P.ropostal, pa.g·a
mo "Urgente" terão encaminhp.mcnto
no. prazo má~imq de vinte e quatro à bôca do cofre, sempre que- ;:~ão _fôr
utilizado o Cor-reio Aéreo Nacional.
horas.
Art. 30. Correspondência radiotele4) o documento só será considerado
gráfica é a transmitida pelas est.açije.s
como urgente, quando sôbre a mesma
pertencentes ao MinisLério da Guerra.
classfficação vier a rubric::t da autoridade que o assina.
1) Poderá ser empr~gada ('m caráArt. 28. Urgentissimo é o ;;:rau atrl- ter particular, pelos: militares, desde
bnido à corresponct_ência que deva che- que não haja prejuízo par.a u· serviço
gar ao destinatário no menor pr.azo e quando visada pela autoridade ·cutnpossivel. E' o mais alto grau e exige petente.
escoamento imediato e .dircto, isto é,
2) A correspondência sigilosa· s-<::.rá
sem passar pelos canais que devam
expedida em linguagem ctfrada.
faze1· simples eucaminhaíueutos, salvo
Art. 31. Correspondênr-t<:~ r"<L9.iotelese expressamente declarado_ ·
é aquela feita por interméaiu
1) Com o grau "Urg.entíssimo·' fônica
das estações niilita.res· e 1·esP-nada ao
transitam os processos de interess~ da serv1ço
oficial das altas· :autoridades.
justrça (mandado de segurança, ações
urdmárias,' "habeas-corpus'' etc.) ou
n Só €ill casos excepciona-Ls e a cridas Casas do Congresso (pedidos de
tério da autortdade competente, será
informaçôes, projetas de .lei,. etc.),
permitido seu uso. em caráter {!artialém de outros em que a natureza do cular.
assunto assim o exija, como por exeni2) e.e usada freqUentemente para
plo os referentes à situação de emergência que afetam a Segurança Na- fins de tl'ansmissão de ord~ns ou indagações de fatos, deve ser registrada
cional.
em livros ou üchas aprop:iadas.
2) o documento só será considerado
·:n Os radiofonemas imoortantés decomo urgentíssimo, quando . sôbre a
vem ser cotejados.
mesma clussificacão vier a rub-rica da
autoridade que ·o: assina.
Art. 32. A correspomlAncia telegráfica. é atJ,uela que utiliza os teléCAPÍTULO VIII
grafos das agências do Departamento
dos Correl'os e Telégrafos; é usada ex-·
Correspondência
Postal,
Radiotele~
clusivamente no interêss~ do servtço
gráfica e Telegráfica
público e só quando se tratar de assunto urgente e não pos~a · se!' ex~
Art. 29: Correspondência postal e pedida por outro meio de comunicaa encaminhada ao destinatário p:>r ç_âo; neste caso, goza de franquia teintermédio de um serviço de correi0.
legráfica de acôrdo com n legislaç~o
Quando o fôr por meio do Depar~a que dispõe sôbre o uso oficial da cormentp dos Correios e Telégrafos
respondência postal e telegráfica..
(DCTI), a correspondênci.a oficial terâ
franquia postal, desde que não seja
TÍTULO III
via -aérea, de acôrdo.com a legislaçãO
que dispõe sôbre o us 0 oficial da corElaboração da Correspondência
re~po-ndência postal e telegráfica.
CAPÍTULO IX
1) Tôda a c9rrespondência classif~
cada como urgente ou Cll'gentísSi.ma
Regras de Redação
será expedida como expressa.
2) Tôda a correspondência si@;iloSa
Art. 03. A corres:pondência ofictal,
será expedida como registrada;- a osde acôrdo com o prescrito no "Artensiva, desde que seja assunto .de in- tigo. 79'', -deve ser clara, precisa e conterêsse da justiça ou haja imperativo.. cisa, redigida em linguagem corr_ente
na obtenção de recibo do destinatário, e tão completa quanto possível, desserá registrada.
tacando-se o essencial, sem preâmbu ..

derados com. êste grau de precedên·
cia, sendo que, os primeiros, quando
cifrados, obedecem a normas especw.is
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los ou fórmul:;:,s de pura cortesia, o
que é dispensável quando transitar
somente no âmbito do EXército.
Art. 34. Tôdas as conclusões de~.
vem ter o caráter afirmativo ou ne~
gativo, ctevendo ser evftadas as expressões· redundantes, evasivas, s-em
responsabilidade, ou as inf01;maçõet:õ
que revelem a intenção de se facilita~
rem favores pessoais.
Art. 25. Será obrigatório o uso ClL1
o1·tografia o:t"icial regulada em lei.
Art. 36. Na correspondência com
autoridades estrant;eiras é de rigor o
uso do idioma português, devendo-se,
quando fôr passivei, fazer acompanhar
o documento escrito em vernáculo, da
respectiva traduçãO na língua considerada.
Parágrafo urllco. Para os países .•c
língua puu~.:o usual, a tradução será
semp·re em francês ou inglês, salvo
se, para os casos em aprêço, hcuver
tradutor em condições de verter com
tôda exat:idão.
Art. 37. Na correspondência que só
deva transitar· no Ministério da Guer~
ra, dispensam-Se as fórmulas de puta
corteSià, tnls como: "Tenho- a honra
de ... " e outras cuja ausência, não
denotando desatençãO pessoal, torna,
no entanto,_ mais simples e sucinta a
exposição.
·
Art. 38. Os documentos oficiais_, de
modo geral, constam de três partes:
1) Cabeç~Iho;
2) Texto;
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de pa.:rênteses. S"endo necessários outros subitens, será repetida a série·:
sôbr-e um traÇo horizontal.
Pm'âgl"afo único. Quando o texto·
constar de um só item, êste não será
numerado.
Art.
42. Em certos
documentos
(portm·ias, normas, instruções, etc.)
cujo texto é dividido em artigos, €stes
receberão numeração ordinal a:té o ar~
tigo nono (9°) e cardinal a partl'l· d{r
dez (10) '· todos p1·ecedidos da abre~
viatura "Art.".
·
Art. 43. Nos documentos referidos
no número anterior, o parágrafo será
empreg~do para indicar divisão imediata de um artigo; destina-se a esclarecer, completar e registrar as exc·eçõeS que se não puderem tazer no·
corpo ·do artigo e sua ntuneração segue a mesma regra estabelecida para.
o artigo.
PS.rágrafo Unrco. QuandO o artigo·
comportar um só parágrafo usar-~e-á
a forma por extenso - "Parágrafoúnico'' - e não "§ único''.
Art. 44. Quando, no texto de um
documento, fôr citada uma lei por seu
número e data, deverá figUrar entre
parênteses o Boletim do Exército ou
Diátio" Oficial que a publicou; caso
essa lei seja conhecida por nome particular, êste· · também figurará entra·
parênteses. Exemplo: Lei n'? 2.657, de
19 Dez 55 (Lei de Promoções de Oft~
ciais do Exército, BE 51-55).
Art. 45. O fêcho db documento é·
constituído exclusivamente pela assinatura da autoridade competente, sal~
vo se a correspondência fôr jirigida.
a autoridade civil, dignitário da Igre~
ja e outras personall'da.des, quando ~:e~
rã o usadas exppessões de cortesia.

Fêcho.
Art. 39. o cab8çalho varia conw.~.
me a espécie de documento <ver Titulo IV, com os respectivos exçmploa
e os modelos em anexo' .
Art. 46. Além das prescrições dO'
Art. 40. o texto, parte principà.J
presente capitulo convém seja obser~
do documento, poderá ser desdobrado
v
ado
o seguinte:
em itens, de modo que as idéias se
apresentem deílm'das em cada item v
1) Evitar
escrever ., subsb:tntivo
se sueedam em conelação cóm as .an~
"número 1 ', por extenso, · qvando vier·
teriores.
seguido de algarismo; deve-se usar·
Art. 41. Os itens serão indicaaos · ".N'? 5",. "N'? 20" etc.
por algarismos arábicos cardinais e
2;
Os numel'ais Cardin&is, quauau
para sua subdivisão serão usadas Je~
datas <anos,, devem sertras minúsculas; quando a exp6sição designarem
do assunto exigir outro desdobramen- grafados sem -ponto ou espaç,o sepato. usar~se-ão algari~mos arábicos se- rando as classes; deve-se tscrever
guidos- de parênteses; se outra sl.ibdi- "1942" e não "1.942" ou 1 942".
vrsão fôr necessária, esta será desig3) ExpOsições de motivos, Avisos,
nada por letras minúsculas seg-Uidas Ofidos e outros expedientes q_uand<r
3)
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-citados sem indicação de
número e
1
data, isto é, indeterminadnmente, de-.
vem ser escritos com letra minúscula;
quando mencionados com número e
data· devem ser. grafados · com. inicial
maiúscula: "o ofício do DPG esclareceu ... " e '\O ofício ··N9 615, de 4
Fev 49, desta Diretoria deu por encerrado ... ".
4) Quando fOr citado algum artigo
deve-se ti.sar a abreviatura "Art":
·quando a referência ao artigo não fór
acomp::mhada do número correspon ·
dent.~. deve-se. escrever a palavra por
-extenso.
5) Na red·l-çào de· telegramas e radiogramas deverá ser. empregado o
menor número possível de palavras.
Serao usadas largamente as ·abreviaturas militares e suprimidas as expressões de cortesia, bem como as· par-tículas gramaticais e de pontuaç'.o.
desde que tais supressões não afetem
a clareza do assunto trat8,do. Observar as "Normas para Correspondênci•a
·Radiotelegráfica e Tráfego'' e o "·Código de Abreviaturas parg Correspondência Telegráfica - CACT".
CAPÍTULO X

Tmtamento

Art. 47. Os tratamentos tradicionai::;
usados na correspondência militar
são: "Vo2sa Excelência" e "Vós".
1) Usa-se "VÜssa Excelência". (por
extenso) apenas na correspondência
·dirigida ao Presidente da República· e
V. Exl)o (abreviado) quando o destinatário fõr Oficial-General das Fôrças Armadas ou· se as seguintes autoridades:
a) Vice-Presidente da República;
b) Ministros de Estado e Chefes de
Gabinete da Presidência da Repú.:.
blica;
c) Membl'OS do Congresso nacional;
d) _Ministros,
Desembl3.rgadores e
Jvizes dos Tribun-ais;
e) Embaixadores e Min,istros;
j) Chefes de Missões Diplomáticas
Estrangeiras;
g) Prefeito do Distrito I<'ederal;
h) Governadores de Estados e Territórios;
i) Chefe de Polícia do DFSP;
j) Procurador Geral ·da República;
l) Consultor Geral da República;
m) Subprocuractàr Geral de-· Repú~
··blica;
"
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n) Procuradores Gerais;
O) Auditores Militares;
p) Membros dos Legislativos Estaduais;
2) o:~ tratamento
"vós'' é empregado na correspondência dirigida às
demais autoridades c.ivis e militares
ou a. particulares quando em objeto de
serviço ..
Art. 48. Na correspondência destinada a dignitários da Igreja são usa~
dos os tratamentos:
1)
"Vossa· Santidade"
para o
Papa;
2) "Vossa Eminêncio.. " CV. Em?-)
para os Cardeais;·.
3) Vossa Excelência Reverendíssima
(V. Ex~ Revml)o) ~ para os ArcebispoS
e Bispos;
·
4) "VosSa Reverência" (V. Rev~) ou
"Vossa Reverendíssima" (V. Revmç.)
- para os d.emais eclesiásticos.
Art. 49. Qllimdo o expediente é do
mesmo teor para várias autoridades
(documento
circular) usa··se trata~
menta uniforme. se todcs os destinatários fizerem jus ao mesmo tratamento, esse será o empregado, caso
contrário usa··se "vOs".
Parágrafo único. Nos- convites de
qualquer n·~tureza o tratamento -a em.:
pregar será "V. Ex;_\".
CAPÍTULO XI

Emprêoo das Abrevzaturas e Símbolos

Art. 50. As ab!'eviaturas destinam,..
se à simplificação de palavras e expressões correntes n21. linguagem.
Art. 51. Na correspondência militar
empreg21.m--se as abreviaturas constantes do "Vocabulário Ortográfico
da Lingua portu.guêsa" e as estabele··
cidas ou previstas no Manual de Campanha "Abreviatui·as, Símbolos e Convenções Cartográficas" (C 21<0),
quando não colidirem com o VOC!l.bUlário, a exceçào dos pontos abreviativos,
que não serão usados para simplificar
a escrita.
Parágrafo único.
As abreviaturas
militates devem ser empregadas sàmente entre militares e, obrigatõria.mente, na correspundência inte,rna de
uma mesma Organização Militar .
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Art. 52. Num mesmo documento
emprega-se abreviatura livr.~mente, se
na primeira vez em que íor empregada vier precedida de seu significado
por extenso.
'
CAPÍTULO Xli

Regras Dactilográficas

Art. 53. A fiin de evit.ar expedição
de atos idênticos com formas de apresentação diferentes, deverao, toctos ._ .ç
executam serviços datilográficos nas
organizações militares, observar as
prescrições do presente capítulo.
Art. 5-4. As margens terão as seguintes dimensões:
1) Esquerda - 3,5 cm ou aproximadamente 14 espaços horizontais. Pa::a
a numeração do primeiro item, api"oximadam~nte 17 espaços horizontais;
2) Direito - 1 cm ou aproximadHmente 5 espaços _horizontais;
3) Inferior - 2 cm ou aproximadamente 7 espaços verticais nQ 1;
4) superior - 3 cm ou aproximac:.amente 9 espaços verticais nQ 1 (segunda fôlha e seguintes) .
Art. 55. o emprêgo dos espaços
. verticais será feito da m•3.neira abaixo
indicada:
1) nQ 1 - em tôdas as partes . o
cabeçalho; no texto, quando. fôr longo,
exigindo mais de uma fôlha; nas
transcrições (artigos, parágrafos, alineas, linhas pontuadas e entre uns e
outros); no fêcho (nome e pôsto sob
a assinatura) .
2) n? 2 - no texto dos documentos
pouco extensos (com 2 ou 3 itens Ue 3
a 4 linhas cada um), entre os itens de
documentoS em que no. texto seja
usado o espaço vertical nQ 1, para separar do corpo do documento o iniçio ·
e o fim das transcrições.
3) nQ 3 - pana separar os itens no:':i
documentos em cujo téxto seja empregado o espaço. vertical n? 2; para
a classificação do documento em "Urgente" ou "Urgentíssimo", contado
acima da denominação do docuniento.
Tal denominação será datilografada
ou carimbada.
4) n? 6 (6 vêzes o espaço vertical
nQ 1) - entre o cabeçalho e o texto
e entre o texto e a linha destinada, à
assinatura.
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Art. 56. Os sinais de pontu~ação ,eguir-se-ào imediatamente às palavras,
sem qualquer espaço. Depois dos -~
nais de pontuação serão observados os
seguintes espaços: virgula e ponto e
vírgula ·- um espaço; dois pontos,
ponto, ponto de excl[!mação, ponto de
interrogação e reticência - dois es··
pe..ços.
·
Art. 57. Os. números e símbolos deM
vem ser datilcgrafados de acôrdo com
as regras· da Comissão de Metrologia,
as quais assim se resumem:
1) Os números deverão ser escritos
em classes de três algarismos, podendo
a separação das classes ser feit•a por
meio de ponto (127 .123) ou de um espaço (127 .123) . · Esta regra não se
aplica às datas (anos) 0953) ;
2) A vírgula deve ser.usada exclusivamente. para separar a parte inteira
da parte decimal 0,52);
3) oS símbolos devem ser grafados
sem ponto abreviativo, sem aQ.iÍ;ão de
s, quando no plural, e sempre na ~~es~
ma linha horizontal em que o número
estiver escrito (135m e não 185ms ou
185m). Excetuam-se os símbolos das
unid,ades de temperatura - grau (9);
de tempo - hoi'a (h), minuto (m) e
segundo (s) ; e das sexagesimais d~
àngillo - grau (o), minuto (') e se··
gundo (").·os quais podem ·ser escritos como expoentes (3h5m8s) .
4) Os símbolos devem vir sempre ri.o
fim do número e nunca intercalados
entre a parte inteira e a decimal
(5,12m) . A única exceção é a abreviatura. Cr$ (cruzeiro), que precede sempre o número indic-ativo da importância, ficando extinta a fração do cruzeiro, denOminada "centavo". Exemplo Cr$ 100.000 ..

Art. 58. Na redação da correspondência militar; exceto na de cartas e
cartões, os nomes próprios geográfkL·:"
e de indivíduos são datilografados conr
caracteres maiúsculos a fim de os distinguir no conjunto do texto.
Art. 59. Na designação dos itens
Cumpre observar que a numeração fi.
que para dentro do texto. Para isso
escrever-se··á sõbre o 179 espaço horizontal, con"tado do limite esquerdo do
papel, O algarismo que irá constituir
o número do primeiro item, seguido de
um .ponto. Deixa-se um espaço em
branco e i'nicia-se o texto batendo-se
a sua primeira letra:
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1) A letra injci:il da segunda linha-

deve ser batida na ·distância estabele ~
cida para a margem esqUerda,· isto é;
3,5cm ou 14 espaços horizontais, aproximadamente.

.

2)

o

.

sinal gráfico_ final de

.

um~. li~

nha do texto deve ser batido na dis~
tâ.ncia estabelecida para a margem
direita; Caso seja impossível, nenhum
sinal supérfluo
será colocado pata
completar·· a linha.
Art. 60. com rehção ·aos subitens,

.st!a designação serâ feita com letra3

minúsculas, devendo após a letra indicadora seguir-se um ponto- e· um espaço em branco, depois do qual será
escrita a primeira l-etra do texto.

1) A subdiVisão seguinte far-se-á
com ·3..lgarismos arábicos seguidos do
sinal de Fechar Parênteses, seguido de
um espaço em branco, depois do qual
_será escrita a pfimeira letra do texto.
2) Se outras subdivisões forem ;_.cessárias, ·serão feitas com letras minúsculas seguidas do sinal .de Fechar
Pa-rênteses e obedecidaS as demai3
prescrições para subdivisõeS.
·
3) se ainda forem necessárias sub~
divisões; estas se1:âo designadas, necessàriamente, por algarismos arábicos
entre parênteses e letras minúsculas
-entre parênteses;
~
'
. 4) Sendo llecessárias' outras: subdivisões, ser::í, repetida tôda a s!'!rie, a
partir da designação de itepJ., sôbre.
um traço horizontaL
5) A designação _dos subi tens ou
subdivisões será -colocack._ no alinhamento vertical do número do primeiro
item, correspondendo o primeiro sinal
gráfico do subitem ou· _subdivisão ao
número do primeiro item.
6) A letra inicial, da segunda t: demais linhas dos _subitens ou subdivisões deve ser batida na, distância es-,.
tabelecida para a m•:trgem -esquerda,
isto é, 3,5 cm .ou 14 espaços horizontans, aproximadamente.
Art. 61. Sempre que se tiver de
transcrever textos de leis, regula~l.en
tos etc., proceder-se-á da seguinte
forma:
1) ·Iniciar a transcrição deixando o
espaço vertical n9 2;
2) Iniciar a primeira linha d.a
transcrição com sinal de ASPAS, batido a 6 espaços horizontais à direi-

ta do alinhamento 'vertical dos itens.
e subitens;
3) Manter, dur~nte a transcrição, o
espaço vertical n9 1;
·
4) ColoCar a· .letra inicial das linhas
seguintes no mesmo alinhamento vel'tical da primeira linha da t_ranscrição;
5) o lil-riite direito da transcrição
será o mesmo do corpo do documento;
6) Terminada a transcrição, reini~
. ciar o documento após o eSpaço vertical n9 2;
7) Os artigos, parágrafos e alíneas,
cuja transcrição fôr· desnecessária, se-·
rão substituídos por urna linha pon':"'
tuada.
Art. 62. ·As assinaturas, firmas ou
rubricas em documéntos e processos.
deverão ser --acompanhadas da re, ·tição completa do nome dos ·signatários e indicação das respectivas f'.lnções, tipogràficamente ou manuscritf'...s
ou, em caso de urgência, -utilizandó
carimbo, de qualquer forma com letra de imprensa. Para a assiiJ.atura,
será datilog·rafado um traço horizontal; distanciado, da última linha -do
texto, de 6- espaços verticais n!f 1 e
. inici~do em coincidência com a linha.
vertical do centro do papel e de extensão variável. Sob ésse traço será
d,;l..tilografado, em. létras maiúsculas, u
nome da ·autoridade Signatária (con··
forme cónsta do Almanaque do. Ex"ército) em uma linha:- Em .~outra logo
abaixo,· .a abreviatura do pôsto (gra:..
duo.çáo), seguida da função' O!J·Cargo~
por extenso, e da abreviatura da ·arganizaçáo Mil~tar.
Parágrafo umco. Se -o signatáriofôr oficial-general,. o_ pôsto preced~rá ·
o nome.
Art. 63. Os documentos assinados
pelo Ministro da .Guerra não t~!'á"J
traço p'.l.ra assinatura.
Art. 64. O oficial relator do i
cumento e o datilógrafo que o prepa:·
rou terão suas :-iniciais datilografada&
nas cópias do documento,' assim como'
o número do protocolo (PO_ - protocolo ostensivo ou PS - protoColo sigiloso) log·o abaixO
desSas .. inicia.is,
tudo na parte · infe'rior esquerda, na
altura de ..tm espaço vertical n9 2
-abaixo da linha do nome datilogra·~
fado d•J. autoridade.

621

ATOS DO PODER ExECUTIVO

Art. 65. o texto será iniciado a 6
-espaços verticais n9 1 da última lin:.a
-do cabeçalho.
Art. 66 sempre que o documento tiver mais de uma .fõlba, a partir da s"":.gunda, as fôlha.s serão numeradas ~u
cessivamente no meío e no alto, a 3
espaços verticais n!? 1 do limite supe··
rior do papel, entre dois traços de
união.
Ar.t. 67. Nas fôlhas im~nerada.s, a 9
espaços verticais n!? 1 do limite superior do papel, serão ·dactilografadas
as pal·~.vras: "Continuação do" seguidas da abreviatura do nome dó do·cumento, do seu número, da data e
da abreviatura. da OrganiZaça.o expedidora, tudo sepanado por virgulas,
entre parênteses e sublinhado por um
traço horizontal, de um 3xtremo a outro, respeitadas as margens.
Art. 68. Nas fôlhas numeradas, a
continuação do texto será iniciada 1
esp::~ço vertical n<? 2 abaixo ~o traç~;
referido no artigo anterior.
Att. 69. O envelope deverú conter
abaixo das Armas Nacionais e do
nome Ministério· da Guerra, em duas
linhas separadas por um espaço ve:r;t.iCal n!? 1 ou n9.2, conforme suas dimensões; as ·a.breviatutas das organizaçôe;.;:
militares intermediárias e o nome da
organização expedidora, tudo em ma1 ..
úscula. um ou dois espaços verticais
n9 1 abaixo do ,nome da organizaç:ão
-expedidora e .a 4 espaços horizontais
do limite esquerdo do envelope será
dactilografada a abreviatura da espé~
cie do documento seguida de um espaço em, branco, da letra N. outro espaço em branco, do número. do do ..
cumento. um troco inclinado e a abreviatura da seção-em que foi elaborado
o documento. Caso o documento seja
"urgente" ou "urgentíssimo" êsse
grau de precedência será dactilografado em maiúscula,· um espaço vertical n<? 1, abaixo··da linh!a. anterior. O
sobrescrito consta de-:.
1) forma de tratamento;
2) pôsto e cargo' do deStinatário;
3) rua e número (se fôr o caso) ;
4:) cidade, vila ou localidade e Estado ou Território, na mesma linha
e sublinhados.
§ 1'?. Deve ser usado o espaço vertical n9 1 entre a.s linhas do sobrescrito, a menos que o envelope seja de

. grandes dimensões, caso em que o es ..
paço será proporcional ao seu tamanho. Tôdas -as linhas do sobrescrito
deverão obedecer ao mesmo alinhamento vertical.
§ 2'?. A 4 espaços horizontaiS do limite esquetâo do envelope e 4 esp;.tços verticais n!? 1 .acima do limite interior dactilografar-s·e-á a palavra
"Do" seguida do pôsto e do cargo do
signatário. ·
§ 39. Quando a correspondência fõr
pessoal, o nome do signatário cons~
tará · do sobrescrito logo depois do
pôsto e .o cargo constituirá outra linha.
Art. 70. Os radiogramas e telegramas serão datilograf.J.dos em caracteres maiúsculos, com dois espaços en-·
tre as pa~av1as, numeras e sinais.
CAPÍTULO XIII

Disposições Diversas

Art. 71. Ao ser elaborada qualquer
correspondência, deverão ser extraíd::~..s tanta.s cópias, a carbono ou mi, meografadas, quantas forem necessárias para tins de arquivamento ou distribuição.
- Parágráfo· único·.
De preferêilcia
serão adotados carbonos e fitas de
côr pret•a.
ArL 72. Chama-qe Ci-:·cular a comunicação dç mesmo teor n:rigida .si··
multâneamente a vários destmarárlos.
.:É: elaborada
em form::t de ofício. ou
memorando, radiograma ou teleg<'B.tnl1.• Nesses documentos será gratarta a
palavra "CIRCULAR"; nos àfícios e
memorandGs, logo abaixo da espec1e
e do número, e nos radiogramas e t.E:legramas, conforme previsão das Normas para a correspondência Ro~dio··
telegráfica e Tráfego.
1) Na elaboração dos oflcios e me·
morandos circulares, dever-se-á rapt>tir nas diversas vias, com carimbo ou
a máqui1;1a,. a Q.esignaçâo do.· organização militar expedidora, ~empre qu~
no original"· vier impressa.
2) AS 2:)., 3!)-, e demais vias tiradas ~..
carbono mimeografadas e assinada:::
pelo mesmo signatário dl:l 11!< via se·
rã o · tambêm consideradas , originais.
Art. 73. Nas organizações militares comandadas, iiri~~da.:: ou chefiadas por oficiais··generais, poderão es-
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sas autoridades delegar, com as res~
trições julgadas convenientes, .observadas _as prescrições regulamentares
atinentes ao assunto, aos chefes dB
estadc-maior ou de gabinete, atribmções de assinar correspondência de
rotina.
1) A assinatura, nessas condiçõe3,
será precedida das palavras "por ordem'' ou das iniciais "PO", L·.'l-tilogra-

fadas ou manuscritas a cêrca de 1
cm da assinatura e no mesmo alinhamento horizontal desta. Assim:
PO
Gen. Bda. Newton

CastelO BranctJ

Tavares, Chefe do Gabinete do E ME
2)

o

documento assinado "Por m·-

C.ern" produzirá aos

me~mos

efeito;; df--

correntes da assinatura d,a própria
autoridade delegante e quando det'
lugar a qualquer resposta ou soluçã.o
ser~ esta dirigida à referida a.utori-·
dade.

3) Não pode ser usada a assinatura.
"Por· ordem":
a) em documentos que encerrem
parecer ou julgamento sôbre atos de
tmbalhos de autoridades mais elevadas·
b) em pa.pêis que contenham assun-·
tos ·relativos à Justiça e Disciplina e
naqueles que firmem doutrina;
c) em papéis encaminhados aos ofichis-generfl.-is para os quais se utilizará lE.111 caso de urgência e ··no impedimento temporario do chefe e de
seu substituto legal) a fórmula:. "Inu
cumbiu-me o Exmo. sr."
Art. 7·1. Na ausência fortuita áo
Cc~nanda!üe, Chefe ou diretor, a correspo_ndGncia urgente poderá ser ass~nada pelo substituto daquela autoridade, que lhe apresentará, na primeira oportunidade, a cópia do res ·
pectivo documento. Neste caso, empregar-se-á a expressão "No impedi··
mento de" manuscrita sôbre o. ·traço
- horizontal, onde deveria assinar o impedido e, por baixo do nome datilo--

g!'a.fado, assinar8, o substituto, seguido
do seu pôsto, nome e função com letra de imprensa, uma das formas previstas no Art. 62.
Parágrafo único. Quando o substi~
tuto assumir interinamente nJ. respondei· pel2,s funções de comando, Chsfia
ou Dlreção, o seu nome serâ dactilografado, em letras má.iúsCulas, · em
uma linha; em outra, logo abaixo, a

abreviatura do pôsto (graduação), se-·
guida da função ou cargo por extenso (Chefe Interino,_Respondendo pelo
comando) , seguido da abreviatura da.
Organização Militar, de acôrdo com
o estabelecido no Art. 62.
TÍTULO !V

Documentos de Correspondência
CAi?ÍTULO XIV

Aviso

Art. 75. É a forma de correspondêhcia,. assinada por Ministro de Es-:
tacto, diri.gida a o-utras altas autori-dades da República em assunto deservico. f: também o expediente pelo
qual ~o Ministro da Guerra dá conhe~
cimento ao Exército de suas decisões.
de caráter administrativo e de Ol'dem
geral.
·
Art. 76. o Aviso, como forma de
corre:spondência, .tem os seguintes ca~
ra-::teristicos:
1) o c&.beca1ho contém os seguintes.
dizeres:
~
A viso n 9 . . . . Brasilia, DF Em ... •
. Sr.·."... . (autoridade destinatária) ..
2) O texto conSta da introdução em
oue se fará Teferência ao assunto tratâdo, da apreciação do mesmo, e~cla~
recimentos e informações que o llustrem e da conclusão. Sua elabo::ação
segue as prescrições do Capítulo III,
, dêst-2 Regulamento.
3) O fêcho é constituído pela assinatura do Ministro prece-dida de. expressões de_ cortesia, como: "Aproveito
a oportunidade para apresentar (ou
renovar) a v: EXa. meus protestos de
e1e·yada estima e distinta· consideração''.
Al't. 7'7. O Aviso, como expediente
de caráter administrativo ou. de ordem
geral, ~ão contém destinatário, nem
fecho de cortesia e o seu texto s-egue
as mesmas prescrições estabelecidas
para o documento de correspondência
do rnesmo nome.
CAPÍTULO XV

Cartas e Cartões

.A!'t. 78. Carta é o documento de
caráter oficial ou oficioso em que se
tmpTime ao assunto um cunho pessoal.
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Al't. 79. A:s cartas oficiais seguem,
em pl"incípio, as _seguintes normas:
1) o cabeçalho contém, no alto da
primeira fôlha, a localidade, di2., mês
e ano. A seguir, o nome ou cargo do
destL.'latário e seu enderêço.
'
2) O texto obedece à orientação
particular do . signatário, sendo só•
mente obrigatório o uso de .uma das
fOrmas de tratamento á que tiver di
rei to o destinatário.
3) O fêcho das cartas contém expressões de cortesia, tais como:
a)
para autoridades a que se dispenSa o tratamento de "Y. Ex~ (dentro do Exército> e V. Ex!J. (no meio
civil) : "Com elevada eshma e consideração, subscrevo-me".
b) para autoridades a que se dispensa o tr::ttamcnto de "vós": "Com
estima e consideração subscrevo-mé".
Art. 80. As ca.rtas assimtda.s pelo
Ministro da Guerra não têm. repetido
a. máquina, o seu nome e cargo como
acontece com as demais autoridades
signatárias.
Art. 81. As cartas não podem ser
·divulgadas ou exibidas pelos destinatário::;, sem permissão de seu autor, mas
podem ser anexadas como documentos
em processos judiciais para defesa de
dh·eito, mesmo sem autprização do signatário.
Art. 82. Os cartoes cte caráter oficial ou oficioso são documento.'3 de
. correspondência remetidos pe>r autor!-·
dades ou Orgsnizações Militares por
motivos de atas da vida social. Os
cartões poderão se1· manuscritos, ctatilogra·fados ou impressos.
\
Al't. 83. Os cartões em uso no MInistério da Guerra têm modêloS- próprios e como documento oficial devem ter impresso o timbre oficial.
Parágrafo único. ·Nos cartões oficiosos remetidos por or·ganizações. Militares Cconvi.tes para- festividades comemorativas, cumprimentos por ocasiã_o do Natal e Ano Novo, etc.), o
timbre oficial pode ser substituído
pelo distintivo da Unidade. Para êste
tipo de cartões não há modêlos ou dizeres fixados.
Art. 81. Os convites para solenidades oficiais no Ministério da Guerra
são elaborados pelos õrgiios encarregados das relaçOes sociais e obedecem
a normas tradicionais.
4

t;I.PÍTULO XVI

ExPOSições de Motivos
Art. 85. E.1:posição de motivos é einstrumento por intermédio do qual
o Ministro da Gnerra se dirige ao·
Presidente da República para a apre..;
sentaçâo de problemas atinentes à sua·
Pasta.
Art. 86. A exposição de motivos.
obe-dece às seguintes prescrições:
1) o cabeçalho consta do número
(à esauerda) e da data (à direita}·
e ab::üXo, no centro da fôlha a expl·essão: "Excelentissirilo Senhor Presiden. te da. República".
2) O texto poderá comport.ar ite:hs:
numerados seguidamente com algarismos arábicos ca-r-dinais ·e consW,rá.
de: resumo do assurito: sintese ·das.
alegações, argumerit.os ou fundamentos Oferecidos; apreciação do assunto,
razões ou esclarecimentos que ilustrem;
transcrição da legislação citadà; e.pa.recer conclusivo de modo 'claro e·
conciso.
3) No fêcho que encerra o documento constará as expressões d~?-'
cortesia: "Aproveito a oportunidade
p~aa apresentar (ou renovar) a Vp-ssa E..1:celênc1a os protestos de minha·
mais elevada consideração". Segue-sea assinatura do Ministro, sem indicação de pôsto ou cargo.
CAPÍTULO XVII .

Memorando

Art. 87. Memorando é a forma simplificada de cmTespondência, em que,.
do escalão superlor, são dados ou
transmitidas ordens, advertência:=_;, comunicações ou convites a subordinados.
Ar't.. 88. Dentro de uma mesma organização Militar, quando necessário,
os memorandos serão acompanhados
da respectiva cópia, na quaJ o destinatário aporá o '"ciente".
Parágrafo único .. Quando se tratar·
~de ordens· a serem cumpridas em curto
prazo, a assinatura ou rubrica. do destinatário será precedida da hora e da;
data do recebinfento.
1) Ncs memórandos circulares, desacompanhados de cópia, o. ciente
será apôsto nó próprio documento,. em
regra, logo abaixo da assinatum, dorem et-ente.
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Art. 89. o memorando tem ás seguintes características:
1) o cabeçalho contém no centro
e no alto o nome da organização Militar, abaixo à esquerda, o número_ e
-à direita em linhas sucessivas:· loca'lidade, ctâta, signatário e destinatário.
2)
o texto, redigido em linguagem
·lacônicá, dispBnsa introduç~o e conclu.são e tem forma imperat1va e deter'minante.
3) o fêcho constará da assinatura
,.e do nome e põsto da autoridade signatária ·datilografados.
Art. 9-0. Quando o memorando 'fôr
·circular, terá esta classifi-cação especificada, abaixo do número.
CAPÍTULO XVIII

Memorial

Art. 91. Memo'rial é a petição escrita pela qual o signatário apresenta
um- pedido e fundamenta minuciosamente sua pretensão.
Parág;rafo único. Será encaminhalto à autoridado_e a quem fôr dirigido,
pelos tràmite,s regulamentares.
Art. 92. E' v-edado ao militar diri·gir-se em memorial a qualquer autoridade"estranha ao Exército, para tratar de assunt.o que deva ser solucio·nado pelo Ministério ,da Guen-a.
Art. '93. o memorial obedece ,às
segui.htes prescriçõ~:
1) o cabeçalho contém os seguin·tes dizeres:
MINISTÉR10 DA GUERRA

análise mtnudente e clara doS fatos
e circunstâncias que o justificam e
um.a síntese concludehte -do que foi
exposto. Quando muito extenso pode
ser dividido em capítulos com respectiva· intitulação e êsteS em itens e
subitens.
3) O fêcho é constituído pela assinatura do peticionário.
Art. 94. Os memoriais não podem
.ser assinados por mais de um signatário, caso em que· seriam considera:dos abaixo-assinados e como t.al proibido.seu andamento e punidos os responsáveis cte acôrdo com o R/4.
CAPÍTULO XIX

Nota

Art. 95. Nota é a foi'ma de correspondência assinada pelo Ministro
da Guerra e dirigida a determinada
organização militar, tratanto de assunto administrativO de interêsse exclusivo dessa organização.
Art. 96. A nota apresenta as seguintes características:
1) o cabeçalho contém os seguintes dizeres:
Nota nl?
Brasilia, DF, ..... .
Sr.· (autoridade destinatária)
2) o texto, que pode s-er desdobra~
do em itens:, varia ·com a natureza do
assunto e segue, em linhas gerais, as
prescrições do Capítulo III dêste re~
gulament?.
3) O fêçho consta_ da assinatura do
Ministró.

(Abreviatura das Organizações Militares intermediárias)

':APÍTULO XX

(Organização Militar· a que ~rtence
o signatário)
(LoCalidade e data)

Ai't. 97. o ofício é a forma de correspondência pela qual uma autoridade s-e comunica com outra em .matéria de serviço; é o meio normal de
colTespondência entre unidades admi~
nistrat-ivas.
P....rt. 9-8.- O ofício obedece às seguintes prescrições:
§ P
o cabeçalho:
1)
No centro e no alto apresenta,
abaixo do nome do Ministério da Guerra, as abrevia_turas das organizações

MEMORIAL

Txmo. sr. (ou Sr.)
(autoridade destinatária)
2) o texto escrito em linguagem
elevadà e cort.ês, varia de acôrdo com
.a natureza do pedido e consta de uma

Ofício
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militares intermediárias, na 'mesina ·usimêtrümmente dispostas em
relacão ao· alinh.amento vertical . do
centi'o da fôlha. Na linha ::).baixo -o
nome da organização militar expedidera do ofício.
·
2) A direita e abaixo. em linhas
sucessivas, no mesmo alinhamento vertical:
a)
o nome dá localidade e, separada por vírgula, .a sigla do Distrito
Federal, Estado ou Território, sem
ponto final e ainda separada por virgJ-lla a data indicada pelos números
arábicos representativos do dia e ano
e entre êles a abreviatura do mês;
b)
a palavra "Do" seguida "do ca.rgo do signatário e da organização militar remetente; quando a correspon,.
dênCia é interna, o que fôr escrito após
a palâ.vra "Do" deverá ser -abreviadamente.
c)
a palavra "Ao" seguida da abreviatura Sr. do cargo do destinatário
e da organização militar a que é dirigido o ofício; quando a correspondência é interna, o que fôr escrito
após a palavra "Ao" deverá ser abreviada-mente. Para as autoridades superiores' citadas no Art. 47, a palavra
Senhor não será abreviada.
d) a palavra "Assunto" seguida ·de
.dois pontos e de um. bfeve- resumo,
tão exato quanto possível, do- que se
trata;
e)
quando o ofício comportar, haverá ainda mais duas linhas destinadas à_ (<Referência" _e ao "Anexo";
/) se o assunto fôr resposta ou
orig·iriado de um documento anterior
que não fizer parte do processo ou
tiver origem em mna lei, regulamên'to, aviso, etc., escrever-se-i a palavra
"Referência" segUida de dois pontos.
mencionando-se adiante o número e
data da peça que deva constar cDmo
tal·
g) quando houver mais de. uma referência, estas deverão ser colocadas
.em ordem Cronológica, designadas por
letras- minúsculas seguidas de parên;.
teses;
h) se o· ,ofício fôr acompanhado de
mapas, cópias, têrmos, etc., escrever-_
se-á a palavra· !'Anexo" seguida de
dois pontos e indicar-se-á resumidamente o número do documento ou documentos .anexados, procedendo-se' no
caso de mais de um, como no caso da
"Referência".
3) A esquerda, no alinhamento hori"?.ontal da palvra "Do" e vertical dos

nha e

números· dos itens do texto. o número
do_ oficio, ·que constará da p_umeração
cardinal, separada por· um· tr·aço inciinadp da indicação da repartição interna, precedida ·da palavra ofício
abreviadamente (of).
a)
Nos .ofícios circulares, a palavra ''Circula.r" será escrita embaixo
do númeru de, ofício,
b) A classificação
"Urgente" ou
"Urgentíssimo" será escrita ou carimbada no alto e à esquerda, acima do
número do ofício
(Ver Artigos 27
e 28) .
c)
Ao se escrever o que constar- do
"ASSUNTO'', ''REFER:l!:NdiA'' oU
"·ANEXO", o dactilógrafo deverá. para
a esquerda, tomar por base o alinhamento vertical indicado pela letra ·"A"
da paiavta "ASSUNTO" e para a
direita, a margem de 1 cm, que deverá
s.er conservada.
~emplos

de cabeçalho de ofícios:

MINISTI:RIO DA GUERRA
I Ex - 4f.l. RM e 4~ DI - ID/4
REGIM.ENTO TIRADENTES

Ofício nll I;Gab-1
São Jc-áO .d'El-Rei, MG,. 22 Fev 6&
Do Comandante do ,1111 RI
Ao Sr. Comandante da ID/4
ASSUNTO: Inspeçâo. de saúde em
Sargento (solicita) .
·
MINIST];RIO DA GUERRA
DEPARTAMENTO DE PROVISÃO GERAL

URGENTE

Of!cio n<? 15/Sec
Brasília, DF, 2 Ja.n 65
Do Chefe do Departamento de
Provisão_ Geral
Ao Sr. DirétOr-Geral· de Mat-erial
Bélico
ASSUNTO: Prescrições e regras
para confecção de ofícios (Reme~
te).
o

REFERENCIA:

a) Circular n<:> 13, de Jul 65, da
Presidência da República;
·
b) Nota Circular n<:> 222, Res, de
15 Jul 55, do Mintstro da Guerra.
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ANEXO:
a) Dez modelos impressos;
b) Uma relação de abreviaturas,
com vinte fôlhas.
§ 2'? o texto segue as regras preconizadas no Capítulo IX, e na sua
elaboração deve ser observado ainda

o seguinte:

1) O iteni 1 responde a r)ergmi.ta:
"do que se trata"?
2) Um ou mais itens seguL11tes servem para fazer uma exposição simpies do que· ocorre com o caso em
questão;
3) Um ou ma1s itens servem para
prestar informações julgadas necessárias para esclarecer o assunto;
4) O. item final é a solução ou parecer, solicitação ou indicação de providências, enfim, o que fõr necessário
uu conveniente para o caso.
§ 3Q O fecho consta da assinatura
da autoridade e · excepcionalmente.
conforme o caso, admite fórmula de
cortesia, de acôrdo com o artigo 45.
§ 49 Quando o conteúdo do Ofício
fõr consulta, encaminhamento, indica~
çáo, parecer, proposta, queixa, rep::-e~
:sentação ou reconsideração de ato, no
cabeçalho, depois do resumo do "ASSUNTO", escrever-se-â, entre parên~
teses, em maiúsculas, a palávra~
(CONSULTA, . ENCAMINHAMENTO,
INDICAÇAO etc.).
CAPÍTULO XXI

Parte
~t. 99.
Parte é o meio pelo· qual
um militar, verbalment€ ou por -escrtto, se comunica com um colatera-l ou
superior hierárquico, em objeto de
serviço, no âmbito de uma mesma organização militar.

:Parágrafo único. As partes verba!s
na.o ser~o assunto dêste regulamento.

A.rt. 100. AB partes podem versar
sObre:
1) Serviço;
_2) Instrução;
3) Assuntos gerais e administrativos;
4) Justiça e disciplina.

Art. 101.
A parte, em princípio,
obedece as seguintes presc!'ições:
1) O cabeçalho, tão simples quantt,
po~1vel, segue o modêlo abaixo:

MlNIS'TI:RIO DA GUERRA
REGIMENTO SAMPAIO

Parte N9
19 Btl
Vila Militar, GB, 11 Jun 62
Do Cmt do Batalhão
Ao Sr. Sub Cmt do RI
ASSUNTO: .....................•
2) o text<.· varia conforme a natureza da parte e segue em linhas gerais, as prescrições rell:ttivas aos ofícios.
·
3) o fêcho consta da assinatura, pôsto e função da autoridade remetente.
Art. 102. As partes diárias de serViço são, geralmente, dadas em livros
a iss.o destinados e seguem modelos
próprios. Exemplo: Parte do oficial
de dia à Unidade.
A.rt. 103.
Existem ainda outrM
partes que obedecem a modelos próprios, regulados em legislação especlal.
Exemplos: Partes de ausência.,
partes de pagamento etc.
Art. 104. As part~s quando relatarem ocorrências, quer disciplinares,
quer administrativas, devem ser escritas com sobriedade, indicando-se todos os dados capazes de identificar
pes~oas ou coisas envolvidas, caracterizando as circunstâncias de tempo e
de lugar, sem, comentários e sem apreciações estranhas ao caso, com a finalidade de fornecer à autoridade destina·tária bases para uma decisã.a.
Art. 105. As partes para publicação
de punições, em Boletim, Interno, devem conter todos os dizeres preconi:w.dos no R/4, para êsse fim.
Art. 106. São, ainda, conteúdo de
partes: consulta, encaminhamento, indicação, informação, parecer, proposta,
queixa, representação e reconsideração
de ato, desde que circulem sOmente no
ê.nibito de uma organização militar.
CAPÍTULO XXII

Requerimento
Art. 107. Requerimento é o documento em que o signatário pede à.
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autoridade competente concessão regulamentar ou reconhecimento de direito.
Art. 108. Os requerimentos devem
obedecer às seguintes pre&erições:
1) o cabeçalho conterá:
a) A- esquerda: na primeira linha,
por extenso, o nome MINISTÉRIO DA
GUERRA; . na segunda linha, abreviadamente, as orgartizações militares intermediárias e na terceira linha, por
extenso, a organização nlilitar a que
pertence p requerente. No caso de requerente civil ou militar da reserva ou
reformado, a primeira linha consta.rá
do pôsto e cargo da autoridade a quem
fôr dirigida a petição, sendo dispensável o restante;
· b) No mesmo alinhamento vertical
e sete linhas abaixo da denominação
do Ministério, escrever-se-á a palavra
"OBJETO", e a seguir far-se-á menção, resumidamente, do que se requer,
mmca ultrapassando _o alinhamento
vertical que corresponde ao centro da
fôlha.
cJ A direita, no mesmo alinhamento horizontal de Ministério da GUerra
e tendo início no alinhamento vertical correspondente ao centro da fôlha,
excluída a margem esquerda, escreverse-â a palavra "Ao". o 'tratamento e
o cargo da autoridade a quem é dirigido o -requerimento e na linha abaixo,
o pOsto ou graduação e nome do requerente. Na décima sexta linha e no
mesmo alinhamento vertic'al da. palavra "Ao" será escrita a função da autorídilde a quem é dirigido o requerimento precedido da palavra "Senhor",
abreviada ou não, de acôrdo com o
Art. 51. Para as autoridades suPeriores citadas no Art. 47, a palavra se~
nhor não será abrevíada.
2) No texto observa.r-se-á o se~
gulnte:
a) Deve começar- na décima 'sétima
linha:
b) o tratamento é sempre na ter~
ceira pessoa do singular e a forma do
discurso, indireto, como pór exemplo:
10
1 -.FULANO DE TAL, ...... ,
requer a V- Ex!if. ..•••...•••....... "
c) Deverá conter: nome do requerente, registro .de identidade, pôsto,
Arma <Serviço ou Quadro) ou gradua-

a? ·:~pxé:rcito e em que Organizaçao, res1denc1a e registro de identidade;
-e~ De~e.rá conter ainda, a organ1zaçao Mihta.r onde serve o peticionário, o que requer e os dispositivos legais em que se julga amparado e baseia sua pretensão;
f) O texto comportará Um mínimo
de dois itens, podendo conter mais
conforme a necessidade da exposição'
sendo que no último item, o peticio~
nário deverá declarar se é a primeira
vez que requer e em caso contrário o
despacho dado nos requerimentos anteriores, bem como as datas e onde es..
tão publicados; ~
g) Quando o texto fôr longO, não
cabendo numa só página, coritinuarse-a no verso da mesma fôlha~ Caso
não seja "Suficiente, serão anexadas
outras fôlhas.
3) No fêcho, observar-se-á o segi.Un~
te: na linha segutnte ao fim do texto
deverá constar a localidade, o Estado
e a data; na segunda linha a .assinatura e o pôsto 'ou graduação do peticionário, por baixo da qual deverá Vir
o nome dactilografado ou escrito em
letra de imprensa.
"
Art.··l09. Os requerimentos, dê preferência, deverão ser dactilografados
];: permitido o uso de modelos de re~
quer:tmento llhpresso, desde que obedeçam às prescrições estabelecida-s
neste regulamento.
.
Art. 110. Os requerimentos para
fins militares são isentos de sêlo.
Art. 111. Os pedidos de reconsideração de ato serão apresentados sob
a forma de requerimento dirigido à
autoridade cujo ato é objeto de recurso
e deverão ser instruídos com novos
argumentos.

d) No caso do requerente civil, tanto quanto possível, deverão ser mencionados: filiação, classe, ano em que

o assunto - oficial, social e pessoal;
o texto - claro e. cifrado;

ção, QMG e QMP;

s~rviu

cAPíTULo xxm
Radiogmma Telegramrz
e Mensagem Direta'

Art. 112. Radiograma é a forma:
simplificada de correspondência des·
tinada a ser transmitida por meio de
equipamento de radiocomunicações.
Art. 113 Os radiogramas são classificados segundo:
'
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a precedên.cia - comum, urgente e
urgentíssimo;
o encaminhamento - direto e de
trânsito.
1) Radiograma oficial é o que trata de ::>bJetó de serviço, assinado por
autoridades militares e destinado a
autoridades militares.
2) Radiograma sociáJ é o que trata

de assunto pessoal, de flnalidade social, assinado por autoridades .~'nili

ti'!,res e "'e;-;tinado também a autor1dades militares.
3) Radiograma pessoal (P) é o que
trata· de assunto particular, assinado
p:Jr militares ou assemelhados e destinado .também a militares ou assemelhados.
4) Radioi;rama claro é o redigido em
lingua.gem inteligível, s'em auxílio de
códigos ou cifras.
0) Radiograma cifrado é o que ne··
cessita para elaboração e entendimento do texto do emprêgo de có(,iigo _ou _de cifras.
6) Radiograma comum· é o que se
destina a ser transmitido, dentro d0s
horários previstos, na ordem do seu
recebimento.
-7) R~diograma urgente (U) é o que
se destma a ser transmitido dentro
dos b.orários previstos, preterinct<J no
t;?ntanto, os radiogramas comuns'. A
classificação de urgente é dada pelo
expedidor.
8) Rauiograma urgentíssimo ·uu)
·é ") que se destina a ser tra-nsmitido
imediat.amen~e, podendo para a:so;
h:aver modifiCação nos horários _preVIstos. A classificação de urgentíssimo também é dada. pelo expedidor.
9) Radi.ograma direto é o t~_·a.ns
mitido -diretalnente da estação de origem à estação de destino·.
~0) Radiograma de trânsito é o que
e~-nge, )al'a chegar à estação de des··
tmo a, particinaç~.o ct~- uma ou mat&
estações interffiediárias.
•
Art. 114. O direito de expedir radiogramas, o gôz-o de franquia radiotelegráfica .e. a redação de radiogmmas são regulados pelas "Normas
para .C~:Hrespondência Radiotelegráfica e trafego."
Art. 115. O cabeçalho do ractlograma consta de:
1; Pr~âmbulo;
2) Indicacões de serviço;
3) Enderêço.

·.~

Art. 116. O preâmbulo ê nreeHchido pelo operador O.a estação ·tran:smissora.
Ar_t. 117. A indicação de serVIço
caracteriza o radiograma quanto ao
assunto, se é pessoal (P) e quanto à
precedência, se urgente (U) ou ."..rrgentíssimo (U"{j).
·
1) A àutoridade militar que expcue
a mensagem é responsável nela. sua.
classificação.
·
2) Quando a classificação não fór
normai, as abreviaturas acima CP, U,
UU) deverão constar do reterido ·cabeçalho, precedendo imediatamente a
designação do d"estinatário e enderêço.
Ar~: 118. o
enderêço const:a aa
al_m:~v2atur~ . regulamentar da orgamzaçao m1lltar seguida do nome da
cidade. onde está sediada, quando o
radiogramf.. fôr dirigido ao comandan_te, chefe ou diretor- dessa organ~
zaçao.
Exemplo: "11 RI - São Joã,o uel
Rei".

1) Quando o ·radiograma fô'r dtrrgido a uma autoridade subordinada,
usa-se, depois da abreviatura aa or- ·
g~nização, a abreviatura da repartiçao.
Exemplo: "4.!1- RM - EM Jmz de
Fora", indica que o radiograma é ct!.rigido ao Chefe do Estado-Maior da·
4('. Regifuo Militar em Juiz de Fora.
2) Nos radiogra'mas sociais e pessoais a abreviãtura do pôsto e o nome
de guera da autoridade devem preceder a abreviatura da . organização
militm·. ·
Exemplo: Gen. Braga - 9(). RM c. Grande".'
Art. 119 .. Só deverão ser effipregadas n~s enderêços dós radiogramas
as abl'evmturas regulamentares ou as
d~ ~so já generalizado não sendo permitido o uso de endereços particulaTes ou residenciais.
Ar~. 120. O tex"ttl deve ser redigido
em lmguag~m telegráfica, isto é, com
o menor numero possível de palavras
e suprimidas as partículas gramaticais e de pontl'ação, desde que isso
não_ ·afete. o sentido da ·mensagem.
senw utíl.Izadas, sempre que possível,
as abreviaturas regulamentares do

c

21-30.

O texto é iniciado pelo número
dado _pelo expedidor seguido da data
do radiogr~ma.
1)
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Exemplo: Nr 512 AP de 10 set 62.
Devem ser observad~s as recome:p.dações dO Regulamento para Salvaguarda das Informações que interCssam à Segurança Nacional sôbre
u sigilo.
3) Os quantitativos deverão trazer
a ~1'm.ntia por ~xtenso ..
4: Só poderá.Q ser empregados na
redaçâo dos <:actiogramas as letras do
alfabeto romano, ·os algarismos arábicos e as abreviaturas dos sinais de
pontuação: ponto (pt), virgula (vg),
ponto e vírgulô. (ptvg), dois pontos
(pipt), ponto de interrogação Ont) .
os números em :ilgarismoS .romanos
serão-- escritos em arábicos precedicl.•Js
da palavra "romano". As aspas e os
parênteses, quando necessários, serão
grafados por extenso.
5) Não serão permitidos textos de
ma~s de 100 (cem) paJ~vras, com exceçao dos destinados . ou remetidos
por unidades de fronteira ou em serviço no ,exterior do País.
2)

Art. 121. No caso do radiograma
ser resposr.a de um · iocull'l;ento, serão
utilizadas logo após a data as seguintes expressões:
1J Rera... (Resposta ou referência rádio nú1pero .... )
2) Rete... (Resposta ou referência
.telegrama número ..... )
3) Reof. . . (Resposta ou referência
ofício número .... )

Art. 122. As palavras compostas se~
rão aglutinadas "'1Uma só; a.-::sim escrever-se-á Santamaria, Sãopâulo, em ·
vez de Sanb Maria e São Paulo; decretolei, guardafecho, portasabre, em
vez de decreto-lei, guarda-fecho e
porta -sabre.
Art. ·123. Os números inteir(\S cu
fracionários serão e~critos em algarismos arábicos; entretanto, quanjo os ·
números tiverem importância subs-:tancial no texto deverão ser -l'é.digidos por extenso, aglutinando-se os al..:
garismos
componentes, como por·
exemplo "-trintacinco'', "setecentosvmteoito", etc.
Art. 124. O traço de união Será
suprimido nas palavras justá.postas de
uso corre-=1.te e nas expressões que
contenham pronqmes obliquas como
por exemplo "informavas" em vez de
"informo-vos''.
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·Art. 125. Nos radiogramas pessoais
o texto não poderá conter mais de
30 (trinta) palavras e sempre que
pos::;íyel, tanto os pessoais Como os sociais devem obedecer aos modêlo.s
constantes das "Normas para Correspondência Radiotelegráfica e Tráfego".
Art. 126. U fecho nos radiogramas
constará de:
Assinatura a ser transmitida e
A9sinatura para contrôle da rêde
1) Nos -adiogramas Oficiais a -assinatura a sei transmitida constara do
-pôsto (abreviatura) do nOme pelo
qual o Oficial é conhecido (nome de
guerra) e da funça0 (abreviatura) .
2) Nos radiogramas pessoais f' sociais a assinatura ·a ser transmitida
constará do pôs--o e nome pelo qual é
conhecido o oficial <nome de guerra), ·seguido . do enderêço radiotr;legráfico dá repartição onde serve.
Art. 127. Todos os radiograma": de·
verão ser autenticados cOm a assinatura ou rubrica da autoridade· que
possua f:ranquiar radiotelegráfica.
.
Art. 128. Telegrama oficial é a forína simplificada de correspondência
destinada a ser transmitida, por meio
de equipamento do Departament.o de
Correios e Telégrafo;:. pelas autorWades militares possuidoras de franquia
telegráfica.
·
Parágrafo único. :E: usado ~xclusivá
mente no interêsse do serviço e
quando o assunto fôr de natureza urgente. ·
Art. 129. Os telegramas e os radiogramas devem ser escritos à máquina
ou em lewa de fôrma, utilizando-se
modelos impressos que geralmente são
reunidos em talões em que exil':tem
fôlhas de côres diferentes para cri~
ginais e cópias.
·
Art. 130. Tôdas as normas parâ a.
redação dos radiogramas o f i c ia is
bem como o ·preenchimento dos modelo~, deverão ser seguidas para .o telegrama, com exceção do enderêço de
destinatário que deve ser tão simples
e completo ::Juanto possível para sua
perfeita localização; assim, !lm t~le
gramô. dirigido ao Chefe da 22!!. CR
terá o seguinte enderêço:
Chefe 22cy. CR
Avenida Cleto Campêlo sem número
Ca:ruarú - Pernambuco.
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Art. 131. --li: vedado o uso de correspondência radiotelegráfica ~ntre os
diversos órgãos sediados no QmHtelGeneral do Ministério da Guerra c
entre órgãos servidos por uma me->:ma
estação radiotelegráfica do Exército.
Art. 132. A Mensagem Direta. é a
mensagem entre órgãos do Ministério da Guerra, de caracteristicas ,semelhantes ao radiograma, transportada por estafetas, de protocolO do
signatário ao destina~ário.
Art. 133. As Mensagens Diretas,. por
não se utilizarem de meios elétricos
ou radioelétricos, não serão aceitas
n8.s Estações Centros de .Men:;agens

do SRMG.

Art. :34. A M·msagem Direta d8ve
ser encàminhada dentro do órgão que
a r~cebe, como expediente de caráter
urgente.
Art. 135. A Mensagem Dil·eta se

·cl~~ifica:

Segundo o assUnto, em:
oFICIAL - mensagem
que
trata .de objeto de serviço;
b) SOCIAL - mensagem de finali~
dade social.
2) Segundo o texto; em:
a) CLARA - mensagem intelegível
sem auxílio de códigos ou cifras;
0) CIFRADA - mensagem para
cuja elaboração e entendirp.ento é
necessário o emprêgo de código ou
cifras.
Art. 136. De um modo geral, tê-'11
o direito de expedir Mensagens DIretas os Comandantes, Chefes ou Di~
retores das organizaçóes
militares,
seus ·chefes de Gabinete e de Divisão
e. outros militares por êles designàdos.
Art. 137. Quando o expedidor não
tiver franquia a Mensagem DireLa
será. necessàríamente visada por uma
autoridade que a possua, depo1s cte
aprovar a natureza e o motivo da
mensagem.
Art. 138. A redação da Mensagem
Direta é da responsabilidade do expedidor "
Art. 139. A Mensagém Direta aeve
ser escrita à máqUina.
Art. '140. Nas Mensagens D1retas
devem ser empregadas as abreviaturas
telegráficas em uso no SRMG .(CAT)
e a.s previstas no C 21 - 30.
1)

a)

Art. 141. A composição da Mensagem Direta obedece a modêlo cons~
tante do ANEXO fi, dêste R'eguta~

mento, podendo ser utilizados modê~
los impressos e reunidos em talões
com fôlhas de côres diferentes para
originais e cópias. ·
'IÍTULO V

Conteúdos

Característicos

CAPÍTULO XXIV

ConsUlta

Art. 142. Consulta é o instrumento
por meio do qual o militar pede à
autoridade superior a verdadeira interpretação de texto ou dispositivo
regulamentar ou legal ou ainda esclarecimentos acérca do desempenho
de certo serviço ou função.
·Art. 14~. No cabeçalho da parte
ou oficio que trata de consulta, logo
depois do resumo do "ASSUNTO", escrever-se~á:
(Consulta).
Art. 144. Tôda .consulta deve versar sôbre um único assunto e esgotá~lo completamente.
Art. 145. As consultas devem satisfazer aos seguintes requisitos:
1) Indicar clarhm-ente seu objeto;
2) Os textos de lei e regulamentos
nelas citados devem ser .obrigatóriamente transcritos;
3) conter o estudo comnarativo das
razões que militem a faVor da tese
da consulta e dos motivos qUe lhe são
contrários;
4) Trazer a opinião· do consulente
a respeito do modo pelo qual julga
mais acertada a sol~ção.
Art. ·146. Não devem. ser encami~
nhadas consultas que já tenham sua
solução em textos claros de .leis, regulamentos op. avisos.
CAPíTULO XXV

Indzcaçâo

Art. 147. Indicação é a maneira
pela qual o nülitar, por meio de oticio ou parte, conforme se trate de
documento externo ou interno, indica
à aut01idade superior, pessoa ou pes~
soas em condições de exercer ca!go
ou função ou desempenhar com1ssao.
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Art. 143. No cabeçalho do ofício
ou parte que faz a indicaçao devera
constar, após o resumo do "ASSUNTO", a palavra: (Indicação).
CAPÍTULO XXVI

informação

Art. 149. I!J.formação é o expediente elaborado por meio. de oticio ou
parte, conforme se trate de documento externo ou· interno, no qual
uma autoridade presta a outra esclarecimento solicitado ou necesSário,
ou instrui um papel, em lugar a 1sso
destinado· no próPrio documento.
Art. 150. No cabeçalho do otício
óu da parte Que presta a intorma~,;ao,
deverá constar, após o resumo do
"ASSUNTO", a palavra: (Infor.maçâo).
Art.· 151. Nas informações a serein
prestadas pelas ·autoridades nos requerimentos, deverão ser observadas
as seguintes prescrições:
1) Tôdas as conclusões devem ter
caráter afirmativo ou negativo, devendo ser evitadas as expressões redundantes, eVasivas ou s€m responsabilidade.
2) A informação inicial de um requerimento será datilcgrafada no
verso do mesmo, sempre que estiver
contido. na primeir.a página. ,
3) As ipformações que sucederem à
informação inicial terão também a
forma de oficio ou parte e serão dactilografadas em fólhas separadas e
numeradas áonolàgicamente.
4) Das infOJ·macões deverão cons:tar obrigatOriamente as seguintes partes:
'a) Citação do texto de lei, regulamento, aviso, portaria, despacho ministerial, etc., que a autoridade· considerar como amparo legal à pretensão do requerente;
b) Estudo fundamentado e sintético da autoridade informante, a qual
deverá concluir, taxativamente, se,
em sua opinião, o requer~nte deve ou
não ser atertdido e de que forma;
c) Declaração do tempo durante o
qual o requerimento permaneceu na
repartição ou organização militar que
presta a informação.

CAPÍTULO XXVII

Parecer

Art. 152. Parecer é o instrumento
pelo qual o signatário emite opinião,
esclarecimento ou orientação sôpre
questão submetida à sua apreciação,
a fim de facilitar decisão da autoridade ,competente.
Parágrafo único: Os pareceres ju:ridicos emitidos por órgãos especificamente consultivos têm forma própria
e não são tratados nest~ Regulamento.
Exemplo: Pareceres do Consultor
Jurià.ico do .Ministério da Guerra.
Art. 153. No cabeçalho do ofício em
que se emite parecer deverá constar,
após o resumo do "Assunto", a palavra: <Parecer) .
CAPÍTULO XXVIli

Proposta

Art. 154. Proposta é o expediente
por meio do qual se propõe, à autoridade competente, pessoa para der.empenhar certa missão ou cargo, ou se
alvitra providências visando melhor
execuçào dos encargos militares.
Art. 155. No cabeçalho do ofício
ou da parte em que se faz proposta
deverá constar, após o resumo do
"Assunto", a palavra: <Proposta).
CAPÍTULO XXIX

Queixa

Art. 156. Queixa é o recurso disciplinar apresentado pelo militar d1retamente atingido por ato que repute irregular ou injusto.
Art. 157. Além da queixa disciplinar definida no artigo · antenor,
existe a. queixa-crime prevista no
Código Penal Militar e não abordada
por êste_ Regulamento.
'
Art. 158. A queixa contra comandante, chefe ou ·airetor ou autot'idade
superior é apresentada em ofício; nos
demais .::asos serâ objeto de parte,
observadas sempre as prescrições do
R/4.
Art. 159. No cabeçalho de oficio
ou de 'parte em que se apresenta queixa deverá constar, no "Assunto", as
palavras: "Queixa contl'a: .
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CAPÍTULO XXX

TÍTULO VI

ReconsideraçãO de Ato

Outros Expedientes

Art. 160. Reconsideração de ato é
) meio hábil .pelo qual o militar, em
requerimento, pede a superior r_evi>âo de ato ou decisão dessa alltondade, julgado pelo requeren~e injusto,
ie mau tratamento ou· leswo a seus
:Ureitos-.
Art. 161. São de duas na.turezas os
pedidos de reconsideração de ato,
muito· embo;:a estejam ambos previstos pelo mesmo preceito geral, estabelecido no § 37 do a-rt. 141 da Constituição Federal:
1) De natureza disciplinar ou de
serviço puramente militar;
2) De natureza essencialmente administr;;ttiva.
Art. 162. Os primeiros _estão regulados pelo artigo 76 do R/4 e ambos
regem-se pelas seguintes prescrições:
1) E' permitido ao -servidor público,
civil ou militar, requerer ou representar, pedir reconsideração e recorrer,
desde que o faça com urbanidade e
em têrmos;
2) Nenhuma solicitação, inicial ou
p.ão, qualquer que seja a sua ·forma,
poderá:
a) Ser dirigida à autol"idade lncÓmpetente para decidi-la;
b) Ser encaminhada senão por intermédio da autoridade a quem. estiver direta e imediatamente subordinado o peticionário e desde que novos
argumentos sejam expostos à autoridade .que proferiu a decisão a ser reconsiderada.
Art .. 163.
A redação obedece em
tudo e por tudo ao disposto nos requerimentos onde, após a pa-lavra "Objeto" se acrescenta: (Reconsideração de
ato).

CAPÍTULO XXXI

Representação

Art. 164. Representação é o ofício
,ou a parte apresentando recurso disciplinar feito por indivíduo apenas
. indiretamente
alcançado por ato
reputado irregular ou injusto, ou que
atinJ~ subordinado ou serviço sob /seu
comando ou jurisdição.
Parágrafo único.
Nas representa-.
ções devem ser observadas as normas
e os prazos constantes do R;4.
Art. 165. No cabeçalho ·do ofício ou
da parte em que se faz representação,
após o resumo do "Assunto", escreve-se: (Representação).

CAPÍTULO XXXII

Diretrizes' - Instruções - Normas
Ordem Plano - Programa
Relatório

Art. 166. DiretriZes são prescrições
de caráter geral que uma autoridade
estabelece,_ visando a regular a ·conduta em determinado serviço ou instrução.
·
Art. 167. Instruções são as ·determinações baixadas por uma autoridade, visando facilitJ;Lr a aplicação de
leis e regulamentos.
Art. 168. Normas sãO o cónjunto

g:nfe~·e~e~~~~ :uai~~~~~or P~~, ~~1-~~=

ganizaçào militar, previstos ou não em
regulamentos, e sem que com êles colidam, destinadas a facilitar a· exe""
cúção de atas de rotina, no âmbito
da organização.
Art. 169. Ordem é o expediente que
transmite determinações de superior a
subordinado.
Parágrafo único. As ordens abrangem duas grandes. categorias:
1) Ordens de rotina - relativas a
necessidades de servico.
2) Ordens de combate - relativas
a cipéraçôes e logística em campanha.
Art. i70. Programa é um esquema
de açâo administrativa ou de instruçáo, para atingir determinado objetivo. o programa é específico quanto
ao tempo, a.s fases de trabalho a ser
realizado e aos meios destinados à
concretização da ação.
Art. 171. Relatório é o expediente
contendo exposição minuciosa de fatos ou atividades que devam ser apre-·
ciados por au_toridad'e competente.
Art. 172. Os expedientes de que
trata êste capitulo constituem matéria difundida em regulamentOS, manuais e outras publicações e seguem
os modêlo:: e regras neles estabelecidos.
t:APjTULO XXXIII

Ata Certidão Cópia autêntica
- Contrato - Edital - Procuração
· ___;_ Têrmo

Art. 173', Ata é o documento em
que se narra o que se disse ou .se fêi
·n~rna ,reuniã-o ou sessão ..

ATOS' DO PoDER_ ;ExEcuTIVO

Art. 174. Certidã.o é o documento
:evestido de formalidades legais ade~
1uadas, mandado fornecer por auto~
:idade competente, a requerimento, do
nteressado, solicitado ou requisitado
•ex officio" por autoridade adininis~rativa ou judicial e destinado a fazer
~e r ta a existência de registro em li~
vro, processo ou documento qualquer
~m poder do expedidor, referente a
jeterminado ato ou .{ato, ou. dar por
certa a inexistência de tal registro.
Art. 175. As "Normas para For~
necimento de Certidões- no Ministério
da Guerra", definem e classificam as
certidões e prescrevem. a maneira de
obtê-las- e fornecê-las, assim como 4
apresenta modelos e exemplos.
Art. 176. Cópia auténtic:,1 é a reprodução literel e autenticada do ·que
se contém num· determinado escrito.
1) Na cópia autêntica os· símboiOO e
frases são reproduzidos uns em seguida aos outros sem pontos parágrafos.
2) A cópia autêntica é conferida e
assinada pelo ajudante-secretário nas
Unidades e pelo Ajudante Geral ou
oficial encarregado do pessoal nas organizações militares que não possuírem em seus efetivos ajudante-secretário.
Art. 177. A cópia autêntica, cujas
margens têm as mesmas dimensões
que as dos ofícios, não tem cabeçalho
e o texto ,é iniciado nos limites doO
espaço superior e da maxgem esquerda, com as palavras em letras maiúsculas "Cópia Autêntica", que são su~
blinhadas: e continuará na mesma linha e nas subsequentes reproduzindo
pal.avra por palavra o escrito original. o .fecho, que se segue imediatamente após o ponto final do texto,
consta das palavras "Confere com o
original", em maiúsculas, localidade,
data e uma ou duas linhas sob as
quais serão dactilografados pôsto, nome e função da autoridade que conferir e autenticar o documento.
~ 19 A cópia autêntica é dactilogra~
fada com contra-cópia.
§ 2<> O Sêlo Naéional é .carimbado
cobrindo a assinatura da autoridade
que confere com o originaL
Art. 178. contrato é o documento em que se registra convenção ou
acórdo pelo qual uma. ou mais pessoas
se obrigam para com outra ou outras,
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a dar, a fazer ou não fazer alguma
coisa.
Art. "1'19. Os contratos celebrados
pelas organizações militares devem
satisfazer às exigências do Código de
Contabilidade Pública da União. Regulamento Geral de Contabilidade
Pública e legislação complementar.
Art: 180. Edital é o ato escrito divulgado pela imprensa oficia-l e afixado, por cópia, em lugar público,
contendo determinação ou aviso emanado de autoridade competente.
Art. 181. · São objetos de edital:
1)
concorrências Administrativas
para aquisição, a.Jiénação ou recuper..::.qão de material, consoante o estabelecido no Código de Contabilidade
Pública da União, Regulamento Geral de Contabilidade Pública, Regulamento de Administração. do Exército
e Instrução para Aquisição, Alienação
e Recuperação de Material.
2) Chamada de oficial ausente, de
acôrdo com o que determina o Código
de Justiça Militar.
·
3) Intimaçõ~s. notificações,' convo...
~acões e demais avisos que, por sua
na.tureZa, devam ter ampla diVulga~
ção, conforme ·legislação ·vigente.
Art. 182. Procuração é o documento revestido de formalidades legais
adequadas, n.o qual se. consigna incumbência que alguém (ou alguns)
dá (ou dão) a outrem, para, em seu
nome, praticar ato ou administrar interêsses.
Art. 183. As procuraÇões pooem ser
de instrumento particular oU de instrumento público.
Art. 184. Têrmo é o documento
lavrado em papel ou livro no qual se
consigna ato ou fato, para que conste
sempre e em qualquer época se- possa.
alegar ou verificar sua autenticidade.
Art. 185. Nos têrmos devem constru· explicitamente o que,. qua.ndo,
onde, como e por quem foi executado
o ato ou se verificou o f.ató.
Art. 186. Qualquer ato ou fate
pude ser objeto de têrmo,. e, no Ministério da Guerra, aparecem erri regulamentos e outras publicações _vários modêlos; como por. exemplo:· no&
anexos do R/3, nas I D F_ nas jns~
truçôes complementares do Regulamento para a Salvaguarda das Informações que interessam à Segurança
Nacional, no Formulário para o Processo e Julgamento dos Crimes de Insubmissão e Deserção de Praças.
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CAPÍTULO XXXIV

Lei -

Decreto - Aviso - Portaria Nota Ministerial

Art: 18'/. Lei é o diploma emoanaao

do Poder Legislativo, que rege determinada matéria.
Parágrafo único. A competência

para a iniciativa, aprovação, sanção
e homolog'ação das leis é prevista na
Constituição dos Estados .Unidos do
Brasil.
\-r
Art. 188. Decreto é o expedient(!
assinado pelo Chefe dO' Poder Executivo (Federal, Estadual ou Municipal)
que tem por objeto regular uma lei;

fíxar. normas administrativas; nomear, promover, demitir, transferir
funcionários ou dar outra.s providên-

c1as.
Art. 189. O Aviso, como forma de
expediente, foi defi.nido do Capítulo

XIV.

Parágrafo único.

Podem ser obje-

de Aviso: decisões, comunicações,
ordens, soluções de consulta. e outros
a tos administrativos.
Art. 190. Portaria é o expediente
por meio do qual o Ministro nomeia,
promove, designa, classifica ou transfere pessoal n.a alçada de suas atribuições bem como aprova. tabelas, instruções e normas gerais de serviço.
Art. 191. Nota é o expediente ministerial que trata de assunto administrativo e, só interessa à Repartição,
Serviço ou Unidade a cujo Chefe, Diretor ou, Comandante é dirigida.
to

CAPÍTULO XXXV

Apostila -

Despacho

Art. 192. Apostila é ·'lo ato a.ditivo,
confirmatório de alteracões de honras, diiei-tos, regalias Õu vantagens,
exarado em documento oficial, com
finalidade de atualizá-lo.
Art. 193. Despacho é o ato decü;ório de autoridade competente, exar~
do em documento a ela dirigido, fundamentado na legisl<lçâo vigente.
Parágrafo _único. Os despachos podem ser finais e interlocutórios.
1) São despachos finais os que dão
solução ao documento.
2) São despachos interlocutórios os
que, embora traduzam uma solução,
está é preliminar, não · encerrando a
tramitação do documento.
Art. 194. O militar ou funcionário
que estuda o documento para o despacho, apresentará à autoridade a
·quem compete decidir, a minuta do

despacho que, se aprovada, será trans"critá · no documento em lugar a isso
destinado. Em seguida, o documento
será apresentado à autoridade competente para a assinatura.
§ 19 Quando o documento necessitar de m;:üs de um despacho, coma no
caso dos requerimentos de solicitação
de engajamento, matriculas em cursos
etc., que exigem inspeção de saúde ou
outra exigência qualquer, serão dados
tantos despachos quantos sejam necessários, os quais serão num~rados
co:rrlo 1° Despacho, 29 Despacho etc.
§ 2Q Todos ·as .despachOs são d.~tt.u
dos, assinados ou rubricados· pela autmidade a quem compete dar a decisão final. A assinatura ou rubrica
será sObre um traço horizontal datilogra.f:?.do e sob ésse tmço deverá ser
datilografado, manuscrito ou carimbado, na mesma linha, o pôsto, o nome por exter. so ou peló qual é ~onhe
cido e a função que exerce.
Art. 195. Os despachos devem ser
lacônicos, contendo, no entanto, os
fUndamentos legais em que 3e esteiam.
Art. 196. o espaço em branco na
parte superior esquerda do documento, entre o cabeçalho e o item 1 do
texto, ·será destinado aos despachos.
Parâgtafo único. Quando t101.tver
necessidade de serem exarados vários
despachos num mesmo documenro e
a espaço a êstes destinados .n.ã.o os
comportar totalmente, os interlocutórios serão exarados nos demais espa.- ·
cos em branco eXistentes ou em fôlhas
devidamente numeradas e rubricadas
que serão anexadas ao documento original.
Art. 197. Exemplos de despachos:
"1 .:._ Concedo de acôrdo com o Art.
81 do CVM.
2 - Publique-se."
Em 5 de janeiro de 1965. _: Coronel Caiado - Gmt.
"1 - Deferidos nos têrmos do pa-

recer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ou nos
têrmos das informações ou de ....... )
2 - • Publique-se."
Em 5 de janeiro de 1965. - General Castro - Diretor.
"1 - Nada há que deferir, à vista
do Art. . . . . . . . . . . . . Parágrafo ..... .
do R-1 (ou qualquer outro Regulamento, Aviso, Portaria, etc).
2 - Publique-se e arquive-se."
Em ......................... .
(a.)

Cel -

Soares -

Cmt.
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"1 - Indeferido, por contrariar o
número .............. do Art. . ....•
.da Lei nº . . . . . . . . . . . . publicada no
.BE ......................... .
2 - Publique-se."
Em ......................... .

(a.) çel- Garcia- cmt.

"1 - Deferido. Para fins do Art. 1º
da Lei nQ 1.156-50 e em face do ..... .

averbe-se nos assentamentos do requerente h:}ver. servido ............. .
e prestado serviço na Zona de Guerra
.abrangida pela letra .......... :. . do
Art. 1º do Decreto Secreto número
10.480-42..
2 - Publique-se e a~quive-se."
Em ............................. .

(a. ) Gen -

Barros -

Diretor.

CAPÍTULO XXXVI

Remessa Encaminhamento
- Restituição

Art. 198. Remessa é o ato exarado
num documento em trânsito, submetendo-o diretamente à apreciação de
autoridade competente para dar .. lhe
despacho.
Art. 199 .. Encaminhamento é o ato
-exarado num documento em trânsito,
destinando-o a uma autoridade intern
mediária, solicitando providências ou
complementação da instrução do documento.
Art. 200. Restituição é o ato exarado num documento, devolvendo-o,
seja para solicita.r esclarecimentos,
seja por já tê-los prestado.
Art. 201. A Remessa; o Encaminhamento e a Restituição são sucintas,
limitando-se, quando muito, a justificar lacônicalJ;1ente o motivo da providência tomada ou sOlicitada.
Art. 202. A Remessa, o Encaminham·ento e a Restituição revestemse· da forma e característiCas do oficio.
CAPÍTULO XXXVII

Processo

com a finalidade de fornecer à autoridade competente os dados necessários a uma decisão .
Art. 205. Na organização de un1
processo devem ser observadas as seguintes regras:
1) os documentos que o con'stituf'm,
depois de colecionados na ordem cronológica_ '.'eceberil,o uma capa apropriada na qual serão preenchidos 'o~
dizeres nela contidos; e, em seguida,
tôdas as fôlhas, com· exceção das de
capa, serão numeradas no alto c:uperior direito, em algarismos arábir.os,
e, logo abaixo, rubricadas pela autoridade que organizar o processo.
2)
As informações, pareceres·, encaminhamentos e outros atas que se
fizerem necessários à instrução de um
processo, serão anexados gradati'vamente a éste e em ordem cronológica,
recebendo a numeração correspondente e a rubrica da autoridade competente.
3) Quando a espessura da doc'.lmentação exigir o seu fracionamento em
diversos volumes, utilizar-se-á, 'para
cada um, nova capa, repetindo-se na
segunda em diante, os dizeres da primeira e especiflcando-se em tôdas elas
o número do volume. Nesse caso, ·a
numeração das fôlhas do 29 Volume e
demais, será consecutiva à do 19.
4) Quando fôr dada nova numeração às fôlhas do processo, essa alteração deve constar expressamente, assirÍl como o cancelamento da numeração anterior, em declaração que se
fará, aproveitando o espaço livre da
última fôlha correspondente à numeração cancelada: a nova numeração
poderá figurar onde se possa , escrevê-la, no alto da fólha, à esquerda da
numeração primitiva;,,
5) A declaração acima aludida ierá os seguintes dizeres:
Declaração

Foi cancelada a numeração primitiva, substituída pela nova,- que val
por mim autenticada.
·
Em .......................... .

Ass.) ....................... .
Art. 203. Processo é o conjunto de
documentos correlatas necessários ao
6) Tôdas as referências feitas actoesclarecimento de uma mesma ques- cument·os constantes de um processo
tão.
devem indicar o número da fólha resArt. 204. O Processo é originado por pectiva.
um documento que· durante· a sua tra7) A anexação de documentos esmitação vai sendo instruido por atas · peciais deve ser feita mediante delavrados em seu próprio cor'po ou peclaração de juntada, constando ó núla anexaçáo de outros docwn~ntos, mero de iôlhas que os constituem; a
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numeracão das fôlhas será seguida na pendência . (SC), organizado para· a·
recebimento, protocolo, fic;hamento.
dos docUmentos ane:r.a,dos, sendo can~
expedição e arquivo de tôda correscelada préviamente a existente.
8. Quando houver de se juntar a , pondência oficial que nela transite.
um processo em andamento um ouArt. 208. A correspondência oficial
tro já encerrado, não há necessidade será entregue no se, para fins de exde se· numerar novamente as págmas pediçâo, já corri o envelope. endereçadêste. o termo de juntada menc1unado pela repartição que a confecciorá o número total de suas fôlhas. O
p.ou, de acôrdo com o ·art. 69.
mesmo -sucederá Q.uando houver de se
§ ].9 Quando a correspondência fôr
juntar balanços ou balancetes, acompessoal será entregue no se já denpanhados de documentaçao própria.
tro do envelope e êste fechado.
9) A declaração de juntada, nos ca§. 29 A correspondência interna., de-.
sos acima previstos deve ser assim
modo geral, dispensa envelope.
,redigi~ a:
§ 39 Na correspondência sigilosa,
deve-se observar as prescricôes contiJuntada
"das no Regulamento para Salvaguarda das Informações que Interessam à.
Declaro que faço juntada ao preSegurança Nacional,
sente
processo
dos seguintes
§ 49 o envelope da correspondêndocumentos, que adiante se vêm:
cia oficial õeve, sempre que po_ssivel,
19 .............. , com tantas fõlhas
ser
preenchida à máquina, conforme
2ç. .............. , com tantas fôlhas
exemplos abaixo:
. '................. etc .............. .
E, para constar lavrei o presente·
têrrao, que vai por mim assinado e
datado.
Em ............................. .

ass)

10) A desanexação de documentos
só poderá ser feita mediante ordem
da autoridade competente expressa

no corpo do processo, assim redigida:
Desanexação

Declaro que foi (foram) desanexado (s) do presente processo, o (os)
documentos de· fôlhas . . . . . . . <se fõr
o caso) ou com tantas. fôlhas. ·
E, para constar lavrei o presente
têrmo, que vai por mim assinado e
datado.
Em . . .· ...... :........ ~ ... -.. . _ ... .
Ass) ..................•.........
Art. 206. Os papéis que devam ser
tzxaminados em conjunto, formando
processo, serão reunidos, . preferentemente, com o emprêgo. de grampos
de perfuraÇão ou colchetes.
TÍTULO XII.

Trânsito da corr'espondênCia
CAPÍTULO XXXVlll .

Recebimento e expedição

Art. 207. Em . tôda a organiza~ão
militar haverá um Serviço de Corres-

MINIST<:RIO DA GUERRA
Departamento de Provisão Geral
nQ 32JGab.-1.
Urgente
Sr. Gen.
Diretor-Geral de Material Bé11Co
Nesta
Do Chefe do DPG
Quando de se. para se ou

Of.

MINISTÉRIO DA GUERRA
n'epartamento de Provisão· Gera~

Of. n? 33jGab.-:Í

Sr. Gen. Comandante da 4~ Regjão
Militar
Juiz de Fora - Estado cte Minas
Gerais
Do Chefe do DPG
Quando entregues em Agência&
Postais.
Art. 209. o serviço de correspon~
dência compreende:
1) 'serviço de correio - que trata
de recebimento e expedição (protocolo).
2) Serviço- de'· Registro e Contrôle
- que- trata do fichamento.
3) Arquivo.
Art. 210. No "Serviço de Correspondência" os papéis não" podem pe1·.manecer mais de 48 horas. Os que
trazem classificações "Urgente" o.u

ATOS DO PODER

'"Urgentissima" terão andamento imediato-.

.

Parágrafo -ünlco." os ·rs,ctwg~amas e
telegramas são sempre considerados
,urgentes.
eAPÍ'tULO XXXlX

A;quivamento - Destruição e
descarga
,

Art. 211. Os papéis de qualqUt:i
procedência que ilào devam ter -avdamento serão arquivados. ·
Art. 212. Determinado pela autori_dade competente o arquivamento àe
qualquer documento, deverão ser to ..
madas providências no sentido de que,
·na. capa ou na primeira fôlha, se)rt
indicada a soluçao profelida antes do
arquivamento, assim: "Publicado na
BI N!? ....-de ... '' ou "Respondido
em ·radiograma NQ .... · de ... " etc.
'manuscrito, datilografado, ou ~ob
forma de carimbo, seguido da expresGáo "Arquive-se", data e assinatura.
Art. 213. Dos documentos orig"inais
de corpo; repartição ou estabele.c!mentO, serão extraidas wna ou mais có·pias, de acôrdo com ás necessidades
de distribuição ou arquivo de suas
dePendências. Essas cópias serão eoJecionadas em pastas e arquivad~s em
:locais próprios, consoante se trate de
,correspondência ostensiva ou sigilosa,
-e periodicamente encadernadas ou
.brochadas. Tais cópias deverão ser
·recolhidas ao serviço de Correspondência (arquivo) , de tal fortim que
nas dependências permaneçam a.pe.nas as do ano em curso e do ano anterior.
Art. 214. os documentos que só
transitem ·internamente, isto é, no
âmbito do corpo, repartição ou esta_belecimento, ostensivos e sigilosos,
não referentes a fundos, material permanente, justiça, disciplina .e instru.ção, já sol~cionados definitivamente e
que dispensem ulteriores consultas;
poderão ser incinerados, ctenorr1dos
seis meses de seu arquivamento, mediante solicitação do detentor.
§ 19 Ao Comandante do Corpo, Cttefe da Repartição ou Estabelecimento
·compete julgar da conveniência ou
-não de incineração, dando a necessária autorização em Bo1et1m.
§ 29 os documentos incinerados ·~e··
rão tal alteração constante de sua
'respectiva ficha.
§ 39 Quando fôr autorizada a ·ctes·truição de um documento, poderá s_er
· o mesmo incinerado ou pu1ver1:t.ado,

Ex.Ecu:rrvo

637

devendo ser lavrado um têrmo que
será assinado pelo detentor do
documento e datado e assinado por
uma testemunha, ambos nomeado,; em
Boletim. O têrmo com contra-eOpia
será arquivado c_om ·a anotaÇão do
Boletim em que foi o mesmo pui:Jll~
cada.
·
Art. 215. Os docuinentos nao corn~
preendidos no artigo anterior poderão
ser incinerados, mediante ordem cl.:t
autoridade superior,_ provocadá pelo
respectivo comandante ou Chefe, até
o fim do 1Q trimestre· de cada ano. ,
Art. 216. Não serão incinerados os
documentos relativos à instruçáo, ao
histórico da crganização e aos assentamentos de seus oficiais, praça;:; e
funcionários civis bem como. uma co. le_ção completa de seus Boletins Internos.
Parágrafo úniCo. Igualmente, nfto
serão incinerados os documentos que,
no futuro, possam instruir processos
de reforma, transferência para ·a reserva ou qualqUer benefício_ de inte··
r~-sse dos militares e funcionários civis do Ministério da Guerra.
Art. 217. Os documentos sigilosos,
rião controlados, ,de procedência_ estranha à organização militar, só serão des.carregados .mediante ordem da
autoridade que os expediu, provocada
pelo Comandante ou Chefe, no primeiro trimestre de cada ano, devendo a autoridade ordenadora especiticar, na relação apresentaà_a, os que
devem ser incinerados e aquêles cuja
restituição se. impõe .
Art. 218. Os regulamentos, instruçô·es e outras publicações de nature-.
za sigilosa (documentos controlados),
serão/ descarregados mediante ordem
· da autoridade competente, que deliberará quanto à restituição ou incineraçãQ dos mesmos.
Art. 21.9. Os exemplares dos regubmentos revogados, de caráter não sigiloso, depois de descarregados, serão
recolhidos ao arquivo da organizaçao
militar e ai mantidos pelo prazo necessário, para efeito de consultas.
Parágrafo ünico. Os documentos de
que trata o presente aTtigo serão ulteriormente incillerados, a _critério do
respectivo Comandante ou Chefe.
Art. 220. Uma coleçâO completa ·de
todos os regulamentos revogados os.tensivos ou sigilosos, será arquivada
no Estado-Maior do Exército.
Art. 221. Os documentos que devam
ser recolhidos ao Arquivo .do Exérci-
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to o serão de acôrdo com as ~<Nor
mas para o Recolhimento de Acervos
ao Arquivo do Exército."
CAPÍTULO

XL

canais de Trânsito

Art. 222. Trânsito de papéis é o

trajeto percorrido pelo expediente
através dQs ,canais competentes.
Art. 223. Canais competentes são
as vias de trânsito da correspondência oficial demarcada:o pelas organizações necessárias e <Suficientes para
fiscalizar, opinar,
mformar ou decidir.

Art. 224. Tôda autoridade, ao ex-

pedir qualquer documento, deve fa-

zê-lo seguir ·o respectivo canal com1-Jer.enr,e, evitando que seja endereçado a uma organização intermediária
que nao sendo orgão de estudo ou de
fisca.üzaçáo, nada tE:nha a acrescentar
~ôbre v assunto.
~ 15' Os requertmentos solicitando
transferência para . reserva, carteira de identidade, liéen·ça especial, licença para tratamento de saúde, certidões e apostilas, averbação de tempo
de serviç.o e outros em que seja. evidente que os órgãos ou comandos lntermediários
nenhuma informação
complementar possam dar serão encaminhados -diretamente à autoridade
que tenhâ~ compe:.ência para decicttr
ou ao Estado-Maior do Exército ou
Departaménto encarregado do assunto,
quando a decisão fôr do Ministério da
Guerra.
§ 2.9 Quando fôr necessário dar
conhecimento de fato a autoridades
superiores, o Comandante, Chefe ou
Diretor da organização militar
de
origem tara a devio.a comunicaçãO pelG meio .nais ráp1ao
à autoridade
imediatamente s.1pel"ior.
Art. 225. Deve ser evitada, tanto
quanto possível, a. t:emessa de papéi~
em que h011ver diligência a satisfazer,
promovendo-se sua. reparação por telegrama, 1·<tdiograma ou correspondência postal.
§ V.J Quem estiver incumbido de
tnstruir documentos, se necessitar da
audiência de outro setor .da mesma
orgamz~.ção, de\·erá promovê-la direta e oessnalmente, evitaüàc demora,
diligêricias e encaminhamentos desnecessáriOs.

§ 25' ~u~4uer documento que, pa~
ra seu estu..:J.o o·J decisão final, exigir
informaçõe: complementares, o órgão
dêle ellc:t:cret;ado deverá pedi-las di...
1·etamente :~ ürga:uzação militar que
possa fornecê-las.'
Art. 226. SemprE: que uma organil<aÇao ná.o puder prestar a informação SOHCl~ada ~,ou a anexaç<il de documento tJeiido) pm se acharem os
dados nos arqu;vo.s de outra, encaminhará também diretamente o documento a ser informado ao órgã.o
que: estiver de pol'lse dos aludidos dados, solicitando~lhe que o documento
com a mformaçao pedida seja encaminhado à ,autOridade que o pediu,
sa.::.vO se houver ordem expressa em
contrárlO.
Art. 227. '1 oao requerimento já deve sair da Unidade, Estabelecimento
ou Repartição de origem, instruido
o mais possível, com as informações
e documentos indispensáveis" ao seu
estudo ou decisão. Cabe assim à or..;
ganização de origem solicitar, por
meio de radiograma ou telegrama, e
diretamente às demais
repartições~
unidades e estabelecimentos, o que
para isso se tornar necessário.
Art. 228. Nenhum requerimento~
que encerre pretensâQ
de natureza
pessoal, poderá ser encaminhado ao
escalão superior, sem que traga claramerite mencwnado o amparo legal.
Art. 229. Quando uma autoridade
encaminhar ao escalão subordinado
um processo ou documento a ser· informado e cujo retôrno a ela seja desn€cessário, deverá determinar o enC<~minhamento a
quem de direito~
após a informaçao do ôrgâo subordinado.
Art. 230. Os documentos de rotina
previstos em regut.tmentos ou resultantes de norma.s nxas estabelecidas
por autoridade competente, como relações, mapas, etc., '-*ue tenham datas pn · · _J.das de remessas e entradas, devem ser encaminhadoS diretamenW aà órgão int~ressado, desacompanhados de o:ti -;i.J:,. O encan1inhamerito, se possível,. poderá ser feito
no próprio documento.
Art. 231. A autoridade que verificar que um processo .ou requerimento éstá em desacõrdo com a ·legisla~
çãc vigente, deverá imediatamente
sustar seu andamento e restitui-lo à
lW.idade ou repartição de origem. -

Decio Escobar.
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ANEXO I
MOD:!:LO DE OFíCIO
MINISTÉRIO DA GUERRA

Departamento de Provisão Geral

URGENTE
Ofício nQ 15/D-3
CIRCULAR

Rio de Janeiro, GB, 17 Out 65

Do Chefe do Depar-tamento de Provisão Geral
Ao Sr. Diretor-Geral de Remonta e

veterinária

ASSUIITO: Prescrições e regras para

confecção e redação dos ofícios.

REFERJ>NCIA:

RegUlamento de correspondência
Militar;
b) 'Circular nQ . . . . . . da Presidência
da República.
a)

ANEXO:

a) Dez mOdelos impressos;
b),

... " " " " .• " ••.•••.............•

1. ...... , ............................................................ ,

2. , .................................................. : ... L ............. .

... ..·.· ............... ·: ..................................... ·,· ............. .
a ........ ; .............................................. :···L.....•.....

································································.·············
b ..................................... .' ....... L ••.•..............••.•.•

1) ······························································•···
2) , , : ... ·........ , ........................... , ...................... .

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

•'

~--·································································
~--···························································
(!)
(a)

····.·········································································
1. . " .............. " " . " " . " .. " " " .... " . " ... " ........ " " . " " ..

..............................................................................
Gen Ex Waldema,r Levy Cardoso
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ANEXO II -

(3 cm ou 7 Esp

MOD>l;LO DE REQUERIMENTO

Vert nº

1)

Ao Excelentíssimo Senhor Ministro
Miilistério da Guerra
DePartamento de Provisão Geral .
3,b cm

1 cm

<6 cm ou 14 Esp vert ng 1)

OBJETO: Contageni. de tt;mpn
(7 cm ou 16 Esp vert n9 1)
Senhor Ministro (1 cm ou 2 Esp
Vert n'? 1)

1. Fulano de Tal (!G-' ...... ) Capitão da Arma de Artilharia, ser-

vindo no Departamento de Provisão Geral, requer a V. Exa. mandar
contar . . .......................................... · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · ·
2. Tal solicitação encontra amparo na Lei n9_ ..................... .
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (BE 4/64) e no Decreto n9 ........ de ....... .
em seu Art ........ , ...... (BE ···I···).
'3. E' a . primeira vez que .requer.
Rio de Janeiro, GB, . . . de
FUlano de Tal

de 19 ..
Capitão

- 54 -
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(*)

DECRETO.N.9 57.890FEVEREIRo DE 1966

DE

28

DE

Revoga os Decretos que concederam
à sociedade anônima T_he J. B. Williams Export Company, autorização
para funcionar na República.

No Quadro anexo ao decreto, ,nas
mesmas. t~agina e coluna, na Receita,
onde. .se .e;
1.4.8.00 - Contribuição da União
- 6.089,640.
Leia-se:
1.4.8.00 - Contribuição da União
-

6.039,640

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei número 2. 627, de 26 de setembro de
1940, decreta:
Artigo único. Ficam revogados os
Decretos números 34.939, de 14 de
·janeiro de 1954, e 43.034, de 15 de janeiro de 1958, que concederam à sociedade anônima The J. B. Williams
Export Company, com sede na cidade
de Gla.stonbury, Estado de Connecticut, Estados Unidos da América, autorização para funcionar na Repú-'
blica_, e, cassadas as res;pectiva.s C~r
tas, atendendo ao que foi requerido
e ao que consta da resoluÇão adotada
por sua Diretoria, em reunião realizada a 23 de dezembro de 1963.
Brasília, 28 ·de fevereiro 'de 1966;
145,9 da Independência e 78.9 da Re ...
pública.
H. CASTELLO BRANco

P'aulo Eg'!idio Martins
(*)

Republica-se por ter saído com

omissão do anexo no Diárto Ojwial
de 2 de março de 1966.

DECRETO N.<? 57.931 MARÇO DE

1966

DE 9 DE

Aprova o orçamento da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

(Publlr·ado no Diário Oficial

Seçá<l I -

Parte I -

de 14-3-66) •

Retiji.cação

NO decreto, na página 2. 716, 1~
coluna, na::: assinaturas; onde se lê:
H,

CASTELLO

H.

CASTELLO BRANCO

Leia-se:

BRANCO.

Mauro Thibau

DECRETO

N9 57.949 MARÇO DE 1966

DE

10

DE

Autoriza o cidadão brasileiro David
·Paulo Dana a lavrar diamante e
ouro no Municipio ·de -It-upiranga~
Estado do Pará.

(PUblicado no Diário Ojiciat -- Seção
I - Parte I,· de 25.3.66.)
Retijicaçâo

Na página 3.173,

1~ colUna, .onde
se lê: . . . 2459 da ~depend{>ncia .. ~
Leia-se: . . . 1459 da. Independênc!a. ...

DECRETO N9 57.991 :MARÇO DE

1966

DE

14

DE

Autoriza a Siderúrgica Barra Mansa
S .A., a pesquisar ·minério de ferro
no municipio de Ouro· I;'reto, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe .confere o artigo
87, n9 I, da Constituiçâo e nos têrmus
do Decreto-lei n<?· 1.985, de 29'·de janeiro de 1940 (Código de MinasJ, decreta:
Art. 1<? Fica a-utorizada a Siderúrgica Barra Mansa S. A., a pesquH;a.r
mnj_ério de ferro,. em terrenos de sua.
propriedade, no
lugar denominado
Fazenda da Vigia, distrito de MigUel
Burruer, município de Ouro Preto, no
Estado de Minas Gerais, numa áre"
de oitenta e dois hectafes vinte e nove
ares e noventa e três ce11tiares ....
(82,2993 ha) ,-. delimitada por um polígono ir"regular que tem um vértice a
dois mil cento e quatorze metros
.
(2.114 m) no rumo verdadeiro oitenta
e nove graus e dezesseis .minutos nordeste (89ç. 16' NE) da confluência dos
carregas Anú e Bócaina e os lados, apartir dêsse vértice·, os seguintes com-
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primentos e rumos verdadeit;'os: qua~
trocentos e cinquenta e sete metros
(457 m), cinquenta e um graus e cinquenta e três minutos nordeste ...
(51'-' 53' NE) ; quatrocentos ~ quarenta
metros (440_ m), um grau cmquenta e
quatro minutos nordeste (19 54' NE);

setecentos e setenta e seis metros e
cinauenta e quatro centímetros ...
(776'54 m) oitenta e oito graus e seis
minutos sudeste (889 06' SE) ; .c;ete-

centos e dezessete metros e setenta e
nove centímetros (717,79 m), sul (S);
trezentos e noventa e dois metros t
ctnauenta e cinco centfmetros .....
(392,55 m), cinquenta graus trinta e
oito minutos sudoeste (509 38' SW);

trezentos e noventa e rims metros e
ta e oito centímetro~ (31 Q,48 m). t,rtnta e um gn.llS e a1mrenta e nove m1~utos noroeste (31<? 49' NW):
oninhPntos e vinte metros (520 m), eihquenta e cinco g"aus on'7.e min11t.os
sudoeste (55Q u· S'IN): trezentos e
sessenta e um metros e um centímetro <361.01 m), trinta e uw ~rr8us e
quarenta e nove mim1tos s11deste ..
(31Q 49' SE); ct.m;;ento8 P. quarent-a e

cinco metros e vinte e oito cent.íme·
tro~
<245.28 m l
cinnuenta e nove
gr~.us e vinte e um minutos noro~ste
(59° 21' NW) : auinhento~ e t-rinta e
três: metros (5~3 m l. vinte e cinco
graus e cinqUenta minutos noroeste
(250 50' NW.)

Parágrafo único. A exeCução da
pregent.e autorizacãb fica sUjeita às
estinulacões 1o Regulamento aprovado oelo Decreto nQ 51. 726.' de 19 de
feveT"eiro de 1963 e da Resolucão nQ S,
de 30 de o:thril 1e 196f da Comissão
Nacional Je Rnergia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorizacão d:e
peBQUisa, q111' ser:'! uins via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de oitocentos e tri'1ta cruzeiros (Cr~ 830) e
será válido por dois · (2) anos a contar da data da transcrição no livro
prónrlo ie Registro das Alltori7..açôes
tte Pesqu~sa.
Art. 3Q Revog9.m-E'e as disposiçne-.s
em cont1 ario. '
Brasília, 14 de março Cfe · 1966:
14!5? da Independência e 789 da
Repúbl!ca.
H.

CASTELLO

BRANco

Mliuro Thibau.

DECRETO N9 57,992 ~
MARÇO DE 1966

DE

14

DE

Renova o Decreto nt? 52.231, de 9 àe
julho de 1963.

o Presidente da República, usando
da atribuiçâo que lhe confere o artigo
87 n9 I, da constituição e nos têrmos
do DecretO··lei D 0 1.935, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1!? Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b, do art. lt?, do Decreto-lei n9 9. 605, de l9 de agôsto de
1946, a autorizaçâo concedida ao c1dadáo brasileiro Alberto Freire de
Carvalho, pelo Decreto n9 cinqüenta
e dois mil duzentos e trinta e um
(52.231), de' nove (9) de julho de mil
novocento<> P se~;:pnta e ·re-. ( Hlfl~),
para pesquisar minério de manganês.
n município de Conceição do Mato
Dentr'o, Estaao de Minas GeraiS.
Art. 29 A pl'f"SPnt.P rennv!t~8.0 aue
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagara a taxa de trezentos cruzeiros
<Cr$ 300) e será transcrito no livro
prop''io· de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, ~ 14 de março de 1966;
145Q da Indenendência e 78° da
República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO NQ 57.993 MARÇO DE 1966

DE

14

DE

Autortza a cidaàá brasileira Maria
Cândida Pereira a vesrmisar crw.lim
e quartzo no munic!pio de EmbuGuaçu, Estado de São Paulo . .

O Presidente da República, usando

da

atribuição que lhe confere o artigo

87, n? I, da Constituicão e nos têrmos
do Decreto -lei n9 1. 985. de 29 de .ia-

neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
' Art. 19 Fica autorizada a cidadã
brasil"eira . Maria Cândida Pereira a.
pesqutsar caulim e quartzo em terre-

ATOS DO PODER ExECUTIVO

nos de propriedade de· Agostinho Maciel no lugar denominado Ba1rro Santa Rita, distrito e município de Embu-Guaçu, Estado de Sã.o Paulo,
numa área de oito hectares cinqüenta
e nove ares e trinta e oito centiares
(8,5938 ha), delimitada por um polígono Irregular, que tem um vértice a
quarenta e tr.ês metros (43 m), no
rumo magnético de setenta e cin ....:l
graus cinqüenta minutos sudoeste .
(759 50' SW), da confluência dos
córregos dos Vítor e Paiol Velho e os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e cinqüenta metros
<350 m' , quarenta e um graus clhqüenta minutos sudoeste ............ .
419 50' SW); duzentos e vinte metros
<220 m), setenta e três graus cinqüenta ·minutos noroeste ...........•
(739 50' NW) ; trezentos e cinqüenta
metros (350 m) trinta e nove ·(rraus
quarenta mmutos nordeste .........•
'(399 40' NE); duzentos e trinta metros (230 m), oitenta e seis graus
trinta minutos sudeste ( 88° 30' ~E) ;
o quinto e último lado é o seguimento retilíneo que partindo da ·lé'xt.remidade do quarto l8.do desc:ito vai ao
vértice ·de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações· do Regulamento' aprovado ·pelo Decreto ,nQ 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resoluçãó ri9 3,
de 30 de abril de 1965 da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art~ 29 o título da autorização de
pesquisa, que será uma via qutêntica
dêste Decreto, pagara a ~axa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pes-:quisa.

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília,. 14 de· março de 1966;
1459 da Independência e 78° da
RepúbliCa.
H.

CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N9 f./1. 994 - nE: 14
MARÇO DE 1966

643
DE

Autoriza o cidactdo brasileirp·~ José da
Silva Gomes a pesquisar mármore
rto município de Rio Branco do Sul,
Estado do Parana.

o· Presidente <ia República, usando
da atnbuiçi!Lo que lhe· confere o artigo
87, n'? 1, da Constituição· e nos têrmos
do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de Janeiro de 19~0 (Código <1e Minas), Uecreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro· Jose da Silva Gomes a peSquisar mármore em terrenos de sua
propriedade no lUgar ·denominado Capiru, disLrito e município de Rio
Branco do SUl, Estado do Paraná,
numa area ae aois hectare~ r.tua!'enta
e seis ares e setenta. e nove '~entiares
(2,4679 ha) delimitada por um polígono irregular, que· tem um vértice a
seiscentos e cmqüenta e um metros
(65.1 m) no rumo magnético de setenta e três 'graus nordeste (739 NE>
da confluéncia do córrego Capiru. e
R1beirB,.o .t''iol'ezi e os mau;; a. pact1r
desse vértice, oo seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e
nove metros (109 m), trmta e seis
graus e vinte e .quat·ro mmutos ·nordeste (36'? 24' NE); cento e dezesseis
metros (116 m) vin,te e seis graus e
quarenta e seis minutos nordeste
(26'? 46' NE) ; cento e vinte e cmco
metros (125 m), sessenta graus vinte
e três .minutos sudeste (609 23' SE;;
duzentos e trinta e quatro metros
(234 m>, trinta e ..;e te graus trinta e
oito minutos sudoeste (379 38' SW).
O .gumto (59) e último lado é o
segrllento· retllineo que une a extremidade do quarto (49l' lado descrito ao vértice r~e partida.
·
Parágrafo único. A execução cta
presente autorização fica sujeita âs
estipulações do Regulamento aprovada pelo Decreto n9 51.726, de 19 cte
fevereiro de 1963 e da Resolução n9 3,
de 30 de abril de 1965 da Comissao
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização cte
pesquisa que será uma via amentlcll.
dêste Decreto, pag1:1.r.l. a taxa de trezentos cruzeiros ·.Cr$ 300) ~ será ·ra-
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lido por dois c;n anos a coUtar da
data da transcriçáo no livro ptóprto
de. Registro das Autorizações d§ Pes~
quisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em 'contrário.
Brasília, 14 de março de 1966;
1459 da Independência e 789 da
RepÚblica.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 57.995 MARÇO DE

1966

DE

14

DE

Declara de utilidade pública a "Fundação Dr. Antônio Dias Macêdo",
com sede em Fortaleza, Estado do
Ceara.
O Presidente da .República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da constituição Federal e
atendendo ao que consta do Processo
n9 30.684, de 1965, do Müüstério da
·J~stiç~ e Negócios InteriOres, decreta:
Artigo único. E' declarada de uti!idade públwa, nos .êrmos do art. 1~
da Lei n9 91, de 28 de agõsto de 1935,
, combinado com o art. 1? do Regula~
menta· aprovado pelo Decreto .... ~.
n9 50.517,· de 2 de maio de 1961, a
"Fuhdação Dr. Antônio Dias Macêdo", com sede em Fortaleza, Estado
do Ceará.
Bras1lia, · 14 de março de 1966;
1459 da Independência e 789 da
República.
H. CASTELLO BRANCO
Mem ãe S/1,

ExEcuTIVO

rr.os do Deüreto-lei nll 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
. Art. lço Fica autorizado. o cidadão
brasileiro }'aulu Anawate a pesqut"'ar
v.n-m qUal't-zo~a em terrenos de sua
p:wpnedade nc lugar denominado
Gleba C-4, ai~r.rito e rr>llllH'ípio de
Mongaguá, E:-;t~.do de· Bio Paulo, numa área de "inca hect.aces d eze.SSPi.S
are;: e vinte Pi;Dtiares :5.Fi20 ha> delimitada pJr UTC retângulo que tem
Urü vértice 1:'. d.Uzentos ~ dezoito metro!> (218m>, no rumo \erdadeiro de
st:s;;:.enta e cl-JCC graus ·nl)rdeste (65ç:fü~-"
da co:1fllJência dos , ias Cambuituva e Bo,r.,.anco Al::., e os lados
divergentes ~ ef!:-;e vértic~ Of ~eguintes
comprimentos e rumos , verdadeiros:
q1linhentos t oitenta me~ros t58U.m;.,
trmta e qnatrc graus, vtnte e um
minutos nordt~stf (349 21' :-;TF); oitenta e nove mP.tros (89m), cinqüenta. e
cinco graus e 1'-rinta e nove minutos
sudeste i.S5° 39' SE).
Parágrafo úni-co. A execução da
pre.sente l:t.Uto-:.·tzaçào ficn sujeita às
estipulações do RegulaJ.'X.'Iento aprovado pelo oec-:t::tu 51.72-6, de 19. ãe fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 32 de abril de 1965, da
Ccmissão Nan_ional de Energia Nuclear.
Art. ·29 o títUlo da autorizaçáo de
pt=squisa que será uma V"la · a-utênt!ca.
dêstf Decreto pagará a ti-s:a de trezentos CJ<UZCltos (Cr$· 3QJ) "' será 'Tálido por tio'is \2) anos a com.ar da
datb. õ,a' cral1scriçãd no livrJ próprio
de Regi::nrc das Autorizacoes de Pes~
qtisa.
Art. 3Q Re'togam~se as disposições
err. contrârio
B1·aSília, 14 de março de 1966; 1459
da Independr~nC1a e 789 dú República
H.

DECRETO N< 57.996
MARÇO

DE

1966

DE

14 DE

Autoriza o cutadão · qrasileiTo Paulo
Anawate a pesquisar areia quartzusa no município de Mongaguá.
Estado ie Sáo Paulo.

o Presidente da República, uSando
da atribuiçã~, que lhe confere o art.
87, nº I, da Constituição e nos têr-

CAd'l'ELL<.

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N° 57.997
MARÇO DE

1966

DE 14 DE.

Transfere ccmcessáo

o PresHiente da República, usando
da atribmyã.. que lhe- confere o ar·:tigc 87, mctso ; da constitUição, e

ATos oo PoDER ExEcuTIVO
nos -têrmos dos artigL'S
c_~·-eto-lei n," -~.281, de 5
194D, e 89 ct0 Decreto-1~1
25 de outul;>r0 de 1941

10 do Dê·
de junho de
n9 3· 763, de
decreta:

Art. 19 i!l transferidB a, Companhia
dP Eletrifi~adl.<' Rural do Norde~te
cuncessào p<:int. produzir e distribuir
energia ewtrica no município de Lim··,eiro do Noàte, Estado de Ceará,
de 1ue é t.itule.r a Companhia de
EletrificacB,;) umtro Norte do Ceará
em virtude clü Decreto n9 52.596, 1e
19 de outubrn d~ 1963, ficando a nova. concessionária autorizada a cor..struir os sistemas de transmissão e
Gistribuição que se fizerem necessár:.r,E>.

Art. 29 A Companhia de Eletrifica~
çà.o Rural do Nor:J.este deverá <:;atisfazel as s~guintPs exigências:
r - Su~Jmet!ll à aprovação do Min,:-..tro das Mina<:; e Ener[,!i.a em três
(3) vias, denno do pra.zo de cento.
e 01tenta '18(!) dias, a contar da da1~a da pubiicayão dêste decreto, os
€f>l.t..dos, orq ieto~ e ·orçamentos relativos às novas instal::tçõf's.
ii - Assmru o contrato disciplinar
da concessiia dEmtro de trinta <30)
aia;;, conta.do~ de. publicação 'do d~s
pacho da aprovação da respectiva min~a.

·

·

Iniciar e concluir as obras
nos prazos qnc forem marcados, ex~
cutando-as de acôrdo com os proje-·
tos aprovad.Js e .com a:i modificações
autorizadas.
·
Parágr~fo .único.- oS prazos referi. dOb neste n.rt·r·<· pod~rão ser prurro~;ados por at.o do Ministro_ das Mmas
e Energia.
b.l't. 49 As tarifas de fo!'TlE'cime!l!.O
dl energia elé~rica se•·ão fixaja.'i 8
tJ·lrnalm·env~ n•vistas peta ))ivisãJ de
ft.r;oas, do Lepartamento Na•!,_onal
da Produçá•J Mineral, com a a.r;rov-ação do Ministro das Minas e Enerü:I -

gia.

ttrt. 59 2sr~_ ctecreto entra {~m vigor
na. data rJt sua publicação ·t ev•Jt;ado.~ ::~~ C:1:-po~lçôes em cón•,r~r'o.
Bra<;i!H., 14 de março de t9f!S; l4~9
Cl~ Independêm:ia e 789 da RepUblica.

615

DECRETO N' 5'7.9g8

DE 14

Dl::

MARÇO DE 1966

Autoriza a cessão, sob a forma de _uf:lliza'ção gratuita, do imóve_l qué men ..
ciona, situado no Estado do R. i o de
Jmeiro.

O Presidente da República, •1-SaÍldo
da atribUJção que -lhe confere- o artigo 87, item I, da Coristituição Federal
e de acôrdo com os arts. 64 § 39, 125
e 126, todos do Decreto-lei n9 9. 760,
de 5 de setembro de 1946, decreta:
Art. 1Q Fica autorizada a cessão,
sob a forma de, utilização gratuita, à
Associação dos Servidores do serviço
do Patrimônio da União (ASPU), do
próprio nacional ·denominado "Retiro
Paraíso", situado em Engenheiro
Paulo de Frontin, Município de vassouras, Estado do Rio de Janeiro,
cujo terreno mede
335.999,4'013 m2
t:..·ezentos ~ tnnta e cinco mil, novecentos e noventa e nove metrOs quadrados e quatro mil e treze centímetros quadrados), de acôrdo com os
elementos constantes do processo protocolado no Min'istério da Fazenda
sob o número 2~5.302, de 1964.
Art. 29 Destina-se o imóvel a que
se refere o artigo anterior p. instalação de uma colónia de férias para os
sócios da mencion"ada Associação, tornando-se nula a cessão, sem dir~ito
a qualquei· indenização, se fôr dada ao
imóvel, no todó ou em parte, utilização diversa, ou ainda se houver inadimplemento de cláusula do contrato
que deverá ser lavrado em livro pró ..
prio do serviço do Patrimônio da
União.
Parágrafo único. A Associaç§,o per..
mitirá o ingresso, no seu. quadro social, na forma dos Estatutos, de outros funcionários do Minist$rio da Fa~
zend.a que o ctesejarem, a fim de que,
os mesmos pc-ssam beneficiar-se da.
colônia de férias referida neste artigo.

Brasília, 14 de m~rço de 196-S; 145Q
da Independência e 789 da República.

H, CASTELLO BRANCO

H.

Mauro Thibau

OctáVio Bulhões.

CASTELLÓ BRANCO
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DECREI'O N'? 58.000 -

DE

15

DE.

MARÇO DE 19$6

Outorga à Sociedade Anónima de Ele~
trijicação da Paraíba concessãO
para distribuir energia elétnca

o Presidente ·cta República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituicão,
e nos têrmos do artigo 5'? do Decretolei n'? 852, de 11 de novembro de 1938,
e do artigo 8° do Decreto-lei n'? 3. 753,
de 25 de outubro de 19"41, decreta:
Art. 1'? E' outOrgada à Sociedade
Anónima de Eletrificação da Paraíba
concessão para distribuir éner,rpa E'létrica nos Municípios de Catingueira,
Lucena e Livramento, Estado da Paraíba, ficando para isso autorizida a
construir os qistemaS de transmissão
e distribuição que se fizerem necessários.
§ r> Em portaria do Ministro daS
Minas e Energia, após a aprovação
dus projetes, serão determinadas as
caracterfstica.o técnicas das instalações.
§. 29 A energia será suprid"J. pela
Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco.
Art. 29 A concessionária devera satisfazer as seguintes exigências~
I __: Submeter à aprovação do lVHnistro das Minas e Energia, em trés
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
.da publicação dêste decreto, úS estudos, projetas e orçamentos.
II - Ass!nar o contrato disciplinar
da concessiio dentro do prazo de trtnta
(30) dias, contado da publicação do
despacho de aprovação da: respect-iva
minuta pelo Mini.slro das Minas í.'En.ergia.
·
III - Iniciar e concluir B.S obras
nos prazos que forem estabelecidos
..pelo Ministro . das Minas e Energia,
executando-as de acôrdo com os projetas aprovados e as modificações -au~
torizadas.
Parágrafo único. os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogac(os por ato do Ministro das J.'víinas
e Energia.

Art.- 39 As tarifar,; de fornec1men·o
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pela Divisão de

Aguas·, do Departamento Nacional da
Produçao Mineral, com aprovação cto
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão ,rigo~
rará pelo prazo de .trinta (30) anot$.
Art. 5'? Findo o prazo da conces~
são, todos os bens e mstalações que
no momento existirem, em função ex- ·
clusiva e permanente· dos serviços coH~
cedidos, reverterão à União.
Art. 69 A concessionàrla pocter!l requerer que a concessáo seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipulaaas.
Parágrafo único. A concessionâr!a
deverá entral: com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vlgênc18
da concessão, entendendo-se, .se não
o fizer, que não pretende a renovaçllo.
.(\rt. 711 ~ste decreto entra em n.gor
:·na data de sua publicação, revogaà~n
"a~ disposições em contràrto.
Brasília, 15 de março de 1966;
1459 da Independência e 789 dH
República.
H. CAS~LO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N' 58.00!

DE 15 DE

MARÇO DE 1956

Autoriza a Mineração· Po-Be-Mar Ltmitada a pesquisar dolomtta, no
município de Pirapora do Bom.
Jesus, Estado de Sáo Paulo

o Presidente· da República, usanctO
da atribuição que lhe confer!~ o
artigo 87, mí.rriero I, da constituiçao,
e nos têrmos do Decreto-lei n9 1.985,
de 29 de janeiro de 194.0 (CódlgO dt!
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Mineração Po-Be-Mar Ltda. a pesqu1~ü~
dolomita em terrenos .de. Silvério PR~
trone no lugar denominado (Jhácara
Santa Catariua, distrito e municipw
de Pirapora do Bom Jesus, Estado de
sao Paulo, numa área de dezmto
hectares e vinte e quatro ares (18,21
ha), delimitada por um polígono il'ri!.~
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guiar que tem um vértice no alinüaw
menta, lado Sul, da faixa de servidão
o.a .. Sáo Paulo Light S. A., da linha de
altá tensão Rasgão Parnaíbal, e. duzentos e cinqüenta e cinco metros &
setenta e nove centímetros (255,79m)
no rumo verdadeiro de cinqüenta e·
ctols graus quarent-a e três minutos s
trinta segundos sudeste (529 43' 30" S.!!!)
do centro da torrE;! número quinze (15),
da referida linha. de a1ta tensão e os
ladoo a partir do vértice cons1derado,
têm os seguintes comprimentos €. !"'Uw
mos verdad~ii:"os: cento e trinta e dota
metros e qumze centimetros (132.15m)
treze graus cinqüenta e seis n1nutos
sudoeste (13%6'~W) ; noventa e cinco
m e t r os e quarenta centímetros
(95,40m), setenta e um graus .vinte ·e

i~s~~~ta~ ~rtt~sm~~r~~e~t~o·~~~;:·~:~:
1

co centimetroo C68,95m), cinquenta c
cinco graus vinte minutos · noroeste
(55920'NW) ; cento e- quarenta e quaw
tro metros e noventa e dois centímetros (144,92m), setenta e seis giaus
trinta e oito mtnutos
noroeste
(76Q33'NW); duzentos t" dez meh'Os e
quarenta centimetro.s (210,40m). sew
tenta e cinco graus trinta e ~rés miw
nutos sudoeste (75Q33'SW): secer.ta e
oito metros e cinqUenta centímetros
(78,50m), nove graus c1nqüent.a minu~
tos noroeste (9950'N"W): cento c oitenta e um metros e quarenta r:entf~
metros (181.40m>, trinta e ctnco graus
'Vinte e quatro mtnutos '1oroeste
~ (35(l24'NW) ; o oitavo lado é o segM
menta :retillneo que partindo da' exw
tremidade do sétimo lado descrltü, COln
rumo verdadeiro de treze graus +.rinta
e um minutos l:mrdeste (13931'NE).
alcança o al!nh9.mento. lado ·sul, da
Faixa de servidão; o nono e últimc.
lado é o trecho do alinhamento lado
Sul da Faixa de Servidão da Sá<:> Pau~
lo Light S. A., compreendido ~ntre a
extremid9. de do oitavo lado e o vér~
tice de pa'rtida.
Parágrafo ·único.
A execuç.§,o da
pr_esente autorizaçâo fica sujeita· às
estipulações do Regulamento q,prova-do pelo Decreto· nQ 51.726, de 19 de
fevereiro de ll}ô3. da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da au~orizaç.ão de
pe1::quisa, que será uma via autêntica
déste decreto, pagará a taxa de trew
zentos cruzeiros (Cr$ 300) e s~rá válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no Livro ?rópriO
de Registro das AutorizaÇões de :oes~
quisa.

Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Br:isílian 15 de março de 1966;
1459 da IndependênCla e 781.? da
República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Tltibau

DECRETO N' 58.002

MARÇO DE. 1966

DE

15

DE

AutóriZa Mineração. Indústria e Comércio Ltaa·., a ·Pesquisar diatoniita
no municipio de Morro ào Chapéu,
Estado da Bahia.

o

Presidente da República, usando

da atribuição .que lhe confere o ar-

tigo 87, n"' I, da Constituiçao e nos
têrmos do Decreto-lei nQ 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta: ,
Art. lQ Fica autorizada Mineração
. Indústria e Comércio Ltda., a pesquisar d.iatomita em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Fazenda Olho d'Agua, distrito e munimpio
de Merro do Chapéu; EStado da :Bahia, numa area de vinte hectares (20
ha), delimitada por um retãngulo, ·
que tem um vértice a cento-e sessenta
e três metros quarenta e oito centímetros (163,48m), no rumo verdadeiro
de sessenta e três graus e vinte e seis
minutos sudoeste (639 26' SW), do
canto sudoeste (SW) ·da casa .de benefici<imento de diatomita, nas proximidades das lagoas Gomes e- Olho
d'Agua e os lados divergentes desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: quinhentos metros
(500m) quarenta graus nordeste (409
NE); quatrocentos metros (400m),
cinqüenta graus sudeste (50Q SE) .
Parágrafo único.
A execução da
presente autorizaçã.o fica ·suJeita às
·estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resoluçao n9 3,
de 30 de abril de 1965 da. Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa:, que será uma via autentica.
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300)_ e será váli-
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do por dois (2) anos a contar da data
da transcriçã0 no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília,. 15 de março de 1966; 1459
da Independência e 78:J. da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

CEMIG - concessão para distribuir
energia elétrica no município d2 .Jr.,boticatubas, Estado de Minas Ger-ais,
ficando autorizada- a construir os .s-is- temas de transmissão e distribuição
que forem necessários.
Parágrafo úniCo. Em portaria o.O
Ministro d::ts Minas e Ene1·gia:. após
a aprovaçãO dos projetas, serão -'!eterminadas e..s características técnicas
da instal~çâo.
Art. 29 A concessionária devera ·;atisfazer as seguintes exigências:
I Submeter à aprovação do :VHnistro tias Minas e Energia 1 em t.rê.')
(3) vias, dentro do prazo de ~ento e
oitenta (180) dias, a contar da 1ata
da publicação dêste decreto, os li!studos, projetas e orçamentos.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro dos trinta f30)
. dias, seguintes à publicação do· 1es. pacho de aprovação da_ respectiva mi~
nuta.
Ill - Iniciar e concluir as onraa
nos prazos que forem estabelec1doR.
executando-as de acôrdo com os PfúR
jetos aprovadoS e as modificações
autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos 1·eferi~
dos neste artigo poderão ser Jrorrogados por ato do Ministro des Minas
e Energia.
4

DECRETO N9 58.003 :...._

DE

15

DE

MARÇO DE 1966

Concede à Mzneração Espirita Santo
Ltda. autorização para funcionar
como emprêsa de mineração.

· O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe Confere o artigo 87, n9 I, da Constitmção e nos têrtnos do Decreto-lei n<? 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. É concedida· à Mine.

ração Espirita Santo Ltda., constituída por contrato arquivado sob número 17.458, na Junta comercial doEstado do Espirita Santo, com sede na
cidade de Cachoeiro jo Ttapemirim,
autorização para funcionar ·como em~
prêsa de mineração. ficando ob'rigada -a cumprir integralmente as leis e
regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sôbre o objeto desta
autOrização.
Brasília, 15 de março de 1966; 1459
da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro 'l'moau

· Art. 39 As tarifas de fornecimeuw
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pelo DêpartãR
menta Nacional de Aguas e zn thl,
com aprovação do Ministro ~·3.-S. Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vl~o
. rará pelo prazo de trinta <30) anf'B.

Outorga_ concessão

Art. 59 Finda a vigência da ')!1cessão, todos os bens e instalações !_ue
no mom-ento existirem, em função exclusiva e permanente dos serviços
concedidos, reverterão à Onião.

o Presidente do. República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I. da ConstituiçãC\, e
nos têrmos do artigo 59 do Decretolei n9 852, de 11 de novembro de t938,
e do artigo 89 do Decreto-lei número
3. 763. de 25 de outubro de 1941. decreta':
Art. 1~ É outorgada à Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.

Art. 6Q A concessionária ;;:Joderá.
.requerer que a concessão seja. reno
vada mediante as condições que vie
rem a ser estipuladas.
Parágrafo únicc. A concess!omü·Ja
deverá entrar com o pedido a que
se refere êste artigo até seis C5J me
ses antes de ·findar o prazo da '!OUcessão, entendendo-se, se nãrJ o fizer ..
que não pretende a renovação.

DECRETO N9 58.004 -

DE

15. DE

MARÇO DE 1966

4

4

4
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Art. ·7Q ~ste decreto entra em vi_;o!
na data de sua publicação, revogadas
as·_ disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1986; 1469
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO Nt.J 58.005 - DE 15 o ..
MARço DE 1966
Transfere da Companhia Industrial
Paraense para "Centrais Eletr•r;t;s
de Minas Gerais s. A." . a concessão para distributr energia elétri.ca
nos distritos de Par"á de Mi nas As~
cenoão e Córrego do Barro. no Mu~
nicípio de Pará de· Minas, Estado
de Minas Gerais.

o Presidente da República, 1 1d0
da atribuição que lhe -confere J ,,rtigo 87. inciso I. da Constituição, e
nos têrmos dos artigos 140 do C:ódigo de. Aguas (D~creto nt.J 24 643" de
10 de julho de 1934) ,_ 59 do Decretolei n° 852 de 11 de novembro de, 1938
e 89 do Decreto-lei n9 3. 763, de 2J de
outubro de 1941, decreta.:
Art. 1° Fica transferida para "Centrais Elétricas de Minas Gerais .A."
·a concessão para çlistribuir enersla
elétrica_ nos distritos de Pará Je Mi~
nas. Córre~o do Barro e Ascençãn. no
Munidpio de Púá de Mint'3.S, ~stado
Oe Minas Gerais, de' que é titular a
C(p·nn<:~nhh Industrial Pnraen<>e
em
virtude Qo Decreto nQ 29.565, de 15 Je
mlôdo de 1951.
Art. 2° A concessionária devera. ·atisfazer _as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do .Ministro das .Minas e Energia em três
<3) vias, dentro do prazo de um (1)
ano, a contar d:i data da publicação dêste decreto. os estud-os, proje~
tos e orcamentos relativos às novas
instalações.
II - Assinar o contrato discipEnar da concessão dentro de trinM
(30) 9-ias contados da publiCação do
despacho da aprovação da respect.p;a .
minuta pelo Ministro das Minas f
Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos qué forem marcados pe.lo

6~9

Ministro da.s Minas e. Energia, xecutando-as de acõr.do com os ~ ~~oJ~tos
aprovados e com as modificacõ,~s que
forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referi··
dos neste artigo poderão ser )TOTr:)~
gados por ato do Minisro das "Vlir.a.~
e Energia.
Art. 3? As tarifas db fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e r~
vistas trienalmente pela Divisão de
Tarifas do Departamento Nacional ':!e
Aguas e Energia, com a aprovação do
Ministro ~M Minas e Energia.
Art. 49 ~ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, rev0gada.s
as ·disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1966; 145?
_da Independência e 78? da República.
H. CAS'l'ELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NO 58. QOS
MARÇO

DE 17 DE

DE 1966

Aprovit a alteração introdnz_ida nos
Estatutos da, Companhia Paulista
de Seguros, relattva ao aumento do
capital Social.

(Publicado no Diário O!iOJat - Seção
I - Parte I, de 29.3.66.)
Reti!icaçâo

Na pa.g1na 3. 283, 4f!.. coluna, 'na
ementa, onde se lê: , .. relativa do
aumento do capital... Lem-se:
relativa' ao -aumento do ca.pitai. ..

DECRETO .N-9 58.011
~-

MARÇO

DE 17 DE

DE 1966

Aprova as alterações introduzidas nos
Estatutos da Mauá Companhia de
Seguros Gerais, inclusiv_e mudança
de denominação e aumento do CtZPital social.

O Presidente da República, usando
d-a atribuição que lhe confere 0 artigo 87, inciso I, da Constituição, e
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deral, e nos têrmos do Decreto-lei
n.« ::l. 704, de 20 ae novembro de 1~40,
aecreta:
A'l't. 19 Ficam aprovadas as :üteAl"tlgo Unico. E' concedida à Neprações introduzidas nos Estatuto..., da
tuma clocwdade de Navegaçao LmuMauá Companhia de Seguros Germs,
tada, com sede na ClUade de Sao
com sede na cidade de. Pôrto Alegre,
Paulo, Estado de S3..o Paulo, autoriEstado do Rio Gr~nde do Sul, aut~?
rizada a funcionar pelo Decreto nuzada a !UnClonar pelo Decreto numemero 21.708, de 26 de agôsto de 1946,
ro 4i.l.4f:iéi, de :.:o de fevereiro de UJti9,
inclusive mudança de denominação, autor1zaçao para contmua1· a funciopassando a· chamar-se Visconde .~e
nar como emprésa de navegaçao ae
Mauá companhia de Seguros GeraiS cabotagem, com a alteraçao contrae aumento do caPital social de ....
tual apresentada, que compreende enCrS 48.000.000 (quarenta e oito mitrada e sa1da de cotllit.a, manv~u-·
lhões de cruzeiros) para Cr$ ........ .
do-se, no entanto, inalterado o capi'208.000.000 (duzentos e Oito milhões
tal social, na rmportânCia de Cr$
de cruzeirüs), conforme deliberação de
1. 000. ooo (hum m1illao de cruzeiros),
seus acionistas em Assembléias _Gerais
0..1 ndldO em L 000 (mil) cotas, do vaExtraordinárias, realizadas em· 17 de,. lor unitário de ers 1. 000 (hum mil
julho e 14 de outubro de 1964, me- · cruzeiros), distribmdas entre a (três)
diante as seguintes condições:
cotiSt.as, sencto que 60% (sessenta por
cento) pertence a socio. ··cotista, cidaI - Inclusão nos Estatutos, de um
dispositivo tornandO obrigatória a ínaao orasilell'o nato, conforme instrutegralização do capital, dentro de 12
mento particUlar de alteraçao contra(doze) meses, a partir da data da putual, fi1"mado a 21 de agósLO de 1962,
blicação do respectivo Decreto.
obngando-se . a mesma sociedade a
cumprrr mtegralmente as leis e reguII - A alteração consignada na
lamentos em VIgor,· ou que venham a
cláusula precedente deverá ser aproVigorar, sObre o objeto da presente
vada em Assembléia Geral Extraor'dlautorização.
nária, dentro de '60 (sessenta) dias,
contados da data da publicação dêste
Brasilia, 17 de marçd de 1966; 1459
D'ecreto.
da Independência e 789 da República.
Art. 2º A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos· reH. CASTELLO BRANCO
gulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorizaPaulo Egydio Martins
ção a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 17 de março de 1966; 145qo
da Independência e 781? da República..
DECRETO N' 58.019 - DE 21 DE
nos têrmos do Decreto~ lei n9 2. 063,
de 7 de março de 1940, de'creta:

;MfiRÇO DE

H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO N.? 58.012
MAR~O

DE 17 DE

DE 1966

Concede à Neptunia Sociedade ae
Navega-ção
Limitada
autorização
para continuar a funcionar como
empresa àe
navegação
de cabotagem.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, mciso I, da Constituição Fe-

1966

Declara prtori~ária ao desenvolvimen-.
to do. Nordeste, para ejeitc de isençao de quaisquer taxas e impostos
federais, a importação de equipamentos novos, sem simuar nacional
registrado e consignado.~ à emprésa
"Société Cotonniére Belge-Bresilienneu, de Moreno, Estado de Pernambuco.

(Publicado no Diário 0Jtcial - Seçâo
I - Parte I, de 25.3.66.)
Retijicaçao

Na pág. 3.173, 3\!o coluna, no preâmbulo, onde se lê: Resolução n9 1.585,
de 8 de julho de 1965, .
Leia-se:
Resolução nQ L 565, de 8 de julho da
1965. ".
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DECRETO N' 58.024

l)E

21

DECRETO N9 58.026 --;-

DD

MARÇO DE 19{;6
Exe~

(Publicado no Diário Ojif]zal - Seção
I - Parte I, de 25.3.66.)

Retijicaçãa·
No Regimento anexo ao Decreto, na
pag. 3.175, 2ll- colrma, art. 11, §· 19,
alínea a, onde se lê: . . . as ~eus reuniões. Leia-se: . . . as suas reuniões.

DE

21

ção de quaisquer impnstós e taxas
federais, a importação dos equipamentos novos, sem similar nacional
rebistrado, neste descr'itos e consig-

nados à emprêsa "COsta, Herculano
S. A. - Indústria e Comércio, de

Estado

de.

PernanF

(Publicado no Diãrio ot~cia! - Seção
I - Parte I -:- de 31 de março
de 1966)
Retijicação

• . . 150 (cento e cinqüenta) dispo-

sitivos ...

DE

(Publicado no Diário o jicua - Seção
I - Parte I ;- de 31 de março
de 1966).

·

Retijicação

Na página 3.39-7, 21!- coluna, Al"t. 19,
no item 5, no Valor Total CIE' US$,
onde se lê:,
o ••

10.018

Leia-se:
00

o

10.016

No item 6, onde se lê:
... de 13" x 9. 314 num lado ..•
Leia-sé':
... de 13" 9 3j4". num lado ...
No item 8, onde· se lê:
apostas a confeccionar ...
. . . equipamento acionamento ...
... 6.080

Leia-se:
aptas a confeccionar ...
. . . equipamento de acionamento.
000

Na página 3.397, 2tJ... coluna, Art. ·19,
onde se lê:
... para efeito de quaisquer limpostos e taxas federais, a importação de
qeuipamentos no~os, . . .
·
Leia-se:
... para efeito de isenção de quaisquer impostos e taxas. federais. a imporütção de equipamentos novos, ...
Nas mesmas página e coluna, no
It.em - Especificação, onde se lê:
... 150 (cenot e cinqüenta.J disposi'tivos ...
Leia-s~:

21

Declara prioritária ao .desenvolvimento_ do Nordeste; para. eteito de isenção de quaisquer taxas e impostos
federais, a importação de eqwpamentos novos, sem similar nacional
registrado e cónsignados à emprêsa
"Companhia Industrial .do Sisal CISAL", de Bayeux (PB).

DE

Declara prioritária ao desenvol·vi'inento do Nôrdeste, para etezto de isen-

Garanhuns,
buco".

DE

MARÇO DE 1966

Aprova o Regimento do Grupo
cutivo da 'Indústria do Ltvro.

DECRETO N' 58. 025
MARÇO DE 1966

651

6.089

Na página 3.398, li!- coluna, em continuação ao item 8, alínea b), onde
se lê:
... d~ cilindro 18 x 3,2 x 112 x 2 ...,
Leia-se:
... de cilindro, 18x3,2 x 1 1[2 x 2 ...
Na 2ª' coluna, alínea c). onde se lê:
. . . acionamento de vasos giratórfos ...
Leia-se:
acionamento de movimento de
vasos giratórios ...
Na página 3.399, 1~ coluna, onde
se lê:
... com charneiras e molas ...
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DECRETO NQ 58.027 -

Leia-se:
. . . com charneiras a molas • , .
Na 2!1o coluna, ainda na alínea c),
do item 8, onde se lê:
. . . 4 cursares pernas. . . 4 guias ...
Leia-se:
. . . 4 cursares para pernas. ~ . 4
guia-fios ...

No item 9, onde se lê:

MARÇO DE 196"6

nE

Declara prioritária- ao <tesenvoWirnento do Nordeste, para Afeito de tsen~

ção de quaisquer taxa.'/ e·

w•_posto~

federais, a ·importação de equzpa-

mentos novos, sem, .<>imitm nacwna1

registrado, e co"nsignaáos á empré·
sa "Acumuladores MOU'~'"a 5. A.". df
Belo Jardim - Estado 1le Pernambuco.

Leia-se:

de 1966)

.... MACKHINGH ...

Retificaçâo

No item 13, onde se 1€: na Especificação - Valor Total CIF US$:
... de curso x 3 314'' ... ilegível

Leia-se:

••. de curso " 9 3[4" .•• 45.738

No item 14, na Quantidade a ser
importada e no Valor Total CTF US$,
repita-se a publicação, por ter saído
ilegível:
8 -

21

(Publicado no D~ârio OficictZ - Seção
I - Parte I - de 31 de março

•.. MACKIDUGH .••

-

DE

Na página 3.401, 1~?- coluna, na Especificação, no item 15, alillea C),
onde se lê:
... 150

Leia-se:

... 152
Na alínea e), onde se lê:
• . . para 600 lba ...
Leia-se:

... para·OOO lbs ...
No item 16, onde se lê:

. . . os painéis de conde contrôle ..•

Leia-se:

• .. os pailiéis de· contróle.

7.269

---

DECHETO NQ 52.029 -DE 22 DE MARÇO DE 1966

1'ornn sem ejeito o art

19 do Deereto nQ 57.127, de 20 de outubro de ,9ü5

O Presidénte da República, no uso da atribuição que lhe Confere o artigo 87 item I, da Constituição, .decreta:
·
Art. 19 Fica sem· efeito 0 art. 19 do Decreto n9 57.127, de 20 de outubro ·de 1965, que cria func;.õe.s gratificadas no Instituto de Aposentadoria
e Pensões do<;; InduStrlários.
Al t. 2l' rl:.ste dvcrP.to er.trara em vigor na data de sua publicaçãe, revogadas as· disposiçõe& em contrário.
Brasília, 22 de março de 1966; 1459 da IndependênCia e 789 da República.
H, ÜASTELLO BRANCO.
Walter Peracchi Barcellos.

DECRETO N9 58.03(;

-·DE 22'DE MARÇO DE

1966

Dispô' sôbre a claMi/icaçã.o de· cargos em comissão e Junções gratif.icadas
dfJ Instituto de 4nosentaavna e Pensões dos Industriários (lAPl) e .dá
out-ras providéncias.

•

O Fresidr-;nte da Repúbli,~a t~">thdo da atribuição que lhe confere o ar··
tigo 87. 1, da Constittliçf~c, e tendo em vista o art. 11 da Lei nQ 3.7SO,
d<- 12 de julho de 1960, e o ·v.ri:. 19 da Lei nQ 4.345, de 26 de junho de
.!964, decreta:
Art. P Ficaro revistos. na forma do AneXo I, os símbolos de funçÕes
gratificadas do Quadro de Pt>ssoal p.o 'Instituto de Apos~ntadoria ·e PenSões

653

ATOS DO PODER E~ÇUTIVO

d.os

Incl:J_;;tl·,:S.r·~·s,

classificada.-. i-:i1l caráter provisório, pelo Dem·eto número

51.4713, dP 29 de maio. àe 1962. ·

Art. 2c Fica mantida a cJas-sific'ação dos cargos em comissã-o de que
tratam as tabelas anexas ao Decreto n!? 51.349, de 27 de novembro de
1~6L com as alterações (onst·ante.s do Anexo 11 dêste Decreto.
Art. 39 As vantag<!ns f];J,anç?.iras decorrentes da classificação das fun~
ções gratificadas de , ~1-' tral. ?-!'ôf.f! Decreto são devidas a partir de 1u 'ii.O
julho de· 196D. salvJ quanto a pteenchimentos feitos após aquela data.
Art. 49 f.:ste _Decret-o entrurft em vigor na data de sua publicação, re~
yogadas as disposições e:n conUário.
Brasília, 22 de março de 1966;- 1459 da Independência e 789 da Re ...
pUblica.
,fl, CASTELLO BRANCO.
Walte1 Peracçh< L.arcellos.

--Os anexos a

que se refere o texto foram publicados no D.
de abril de 196q (Suplemento) .
bECRETO

Nt,o

58.033 -

DE · 22 DE MARÇO DE

O. de 4

1966

Dispõe sabre a execuçãc· do tesulwdo ãa quinta sér.ie anual de negociações
para a tormaçtio da Zona de Livre Comércio, instituidd pelo Tratar:to
de-Montevidéu.
•

o Presidente da República, considerando que o Tratado de Montevldéu,
firmado en· _18 de feverem, de .l960 e aprovado pelo Congresso Nacional pelo
Decreto Legislativo n9 1, de 3 'de fevereiro de 1961, determina o estabeleci·
mento entr<; seus membros de uma Zona de Livre Coméi'cio, a ser institu.ida
gradualmente no prazo de 12 -anns por ineio de negociações anuais;
Considerando qur o Artigo 6\' do Tratado de Montevidéu estabelece que
-o re-sultado das negoe1açõe,~ de-ve entrar em _vigor no território de .:ana.
Estado membro no dia _1 de janeiro de ano subseqüente ao das negoc.La.ções;
Consideranda qu~ os Pleniplltf:~nciários dos Estados membros firmaram,
na cidade de Montevidéu em 31 de dezembro de 1965, a Ata de Negociaçôes
do Quinto Período de Sessões Ordinárias da Conferência das Pa-rtes Cont.ra.tantes do Tratadu. de . Montevidéu, na qual- está registrado o resultado das
Negociaçôes, decreta
Art. 19. A partir de 1 dt. j~ne.iro de 1006, m regime de inlportação -~sta
belecido no art. 1º do Decreto n9. 53.543, de ~ de fevereiro de 1964, aplica-se
.aos proct.utos constantes do anexo I dêste deCreto, os quais passam a fazer
parte integrante a.a Li~ta. Nacional do Brasil, já acrescida dos produtos
relacioru..1-dos no aNexo I do Decreto n9 55.780, de 19 de feyereiro de 1965.
Art .. 29. A partir de 1 de Janeiro de 1966, o regime de importação previsto
nos arts. 2º e 39 de Decreto n9 .:'-5 .543, de 6 de fevereiro de 19{;4, aplica -se
aos produtos cons;,::mtes do anexo n dêste Decreto, quando originários do
Equador e do Paraguai, à .:;emelhança do ocorrido anteriormente com os
produtos constantes do anexo II do Decreto nº 55.780, de 19 de fevereiro
de '1965.
Art. 39.

o Banco Central da República dos Estados Unidos do Brasil
e o Ministério da Fazenda, por intermédio do Col}selho de Política Aduaneira
e dema1s repartições ç:·ompetentes, determinarão as providências necessácias
.ao cumprimento do' disposto neste decreto.
Art. 49 O presente decretO entrará em vigor em 1 de janeiro de 1966,
ficando revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de março de 1956; 1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELL•l BRANCO

JU1'aC1J Magalhties
Octavio Gouveia de Bulhões

ANEXO I
Concessões outorgadas pelo Brasil às demais Partes Contratantes do Tnt tado de Montevidéu;
Ordinârias da Conferência da ALALC
Abrevraturas

E -Exigível
NE - Não Exigível
LI - Categoria Geral

Por

LISTA NACIONAL DO BRASIL

Gravames à importação
Regime

PHODUTO

;

NABALALC

I

Legal

(
2

i

1

01.06

·1 Outros animais vivos

01.06.9

I

~:·~: :.-:~
..

02.02

ou~oo

02.04
02.04.1

I
I

1
1

Aves de cape-eira mortM, e seus miúdos comestf-

I

! As frigerados
demais carnes e miúdos come~tíveis, frescos,' reou congelados.
I Carnes,

3

I

I

I

I

4

\

O

1

Direito

I

1

I
30

I

II
I

6
.•.

,

1

1

6

E

1

E

I

I

I

LI

1
1

i

O

I

7

I

8

·

E

I

02.04.1 .. 99 1 As demais,-, ..................................... 1

II
I

Observações

I .-~
I
I ~Ouriços
I I

/

1

I

I . t,::§, I I

I

1

I

5

I

I
LI

II
I

I

i
LI

I

I
---1--'--;
I
Consul-ar
I
I
.
Aduaneiros I Outros *
r~on~r
I
'---1---1--.
I
% CIF I %-CIF
% FOB
I

I

I

%:)de:ai:emais .................................. )

veis (exceto os fígados), frescos, refrigerados
ou congelados.
1
02.02.0.01 , Carnes..........................................
·

ocasido do· V~" Período de Sessões

I

I
r

do mar

fExceto de perus

Ij

I

I

I

I mar

De ouriços do

1 Peixes simplesmente salgados ou e:tn salmoura, 1

08.02

secos ou defumados.

1

021

03. 02. O.
03.02.0.99

I

1

I

Secos ou defumados ...................... · .... · ·
Os demais .........•.......••......•......•.... ,;

I Mante1ga
.

man~

04.04

J

04.04.1

1 De massa mple

08.05

I
I

08.05.0.04

13.03.1

.

I
J

13.03

Queijos e Requ"eijóes

J

LI

./

.

I

I

Fruta-r d€ case~ c1ur~: {nozes, amêndoa.s e semelhantes) (com exclusão das compreendidas na

(

I
I

Nozes comuns ....•....... , .••.... ,, , •......••.•..• ·J

I
I

I.

1

I
I

I

13.03.1.991 Os demais ......................................... 1

II
,I
I

I

I

I

o

I

\

II

I
li

f

I

6

6

II

Merluza e Cação
Salmão de mm:
(Pinguipes)
(Fasciatus) sêco
e salgado, quando se tenham
i realizado ambas
I as operações

\

E

I

j

I

I

E

E

.,I

I
I
I

I

\ Queijos fundidos

\

Sem casca

I

.I

li

I,

I

E

I

I

11

LI

I

I

I

6

I

E

I

I

I

I
I

I

I

I,

/ SuCos e E;"Xtratos vegetaJP; mfltérias oécticas, pecti1
natos e pectatos;. âgar-ágar e outros rpucf1agos 1
1
e espessante.s derivados dos vegetais.
1

,. Sucos e extratos vegetais

60

40

LI

I

6

II

1

posição 08 01), frescas ou sêcas, inclusive sem
casca QU sem película.
I

o

iI

:,

I
LI

I
I
I

7

i

I

Os demais ....................................... /

!

5

i

.11

04.03.0.01 ;I Manteiga natural (manteiga·de leite de vaca
11
·
tt'iga doce)_,- fresca salgada ou fundiaa. ....... )

04.04.1.99

\I

I

~

I

LI
LI

I

I
11
04.03

I

15

'i;
I
I
I
I
I

6

I

I

E

1

I

I,.

',

',

\

I

I

I

I
I

Acibar Alce~,
Acõnito (fôlhas) ,
Acônito
(raiz) ,
Alcachofra, Anê-~ mona, Arnica,
"Belefio" (Mei. mendro), Beladona, Be.njoim,
Baldo, Cáscara
S~grada, Castatanha da tndia ·.

i

Gravames à Importação
. Regime

i

NABAiALc

I

1

11

I
I
I
I

II

I
I
I
I
I
I
I'
I
I
''
I
I
I

li

II
I

!'

PRODUTO

2

.,

I
I
I
I

Legal

3

I

I

I
I
I
I

I
I

f

I

I

I

I
I

I
I

I

I
I
I

I

I'

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Aduaneiros

I
I
I

I
I
I
I
I
I

li
I
I

%CIF

4.

1

I

I
1

I

i'

1

Outros '

\

III

%CIF

III

I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

·s

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

II

I
I

II

Direito

II

I

·i
consular I

jAGROPEc,f

;·
% ~OB
6

I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
II

I
I
I
I

I

i

I
I
I
I
I
I
I

'7

Observações

8

I

I
j fruto) "CuerneI cillo de centel no" (ergo tina,

/ segundo Ivan ou
segundo BonI jean) Damiana
I Digital, Drósera
J Estigmas de- milho, "Frângula"

~

Galega:, Genciana,

Gríndélia,

I Erva-doce, Ha-

I mamelis
Virginia (casca), Ha-

I mamelis

I
I

Virgí(fôlhas),
Alface, Liquern,
"Lobelin", C a-

1

<casca)

j niá

Ma1·~
1 mamila,
f raio,
Mirra,
1- Mostarda,
LaI ranja amarga

Noguei-

I r a, Noz de Kola.
I Noz vômica,

I Oregano,
Alcaçuz, "Pasioná-

I

ria", Pansiflora,

Incarnata, 1'-Pia-

Cidia",

Poligala

I
I

II
I
I

I
15.04

15.04.2

I
I
I

[ Gordura e óleos de peixes e de mamíferos ma.ri- 1
1
nhos, inclusive refina-dos.
I
r Oleos

I

15.04.2.20 , De baleia, cachalote e semelhantes

I

1
1

I

I

15.04.2.90 \ Os demais

15.16

i
1

Em bruto ...... -..................................
Refinados ........................... · ...... · · · · · ··

15.16.0.02/ Camaúba . .

lti.02
16.02.9

1
1

I

1

I
1

1

I

.. ............. ·····················~
Outras preparações e consérvas de carnes ou <le
miúdos comestfveis

LI
LI

1

LI

/

I Preparações
e conservas de peixes, inclusive caviar
e sucedã.neos

I
I
I
I

I
I

I

15
20
20
20

I

I
I
I

o

I

I

Outros

16.02.9.02 / Ouriços do mar ..................................
16.04

LI
LI

/

j Cêras vegetais, inclusive coloridas artificialmente

I

I

I
I

15.04.2.21 Em bruto ........................................
15.04.2.22 1 Refinados ..................................•.... I
15.04.2.91
15.04.2.92

I
I
I
I
I

I
I

LI

10

I

15.04.0.'01 \De atum .........................................

LI

As demais .......................................

LI

16.04.0~99

1

16.05

II Mariscos_
e outros crustáceos
_ paraçoes ou em conservas

e moluscos, em pre- /

40
15

i'

I

II

I

I
I

I

I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

6
6
6

6

I

I
I
I
I
I

II
I
I
I

I

I
I
I
I

6

II
I

I

I
I
I
I

6

I

I
I

E
E
E
E
E

I
I
I

I
II
I

I

I

',

11

,'

I
I
I

cho, Quina vermelha, Arruda,
1 Ruibardo, "Sau~
1 ce Blanco'' (cas~
1 ca) , Tamarindo,
[ Tilia, Tolu, Baunilha, Valeriana, "Biburno",
"Prunifolio''.

II

I

II

\ ·senega, Quebra-

I
I

E

I

6

I
I

I

I
I
6

J

I
I
I

II
I
I
I
I
I
I
I

'II

E
E

I
I
I

I

I

I
I

i'
I
,I

I

IDe_ ''jurei"

,'

I

I

II

NABAT.ALC

II

lI

PRODUTO

I

I

16.05.1

16. 05. 1. 03

16.05:2

II
I

2

I

Centola.s .

............................ ........ \
;

I

16.05.2.06 1 "Abulón" ............•.................•...•....

17.04,0.01

I

Confeitas (preparações açucaradas) que não con-

I
1

tenham cacau

Bombons ..................................... .

17 04.0.02 1 Caramelos . . . . ................................ .
17 04,0.03 1 Confeitas ..................................... ..
17.04.0.06 I Pastilhas ....................................... .

20.01
20.01.1

] Legumes, hortaliças e frut.as preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, com ou
l
sem sal, especiarias, mostarda ou açúcar.
[ Em

recip~entes

hermeticamente jechadbs

20.01,1.01 / Azeitonas . . . . . . . . . . . . . .
20.01.2

Aduaneiros 1 Outros
Legal

% CIF

I
I
I
I
I

% CIF

~

j' Consular

II

I
I % FOB

I

3

4

6

6

LI

i

6

E

LI
LI
LI

15
5

64

6
6
6

E

LI
LI
LI
LI

60
60
60
60

6
6
6

6

E
E
E
E

6

E

6

E

AGROFEC,

Observações

I
7

8

I Moluscos e mariscos

16.05.2.02 "Berberechos" .............•......•.............
16.05.2.04 I "Choros" e ".::holgas" ....... ~ ......... ·......... .
17.04

I Direito

I
I

I

Crustáceos

I

Regíine

I

1:

1

I

Gravames à Importação 1

/

I

Aconàicw;~aàos

. ....... , ...........•

I

I

I

LI

64

I

\

LI

64

I
li

"Cholgas"

E

(

1

ern outros 1'ecipientes

20. 01.2. 01 1 Azeitonas ............... , ....... , .............. .

I

I
I

E

I

i

20.02

l Legumes e hortaliças preparados ou conservados

20.Ó2.1

~-Em

20 . 02. 1. 04
:?.0.02.1.05

1
1

.20.02.1.99

li

sem_ vinagre nem ácido acético.

j

recipientes hermeticamente. fechados

LI
LI

Aspargos . . . . .................................. .
Cogumelos . . . ..•.........•........•............

I

1 -

Suprimido

em ·virtude

de

modificação

da

I
Preparações alimentfclas não especificadas nem I
I compreendidas em outra parte da nomenclatura
NABALALC

11

21.07

I

I

I
outros reClpHmtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

21.07.0.031 Palmitos, _prep~ntGos ou conservados em quaisquer\

11

I
I
I

piente. .

. ..... , ........................... I

I

21.07.0.99

22. 9.3

22.09.2

I
I
1

I
I
I

I
I
1

I Licores

~

25.18.0.01

1
j Dolomita em bruto; desbastada

1

I

1

I

64

LI

60
I

LI

I

II

60

ou simplesmente l
serrada; dolomita calcinada; aglomerado de 1
dolomita.
I
Em bruto . . . . .· ............................... 1

LI

II
)

I

II

I

II
li

6

40

30

I
I
I
I

I
I

6

I

/Preparados
ou
conservados em
vinagre ou ácido acético, com
Ou sem\ sal, especiarias, mostarda e açúcar.

.
I
1

I

E

/Preparado ou
c~nservado sem
V>nagre nem
ácido acético.

I

E

Feijões "à ·chiM
lena"
Grão de bico 1'à
i espanhola"
)Arroz com crusM
J táceos

E

Licor de café

1:

I
11

I

I

I

6

II
1:

11

I

E

I

I

11

I
I

I
I
I

I
II

I

LI

6

I

11

I

I

I

II

li

II

I
I

I,

A1cool etílico, não desnaturado, de graduação infe- 1
rior a soo, aguardente. licores e demais bebidas 1
alcoólicas; t.Jreparados alcoólicos compost-os I
(chamados "extratos concentrados") pa1·a fa- 1
bricaçâo de bebidas.
I

22.09.3.02/ Cremes ....................................... )

25.18

LI

I

E

E

\

I
I

I

I

Os demais ....................................

1

I

6

5

I

li

I
I
I

21.07 .0.04 I Milho preparadc ou conservado cm qualquer. reei- \

I
11

11

1

60
60

6

I

E

I

II

.

i
I

I
I
I
I
I

NABALALC

( Regime

% CIF
---·-~

-~·-

··-

...

2

1

25 .18. O. 02 1 Calcinada • . . . .•....•..•..••.........••...•••..••_ \

25.30

1

I,
I

25. 30. O, 03

26.03
26.03.0.99
27.13

I

1

1

<Cidcina<los
dos baratos
ácido bórico
de H3 B03,

em bruto e seus

concentrados

ou sem calcir;tar), com exclusão
extraídos das salmouras naturais
natural com teor máximo de as%
em produto sêco.

1

I

1

::

LI

1

I

LI

I

28.01

/ Halogênicos Cfluor, cloro, bromo, iõdo).

P.arafina ......................................

28.01.3.01 I Bromo. . .

I Consuloar

li

. ................................. !

Hidrogênio; gases raros; outros metalóides.

I
I

11

I

I

l
I

LI

I

% CIF

10

1:

6

I

I

I
li

6

6

o

e

11

6
11

I

6

I;

Observações

% FOB I

E

!

I
l
I

7

\

8

11

li
I
I
li

E

E

::

1

11

I

AGHOPEC,

I

li
I
I
I
I

I
II
II

I

I

o

II

5

II

o

I

I
I

I

I

LI

I
I
I
I
I

I

11

\

~

1

30

Parafina, cêras de petróleo ou de xistos, ozocerita,
cêra de linhito, cêra de turfa, resíduos parafi~
nico ("Gatsch" ou "Slackwax", etc.) inclu~ /
si v e coloridos.

\Parafina

I

LI

1

27.13.1.01

28.04

I

1

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

4

I

Barato de manganês .............. · · · · . · · · · . · · · · · \

Os demais

3

1
1
1

' Cinzas e resíduos (diferentes dos da posição 26.02)
II que contenham metal. ou compôsto metálico.

I
27.13.1.

Baratos naturais

Direito

Ad'.!aneiros 1 Outros • I
Legal

I
I
I
--

\.

I
I

PRODUTO

I

-

I

Gravames à Importação 1

11

II
i

E

E

conc~n~

!Fumos
em cád-

1 trados
1

mio

I
I

28.04.9

1 outros

28.04.9.03
28.04.9.04

I

28.05
28.05.1
28.05.1.05
28.06

II

I

I

II

(02) Sódio . . . . ............................ \

Metais alcalinos

28.13.7

_

Acido clorossuljônico
sulfonilo}

(clorossuljitrico,

Outros ácidos inorgã,nicos e cOmpostos oxigenados
dos metalóides.

E

I
II

6

E

I

6

E

I

LI

44

I

28.20

óxido e hidróxido de alumínio (alumina) ; córidons /
. artificiais.
I

LI

10

LI

5

1

I

I
I

1

I

1

28:32

6

I
I
I
I

I

C02) Hidróxido de potássio (potassa cáustica) . . . .

28.22
28.22.0.02

E

I
I

28.17.0.02

CóridonS' artificiais (óxido de aluminio fundido)

6

I

I

1
. . ...•..•...• -. • . . . . . . . . . • . • . . . • . . • . 1

I
I

E
E

I

I

28,20.2.01

o

I

Compostos de solícios

6

I

Hidróxido de sódio (soda cáustica) ; hidróxido de
potás.sio (pcltassa cáustica) ; peróxidos de sódio
de potássio

28.20.2

LI

I

cloreto de

6

I

Ãcido cloridrico; ácido clorosulfônico ou cloros- 1

28.13.7.02 / Sílica gel

28.17

o

I
I

I

I
I

o

I

I

28.06.2.01 / Acido clorossulfônico (clorossulfúrico, cloreto de
1
sufonüo) . . . . .............................. I
28.13

LI

II

I

I

LI

Metais alcalinos e alcalino-terrosas; metais das
terras raras (incluídos o itrio e o escândio) ;
mercúrio.
I

sulfúr'ico. ·

28.06.2

I

I

.
brance ................... :. . . . . . . I
(04) Fosforo
(04) Fósforo vermelho ou amõrfo ........... :.

·I

I
I
I
I

I

1

LI

o

6

E

óxidos de ma.nganês
\
Bióxido (anidrido manganoso) ................... .

LI

o

6

E

"(02)Córidons artificiais ··:···· .. ········"·"····

I Cloratos e percloratos

1

]

I
I

I

)Com teor, mini·

r mo de 78%

I

NABALALC

I
II

II

I

I

I

I
I

1

28.32.1
23.32.1.02

28.:35

I
I

I
I
I

2

I
I

I

De potíi.ssio ................... "' ...............

Sulíeto, inch.údos os polissulfetos.

1
1

I

I

28.35.1

Sul tetas

28.35.1.02

De Sódio . . , ...............................•.. \

28.36

Hidl'ossulfitos, inclusive os hidrossulfitos

28.36.1
28.36.1.01

estabi-

lizados por matérias orgânicas; sulfoxilatos.

Hidrossulfitos

De sódio . .

I

3

De zinco . .

28.36.3

SuljoxiZatos

28.36.3.01
28.36.3.02

g~ ~rl~~~

28.37

Sulfitos e hiposulfitos

28.37.1

Sulfitos

28.37 .1.02

De sódio .....................................

28,38

Sulfatos de alpmena; persulfatoS.

LI

I
I

% CIF
4

I

I

20

LI
LI
LI
LI

I
I
I
I,

I
I

40

II
I

I
I

I

I

I

I

10
10

30

I

I
I
I
I

II

I
I
I
I
I
I
I

Direito

!

l

l

Observações

I

I
I
I

6

6

I

II
I
I
I

E

E

I

I
I

I

I

I

I Consuloar
AGROPEC,t
Outros * I
I
I
I
I
I
% CIF I % FOB
I
I
I
5
6
I 7 i
I

I
I
I
I

20
10

I

1

i

I

(

I
LI

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I

/

!
I
I
I

Aduaneiros 1

I

LI

I
I

: : : : : ::::::::::::::::::: :~ :::.::.:::::: Il
II

I

I
I

l

I
I
, , ,,, ,,,,, ,,, ,, ,,, ,,,, ,, ,,, ,,, ,, I
,,, ,, ,,,, ,, ,,,, ,,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, I
I

28.36.1.02

,

I
I ,

Legal

I
I

J Cloratos
jl

Regime

I

PRODUTO

I
I

Gravames à Importação

6
6

6"
6

6

II

I

I
I
I

I
I
I

E
E

E

II

E

II

E

I
I
I

I

I
I
II
I
\
)

I

I

!
l
II

!,Neutro

i

8

28.38.1

I

I

Sulfatos

!

I

. .

I

28.38.1.02\Depotassw . . :··············""'''''''''"'''/LI

28.40

/ Fosfitos, hipofosfito, e fosfatos.

28.40.3

1 Fosfatos
I

.

/

28.41
28.41.2
28.41.2.02

28.49

28.49.3

I

I

1 Arsenitos e arseniatos.

I

\ Arseniatos

I

'

De cálcio .................................... /

1 Metais preciosos em estado coloidal, amálgamas de
met:üs preciosos; sais e demais compostos orgânicos_ e inorgânicos de metais preciosos, mesmo
de constituição química não definida.

.

1

1

I

.

pra~a

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

I

/ carburetos (carb. uretos de silicio), de bórlo; carburetos metálicos; e.tc.
.
/

28.56.0.02

iI (02)

29.01

/ Hidrocarbonetos

29.01.5

1 Aromáticos
I

29.03
29.02.1
29.02.1.04
29.04

1

De solício (silicieto de carbono, carborundum) 1

(02) Suprimido ·em virtude
NABALALC.

1

I

fanados, nitrados, nitrosados.

6

10

I
I
I
\

O

I
!
I

lO

I
LI

\

I

I

I
I

/

I

E

6

j

E

I
I
I

E

I

I
I
I
/

I
II

I

I

I
I

I

G

'I

l
.

I
I

·/

I
INitrat<l

I
_

I
I
I
I
I

I

5

I
I

I
I
I

l

.

jAc1do

I

E

J

I

I
I
I
I
Ir
25

I
I

~

/
I
\

I

I
!·
I

I

,.

/''
I

I

I

J

!

I

I
I

Ll

I
I

I

I

'E

I

I

40

\

I

I

I

LI

da!

1 Aciclicos
1
I
,
I
1 Clorofórmio (Triclorometano) ..........•......... I
I
,
I
Alcoóis acíclicos e seus derivados halogenados, sul~ \

II

I

I

/

I

I

I

de modificação

6

I

10

I
/
i
I
I

\

I

/

I

}

·

I
I Derivados halogenados dos hidrocarbonetos.

I

LI

1

28.56

29.01.5.05

.

I
I
I

·1

5

I

Sais e demais compostos inorgânicos ou orgdnicos I
de metais preciosos.
/

28.49.3.01 \De

\

LI

/

I

I

/

/

.

28.40.3.03 1 Pirofosfato tetrasódico (neutro) .................. I

I

I

E

I
I

I

i
I
~

I

I
NABALALC

I

P R• O D U T 0

I

l

I

I

Regime

Legal

t·

I
1

i Outros "

Aduaneiros

I

29.04.1

',

I·

2

I

1

I

/ Monoálcoóis

I
l·octanol) I

I

i Peróxidos

de álcoois. de éteres e de cetonas.

I

1

29.14

29.14.1

I

I1

l

/

I

]
1

__ ]
{

I
1

I

LI

I
·

I

Acido fórmico

I

nados, nitratos, nitrosados.

sulfo~

I
I

i

I
I

6
6
6
6

I
j'

I

6

i

I
1
I

II
I
I

E
E
E
E

t

l

1

1

6

I

I

I
I
I

I
/

r

I

I
!
\

I

E

I

I
I

I

I

I

I
I

7

II

8

I
/

I

E
E

i

[Peróxido de lau·
J roila

I

1:

I
I

1

I

T

r

I

I

I

I

I

6
6

I

/

I

Ij

1

1

I

1
10
20

I

I
I

I

LI
LI

I

I

I

I

I

1
1

I

10

I

i'

5

I

1

1 Poliácidos, seus anidridos; halogenetos, peróxidos

1

O
O
O
O

IAOROPEc. . Observações

I

I

1
1

I

fanados, nitrados, nttrosados.

e perácidos; seus derivados halogenados

4

I
1

Monoácidos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos j
e perácidos, seus clerivados, halogenados, sul-

I

1

I

I

1

29.14.1.01 Acido fórmico (ácido metanóico) ................. ]
29.14.1.02! Formiato de sódio ................................ !
29.15

LI
LI
LI
LI

1

29.08.6.991. Os demais .................................... I/

ij

1
1
/

1

29.0'4.1.05 1 (02) Caprílico (Octyl álcool normal;
29.04.1.061 (02) Cetílic? ................•........•........
29.04.1.12 (02) Lauríllcc . . . . . . . . . - .....................
29.04.1.13 (02) O!éico ...................................
1
29.08
1 Éteres~óxidos, éteres-óxidos-alcoóls, éteres-óxidos
1 fenóis, étere.s-óxidos-alcoois-fenóis peróxidos de
1
álcoois e peróxidos de éteres e seus derivados
i
halogenados, sulfonados, nitrados e nitrosados.
29.08.6

I

I consular

1
1

I

I
I
I %FOB I

%CIF

s

I

Direito

I
I %CIF

-----.~--------------------------~---.------1
1

I

Gravames à Importação I

I

)

29.15.1
29.15.1.00

I

I Acido oxálico

29.15.1.01 \ Acido oxálico ...................................... 1

29.23
29.23.1

29.23.1.01

29.39

1
i Composros aminado;; de funções oxigenadas sim- I
1 pies ou complexas.
]
:
I

1 ltmino-dlcoois

II

e seus derivados halogenactos, sul-

jonados, nitrados, nitrosados, seus sais e seus
éteres

'Etanolaminas ................................

:

1

I

ho!·mônios.

Outros

1

I

1
I Outras
matérias corantes; prOdutos inoi'gânicos do I
tipo dos utilizados como "luminóforos".
1

I

32.07. 9

32

.c~. 9.07

32.12

j

\

1 Outras matérias

1

1
/ Ultnunarinos (azul, verde e outros) ............. 1

I

1

LI

I

I
I
I

1 óleos essenciais (desterpenado-s ou
[
ou sólidos, e resinados.

não), Uquidos I
I

l

Ii

O

1

LI

I
I

10

LI

I

1

1
I
I

I
I
II
I
I
I
I
I
I

1
-1

\

I

6

I
I
I

6

I
II

E

I
I
II
I
I
I
I
I

l

I

II

]lamma
I
1

1.

I·

I

I

I

I.

1

1[Pófluorescente
para tubos de
1raios catódicos

J
1I

11

I
\

E

JAzul

I

I
I
I

I
/

.

jEm cristais

I
6

r

I
I

\

6

1

1
\

]Mon<? e D1etano ..

/

I

E

I

I
I

·
E

1

I
I

1

/

I

I

J
6\

l
I

61l

I
l
I

j
j

l
I

I
LI

I
E

I

I

30

I1
I
I
I

1

1

I

1
I

II

1

] Mastiques, massas para revestir, rechear· ou selar 1
e massas semelhantes, inclusive os mastiques e I
cimentos de resina.
1

32.12.0.01 \ Mastiques, massas para revestir, rechear ou selá.r
1
e massas semelhantes, inclusive os mastiques e
,
cimentos de resins, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
33.01

1

I
I

32.07.1
! Lum.inójoros inorgânicos
10·!
'óf oras mmg
· · â 'mco
co
32.07 . . 1 1 Lumm
............................. II

5

.1
I
I

j

1

6

I

1

1
I
I

29.39.9.01 I rnsulina ...................................... 1

32.07

I
I

I

I
I
I

I

LI

\

I
35

I

I
1

I
1

I

1

\

I

LI

I 'Hormónios,
naturais ou reproduzidos por sínteses, I
e seus derivados utilizados principalmente como
I

29.39.9

I

!

/ Poliácidos acítricos

1
E

~
I
I
I
I

)Massas para vi·
1 drace!ros

II

I
I
Grav&mes à Importação 1
I
I Direito
\: Regbne I
I
;·

li
I

NAEALALC

l

II

PP.ODUTO

I

(

I

I

] óleos essenciais

/

I

I

33.01.1.031 De
33. 01.1. 05 1 De
'33.01.1.06 1 De
33 01.1.07 De
33. 01.1. 08 1 De
33.01.1.09 1 De
1

cabreúva .. ~ ..................................
cedro . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . . . •
citronela ......................................
cravo ........ , ................................
eucalipto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lemon-grass ............................. : .....

I
I

I
I

I
I
33:01.1.10 I De Iimâo .............................. ·........... I
33.01.1 .. 12 1 De pau-rosa .. , ................................... !

33[01.1.14

38.19

1

I

De sas.safrás ............................. ; ....

'

Legal

3

2

1

33.01.1

I

I

I

LI
LI
LI
LI
LI
LI
LI
LI
LI

Produtos químicos e preparados das indUstrias qUlw I
micas ou industrias conexas (inclusive os que
consistem em misturas de produtos naturais)
não especificados nem compreendidos em outra
parte da nomenclatura; produtcis residuais das
indústrias quinücas ou das indústrias conexas,
não especificados nem compreendidos ero outra
parte da nomenclatura.

I

(01) Dodecil-benzeno ....................... . I

39.01

Produtos de condensação, de policondensaçáo e
de poliadição, modificados ou não, polimerizaw
dos ou não, lineares ou não (fenoplásticos ami~
noplásticos, 1·esinas alquidicas, poliésteres alilicos e demais poliésteres não saturado:;;, silico-

I
I

I

4

i
·I

s

49
24
49
24

6
6

4Q

6
6

34
34'
49
49

!1

s

E
E
E
E
E
E
E
E
E

6
6
6

6

6

\

11

II

LI

o

6

E

8

7

I

1

11

11

Ij
\

I

(

Observações

AGROPEc.

I
I
I
I

lI

11:

I

38.19.0.25

II Aduaneiros 11I Outros * II Consular
.
I
I
I
.
II %CIF II %CIF III %FOB

I
]
I
I

)
\

I

I

I
I
I

i I

39. 01.2

39.01.2.07
39.07

39.07.0.01

'\

1

Em pós, grânulos, escamas, pedaços irregulares, 1
btocos, massa.s ou 11ão coere11,tes e jonna~ seme~ (
lhantes (inclusive r~jugos e resutuos) ·
[

I Resln::~s

I

· Munuf::tura,:; d&s mat.érins
39.06 inclusive.
1

40.02.1

40.02.1.03
40.08

das posições

39.01 a

J

I

1

II

I

h

, .

as sintdzcas

I Polibutadienoestirenó

I

(GRS)

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

I

I

I

I

44.13.2

6

E

I
I
I

I

I
I
I

isolados) aplainada, entalhada; embutida, com
encaixes, rebaixes, chanfros, ou semelhantes.

I Náo conf,jeras.

I
I

.

.

.

30

E

6

I
44.14.0.99 I As

10

E

6

I

\i

Polibutadienoes\ tireno (SER)

I

11

I

I
LI

8

6

E

LI

20

6

E

I

!Fitas isolantes de.
borracha p a r a.
alta tensao

1
1

1

I
I
I

te, cortadas ou desenroladas de espessura igual 1
ou inferior a cinco milimet.ros; chapas de ma- I
deire.. para compensados, de igual espessura.
1
demais ........................................

I
I
I

!Canos de PVC

I

1 Madeiras simpl~smente serradas Iong1tudmalmen- 1'

1

II
I

IMadeira (inclusive os tacos e frisos para assoalhas, II

1
1
1

44.13.2.01 1 C02) Tacos para assoalhas, lSOlados .. , ............
44.14

LI

1 Chapas, foll1as, tiras e perfis (inclusive os perfis 1
d2 seção circula.r), de bonacha vulcanizada
I não endurecida.

1

40.08.0.99 1 Os demais ....................................... I
44.13

LI

1

II
I

I

15

I

tabilizado ou' não; borracha artificial derivada 1
dos óleos.
I

1 Borrac

I

LI

1
1

de superfície ............. , . , ......... : . ....... 1

Borrachas sintéticas, inclusive o latex sintético es-

I

I

l Tubos,
varetas, barra~ e perfis, furados, fresados /
ou com trabalhe diferente do simples trabalho 'I

]

40.02

cpóxidas e- etoxil!nas .... -. ............... {

I

1
1
1
1

\

LI

30

6

I
li

I

I

!
I

E

I
.I

Revestimento

de

p a r a.
! madeira (lavável
1 pa~ede

ou impermeável)

de maIlTulipas
deira retrançada

I
Regime I
Legal

3

2

44.23.0.01
44.23.0.03
49.08

.1

1

I

1

para assoalhas ............................

Portas, janelas e marcos ........................

I Decalcomanias de todos os tipos
I

I

i
I

1

I
I

49.08.0.99 1 Os demais ....................................... I

I

57.04

i'

I

I

57.0<!.1
57.04 .1. 02
58.02

l
I
1

I

I

I

I
Direito

I
I

4

I
I
I
I %CIF
I

I
I·
I
I % FOB
I

I
I
I
I
I

II

II

II ,

s

,I'

LI
LI
LI

40

60

I
I

6

(

6

1
,

80

6

I

.

I
I

I

confec-~

tapeçarias, inclusive
denominados "kelln", "sumak", "karamanie" e semelhantes, inclusive
confeccionado.!!.

I
I

E

(

E

1

1

I

I
'I
I

E

I
I

Observru;õe.s

8

I

!

!!Mosaicos monta~
tados para revestimento
de
solo

I

1
I
Dec.alcomanlas
para uso industrial

I
i

SMaZ e outras fibras de género agave, inclusive /
8eus resíduos e fibras de trapos.
1

(01) Henequem .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II

i

.I

~~~.

d

i'

As demais fibras têxteis vegetais em bruto ou pre- 1
paradas, mas não fiadas; resíduos e fibras de 1

II Os cionados;
demais tapêtes e
tecidos
l

I

%CIF

Obras de carpintaria e peças de armações para 1
edifícios e construções, inclusive os painéis para 1
assoalhes e a-s construções desmontáveis, de 1
madeira.
I

j Tacos
I

1----i

I

II
44.23

I

1
1 Consular 1
AoRoP~.j
I Aduaneiros 1 Outros " 1

PRODUTO

NABALALC

.

Gravames à. Importação_ I
I

LI

6

80

I
I
II

'i

\
I
II

E

I

I

i

58.02.1
58. on, 1. 01
59.11

59.11.0.01

66.03
65.03.0.99

68.10
61Ll0.0.01

Tapetes e tapeçarias

J

I

De lã ou pêlos ................................... .

1

I
) Tecidos com borracha, exclusive de malha elástica._.
I

1~

·r Partes, guarnições e acessórios para os artigos
compreendidos nas posições 66.01 e 66.02

! Os

I

1

1

demais ......................................

Manufaturas

de gêsso ou de composições à base
de gêsso ....................................
Manufaturas de gêsso ou de composições à base de

1

I

I

1

ou higiênicos.

I

Pias, lavatórios, bidês, latrinas, banheiras e outros

1

I

.

!I
1

I

70.12 .O .01

Jt

li:
1,1

120

6

I l
E

I,

30

6

I'

j
E

I

I
I

I

I

II
60

G

I

I

]I;

LI

5

6

E

I

I

Ampolas de vidro para garrafas térmicas e outros
recipientes isolantes, acabadas ou não.
Ampolas de _vidro para garrafas térmicas e outros [
recipientes 1solantes, acabados ou não .......•

I

I

I

jTapêtes de U\.

II

[Fitas isolantes, de
fricção, de cõr
·preta, eXceto !.1~
tas isolantes de
tipo comum

I

I

II

Armações

guarda~chuvas,

1
1

guarda-sóis

LI

4li

6

lll

e

I

[Lâminas de gêsso
revestidas de papelão ou papel

II

I
I
I
I

I

I

I

Bulbos de vidro
para cinescópio
e suas partes.
('Í'ela, cone e

rescoço)

I

para

! sombrinhas

I

1

I

(
I

I
I

I,
!

!

LI

II

I

I

I

~

I

I

I

70.11.1.99 1 Os demais ........................................ I

70.12

6

\

Ampolas e invólucros tubulares de vidro, abertos, I
não acabados, sem guarnições, para lâmpadas,
tubos, válvulas e semelhantes.

Para tubos e válVulas eletrónicas e semelhantes

I

I

8

6

I

artigos fixos semelhantes, para usos sanitártos 1
ou higiênicos ......................... ~ . . . . . . . . I

\

I

LI

Pias, lz.vatórios, bides, letrinas. banheiras e outros 1
.
artigos fixos semelhantes, para usos sanitârios [

1

I

00

I
I

I

1

70.11.1

LI

I

gêsso . . . . ..............................•..... /

I

70.11

I

"I

1

69 10.0.01

LI

Tecidos ........................................ .

1

1

69.10

LI

I

NABALA.LC

I

PRODUTO

\

I

2

,I
73.02
73.02.0.S9
73.13

I

II

I

I

r,

fiW.

1: Não ·revesttrtas, de mais de 4,75mm.

73.20.0.99

I

I

Aces_sórios para tubos ("Fittings") ·de ferro fun- 1
d1do, de ferro ou de aço (Uniões, cotovelos, jun- 1
tas, mangas, flanges, etc.)

1

Os ds1nais . . .................................... .

11

IConstruçõe.!i,

1

1

1
I
1

1
1

1 .

5

11

LI

o

30

não, e suas partes, (l}e.:q~ares e outros edifícios
pontes e elementos de pontes, co~1portas de reprêsas, tôrres, pilares ou postes, colunas, arma·
çôes, teihados, caixilhos para portas e janelas,

cortinas metálicas Cpersianas), balaustradas,
grade:., etc.) de ferro fundido, de ferro ou de
n.!"!o: chanas.' tiras. barras, pel'fis, tubos, etc.,

~

1AOII.OPEC.

I

I

1
I

I
I
II
I
I

i

i

E

ObservaçõeS:

1

I1
1

I
I
I

I
I
E

6

I

I

I
I

I

I

I

E

8

11

11

I.

I

I

II
I

inclusive incompletas, montadas ou

6

I

LI

Consular 1

I
I
I
I
I
I %FOB I
I
I

I

I

I
n.21

LI

\

I

l

1
I

I

I
I

I

I
I
%CIF I %CIF
I
I
I
4[5[6'
I
I
I

I

l ~~rr~;~~is .............. ' ................ '.......
i Chapas de ferro ou r:tço-1aminadas a quente ou a I\

1

1

31

I
i'

I
I

II Aduaneiros I Outros "'

73.13.1.01 I <01) Não revestidas, de mais de ?,'i'5mm ...........j

73.20

Gravamc.s à Importação I.
1
l Direito

I
1

J

73.13.1

Regime \

[Lego!\

I
1

I

I1

·\

I
I

I
II
I

]Penomp!ibidenio
I

,I

I

I

Até 125mm de
\ espessura

IConexOes de ferro
[ maleável ("f.it-

1 tings")
de • , ..
1 12,7mm a
,; .. ,
1 50,smm: de .. .
1 63,5nun a
.. ·.. .
1 101,6nun; de· ••
1 127mm

I

i

I

de ferro fundido, de ferro ou de aço, prepa-~
rados pam serem utilizados na construção

I

73.21.0.02 1 Braç..'Ldeiras

.

concebidos

1

I~=-·

73.36

I

para

dispositivos especialmente
montagem de elementos de

1 Aquece-dores, fogões de sala e cozinha (inclusive
1
os que se podem utilizar acessàriamente em

I
f

II
j

·~·

1

73.36.1.99 1 Os demais

79.01.1

I

1

I

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

Zinco em bruto; desperdícios e sucata de zinco.
Em bruto e suas ligas

I

I
I1 Enxadas, pás, alvíões, picaretas, enxadões, forqui-

LI

i

LI

I

95

I
I

l

I

1

I

11

95

LI

I

I
I

o

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

\

I

I
I

6
6

I
I

LI

40

I
I

\

I

ll

E

I,
6

I

II

I
E

I
II

li

6

l
iI

\

I

i

I

lhas, ancinhos e gadanhas; machados pO-dões ~
ferramentas semelh?,ntes com gume; foices e
foicinhas, facas para cortar feno ou palha, tesoura pal'a gramas, cunha..:; e outras ferramentas man.uais, para agricultura, horticultura e
jardinagem.

I
82,01.0.99 L Os dema!s ,

11

I
I

I

I

1
1

\I

ll

I

I

I

!

1

I

11

I
I
I

I

79.0l.l.:n / Em lingotes ....... , .............................

1
1
1
1
1

I

6

(8

I

I
I

79.01.1.20 1 "Zamac".

82.01

I

!

\

)

I
I
1
1

LI

II

A'pm·elhos

73.36.1.01 :Fogões . .

79.01

I

I

I

aquecimento central) fogareiros, caldeira-s com
fornalha, aparelhos para aquecer pratos e seme- !
Ihantes não elétricos, dos tipos utilizados para j
uso doméstico, bem como suas_ partes e peças \
separadas, de ferro fundido, de- rerro ou de 1

1
1
1

73.36.1

I
.......................... :.

e outros

I

E

fI
li
A

de

uso

I

I

II

!Liga d~ zinco
9 5 %, aluminio
4% e manganês
1 1%. Com reser1 vai do art. 49 da
1 Lei n9 ·3.244 '

/

I

('

I

I

I

gás,

I doméstico
!Aquecedores de
ambiente de uso
II doméstico, a gás

I
I

Facão de cana

I

Il Regime

II

NABALALC

I

PRODUTO

II

I
I
I

I
I

1

. .

BZ.U:i

, .

82.03.0_.02
82.08

2

I

1

1

Chaves de porca .................................

I

1 Navalhas e máquinas de barbear e. suas lâminas
1

1

I

(inclusive os esboços em tiras); peças separadas
metálipas de máquinas de barbear.

82.11.8
1 Partes, peças e esboços
8:J.ll.8.0a 1 Peças, inclusive das máquinas elétr!cas . . . . . . . . . .

tH.ll

84.11.1

1

1

I
1

•

,

1
1

I
I
I
I

1 Bombas, motobombas e turbobombas de ar e de
1
vácuo; compressores, motocompressores e turbo- I
1
compressores de ar de outros gases; geradores ]
1 de êmbolos livres, ventiladores e semelhantes.
1
1 Bombas e compressores

~

I

%CIF

LI

I Moinhos de café, máquina..s de moer carne, passa- 1
)
dores e outros aparelhos mecânicos de uso do- I
1
mésticos, utilizados para preparar, acondicionar, 1
1
servir, etc., os alimentos e as bebidas, de pêso 1
I
máximo de 10 k.
I

B2.0B.O.Ol ) Moinhos ........................................
1
82.11

I

1

I

Legal

lsj
I
I
inclusive
II

·

I
I

] Aduaneiros

1 Tenazes, alicates, pinças e semelhantes,
cortantes; chaves de porcas, torqueses, corta- \
I
tubos, corta- cavilhas e semelhantes; cisalhas
i
para metais, limas e grosas, manuais.
1

1

I

I

1
I

I

40

I

II

Outros

%CIF
5

I

t<

~I

I
I
I

1

I

I

% FOB

1.

'
171

Is
I

I

I

.II

I

I

I
I

I
I

I
I

6

1

1

E

I

1

\.

I

I

J xas

\

I

I

6

E

1

I
1

j

~~:~ue~~~ ex~~~~
1 moer milho

I,

~Partes

I

I

II

II

Í

I

l

J

\

J

/

/

O

I
I

.

·

I
I

I
I

.

[Ajustá.VelS ou fl ..

I

I

60

a

I

I

1

Observ~ões

AGYIOPZC,

I'

1

LI

I
II

II

\
I

I
\

I

4

l

LI

I Direito
i
I Consular

Gravames à Importação·!

6

E

/

I

I

e peças
para barbeador
elétrico

H4. 11. 1. 99

Os demais

. . . .. . . . . .

............. I
I
I
I
I
84.11.2
1 Ventiladores e semelhantes
I
I
I
84.11.2.01 1 Ventiladores e semell).antes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
J

I
I

I

!:14.15
84.15.1
84.15.1.01

.

I

De uso ctomésttco

1

I

.

(03) Elétricos ..........

1

I

.. "

1
1

84.17

I Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos elêtri- \

I

I

84.17.3
84.17.3.01

1

84.18.1

I

I
I
11

J

I

1

(01) De Uofili.zação e de criodessecaçâo ..........

centrifugadores e secadores ceritrifugos; aparelhos
para filtrar ou depurar liquidas ou gases.
~
.
. .
cent1·tjugadores e se.cadores centtijugos.

H4.18.1.01 1I (01), Desnatadoras'
I

I
I
I
·1

LI

LI

I

'LI

I

I'I
II
!

II

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

I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I

II.

II

I
I
I

50

I

1

Aparelnos de evaporação e de secagem.

I
I
I
I
I

I

camente, para o tratamento de matérias por
meio de operações que envolvam mudança de 1
temper.ottur.a. tais como: aquecimento, cocção 1
torrefação, destllaçáo, retüicaçâo, esterilizaçáo, 1
pasteurizaçáo, secagem, evaporização, vaporiza-·!
;;ão, condensação, l'efrigeração, etc., com _exclu- 1
são dos aparelhos de uso doméstico· aquecedo- I
res de água não elétricos.
'
j

1

!:14.ltl

LI

1
1
I

84.15.1.02

(02) Não elétricos-

!

I

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

o

I

!

Material, máquinas e aparelhos para a produção
de frio, com equipamento elétrico ou de outros
tipos.

1
1
·1

I·
11

.

i

I

I.I

LI

I
II
I

120
.:.20

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

o

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

6

o

6

I
I
I

6

I

í

!Ventiladores exclusivainente industriais

I
I
I
i
I
I
I

I

i

I
I

E

li
•I

I
I

E

I

I

I
I
I
I

I
II

11

I
I
I
I.

I

I
I

I
I

II

.I

I

I

'rI

6

E

I
I
I
11

11

I

I

I
6

·-

11

I

li
I

I
I
I
I

II
11

E

I

II

I

jBombà.s de alto
vácuo (para vál cuo de O,Olmm
Hg ou su1 de
1 oerior.

I
!

11

II

I
I
I
I
I
I
I
o· II
I
I
I
. I
I

E

I

E

II

1

I
I

I
I
I
!
I

I

IR.efrigel'adores,
1 pesando até ...
200 Kg.
Refrigeradores,
pesando até ...

!

I 200 Kg.
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I

!Equipamento de
liofilizaçíio
de
1 até 150 kg· e ace
1 lO m3 de capa1 cid~de

i
I
I
I

I

IDe rr.ais de soo
1 litros

NABAL,\LC

I
.,
· I
I
1
Gravarr.es à Importação 1
I
I
·
I Direito
.
IRegimel
I
i
I.
1
1 Consulor
Aduaneiros 1 Outros " 1
I'.GROPEc,
Observações
I
I
I
I
I L<glll
I
I
I

I

PRODUTO

I

I
2

1

84.19

-84.19.1

---

I

I

.

, 1 Máquinas e aparelhOs para secar ou limpar gar~
t
ratas e outros recipientes; para encher, fechar,
1
etiquetar ou capsular garrafas, caixas, sacos e
1 outros recipientes; para empacotar ou emba:rar
~
mercadorias; aparelhos para gaseificar bebi~
1 das; aparelhos para lavar baixelas.

a

-~--

I

1
-I

I

I

II

I

i

I

I
'

•

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

I

.

I

I

I
i

I

I

I

I
I
I

I

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

i

I
I
.

II

1 Máquinas e aparelhos elevat61·ios, de carga, de
1
descarga e de movimentação (elevadores 1
1
"Sk1ps", guinchos, macacos, talhas, ..guindaste,
1
pontes rolantes, transportadàres, teleféricos,
etc.) com exclusão das ináquinas e aparelhos da
posiçã-o 84.23.
i

I

)

i

'20

I

. -·

I

I
'

Ii
I
1

·[

I

--l

i

I

·

I

I

I
\

I

I

i

I
I

I

10

i

I
I
I
.I

I
I
f

I

I

i

I

E

6
11

i

I

I

I

I
,I

I
I

I

I

I
I

I
I
I
I

!

L!

I

I

!
I

l

I

I
.I

I

I

. ...

"

I

iI

I

B4.19.U9 11............. .... ..

LI

I

I

I

f

-~

I Máqutnas e aparelhos

I

4.151617

I
1
I

I
I

I

%CIFI%CIFI%FOB

i

1

84.1!1.1.99 I Os demais . . . . . . . . . . . . .

84.:.12

J

I

l

I

6

I

I

E

ii

8

84.22.i:l

1

Etevaét.ores e transportadores

I

1

.

84.22.3.05 1 Transpm·t.adores mecânicos de açao contínua ....

I

1

I
I
I

I
I
I

li
I

84.23

84.23.2

·····························

iI

I
.. ··············· I
I
I

Máquinas e apal'elhos, fixos ou móveis, para ex~
I
tração, movimento de terras, escavação ou
1
perfuração do solo (pás mecânicas,··cortadoras
1
de oorvão, escavadeiras, retroescavadeiras, ni~
1
veladoras, "buli- dozers", "scrapers", etc.);
bate~estacas; aparelhos para remoção de neve,
I
diferentes dos veículos para remoção· de neve
I
õa -posição 87. 03.
I

I

1 Mãqutnas para· escavaçao, atérro, nivelação e
1
bq,Ihos semelhantes:

tra~

'

[.

I

I

I

84.24

I
I

II
84.24.2

LI

I

I

".

I
I

134.24.2.03 1 Planta.detras e transplantadeiras , ..... ·, ........... 1
134.25
J Maquinaria. para colheita e debulha; enfardadeira !
para palha e forragens; cortadeiras de relvas; 1
I
máquina para limpàr trigo .e máquinas semeI
lhantes para limpeza de gJ.'ãos, selecionadoras
I
I de ovos~ frutas e outroo produtos a.grico!a.s, com !

I

!
I

6

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

1

I

I

I
I
I

I
I

\

)Caixões d• ali':"
1 menta.çã.o p a l' a
l desa.gregadoras
\ da indústria de
cerámica

I

I
I
I

I

I

I
I

I

I

I
!
I

I.

I

i

'
I
II

E

I

I
II

I

6

I

I

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

I

E

I
I

I
I·

o

I
I
I

I
I

I

)

I
·LI

1.

E

11

I
I

I.

I.

I

.

6

I
I
I
I
I

10

I

II

I

I
I
I

preparação e trabalho do solo e para o cultivo, 1
illclu'sive rolos- para relvados e campos de es~ 1

1 Para o cultivo

I

I
I
I

6

I
I
I

I
I

I

~~.

I
I
I

I
I
I

I

I

I

1
).

I
I

II

I

IMáquin-as, aparelhos e instrumentos. agrícolas pal'a iI

I
I

40

I

\

I

'

'
~

1

.

45

I

Ij

i

I
I
I
I

'.I

t34.:.!3.2.99/ Os deina!s ....................................... \

I

LI

I

1

I

II

I

i·

84.2)3.iL05

LI

I
I
I

E

I

.

I

)Transportador _~...
\ aumentador de
esteiras, par a
triturador de pe~
dra, transporta~
I vel

l

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

!ICarregadores
frontais de capacidade de
!ga
superior a
3.500 kg. e de·
car~

mais de 0,750 m3

I
I
I

l de_ .capacidade

I
I

I

l
i

I
I
II

'

I

I

I

iI
I
I

)c

I

I

I

I

I
Gravames a Importação
I
I
I Direito
I
I Regime I
I
\
I
I
I
I' Consul-ar
I
PRO-DUTO
I Aduaneiros 1 Outros '' I
NABALALU
I
I
I
I
I
I '
Legal I
i
I
I
I
I
%CIP I % CIF I % FOB
I
I
I
I
I -I
I
------~---I.
I
I
I
3
4
5
2
6
1
'I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
exclusão das máquinas e aparelhoS para indús:- 1
I
I
I
I
tria ct.e moagem de posição 84.29.
1
I
I
I
I
I
I
84.25, 2
1 Máquinas e apat·elhos para limpeza, classificação. 1.
I
I
1 e peneiração de grão.
I
l
I
I
i
I
'
I
I
I
6
LI
o
E
84.25.2.02 1 Selecionadoras de grãos e sementes ............... I
I
I
I
I
I
I

I

I

I

I

I

84. 25.8

1 Partes e peças

·.1

I

I

84.25.8.01 1 Partes e peças ...... : ......................... I

ll4. :lO
84.26.2

.

I
I
I
.
1 Màquinas para ordenhar e outras máquinas e apaw
1

relhos para indústria -de lactlcinios.

.

I
I
I
I

1

84.20.8.01

·84.28
::--"

I
I
I
I
I

1 Mâqutnas e aparelhos para transformação do leite I

II

I
I

I
I

I

·

1

em prOdutos láCteos

I

.

.

I

I

84,2!:1.2.10 1 Para a in-dústria de queijo.
H4.!::l!.i.2.ll 1 Para homogeneizar
........................ I
84.20.2.12 1 Prensas
.......... ,. .. . ..
. .. _. .. . .. . .. ..
I
84.26. 8

LI

II

1

t

Partes e peças

I
1 Partes e peças . . . . . .
I

I

I

1 -Outras máquinas e aparelhos para agriculture., 1
l- _ horticultttt~a, avicultura- e apicultura, inclusive 1

~

LI
Ll

--,.

LI

''

I
I
I
I
I

I

I,

'

I

6

!

30.

o

6

G

I

E

II

"

30

I
I
I

I'

''

',

I
''

I
I
I
I

I

\

. ................ , ........ ·I

o

i

I
I
I
l
I
I
I
I
I
I

·;~

E
E
E

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I AGROPEC,\
I .
I
I
I
I
I
I 7
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Observações

I
I

B

i
I
li
I
I
I
I
I
I
I
I
.I
I
I

li
I
I
I
I
I
I

I

)Rolos

helicoidais

para mecanismo

~

I
I

recolhedor
milho

de

I
I
I

)Para queijo
Para queijo

I
I
[Para
1 ras

I

ordenhad~iA

I

~'""''-·-·,

·os germinadores com dispositivos mecânicos ou
térmicos e as incubadelras c criadeira.s para
avicultura.
84. 28'.1

M áqutnas e a1>Melhos para
cultura

84.28.1.0,1

Esmagadoras e misturadoras C.e adubo
.. .... ..
Tosqi.üadora..s mecânicas .....
. .. . . .. .. ' ... ... ...

.I
I

II

agricultura e horti·

.

C11:.2CL!.U2

Materitr.l de avicultura

84.28.2.01
84.28·.2.02

Incubadeiras .
Cr1adeiras

134.28.3

J.liáqui1WS e apareliws JJara amcultura

o
o

LI
LI
·······················-········

.....

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

I
,
84.28.3.01 ·1 PJ"ensas de J:!lel ............................... , ..
I

o

u

de 'moagem e para
o tratHmento de cereais e legumes secos, com
exclusão de maquinaria ou equipamento rural.

J:vraqufn~n-i.a para a indústria

84.29

Para miStura, limpeza, peneiração e preparação dos
grã'os

84.29.1

84..29 .1-.01 1 Para mistura, limpeza, peneirS:.ção. e preparação l
1
dos grãos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

.I

I
s•·"'·l.Oll ......... , .........................................
I
I
I
I
I
I
1 para trtturação ou moagem
I
I
I
·

I
I
I

84.29.2.01 i Pa.xa trituração ou moagem . . . . . .

I
I
I

6
6

LI
LI

I
I

I
I
I
I

I ,,.
I
I

40

I
I
I
I
I
I
I
I
I

6

30

I

I
I

6

6

I

I

LI

I

·I
I
I

lO

1.

I
I

II

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I

\

I
I
.1

i

I
I
I

I
i

I
I

E

I

I
I
I
I
I

11

I
I
I
I

11

E

11

I
I

E

I

I
II

I
I
I
I

I

6

I

E
E

II

11

I
I

I
I
I
I
I
I

E
E

II

I
I

I

li

iI

I
I
I
I
I

11

I

I
I
I
I

I

. ............. ,I

I

6
6

11

I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I

I

.I

I
i

81.28.2

S4. 29.2

o
o

LI
LI

.I

!
i

E

'tI
I

I

!Classificadora.
Descascadoras ou·
despulpadoras

1
1

I

.

[Polidora ou Escevadeira. LaJ vadora e o~ seI paradora de pe1 dr as.
Umedece1 dora. Misturado1 ra. Medidora.
1 alimentadora e
1 distribuidora de
1 grãos
1

I

(Bancos ou moi~
nhos de cilin1 dros, pesando
1 até 5.000 kg._
1

---~

I
1

PRODUTO

NA BALA!. C

\j

1
1 Regime

1

.

84.2!:1.2.01

•

ü4.29.2.01

1

J

I

I

I
I

1:

1

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

.

84.29.3
!:!4.29.3.01
84.29.9

.

1
1

Para classificação e separação das ja1inJws e dos
demats produtos da moagem

1

l

I

4

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

t

.. ... I

I
! MáqUinas e fl.parelhos- n&o especificados nem com1
preendidos em outras posições do presente ca:nitulo, para. indúst~·;as de panificaçà.o, paste~
1
r
laria,· bolachas, biscoitos, ma..o;;sas alimentícias,
1
confeitaria, _cl.1ocolate~. bem como para indús1
tria do açúcar e da 'cerveja e para preparaI
o;áo d.e carnes, pei:.:és, hortaliças; legumes e
1
frutas. ·com fim. alimcnticios.

.

AGRoPl!.c,

5

I

LI

10

I

I

r

LI

iI

i

\

-

:1

6

30

I

i

II

1
1

i

I

I

I

7

8

I

I

I

1

E

I;

I

I
E

11

I

I

I

I

I

! mais de 5.000 kit

I
ô

Obse:r:vaçõe.s

Bancos ou moi·
nhos de cilin~
dros, pesando

E

I

6

I'

1

I
6

I!
I'

---~---,---

I

E

11

j·

!

6

!
40

I

I

ll
LI

I
I

I

I

5

I

1
1

6

I

LI

I

I

I'

I
I

II

I

I

I

I
. . . ....

I
i

5

I

I

Outras

I'

I

LI

.

I
I

I
I

I
Para ·classificação e separação das farinhas e dos I
1 ctemats produtos da moagem ...
I
1

I

I

I

84.29.!iUl9 1 As demais

84.30

iI

Ij . "" .............. .
I'

I

I

li
84.::!9.2.01

Aduaneiros 1 Outros . , i
lI
II

j%Cll?i%CIFjo/cFOEj

I

1

)

1 Direito 1
1--.- - - ;
I
1
i Consular j

l
I

I

I1

~:l:p~rtaçã~ ~-

II

--,--I'
,.
3

2

I'
I

I

.

I! Legal

I

-----'------

Gravame.s

E

\
I

I

jAs

demais,

quilos

1

I.

·IAs
1-

1

i'

I

'(le-

5.000 ks.

l
lI
I

demais,

sando mais db

I

,

jDesgermiri.adora.

1 de milho

t'

pe-

1 sando até 5.000

84.30.5

/ Para fabricação e 1:ejinação do açücti1:.

I.

U4.30.5.01 1 Pam fabricação e refinação do açúcar
I

30

LI

i'

€4.40

N.4t.1

I
I

' Máquina-s e n.parelhos para lavnr, .limpar, secar,
branquear, tingiJ· e para o apresto e acabamento
de fios, tecidos e manufaturas de matérias têxteis
<inclusive aparelhos para lavar roupa, passar a
ferro as coní'ecçõeó., enrolar. dobrar, cortar te·
cidos: máquinas pan:~ revestimento de tecidos
e outros suportes pa:ça fabricação de linóleos e
outros artefato::; para cobrir assoalhas, rn~qui~nas par:.,. iestl•mpar fios, tecidos, feltros, couros,
papel de decorar l.lasas, papel ele ..embalagem
Unóleos e outras matérias· semelhantes Unclusive chapa? e cilindros gravados para estas
máquinas).
[ Máquinas para lavar, ucar, Umr;a1· a sêco e pasSar.

!

i
'

1
1
1
1

I

I
LI
LI

84.41

84.41.1.99

"I

~~~m~...

.....

..

. .....

I

II

I

I

I
I

j

I

I

I

6
6

Ii

1,

I

l-

1

I

i.
I

I

I

Il

I

LI

6

15

'
I
.I

i

I

I

I
I

cí. ~

1\Moendas de
llndros, para ex~
tração de suco
I de cana-de-açú~
1 car, pesando até

l

10.000 kg.

1

·

j

l
I

II

l
I

I

E
E

I
~ I
li

I

!Máquinas de seI car roupa, de
uso
doméstico,
elétricas ou a
~..,

I
I
I

I
I

t

I
I
I

o

I

de costura; agulhas para niáquinas ele costura. 1
1

: Máqutnas

100

I

11

1 Máquinas de costura (para tecidos, couros, ·cs.lç"a- 1
J· dos, eW.), inclusiv!:' os móveis para maquinas 1

f
84.41.1

•

i

i

I
I

I,

II

I

I

I

1
I

1
I

I

11

I

1

E

I
I

I

F-4.40.1.01 1 {02) De lavar, de uso doméstico
1 Os demais ......................... .

I

"

II

34 40.1.99

J

I

li
I

I
I

.

;I

I
·E

I
I

I
I
I
I

I

Para uso indus-

trial, para cos . .
· turar calçados
1 luvas e qualquer
outro artigo de_
. couro ou pêlo.
' para uso indus_trial, para cos·
turar fôlhas,
1 para cartonagem

I
I

----~--

I

I

NABALALC

PRODUTO

II

I
I '
I
I
I
I
I
I
I
I

2

I

I

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

I

3

i

I

84.4'5.1

.

1 Ajiaàei1·as
I
84.<!5 1.01 Pttra fêHV.'I..~ de sena

I
I

li

I

.... .. .,.. .. ,.. ,.. ... . I

I

I

li
i

I

Pal'<\.

8~.45.1.02 ! .

I

I
I
I
I

ferramenta~

..

.......

II

<

1

i

I
11

LI

l
I
I

20

sn

25

LI.

I

25

I

I.I

I
I
I
I

i'

I

I
I
I
I
I

II

II

6

6

I

. I
I
I
I

II

I
I

7

1
1 ou

p·a r a costurar
I sacos cheios de

I uso industrial

I

I

I

I
I
I

I

I

c
E

encademação

\Máquina portátil

I
I

I

E

8

I
I

I
I
I

E

Observações

I
[Qualquer ,outra
1 máquina de costura, para uso
industrial
I

E

I
I

6

I
I
I

I

I

I

5D

I

b

I
I

I

I
I
I
I % FOB I
I
I
I
I
6
I
I
I
I
I
I
I
'

I
I

I

LI

I

I
I

] 'AGROnc./

I
I
I

I
I

I

LI

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

6

i

i

·~

5

'

!

LI

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

I'

Ii

I

% CIF

I

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

....

I
I

11

I

i
......... .................

% CIF

I
I

\ Máquinas. ferre.menta.s para o trabalho dl: metais 1
1 e de carburetos. metàlicos, diferentes das eom,. 1
1
pree:ndidas nas po::;::1;ões 84.4-9. e 84. 50.
1

34.45

84.45.1.02

I

I
I
I

I

iI

,'

s<.4s.!.o1

I
I

.,

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

I

I
I

Direito

I' Consular I

I
I

I
.I
I Legal
I
I
I
I

I

l Aduaneiros I outros * I

I

I

8<.41.1.99

I

Gravalnes à Importação I

I/ Regime

I
I

I

I
I
I
li
I
I

!

I
I

[Inclusive

as de

1 ciclo automático,

1 pesando até 500

I <g.
I
[Inclusive as de
· I· ciclo automático,
1 pesando.mais de

soo kg.
I
até· 500
I Pesando
I kg.
1

!Pesando mais de

1

soo kg.

e

81.45.4

Prensa.~

H4:.45.4.01

Marteletes meoftnicos

81.45.4.09

O.G dü.mais

84.45.4.89

...........

!

martelo~

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

LI

20

G

.... .... . ' . . ' . •' . .... •' .. ' !

Ll

&O

b

u

40

6

.

........

.. ...

.............. "

'·,

Pw·aaeirrfs. pcrjumdei1 as e semelhantes

84.45 5

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

LI
LI

34.45.B.o'l PerfuradeirB.:> l'adiai.~
84.45.5.02 ! Furadeiras de bancadn ....

I
8-:.!:.45.5.02 I .

..

'

I
84.45.S.03 i Fmad\üras
84.40 6

Os

84.45 I

Serras

84.45.9

d€ coluna&

LI

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

....

1

d~mais

.....

De. fita sem fim
Serras cii·c.ulares

.. " ..
"

.....

84.45.!L03

30
30

LI

10

I

: outras
1

. Dobradoras mecãn.tcns ....................... 1

I1

'

I
I

6

I

G

I

' 6

I
I

LI

LI
LI

... "

..........

84.45 9.. 01 1 Guilhotinas .................................
84.45.9."02 \ Máq_uinas ele eletr<?ern:;âo .........................
9.~3

40"

I
I

6

I

.......

'

I

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

LI
LI
LI
LI

!
I

I
I

I'

I

I
I

I
I

6

i

'

20
20

I
I

I

6

6

I

o

10
10

15

!

I

I

I

6
6
6

6

84.45.J.99

I

1

I

Os demais

84.45 9.99. i .

.. ,.

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

. .......

.....

LI
LI

!
I

II

E

II

E

I
I

I

I

E

I

E

II
I

.E

I
I
I

E

I

E

I

I
I

I
I
I
I
I
I

I·

I
I
I
I

50

6

40

6

I

i

I
li
I

I

I

I
I
I

''I

I

I
i

E
E

I

I
I
I
I
I

E
E
E

I
I

I

I

E

I

I
I

I
I

I

I

E

I

E

I

I

I
I

I
I

I
I
I
I
I
I

I

I

!

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

I

I

I'
I

I

I'

E

11

I

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

I

84.45

i

Tornos

34_.45. r. 99

84.45.'1.01
84.45 '7.02

.. ..

.

I'

I
I
I

I
I
I
I

rbe

forj'a de qu'<!~

da livre
jPrensa cabeces..·
1 dora (recalcado~
\ ra) horizontal
Prensas mecâniI caS de duplo
\ montante. Prensa de fricção
1

I

!Pesando até 1.000

I kg.

jPesando mais de

1

I

1.000 kg.

I

I

1'1'1picamente
I piadora

co-

I

11

I

I,

'

I

I
I

)Nwtonzaaa, pesando até g:. 000

I kg.
IMotorizada,

JJB-

1 sando mais
de
1 9.ooo kg·. MoI torizada, para
·I tubos, pesando
I até 9 .. 000 lcg,
jBi'ochadora

I

jCentradora

I

·-l....--~-.

I

IGrava:ne.s s.

j

2

-

--,--

[!4.45 .r. 99

LI

84.45.9.99

LI

.

1

I

Legal

l

I
-~-·

%Cil•'

--:-

I
I
i

30

I

I

I

%CIF

:

5

I
I
I
I

lO

6

I

i

15

Ll

I
I

I

.

1

I

1

1

6

I
I

I

E

E

I

84 .4fl'.'J. 99

o

Ll

I
1
1
1
I

,_

Para· máquinas-fetr"a_mt.:ntas da posição 84.4:5 .... 'I
I

I

L.I

34

I

I

I

6

I

II

I

I

l até 9.000 kg.
IEndireitadora de
chat:~as, pesando
1 mais de 9.000

I kg,

Retificadora unl ..
versal de menos
1: 300ni.m entre
pontas. Retiff..
cadora sem centro
jRetificadora untversal de mais
de 1.300mm entre pontas

I

I

I
I

I

I
E

I
jEndireitadora de
I chapas, pesando

i

I
I

1

I

I

I

I
I
I

I

Il

E

I

I
I

I

I
1
1

I
I·
I

I
I

i

,

l

1

Pe(Jns\scparadas e aceEsórios que se possam reconhecer come eXclusiya ou principalmente desti~
nados às màqumas·ferramentas das posições
84.45 a 84.47, inclur.;i'\'t. compreendidos OE portapeças e porta-objet-uf>, borract1as de runcionamento automãtico, dispositivos divisores e demais
disposi~!VOS especiais para montar nas máquinas;ferramen~a,:;; porta. objetos para as terr~:tmentas
manuais n:-..s posiçõe" 82.04, 84.49 e 85.05

I

E

I

6

I

I

I

'

Observações

l 6'---7-:-,--i-1---8--:-·
I

6

li

84.{3.0.01

I.

I

I
I %FOB

I

84.43.9.99 i

84.48

1I

\ Direito 1
Regime 1
1----;·,
I
\
I .
I, Consular 1
1\· Adu<õneiros
Outros "' 1
!AcnoPE-C.j

PRODUTO

NABALALC

lmport::~.ção

i
I·

I

I

I
I

I

1 para tt.lrno
!Morsa, Cabeçote

I1

1

:

jP o n t

s. rot!t.tlvtt

I

I
84.50

.

I

!

84.50.1

/ Máquinas e apm·elhos

/

84.50.1.01

I Máquinas

1
1

~

e aparelhos ..........................

84.50.!.01 1 ............. , .. .. ... • • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
I '·

·l

I

LI

35

I

6

LI•

20

II

6

15

I

6

r

·LI
M.W.1.MI·················································

I

I

I

I

84.50.8
84.50.8.01

84.50.8.01

i

1

I
1

I
I

li
.,I

Partes e peças

84.51

I

30

20

G

I

I

\ Elétricas . . . . . _- ................... .

6

i

i

11

E

.I
II
I

LI

Máquinas para autentica.r cheques . . . . . . . . . . . . . . I

LI

30

. 10

6

6

i
I
.I

I

I
I

I

.

•

III
)Maçaricos
para
) soldar e cortar
Máquinas p ·a r a
\ soldar e cortar,
1 pesando até 500

I

Kg.

1

500 kg.

Máquinas p a r a
\ soldar e cortar
1 pesando mais de

I,
.E

I
I

E

I

I

11

E

11

)Para

maçaricos

i de solda.r e cor•

tar, in.cluslve. bimaça-

cos· para
II ricos
I

Para
máquinas
\ de Rol dar, pe-

·1 sando até de 500
I kg.

\Para

máquinas
soldar, pe~
I sando mais, de

I de

1 500 kg.

I

I

I

I

I

I
I

E

I

I
II

1 Máquinas para autenticar cheq·ues

i
E

I
I

de escrever, sem dispositivo totalizado1·. \
máquinas de- autenticar cheques.
I

B-<.. 51.1.01

84.~1.2.01 1

6

I

I

LI

/ Máquinas de escrever

I

i.,r

I

'1 Máquinas

I

I

I

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

I
1

40

!

84.51.1
84.51.2

LI

Partes e peças

i
84.51.8.01

I

II
I

1 roscB.dcir. DiSpo ..
sltivo retificador
para tôrno.
Mandril de mu~
1· dança rápida

I

\

I

i

I

I

I
I

I
I

I

I

I

aparelhos de ~gás para soldar, cortar e 1
para têmpera superf1czal
\
1

1 Máquinas~ e

\

I
I
I

II

I

I

I

E

I

I

i

I

I
I

I

I

E

i
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Gravn.mes
â Importação I

I

I
I
I
1.
I
''
'
Consular
I
I
I
I
I AGROPEC.j
Aduaneiros 1 outros '"' I
I
I
I
1-----:
I
I
I
I
% CIF I % CIF I % FOB I
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I

I

I

-----34.52

84.52.1

.

I

,

I
;

··---·

I

! Máquinas de calc11.lar

I

I

I

.. . ' . .. ... .

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

i\

'.
!

Os demais

I

I
I

i
L!

I

I

I

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

I

!

20

LI

'

I

LI

15
15

i

I

I
I
............. I
i

I

6

I
I

G

I
i

I

15

20

I

I

I

(,~.

I

E

I
I

E

I

G

6

I·

I
I

!

II

I

8

I
I

E

I

I

somar, subM
trair e multipli•
c ar, Unicamente

(De

1

I

!Com dispositivo
I totalizador

II
I

1

I
I

I

.

I
I
I

\Máquina emissõ~
1 ra de cupões c
I etiquétas Ccom
1 dispositivo tota1 lizador)

I

i

II

E

:

I
I

I
I
I

I
I
I
.I

I
I

E

11

I

L!
LI

I

I

ri,

I

I

I

I

7

I

II

I
I
I
·I
I
I
I

II

I
I

!

'I

1 Outi·as máquinas e aparelhos de escl'itório (copiadores ltectográficos ou de "clichês" "máquinas
I
para imprimir endereços, máquinas de classlfiI
ficar, contar e empacotar moedas, aparelhos d$
I
I
apontar •api.s_ np8.reJhos de perfurar t: gram·
pear, et.c.
'I

84.54.0.03.1 Máquinas de imprimil' endel'eços
84.54. O. 09 1 As· demais ............. " ........

6

I

1

G

I
I

I

I

84.54

I
I
I
I
I
I

I

I

I
I
I
I

I

I

i

I

5

!

I

I

. . . . . .. .

I.

I
I
I
I

II

I

'

i Outras.

I

4

I
I

11

84.52.9 01 /De franquear correspondência
84.52. 9. 99

3

1 Máquinas de calcular; máquinas de escrever para 1
contabilidade, caixas .registradoras; máquinas I
I
de franquear e de emitir "tickts" e semelhan~ I
I
tes, com dispositivos totalizadores.
I
I

84 52.1.02 1 Eléh·Icas·
84..52.9

i

Observações

I

Legal

1

Dil'eito

I
I
I
I
I

I

I

I

I

i

I
I

IPerfuradoras,
I Aparelhos })f\ra

I

M.54.0.99

LI

I

I ...

6

15

E

1
1
1
1
1
1
l

1

I
I
I

..

Máquinas e apareihos para classificar, peneirar,
lavar, britar, triturar, misturar terra, pedras e
outras matérias minerais sólidas; máquinas e
aparelhos para aglomerar, dar forma e moldar
combustíveis, minerais sólidos, pastas cerâmimicas, cimento, gêsso, e outras matérias minerais em pó ou em,pasta; máquinas para fazer
mcldes de areia para fundiçáo.

Ii

LI

I
I

I

I
I
I

LI

,. ' .......... ' .. ,.,, ..

I
I

I

I

84.50.1.01 I
I

I

1

I

I

I

I
I

LI

I

I

I

.. I

I

I

I
I
I

6

i

li

I

I

!

I
I

6

I

I

25

15

.I
I
I

li

E

1 para indústria de

cerâmica, pesanaté 1.000

II

I'

II do

kg.

I

jDesag·regadores
par a indústria
de Cerâmica, pe1 sando mais de

E

I

1 1.000 kg. e aM.
.I· 5.000 kg.

11

I
I

15

I

I

I

I

I

LI

I

I

I

LI

I

I
jDesagregadores

I

I·

I

I

I

20

I

I

31 ss.1:01

6

45

I

84.56.1.01

I·

I

i

• • • • • • •• • • • •• •

I

I

I

I

Máquinas e aparelhos para indústrias extrativas

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

I

i

I

I

I

I
Máquina emisso\ ra de cupões e
1 etiquêtas sem
dispositivo totalizador

I
'

84.56.1.01 /Trituradores ou britadores ................ , ..... .

84..56.1.01 !

cédulas,

I

I

t!4',56.1

li

I.

I
I

Mntar

1 cupões e titulas

I

li
84.56

i

I

o

o

I
I

II
I
li

\
li

I

jDesagregadore$
par a indústria
1 de cerâmica, pe1 sando
mais de

E

1

5.ooo kg.

1

I

jDe rolos, pesando

E

até 5.900 kg.

1

I

E

I

I

I

jDe rolos, pesando
1 mais
de 5. 000

I kl!.

I
N.<BAL.ACc

P R O D O T

1

O

I

Gt·avames à Importação

Regime

1

Aduaneiros\ Outros •
Legal

%CI!i'

1

, II

1314
I
I

2

I

84.56.1.991 Os demais ......................................

.

I

!
I

84.56.1.99

I

I

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

1

I
I

84.56.2.01

I
1
1
1
1

!

84.59

'

r

I

1

I
I

. .. , .................. ; .. 1

I

Máquinas e aparelhos para aglomerar ou moldar
.

·

1

\ Máquinas, aparelhos e artefatos mecânicos, nílo
especificados nem compreendidos em outras po- l
1· .sições do .presente capítulo.
l

1

1

20

I
I

I

I

l
l

I

1

1

6

Coniuior

I

I

1

1·

45

I% FOB

I

II
I

6

II

..

Observações

E

1
I

1

~-

I

1

l

l

!

I

I

I
pa~
I l'a a indústria

.]Laminadores

jdeCerâmica.

I

1 Misturadores...pa~
ra a indústria·
de cerâmica, pe·
sande até 1.900
I kg.
I
paI!Misturadores
ra a indústria
de cerã.mica, pe-

1

ll.OOOeaté5.000

1

I

I

I
1
1
I
1

E

I

1
I

I

6

1

1

1
1

E

1

1
7[.
I

I
1
I

I

6

I

I

I

1
1

I
~
·

I

1

~

I
I
I

i

I

I

"'""'·1

1

l

I

J

E

1

I
1
:

6

I

I

I

I
i

I

I
15

1

Ll

I
.
I

i

I
I

I

%CIF

1·

I

I

I
1
I
I

!

1

l

I
I

LI

I

1.

II

1-·----

I

I

I

I
1

l

I

LI

Direito

1

I

I

/

1 Máquinas e aparelhos para aglomerar ou moldar
I

J

I
l
I

45

I

I

84.56.1.99 1 . . . .. . . . . . . .. . . . .. . ..

!

I

I
1

I

I
I

I
· 1

J

84.56.2

LI

I

I

I

I

~

I

II

1----··

I

1

i

l

jsandomaisde

lqu!los

I

!Misturadores pa-

Ira a indústria
I de cerâmica, pelsandomalsde

I 5,000 kg.
1

I
[Marombas a vá~
1 cuo e cortadoras
1 para indústria

1
1

ldecer/lmica
I

I

I

I

I

84.59.3

1 Máquinas e aparelhos para obras públicas, cons-

1

1

I

1

trução e -trabalhos semelhantes

·

1

1

84 59.lL02 ) Usinas de asfalto ,. . , ............................... 1
I
j
84.59.3.02

84.59._3.02

84.63

84.63.1
84.63.1.99

1I.·...............................................
I
I

!
1 Arvores de transmissáú, eixos de manivela, suJ
portes de mancaJ e mancais difel'entes dos rola1 mentus, engrenagens e rodas de fricçâo reduto~
1 res, multiplicadores e variadores de velocidade,
1
velames e t·oldonas (inclusive roldanas para ca.:
dernais). embreagens, órgãos de acoplamento
1 (mangas, acoplanientos flexiveis, etc.), e juntas
i
de articulação (Cardan, çi'Oldham, etc).

!
1 órgãos
I

mecânico-~

1
I

LI

1
l

I
.)
I

1 Geradoret (dínamos, r:rtternadores)

I
I

'

I

I

I

1

r

1
I

E

·1
1
I

I
J

1

Distribuidora de
asfalto, motoriI zada ou rebo-

I
I
I

1

1·
i

·J
I

I

6

l

I

1
1

E

I

I

I

(

1
\

1

I

I

/

1

1

·i

I

I
I
\

I

45

i
I
I

_l

1
I

6

I
\

I
.!
1

.65

j

1

I

I

I

1

I

I

j

I

I

I

1

6

I
I1

J .

l

I
1I

I

E

I
1
I

-

E

I trabalhos de

I
IAs
demais· espaw
lhadoras
j
I

I

I

1
1

1
1
1

I

1

J

II

I

II

I

I
I
I
I
.1
I
I

1
I

1.

I

I

.)

1
I

lI

I

I c~vel
I

\Qualquer out1·o
espalhador pàra
obras públicas e

· construção civil

I

I

1

LI

I

\

I
I
I

E

1

[

30

1

l

I
I
1

~

1-

6

I1

I

/

.I
1

l

,

I
LI

I
I
I

6

I

j
i

I
I

10

I1

1

I

!

I
.

·r

. ........ 1

O

I

I.

85.01.1.06 1 Gru!Jos geradores flté 300 Kva . . . . .

I

I

I

Geradores, motores e c·vnversores rotativas; trans~ 1
1
formadores E. converso.res estátieos (retiflcadores, I
1
etc.); lxlbimu- de rt-atâ-ncia e de auto mduçào I

I

:
I
I

;I

·1

1

I
I
I

I
I
1

I
I

1

I

·:
LI

i

!

I

1

l

I

I

1 os demais ................................... 1

I

85.01.1

I
1
I

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

.1
1

85.01

LI

!
I
I

I

1

1

I
j
I

i

l

I
1

IRolos, conjuntos
eixo-rolos,
rodas-guias, _rodas
motrizes, para
1 esteira de trato~
· res e de máqui1 na~ rodoviárias.
rPoliasdelme1 tro de diâmetro,
raté20canais

I

I

I

I

I

I

1

jcom motor a ga ..

I

solina

'

I
1
I
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I

:

I

I

I

I
I

I

1

I

85.01.1.0~

85.01.2

1

I

1

I

85.01.8

I
I

85.06.1
85.06.1.!19

1

Até Cum) 1 HP

I
I
.... ..,,.. .,. ..,, ,. ..,. ..,... I

1 Pa1·tes e

I
I

peça~

I

i

I
I
I
I
I
I

I

. . . . . . . , . . . . .. . . . . . . . . . . I

eletro-mecânicos

rado, de uso domPstlco.

com motor

incorpo~

Aparelhos

Os demais . . . .

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

40

LI

40

LI

I
I

6

30

I
I
I
I
I
I
I

LI

o

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

i

6

I
I
I
I
I
I
I
I

E

I
I

6

6

\

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

II
I

.,.

Obsei·vações

I

I
i

I

E

I

I

I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I

I

\

I %FOB
I

5
6

I

1

I

I

%CIF

I

1

I
I
I

I

I
I
I

I

jAGRDPEc,j

l

I

I
I
I

I

I
I
I
I
I

4

I.

II Aparelhos

· 1
I

LI

I

I

I
I

;

%CIF

3

\

1

I

Direito

I Consular I

>\<

I

Le[fal

I

I
I

I
I

1---,---i'

I
Aduaneiros 1 Outros

I

Motores e conve?·sores rotativas

I
B5. 01.8.03 1 Para transformadores
I
85.06

I

Grupos geradorê.:: de muis de 300 até 1.000 Kva ..

85.01.2.00 [ Monofásiccs
85.01.2.01

I

2

I
I

Gravames â Importação. II
. \

I
I
I
I
I
I

I

I
I

li

7

8

I
I

I

jCom motor a gapesando

1 salina,

E

E

I
I
I
I
I
I

I
I

I
I·
I

II

I
I

1 de

3.000

kg.

I

'
(Motor fracionâ1 1io
com motor
\ de alnico, para
1 toca-disco

I

I

I
I

mais

f

I

11

[Carretéis

1
1

l

p a"!: n

transformadores
de rádio e televisão

.I
I
I

!

/Batedeiras de uso
doméstico cujo
1 péso nã.o exceda
1 de
20 quilos,
1 portáteis ou de
1 mesa, com acesw
1 sórios intercamI biáveis qne pera

I
85.06.1.99

I
I
1

I

I

I

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

LI

11

I
I .
I
I
I
I
I
I
85.06. 8
I Partes e peças
I
.
I .
I
LI
85.06.8-01 1 Partes e peças .................... ~· ............. I

I

I

I

85.07
85.07.1

I
I

I

\ Mâquinas

85.12

I
I

I Aquecedores
elétricoô de água compreendendo os j
de imersão, aparelhos elétricos para aquecimen(

1

I,

I

to

I

6

lO

I
I
I

6

I

I

I
Ii

I

LI

I
I

30

iI
I
I,
I

II

I

!'

II
I
I
I

E

1\

I

I
I

I

]Máqu~n'à

1
1

elétrica

para lustrar sa-

patos. Faca elé:1 trica,. doméstica,
com ou sem

I acumulador

ou

pilha
jEscôva elétrica·

I

I

I para
dentes com
ou; sem acumu-

I

I

I

I
I

II

E

i
I
I
II

1

E

I'I

ção 85,06 1.99

I

I
I
I

I
I

I

I

!
I
E

ras de uso do-

1

I
I

I

\Para as batedei1

1 méstico da posi-

I

I

'I

lador ou pilha

I

I

I

I

I
\I

I

6

opera~

ções múltiplas

11

11

1

de ambiente· € outros usos semelhantes; apa- 1
l'elhos elet.rotérmicos para cabeleireiros (para j
secar' cabe:.o. frisadores, a.quecedores de ferros 1
de frisar) ferros elétricos de engomar; aparelhos /
ele:trotérmic0s para usos domésticos; resistências aquecedoras, diferentes das da posição 85.24 1

85.12.1
Aparelhos eletroterm_icos para uso doméstico.
85 .12 .1. 02 I Estufas . . . . . ································ I
I
85.15
/ Aparelhos tra.nsmissores e receptores de· radiote- 1
1efonia e radiotelegrafia. Aparelhos emissores e 1
I
receptores de radiodlfusão e de televisá6 com~ 1
preendendo os .Leceptores combinados com fonó- 1
grafos e os aparelhos de tomada de vista para 1
televisão; aparelhos de rad.iodireção; radiotecção, 1
radio-sondagem e radiotelecomando.
I

I

LI

i

I

II

I
I

20

I
I

I

\ mitam

I
I

I

I

I

tosquiadoras elétrica.<t com motor- incorporado. 1.

85.07 .,1.01 i Tosquiadoras . . . . • . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .

I
I
I

II

I

6

I
I

I
I
I
I

I

II
I

I

1 Máquinas de barbear e de cortar cabelos, inclusive \

.

80

11

I
I
I
I
I
I

'

II

I

I
I
I

Ii
I

I

I

I
11

II
I

I

I

I
I
11

I

I

I

Gravarnes à. Importação
Regime·!

PRODUTO

NADALALC

Legal

2

1

85.15.8

Partes e peças

:

l\ Aparelo,
e material para interrupção, secciona- ]
mento, proteção dertvação ou conexão de circu1-

85.19.4

I;

Quad1"0s de conJ..ando ou de distribuiçáo.

.

4

5

LI

50

\

%FOB

I

6

I
I
I
I

I

!

i

1

I

)
1

I

nru•nmu

.

E

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

1

I

Observà.çõe,;;

\AGRQPEC,

I
I
l

I
I

I

8

7

!smtonizadores d1

I F.

I

I

I
I

I
I
I
I
I
I

LI

32

6

E

I

I

I

I

I

I
I

I
11

1

I

1

1

I
6

tubos e vãlvuloas eletrônicas (de cato do j
quente, de cátodo f~·io ou de fotocátodo, diferen- ·1
tes dos da posição 85.20) tais como lâmpadas, 1
tubos e vãlvulas de vácuo, de vapor ou de gás \
(incl:lsive t-ubos retificadores de vapor e de mer- 1
cúria), tubos catódicos, tubos e válvulas para: 1
aparelhos de tomada de vistas de televi:o;ão, _etc.; 1
células fotoelétl'icas; transistores; e elementos 1
seP.Jelbanter. semiconõ.utores, montados; cristais 1
piezo elétr~cos montados.
/

Transistores e elemento.r; semiconctutO?·es montados

1
I

I Lâmpadas,

(

Y.21.3M

3

I·

Consul~ar

\

85 .19 .4. Q2 1 Quadras de mais de 100 amperes . . . .. . .. . . . . . . . . 1

85. 21.3

%CIF

tos elf~tricos ,interruptores, cvmutadotes,_ relés,
corta-circuitos, pára-raios, tomadas de corren- 1
tes, caixas de junção, etc.J ; resistências. não 1
aquece:loras, potenciómetros e reostatos; qua.- 1
dr os de com andas ou. de cl:istribuição.
1

I

85.21

I

---1
I
%CIF I
I

1
1

,

\
1
Aduaneiros\ outros •

Direito

I
I

85.15.8.99 1 (03) Os demais .............................. 1
85.19

~

l

1--~-:·

LI

I

i
s

6

E

11

I

M.

85.21.3.99 : Os demais .

<>

I

.. .

I

85.21.3.99 \
85.21.8

I.
i
I

::::::.::::."::::::::::::: ~

LI

5

6.

E

LI

o

6

E

I

LI

5

6

Partes e peças

II

85.21.8.01 i Partes e peças .................................... I
85.22
85.22.1

'

.

I

I

: Máquinas e aparelhos elétricos não especificados 1
1
nem compreendidos em outras posições do pre- 1
!
sente capitulo.
I

I
1

Máqumas e aparelhos

I

.

o5.22.1.99: Os demais ..............•....................

I
I

I

I

.I
.

LI

I~

i

I
I
I

E

6

I

85.24

E

III

85.24.0.01

1

Peças e objetos de carváo ou de grafita, com ou sem
metal para usos elétrioos ou eletrotécnicos, tais 1~
como e-::::cõvas para máquinas elétricas, carvões 1
I,
para lâmpada:,, para pilhas ou para microfones, 1
1
~
eletrodoB para fornos, para aparelhos de soldar I
1
ou para instalações de eletrólil;e, etc.
1

I

1\

Eletrodos

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

I
I
I

85.24.0.99

.

135.25

I

j Os

1

!

I

demais •.............•....•. , .. • ·. · • · · · · · .. · • · 1
1

I
i

LI

LI

I1

I

85.25.0.01! De po;·celana .............................•.. l

I

i'

I

I
I
I

I Isoladores de qualquer matéria

I

I

II

11

1

LI

I

\
'I

I
2

E

6

,I
15

I i
10

6

!canhões para
1 nescópios

!Aparelhos pau

] eletrocutar inse~
tos voadores
constituído por
luz negra e gre~
lhas eletrifica~
das com alta
1 voltagem

I

I

I
1:1

IIDe

carvão grafi~
tico, de seção
circular. de diâ~
1 metro até ... ,
25mm,: para pilhas secas
1
1

I

i

E

Pistas de carvão

I

E

!Para rádio e TV

para
metros

I

6

ci~

I

I

I,

I

I I

I

40

I

jDiodos de ger~
mãnio,
Diodos
de silício
Diodos de óxido
\ de cobre

potenciõ~

I

I

Gravames ·à-Importaçê.o
Regime

·Aduaneiros

PRODUTO

NAEALALC

Legal
% CIF

I
I

1

2

I

.

I

.

I

85.25.0.99 1 O.s dema1s .................................. ~ I

l

90.28

\

1

Instrumentos e ãpareihos elétrlcos e eleti-Õnicos de
medida, verifir.ação, contrôle,
análise. ·
·

regulação

..

I.

3

4

LI

10

ezetricos ou eletrónu:os.

90.28.5.99

92.13

1

(

Outras partes, peças separada.s e acessórios dos aparelho·:, compreendidos na posição· 92.11.

92.13.0.01: Fonacaptores (Cápsulas)

. I

92.13.0.02! Agulha.<; de metal.
92.13. O. 03

I

! SafiraS
I

I

e diamantes

.

1
1

. .........·....... -. ........

LI

1

I

I
I
... ·. _. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . I
I

I

92.13.0.99 1 Os demais ................................... I

I

"

I

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

l

*

% CIF
5

1
I
I
I

I
I

I
I

6

% FOB

LI
Ll

LI
LI

I
II

II

I
7

6

E

II

'1.

,I

o

I
11

6

11

I
10

15
15
15

I
:1

I
I

li
1,

6

6
6
6

I

Observações

AGROPEC,

I

li

1

I
I .

Outros

Consular

I

!
I

;os·demais •................................. \
.
I

I
I
I
I
I

Direito

f

I

ou ·1

.
I
I!Instrumentos
e. aparelhos citados na Posição 90.23, [

90.28.5

\

j

l

I

8

IDe esteatita, pa-

I ra rádio e . TV

:
I

M~clidores .eletr~.

r

I mcos
dade

'i

1:

I

I

l

I

II·
I
I

,:1

E

E

I

E

li
I

E
E

I

II

I

de· Uml-

1

IjFonográficas
I

!Agulhas fonográ1 ficas

I
!Agulhas fonogrã1

I

ficas

ANEXO II
concessões outorgadas pelo Brasil ao Equador e ao Paraguai, de acórdo c9m o Artigo 32, inciso a) do Tratado de Montevidéu, por
ocasião dO- V'? Pertodo c:te Sessões Ordinárias da Conferência da ALALC

Abreviaturas

- Exigivel
NE --' Não Exigível
·LI - Categoria Geral

concessões especiais outorgadas pelo Brasil ao Equador, de acôrdo com
o Artigo 3~, inciso 'a) do Tratado de :Montevidéu

E

I

I

i

Regime
NABAI,~C

II
I
1.
20.01

I
I
I
I

1

1

1

20.01'.2

20.01.2.01
20.02

I

1

I

1
1
1

Azeitonas ........... -.. ·..........................
Legumes e hortaliças preparadas ou conservadas,.
sem viná.gre nem ácido acético.

1

24.02.1

1

I

1

I

3

CogumeloS ......... : .............................
Fumo elaborado; extratos ou sumos de fumo.

CI~

I

4

I
I
I

.

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

I

% CIF

5

..I
LI

I
I
I
II

I
o

o

II

I

I
I

I

I

o

I

I

LI

o

II

o

I
I

I

I Consular I

I

Observações:

I AGROl'EC,-_

II

.i'

I

I % FOB
I
I
6
I
I

I

I
I

I

I

II

I

I

E

I
I

I
I

I

E

.I

I

7

i
I

I
11

I

o

I

_Fumo elaborado

Clgarros .

II

111

I

LI

1

I

%

I
I

Acondicionados em outros recipientes

::!0.02.1.05
24.02
24. 02.1. 02

I

.
Legumes, horta1.tça.s e frutas, preparadas ou
con- I1
servadas em vinagre ou ãcido acético, com ou 1
sem sal, especiarias, mostarda ou açúcar.
1

20.02.1

1

I
I

2

~·~ Em rectptentes he1·meticamente fechados

I

Aduaneiros ·1 Outros
Legal

Direito

Í'

I

PRODUTOS

I

.

Gravames à Importação 1I
1

E

I

I

8

Abreviaturas,
E - Exigível
NE - Náo Exlgivel

LI -

ConcessOes especiais outo!·fjadas pelo Brasil ao Paraguai, de acôrdo com
o Artt"o 32, inctso 9:> do Tratado de .Montevideu

Categoria Geral

I
NABALALC

Regbne

PRODUTO

II

I

04.03

04.03.0.01
20.01

20.01.1

II
I
1
1
1

.I

II

2

1

----1----,1.

Aduaneiros

3.

o/oCIF

4

1
1

I

j

Manteiga natural (manteiga de leite de vaca, man-1
te1ga, doce), fresca, salgada, ou fundida ..... .

I

Outros

LI

o

%CIF

iI

s

I
I

o

I

I

20.01.1.01

1

20.01.2

1

20.Ul.::l.01
20.01.2.01

1

I

I
I

1

I

LI

o

o

o

o

Palmitos (Suprimido em virtude. de modificação da
NABALALC.

. .

Aconaicionados em outros reczpzentes.

Palmitos· (suprimido em virtude de moctiflcaçao da
NABALALC)

1 Legumes e. hortaliças preparados ou conservados,
]
sem vinagre ne.m ácido acético.

I
1

I

\

I %FOB
I

l

I

s

I
E

.

1
)AGR?PEc,l

1

i

Em Teczpientes hermeticamente fechados

Azeitonas . . .........................•. : ..... :.· ....

1

Direito
Consular

-----·--

II

Observações

I

I

I

II

71

I

I

I
I

I

8

I
1

Legumes, hortaliças e frutas preparadas ou con1
servactas em vinagre ou em âcido acético, com
1
ou sem s·al, especiarias, mostarda ou açúcar.
1

1

I

1

I

*

I
I

I

I

Manteiga

20.01.1.01 1 Azeitonas . . .................................... .

:J.mo::~

I L.~

I

. i---:

I
1

II '

I
Gravames à Importação 1

LI

I

I
I
I

i.

I

I

E

E

I
I

1

I

I
I
I

I

1

1

20.0~.1

1

Evi recipientes he1'1neticamenie fechados

I

11

:::m. 02.1: 05 1 Cogumelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
20. 02 .1. 05

(suprimido
! Palmitos
da NABALALC)

em virtude de

I

I

1

20. 02. 2. 05

1

20.02.1.05
21.07

I

I

1

I
I

II

Cogumelos . . ........

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

Palmitos (suprimido em virtude
C.·a NABALALC)

de

.

1

piente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:n.07.0.u5/ Manteiga de amend-oim ..........................

44.23.0.03

I

Obras de carpintaria e peças de armações para
ediflclOs e construções, inclusive os painéis p.ara
assoalhas e as construções desmontáveis de m·adeira.
I

1
1
1

1[

I

I

1
1

Porte.s, janelas e matcos .......... : . .............. J

b7.02

1

1

57.0:.1.0.02

I

1

''

I
I
I
I
I

o
o
o

I

.LI

I

I

LI

I

Em f.ibra .

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

o

I

11

li

o

I

I

I
I

o

o
o
o

LI

:I

li
I
I
I
I

I

o

li

I
li
li

E
E
E

I
I

II
I

.1

E

I

I

E

I\
I
I

o

11

'r

I

I

I

o

I
11

:I

li
I

I
I

I

li

I

li

I

o

I

I

I

li

I

E

11

I

I

11

I

I

III

li

11

I

I
I

li

I
I
I

I

Ir

Abaca (Cânhamo-de-Manilha ou "I\1usa Textil- I
les"),. em bruto; em filaçâs ou trabalhado, mas j
nao flact.o; estôpas e resíduos de abacá ünclusive o abacá em trapos) .
I

I

I

I

I

Em fibra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

1
1

I
I
I

II

I

1

I

o

E

I

11

I
I

li
I,

I'

11

1

<)4.02.0.02

I

LI

I

Rami em bruto,· descascado, desengomado, pen- \
teado ou tratado de outra forma, porém sem
fiar; estôpas e resíduos (inclusive rami de trapos.)
I

1

LI

I

I
I
I

54.02

LI

I

21.07.0.04 1 Milho preparado ou conservad.o em qualquer reei- 1

o

11

não especificadas nem\
compreendidas em outra parte da· nomenclatura. \

I

I

I
I
I

li

modificação \

21.07 .o. O:i 1 Palmitos, preparados ou conservados ,em qualquer I
1
rec1p1ente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

44.23

LI

I· Preparaçóes alimentícias

I
I

o

I

I

Acondzcwnaaos em outros recipientes

I
II

modificaÇão '

I

20.02.2

LI

E

I
I

l
I
I
I
li

li

I
li

I
II

li

I

I
I

I
I
I

li

11

I

I
I

I

Gravames à Importação 1

J

!
)

NABALALC

I

Regime

Aduaneiros

PR'ODUTO

Legal

I
11

% CIF

!

1

57.0:!

57.04

57.04.1

I

.. .

.

1
I

I

-1

1

paradas, mas não afiadas; resíduos .e fibras de
trapos.

Stsal. e outras ftbras do gênero agaves, inclusive
seus aesperdícios e fibras de trapos.

57.04.1.01 1: W1l S!sal . . ......................................

57.04.9

I

/ outras jtbras, inclusive seus resfduos e fibras de

1
I

trapos

57.04.9.!:19 ~Asdemais

I
II

I
I
I

I

I
I
I
I
I

I

% ClF

I

Consular

Outros·* ]

II

Juta em bruto, descortrçada ·ou tratada de outro
1
modo, mas nã<J fiada; estôpas e resíduos de
·1
Juta (inclusive juta de trapC>s) .
\
1
1 As demais fibras têxteis Vegetais em bruto ou pre- 1
J

1

I
I
I
I % FOB
I
I

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

I
I
lj

I

I

LI

jl

lI

I
I
I

LI

I

1
1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1
/

j
1
/

1

1

1
I

I

I

o ·

J'
1

O

)I
1
I
/

O

1\
1
I

'I
I,

E

I

'I

I
I

,

I
I

I

I

I

II

II

I

I

!Fibra de ·kenaf
jFibra de ba.nana
jFibra de sanse1 biera
IFlbra de cara~
1 guatá
!Fibra de huembe

/

I
I
I
I

s

\

I

i

II
I

li

O

7

I

I
I

li

Observações

\"""'·\

131415161
I
I
I
I
I

2

I

I

I

Direito

1.,

I

E

I

"-' Os gravames incluÍdos na coluna 5 - outros - compreendem à. taxa de despacho aduaneiro dF! 5% e a taxa de melhoramentos de

portos de 1o/~

ATOS DO PoD~ EXECUTIY:O

DECRETO N9 58. 034 -

MARÇO DE 1966

DE 22 DE

Outorga à cOmpanhia de Eletricidade
do Estado da Bahta concessão para
distribuir energia el.étrica.

W7

Art. 59 Finda a vigência da. conces~
são, todos os bens e instalações que no
momento existirem, em função eXélusiva e permanente dos serviços concedidos~ reverterão à União.
Art. 61? A concessionária poderá rtquerer que a concessão seja~ renoVada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único.
A concessionária
deverá entrar com o pedido a. que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo da ccincessáo,
entendendo~se, se não o fizer, que nao
pretende a. renovação.
Art. 79 ~te decreto entra em vigor
na data de sua pUblicação, revogadas
as disposições .em contrário.
Brasília, 22 de março de 1966; ~ 45~
da Independê_ncia e 781? da República.;·

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nus
térmos do art .. 59 do Decreto-lei aú~
mero 852, de 11 de novembro de 1938,
e do art. 89 do Decreto-lei número
3.• 763, de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19. lt outorgada à Companhia
de Eletricidade do Estado da Bahia
concessão_ para distribuir enêrgia elêtrica nos municípios baianos de Santa
Luz Retirolândia e Ichu, tic!iilldO autul'izada para isso a construir os ~iste
mas de transmissáo e distiibuiçào -que
H.".CASTELLO BRANCO.
se fizerem necessários.
M aura Thibau
§ 11?. Em portaria· do Ministro das
Minas e En"ergia, após a aprovação dos
DECRETO N9 58.035 ~ DE 22 DI
projetas, serão determinadas as cara-cMARÇO DE 1966
terísticas· técnicas da instalaçãó.
§ 29. A energia seÍ'ã suprida pela
Autoriza o cidadão brasileiro Eduarao
Companhia de Energia Elétrica da
Lins a pesquisar calcário, no muniBahia.
cípio de Monte Alegre, Estado do .
Pará.
Art. 29 A concessionária deverá sa~
tisfazer as seguinte~ e:Xigência,s:
O Presidente da República, usando
da atributção que lhe confere o
I :_ Submeter à aprovação do Miart. 87, nl? I, àa Constituição e nos
nistro das Minas e Energia em r.rês
têrmos do Decreto~lei' nl? 1.985, de 29
(3) vias, dentro Qo prazo de cento ·e
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
oitenta (180) dlas, a contar da data
decreta:
,
-da publicação dê.Ste decreto, os estudos, projetas e orçamentos.
Art. 11? Fica autorizado o cidadão
n - Assinar. o contrato disciplina.r brasileiro· Eduardo Lins a pesquisar
da concessão dentro dos trinta (30)
calcário .em terrenos de propriedade
·dias seguintes à aprovação da respecdo . Nú.cleo Agrícola de Monte Alegre
tiva minuta.
no lugar denominado Monte Alegre,
III - Iniciar e concluir as obras nos
distrito e -município dé ·Monte Alegre,
prazos que forem estabelecidos, exe~
Estado do Pará,- numa área de qui·Cutando-as de acôrdo com os projetas·
nhentos hectares (500 ha). delimi~
aprovados e as modificações autorizatada
por um quadrilátero que tem
das.·
um vértice a dois mil e quinhentos
Parágrafo único. Os prazos referidcs
e nOventa e sete metr_os (2.597 m),
neste artigo poderão ser prorrogados
no rumo· setenta e quatro graus e
por ato do Ministro das Minas e Ene.t'- _ vinte minutos noroeste (749 20' NW)
gia.
da ponte sôl;lre o Igarapé da Mulata,
pertencente à estrf:lda Monte Alegre,
Art. 31? As tarifas de fornecimento
Colônia da Mulata e os lados a parde energia elétt;'ica serão fixadas· e
tir dêsse vértice, os seguint-es compritrienalmente revista pela Divisão de
e rumos verdadeiros: dois mil
Aguas, tio Departamento Nacionai da . mentos
metros (2.000 m), norte (N); dois mil
Produção Mineral, com aprovação de
e quinhentos metros (2.500 m), oeste
Ministro da~ Minas e Energia.
(W); dois mil metros (2.000 m), sul
, Ai't. 4Q A presente concessão vigo(S) ;· dois mil e quinhentos metros
rará pelo prazo de trinta C30). anoS.
(2 .. 500 m), este (E).
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Parágrafo único. A execução da
presente autorização ·fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, ·e da Resolução

CNEN nQ 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Ener-

gia Nuclear.

Art. 29 -o título d·a autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dês te decreto, pagará a taxa àe cinco·

mil cruzeiros (Cr$ 5.000) e será vá-

lido por dois anos (2) a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de, Pesquisa.

Art. 3º ReVogam -se as disposições
em contrãrio.

Brasília,· 22 de março de 1966; 145Q
da Independência e 78!! da R_epú-

plica.

H.

'

CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO NQ 58. 036 -

MARÇO DE 1966

DE

22

DE

Renova o Decreto n9 53.223, de 12 ae
dezembro de 1963

O Presidente da -RApública, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, nll I, ãa cOnstituição e nos
têi'mos do Decreto-lei n'? 1.9~5, de 29
de janeiro de 1940 (Código de 'Minas),
decreta:
Art. 19 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra B do art. 19 ão.
Decreto-lei nº 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, a autorização concedida' à
cidadã brasileira Carolina Alzira Divino Cesar, pelo Decreto n9 53. 223,
de 12 de dezembro de 1963, para pesquisar minério de ferro, no distrito de
Arüérico AlVes, município de Sento Sé,
Estado da Bahia.
Art. 2º A presente renovaç8,o, que
sera mna via autêntica ãêste decreto,
pagará a taxa de cinco mil cruzeiros
(Cr$ 5.000) e será transcrita no livro
próprio de Registro das Autoriza;ções
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 22 de março de 1966; 1459
da IndependêncLa, e 78º da Repú·blica.
H.

CASTELLO. BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N9 58.037 -·
MARÇO DE

DE

19-6-6 ,

22

DE

Retif2ca o Decreto n9 56.316, de 21 de
maio de 1965, que dectara prioritária ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isençtio de quaisquer
taxas e imp9stos federais, a impor.·
tação dos equipamentos novos, sem ·
I) i mil a r
nacional registrado, nêle
descritos e consignad<Js à emprêsa
"Fábrica de sacos Montanha Ltda.",
ae Recife - PE.

(PUblicado· no Diário Oftczat'- Seção
I -

Parte I, ·de 30.3.66.)
Retijicaçtlo

Na pág. 3.347, 1~ coluna, no preâmbulo, onde se· lê: ... da Lei número
3. 892, de 15 de dezembro de 1959, ...
Leis,-se: ~ ... da Lei n9 3.692, de 15
de dezembro de 1959, ...
· DECRETO N9 58.038 :r.-IARÇO DE

19.66 -:

DE

22

DE

Concede a Torremco .- Sociedade de
Navegação e Comén:io Ltda. autorização para jyncionar como empresa de mineraçã_o.

o Presidente da República, usando
da atribuiçãÕ que. lhe ·· confere o
art. 87, n9 I, doa Constituição e nOS·
têrmos do De.creto-lEü n9 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. ~ concedid-a . a Torremco - Sociedade de Navegação e
Comércio Ltda., constituída por instrwnento particular de 3 de dezembro de 1937, alterado por instrument:"J
particular de 26 de outubro de 1965,
com sede no Estado da Guanab•::J.ra,
autorização para funcionar como emPrêsa de :ffiiner~ção, de acõrd'o com o
que dispõe o Decreto-lei n9 938 de B
de dezembro de 1938, ficando a mesma obrigada a cumprir integralmente
as leis e regulamentos em vigor ou
que vierem a vigorar sôbre o objeto
da referida. autorização.
Brasília, 22 de março de 1966; 1459
da Iridependêncita, e .789 da ·República.
'
H.

ÇASTELLO BRANCO

Mauro Thibau ·

ATOS DO

DECRETO, N'? 58. 039
MARÇO DE 1966

DE

PODER

22 DE

Conâde à Partezani & Cia. Ltda.
autorizaçtio para funcionar como
empresa de mineração.

O Presideri.te da República, usando

da atribuição que lhe confere o
art. 37, n'? r, da Constituição _e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
nº 938, de 8 de ãezembro de 1938,
decreta:
'
Artigo único. lt concedida· à Parte ..
zani & Cia. Ltda., constituída por
contrato arquivado sob nQ 291.552 e
alterações sob n'?s 311.311; 319.125;
346.185 é 363.057, na Junta Comer ..
cial do Estado de São Paulo, com
sede na cidade de Rio Cl.aro, autoriM
zação para funcionar como emprêsa
de mineração, ficando obrig-ada a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a
vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 22 de março de 1966; 145Q
da Independência. e 78º da República.
H. CASTELLO BRANCO
M aura Thibau

DECRETO N9 58.040

~ÇO DE 1966

DE

22

DE

Concede à Empresa de Mineração
Santo Amaro Ltda. ·autorização
para funcionar como emprêsa ae
mineraç·ão.
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leis e regulamentos em vigor ou que
venham a. vigotar sôQre o objeto desta
autoriZ'açiio.
Brasília, 22. de março de 1966; 14511
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO

Nl? 58, 041 MARÇO DE 1966

DE

22 DE

Concede à Sociedade Carbonifera SàO
Gabriel Ltda.
autoriza.çao para
- funcionar como emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição · que lhe confere o
art. 87, nll I, da Constituição e tendo
em vista o que dispõe o Decreto~Iei
nº 938, de 8 de dezembro de 1938,
decreta:
Artigo único. É concedicLa à So"cie<lade Carbonífera São Gabriel Ltda.,
constituída por contrato ·particular de
28 de junho de 1965, arquivado sob
n() 34.734 na Junta Comécial do Estado de Santa Catarina, com sede na
cidade do Rio de Janeiro, EsUado da
Guanabara e fôro judicial na cidade
de Orlenas, autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a· cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou. que venham a vigorar sôbre
o objeto desta autorização.
Brasília, 22 de março cté 1966; 145"'
da IndependêncLa e 789 da Repú~
blica.
H,

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

O Presidente da República, usando
DEORETO N.9 58.042 - DE 23 DE
_da atribuição que lhe confere o.
MARÇO m: 1966
art. 87, n" I, da Constitu'ição" e nos
têrmos do Decreto-lei n<:> 938, de 8 de
Aprova a alteração introduzicla nos
dezembro de 1938, decreta:
Estatutos da Aliança de Minas GeArtigo único. f: concedida à Emrai," Companhia de Segurvr:. 1elaprê.soa de Mineração Santo Amaro
tiva a~ aumento do capita.7 soclal.
Ltda., constituida por co'ntrato arquivado sob n9 57.935 e 4 alteração sobo Presidente da Repúb\i.•a, usando
nl? .97.590, no Departamento Nacioda atribuição que lhe confere o arnal de Registro de Comércio, alterado tigo
87, inciso I, d?- Constituição, e
pelo instrumento particular de 27 à.·c
tê1mos do Decreto-lei nº 2.063, de
agôsto de 1965, com sede na cidade nos
do Rio de Janeiro, Estado da Gua- 7 de março de 1940, decreta:
nabara, autorização para -funcionar
Art. 1.º Fica aprov'}da a alteração
como emprêsa de mineração, ficando
introduzida nos Estatütos da Aliança·
obri~ada a cumprir integralmente as
de Minas Gerais Companhia de se~
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guros, com sede na cidade de Belo
Horizonte, Estado_ de Minas Gerais,
autorizada a funcionar pelo D~r.:reto

n.r~

17.102, de 28 de outubro de 1925,

relativa ao attmento de

capi~al

so-

cial, de Cr$ 350.000.000 (trezent.os e

cinqüenta milhões de cruzeiros) para
Cr$ 500.000.000 (quinhentos milhões

de cruzeiros)', conforme rtelib~ração
d.t seus acionistas em Assembléias
Gêrais Extraordinárias, rez-Jizada.5 em

Art·. 25' A sociedade cOntinuará integralmente sUjeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autori:.
zação a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 23- de março de 1966;
1459 da Independência e 78º da República.
H.

28 de abril e 13 de setembro de 1965.

DECRETO N9 58.043 -

CASTELLO ~RANCQ .

Paulo Egydio Martins
DE

23

DE MARço DE

1966

Concede à L'Union . Compag11ic D' Assurances Contre L' Incendie, Les Acct·
dentes et Risques Divers o;·Jtorização para aumentar o capital destinado às suas operações de seguTO.iJ no Brasil.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituiçâc.., e nos têrmos do Decreto-lei n•i 2.1)63,
de 7 de março de 1940, decreta·
Art. 11:' E' concedida à L'Umon Compagnie D'Assurances Contre L'Incendie, Les Accidents et Risques Divers, com sede em Paris, França, -P,Utorizada a funcionar no Brasil pele Decreto n9 2. 784, de 4 de janeiro de
1898, autorização para ~.umentar o capital destinado às suas operações
de seguros no BraSil,· de Cr$ 10.500.000 (dez milhões e quinhentos mil
cruzeiros) pata crs 130.000.000 tcento- e trinta milhões de cruzeiros),. pai
fôi"ça da Lei n"' 4.357, de 16 cie julho de 1964.
Art. 29 A Sociedade rontinuará integralmente sujeita às leis e aos
regulamentos \'igent~s, ou que v~nham a vigorar, sôbre o objeto da au~
torização a que· alude aquêle ·Decreto.
Brasília, 23 de nro..rço de 1966; 1459 da Independência e 789 ctà República.
H. CASTELLO BRA:r:<"CO

Paulo Egydio Martins

DECRETO N9 58. 044 -

DE 23 DE

MARÇO DE 1966

ttnula· o Decreto número 42.241, de 5
de setembro de 1957

O Presidente da República, usando
tia atribuição que lhe confere o arti~o 87, n9 I, da Constituição e nos têrtllos do Dr:creto-lei n9 1.985, de '29 de
janeiro de 1940 (Código àe Minas), e
:Jem assim o que consta dos procesKls DNPM. 1.450-61 e 1.023-55, decreta:
Artigo único. Fica declarada a nulidade da autorização conferida pelo
Decreto número quarenta e dois mil
duzentos e qua-renta e Um (42.'241),
cte cinco (5) de setembro de mil novecentos e· cinqüenta e sete (1957),
que autorizou ·a Siderúrgica Barra

Mansa S.A., a pesquisar minério de
ferro no imóvel Fazenda da Vigia, situado no distrito de Miguel Burrue·r,
município de Ouro Prêto, Esta-do ãe
Minas Gerais.
Brasília, 23 de março de 1966; 145•
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 58. 045 - .DE 23 D.E:
:M:ÀRÇO DE 1966
Autoriza a Siderúrgica Barra Mun. sa S.A. a pes(juisar minério de jer~,
ro no município de Ouro Prêto, no
Estado de Minas Gerais.

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

ATOS DO PODER

go 87, n9 I, da Constituição e nos fêrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 49 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Siderúrg1ca___Barra Mansa S. A. a pesquisar minério de ferro, em terrenos de s~a
propriedade, no lugar denominado
Fazenda da Vigia., distrito de Miguel
Burnier, município de Ouro Prêto, no
Estadü de Minas Gerais, numa área
de dezessete hectares· seiS ares e vinte centiares (17 ,0620 hal, ctelimltada por wn polígono irregular que
tem um vértice a setecentos ·netros
(700m) no rumo verdadeiro oitenta e
dois graus e cinqüenta minutoS sudeste (821! 50' SE)· da· confluência· dos
cónegos Anu e Bocaina e os lados, a
partir dêsSe vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos vinte e três metros e ~etenta
centímetros (423,70m), setenta e cinco
graus e trinta e seis minutos nordes.te (759. 36' NE) ; quatrocentos cmqüenta e cinco metros e vinte ~enti
metros . (45.5,20 m), .:;essenta e ;;ete
graus quarenta e três minutos <;Hdeste (679 43' SE) ; trezep.tos e ~rmta
metros (330m), quarenta e nove graus
quatorze minutos nordeste (499 14'
NE) ;. trezen~os quarenta .e cinco metros e. trinta. centímetroS (345,30 r.n),
cinqüenta e quatro graus e dois minutos noroeste (549 02' l\l\V) ; oitocentos e setenta e cinco metros e
Vinte centímetros <875,20mJ. -sessenta
e seis graus e Vinte minutos sudoeste
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DECRETO

N9 58. 046 MARÇO DE 1966

DE.

23

DE

Autoriza a Companhia Paulista ae
Fôrça e Luz a constrUir linha da
transmissão e dá outras providências.
"

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, ·e
nos têrmos dos Decretos-lei nQ 2.059,
de 5 de mar~o de 1940 e 852 de 11 de
novembro de 1938, decreta:
Art. 1\1 Fica a Companhia Paulista
de Fôrça e Luz autorizada a 'construir:
'!!
a) pma linha de transmissão ligando o tronco "Usina Gavião Peixoto-Ribeirão Prêto" à cidade de
Franca, Estado de São Paulo.
b) Uma subestaç·ão abaixadora na
cidade de Franca.
§ 19 As instalações ora autorizadas
se destinam a prover refôrço ao fornecimento de energia elétrica à cidade de Franca e adjacências.
§ 29 Por ocasião da aprovação dos
projetas serão fixadas as características técnicas da linhà de transmis- .
são e da subestação.
Art. 29 A concessionária. deverá satisfazer as. seguintes exigências:
I - Apresentar· à DJvisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério _das Minas e Energia, em três (3) vias, denw
(669 20' SW).
tro do prazo· de cento e oitenta (180)
dias, a contar da data da publicação
Parágrafo único. A ~xecucao da
presente autorização fica SUJeita às dêSte decreto, os estudos,. projetas e
orçamentos relativos à linha de transestipulações. do Regulamento aprovamissão e subestação.
do pelo Decreto nQ 51.726, de .19 de
II Iniciar e concluir as obras
fevereiro de 1963, e da Resolução n9 3,
nos prazos que forem fixadas· pelO
de 30 de abril de 1965, :ia Comissão
Ministro das Minas e Energia, . exeNacional de Energia Nuclear.
cutando-as de acôrdo com os projetas
Art. 21! o título da autorização de
aprovados e as modificações q·ue fopesquisa, que será uma via autêntica · rem autorizadas.
dêste Decreto, pagará a taxa de treParágrafo único. Os prazos. a que
zentos cruzeiros (Cr$ 300) e será váreferem êste artigo, poderão ser
lido por dois (2) anos 'a contar da se
prorrogados por ato do Ministro das
data doa transcrição no livro próprio Minas
e. Energia.
de Registro das Autorizações de PesArt. 3(} :t:.:ste decretO entra em vigor
quisa.
na data de sua publicação, revogadas
Art. 39 Revogam-se as disposições
as· disposições· em contrário.
em contrário.
Brasília, 23 de março de .19.66; 1459
Brasília, 23 de março de 1986· 1459
da Independêilcia e 789· da Repúda ~ndePendência e 789 da RepÚblica.
blica.
H. CAS'I'ELLO BRANCO
H. CAS'I'ELLO .BRANCO
M aura Thibau

M aura Thibau
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DECRETO Nfl 58.047 IVI"_ARÇO DE 1966

Aros
DE

w

23

PoDER EXECUTivO

DE

Outorga à sociedade Anônima de
Eletrijicação da Paraíba concessáo
para distribuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da con,stituiçáo, e
nos termos dO art. 59 do Decreto~lei
n9 852, de 11 de novembro àe 1938 e

do art. 89 do Decreto-lei n9 3. 763, de
25 de outubro de 1941, decreta:

Art. 19 :f: outorgada à Sociedade
Anõnima de Eletrificação da Paraíba
concessão para ~tribuir energia elé-

Aguas do De~rtamento Nacional d'a
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessáo vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações ql,!.e,
no momento, existirem em função
exclusiva e permanente dos serviços
concedidos reverterão à União.
Art. 6<? A concessionária Poderá ·
requerer que a concessão seja renovada mediante as condiçõeS que vie- ·
rem a ser estipuladas.
Parágrafo único.
A concessionária
devera entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes àe findar o prazo de vigência
de. concessão, entenQ.endo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 ~ste decreto entra em vigor
na data da sua publicação, revogadM
as disposições ein contrário.
BrasÍliá, 23 de março de 1966; 1459
da Independência e 789 da Repú:.
blica.
H. CASTELLO BRANCO .

trica nos Mumcipios de Mulungu,
Cacimba de Dentro, Arara;- sa.pé, Tacima e Aroeiras, no Estado da Paraíba, ficando autorizada a construir os
sistemas de· transmissão e de distri-..
bUiçâo que se fizerem nec::essários.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovaçao
dos projetas, -serão deterffiinadias as
características técnicas das instalações.
§ 29 A energia 'a ser distribuída será
fornecida pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco.
Mauro Thibau
Art .- 29 A concessionária deverá sa- .
tisfo.zer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do MiDECRETO NQ 58.048 - DE 23 DE
nistro das Minas e Energia, em t1·ês
.
MARÇO DE 1966
(3) vias, dentro do prazo de ceilto e
oitenta (180) dias, a· contar da data
Autoriza Cimento Aratu S. A. a pesda publicação dêste decreto, os estu~ ·
quisar conchas calcãrias e corais,
dos, projetas e orçamentos ·relativos
no municipio de Salvador, Estaào
aos sistemas de transmissão e de disda Bahia.
tribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
o Presidente da República, usando
da concessão dentro do prazo de trinda atribuição que lhe confere o
ta (30) dias, contados da publicação
art. 87, n<? I, da Constituição e nos
do despaCho da aprovação da respectêrmos do Decreto-lei nQ 1.985, de 29
tiva minuta pelei Ministro das Minils
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
e Energia.
decreta:
III - Iniciar e concluir as obras
Art·. 1<? Fica autorizada Cimento
nos prazos que forem estabelecidos
Aratu S. A. a pesquisar conchas calpelo Ministro das Minas e ·Energia,
cárias e corais em te.rrenos de proexecutando-as de acôrdo com os proptiedade da Uniãq no lugar denomijetas aprovados e as modificações que
nad'o Baía de Todos os Santos, disforem autorizadas.
trito e município de Salvador, Estado
Parágrafo único. Os prazos referida Bahia, numa area de quatrocendos neste artigo poderão ser prorrotos e oitenta e seis hectares (4:86 ha),
gados por ato do Ministro das Minas
delimitada por um retângulo, que tem
e Energia.
um vértice a mil e quatrocentos. meArt. 3º As .tarifas de fornecimento
tros (1.400 m), no rumo verdadeiro
de energia elétrica serão fixadas e
de sessent:a e cinco graus sudoeste
revistas trienalmente, pela Divisão de
(659 SW), da Torre principal ~a
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Igreja- de Nossa Senhora dos Artistas
e os lados a partir désse vértice, os
no lugar denominado Peri-Peri e os seguintes comprimentos e rumos ver~
lados divergentes ci'êsse vértice, os sedadeiros: mil e quatrocentos metros
guintes comprimentos e rumos ver(1.400 m), norte CN) ; mil e duzendadeiros: ~ mil ·e oitocentos metros
tos metros (1.200 m), oeste (W);
(1.800 m), qeste CW); dois ID.il e seoitocentos metros (800 m), sul (S) ;
tecentos metros (2. 700 rn), norte (N).
dois lnil e trezentos metros (2. 300
Parágrafo único. A execução da metros), oeste (W) ; mil e trezentos
metros (1~300 m), sul (S); dois mil
presentt oautorização fica sujeita às
e quinhentos metros (2.500 m), este
estipulações do Regulamento apro<E> ; setecentos metros (700 m), norvado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
te (N) ; mil metros (1. 000 m), oeste
fevereiro de 1963 e da Resolução n9 3
(WJ.
.
de 30 de abril de 1965 da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Parágrafo umco. A execução da
Art. 29 O título da autorização de presente autorização fica sujeita às
pesquisa, que será uma via- autêntica estipulações do Regulamento aproàêste decreto, pagará- a taxa de qua- . vado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
tro mil oitocentos e sessenta cruzei- fevereiro de 1963 e da Resolução· n9 3
de 30 de abril de 1965 da ComiSsão
ros (Cr$ 4.860) e será válido por dois
Nacional de Energia Nuclear.
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio de Registro
Art. 29 o título da autorização de
das Autorizações de Pesquisa.
pesquisa, que será uma. via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quaArt. 39 Revogam-se as disposições
tro mil, oitocentos e -dez cruzeiros
em contrário;
(Cr$ 4.810) e será válido por dois
Brasília, 23 de março de 1966; 145!? ·(2) anos a contar da data da transda Independência e 789 da Repúcrição no livro próprio de Registro
_blica.
·
das Autorizações de Pesquisa.
H. CAS'l'ELLO BRANCO
A:ct. 3º Revogam~se as disposições
em contrário.
Mauro Thibau
Brasília, 23 de março de 1966; 1459
da Independência e 789 da RepúDECRETO N9 58. 049
DE 23 DE
blica.
MARÇO DE 1~66

Autoriza Cimento Ara tu s. A. a
pesquisar conchas calcárias e corais,
no município de Salvador, Estaào
da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, n9 I, àa Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada Cimento
Aratu S. A. a peSquisar conchas calcárias e corais em terrenos de propriedade da União no lug·ar denomi~
naõ.·o Baía de Todos os Santos, dis~
trito e município de Sa-lvador, Estado da Bahia, numa área de quatrocentos e oitenta e Um hecta.res
(481 h&), delimitada por um polígono
irregular, que tem um vértice a trezentos e trinta metros (330 m), no
rumo verdadeiro de setenta e nove
graus sudoeste (799 SW), do Farol da
ponta do Itamoabo na Ilha da Maré

H. CASTELLO BRANCO
M aura Thibau

DECRETO N9 58. 050
MARÇO D_J!: 1966

DE

23

DE

Autoriza Cimento Aratu S. A. a
pesquisar conchas calcárias e corais,
no município de Salvador, Estado
da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe · confere o
art. 87, nt? I, &a Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica .autorizada Cimento
Ar.atu S. A. a pesquisar conchas calcárias e cOrais em terrenos de propriedade da União no lugar denominado Baia de Todos os Santos, ciistrito e municipió de Salvador, Estado
da Bahia, numa área de quinhentos
hectares (500 ha), delimitada por um
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rumo verdadeiro de quare_nta· graus
sudoeste (4{)9 SW), da ponta àe Nos513. Senhora de Guadalupe, na Ilha de
Frade e os lados a partir dêsse .vêrtice, os ·seguintes comprimentos e rusa Senhora do Guadalupe, na Ilha
mos verdadeiros: mil e duzentos medo Frade e os lados divergen~es dêsse
tros (1. 200 m), sul (S) ; mil e novevértice os Seguintes comprimentos e
rumos ' verdadeiros: dois mil metros centos metros (1. 900 m), este (E) ;
dois mil e setecentos metros (2. 700
(2.000 m), norte (N); dois mil e quinhentos metros (2. 500 m), oeste· (W) .• metros), trinta e quatro graus nordeste (349 NE) ; mil e duzentos meParágrafo único. A execução da· tros (1. 200 m), cinqüenta e seis grau11
presente autorizaç_ã.o fica sujeita as
noroeste (569 NW)-; ·dois mil e quaestipulações do Regulamento apro- renta metros (2.040 m), trinta e quatro
vado pelo Decreto n9 51.726, de 19
graus sudoeste (349 SW) ; o sexto (69)
de fev'éreiro de 1963 e da Resolução
e último lado é o segmento retilineo
n'? 3 de 30 de abril de 1965 da Comisque liga. a extremidade_ ào quinto (59)
são Nacional de Energia Nuclear.
lado descrito ao ponto de partida.
Art. 29 o título· da autorização de
Parágrafo único. A execução da
pesquisa, que será uma via autêntica
presente autorização fica sujeita às
dêste decreto, pagará a taxa de _cinco
estipulações do Regulamento apromil cruzeiros (Cr$ 5. OOO)" e será vávado pelo Decreto n9 51.726, de 19
lido.: por dois (2) anos a contar da
de fevereiro de 1963 e da ResoluçáO
data da transcrição no livro próprio
nQ 3 de 30 de abril de 1965 da Comisde Registro das Autorizações de Pes~
são Nacional de Energia Nuclear.
quisa.
Art. 29 o titulo da autorização de
Art. 39 Revogam-se a~- disposições
pesquisa, que Será uma via .autêntic~
em contrâ~io.
dêste decreto, pagará a taxa de quatro. mil, setecentos e setenta cruzeiBÍ'asilia, 23 de março de 1966; 145<:1
ros (Cr$ 4. 770) e será válido por dois
da Independência, e 789 da- Repú(2) anos a contar da data da transblica.
crição no livro próprio de Registro
H. CASTELio BRANCO
das Autorizações de Pesquisa.
M aura Thibau
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário .
. Brasília, 23 de março de 1966; i45'
DECRETO NQ .58.051
DE 23 DE
da Independêncie. e 789 da RepUMARÇO DE 1966
blica.
H. CASTELLO BRANco
Autonza Cimento Aratu S. A. a
retângulo, que tem um vértice a dois
mil e cem metros (2 .100 m), no rumo
verdadeiro de quarenta e cinco graus
noroeste, (45oi NW), da ponte de Nos~

pesquisar conchas calcártas e· corais
no município ãe Salvador, Estarto
àa Bahia.

O Presidente da República, usando
d'a atribuição que lhe confere o
art. 87, n9 I, àa Constituiçâo e ·nos
têrmos do Decreto-lei n9 1. 985,' de 29
tte janeiro de 1940 (Óódigo de Minas),
decreta:
Art. , 19 Fica autorizada Cimento
Aratu s. A. a pesquisar conchas calcárias e corais em terrenos de propriedade da União no lugar denominado Baia de.. Todos os Santos, dis~
trito e município de Salvador, Estado
da Bahia, nulllla. área de qUatrocentos
e s.,etenta e seis hectareS e quarenta
ares (476,40 ''1a), delimitada por um
polígono Irregular, que tem um vértice a novecentos metros (900 m), no

M aura Thibau

DECRETO N9 58. 052 - DE 23
MARço DE 1966 _

DE

Outorga a Carlos Hartman.n conces ..
são para o aproveitamento ãe energia hidrâulica.

o PresideÍlte da República, usanqo
da atribuição que lhe confere o
art. ~87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos dos arts. 140 e 150 do.
Código de Aguas (Decreto n9 24.643,
de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. 19 f: outorgada a Carlos
Hartmann concessão para o- aproveitamento de energia hidráulica do
Salto- Rio dos Cachorros, situado no

Ao:os
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rio do mesmo nome, distrito de Ponta
Alta do Sul, município de Curitibanos, Estado de Santa Catarina.
§ 19 Após a aprovação dos projetas,
serão determinadas em portaria do
Ministro das Minas e Energia a altura da queda, a descarga de derivação e a potência a aproveitar.

Art. 29 o aproveitamento destinase à produção de energia elétrica para
uso exclusivo da concessionária, que
não poderá fazer cessão a terceiros
mes!Y!-O a título gratuito,
Parágrafo único. Não se compreende na proibição dêste artigo o fornecimento de energia às vias operári% do concessionário.
Art. 39 Caducará o presente título
independente de ato declaratório se
o concessionário não satisfizer as seguintes exigências:
I - ·Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3) viaS, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
ao aproveitamento e respectivas instalações.
II - Assinar o contrato di.sciplinar
da conceSsão dentro do prazo õ:e
trintla, (30) dias, contados da publicação ·do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Millas e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministério das Minas e Energia, executllndo-a8 de acôrdo com as modifiCações que forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo pod"erão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.·
Art. 49 A presente concessão vigora.râ pelo pr'azo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações .que
no momento existirem em função exclusiva e permanente dos serviços
concedidos, reverterão ao Estado de
Santa Catarina.
Art. 6° O concessionário poderá requerer que seja renovada a conces-

são, mediante as condições que vierem a ser estipulada~.
Parágrafo único. O concessionário
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigênCia
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 t;::ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disPosições e~ contrário.
Brasília, 23 de março de 1966; 1459
da lndependênc"41 e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau ·

DECRETO NO 58.053
MARÇO DE

1960

DE 23 DE

Autoriza
estrangeiros à adquirirem,
em transferência q.e aforamento, o
domínio útil_ de jração ideal do
terreno de, marinha que menciona,
no Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que -lhe confere o artigo 87, inc'íso I da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no
artigo 205 do Decreto-lei n9 9. '/6(),
de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fic8.m Manfredi La
Porta e sua espôsa Teresa ~ ~affei La
Porta, ambos de nacionalidade italiana, autorizados a adquirir, em
transferência -de aforamento, o domínio útil da fração ideal de 60/1.316
avos do terreno de marinha situado
na Avenida Atlântica n9 3.040, Estado da Guanabara, corl'eBpondente
ao apartamento n9 1. 001, conforme
processo protocOlizado · do I'viin1stério
da Fazenda sob n9 158.8'07, de 1964.
Brasília, 23 de março de 1966; 1459
da Independência e '789 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Octávio Gouveia de Sulhões
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DECRETO NQ 58.055
MARÇO DZ 1966
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DE

23

DE

Dispõe sôbre cargos em comissão e
junções gratificadas do Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Bancários.

O Presidente da República, .Jsa.ndo
das atribuições que lhe confere o artigo 87, I, da .Constituição, e tendo
em vista o artigo II, da Lei n'? 3. 780,
de 12 de julho de 1960, e o artigo 19
da Lei n'? 4.345, de 26 de junho de
1964. decreta:

Art. 19 Ficam revistos os· Decretos

n9s 51.341, de 28 de outubro de U161,
51.348, de· 17 de novembro de !961, e
51.498, de 8 de junho de 1962, na fl~r

te referente a cargos em comiss:l:~ e
funções gratificadas, do Quadro C..e

DECRETO N? 58 .'061 MARÇO DE

1966

DE

23

DE

concede autorização pa-ra juncionrvr
como emprêsa de energia elétrica.

o Presidente da ~epública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87; inci~o I, da Constituição, e nos
têrmos do· Decreto:-lei nº 938, de- 8 da
dezembro de 1938, decreta:
Art. 19 ·Jt concedida à Companhia
de Eletricidade do vale do Japaratu·
ba, sediada- em Carmópolis, .af:stado de
Sergipe, autorização para funcionar
como emprêsa de energia elétrica, fiCando obrigada- a satisfazer integraimente as. exigências do Código
de
Aguas (Decreto nº 24.643, de 10 dl'l
julho de 1934), leis subseqüentes e
seus regulamentos, sob pena de revogação do presente ato.
Art. 29 o presente Decreto _entra
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrã.rlo.
Brasília, 23 .de março de 1966; 145~J
da Independência e 789 da República.

Pessoal do Instituto de Aposentadorja
e Pensões dos Bancários, classifica.-tvs,
provisOriamente, na forma dos Anexos
I e II. que fazem parte integrante dêste decreto.
Art. 29 As funções gratificadas de
Fiscal Regional e Encarregado ·de T:u·ma de Portaria são mantidas .30m as
atribmções e características anteriorcõs
à Lei- ri? 3. 780, de 12 de julho de 1960,
até que sejam classificadas definitiH. CASTELLO BRANCO
vamente na forma da .sistemat;!(;a
Mário T'hibau
insti tuida por esta Lei ou venham a
ser e~pressamente suprilÚidas.
---· Art. 3?- Os cargos em comissão e
funções gratificadas criados neste dEDECRETO N? 58.062
DE- 23 DE
creto destinam-se ao Hospital dos
MARÇO DE 19'fi6
Bancários.
Art. 49 As vantagens finan>Jem:ts
Outor'ga Concessão
dêste decreto vigoram a partir de 1 de
julho de 1960, salvo quanto aos proviPresidente da República, usana.o
mentos feitos. posteriormente ~ !\qucla daO atribuição
que lhe confere o artigo
data.
'
87, inciso I, da Constituição, e nos
_
termos
do
artigo
59 do Decreto-lei
Art. 59 A despes.a decorrente dé6te
decreto será atendida pelos recm~-Os n? 852, de 11 de novembro ae 1938, e
próprios do IAPB.
·
aos artigos 29 e 89 do Decreto-lei mimero 3.763, de 25 de outubro de.
Art. 6º :ê:ste decreto entrará em vi~
1941, decreta:
gor na data de sua publicação, rev(J- ·
Art. 19 :g outorgada à Corop~nhia
g~as as disposições em contrári-:~.
de Eletricidade. do E-Stado da Bahia
Brasilia, 23 de março de 1966; 1459 concessão para distribuir ne.rgiâ' eléda Independência e 789 da Repúbhra.
tlica nos distritos de 'Jo-q_ueirc•s, Uuaí,
Guapira e Nazé, todos no Municípjo
H. CASTELLQ BRANCO
de Maragogipe, &<;tade d~. Eahia, fi ..
Walter Peracchi Barcellos
cando autorizada a construir os sistemas de transmissão e distribuição
que se fizerem nece::osários.
Os anexos a que se· refere o artigo
19 foram publicados no D. o. de 6
§ 19 El'n portaria do Ministro das.
de abril de 1966.
Minas e Energia, após a liprovação.
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dos projetas, serão determinadas as
características técnicas da instalação,
§ 2º A energia será s·tprida pela
companhia Hidra Elétrica do
São
,Francisco.
Art. 29 A concessionária deverâ
satisfazer as seguintés exigências:
I - Submeter à aprovação do Mi ..
nistro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação .dêste decreto, os estudos, projetas e orçamentos.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro dos ·trinta (3Ü)
dias seguintes à publicação do despacho de aprovação da respectiva minuta.
III - Iniciar ·e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidus
. pelo Ministro das Minas· e Energia,
executando-as de acõrdo. com os projetas aprovados e as modificações autorizadas.
Parágrafo único.
Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
'
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia,
com aprovação do Ministro.
Art. 49 A presente, concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5Q Finda a vigência da concessão, todos os bens e instalações
que no momento existirem, em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 6Q
A concessionária poderá
requerer que a concessão seja rena~
vada mediante as condições que, vi€:~
rem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
xefere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo da concessã.o,
entendendo-se, se não o fizer, que
não pretende a renovação.
Art. 7!! f::ste decreto entra em vi~
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 23 de múço de F· ~: 14.5ll
da Independência e 789 ·da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

NQ

58.063 1966

DE 23 DE

MARÇo DE

Outorga à Centrais Elétricas do Rio
das Contas S. A . concessão para
distribuir energia elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 59 do Decreto-Jei
nQ 852, de H de novembro de 1938
e do artigo 8Q do Decreto~lei número
tricas do Rio das Contas S. A. con3. 763, de 25 de outubro de 1941, decreta:
·
Art. lQ É putorgada à Centrais Elé~
cessão ,para distribuir energia elétrica no Município de Barra do Rocha,
Estado da Bahia, ficando autorizada
a constrúir os sistemas de transmissão e de distribuição que se fizerem
necessários.
§ lQ Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a api·ovação
dos projetos, serão determinadas as
características técnicas das instalações.
§ 29 A energia elétrica a ser distribuída será fornecida" pela usina hidroelétrica do Funil, no rio das Contas;
Art. 29 A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
d8 publicação dêste decreto, os e.stu~
dos, projetas e orçamentos ·relativos
aos sistemas de transmissão e distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de t;rinta (30) dias, contados da puollcação
do despacho da aprovação da respec-tiva· minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
·
III - Iniciar e concluir. as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e
.m,et·gia,
exec·1tàndo-as de acôrdo com ós projetas aprovados e as modificaç5es que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser pror:ro~
gadoE. por ato do Ministro das Minas
e Energia.
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Art. 39 As tarifas do fornr:cimcmto
de energia elétrica serão fixa_ct::-s~ e revistas trienalmente pela Div1sao de
Aguas, do Departamento Nacion_al ~a
Produção Mineral, com aprovaçao no
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A: presente' concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5º Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exems).va e perm<.tnente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 6º A concessionária poderá Tequerer que a concessão seja renQva.:l.a
mediante as condições ctue ierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionáda
deverá entrar com o pedido a que sé
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de-· f~ndar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renova-

que venham a vigorar, sôbre o objeto
desta autorização.
Brasília, 23 de março ie t9<':6;
1459 da Independência e 789 da Repüblica.
H.

,CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 58. 065 MARÇO DE 1966

DE

23

.'JE

Autoriza Cimento Aratú S. A. a pesquisar conchas calcárias e éorais no
município de Salvador, Estado da
Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o .1rtigo
87, nl?_ I, da- Constituição e nos têrmos do Det.:."eto-lei nl? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
çã~.
Art. 19 Fica autorizada Jimento
Aratü S. A. a pesquisru.· conchas calArt. 79 ~ste decreto entra em vigor
cárias
e corais em terrenos de prona data de sua publicação,- revogadas
priedade da União, na Bahia de To~
as disposições em contrário.
d.os os Santos, distrito e município a.e
Brasília, 23 de março ó.e 1966;
Salvador, Estado da Bahia, numa área
1459 da Independência e 789 da Repúde quatrocentos e sessenta e oito hec~
blica.
'li
tares (468 ha), delimitada por um
polígono irregular que '".em um v~rti
H. CASTELLo BRANC_O
ce a dois mil e cem metros -(2.100m'',
Mauro Thibau
nc rumo verdadeiro de sessenta e um
graus nordeste (61 9 NE), da ponta de
Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilhe.
do Frade, ·e os lados a partir- dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e·
DECRETO NQ 58.064- DE 23 DE
rumos verdadeiros: mil e seiscentos
MARÇO DE 1966
metros (1, 600m), trinta e quatro graus
nordeste (349 't-l:E) ; mil e novecentos
Concede à Indústria dB Cal Cavctlli
metros (1.900m), norte (N); mi.l e
& Mottin Ltdà., autorização para
duzentos metros (1. 200m). lesr;e (E) ;
juncionw· como emprêsa "de mine-· dms mil e trezentos metros (2. 300m) .
sul (S); dois mil metros (2 OOOm),
ração.
trinta e quatro graus sudoeste (34°
SW) ; e sexto e último lado é o segO Presidente da República, usando
mento retilíneo que liga a extremida~
da atribuição que lht confere c artigo
de do qUinto lado descrito ao vértice
87, n<:> I, da Constituição e nos têrde partida.
mos do Decreto-lei n<? 938, de o de
dezembro de 1938, decreta:
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às esti· Artigo único. E' concedida à rnpulações do Regulamento aprovado
dústria de Cal CHvalli & Mottin Ltda.,
pelo Decreto nQ 51.726, de 19 de fe~
com sede em Colombo Estado do Pavereiro de 1963 e da Resolução númeraná, constituída por contrato arquiro 3 de 30 de abril de 1965 da Co~
vaào sob n9 63.302 na Junta Comermissã-o Nacional de Energia Nuclear.
cial do Estado do Par:iná, autorizJIArt. 2Q O título da autorização de
ção para funcionar como emprêsa de
mineração. ficando a mesma socie-·
pesquisa, que será uma via autêntica
da de obrigada a cumprir- integralmendêste decreto. pagará a taxa de quate as leis e regulamenfos em vigor ou
tro mil seiscentos e oitenta :ruzeiros

PODER

ATOS DO

(Cr$ 4.680,00) e será válido por dois
anos a contar da data da transcrição no livro próprio de Registro
das Autorizações de Pesquisa.
Art. 31? Revogam-se as dir.posições
em cop.trário.
/
Brasilia, 23 de março C.e 1966;
1451? da Independência e 789 da República. '
H. CASTELLo BRANCO
(2)

M aura Thibau

DECRETO N9 58.066 - DE 23 DE
MARÇO DE, 1966
Concede à Marminas Uda., _,..ttori_zação para funcionar domo emprêsa de
mineração

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos ~êr
mo_s do Decreto-lei_ n9 938, de 8 de
dezemQ;:o de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida à Marminas Ltda., constituída por instrumento particular de 12 de Janei.io de
1961, arquivada sob n9 139.900 e 'llt.erações sob ns. 109 882, 110.633, 128.671,
134.798, 139.325, 139.900

e

153. ~-47,

na

Junta Comercial de Minas Gerais, com
sede em Belo Horizonte. autorização
para fll-ncionar como emprêsa de mineração, de acôrdo com o que di~põe
o Decreto-lei n\l 938, de 8 de dezembro
de 1938, ficando a mesma soCiedade
obrigada a cumprir integralmente as
leis e 1·egulamentos ém vigor ou que
vierem a vigorar sôbre o objeto da
referida autorização.
Brasília, 23 de março de ~/66; 1459
da Independência e 789 da República.
. H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N9 58.067 -

MARÇO DE 1966

DE

23 DE

outorga à Companhia de Eletricidade
do Estado da Bahia concessão para
distribuir energia elêtrica

o Presidente da República, usanno
da atribuição que lhe confere .o artigo 87, inciso I, da constituição, e nos
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têrmos do artigo 59 do Decreto-lei nú~
mero 852,· de 11 de novembro de 1!:138,
e do artigo 89 do Decrero-lel n9 3. 763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19 E' outorgada à Companhia
de Eietricidade do Estado da Bahia
concessao para distribuir energia elétr1ca nos municipios baianos de Nova
Soure, Conde, Sãtiro Dias, OliÍ1dina e
Pedrão, ficando para Isso autorizada
a constrmr os sistemas de transmissão·
e distribuição que se fizerem necessárlos.
§ I 9 Em portaria do Minist1:c das
Minas e Energia, após a aprovaçãll dos
projetas, serão determinadas as características técnicas da instalação.
§ 29
A energia será suprida pela
Companhia Hidra Elétrica do São
Francisco.
Art. 29 A concessionãria ;evera satistazer as seguintes ·exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, eiTI três
(3) vias, dentro do prazo le centc e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, JS estudos, projetas e orçam~ntos.,
II - Assinar o contrato Jiscipllnar
da concessâo dentro dos trinta (30)
dias seguintes à publicação do des~
pacho de aprovação da respectiva minuta.
III - Iniciar e concluü· as obras
nos prazos que forem i::stttbecidos, executando-as de acôrdo com ·s .Jrojetos
aprovados e as modificações autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas de fornec1mento ,
de energia elétrica serão fixadas e tr!enalmente revistas pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nac!onaJ da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energta.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) ano;).
Art. 59 Finda a vigência ,_:a concessão, todos os bens e instalações que
no momento existirem, em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 69 A concessionária f)Oderá requerer que a concess:io seja :·enovada
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mediante as condições que •lerem a
ser estipuladas.
Parágrafo ünlco. A concessionárla
devera entrar com o pedlcto a aue se
refere êste art1go até seis ~6) rneses
antes de findar o prazo da nce-ssâo,
entendendo-se, se não o fizer, que não
pretende a renovação.
Art. 79 ltste decreto entra .::m vigOl'
na data de sUa publicação, ··evogadas
·as dtsposições em contrárlo.
Brasilia, 23 de março de 1966; 145?
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N9 58.068 -

MARÇO DE 1966

DE

23

DE

AMoriza a cessdo, sob a tor:na de utilizaçtto gratuita, do terreno que

menciona, situado em Vitória, Estado do Espírità Santo

o Presidente da República, us~ndo
da atribuição que lhe confere o artiinciso I, da Constituição :B'ederal e de acôrdo com os ,,.rtigos 125
e 126, do Decreto-lei n9 9. 760, de 5
de setembro de 1946, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cessão,
sob a f01ma de utilização gratu1ta, ao
Instituto de Previdência e Assistêncla
doo Servidores do Estado ( IPASE) do
terreno acrescido de marin.!a com a
área de 3.500 m2 (três mil e quinhentos
metros quadrados), situado .10 lugar
denominado Bento Ferreira ~m Vitória, Espírito santo, de acôrdo com os
elementos constantes do processo protocolizado ·na Ministério da .í azenda
sob o número 159.886, cte 1965.
Art. 29 Destina-se o terreno a que
se refere -o artigo anterior 8. constrtlção _da sede própria do Instituto, na
Capital do Estado do Espirita Santo,
tornando-se nula a cessão, sem direito
a qualquer indenização, se ôr dada
ao terreno, no todo ou\ em --arte utilização diversa, ou ainda 'se hOuver
inadimplemento de cláusnla r1o contrato que deverá ser ·lavrado __;m livro
próprio do Se'rviço do_ Patrimônio da
União.
· Brasilia, 23 de março de 19-66' ·145<:>
da Independência e 789 da RepÚblica.
H. CASTELLO BRANCO
go 87,

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 58.069 MARÇO DE

DE 24 DE

1966

Concede à Sociedade Bates do Brasil S .A. autorização para conttnuar a funcionar na· flepubltcu.

O Presidente da República, usando
da atribuição q1,.1.e lhe confer"e o urtigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do Dec::e~o-Jei número 2. 627, de 26 de setembro de
1940, decreta:
Artigo único. ~ concedida à Sociedade Bates do Brasil s. A., com sede
na cidade de Wilmington, Condado
de New Castel, Estado de Delaware,
Estados Unidos da América, autorizada a funcionar no Brasil pelos Decretos ns. 18.405, de 25 de setembro
de 1928; 7 .stn, de 12 de junho de
1941; 13.746,
de 26 de outubro de
1943; 22.283, de 16 de dezembro de
1946; 29.629, de 19 de junho de 1951;
34.014, de 19 de outubro de 1953; ...
38.319, de 19 de dezembro de 19-55;
42.98.2, de 3 de janeiro de 1958; 4fL547,
de 6 de agôsto de 1959; e 48.654, de
3 de agôsto de 1960, autorização para
continuar a funcionar na -RepúbliCa,
·eom o· capital destinado as operaçpes :
industriais da filial brasileira, elevado-de Cr$ 376.352.54(1 (trezentos e Eetenta e seis milhões, trezentos e cinqüe:nta e dois mil, quinhentos e quarenta cruzeiros) para Cr$ .......... ,
3. 048.830.861 <três bilhões, quarenta
e oito milhões, oitocentos e trinta mil,
oitocentos e sessenta e um cruzeiros),
por meio da correção monetária dos
valôreS do Ativo ·imobilizado, nos têrmos da Lei nQ 4. 357, de 16 de julho
de 1964,_ consoante resolução aprova~
da pela Diretoria;' em reunião ~ ealizada a 5 de outubro de 19·64, mediante as cláusulas que a êste acompanham, assinadas pelo Ministro de Estado da Indústria e do Comércio,
obrigando-re a mesma sociedade a
curpprir integralmente as leis e regulameDtos p·r; vigor, ou que venham a
-vigorar, sôbre o objeto da presente
'
autorização.
Brasília, 24 de março. de 1966; 1459
da Independência e 78Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins
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DECRETO N9 53.070
DE 24 DE
MARÇO DE 1966
Aprova a alieração introduzida nos
Estatutos da Companhi'a Segumdo~
ra Brasileira, relativa ao aumemo
do capital social.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti~
go 87, inciso I, da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei n9~ 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:

Art. 19. Fica aprovada a alterarão

intro~uzida nos Estatutos da ComPa-

panhia ~eguradora Brasileira, com
Bede _na Cidade de São Paulo, Estado
de Sao Paulo, autorizada a funcionar
pelo Decreto n9 14.877, de 15 de ju·
nho de 1921, relativ:a ao aumento do
capital social de Cr$ 2 .coo .OQ:J. (}()O
(dois bilhões de cruzeiros) para Cr$
3.000.000.000 (três bilhões d.e cruZei~
rosJ, conforme deliberação de seuS
acionistas em Assembléia Geral Ex··
traordinária, realizada em 13 de se~
tembro de 1965. ·
continuar~:\
Art. 29. A Sociedade
integralmente sujeita às leis e aos re"'
guiamentos vigentes, ou que venham
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a vigorar, sõbre o objeto da autoriza-

ção a que alude aquêle decreto.
Brasília, 24 de março de 1966; 1459
da Independência e 789 da Repúblit::a.
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO N9 5-8.071 -;:MARÇO DE

19·06

DE

24 DE

Dá-nova redação à letra d, do 'lrt. 71,
do Regulamento para a Escola de
Comando e Estado-Maio? do Exército, aprovado pelo Dec,·eto número
35.955~ de 25 de teverüro de 1935.

(PUblicado no Diário o jicial - Seção
I - Parte I, de 2l:L3.66.)
Retijicação

Na pág. 3.229, 4:J. coluna, na transcrição do art. 71, letra d, na parte
final do art. 19, onde se lê: - Oficiais dos serviços - 1 ~um) ano de
serviço no exe~·cicio de sua respectivas
funções em organizaçõe cio Exército".
Leia-se: - Oficiais dos serviços - 1
(Um) ano de serviço no exercício de
suas resp,ectivas funções 12:m organização do Exército".

DE 24 DE MARÇO DE

1006

Altera, o 81iquadramentv do.~ cargos e junçôes do Minisí@rio da Marinha,
aprovaao pelo Decreto n9 51.52~ de 31 de julho de 1962, e retijicado pelo
Dec.reto n9 53.962, de 10 de J_unho de 1964.

o Presidente da República usando da atribuiÇão que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição, e trndt• em vista o disposto na Lei n9 4.491, cté:
21 _dç novembrc de 1964, clecreta:·
Art. 1<:> Fica altt·rado, na i'vr-mç dos anexos, o enquadramento dos cargos
e funções do Min!stéric. da Marinha, aprovado pelo Decreto n9 51.527, de
31 de· julhu d~ 1962, e retifica'do pelo Decreto n9 53.962, de 10 de junho de·
1964, na parte reier-ent.c à r::éri. de classes de Técnico de Artes Grãficas, Código P-405, paril- efeito de aplica.çá{· à mesma dos novos niv.eis previstos na
Lei n9 4.491, de 21 de novembro de 1964, bem como a relação nominal Oos
respectivos. ocupantes.
/
Art. 29 A alteração a que se refere o artigo anterior prevalecerá a partir
de 23 de novembr0 de 196-!.. send0 as despesas decorrentes atendidas à conta
da dotação orçamentária própria.

~Art~- 39 o órgão de pessc3.; competente apostilará os titulas dos servidores atingidos pelo presellt.e dEcreto.
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Art. 49 ~ste decreto entrara em vigor na data da sua publicação, :-evogadas as- disposições em .contrário.
Brasília, 24 de março de 196ô; 1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELI.o BRANCO

Zilma? de Amripe ;11acedo

os anexos a que se refere o art. 1!?, illclusive a relação nominal,
foram publicados no D.O. de 12 e retificados nc de 25-4-66.

DECRETO N9 58.073 -

DE

24

DE

MARÇO DE 1966

Aprova o Regimento do Gabinele do

Ministro das Minas e Enerqia

(Publicado no Diário Oficial - seção I - Parte I, de 28-3-56)
Retifj.cação

Na pág. 3. 230, no Regimento anexo
ao Decreto, art. 89, 1~ coluna, item I,
letra b, onde se lê: ... que lhes forem atribuídos pelo chefe de Gabinete ... - leia-se: ... que lhe forem
atribuídos pelo Chefe do Gabinete ..
Nas mesmas página, coluna e artigo.
item II, letra a, onde se lê: ... exame
do Chefe de Gabinete ... - leia.,se:
... exame do Chefe dO Gabinete, ...
Na 2~ coluna, na letra c, ond0 se
lê: ... pelo Chefe de Gabinece; leia-se: ... pelo Chefe do Gabinete;
Na letra j, onde se lê: ... pelo Chefe de Gabinete ... - leia-se; ... pelo
Chefe do Gabinete ...
Ainda nas mesmas página e ar~igo,
no item III; letra c, onde. se lê: ... interêsse de serviço. . . - leia-se: ... interêsse do serviço ...
No art. 99, letra e~ onde se lê:
... e fazer entre do expediente ... leia-se: ... e fazer entrega do expedi~nte ...
Na 3~ coluna, no art. 10, letra j,
onde se lê: . . . da ad-miinstração .. .
- leia-se: ... da administração .. .
Na letra s, onde se lê: . . . regulamentos ... - leia-se: ....regulamentares .. .
Nas mesmas página e coluna, no
art. 11, letra c, onde se lê: c) auxiilar ... -leia-se: c) auxiliar ...

chefe
Chefe

Na letra /, onde se lê:
de Gabinete, .. ·• - leia-se:
·do Gabinete, ...

Na letra h, ainda. do art. 11 supmcitado, onde se lê: ... do Chefe de
Gabinete ... - leia-se: ... do Chefe
do Gabinete ...
Na 41!- coluna", ainda da pág. 3.230,
no art. 14, onde. se lê: ... Ao Chefe
de secretaria... - leia-se: .. ·. Ao
Chefe da Secretaria ...
DECRETO N'? 58.075

DE

24

DE

MARÇO DE 1966

Aprova o Regimento do Departam-ento
de Administração do Ministério âas
Minas- e Energia

(Publicado no Diário Oficial - se.
ção I - Parte I, de ·28-3-66)
Reti!icaçáo

Na página 3. 234, no Regimento
anexo ao Decreto, art. 21, letra c,
~tem VI, onde se lê:· ... para determinações ... - leia-se: ... para determin~ção .. .
Na 2!). coluna, art. 22, letra b, item
I, onde se lê: ... catalogar, conservar
e permutar ... --leia-se: ... :.a talo·
gar, guardar, conservar e permutar ...
Na 3f1. coluna, art. 23, letra a, 1te1n
IX, onde se lê: .... e bão-de-obra ...
- leia-se: ... e mão-de-obra ....
Na letra b, na mesma coluna, item
I, onde se lê: ... especificações aprovados; - leia-se: . . . especificações
aprovadas;

7J.3

DECRETO N9 58. 07S
1'/IA:'\ÇO DE

1966

DE

24 DE

Aprova o Regimento do Departamento
Nacional de Aguas e Energia do
Ministério das Minas e Energia

'(Publicado no Diário Oficial ~ seção I - Parte I, de 28-3-6rô)
Retificaçáo

No Regimento anexo ao Decreto, na
pág. 3. 238, 1!). coluna, onde se lê: seção IV - leia-se: Seção V.
Na pág. _3. 239, P coluna, art. 28,
no item II, onde se lê: II - Coordenadar os trabalhos...
.teia-se:
II coordenar os trabalh~?s, .. ·
Nas mesmas página e coluna, artigo 30, no item XIII, onde se lê:
. .-. convenientemente interêsses ...
leia-se: . . . convenientes aos · interêsses...
'
Na 2~_ coluna, art. 31, no item I,
onde se lê: I - Orientar, coordeinar
e controlar ... --leia-se: I - Orientar, coordenar e controlar ...
Na 3ª' coluna, art. 33, no item II,
onde se lê: .... dos expyedientes ...
- leia-se: ... dos expedientes ...
Nas mesmas página e coluna no
art. 37, ond.~ se lê: ... do Dil·etorGeral do Departamento de Administração ... - leia-se: ... do DiretorGeral ao Departamento de Administração ...
Na 4a coluna, ainda da página 3.239,
art. 40, no item X, ·onde se lê:
... montante de confluência ... leia-se:
montante da confluência ...
DECRETO Nt:l 53.082
. MARÇO

DE 1986

DE

25 DE

Altera disposições ào Decreto n9 56.793,
de 27 de agôsto de 1965

(Publicado no Diário 'Oficial - Seção I - Parte I, de 28-3-·66)
Retificaçáo

Na página 3, 240, 2lJ. coluna, nas assinaturas, onde se lê: Robetto Campos
- leia·se: Sebastião de sant'Anna e
Silva.

DECRETO N9 58.08.3 -

MARÇO DE 1966

DE 25 DE

Prorroga a vigi!ncia da tabela a que
se refere o Decreto nQ 5.6. 505, de 25
de junho de 1965, fixa novos valôres
para as gratificações de representação de Gabinete para atender provisóriamente aos encargos de dire- ção, chefia, assessoramento e secretariado da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca e dá outms
providências.

(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte I, de 29-3-136)
Retijicaçáo

Na pág. 3.287, 4!1- col~na, na data
do Decreto, onde se lê: Decreto número 58.083, de 23 de março de 1966
- leia-se: Decreto n9 58.033, de 25
de março de 1966 .
DECRETO N9 58.084 MARÇO DE

1966

DE

28

DE

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da companhia -rasília de
Seguros Gerais, inclusive aumento
do capital social.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciSo I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n9 2. 063, ·de 7
de março de 1940, decreta:

Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzida:;; nos Estatutos da
Companhia Brasília de seguros Gerais, com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, autOrizada a
funcionar pelo Decreto n9 46.548, de
7 de agôsto de 1959, inclusive aumento do capltal social de Cr$ 21.280. úOO
(vinte e um ·milhões, novecentos e oitenta mil cruzeiros), para ·.Cr$ ....
23.300.000 (vinte e três milhões e trezentos mil cruzeiros) conforme delibe·
ração de seus acíonistas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada
e.m 27 cte abtil de 1965.
Art. 29 A Sociedade continuará ln·
tegraimente sujeita às leis e ?~os regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 28 de março de 1966; 145Q
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins
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DECRETO N9 58.085 -

MARÇO DE 1966

DE

2_8

DE

Aprova a alteração introduzida nos
Estatutos da Italbrás, Companhia
de SeguroJ: Gerais, relativa ao aumento do capital social.

o Presidente da- República, usando
da atribuição que "lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constitúição, e
nos têrmgs ·cto Decreto-Lei nQ 2.063,
de ~, de março àe 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da Italbrás

Companhia de Seguros Gerais, com

sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, autorizada a funcionar

pelo Decreto n9 16.363, de 15 de agês-

to de 1944, relativa ao aumento do

7 de agô;;t..o de 1959, relativa 'GO au~
Cr$ 23.300.00-Q (vinte e três milhões

e ttezentos roll cruzeiros) para ....
menta do capital social de .•.....•.•
Cr$ 25.000.0~'0 (vinte e cinco milhões
ct~ cruzeiros'
conforme deliberação
de seus a~IOnistas -em Assembléia Ge·
ral Extr:wrdinária, realizada em ·27
de abril dz 1005.
Art. 29 A sociedade continuará in~
tegralm~nt~ sujeita. às leis e aos re~
gulamentns v~entes, ou que venham
a vigorar. sôbre o objeto da a"utori~
zaçáo a 'que aiucte aquêle Decreto.
Brasma, 28 de março de 1966; 1459
da Indepe!ldêncía e 789 da Repúblic;.:L,
H. Ü'\SIELLO BRANCO

Paulo E!;mdio Martins

capit8J social de Cr$ 70 000.000 (se..:

tenta milhões de cruzeiros) para CrS

95. 000.000 (noventa e cinco milhões

de cruzeiros), conforme delibe-ração~
de seus acionistas em AssembléiA. Ge-

ral Extraordinária, realizada em 27
de abril de 1965.
Art. 2!? A Sociedade continuará in~
tegralmente sujeita às leis ,e aos. re··
guiamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização -a que alude ;.~.qnêle Decreto.
Brasília, 28 de março de- 1966; ~459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Egyàio Martins

DECRETO N9 58.0"86
DE 28
MARÇO DE '1966 ·

DE

Aprova a alteraçáo
introduzida nos
Estatutos da Companhia Paranaen~
~e de Seqw os Gerais,
relativa ao
aumento do capital soctal.

o Presidentf. da República, usando
da atribuiçá0 que lhe confere o ar·
t.igo 87, inci8o I. da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei n9 2. 063, de 7
de março de 1940, decreta:
A.rt. 1Q Fica aprovada a altera·
ção introduzida nos E.statutos da Companhia Paranaense de Seguros Gerais, com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, autorizada -a
funcionar pelo Decreto n9 46.549, da

DECRETO N9 58.087

MARÇO DE 1966

DE 28 DE

Aprov'à a alteraÇão introduzid~ n~s
Estatutos da. Jaraguá Companhza
de Seguros Gerais, relativa ao aumento do capital soc.ial.

O Presidente da República, usando
da atribuição que !he confere o ar~
tigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-Lei n9 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da Jara~
guâ Companhia de Seguros Gerais,
com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, autorizada a
funcionar pelo Decreto n9 38 164, de
31 de outubro de 1955, relativa ao
aumento do capital social de Cr$ ..•
100.000.000 (cem milhões de cruzei~
ros) para Cr$ 200.000.000 (duzentos.
milbões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada
em 26 de abril de 1965.
Art. 29 A Socied2,de continuará inte_frralmente sujeita às leis e aos re~
gu1amentos vigentes, ou que venham
a ·vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alu_çle aqr:f:le Decreto.
Brasília, 28 de março de 1966; 1459
da. Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO. BRANCO

Paulo Egydio Martins

Aros
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NQ 58. 08!'

-

DE

23 ·DE

MARÇO DE

1966

Aprova a alteração introduzida nm. Estatutos da Companhia Espírito Santo
de Seguros. 1·ezativo an a~tmento do capital social.
o Pl'esidente da Hepública, usando da atribuição que lhe confere o al't.
87, inciso I, da Constituiçãu e Do~· têrmos do Decreto-lei n9 2.063, de 7 de
março de 1940, decreta:
Art . .5 Ftc2 aprovada a alteração introduzida nos Estatutos da Companhia Espirita Santo de Seg:l~ot. com sede na Cidade de São Paulo, Es-tado d€ São Paul0. &utorizada a funcionar pelo Decreto n9 33.909, de 25 de
setembn) de 19·53. relativa ac- a.umento do capital social, de Cr$ 10.000.000
(dez milhões de cruzeiros) para crs 20.000.000 (vinte milhões de cruzeiros),
conforme deliberação de seus auonistas em Assembléia Geral EXtraordinária,
realizada em 14 de outubro de 1964. ·
Art. 29 A Sociedad~) continuar:3 integralmente sujeita às leis e aos regulamen~os VIgEntes, ou que venham· a vigorar, sõbre o objeto da autorização
a que alude aqnêle decréto.
Brasilia, 28 dP- março de 1966; 1459 da Independência e 73ç da República.
H. CASTELLC' BI3ANCO

Paulo Ji;gydio Martins

DECRETC.

NQ 58.089 -

MARÇO DE

1966

DE. 28 DE

1prova as atteraçôes tntroduzidas nos
Estatutos da A Inconfidência Companhia Nncional ae Seguros Gerais, inclusive aumento do capital
social.

o Presia~nte da República, usan:io da atrjlJuJçilo que lhe confere o
utigo 87, Lncisc I, da Constituição,
~ nos têrmos do Decreto-lei númew
ro 2.Q63, ae 7 de março de 1940, de:;rcta:
Art. J.9 Flcarr. aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
A Inconfidênc1a Companhia Nacional de Sf)gur u;,. Gerais, com sede r. a
cidade do Hto de Janeiro, Estado j.a,
Guanabara í!Utorizada a funcion'3.r
pelO DecreL nQ 17.147, de 16 de novembro t.!e t944, inclusive aumento do
capital social de Cr$ 2.000.000 (dois
milhões de cruz!liros) para Cr$ ..... .
3J.OO'J.OOü \~rmta milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus
acivnist'as em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 13 de outubro de HJ64.
Art. 29 A suciedade continuará integTalmen·~e sujeita às leis e aos regulamentos V'gentes, ou que venham

a- vigorar, sõbre o objeto da autorimçao a qu~ alude aquêle Decreto.
Brasília, '18 de março de 1986; 1459
da Independéncia. e 789 da República.
H.

CAS'rELLO BRANCO

Paulo Egydio Martl11;_s

DECRETO

N9 58.090 MAil.ÇO DE 1956

DE

23

DE

Aprovl_t ·a alteração introduzida rJos
Estatutos da Companhia de Segu~
ros Vila Rica, relativd ao aumen~
to do capital social.

o Presidente da República, •1sando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso -I, da. Constituição, e nos
têrmos do ·necreto-lei n9 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprOvada a alteração
introduzida nos Estatutos da Com~
panhia de seguros Vila Rica, com
sede na cidade do salvador, Estr>.do
da Bahfa, autorizada a funcionar pelo
nêcreto n9 40. 695; de 31 de dezembro
de 1956, relativa ao aument 0 do capital social, de Cr$ 15.000.0üO (quim~e
milhões de cruzeiros) para Cr$ .....
30.000.0ú0 (trínta milhões de cruzei-
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deliberação de seus

acionistas em Assembléia Geral E.xq
traordinária, realizada em 2 le abril
de 1965.
Art. 29 A Sociedade continuará in-

tegralmente sujeita às leis e seus regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto:

Brasflia, 28 de março de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTEÜO BRANCO

Paulo Egydio Martins

-DECRETO N" 58.091

DE

28

DE

MARÇO DE 1966

Autoriza a cessão, sob a forma de

utilização gratuita, do imóvel_ que

menciona, situado no Município de
Belo Horizonte, ~stado de Minas
Gemis.

O Presidente da República~ usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal e de acôrdo com os artigos 125
e 126 do Decreto-lei nl? 9. 760, de 5
de setembro de 1946, decreta:
Art. 11?. Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, ao
Círculo Militar de Belo Horizonte,
do terreno que limita ao Norte, ~om
terreno do referido Círculo Militar;
ao Sul, Rua Américo Macêdo (projetada) e terreno do Ministério da
Guerra; a Oeste, Rua Cônego Rocha
Franco (projetada) e terreno do Ministério da Guerra; a Leste, Avenida
Raja Gabáglia, situado em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com
a área de 8.615,05 m2 (oito mil seiscentos e quinze metros e cinco decímetros quadrados), tudo de acôrdo
com os elementos constantes do processo protocolizado no .._\1inlstério d.a
Fazenaa soo o n9 124.374-63.
Art. 29. Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à ampliação da praç:::~, de esportes daquele
Círculo, tornando-se nula a cessão
sem 'direito a qualquer mdeni7>ação,
se fôr dada ao terreno, no todo ou
em parte, utilização diver.sa ou ain··
da se houver inadimplemento de
clá~sula, do .contrato que deverá ser

lavrado em livro próprio do Serviço
do Patrimônio da União.
Brasilia, 28 de março de 1966; 145-9
da Independência e 78<? da República.
H ... CASTELLO BRANCO

Octavio ButhOes

DECRETO N<? 58.092 ·- DE 28 DE
MARÇO DE 1966
Autoriza a cessão, sob a torma de uU·
lização gratuita, do terreno· que
menciona, situado no Estado da
Guanabara

o Pr€Êidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal e de acôrdo com os artigos 125
e 126, do Decreto-lei nl? 9. 760, de 5
cte setembro de 1946, decreta:
Art. 1<? Fica autorizada "' cessão,
sob a forma de utilização gratuita, à
Petróleo Brasileiro s. A .. (Petrobrás),
da área de terreno acrescido de marinha, medindo 295 m2 (duzentos e noventa e cinco metros quadrados), situada na Praia Barão de Capanema,
Ilha do Governador, Estado ~la Guanabara tudo de acôrdo com os ele~
mentos' constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda so"b
o número 147.913, de 1964.
·
Art. 2<?. Destina-se o terreno a r_ue
se refere o artigo anterior à construção de uma ponte de atracação, tornando-se nula a cessão, sem direito a
qualquer indenização, ;;;e fõr dada :10
terreno no todo ou em parte, utilização ' diversa, ou ainda se houver
tnadimplemento d~ cláusula do contrato que deverá ser lavrado ·m !tvro
próprio· do serviço do ?atrimônio da
União.
Brasília, 28 de março de 1966; 145<?
da Independência e 78<? da República.
H. CASTELLO BRANCO
Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO Nl? 58.093 - DE 28 DE.
MARÇO DE 1966
Modifica disposz:tivos do Decreto número 55.551, de 12 de janeiro .rJ,e
1965, que regulamentou a Lei número 4.440, de 27 de outubro de :..964
(salário-educação).

O Presidente da República. no uso
das atribuições que lhe confere o

ATos no PoDER , ExEcuTrvo
artigo 87, item I, da Constitlliç§,o F-ederal e tendo em vista que a Lei nú·
mero 4. 863, de 29 de novembro de
1965, modificou . dispositivos da Lei
nl? 4.440, de 27 de outubro de 19ü4,
que instituiu o ~·salário-educação".
decreta:
Art: 1!! Os artigos 49, 59, §§ 19, 29
e 39, 89, § 29, 99, § 29, b, 10 e 15,
§ 19, do Decreto n9 55.551, de 12 de
janeiro de 19ô5, passam a ter a se·
guinte redação:
01
Art. 41? O salário-educação é
calculado em dois por cento do
salário mínimo mensal de adulto
estipulado para a localidade.
Art. 59 A contribuição de cada
emprêsa relativa ao salário-educação cm·iesponderá à taxa de
1,4% (um e quatro décimos por
cento), incidente mensalmente
sôbre o salário de contribuição
dos empregados, definido na legislação social.
§ 19
A 'contribuição de que
trata êste artigo será reco!h1da ao
Instituto de Aposentadoria e PenJSões a que a emprêsa estiver_ vinculada, nos têrmos do art. 35,
§ 29, da Lei n<:> -4.863, de 29 de
novembro de 1965.
§ 29 Quando a emprêsa contribuir para niais de um Instituto
de Aposentadoria e Pensões, deverá. recolher a contribuição a que
.se refere o parágrafo anterior
~Separadamente para cada um dêles, na proporção dos salários de
contribuição jos respeétiv..os empregados.
§ 39 A contribuição da emprêsa observará os mesmos pra- ,
zos de recolhimento, sanções administrativas, e penais e demais
dados estabelecidos em relação às
contribuições previdenciárias.
§ 49 E' vedado aos Institutos
de Aposentadoria e Pensões receber das emprêsas quaisquer
contribuições 1~elativas à Previdência Social que, ressalvados os
casos de expressa isenção, não incluam as contribuições devidas
nos têrmos dêste decreto.

Art. 89, § 2? os servicos pr6_prlos de ensmo e o sistema ele
bôlsas de ,~stndo seriio reputados
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tiatisfatórios ap2nas quando: a)
forem oferecidos através de escolas devidamente registradas no
órgão competente da administração estadual de ensino; b) importarem em despesas de custeio
orçadas em importância não inferior ao valor das contribuições
que, nos têrmos dêste decreto,
seria:rn, devidas a titulo de salárto-educação; c) beneficiarem a
um número de alunos não inferior ao quOciente da divisão da
tmportância correspondente a
1,4% (um e quatro décimos por
cento) da fôlha mensal do salário
de contribuição dos empregados
da emprêsa pela importância
equivalente a 7% (sete por cento> do salário mínimo de adulto
VIgente na localidade.
Art. gQ, ~ 2Q, b. Número de
alunos efetiva.mentc beneficiados
não inferior ao quociente da divisão da importância correspon·
dente á 1,4% (um e qua!.ro dé-cimos por cento) da média anual
das fôlhas mensais de salário de:
contribuição dos empregados da
emprêsa pela importância equt-,
valente a 7% (sete por cento) do
salârio mínimo de adulto vigente
na Jncalidade no decurso do ano
letivo anterior.
Art. IO. A comprovação, perante os Institutos de Aposentadoria~ e Pensões. da isenção de
que trata o art. 89, e de sua renovação, far-se-á mediante certlficado de isenção expedido pelo
órgão competente da adm,Jnistra·
ção estadual. de ensino, de conformidade com os modelos anexos
A e B.
,
Art. 15, § 19. Das importânclas
recolhidas a título de Salário-edu·
cação, os Institutos de Aposentadoria e Pensões deduzirão a percentagem de 1% (um por cento),
relativa a despesas de arrecadação".
Art. 2Q os efeitos -fiêste~ecreto
serão contados a partir de 19 de Ja..
ne1ro de 1966.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 28 de março de 1966;
1459 da Independência e 789 da
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Pedro Aleixo

'
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MODÊLO A -

ANVERSO

Govêrno do Estado de
Secretaria .... , ............ , ..... -................ ·.. .
(Uenominaçã..o do órgão ou Serviço encarregado da
expedição do Certificado~
ANO LETIVD 19 ••.• , •••
CERTIFICADO DE ISENÇÃO Nq

, •••••••••••••••••••• ·, •• , ,

Certificamos 'que .......... :· . ..............................•...
<Denominação da Emprêsa)

. estabelecida a ............................................ : n9 ............. ,
<nome do logradouro)
na cidade de ........................... neste Estado, que emprega ....... .
• . . . . . . . . . pessoas, e cuja fõlha- mensal de salário de contribuição dos
empregados monta a Cr$ ................ , é considera_9a isenta, no ano
letivo de 19 ...... ,·compreendido entre 19 de fevereirr; de 19 .....• a 31
de janeiro 'de 19 · ......... -... , do pagamento da contribuição_ relativa ao
salário-educação, fi~ada no item 49, do § 29, do .A-rtigo ~5. da Lei n9 4.863,
de 29 de novembro de 1965, em· virtude de, nos têrmos da alinea "a", do
Artigo 59, da Lei_ nQ. 4.440, de 27 de outubro de 1964, manter, exclusivamente
às suas expensas, a .............................. , n. . . . . . . . . na_ cidade
(nome do logradouro)
de .............................. , unidade dé ensino prÍniário fundamental
comum, devidamente. registrada e!fi . . . . . . de .............. de 19 .....••• ,
sob nç .................... , na .................................. ~ ....•....
(denominaç-ão do órgão da administração
....................... , ........ ; . . . . . ... . . . . com a matricula de ......... .
estadual encarregada do registro da escola)
alunos gratuitos e cujo orçamento de cus~~o ascende no corrente ano
letivo a Cr$ ............... .
............................ , ........ de.......... 19 ..... .
• • • .· •••• '1'. . . . • • • • • • • • • • • • • •

Inspetor Escolar
N. B. -

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

Diretor ou Chefe do órgão ou SerViço

Este certificado depende da aprovação do Conselho íEstadua.l
de Educ_ação.
MODÊLO A -- VERSO

O Conselho de Educação do Estado de

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

em. sessão de . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 19 ............ , aprovou

a i$enção de <iue trata êste certificado, válida para o período de um ano,
compreendido entre 19 de fevereiro de 19 ...... a 31 de janeir9 de 19- ....•.
· · · · · · ................ -.. , ...... de ..... , .......... de 19_ .•..
Presidente do .Conselho
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MODfLO B -

ANVERSO

Govêrno do ~tado de
Secretãrfã. ••.•...... ; ... , ......................... .
(Denominação do órgão ou Serviço encarregado da
Expedição do Certificado)
ANO LETIVO 19

Certificado de Isenção n9 ..... .
,cer~ifícamos

que ...................... ·, .................... , .. , , .
(Denomil:lação da Emprêsa)

estabelecida a ......................... ~ . . . . nl? ............ , na cidade de
(nome do logradouro)
............... _......... , neste Estado, que empre~a . . . . . . . . . . . . pessoas, e
cuja fôlha mensal de Salário Contribuição dos empregados monta a .Cr$ ...
é considera isenta, no ano letivo de 19 ........ , compreendido entre 11? de
fevereiro de 1'9 ........ a 31 de janeiro de 19 .-: ...... , do pagamento da
contribuição relativa ao salário-eduCação, fixada no item 49, do § 29, do
Artigo 35, da Lei n9 4.863·, de 29 de novembro de 19<65, em virtude de, nos
têrmos da a!inea ('a", do artigo ·5<.>, da Lei n9 4.440, de 27 de outubro de
1964, manter .... : . . _..... bõlsas de ensino .primário fundamental com':lm,
no valor total de Cr$ ............ , na , .................................... .
(nome da -unidade escolar)
sita a .... : .......... '............... , na cidade de ..................... .
(nome do logradouro)
devidamente registrada sob n9 _- .......... , em . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de
19<3 ........ , no
· <nome do órgão encarregado. do registro da- escola)
...................... , ...... de . ; ....... -... de 19 ..
· Inspetor de :Ensino
N. B. -

Diretor ou Chefe do órgão ou Serviço

:Sste certificado depende da aprovação
de Educação.

do .Conselho Estadual
MODÊLO B · - VERSO

em sessão
certificado,
período de
de janeiro

O Conselho de ffi:ducação do Estado de
de .........•........... ,. aprovou a isenção de que .trata êste
devidamente registrado sob n9 .............. , e válida para o
um ano. compreendi"do entre 19 de fevereiro de 19a 31
de 19 ...... ·....

. •.......................

~

...... de .............. del9 ..... .

!Piresidente do ·-Conselho
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C>ECRETO N.' 58.094
MARÇO DE 1966
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DE 28 DE

Prorroga a vigência da tabela a que
se reterem os.. Decretos ns. 55.309, àe
30 de dezembro de 1864, e 56.617,
de 27 de julho de 1965, e fixa novos valores de gratificações de representação de gabinete para atender provisOriamente aos encargos
de direção, chefia. assessoramento
e secretariado do serviço Nacional

de Recenseamento do Instituto Bra-

- sileiro de Geografia e Estatística

e dá outras providências.

blicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 23· de março de 1966; 1459
da Independência e 78Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Oswaldo Cordeiro de FàTia.s.

Os anex0s a que se refere o texto
foram publicados no D.O. de 1 de
B.bril de 1966.
DECRETO

N9 58.095 MARÇO DE 19{)6

DE 28 DE
,

Aprova o Regimento da Comissãó do
Tempo Integral e Dedicação Excluo Presidente da República., usando
siva (COT{DE) .
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Cons\:.~tuiçào, deO Presidente da República, no uso
creta:
da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 87, item I, da Constituição Fe~
Art. V? Fica prorrogada até a uublicação , dês te decreto a ·vigência- àa . deral, decreta:
tabela a que se referem o artigo 15'
Art. 19 Fica aprovado o Regimendo Decreto n9 55.309, de 30 de dezemto da Comissão de Tempo Integral e
bro de 1964, e art. 1Q do Decreto núDedicação Exclusiva (COTIDE) , que
mero 56.617, de 27_ de julho de 1965.
com êste baixa.
ATt. 2,Q A partir da
publicação
Art. 2º ~te Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revodêste decreto e até que sejam criadus
os -correspondeu tes cargos em comisgadas .as disposições em contrário.
são e funções gratificadas, a grs,tifiBrasília, 28 de ma.rço de 1966; !4ó9
cação de representação para os 1ue
da Independência e 78Q da Repú~
desempenham os encargos de direblica.
ção, chefia, assessorament(> e secretariado no serviço Nacional de RecenH, CASTELLO BRANCO
seamento é fixada na forma da tabela
anexa.
REGIMENTO DA· COMISSÃO DE
TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇá.O
Art. 3.Q se ocupante de cargo 3feEXCLUSIVA (CQTIDE)
tivo, o designado para os encargos
previstos no artigo anterior perceCAPÍTULO I
berá àpenas a diferença entre o valor estabelecido para a representação
Da
Finalidade
de gabinete e o--venciment-o elo cargo
efetivo que oCupe, podendo optar pelo
Art. 1Q A Comissão de Tempo Inseu vencimento
acrescido de 20%
tegral e Dedicação Exclusiva ....... .
(vinte por cento) da representação
(COTIDE), prevista no artigo 79, § Q'?,
fixada.
da Lei nQ 4.8-63, de 29 de novembro de
Art. 4.Q E' vedada a designação
19·65 e criada pelo artigo 13 do Dede qualquer pessoa para o exerCício
creto nº 57.744, de 3 de fevereiro de
de mais de um encargo. previsto neste
19-B6, é órgão -de deliberação coletíw,,
decreto, bem como a percepção cumudiret9.mente subordinado ao Dire~or
lativa de gratificação prevista na taGeral do Departamento Administratibela anexa e de gratificação concevo do serviço Público, e tem por fidida na forma do Decreto n.Q 57.772,
nalidade a supervisão do sistema de
<k 2 de fevereiro de 1966.
tempo integral e dedicação exclusiva
em todo o serviço público federal, da. ·
Art. 5.9 O presente decretó enadministração diret..a- e da indireta.
trará em vigor na data de sua pu-
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CAPÍTULO II

Da. Organização

Art. 29 Integram a COTIDE:
Plenário, coniposto de 5 (cinco)
membros;
b) Secretaria Executiva.
· Art. ·3'? Os membros da COTIDE
serão designados pelo Presidente cta.
República, por proposta do Dire+:or~
Geral do DASP, e exercerão mandate
de 4 (qua.tro) anos, pr~rrogáveis.
§ 19 O ato de designação indicara
o Presidente.
a)

§ 2? O Vice'-Presidente será eleitu
pelo Plenário da cOmissão.
Art. 49 A ·secretaria Executiva ·,;erá
um Chefe.
Art. 59 o Plenário terá um Secre~
tário.
Art. 6'? O Chefe da Secretaria Sxe~
cutiva e o secretário do Plená.rl9
exercerão função gratificada.
CAPÍTULO

m

Da Competência

Al't. 79 Compete à COTIDE:

a>

deliberar, atnavés do Plenário.
sôbre os assuntos dependentes de jul·
gamento;
b) coordenar a política de aplieaçâo do instituto jurídico do tempo in·
tegral e dedicação exclusiva, esta.oe~
lecendo, semp1·e que possível, pad1ões
que orientem seus julgamentos e J.
elaboração das propostas pelos órg.;..·1s
federais;
c) coietar dados e intcrmações e
promover a 'realização de análises especiais que possam servir de subs1·
dio às suas atribmções;
d) baixar resoluções que orientem
os órgãos federais na fixação do per:cen tu(tl rela ti vo a dificuldade de- r e~
crutamento no mercado de trabalho;
e) examinar propostas de aplicação
do regime de tempo integral e dcdi-·
cação exclusiva, provenientes de ,~r
gâos do serviço público federal;
/) manter registro individual ':fos
funcionários sujeitos ao regime de
temp~ integral e dedicação· excluswa;

g) zelar pela fiel observânci~ dos
compromissos inerentes ao reg1me,
através de inspeções periódicas in loco>
realizadas diretamente ou por intermédio de outros órgãos federais;
h) sugerir às autoridades competen~
tes a instauração de inquérito, quando
apuradas irregularidades, . acampa~
nhando seu andamento através de m~
formações das respectivas comissõ<>s;
i) Solicitar quando necessário, a órgãos púb.licos federais, civis ou mmtares, estaduais e· municipais a ce!thzação de sindicâncias destinadas ao
esclarecimento da situação de funcionários submetidos a regime de ·tempo
integral e dedicação exclusiva ou rea~
lizar essas investigações diretamçnte;
j) responder .a consultas dos órq;ã.cs
fedetais relativos à matéria de sua
·coinpetência.
Parágrafo único. A Secretaria F.xecutiva da COTIDE manterá o.<5sew.amentos individuais dos funcionarws
sujeitos ao regime de tempo int.egral
e dedicação exclusiva, das quais :!onstarão, obrigatàriamente, cópia do têr~
mo de compromisso e da Portaria ~e
concessão, acompanhra.da de relação
noniínal.
CAPÍTULO . IV

Do Funcionamento

Art. 89 A COTIDE realizará, r:Jelo
menos 8 Coito) sessões ordinárias em
cada mês ~e tantas sessões extraordinárias quantas forem necessárias à
realização de sua tnrefa.
Parágrafo único. A realiZação ias
sessões ordinárias ip.dependerá de
convocação, uma vez estabeleciOOs
prêvtamente seus dias. e horas.
Art. 99 Quando feriado ou ponto
faculta.tivo o dia previamente marca,~
do, a sessão se realizará no ,. rinwiro
dia útil seguinte, à mesma hora.
Parágrafo único_
As seSsões extraor Jinárias serão con vocada.s pelo
Presidente, por sua iniciativa ou a requerimento da maiorio. dos memOros.
Art. 10. As sessões serão coorrtena~
das pelo Pr.esidente, e, na ausência ou
impedimento dêste,
pelo Vice-Presidente, e, estando êste tanibéill :tusente ou impedido, pelo níembro na1s
idoso presente.
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Art. 11. o quorum para realizal(à.O
das sessões é de, no núnimo, 3 (trê?)
membros.
Art. 12. Perderá o mandato o m~'ll
bro que deixar de comparecer, ~em
.justificativa, à metade das "it'Ssões, em
um mês.
Art. !S. Os membros da COTIDE
perceberão jeton P,elo compa.recimenco
às sessões ordinárias, até o máximo Je
8 (oito) sessões, por mês.
Parágrafo único. As sessões extraordinárias não dão direito à percepção de jeton.
Art. 14. As deliberações serão tomadas pela maioria ·simples de vP~
tos dos membros presentes tendo o
presidente. apenas, voto de desempate, salvo na hipótese de ser êle o relator da matéria.
Art. 15. Os processos e assuntu~ serão distribuídos aos membros· da comissão, inclusive ao Presidente, mediante sorteio.
Art. 16. Os prazos para julgamento
das propostas oriundas dos órgãos da
. Administl'ação Federal, centralizada
ou autárquica, serão os estabelecidüs
no Decreto nQ 57 ..744, de 3 de fevereiro. de 1966.
Art. 17. A COTIDE baixará .r~s)
lucões' fixando a forma de sorteio o
rito de suas sessões, bem· como sôbre
o funcionamento da Secrebaria ·E:<ecutiva.
Art. 18. A COTIDE poderá conlllOar ou convocar funcionários· fed 4 ~ra:.s
ou autárquicos ou pessoas estianhas
ao servico público federal, para <J~lm~
parecerem às suas sessões, ~a fim de
prestarPm d~poimentos, fazerem es~".lO-
recimBntos ou darem cooperação q11e
visem à resolução _de pro~essoo; a é1a
submetidos ou ao aperfeiçoamento de
seus métodos de trabalho.
Art. 19. A ordem do dia será prê~
viamente elaborada. de acôrdo C•Jm
instruções do Presidente.
Art. 20. As deliberações da Comis~
são· constarão da ata e dos processos
submetidos~ à sua apreciação.
CA!P,TULO V

Das Atribuições do Pessoal

Art. 21. Ao Presidente. da Comissão incumbe baixar Portarias:
a) •estabelecendo as funções da SP.cretaria Executiva e regulando seu
funcionamento;

b) designando e· dispensando o Che-

re da Secretaria Executiva e o Septe-

tário e seus substitutos eventuais;
c) dispondo s6bre todos os dem.:üs
assuntos administrativos internos Ja
Comissão.
Art. 22. Ao Chefe da Secretaria
Executiva caberá a coordenação 'dos
assuntos administrativos da Comissão,
de acôrdo com as normas estabebcldas pelo Presidente.
Art. 23. Ao Secretário do Plenário
caberá secretariar suas reumoes e
executar oútros trabalhos que fon::.n
·determinados por ato do President~
da Comissão.
Art. 24. A representação externa de.
uomissão caberá ao Presidente ou ...o
seu substituto.
cAPiTULO VI
Da Lotação
A!t. 25. Para a execução· dos trabalhos de sua competência-, a ...._...
COTIDE poderá dispor de pessoal .:ef.!Uisitado e de pessoal temporárip admitido nn forma da legislação vi~

~ente.

CAPÍTULO Vil

Das Substituições

Art. 26. o Chefe da Secretaria
EXecutiva será substituido pelo SecreLario do Plenário, em seus impedimentos eventuais.
t>arágrafo único. Estando ê s t e~
mml1ém, impedido ou ausente, o ?residente designara um dos servid.tres
oo Secretaria Executiva para responder pelo seu expediente e outro para
exercer as funções do secretário .Co
Plenário em caráter precário.
CAPÍTULO VIII

IJaS Disposições Gerais

Art. 27. As irregularidades que forem verificadas através de sindi.cán~
elas determinadas pela COTIDE s~
rãu por esta levadas ao .conhecimento
dos órgãos em que tenham exercício
os funcionários envDlvidos, para ~f8i
to de abertura de inquéritos administrativos.
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Parágrafo único. Os resultados dos
inquéritos de que trata êste artigo serao obrigatónamente, levados .ao conhecimento. da comissão.
Art. 28. A COTIDE poderá contratar a execução de serviços de pesquisas de mercado de trabalho, com orgãos oficiais ou firmas particulares.
especializadas, para orientação de
suas deliberações.
Art. 29. A aplicação do regime Je
tempo integial e dedicação exclus!va,
quanto ao pesSoal do magistério ~..1perior reger-se-á pelas normas constantes do respectivo Estatuto e, qu~m
to ao pessoal pertencente aos instnutos de pe"squisa cientifica ou te"cnológica, far-se-á sob a supervisão do
Conselho Nacional de Pesquisas, de
acôrdo com as ressalvas dos §§ 59 e 69
de artigo 79 da Lei n<? 4.863, de 29 de
novembro de 1965.

'i23

que se fizerem necessárias para .~feti·
vaçáo da encampaçá.o e receber os i;ms
e instalações vinculados ao .:tcervo da
<.:oneessâo.
PG.rágrafo único. O Estado de 3ao
Paulo pagarâ a indenizaçào devida na.
tcrma da lei.
Art. 3º o Estado de São Paulo pr6moverá as medidas cabiveis para que
a distribuição .de energia à cidade de
Pederneiras, a cargp da Empresa
Fôrça e Luz de Pederneiras r -imitada,
mediante supnmento da Compaon1a
Hidroelétrica do Rio Pardo, não mfra.
qualquer interrupção.
Art. 49 l!:ste decreto entra em :,rigor
na data de sua publicação, revogadtl.S
as disposições em contrário,
Brasilia, 29 de março de J66: 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 58.098
MARÇO DE

1966 _

Mauro Thibau

DE 29 DE

Encampa Concessão

DECRETO N9 58.099
MARÇO DE 1966

DE 29 DE

o· Presidente da República, usando
cta atribuição que lhe confere o artigo
Retijica a classificação dos cargos
87, inciso I, da constituição, e at:.énde nivel superior do Ministério das
dendo ao que dispõe o Decreto nUmero
Minas e Ener'gia, aprovada pelo
24.643, de 10 de ju!ho de 1934, e legiSlação complementar;
Decreto nr,> 55.237, de 17 de dezembro de. 1964, e dispõe sõbre o enquaConsiderando que o art. 167 d~ .Jódigo de Aguas autoriza o Govêrno F·edramento de seus atuais ocupantes.
deral a encampar, a qualquer tempo,
concessão outorgada )am l'ixp!oração
O Presidente da República, usando
do serviço de energia elétrica, quando
da atribuição qu~ lhe confere o
interêsses públicos relevantes o :ecla
art. 87, iteril I, da Constituição, e_ de
marem; ·
acôrdo com o art. 99 da Lei nç 4.345,
. Considerando que o funcionamo:>nto
de 26 de junho de 1964, e respectrve.
normal da usina hidrelétrica de d:.>-r!l'i "regulamentação, decreta:
(144.000 kw) acarretará a inundação
Arto. 19 Fica retificada,· na forma
da usine. de Lageado (416 kW);
dos anexos, a classificação dos cargos
considerando que. ouvido o ConseJh.o
à:e nivel superior do Quadro de PesNacional de Aguas e Energia Elétrka.,
soal - Partes Permanente e Especial
manifestou-se êle pela adoçáo da meExtinta - do Ministério das Minas
dida, decreta:
e Energia, nem como a relação nominal de seus respectivos ocupantes.
Art. 19 Fica encampada a conces>:á.o
de que é titular a Emprêsa FPrca P
Art. 29 A retificaçâo prevista neste
Luz de Pederneira:-: Limitada, para· decreto prevalecerá a partir de 19 de
produzir energia elétrica na usina dejunho de 1964, salvo quanto- as reaLageado, Município de Pedernetras,
d-aptações .efetuadas posteriormente a
Estado de São o,,ulo.
essa data.
Art. 29 É autorizado o Estado de
Art. 39 :l!:ste decreto entrará <"m
São Paulo a adotar as providênc1as
vigor na . datQ. de s1.:1a pubilc:lç:áo,
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Art. 39 Considera.m-se amparados
pela Lei· n9 4.25S, de 12 de --;f'+embro
de 1963 e sujeitos às normas dêste
Brasilia, 29 de ma1~ço de 1966;
R-egulamento:
145° àa Independência e rí39 cta
a) Os funcionários púbH~,-:-:.3 cu não
República.
que estejam legal e obrigat{lriam-:;nte
H. CASTELLO BRANCO
cujeitos aL descontO de <::ontribuição
~. Maur~ Thibau
pará o Montepio Civil, ni.ediante consignação em fôlha, ou mesmo a.tra.vés
Os anexos a que se refere o texto,
de recolhimento d.iJ:etv e os· q_ue como
inclusive a rrlação nominal do artigo
contribuintes, são definidos nas lejs
19, foram publicados no D.O. de 18
e regLtlamentos _que regem aquêle
e retificados no de 27-4-66.
Montepio,
b) Os FUncionários Oa Unüio, como
tais definidos no respectivo Esta.vl~tn.
DECRETO N9 58.10() - DE 29 DE
no Decreto-lei n9 3. 769, 1-e 22 de ouMARÇO DE 1966
tubro de 1941, na Lei 2 ?ti~, de 10 ae
.
I .
abril de Hl56, e mais t-e!.s CütnpleAprova a Regulament.açtto da Lei nu~
mentares, que prestam serviço em
mero 4.259-19ô3
empresas ou entidades vinculadas
por lei ao
LA P.F E.S P e que
o Presidente Ja República, usando c-ontribuem
obriga.tõriame-nte. !J;J,ra v
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituiçá.o Fe- mesmo Instituto.
deral, decreta;
Art. 49 os contribuinteo co N.Ionte~
Art. 19 E' aprovada a re~·ulamenta- · pio Civil atingido:s pela ~xc.~Hsg_ü determinada na Lei 4.259; de 1963, fi.;
ção da Lei n<? 4.259-1963. '
cam sujeitos à t:ontribuiçã.o de 5o/r
Art. 29 ~ste decreto. entrará em sôbre o salârio.-ba..se, como tal d-efivigor na data de sua publicação, renido no art. 67 da Lei n9 4.242; de
.
. vogadas as disposições em contrário. !963.
1
§ 19 Quando se tratar de con~ri
Brasília, 29. ·de março de UHi·B; 1459
buinte inativo; o desconto de 5% m~
da Independência e 789 d~ Repúcidirá sôbre os· respectivos proventos;
blica.
integrados das l,arcelas referidas no
H. CASTELLO BRANCO
art. ·67 da Lei 119 4~242, de 1963:
Octávio Bulhões
§ 2\1 No caso de se tratar de çonCribuinte inativo, que usufrnir de d.uas
Walter Peracchi Barcello3
aposentadorias, o desconto de t:.% a
que se refere o § 19 dêste artigo, será
efetuado
compulsàriamente dos proREGULAMENTAÇÃO OA LEI
. ventos pagos pelo I.A.P.F.E.S.P.
N9. 4.259-63
§ 39 os contribuintes . aVJ.,Il:;os ·do
Art. 19 A extensão do J?lario de Montepio, não sujeitus a..o desconto
Previdência previsto na uei número medümte consignaçác· em l:"ôlha, de3.373, de 12 de março de 1958. aos
verão ·requerer, dentro ãe 60 dias, o
funcionários públicvs fede;ra1s, con- reajustamento da contrib,üção pre- ·
tribuintes do Montepio C'ivíl e aos. vista neste arttgo,_ tendo O'.:r bas-;; os
funcionârioS da Uniào, contribuintes atli.ais vencimentos atrr~u:ídcs avs
obrigatórios do InStituto de Aposen- cargos · que lhes corresponderiam se
tadoria e Pensões dos Fenov1ános e estivesem em exercício.
·
Empregados em serviços _-:.úbn~vs,
Art. 59 Os funcionários da. União,
far-se-á na conformidade do p!·esenque
contribuem
obrigatoriamente
te regulamento.
para o Instituto de Apo.sentador:a e
Art. 2º O Plano de Previd.ência a Pensões dos Ferroviários e Empregaser aplicado aos contribuintes ref_edos em serviços Púb)icos, além da.
ridos no artigo L9, compreende, tao contribuição de 5o/o sôbre o l3R-1áríosõmeilte, o seguro social obrigatório base, previsto no art. 49 dêste "R.emencionado no at·tigo 3t,1 da ::...ei núgulamento, destinada ao custeio da
mero 3.373, de 11158.
pensão,
descontarão
percentagem
revogadas
trário.

as

dispOsições

em

con-
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a

igual à que se refere
tctl.'a c do rágrafos 1ço e 29 do art. 39 da citaart. 226 do Decreto n9 18.959-A, de· da 'Lei.
1.9 d.e setembro de 1960, pa\a a parArt. 99 Para u
pagam~nto
dt)
ticipação no custeio· das prestações pecúlio especial, prevalecerá o crltéenumeradas nos itens r, letras F a " rio estabelecido no para~rafo 19, do
I, II, letra b, e III, letras a a e, do art. 39, da mencionada Lei número
art. 35 desconto êste que i.nc:tdlrá sO:l. 373, de 1958.
bre o salário-contribuiçãb ~-~tcmdo
Parágrafo único. O pecúlio especial
nos artigos 45 e 239, parágraf.J prida
instituído ' pelos
funcionários
meiro do mencionado Decreto número ~8.959-A.
União, quando contribuinte" obrigad~verá ser
Art. 6'i' Os reajustamentos al:l...3 con- tórios do I.A.P.F.E.S.P.,
em processo .a.p·mso ao de
tribuições, para garantia da pensao requerido
quer sejarn os mesmos, quer
estatuída em conseqüência da apll- pensâo, diversos
os beneficttt.rios concaçao do Plano da Lei n° 3 373, de sejam
templados com a pensão ou com o
1958 e a cobrança do débi':o apurado
referido pecúlio, obsérvada sempre, a
a partir da vigência ::ta Lei n9 4.259, escala
de preferência est.abelecida no
de 1963, fár-se-á mediante consigna.- arL 39, da Lei 3.373, de 1958. A reçllo em fôlha de vencime!\1 os. em
processo de pecúlio à Diprestações mensais e
0u!lsecutiva.s, messa do
da Despesa PúbJ.ira far-se-á,
não superiores -a 5% do vcnctm ~ntJo reteria
em apenso M de· pênsãç:>, paou provento do contribuinte até a também,
ra o reConhecimento d2 divida por
liquidação.
parte da União, e sOmente após o seu
Parágrafo único . .Ocorrendo o óbi- retõrno ao I.A.P.F.E.S.P. será efeto do contribuinte antes 'i<t li(]u1U.ativado o pagamento da destma.çao.
çáo do débito, o saldo devedor poArt. 10.- Para os efeitos de per_,
derá ser descontado ·das pensões, de
uma só vez, ou a juizo da autoridade eepção de pensão, conside1a-s~ família do contribuinte, os . dependentes
competente, na mesma propot'çàv e::.ref-eridos. no art. 59 da mencionada
tabelecida neste artigo.
'
Lei :3. 373, de 1958, observadas a.s rr.o_
Art: 79 os contribuintes a.vu1s03 do
dificações introduzidas :>elos paraMontepio Civil, bem como o.s faculgrafos de 29 a 69, l:l.u art. 59. da Lei
tativos do I.A.P.F.E ..S.P .. nào desn9 4.069, de 11 de junho d~ 1g,J2
vinculados do respectivo cargo, ~m..:
Art. 11. A pensão devida a.os beparados pela L~i nl? 4.259, de 1963,
neficiários dos contribuint,% menciodeveráo recolher as tmpcrtct.nr.ias cornados no art. lQ dêste Re!?:ulam.ento,
respondentes ao~:. reajustarn-entos preé fixada em 50% do salárhJ-base. sôvistos no artigo ahterior, de uma só
bre o qual incidira o d~sconto prevez, ou, a juízo da autoridade C•Jmpevisto no art. 49 dêste Det:r·eto
tente, desde que assim o Nqueiram,
em prestações mensa:i& e consecutivas,
. Parágrafo único. Para fl11:-> de dinão excedentes de 24, juntamente
visão da pensão; observar-s?.-ào as
com 3.3 contribuh;ões da 1G!.
normas constantes -do art. ô"' e na
reversão, as do art. 79, .ambos da
Parágrafo único oS funcionário~
Lei 3.373, de 1968.
da União, contribuintes do ......... .
I.A.P.F.E.S.P., que deixarem o emArt. 12. A pensâc será -deferid~,
prego, cargo ou função pública, em desde logo, aos beneficiários devidavirtude de exoneração ·)U ct ~·m-5sfin,
mente habilitados, não se a.d:.arido a
ficarãD na condição de contribuinte...
concessáo pela, falta de habilitação
facultativos, se assim o r~quererem, · de outros pos,siveis depend~me.s
sujeitos, potém, ao regime de segu.Parágiafo único .. concedida a penrado ~oill·um e exclmdos de. Plano a
sao. qualquer habilitação . posteriOr
que se refere a Lei nl? 3. J73 de 19E-H,
que implique .em inclusâo ou exclu.são
sujeitando-se, inclusive, aos ~.rrazfJS ,e
de beneficiãriós, sô produzirá. efeitos
condiçPes estabelecidos nos artigos 89 a partir da data em que se torna1• fiquido o, direito do retardatári'o.
e 99 do Decreto n9 48.959-A df' 1r!6ü,
Art. 8Q consideram-se .oenef;clá!·ios
Art. 1::f. Quando" ocorrer um fato
ou ato, que seg-undo· a 1egislaç§,o Qc
do contribuinte, para fins de pPcú.iÓ
especial, previsto na Lei n9 3.373, de _previctencia aplicada ao .segurado co1958, as pessoas enum~J:adas nos pa- mum do I.A.P,.F.E.S.P., der causa
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à extinção da pensác dos dependentes
enumeradas no inciso I, do art. 5'? da

íLei n9 3. 373, de 1958, ou motivar re··

versão, ou, ainda, qua.lquer pagamento
acima· dos limites previstos na referi·
da legislação de 'previdência, o custe10

da manutenção correrá por conta da
Uniao e o pagamento interrompido só
poderá ser restabelecido, depois de re~
conhecida a dívida, pela Diretoria aa
Despesa Pública, através de exame do
processo.
'
Parágrafo único. Para os nns pretVistos neste artigo, proceder-se-á na
conformidade dos incisos IV, V e VI

do art. 14 dêste Decreto.·
Art. 14. Nos processos de habilita-

ção de pensão instituida por contribuintes do I.A ..P.F.E.S.P., funclOnàrios púb11cos civis da União, obse!'varse-âo as regras constantes dos seguintes itens:
I - Ocorrendo o óbito do ctmtribuinte, os seus beneficiários apresentarâo requerim~nto instruido cóm as
certidões do registro civil, comprobatórias do óbito e do parentesco, alem
de atestado de· dependência econômica,
perante a Delegacia do Instituto da
:RegHio em que residirem;
II - uma vez regularmente instrmdo o processo, inclusive com a dec!araçáo de familia do contribuinte fa!ecido, será elaborado o cálculo da
pensao, com base na.Jegislação Vigente
para o segurado comum da prev1dênc1a soc1a.1, e remetido o processo para
.concessão;
IIT - o oeneficio será deferido pelo
.Delegado ou funcionário com delegação da autoridade
competente do
"I.A.P.F.E.S.P. e homologado pela
JJR da Região, iniciando-se, desde
J.ogo, o respectivo pagamento com
base 11essa concessão:
IV - após a inclusao em fôlha, dos
pensionistas, o I.A.P .. F.E.S.P. ·fará a
remessr:L do processo &. Dlretorm da
despesa pUblica, que procederá, entao,
à devida revisão, observada as n0rmas
do Plano de Previdência da Lei· número 3.373, ·de 1958; aplicável, por
fôrça da Lei nQ 4.2&9, de 1963.
V -- ultlmada a providência aeterminada no item anterior, a Dil'etória
da Despesa Pú51ica registrará, em livro próprio, o reconheciment.o da
obrigação assumida pela UniãO restituindo, em seguida, o processo ao·

I.A.P.F.E.S.P. com a indicação da
diferença a ser paga a titp.lo de suplementação de pensão;
VI - rel:ebido o proc:es~::o ãa Dlretorla da IJespesa Pública, o I.A.P.F.E.S.P,
fará a. sua revisão, pagando. ou cobntndo a::~ diferenças pretéritas apuradas, a partir do mês seguinte ao do
recebimeHto do processo, observada a
ordem cronológica da entrada d.os
processos no Instituto.
Art. 15. O I.A.P.F.E.S.P. remeterá,
· semest.ralmente, à Diretoria da Despesa Pública, a relàção dos pecúlios e
das diterenças pagas por conta da
União, discriminando os números 'dos
proce.,<;SOl'l e o nome do instttuiaor,
para a cumpetente indenizaçao.
Art. 16f!. Considera-se crédito da
'Uniao, para eteltos de compensaçao,
quando da rem1~ssa da relação prevista
no art. 15, tõda e qualquer quantia
arrecaaada pelo J.A.P.F.E.B.P a
título dr contnbuição para pen,sátJ,
que exceder o limite máximo de contr1buiçao prev!::.to na legis1a~;ão dG
previdência social tart. 45, do Decreto
nQ 48.959-A, de l96G).
Art. 17. Todos os funcionártos publlcos, contribuintes- do I.A,P.F.E.S.P,
ficam obrigados a apresentar nas Delegd.cias Rei;ionais d~ mstituto, dentro de· 60 dias, -novas declarações de
ramum, com observancia dos critérios
estabelecidos no § 29 do art. 39 e itens
I e !I, do art .. 59, da Lei n'? 3.373. d~
1958.

.

A declaração especial, para fins de pecúlio, prevista
nc § 39, do art. 39, da Lei n9 3.:~73, de
195B, devera s~.r
provtoenciada, em
processo especial, pod8ndo ser sJtet·vda
a qualquer tempo, perante as Delegacias do I.A.P.F.E.S.P., nela se menciOnando, claramente, o crttério para·
divisão do mesmo pecúlio, no -caso .de
Berem nomeados diver:;os beneficiános:
Art. 18. Os contributntes do Montepio Civil providenciarfto, também, na
.rorma .10 artigo anterior, devendo, po.:
rem, as respectlvas declara~ôes de ramilia e os requerimentos para constituição Jo processo especial da dist-ribuição do pecúlio, serem en\regnes nos
OrgáOs de pessoal da RepartiçãCJ, ou
Ministério de origem.
'Paragrafo ,ú.nico. O:s contribuintes
lWU1sos do Montepio Civil deverao
apresentar as suas declarações e reParágrafo Unic.o..
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querimentos à Diretoria da Despesa
Pública, que organizará un1. cadastro
para regtstro dessas manifestaÇões dB
vontade, de par com o contrõle do
recolhimento. das respectivas contri~
bmções, nara verificação do cumpri~
menta das exigências. contidas· no ar~
.t1go 59, da Lei 436, de 23 de maio de
l9o7.

·

Art. 19. Das decisões das JJR do
lAPFESP, que concederem ou nega~
rem homologação ao ato de concessão
da . pen~âo, poderão recorrer os seus
m.emDros, ou os beneficiárws . do con~
tribuinte, no prazo de 30· dias, para o
conselho Superior da Previdência so~
cial.
Paragrafo único. o Ministro do
'!'rabalho e Previdência Soéial, "ex
-Q:r!lcio'• ou mediante pedido de revisão, que lhe for apresentado pêlos inDECRETO· N9 58.·101 Aprova

Geressaaos, ou pelo MiniStério Público
do Trabalho, poderá rever, dentro do
prazo de 30 dias, contados da sua publicação no :C<iário Oficial da Ur.ião,
as· decisões do CSPS que infringirem:
disposições legais relativas a concessão
da pensão, aplicando-se, no que couber, as normas dos artigos 455 a 464,
do Decreto n9 48.959-A, de 1960, que
regulam o recurso.
Art. 20. Mediante justificação processada perante o I.A.P.F.E.S .. P., na
forma estabelecida nos artigos 474 e
r:;eguintes ao Decreto n9 48.959-A, de
!960, podel'-se~á suprir a falta de
qualQuer documento ou fazer a prova
de ciualquer fato de interêsse de beneliCiários, salvo as provas que· dependerem de registras públicos.
Brasília, 29 de março de 1966.

DE

30 DE MARÇO DE

19ô6

o orçamento da UniverSidade Federal de Goiás

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

art. 87, item !,"da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei n9 4. 320,

de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto n9 54.397,
de 9 de outubro de 1964,. &Iterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11. de
janeiro de 1965, àEc:~eta:
Art. 19. Fica aprovado,· conforme o quadro anexo, o orçamento para
o exercício de 1966, da Um'versidade Federal de Goiás, autarquia vinculada
ac Minist,érío da Educaçã:o e Cultura.
·
Art. 29. :t!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiçôe~ em contrário.
Brasília, 30 de março de 1966; 145º da Independência e 789 da República.
H.

CASTELJ.O BRANCO

Pedro AleiXo

O anexo a que se refere o art. 19 foi publicado nc. D.O. de
DECRETO N9 58. 102 -

DE 30

DE MARÇO DE

11~4-66.

1966

Aprora ·, o orçamento da Universidade Federal do Paraná

D Presidente da República, usando da atribUição que lhe confere o
art. 87, item 1, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei n9 4.320,
de -17 de março de ! 964, e de acôrdo com o disposto no Decreto n9. 54.397,
,de 9 ·de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1965, decreta:
·
Art.l9. Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento para o
exercicio de 1966 da universidade Federal do Paraná, autarquia vinculada
-ao Minist~rio da Edm:ação e Cultura.
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A'rt. 29. :f:ste decreto entrará em vigor na data de sua
revogadas as disposições em contrário.

publicação~

Brasiliá, 30 dP. março de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.
H.

C:i.STELLO BRANCO

o'anexo a que'se refere o art. 19 foi publicado no ·D.O. de 11~4~66.
DECRETO

N9

58.103 -

MARÇO DE

1966

DE

30

DE

Autoriza o cidadão brasileiro M anoel
Jorge. Curi a pesquisar es'meralda
no município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia 1

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n9 I. da Constituição e nos têrmos do Decreto-l!'!i n9 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art.· 19 Fica àUtorizado o cidadão
brasileiru, Manoel. Jorge Curi, a pes~
quisar esmeralda. em terrenos de nropriedade de Esmeraldas ila Conquista
Ltda. e ounos qo lug:;t.r denominado
Fazenda São João de· Vila Nova. dis·
trito de A...nr.~é .. municipio de. Vitória
da Conquista Estado da Bahia, numa
área de quatrocentos e noventa e· cin·
co hectarF:s ,495 ha). delimitada por
t:.m retângnlo que tem um vértice a
trezentos :- sessenta metros (360m),
no rumo .,,rdadeiro ~essenta e cinco
graus nordeF+.f'- <659 NE) da confluênCi8 dos có,Tegos Caldeirão. e Piabanha e os lados divergentes dêsse vér·
tice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:· .três mil e treZentos
metros (3. 300m). leste (L.I ; mil e qui-nhentos metros (1.50üm), sul lS).
Parágrafo único. A · execucão d'a
presente autorização fica ·sujeita às
estipul~cões do Regul~mento aprovado pelo Decreto uQ 51.726.- de Hl de
fevereiro de 19fi3 e d~ Resoludo n° 3,
de ~n de abril de 19fi5 da éomissão
Nacional de l!:nPrgia Nuclear.
Art. 2t:> O t.itulo la autori:::mci'ío de
pp<;aui::;:::t. auf': será nma via autêntica
dêste DPcreto. pagará a tRxa .de quatro mil novecentos e cinqüenta cruzeiros (CrS 4.950) e será válido por
dois (2) anos a contar da d::~.ta da
transcricão ·no livro próprio de Registro das Autoriz~ções de Pesquisa.

Art. 39

as d1sposições.
.
Brasília, 30 de março ·de 1966; 145Q>
da Independência e 89 da República.
Revogam~se

em contrário.

H, CASTELLO BRAN~O

M aura ThÍ.bau

DECRETO NO 58.104
'MARCO DE

1966

DE

30

DB'

A utorzza à cidadã brasileira, Ma ria
Januána Borges a pesquisar. minério de mangan4s, xpatita, baritina
e vermiculita, no município. de Tapira, Estado de Mínas Gerais.

O Presidente da República, . usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n9 I, da Constituição e nos têr~
mos do Decreto-lei nfl 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cidadã
brasileira, Maria Januárla Borges, a
pesquis<J,r minério de manganês, apa~.
tita, baritina e vermiculita em terre
nos de propriedade de C!;JUdemira RiM
beiro de Britto, Armando Britto deCastro. José Maria Ribeiro, Wilson
Ribeiro Borges e outros P,o lugar de~
nominado Fazenda dos Pilões. distrlt()
e municipio de Tapira. E.stado de Mi~
nas Gerais. numa área de cento e-.
trinta e dois hectares (132 ha). delimit3.da. por um polígono irregular, ::J,ue
tem um vértice a quinhentos metro;;
(500m), no rumo magnético de qua·
renta e cinco e:raus trinta min,1tns
s.ud~ste (45°30' SE). do cr~nto sudeste
($E) da sede da F::tzenda dn Cachoeira e os lRdos a' oartir dêsse vértice
os seguintes comorimentos e rumos
ma~néticos: quinhentos p. c;<;ssenta ecinco mPtms W65m). sessPnta P um
g-r<J.us trinta. minutos surlP.ste (619~0'
SE) : ·novpcentos e setenta e ci.nco
metros '975m), trinta e t1·ês o;rraus.
t1'inta m1nutos sudoeste <no 30' RW) :
duzentos· e cinqUenta metros (250m),
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sessenta e nove graus trm~a minutos
nordeste (69<? 30' NE) : juzentos me·
tros (200m), dez graus sud.este (109
SE); oitocentos metros ,d!ll:ml, trin~
ta graus sudeste (30<? SE) ; quinhentos
e noventa metros (590rri), sessenta "
cinco graus sudoeste (65Q SW); ~re~
zentos e vinte e cinco metros (325m),
Onze graus norde::;r,~ •11<? NE); qui~
nhentos e vinte e cinco metros (525m), .
vinte e dois graus trinta minutos no·
roeste (22!f 30' NW); quatrocentos' e
noventa metros '(490m) ~·oitenta e nove graus sudoeste (89!f SW); setecentos e vinte metros (720m) , trinta e
t;ês graus nordeste (339 NE); o déci-.
mo primeiro e último !ado é o seg' ·
mento recilíneo- que •me a extrem.ida~
de do décimo lado, descrito, ao vérti
ce de part.!da.
Parágrafo único. A execução da
presente autor1zaoão fica sujeita a~
estipulações do Regulamento aprova··
de pelo Decreto nQ 51.726, de 19 Je
feve.,..eiro de 1963 e da Resolucão V<? 3,
de 30 de abril de 1,965 da Corrlissfio
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° o título da autorizâcão üe
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de rftil
trezento~ e vinte cruzeiros (CrS 1.320J
e ':3e~8. v8.Iid0 por dois (2) anos a· con'tar d-9. data da transcrição no livro
pr0nrio de Registro das Auto,:ii:at:ões
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as d,1sposJçõ~S"
em contrári_o.
BrBsilia, 30 de março de 1966; 1459
da Independência e ~78!f da Repúblic::t.
H. ÓASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N<? 58.105
MARÇO DE

1966

DE

30

DE

Outorga à Sociedade Anônima de Eletrificacão da Paraiba concessão para
distribUir· energia elétrica.
O Presidente da República, usando
da a.tribuição que lhe ,confere o a.rti.go P.7. inriso I, da Constituicão, e nos
Vl.l'mo<: rl.o a-rt. 5<? do DeC'l'eto-lei Yll)mero 852, de 11 de nov'êmbro de. 1938,
e do art. se~ do Decreto-lei nQ 3. 763,
de 2'5 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19 E! outorgada à Sociedade
Anônima de Eletrificação da Paraíba
concessão p~ra distribuir ,energia elétri-:::a no Mumcípio de Paulista, Esta..
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do da Paraíba, ficando autorizada a
construir :JS sistemas de transmissão
e de dist,.ibuição que se fizerem ne·

ce~sártos.

§ 1':l Em p0rtaria do Ministro das
Minas e Energia, .após a aprovação
dos projetas, serão de:-terminadas al:l
características técnicas das instala~
ções.
§ 29 A energia a ser distribuída será
fornecida pela companhia Hídn Eletrica do São ·Francisco.
Art. 29 A 0oncessionária deverá sa.~
tisfazer as seguintes exigências:
I -. Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias,. dentre do. prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetas e orçamentos relativos aos sfstemas de transinissão e dis ..
tribmção
l i ~ Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trm~
ta (30) dias, contados da publicação
do despacho da. aprov<J.ção da respectiva minuta pelo Minis~1ú das Minas
e Energia.
III ......:. Iniciar e conclmr as otlras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo r.om os projetas
aprovados e as .modificacões que torem autorizadas.
Parágrafo único .. os pr'a.zos referl~
dos neste artigo poderão ser prorro·
gados por ato do MlnhGro das Minas
e Energia.
·
Art. 3<? As tarifas do Jm:neclmento
áe energia elétrica serâo fixadas e
revistas triehalmente pela '"Jivlsán de
Ar;ua'3. do Departamento !'1acional aa
Producão Mineral, com aoroYaÇãfJ do
Ministro das Minas e En~r~_::-ta
Art'. ·4!f A t>Tesen+.e r:cncessã.o viga ..
rará pelo prazo de trinta. (30) anos.
Art. 5!f Findo o pl."a>':o da concess§.o,
toctos os ben:-: e ins":)Jações· que, no
momimto. exist-irem em f1 •tJcão exclu·
siva e permanente do." "'"'rvl!(Os concedidos reve;·•.cr§.o à 1Jnifw.
Art. 69 A concession:'l,do poderá re··
querer que ·• concess:1o -'.leja renovada
mediante ~s condições otoe vierem 3
ser estipularJa.s.
Parágrafo 1ínico A eoncessio:náría
deverá entrar com o pecJjdc a que se
refere êste attigo até .Sflf. (6) me~

AT0!5 oo Ponn :ExEcuTIVO

71l0

ses antes de findar o prazo de vigên·.
cia da concessão, entendendo~se, se
náo o fizer, que não pt'etende a ·renova.ção.
Art. 79 E:ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as dispo.sições' em contrário.
Brasília, 30 de março de 1966; 145~
da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

•

DECRETO NQ 58.106 -

DE

30

Dl!

Ml\.RÇO DE 1966'

Declara de utilidade pública faixa de
terra destinada à passcigem de linha
de tTansmissão.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 0 art-Igo
87, inciso I. da Constituição, e nos
têrmos do que dispõe o Decreto-lei
n<? 3. 365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Ler n<? 2. 786, de 21 de
maio de 1956. decreta:Art. 19 li: declarada de utilidade públlca, para fins de desapropriação ou
,~nnstitu!ção de servidão em favor da
Ccmpanhia· Hidra Elétrica do S Fran·
cisco a faixa de terra, com a eXt,en~
sãc de 9. 886m e a largura je 40m,
destinada à passagem da linha de
t1'an{;m:ssão de 51i k'"l entre Goiamnna e Goiana, Municipio de Goiana,
Estado de Pernambuco.
Par'\g:.-afo (mi~ 1. A faixa de terra
está r'"CYJresent"'d~t t1~ r.!ar,ta apr.)Yada
nela lli!inistério 1as Minas e En»rgia e
descrita no memLlriR1 que a ·acnmpa~
nha.
·
Art. 29 A Companhia HlOro Elétri(',a
do São Francisco ·fica .:J.utorízad.'l a
prc;mr.;ver a de:sa.prLlJt'•fl:;:ão do dc::n1nío ~,!ent. das gleba,:": on.1r tal 3e fizer
indts:r·ensâvel P quando não :;e P•. . Ssam in&tituir em se11 f:'lvor as servidões lf·gais neccs:,á:.-h:.;. inclu"S'ive mediante -a invoo;acão r'•s urgência dP
que t'·at~ o artig~ 15 de Dl:Cl'P~o lei
n~J 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n9 2. 786, ··de 21 de
ma.io de'1956.
Art. 39 í!:ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogad.as
as disposições eln contrário.
Brasília. 30 de março de 1966; 145Q
da Independência e 789 da República..
H,

CASTF:LLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N" 58.107 MARÇO DE

1966

DE

30

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Dimitri
Athiê a pesquisar água mineral no
município de Piracicaba, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ai·tigo
87, n9 I, da constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nQ 1.985, de 29. de ja.neiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. l\J Fica autorizado o cidadão
brasileiro Dimitri Athfê a pesquisar
água mineral em terrenos de sua, propriedade no imóvel châcarg, ·s rl'n ta.
Catarina no lugar denominado Pau
D'alhinho. distrito· e município de Ptracicaba, Estado de São Paulo, numa
área P,e sessenta ares (0.60ha). delimitada por um polígono . •nistllineo
que tem um vértice no aHnhamento,
lado sul (S) da Estrada Pau D'alhinho, a quarenta e sete metros e ses~
senta centimetros (47.60m) no !'umo
magnético de vinte graus e cinco mi··
nutos noroeste (209 05' NVV) do camo
noroeste (!'TW) da casa sede da Chácara S2.nta Cã-tarina e os lados a par, tir dêsse vértice são assim definiã_os:
O primeiro lado é um segmento ret.i~
líneo com noventa e sete metros (97 ·
metros), que parte do vértice descnttl
com a rumo magnético de novt' graus
e 'Cinco minutos sudoeste (99 05 SW):
O segundo lado é um segmento retilíneo com quarenta e sete metm"' e
cinqüenta centímetros (47.50 ,m) que
parte da
extremidade do primeirG
lado, com o rumo .magnético de oitenta e ·.·m graus e vinte minutos sudeste f81 g 20' SE) : o tercf'iro lado é o
segment·o retilineo que partindo da
extremidade do segundo lado. com rumv ma.<7!1ét,ico de trinta e sete graus e
dez minutos nordeste ~37° 10' N"'R);
alcRnca o alinhamE'nto, lado sul (8).
da. Estrada de. Pau D'a1hinho; O
.quarto e últ'mo "lado é o trecho do
alinhamento do logradouro citado,
comnreendido entre a extremidade do
terceiro lado e o vértice iniciai. princJpio do primeiro 'lado.
Parágrafo único. A· execução da
p2·esente autorizs.cão fica sujeita as
estinul::J.cões do Regulamento apr.ovado pelo Decreto nQ 51. 72ft, de lg de
fevereiro dp 1963 e da Resolucâo número 3, de 30 de abril de 19fl5, da
çc:missã.o Nacional de Energia ·Nuclear.
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Art. 29 o título da autorização de
-pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto pagará a taxa de treM
zentos cruzeiros (Cr$ 300), e será válido por dois (2) anos a coiltar da
dita da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
·

Art. 39 Revoga-se as disposições· em
contrário.
Brasília,- 30 de março de 1966; 1459
da Independência e 789 da República,
H. CAS'!ELLO BRANCO
M aura Thibau

Mauro Thibau

DECRETO

N~! 58.109 MARÇO DE .1966

DECRETO N9 58.108 MARÇO DE

Pa!ágraro l'ln1co. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorro·gados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 .:€ste decreto Bntra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispoSições em contrário.
Brasília, 30 de março cte 1966; 1459
da Independência é 739 da R~pública.
H. CASTELLO BRANCO

1966

DE 30

DE

Autoriza q Companhia Ferro BrasiM
leiro a instalar grupo termeléltico.
O Presidente .da Reptibllca, us!indo

da atribuição que- lhe :::.mfere o artigo 87, inciso I, da const-.!tuiçãu e
nos têrmos do art. 10 1o Decreto-lei
n9 2.281, de 5 de junho àe 1940,. e
do a1t. 39 do Decreto-lei nç 3. '763, de
25 de outubro de 1941, decreta.
Art. 19 Fica autorizada a Companhia Ferro Brasileiro a instalal" um
grupo turbo-alternador, wm a potência .de 1. 800 kW, em sejj estabelecimento industrial situado no Município de caeté, Estado de Minas Gerais.
§ 1g A energia elétricn produzida
destina-se ·ao uso exclusivo da permissiO!.tária.
§ 29 Em portaria do Minis-tro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetas, serão determinadas as
características técnicas da instalação.
Art. 29 A Companhia Ferro B1·a.si·
Ieiro deverá satisfazer as seguintes
exigências:

DE 30 DE

Autortza· Cimento Portland .Branco do
Brasil S. A. a pesquisar ca.ulim e
argila no muntcipio !'l.c. Magé, Estado ao Rio de Janeiro.

o Presidente da Répúbli.ca, usando
da atJ:ibuiçâo que lhe cunter'~ o ar·
'tigo 87, n9 I, da Constitmçào, e nos
têrmos ao Decreto-lei n9 1.385, de 29
de janeiro de 1940 <Código de Minas),
decreta:
-

Art. 19 Fica autorizada a: Cimento
Portland Branco do Brasil S.A. a
pesqmsar caullni e argila, em terre~
nos ae que é promitente compradora,
no lugar· denominadO Parquf:. Recre1o
D. Pedro II, distrito ·cte Jnhomirim,
municipio de Magé, no Estado do Rio
d.e Janeiro, em duas are~s distintas,
pertazendo dez hectares e trtma e dois
ares _U0,3'2 ha) e que asstm se definem: a primeira, com 01tu hectares
e trinta e dois ares {8,32 rJa} delimitada por um polígono !rregular que
tem um vértice no cruzamento dos
alinhamentos da Avenida B, com a
Estrada de Rodagem Estal1Ua., que 1i~
ga Mauá à Estrada do Cont.ôrno da
Baía da Guanabara e. os Jactos, a par~
tir dêss·e vértice, os se~·umtes comprimentos e rumos verdadeiros: no~
venta e quatro metros í.fH m), dois
graus e trinta minutos suaest~ (29 30'
I - Apresentar ao Departamento
sm ; duzentos e quinze metros (215
Nacional de Aguas e Energia, do Ministério das Minas e Energi<;:t, em três · m), quinze graus suaest,e c159 SE) ;
cento e dezeSsete metros ,11'7 rol, ses(3) vias, dentro do prazo je cento e
senta e nove graus e r,rin~a minutos
vinte 020) dias, os estudos, projetas
sudeste (699 30' SE>; cento e nezese orçamentos das obras e instalações.
sete metros 017 m), sessenta e sete
II - Iniciar e concluir as obras nos
graus e trinta minutos nordeste :8'7;}
prazos que forem fixadoS pelo Minis~
30' NE) ; setenta metros , 70 m) ,. vintro das Minas e Energia, e:>ecutan··
te e sete graus e trinta minutos nordo-as c).e acõrdo com os proJetas aprodeste (279 3{}' NE); cento e vmte e
vados e com as modificações autorinove metros- <129 mJ, onze graus norzadas.
deste (11~ NE); setenta e oito metros
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calcário, em terrenos· 1e propriedade
do Núcleo Agrícola de Monte Alegre,
no lugar denominado Monte Al8gre,
distrito de Monte Alegre, município
de Monte Al-egre, Estado do Pará,
numa· área .de quinhentos hectares
(5()0ha), delimitada por um quadriláN
tero, que tem um vértic'e a dois mil
30' SW). A segunda área com dois
quinhentos e noventa e sete metros
hectareS (2 ha) é delimn.ada por um
(2. 597m), no rumo setenta e quatro
retângulo que tem um "értiCe a vinte
e seis metros e noventa centimetro:l graus vinte minutos noroeste ..... .
(26,90 m) , no rumo verdadeiro cin~
(749 "2()! NW) de- uma ponte da esliraqüenta graus noroeste '\S.0° NW) do ,. da de Monte Alegre-Co1ónia da Mumesmo ponto de amarração acima
lata sôbre o Igarapé Mulata e (JS !:idescrito e os lados, diver,5entes dêSse
dos a partir _dêsse vértice, os seguinvértice, os seguintes comp! imento3 e
tes coinprimentos e rumos verctadéirumos verdadeiros: duz.:'!nto:::: met.r"o~
ros: ·dois inil e quinhentos metros
(200 m), dois graus e ~;rmta. minutos
(2. 500m), oeste (W) ; doic; mil metros
noroeste (21? 30' NW) ; cem metros
(2. OOOm),. sul (S) ; dois mil e quiOCO m), oitenta e sete graus e trinta
nhentos metros (2.500m) este tE>;
minutos sudoeste (879 30' SW>.
dois mil metros (2. OOOm). ri arte fN)
Parágrafo Unico:
A eXecução
elo.
Parágrafo único. ' A "'xecução da
presente autorização fica sujeita às
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprOvaestipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 51.726, de 19 de
do pelo Decreto n9 51.726. de ·19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
fevereiro de 1963, e da- .Resolüçá'J núCNEN n9 1-63, de g de janeiio de
mero 3, de 30 de abril de 1965, da
1963, da Comissão Nacional de EnerComissão Nacional de Euerria Nugla .Nuclear.
clear.
Art-. 29 O título da aut.oriz,açãD de
Art. 29 o titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
pesquisa, que ser-á uma via autêntica
dêste decreto, pagará a o::t'Xa ·de tredêste Decreto, pagará -a taxa de cinzentos cruzeiros <Cr$ 300) e será Váco mil cruzeiros CC r$ 5. OQO) -, e será
lido por dois '(2) anos, a contar da
válido por dois (2) anos a contar da ·
data: da transcrição no livro p.q)prio data da transcrição no livro próprio
do Registro das Autorizações de Pesde Registro das Autorizações de 'Pesquisa.
quisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
cm cgntrário.
Brasília, 30 de março de 1968; 145~
Brasília, 30 de março de 1966; 145~
da Independência e 789 da República.
da Independência e 789 da República
H. CASTELLO BRf-NCO
H. CASTELLO BRANCO

(78 m), cinqüenta e um· Graus· f trin~
ta minutos noroeste (519 30' N\V);
'duzentos e wn metros ,,., cinqüenta
centimetroS (201,50 mJ, .-;etenta e um
graus noroeste (719 NW). oitenta e
dois metros C82 m), oitenta e sete
graus e trinta minutos 5Udoeste (879

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.110 MARÇO DE 1966

Mauro Thibau

DE

30

DE

DECRETO N9 58."111 MARÇO DE 1966

DE

30.

DE

.Auton:za o cidadão brasileiro 'F:duardo Lins,
pesquisar calcário,
no
município de Monte Alegre, Estado
do Pará.

Concede a Mineração Zascarsil Ltda
autorização para funcionar como
emprêsa de mineraÇão.

o Presidente da República, usando
da .atribuição que lhe confere o artigo 87, n<? I, da Constituição. e nos
têrmos do Decreto-lei n° 1.985, de 29
de jaheiro de 1940 (Código de Minas),
decreta.:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro EduardP Lins, a pesquisar

o- Presidente da República, usa.na.o
da atribuição que lhe ccnfere o artigo 87, n<? r, da Constituição e nos
térmos do Decreto-lei nº .938,· de 8 de
dezembro de ·1938, decreta:
Artigo único. ~ concedida a Mineração Zascarsil Ltda. , com sede em
sao Paulo-Capital, . constitmda por

a

Aros .~ Pox>ER

:instrumento particular de 22 de janeiro de 1965, ~atificado por mstru~
mento particular de 14 cte setembro
de 1965, autorizaçao para funcionar
como
emprêsa_ de mineração, de
acórdo com o que dispõe o ..Jecretolei n9 938, de 8 de .dezembro de 1938,
11cancto a mesma obrigada a cumprir
1ntegraimente as leis . e regulamentos
em vigor ou que
vierem a v1gorai
sõbre o Übjeto da refenda autorização.

Brasília, 30

cte

março de 1966 · 145'il

da· Independência e 789 da RepÍíblica
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N9 58. 112 MARÇO DE

Autoriza
Brasil
argila
do do

1966

DE

30

DE

Cimento Portland Branco r!.o
S.A. a
pesquisar caulim e
no município de M agé, EstaRio de Janetro.

O Presidente da República, usando
· d~ atribuição que lhe .ponfere o artigo 87, n<? I, da Constituição e no::s
têrmos do Decreto-lei nº 1.985,· d,e 29
de janeiro de 1940 (Código de Mina::.)
decreta:
Art. 19 Fica autorizáda a CUnento
Portland Branco do Brasil s. A. a
pesqmsar caulim e argila, em 'terreno& de que é promitente n.ompradora,
no lugar denominado '3-uia de Pacobaiba, distrito de Inhomiriril, munict~
piL de· Magé, no Estado ào Rio de
Janeiro, numa área de trinta e seis
hectares, sessenta e oito ares e se~
tenta e ctnco centiares· (36,6875 hal
delimitada por um polígono irregurar
que Mm um vértice a trezentos e
trinta e dois metros e cinqüent.a centímetros (33'2,5Dm), no rumo verda~
deiro trinta, e sete . graus sudeste
(379 ·SE) da casa do · administrador
da interessada e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros;. ctuzen~
tos e setenta e um metros <271m),
oitenta e dois graus noroeste ..... .
(82Q NW) ; vinte e três metros e cinw
qüenta centímetros (23,50JU), mto
graus sudoeste (89 SW); cento e no~
venta e sete metros e cmqüt~nta cen~
Umetros
097 ,50m), sessenta e oito
graus noroeste (68Q NW) ;· quinhentos e quarenta metros (540m), s~te
.graus nordeste (79 NE) ; trinta e seis

.ExEcuTIVO
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metros e quarenta centímetros
t36,40mJ , oitenta e dois graus su~
deste <829 SE) ; cento e. sete metros
e cinqüenta centímetros '-lD7,50mJ,
oito . graus nordeste- (8° NE) · di!Ztm~.
tos e sessenta e seis metroS . e ·cin~
qüenta centímetros (266,50m>, t.rinta
tres graus nordeste (339 NE); · ctu~
zentos e trinta e nito metros e cin~
qüenta centímetros (23ô,50m), mten·
a e oito graus nordeste (889 NE) ;
trezentos e noventa e cinco metros
e cinqüenta centímetros (395,5úm),
deZoito graus sudoeste (189 SW), cen·
to e cinqüenta e Cmco metros e vint~
centímetros. (155,20m), oitenta' e do1S
graus sudeste (829 SE)-; quinhentos
e sessenta .e quatro metros (f">G4m),
oito graus sudoeste (89 SW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamen.to aprova~
do pelo Decreto nQ 51.726, de 19 de
í'evereiro de 1963 e da Resoluçaci nú~
mero 3 de 3D de abril de 1965 da· Coliüssao Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 o título 'da autorizaçao de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de tr.ezentos e setenta cruz-eiros (Cr$ 370)
e será válido por dois (2) anos a
contar dâ data da transcrição no liv.ro próprio de Registro das Autoriza~
ções de pesquisa.
Art. 311 Revogam-se as disposiçõ8S
em contrário.
Brasília, 30 de ·marçO ·de 1965: 1459
da Independência e 789 da República
H.

ÜASTELLO

BRANCO

Maufo Thibau

DECRETO N9 58.113 MARÇO ))E

1966

DE

30

DE

Autoriza a cessâo de terTenO federal,
sqb a forma de utilização gratuita
elo terreno que menciona à Rêde
Ferroviária Federal S. A.

o Presid.ente, da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 87,. inciso I, da C0nstituição Fe~
dera!, ·e de acórdo 'com 0s artigos 125
e 126 cto·necreto-lei n99.76o·, de 5 de
.>~etembro de 1946, decreta.
Art. 19 Fica autorizada a cessão,
.sob a forma de utilizaçáo gratuita, à
!Rêde Ferroviária Federal S. A. de
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wna faixa de terra c('}ntigua à Estrada de Ferrd central do Brasil, Ram':ll

de Mangaratiba, entre as Estações· de
Paciência e Santa Cruz Estado d'=l
Guanabara, com· a área de .. 27 .000 ~2
~cento e vinte e sete mL metros quaarados) , tudo de acôrdn com os elementos constantes do processo prnt.n-

eOllZado no Ministério da Fazenda s'/b
tt nümero 160.777, de 1965.

!ização total será feita dentro de 12
<doZe) meses, a partir da ctaca da
publicação do respectivo decreto".
II A 'alteração consignada na
cláusula precedente deverá ser aprovada em Assembléia Geral Extre.ordinária, dentro do prazo de 60 (sess<mta) dias, contados da data da ;nblicação dês te Decreto.
Art. 29 A Sociedade contint.Iará.
integralmente sujeita às leis e <!OS r~
gul~mentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autori7..açã-o a qúe alude aquêle Decreto.

Árt. 29 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo . mterior f constrge;::áo de abrigos e oficinas para as composições daquela Ferrovia, tornançiose nula a cessao, sem direito a qualBrasília, 30 de março de 1966; 1459
que;_· indenizaçâo, se fór dada ao rer·
rena, no todo ou em parte, utilização . da Independência e 789 da República.
diversa, Ou ainda se houver inadimH ...CASTELLO BRANCO
plemento de cláusula do contrato que
deverá ser lavrado em livro próprio
Paulo Egydio Martins
do Serviço do Patrimônio ca Uniáo.
, Brasília, 30 de março de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
DECRETO N9 58. 116
DE - 30 'JE
H. CASTELLO BRANCO
MARÇO DE 1966
Octávio Bulhões
DECRETO N9 58.114
MARÇO DE

1966

DE

30

DE

Aprova a alteração introduzida nos
Estatutos da V era Cruz - Com pa.nhia Brasileira de Seguros, relaWJa
ao aumento do capital social.

o

Presidente da República, 'lsando

da atribuição que lhe confere o .trtigo

87,. inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n9 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:·
Art. 19 Fica aprovada a alteraci:io
introduzida rios Estatutos 'da Ve~·a
Cruz ~ Companhia Brasileira de. Seguros, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, autorizada a funcionar pelo Decreto númcco
38.170, de ·31 de outubro de 1955, re- 1
lativa ao aumento do capital soc_ial cie
crs 100.00.0.000 {cem -Inil!Ws de r~·u
zeiros) para Cr$ 200.000. õl!O (d~.lZen
tos ·milhões de cruzeiros), conforme
deliberação de seus_ acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, ,:ealizada _em 26 de abril de 1965, mediante
as seguintes condições:
I - Substituição do texto do i 19
do artigo 59, pelo que segue: "A tea-

Substitui a tabela a que se refere o
arttgo 19 do 'Decreto nr.> 54.104, de 6
àe agôsto de 1964, e dá outras p? oVidências.

o Presidente da República, ·tsando
da atribuição que -lhe confere o <trtig:o
87, item I, da Constituição, decreta:
Ari:.. 19 Fica substituida pela 7.ab.-,Ia
anexa ao presente decreto a t.abela
de gratificações pelo exercício cm gabinete a que se refere o artigo to:> do
Decreto n9 54.104, de 6 de agôsto de
1964 vedada a percepção cumJ.lativa
cte fire.tificações de representação_ c·Jncedidas na forma do Decreto num·~ro
57.772. de 2 de fevereiro de 1966.
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicaçào,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de março de 1966; 1459
da Independência e 789 da Repúbtica.
H.

CASTELLO BRANCQ

Oswaldo Cordeiro de Farias

Os anexos a que se refere O texto
foi publicado no D. O. de 6 de abril
de 1966.
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DECRETO N ,9 58. 117 MARÇO·, DE 1966

DE

3Q

D:&:

Autoriza o cidadão brasaeiro Gabriel
Marques da Silva a pesquisar cauum. no mumcipio de Sail.ta'na do
Parna~ba. Estado de São Paulo.

235

Art. 2.9 O título da autorizaçao de
pesquisà, que será.' uma via autentica deste decreto, pagara :t taxa de
trezentos cruzeiros (.Cr$ :103) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no üvro ~·-n'"!·"lO
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se as disn'lsições
em contrário.
Brasilia, 30 de março de 1966· 145 9
da Independência e 78.<? da 'RepÚblica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n,9 1, da Constituição e nos
térmos do Decreto-lei n.9 .1.985, de
29 de janeiro de :!.940 _(Código
de
Minas) , decreta:
H: CASTELLO BRANCO
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
M aura Thibau
brasileiro Go,briel Marques da Silva
a pesquisar cau!im em terrenos de
sua propriedade no lugar den'J!lllDECRETO N.9 58.118 - DE 30 DE
nado Sitio Mato do Tanque, distrito
MARÇO ·DE 1966
e municipio de Santanà do Parnaiba,
Estado de São Paulo, numf.. área de Concede à Indústria de Cal "S. N!,
um hectare dezoito ares e cinqüenLtda. autorização para funcionar
ta e seis centlares. (1,1856 ha) ,- deli- • como emprésa de mineração.
mitada por um polígono irregular, que
O Pres-idente da Re!)úbnca usando
tem um vértice a quarenta e um me:..
da atribuiçáo que lhe confe-re o artitros (41!), no rumo verdadeiro de
go 87' nQ I, da cOnstituição e tendo
trinta graus e quarenta -e cmco minutos nordeste (309 45' NE), do poste em vista o que dispõe o Decreto-lei
n\1 938, de 8 de dezembro de 1938,_
telegráfico, a margem direita J.a
decreta:
rodovia de Pirapora para Santana de
Parnaíba, no local onde tem início a
Artigo único. E' concedida à ln"""
estrada para a Chácara Santana, e os dústria de Cal "S.N.'' Ltda., Constiladqs a partir dêsse vértice, os setuída por contrato arquivado sob núguintes comprimentos e rumos vermero 413.763 e alterações sor númedadeiros: cento e noventa e três. '11eros 141.426, na Junta Comercial do
tros e setenta centímetros (193,70m),
Estado de Minas Gérais, com s:;de
oitenta e nove -;;Taus e quinze minu- na cidade de Lavras :wtorizaçâo patos sudeste (899 15' SE), quarent}l. e
ra funcionar como emprêsa de minecinco metros (45 m). setenta e oito racão. fJCando :Jb!·'g;,d~ a Cumorir ingraus e trinta minuto;:_ nordeste (789 tegralmente as lei,... "" rrn·,,lamentn~ em
30' NE) ; trinta e oito metros (33m),
··ar sôbre
vigor o~ que vierem a
seis graus e quarenta minu+c<: sudes- o objetO desta autorizaçáo.
te (69 40' SE); duzentos ·e trinta e
Brasília, 30 de-marçc de 1966; 145.9
cinco. metros (235 .n), oitenta e um
graus e· trJnta minutos sudoeste (819 da Independência e 789 da República.
30' SW) ; trmta e cinco metros (35m),
H. CASTELLO BRANCO
vinte e sete graus e trinta. minutos
Mauro Thibau
noroeste (279 30' NW) ; o sexto (6.9)
e último lado é o segmento retilineo
que une _.a extremidade do quintO
DECRJ:<.:TO N"' 58.119 - nE 30 DE
(5.9) lado descrito, ao vértice de par:..
MARÇO DE_ 1966
tida.
·Declara de utiltdaàe püblwa Jaixa de
Parágrafo único. A execução da
terra aestinada a passaqem de tzpresente autorização fica sujeita às
nha de transmissão, e da outra~ proestipulações do Regulamento ap; '.n:avid.encws.
do pelo Decreto n.9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resoluçao núO Presidente da República. tu:.ando
mero 3, de 30 de abril de 1965, da co- da atribmção que lhe cont~;·e o armissão Nac10na1 de Energia .Nuclear. tigo 87, mciso 1, Cl.a Constlt~Jlçao, e

136

ATOS DO PoDER ExECUTIVO

nos têrmos do artigo 151 do Código

de Aguas (Decreto- n<? .24 -b'l3,_ de 1~
de julho ·de 1934) e do !Jcc!·eto-l.el
n'? .3.365, de 21 de junho de 1941, de-

creta:

Art. 1'? ft, declarada de utili.ic.Cte pú-·
blica e sujeita à desapropria\,!áO, amigavet ou judicial, nos termos dQS -a..rt1gos 2º ~ 5º letra "h" dD Decreto-lei
n9 3 ~ 365, de 21 de junho de 1941, al-

terado pela Lei n'-' 2. 786, de 21 de
maio de 1956, por conta e a Ü}VOI da
centrais, Elétricas Fluminenses S.A.,

uma faixa de terra necessârta à construçáo cta linha de transmissão de
energia eletrica-·Rio da-Cidade Mac.abu
trecho Teresópolis--Nova !:''riburgo, de
que trata o Decreto n9 54.3~8, .de 29
de setembro de' 1964, que autorizou
sua construçao.
Art. 29 A faixa de terra referida no
artigo anterior, limitada à larg<lra de
30,00m <trinta metros) e a· extensâo
de cêrca· de 55,00 km, (cÚtqüenta e
cinco quilómetros), conform~ figura
no projeto aprovado constante do
processo da Divisão de Aguas número
8.021-64, teni iníCio na Estaça'J Abaixadora <projetada)' de Tere·.;ópoJis e
atravessa os terrenos de propriedade
atribuída à FUndação Ataulfo de Pai. va, Viúva Ruth de Vasconcellús; Quinta RelíqUia (Carlos Pinto Bergallo1,
loteamento Bairro dá . Prata (Heitor
Peres e _Jair Batista), Qum!:.a do Paraíso, CAv~lino Bastos_ Filho), Fazenda Albuquerque (Country club- de
Teresópolis), Jalmo Monte1ro. Renê
.Bt1la JUli:ê Ct_ Sá.int, Faz,mda Boa Fê.
(Llliz Tourinho), Fazenda -Jüplter. S.
A., viúva Alzira Costa de Moraes, Fazenda Boa Fé (Li.üz Tourinho ---' outro
trechoJ, ,:fosé Francisco- Lipe Pau1o
Rodrigues, Miltc.n· de Freitas, José
No~~; Manoel Rodriguf?s,· Fazen'aa. Vista Alegre '(Dr. José- Queiroz). Fazenda- da Campanha CDr. Guilherme
Beutn€r> PétróníliO :Francis'co ., SHVEill'a
José Medeiros: Antõnio--Dias;- '·Modesto
de Fanas, Manoel P, da Cunh::t, José
Rodngue~. Domingos A_. i_e C?stro,
Antônio Q .. do Canto, Rafael -Batista
c;raniro. bsc_ar _. Gala, . José_ ~o.élr.igues,
João Ntines da Rosa, J.osé Au~usto aa
Costa, Juscelino Rosa, Ernesto Pinheiro· da: Rosa-. "Herdeiros ·ae 'Ailtônio
G~rcia: ,de -Queiroz; Flávià Gatci'a ae
Queiroz, José Jorge,. JoãO' Lú.cio, C<(-

ronel João de Oliveira, Benpmim de
Souza Filho e :Bento Magalb,_a_eS, Dona
Joana Mendes,_ :?-aimundo .1:-'rancisco
Sampaio, Fazenda dbs Mendes, (Leo~
nor .Veig·a;· Târiia Mendes de Azev~do,
Hélio MenaeS da Cunha,· Lídia de Ollveira Mendes), Júlio Borges. Doutox
Humberto _de Mora1s, Fazenda do,_ Posft
se í_ECÍ.ilberto 'Ribeiro de CastrC'), Jorge Ranzine, Bertholot de 1\llonus, F-azenda da Posse (Edilberto Ribeiro de
castro, outro trecho>, Pat(;U~ Suisso
(Eugénio Rodrigues de Carva:ho;. Loteamento vargem Bonita <Carlos Pereira Si13.), Juvenal COU!iack Alm1rc
Conctack, Demétrio L. condac};: Joel
Coelho, Júlio E. Otis, Clt!mentA OUs,
José Manoel Rodrigues, José Anselmo
Pereira, Amâncio Azevedo, Henrique
Wltscher, Guilherme Borghofí. Henrique Witscher (outro trecho', Spinelli S.A .. FunctaçáO Getúlio Voxgas,
Comunidade Sào Vicente, Selína Geiser, Alvaro Aguiar e Victor Nogueira,
Carlos Augusto Asth, Henrrqu•" Sc}lneider, D. Olga Chermont àe Miranda, Angelo Michelski, Granjas do
Tinglyn (Juvenal Evêncio. Foly) sítio Sàns souci (Haroldo Pochstaller) ,
ou mais quem de direito.
Art. 39 Quando fôr prescmdivel o
domínio ple11o, a Centrais Elétricas
Fluminenses S. A. poderá na forma
dt Decreto n9 35.851, de 16 de julho
de 1954, instituir, juridicamente, servidão permanente de passagem. para
a linha de transnüssão ·.-çferrila no
artigo 19, desde -que fique- ,,ssegurado a seu favor, o direito 1e praticar
todoS o::; atas de construção, manutenç§.o !'l insp~ç:B( a.a ·linha- e de linhas
telegráficas ·ou telefàmcas at;xiliares.
bem como suas possíveis ::ut~Ta.<:ões e
reconstruções e se .obriguem seus proprietários _a limitar o respectivo uso
e gôzo ao que _fôr compatívP.i. co·m a
existência da servidãO, ab_st~ndo-:,e,
em conseqüência, de pratJ.carerr: den-tro da· faixa 'quaisquer atas--que possam .ou venham a embaraçar, ou, ainda, a causar danos à exp!'cpnant.e,
inclusive não erguendo con-5tnlcóes e
nem fazendo · plantações , rle elevado
porte·.
,!\rt. 49. A Centrais .Elét:dcas Fluminenses ·s.A. ·levantará, em tempo
hábiL ·a plaüta dos .terrenos dcScdtos
no artigo '19, pará -conhecimento ·dos
·interessados e demais efeit-o.=; legais.
Art'. 59 A desapropriaç[o e· declarada cte carâter urgente para" os fms
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do artig-o 15 do Decreto-lei n9 3.::m5,
de 21 de junülo.de 1941.
.Art. 6~ ltste decreto entra em vigor na ,data de sua publicação, revogadas as disposl,çõe$ em contrário.
Brasilia, · 30 de março de 19€6; 1459
da. Independência e 789 da .República
H. CASTE;LLO BRANc·o
Mauro . Thibau

DECRETO ·N9 58 .120 MARÇO DE 1966

OE 30 DE

Outorga a Petnjleo Bmsileü·0 s. A.
(PETROBRÁS) concessão para de. ri'var águas do 1'io Catú.
O Presidente da Repúblit::à, usandoda atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 43 ..b Có.digo
de Aguas (Decreto n<t 24. ?43, de 10
de julho de 1934), decreta:
Art. 19 lt outorgada à Pet.rólec-. Br~
siieiro S. A. (PETROBRAS l concesSãf' para derivar as águas ao ric Catu,
no Municipio àe catú, Estado da
Bahia, necessárias à operaçào da He
finaria Landulpho Alves.
Parâgrafo único. A conressicnar;::
devera apresentar ao Depa1·t~menro
~acional de Aguas e Energ11;1., do M1~
nistério das Minas e Energia, bs !'espectivos projetas e orçamentos. dentro do prazo de cento e ~·inte U20J
dias.
Art. 29 As obras deveráo ser iniciadas e concluídas nos prazos que
forem fi:xactos pelo Ministêno das Minas e Energia e executadas de acõrdo
.com os projetas. aprovados.
Parágrafo único. Em porta.riú do
Minietro das M-inas e Ene1·gta, po~·
ocasiã'o cta aprovação dos projet'os,
sera fixada a descarga de àertvaçâo.
A1:t.. 39 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 49 ~te decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogl,ldas as dispos~çõe.s em rontrâriQ.
~sília, 30 de março ,;te. 1,9_66;· 1459
da Independência e 789 da Répública·.
R,

CASTELLO BRANCO,

M a~ro Thibau
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DECRE-TO N'! 5&.121 MARÇO DE 1966

DE

30

D&

Concede autorização para funcionar
como emprêsa de energia elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que 'lhe confere, o .~r
tigo 87., inciso I, da Constituiçãn, e
nos têrmos do artigo 19 do Decreto- ·
lei n.9 938, de· 8 de ctezembro de 1938,
decreta:
Art. 1.9 E' concedida à Agrico-Industrial Rondónia S. A. com sede
na cidade do Rio de Janeiro, alltorização para funcionar como emprê:::a
de energia e)étrica.
Art. 2,9 este decreto entra em vigor
na data de sua publicaç§.o, revogadas
as disposi~õ<:s em contrário,
Brasília, 30_ d~ marçp de 1S65, !45~
da IndependenCia e 7139 da R~pú ..
blica.
H. CASTELLO BRANCO
j}Jauro Thib-auDECRETO· N,9 58.122

DE

30

l)B

MARÇO DE· 1966

Outorga à Companhia, de EletrificU:, ..
ção· Rura~- do Nordeste concessao
·para düt·ll·uir energia elét1"Zca:·

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar ..

tigo 87, inciso I,, da Constituição, e
nos têrmos dos artig-os 10 do Decreto-lei n.9 2.281, de 5 de junho de
1940 e 3.9 do Decreto-lei n.?· 3.763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19 É outorgada à Companhia
de ·Eletrifica.ção Rural do Nordeste
conce$São P.ara distribuir energ·ia elé ..
trica no Mun.icip~o de Ruy Bàr.basa,
Estado q.a B~hia, ficando autori7..ada
a moritar usinas termelétricas e a.
construir os sistem-as de distribu!cãó
que se fizerem necessários..
·
Parágrafo único•. Em portaria do
MinistrO das Minas e Energia, após
a aprov.ação dos projetas, serão de·
terminadas as caracteristicru:;: técn lcas
das instalações.
Art. 25' A concessionária devera sa.'tisfazer às segl,linte::; ex.igênci~:
I - Submeter à aprÇ)vação do Ministro das Minas e ·Energia ein trêi
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(3) vias, dentro do prazo de cento
e oitenta (180) dias, a contar da
data da publicação dêste Decret•J, os
estudos, projetos e orçamentos t·elativos às usinas termelétricas e- aos
sistemas de. distribuição.
IX. __,_ Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de· trin-

ta (30) dias,· contados ·da publicação
do despacho da aprovação da rP1>pecti.va ininuta pelo Ministro das Mi-

nas e Energia.
III - Iiüciar e concluir as obras
nos prazos que forem éstabelecidos
pelo ·Ministério das Minas e

EnG~-gia,

execlltando;-as de acôrdo com os projetas aprovados e . as modifica~;&>.s
que forem autoriz'adas:
Parágrafo único. Os-pra,zos referdos
neste artigo poderão ser ptorrog::\dGS
por ato do Ministro das Minas e
Energia.
Art.. 3.0 As tarifas do forneoime."lto
de energia elétrica serão fixadas c rr·vistas trienalrriente pela Divisão de
'l'm·ifas, do Departamento Nacional
de A<;l·uas e· Energia, com aprovat;ão
do Ministro das Mi:~ms e Energia.
Art. 4.0 A presente concessão vi.,
g.::-rará pelo prazo de trinta
(30)
anos.
Art. 59- Findo o prazo ela. conc·essã.o,. todos os bens e :instalações que.
no momento, existirem em função exclusiva e . permanente dos serv:.ços
concedidos reverterão à União.
Art. 6.0 A c,oncesstonária p0derã
requerer que a c.oncessão ·seja '"enovada medis,nte _as :condições que vie;rem a ser estipuladas. ·
. Parágrafo único.· A concessionãria
deverá entrar com o pedido a que .se
refere êste artigo até. seis (6) mes~s
an.tes · de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a rennltação.
·
Art. 79 f:ste decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dispOsições em col).trário.
.Brasília, 30 de março de 1966, !459
da IndependênCia e· 789 da Repúbliya.

EXECUTIVO

pEORETO N.' 58.123

MARÇO ·'DE 1966

DE ~0 DE

Declara caduco o Decreto n.? ~ 38. 578 ..
de 16 de janeiro .de 1956.

O Presidente· da República, usando·
da atribuição que lhé confere o s..rtigo 87, n.~ I, da Constituição ·e n9s
têrmos do Decreto-lei n.9_ 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de·
Minas),· decreta:
Artigo único. :f:: declarado crúluco oDecreto número trinta. e &i to. mil quinhentos e sétenta e oito (38. 578), de
dezesseis (16) de janeiro· de mil novece-ntos e cinquenta e seis (Hl5r)) ,.
que autorizou o cidadão brasil(üro
Pedro Francisco do Rêgo Barros a
lavrar água min~ral no município de
Quip_apá, Estado de Perriambuco.

Brarülia, 30 de março de 1966, 1459
da Independência e 78~ da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.124
MARÇO- DE

Autoriza

o

cidadão

196fi

DE. 30 DE

Niq,uro

1tttiliO:

Mellotz,e, a comprar pedras· pTeciosas.

o Presidente da ·Repúb-lica, usando
da atribuição que lhe contere ·o artigo 87, inciso I,· da Constituiçáo- Federal, e tendo em vista o Decre~o-lei ·
n9 4·66, de· 4 de- junho de 1933, de-·
creta:
·
Artigo único. Fica autorizado o cidadão Mauro Attilio Mellone, residente na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, .a comprar pedras.
preciosas nos têrmos do Decreto-lei
n9 456, de 4 de junho de '1938, con~ti.;
tuindo título desta .autorizacão uma
via auténtica _do presente deCreto .
Brasília, 30 de março de 196S; 1459"
da Independência e 730 qa Repúbliêa.

H. CA~TEL!.o B'RANCo

H.

Mauro. Thiba,tt.

Octavio Gouveia , de Bulhõe,s

CASTELLO BRANCO.
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DECRETO Nç 53.125 ·- m; 30

'í39

do ribeü·ão Bonito, e os làdos sâ6
assim definidos: o. primeiro lado é um
segmento i·etilíneo, com oitocentos e
·Autoriza o cidadão brasileií·o Nicolau
:dnte e cinco metros (825.::lL', que parde Vergueu·o Forjas a pe.'lq!âsar
te do vértice inicial com -rufio magareia quartzosa no Mú:nicípi:J de
nético de oitenta e um graus quinze
Descalvado, n~' Estado àe São Paulo.
c1inutos sudoeste (81915' svn ~ o segundo lado é o ségmento retilineo que
o Pres:dentc da ·República, usando. partindo da extremidade do prir::eiro
lado com rumo magnético de quinze
Ga atribuição que lhe con"fere o artigo !:)7, n:! I, ·da Oohstituiçá.o e nos têl'minútos nordeste (0915'. NE>. alcanÇ8, (} CÓl'l',~J"u. Desc'alvadinho; o terce~-:
mos do Decreto-lei ·nQ 1. 985, de 29 de
ro lado é o tTecho do c6rreg;o Descaljaneirá de 1940 <Código de Minas),
vadinho compreendido entre a extre·~
d8creta:
midade do segundo lado ~ sua .barra
Art. 1'? Fica autori"zad.o o cidadão
no ribeirão Bonito; o quarto e últibrasileiro Nicolau de Vergueiro Formo lgdo é o trecho do ribcl.i·á!::- Bojas a pesquisar. areia qua"!:tzcsa em
liito compreendido 'eritre 'J vértk.:! initerrenos de propriedade de Alfredo
cial acima descrito e a bal":a .elo córFranzin, situados no imóvel denon:1I:reg-o Descalvadinho; - ~ei·ceira área,
nado Fazenda Santa Eulália, distnto
com vinte e um hectares e setenta e
e município de Descalvado, Esta~o de
oito ares (21,73 ha), é delimitada por
São Paulo, em três diferentes areas
um polígono mistilí_neo e te;n um véi-.
perfazendo um total de cinqUenta e
tice na margem direita do -rib~)irão
oito hectares e vinte e oito a.res. ...
Bonito, a quinhentos e quarenta· e
(58,28 ha), assim definidas: ·a primeidois metros (542m) , no run.10 magnéra área com seis hectares e dez ares
tico de nove graus quim:;~ mmutos.
(6 10 ha) é delimitada por um poli-·
nordeste (99 15' NE), da barra do c;)rgoÍw mis'tilineo que tem· um vérti~e
refio. Descalvadinho, e os lados a .P;trna margem direita do cónego Sao
tir do vé~tice considerado. tem ns seFrancisco a setecentos metros ...... .
guintes comprimentos e rumos mag(700m), ~o rumo magnêtic6 de cinnéticos: trezentos e v~nt.e P.J.etros
"qüenta e um graus trinta mlnutos s_u(320m), setenta e um graus norQ.este
dveste (51 "30' SW) da barra- do cor(719 NE); duzentos e· quinze metros
rego Descalvadinho, na m a r g e tn
(215m). vinte e três graus trint:l mi-:t>squerda ~\c H/beirão Bonito, e os lanutas llcrdeste (~3930' NEI; tremntos
dos a par1 il dêste ponto são assim
e quarenta metros (340m) setenta e
descritos: o primeiro lado é um ~eg~
um graus vinte e quatro minutos nOrmenta retilíneo, com duzentos .e vinte
deste (7F'24' NE); quatrocentos e tr1n·
e cinco metros (225m) , que parte d."o
:;a e três metros (433m). vinte e qua-·
vértice inicial com rumo magnética
tro graus cinqüenta minutos sudoeste
de oitenta e quatro graus trintr.. mi(24°50' SW); cento e 'Ph1Z8 metros
llUtOE. nordeste (84930' ·"NE·,; o segun(1 "! 5m) , oitenta e um grao1s cinqüenta
do- lado é o segmentO retiiíneo que
e cinco minutos sudoeste (Bl'\)5' 8\V);
p8~.rtindo da extremidade du primeiro '
c; SPXt-J :,.1ct~ t> G segmento retilíneo
lado, com run;w magnéti~o de quinze
que, pc._rtindo da e::tre1:..üdade do quinm~nutos nordeste· (QQ15' NE)
alc·antn Jacto de.:;;;:lt.r. com rumo magnético
~~a .... córre:-';G Descalvadinho; o tercei··
·fre trinta e ~"'üO graus cinqüenta mi:1:0 ladà. é o trecho do cónego D;:;~;cal
nm os sudoestr: (3895"0' SVV) , alcança a
vadiJ.:tho, compreendido e11tre a cxtre··
:na"rgem dÍl."P.'.:~u do .t:ibeirão Bonito; o
mic~ade do segundo lado ::iescdto e a
sétimo e .últ:mC' lado é o trecho da
bana do córrego São 1' rancisc·o; . o
ouarto e último lado é ~. tL·echo ao · margl'!m · rtirr.üa do ribeirão Bonito,
compreend1!1" entre a extremid·ade do
êõ;rrego São Francisco, ~.~ompreendido
sexto -lado e o 'vértice de }:oacti\la, jníeütre o vértice inicial e :ma ))a.rra no
cio do primeiro lado.
cónego Descalvadinho; ~~~ a segunda
área, com trinta hectare:; e qua.renta
Ps.:;:ágrafo único. A ;~x~cl~Ção da
ares (30,40 ha) é delimitada por ~m
p:cesente a.ut.orização fica sujeita àS
poligono mistilin~;o que tem um .verestipulações do Re;::;ul.am:mto anrovado
tice no ribeirão Bonito, a oitocentos
pelo Decreto n9 51. 72-ô, de Ul de fevee cl-..ünze metros (315m··, no rumv
l"fi.i v de l!:l iJ. e da Resolução n9 3, de
inagrrético de quarenta e oito graus
30 àe abril de 196-5, da Comissão Na7
sudeste (489 SE), da bana do cól'l'ego
De.Scalvadinho na mar~ern esquerda
cional de Energia NucleaL·.
Mf'..RÇO DE

19fiô

DE
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título da (tUtoriza.ção de

pesq:uisa, que será uma V!~ autênt:ica
dêste Decreto, pagará a taxa. de ·quinhentos e noventa cruzeiros tCr$ ..•
590) e será válido por doiS (2) ano,:,
a contar da. data da transcrição no
livro próprio de RegiStro· das Autorizações de Pesquisa. ,
Art. 3'? Revogam-se as disposiçõeS

em contrário.

Brasília, 30 de março de 1965; 145-9
da Independência e 789 J.a: República.

Art .. 29 O títu,lo da autorização de
pesquisa, que serát uma via autenttca
dêste Decreto, pagará a taxa de cirico
mil cru.zeiros <Cr$ 5.0QP,00) e serã
~álido por dois. (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
do Registro· das Autorizaçõ-es de Pesquisa·.

-

..

Art. 3<? Revogain-se as disposi~~ões
em contrário.
Brasília, 30 de março de 196·5; 145<?
da Independência e 78<? da República .

H. CASTELLO BRANCO

H. CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

M aura Thibau

DECRETO N9 58.12-6

DE 30 DE

MARÇO DE 19'66

Autoriza Mineração Rio das Mortes
S .A. a pesqUisar minério de ouro
e c'assiterita, no Munic1.pio de Macapá, Território Federal do Amapá.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n<? 1.985, de 29 de

janeiro de 1940 <Código de ~!Iinas),
decreta: ·
·
Art. 19 Fica autorizada Mineração
Rio· das Mortes S. A. a pesquiSar minério de ouro e cassite;:it.'l ein terrenos devomtos, situados n~s nascentes
doo igarapés Sentinela, Areão e Campaihha, da bacia do Rio .Amapari no
lugar denominado, :Village da Beira,
distrito e município de Macapá, Terl'itório Federal do Amapa., numa are-ct
de quinhentos hectares (500 ha), delimitada por um paralelogramo, aue
tem um vértice a mil e duz'entos fie··
tras· (l.200m), no Turno verdadeiro ·de
oitenta e: seis graus nordeste (85<? NE) ;
do canto 11•Jrdeste <NE) do prédio Village da Beira e os lados divergentes
dêsse véitice,· os seguintes comp'rinientos e rumos verdadeiros: dois mil metrOs (2. ogom), oitenta e seis graus sudeste (86<? SE) e. dois mil e quinhentos -metros (2. 5{l0m), dois graus stiÇ.oeste (2Q SW) .
Parágrafo único. A execuçáo da
presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamenw aprovado
pelo Decreto n<? 51.726, de 19 cu~ !evereiro de 1063 e da Resoluçf.to n9 3, de
30 de abril de 1965 da Comissão Nacional de ~ergia Nuc.lear.

DECRETO N<? 58.127 MARÇO DE

1966

DE

30

DE

Autoriza estr.angeiros x adquirirem.,
em revtgoração de ajJramento. o
domínio útil de jração idear do terreno acrescido de niarinha que menciona, no Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe .confere o artigo 87 ,' inCiso I, da Constituicão- Federal e tendo em vista o disPosto no
art. 205 do oecreto-lei nQ 9. 760, de 5
de· setembro de 1~46, decreta:
Artigo único. Ficam .Luciano Viola
e Graziella Gila Viola_,, ~mbl\S de nacionalidade italiana, autorizados a adquirir, em revigoraçâo de afora.rqento,
o domínio útil da fraçâo ideài de 1j3
do terreno de acrescido de marinha
situado na Rua Osório de Almeid:=. número 75, ·antes d~signado pQr lotes 23
e 24 da Quadra 2, no bain·o da tJrca.,
no ·Estado da Guanabaia. conforme
processo protocolizado no · Ministério
da F~zenda, sob o número 188.2C9-6t)
Brásilia, 30 de março de 1966; 145<?
da Independência e 789 tia República ..
H. C.\sTELLi) BRANOO

Octavto Gouve_ia de .Bul;tões

DECRETO N9 58.128 MARÇO DE

DE

30 os:

19~6

Declara sem efeito o Decreto número
8. 313, de 3 de dezembro de .1941.
o Presidente da RepU.blíca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n_<? I, da Constituição -e nos térmos do Decreto-lei n? 1. 985, de 29 de

ATOS

_no ___

PoDE~

janeiro de 19-4:0 (Código de Minas), e
tendo ·em vista ó que ·consta dos ·autos ·cto -DNPM 890-39, ·cto Depártameri·to· Nacion'al da Produção 1\:!iúerai, ·décreta:
· ·
Artigo único. Fica :lec~arado sem
efeito o Decreto número. oito mil trezentos é treze (8.313), de três ~3) de
àezembro de mil novecentos e qua~
úmta e um (1941) que- autorizou o
cidadão brasileiro Labien0 da CoSta
Machado a lavrar calcá~·io, ern .terJ::enos das Fazendas Miranda e Lisanctro, no Mumctplo de Parna1!Ja, B:st:ado de São Paulo, revogadas a8 dispo..<;içõe'-em contrário.
B~<;ilia, 30 de março de 196-6; J45'?
da Independência e 789 da R~:pü!Jlica.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.'? 58.129
MARÇO

DE

1966

DE 30 DE

Autoriza a S. A. àe Cimento, Mineração e Cabotagem "Cimimar"
a
ia.vrar calcário,
no munic!pio de
Parnaiba, Estado de São Paulo.

O Presidente da Re'públicà., usando
da atribuição que lhe confere o ai·t:i:go 87, n.'? I, da .Constituiç'áo e nOs
termos do Decreto·-lei n.'? 1.985, de 29
de janeiro ·cte 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. ·-L'? Fica autorizada a S. A.
de Mineração e Cabotagem "Cim.ima.r". ·a ravr~::: calcaria, em terrenos
das Fazendas Miranda e _Lisandro,
distrito e muniCipio de .Parnaiba, Es~
'WJ,do 'de São Paulo. nuri1a área de cineo hectares ·e ·ctnqüenta ·acef '(5,50 ha·_,,
-ctelimitad,a· por um -hexágono ·que tem
um .vértice·: na extremidad': ·de,_ uma
poligonal de tres lados que, a -partir
da confluência do córrego· Ponte Velha com o rio Tieté, tem suces'sivamente, os seguintes .comprimentos e
rumos verdadeiros: cento e ~tenta
metros {170 m), dezessete gr·aus· e
nofoeste
(17'? 18'
dezoito minuto's
NVV) ; quatrocentos e trinta e ci~co
metros· (435 m), dezenoVe. graus ·e dezeno'Ve niinU.tos noroeste· (19' 19'
NW) · sessenta e cinco metroB e no~
venta' e dois· cefltimetros · (65;92 ril),
Setenta e l.llll graus e ohze ·-nii!1Utos
nordeste (719 11' l\TE) e ~. partir do

.Ex:::cuTI\'0

vértice assim_ consid€!rado <na extreinidáde . do lado do poligonO. caractenzado, sessenta e cinco metros' e
noven,_.r e a eis. c·eritíin'etros (G5,92m') t'l
setenta e mn graus e o'nze minutOs
nordeste (71<? 11' NE) os .!aCtos da po_llgonal têm, sucessivamente,_ .ps seR
guintes comprimentos .e rumos 'verda~
deiros: setecentos e cinq.üent.a e quatro metros e oito centimetros (754,08
m), setenta e um graus e onze minu~
tos nordeste (719 11' NE) ; trezentos
.e trinta metros (330 m), cinco graus
e onze minutos sudoeste (59 11' SW) ;
trinta e três metros e noventa e três
cent1metros (33,93
m), vinte e um
grauS e quarenta e nove minutos sudeste (21~ 49' SE); -vinte e sete me~
tros e sessenta e oito centimetros
<27,68 in}, dois graus e trinta e quatro minutos sudoeste (29 34' SW);
quinhelltos e sessenta e qu_atro roeR
tros e trinta e nove centímetros:
(564,39 m), oitenta e nove graus sudoeste <899 SW) ; cento e quarenta
e três metros e setenta e dois centímetros (143,7·2 m), setenta' e nove
graus e quatr,a minutos noroeste (799
04' NW) .. Esta autorização é outorgida lnediante as condições constantes Qo :Parágrafo único do art. 28 do
Código de Minas e dos artS. 32, 38,
34 e suas alineas, além das seguinR
tes e de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorizaçãO fica sujeita às
estipulações do. Regulam,ento' aProva:cto pelo Decreto n.'? 51.726, de 19 de
fevereiro de 19_63, e da Resolução
CNEN n.(_l 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.<? o concessionário cta autorizgçã_o fica obrigadó ·a recolher aós
cofres públicos, n~ forma di:t, lei -os
tributOs ·que forem deyi'ctos- a Unfão,
ao Estadá .e iw· MJn'icfPio eÍn cumprimentÇ> do ·disposto _·no art. 68 do Códig-? de- Minas..
·
Art. 3'il, se ó cOnCéssi'onâl'lp qa au'
tormaçáo :não cumprir QUÍllquer 'da-S
obrigações que lhe ·incumbem a autorização de lavra será ·declarada caduca ou nula,- na forma dos artigos
37 e '38 dó Código de Minas.
Art.. 4.9 ,As propriedades viZinhas
estão sujeitas _-às servidões de solo e
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subsolo par·a fins de !a.·.tra, na for"'
ma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.

Art. 5.9 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo De-partamento Nacional 'da P_rodução Mintro.l e gn:.>:al {> dos favores discrimtnados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.9 A autonz8.ção de lavra ·terá por titulo êste decNto, que sera
transcrito no livro próprio de registro das Autorizações de Lavra, após o
pagamento da taxa de .seiscentos cru-

Considerp.ndo que as deiormações
identificada,<) vêm causando descontinuidade muito prolongada entre as
atividades de Educação F-isica ministradas nos estabelecimentos d.::: ensino;
Considerando que, não havendo
continuidade na prática da Educacão
Física, os efeitos das suas ativictades,
da maneira como vêm sendo executadas, são nlllos ou contraproducentes;
Considerando que a plenitude do
acatamento do preceito legal- invocado está em função do tempo durante
o qual o educador possa dispor de
alunos·
(1

zeiros (Cr$ 600,00) .·

Art. 7.9 Revogam-se as disposições
em contráfio.

'

"blica.

H. CASTELLO BRANCO

Considerando que tem sido muit-O
variada ·a interpretação do texto da
lei e das resoluções do Conselho Federal de Educação atinenteS ao assunto, O que dificulta a açáo das o.utoridades responsáveis pelo seu cumprimento;

Mauro Thibau

.DECRETO N9 58.130 MARÇO DE 1966

DE

31

D'E

RegUlamenta o art: 22 da Lei 1tUmero
4.024, de 20 de (lezembro de 196l,
que -fixa as Diretrizes e Bases. da
Educação Nacional.

o Presidente da República,· usando
das atribuições que )he confere o artigo_ 87, item I, da constituição Federal, e
Considerando que um dos ob]etivos
da educação nacional é o desenvolvi'mento integral da p·ersonalidade do·
homem brasileiro;
Considerando que a educação . do
povo brasileiro está intimamente lig2,. .•
da aos interêsses da defesa nacional,
para a qual muito contribui a prática da educação física;
Considerando o que consta dos Pareceres n9 16-62, n9 16-A-62, n9 29-65
e nº· 145-.S6 do Conselho Federal de
Educação;
Considerando que o órgão Qe fiscalização do Ministério da: Educação
e Cultura tem verificado casos generalizados de deformação da regra legal, que é a obí·igatoriedade estabe1!}cida no art. 22 da Lei que fixa as
Diretrizes e Bases da Educacão Nacional;
-

~

Considerando que tem havido dUvidas quantci ao lJlOdo de apuração da
frcqüência às aulas ou sessões de
educação física;

Brasília, 30 de março de 1966: 145~
da "Independência e 78.Q da Repú-

,

Considerando, finalmente, que cabe
ao Govêrno prescrever norma's que
evitem distorçõep ou fraudes da regra legal, além do dever· de zelar pela.
sua plena execução, a .fim de que as
finalidades mencionadas no art. P
da referida Lei de Diretrizes e Bases
seja.m · alcançadas, decreta.:

Art. 11? A Educação Física, práticz.
educativa . tornada obrigatória pelo
art·. 22 ela Lei de Diretrizes e Bases,
p.ara os alunos dos cursos prímârio e
médio até a idade de 18 anos., tem
po1· objetivo aproveitar e dirigir as
fôrças do individuo - tisicas, moials,
intelectuais e sociais· - de. maneira
1
a utilizá-las na sua totalidade, e neutra-lizar, na medida do possível, as
condições negativas do educando e do
meio.
~ 1'? Para se alcançar êsse amplo
objetivo, C~lmpre aos estabelecimentos·
de ensino organizar adequado programa de atividades, distribuindo-as pelos dias da semana, "de modo que os
educandos se exercitem convenientemente em quantidade e por tempO
que não venha a neutralizar a· continuid3.de e interligação dos efeitos das
práticas parceladas.

A 'I OS DO. POD"ZR
§ 20
cilda estabelecimento· ·ta'!:a
·comtar de seu 1·egimento a ptáti.ca
semanal de o,tividades físico-desportivas, fixando o número mínimo de
sessões que garantam a continuidade
dos efEitos educativos dos exerc.iclos
e seja capaz de asseciurar o cumpnmento do preceito legal sem férir seu
·e·spírito. que é proporcionar aos alunes formação de acôrdo com .JS prinpios gen:üs da educação.
Art. 2° As aulas ou sessões de edUcação fisica serào Sempre ministradas
.e as atividades físico-desportivas sempre dirigidas por professOres devidamente qualificados.

Art: 39 A prática da Educação Flsica só se fará sob assistência médica, semp:re que possível especia!i:moa.
§ 19 Os. efeitos dos. exercícios serào
·apreciados anualmente e os resultados consignados em livro ou em flchas biométricas, de acôrdo com o
·moctêlo íornecido pela Divisão de
Educação , Física.

§ 29 Incumbe à Divisão de Educação Física .baixar as instruções indispensáveis ao pleno cumprirhento dêste
dispositivo.

Art. 4? Ficam os estabelecimentos
de ensino obrigadOs ainda a inserir
no respectivo regimento a freqüência
T!linima de 75%, em Eduéação Física, necessária à prestação do exame
final das outras disciplinas.
DECRETO N9 58.131 Aprova o orçamento da Caixa
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Art. 59 Não será autoriza·do n tuncionar nem será reconhecido o educandó.rio do sistema· federai de ensino que não atender às recomendações constantes dos Pareéeres ns. lô-ô2
16-A-62, 29-65 e J/15-66,. do . Coriselho
Federal de Educação, no que concerne à. distribuição hon!ria das sessões
e demais preceitos de organizaçao.
Art. G0 As instalações. e o materüü
utilizados nessas atividades serão restaurados, quando estragados,· ou substituídos, tôda vez que.seu uso expuser
os alunoS a perigo, pelo mau estado
em que se .achem, bem ·como melhorados e ampliados progressivamente,
à medida que o desenvolvimento da
Escola · o exigir.
Art. 7!! A Divisão de· Educacáú Física incentivará ao máximó, pelos
meios a seu alcance, e mediante sugestões inovadoras e adequadas, a
prática g-inástico-de,<:;portiva e recreativa, escolar e extra-escolar, facili··
tando aos estabelecimentos de ensino,
.na medida do possível, a exe.cuçáo do
programa a que se refere o art. 11?,
§ 1_9, dêste decreto:
Art. 89 O presente decreto entrarã
em vigor na data de sua pubEcação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília,. 31 de março de ~966; 145º
da Independência e 78" da República.
H. CASTELLO BRANCO

Pedro Aleixo

nÉ 31

DE MARÇO DE

Econôm~ca

1966

Federal do Piauí

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I. da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei n° 4.320
de 17 de marçq de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto n9 54.397:
.de 9 de outubro de 1964, a1temâo pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1965. decreta:
Art .. ~t?: Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento para
o exercicio de. 1966, da Caixa Económica Federal do Piauí autarquia
vinculada ao Ml'mstério da Fazenda.·
'
Art. 2?. :Ê!~t~~ decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
'
Brasília, 31 de março de 1966; 145<? da Independência e 78° d8. República.
H. CASTELLO BRANCO
Octa?;io Bulhôes

Os anexos a que se refere o a.rt. 1!! foram publicados no D. o.· .de

6-4-66,
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DECRETO N9 58.132 -

DE.

EXf:ICUTIVO

31

D.E UARÇO DE 1966

Aprova o orçamento da Caixa· Econômica Federal do Rio Grande dd Norté

o Presidente da República, usando da atribuição' que lhe confere oart. 87, item I,·da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei ,n~ 4.320,

de 17 de marco de j9S4, e rte.acõrdo com o disposto no Decreto nl? 54.897.
de 9 de oUtubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de·

janeiro de 1965, decreta:
Art. lQ ·Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento, para.
o exercício de 1966, da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Norte,
autarqUia vinculada ao Ministério· da Fazenda.
Art. 2'? :;:ste decreto entrará em :Vigor na data de sua publicação, revo-·
gadas as disposições em contrário.
~rasília, 31 de março de 1966; 145Q da IndependênCia e 78<? da- RepN~-.

.
H.

.

CASTELLO BRANOO

Octavio Bulh6es

O_anexo a ·que se refere o art. 1<? foi publicado no D. O. de 11 de·

a-bril de 1966.

DECRETO N<? 58.133-

DE 31-DE MARÇO DE

1966

Aprova o orçamento da Administração do Serviço de Loteria Federal

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o

.,st. 87. item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei n<? 4.323,

17 de março de 19·64, e de acõrdo com o disposto no Deci"eto nQ G4.~97,.
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55. 534 e 55.535, de 11 de
j~neiro d_e 1965,_ decreta:
Ar.t. lQ Fica- aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento para o
e·xercicio de 1966, da Administração do Serviço- de Loteria Federal, autar- ·
quia vinculada ao Ministério da Fazenda.
Art. 2;) .:e:ste decreto entran~, em Vigor na data de sua publicação, tevo~
gadas ·as disposições em contrário.
Brasília, 31 de março de 1966; 145Q da Independência e 78<? da Reptt~
b.hca.

~é

H. CASTELLO BRANOO

Octavio Bulhões

O anexo a que se refere o art.
e retificado no de 19-4~66.
DECRETO N<? 53.134 -

1~

DE 31 DE

MARÇO DE 1966

Promulga o t~côrdo sôbre Privilégios
AduaneiTos de Consulados de Carreira e seus Funcionários coin a República Federal da Alem-anha;.

q· Presidente da República
'Havendo o Congresso Nacional
a.p!·o·vado pelo Decreto Legislativo

foi publicado no D. O. de 11
n<? 57, d!3 1964, o Acôrdo .sôbre Privi-

légios

Aduaneiros de Consulado de·
e seus Funcionários, ~assinado
entre oS Estados Unidos do Brasil e
a República Federal da Alemanha,
em Bonn, a 30 de novembro de 1963.
E devendo o referido Acôrdo entrar
em vigor, de conformidade ·com o seu
. artigo 14, a 2ô de mar-ço de 1966,
isto é, ,trinta dias depois da troca.
C~:n:eira

ATOS

DO PODER ExECUTIVO,

dos Instrumentos de ratificação, decreta:
Que o mesmo, a.penso por cópia
ao presente decreto, seja executado
e cumprido tão inteiramente como
nêle se contém.
Brasilia, 31 de março de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.

Os quais, depois
cado seus Plenos
em boa e devida
no seguinte:
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de haverem troPodêres, achados
forma, convieram
·

Art. ll?. Os consulados de Carreira dos Partes contratantes gozarão de
isenção de direitos e demais . tribatos
aduaneiros, assim como de licença C.e
importação, ou restrição equivalente,
de caráter econômico, para entrada de'
H. CASTELLO BR,\NCO
emblemas oficiais (bandeiras, escildos,
Juracy Magalhães
selos, etc.), documentos oficiais, imp:tessos, mobiliário, material de (·XAcôrdo entre os Estados Unidos do
pediente, aparelhos domésticos e arBrasil e a República Federal da
tigos de escritório destinados a seu
.Alemanha, sôbre Privilégios .4.dUaU$0 exclusivo, bem como de automóneiros de Consulados de Carrei-ra. e
vel para uso oficial, em número que
seus Funcionãrtos.
o Mi.nistério das Relações Exteriotes julgue compàtível éom as !'especo Presidente da República rios Es- tivas necessidades de serviço.
tados Unidos do B1·asil e o Presiden-.
Art. 29 .. Os Cônsules de Carreira
te da RePública Federal da Alema(Cônsules-Gerais, Cônsules, Côn'sules
rha,
Adjuntos e Vice-Cônsu1~s), das ParTendo em vista que os Cónsu1es de
tes Contratant.es que sejam nacionais
Carreira de ambos os. países merecem
d .... Es.tado que os envte e não exero tratamento consagrado pelos prinç.am atividades privad!l-s remuneracípios gerais do Direito Internaciodas no Estado de residência, go:~arlio
nal e pelos costumes internacionais
de isenção de direitos e dem8is trigeralmente aceitos. e.
butos aduaneiros, assim como de JiConsiderando que a concessão de · cem,'-3, ie importação, ou re~t}:ição
privilegios aduaneiros aos Consulados
equivalentf! de caráter econômico.
de Carreira de ambos os países conpara. seu mobiliário e artigos de concorrerá pâra a melhor· execuçrto do
sumo de uso próprio ou doméstico,
seu serviço;
inclúsive um automóvel destinado a
seu uso particular substistindo ts.is
Considerando as vantagens mútuas
pr1yllégios durant-e todo o temno ào
que resultariam da extensão aos
exercício de suas funções.
Cônsules de Carreira de ambos os paises dos privilégios aduaneiros usUalArt. ·31>. Os Oficiais de Chancelaria
mente reconhecidos aos seus Agen~es
de Carreira dos Consulados· de CarDiplomáticos.
reira das Partes Contratantes ·V,onr..,ão
Considerando que a concess~,o de
de isenção de direitos e demais trialguns privilégios aduaneiros aos Ofibutos aduaneiros, assim como de 'liciais de Chancelaria de Carreira dos
cença de importação, ou 'restrição
Consulados de Carreira de ambos os
equivalente de caráter econômlco. papa1ses ê de co.nveniência para as
ra seu mobiliário e artigos de conPartes Conü.'atantes,
sumo de uso próprio ou domf:!stico,
Resolveram concluir um Acôrdo
inclusive um automóvel, destinado à
sua primeira instalação.
sõbre PrivilégioS AdUaneiros de cen!mlados de Carreira. e seus FUncionáArt. 49. As pessoas que exerçam
rlos e, com êss~ objetivo, nomearam
nas Chartcélarias dos consulados de
seus Plenipotenciários, a· saber:
Carreira das Partes Contratantes as
O Presidente da República .dos Esfunções de Datilógrafo, Arquivista,
tados Unidos do B"!.'asil, Sua ExçelênCriptógrafo e siqlilares, gozarão ·de
cla o Senhor Egydio Michaels~n, Mi~
isenção dé direitos e .de mais tribunistro de Estado da Indústria e Cotos· aduaneiro:; para os artigos de uso
mércio
doméstico, usados, que_ trouxerem em
o Presidente da República Federal
sua bagagem, acompanhada ou desada Alemanha .. sua Excelência o Secompanhada, desde que Sejam nacionhor Dr. Gerhard Schrõder, Mini:5tto
nais do Estado que os envie e não
Federal· dos Negócios Estrangeü·os
exerçam 01ttra. profissão.
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Art.' 5\1.

A TOS

Nenhum

to

dispositivo

PODER E:x:ECUT!VO

do

presente Acôrdo deve ser interpretado como permitindo · a entrada :10
territó:rio das Partes Contratantps de
artigos cuja importação seja f'specificamente proibida por lei ou regulamento.
Art. 6\'1. O, número, a transfe1;ência

de propriedade e a substituição dos·

automóycis imnortados 'nos têrmo3 do

Artigo 19 do ·presente Acôrdo pelos

consulados de Carreira das Partes
"Contratantes _terão O inesmo tratamento aplicável à matéria com relaçã?. às suas Missões Diplomáticas.
Art. 79.

A transferência ãe pro-

priedade dos automóveis a que se re-

fere o Artigo 2<? do presente Acôrdo,

é bem as.s!m a 'importação de novos

automóveis pelos Cônsules de Car.l'elra das Partes Contratantes, terão
o mesmo tratamento aplicável à matéria ,com relação aos seus Agt>ntes
Diplomáticos.
Art. 89 .. Os Oficiais .de Chancelaria de Carreira dos Consulados de ·
Carreira das Partes Contratantes poderão vender o automóvel importado nos têrmos do Artigo 3? após o
término de sua missão oficial. no
Brasil, mediante requisição por· via
diplomática, e na República Federal da Alemanha, mediante requisi:..
ção de acôrdo com o regulamento vigente.

Art. 99. Os COnsUlados de Carrei-

ra das Partes Contratantes gozarão

de isenção de direitos e· demais tributos aduaneh;os,, assim como .de licença · de importação ou restrição
equivalente de caráter econômicq,
para a importação de combustíveis e
·lubrificantes destinados aos automóveis de seu uso· oficiál e aos de propriedade particular dos Cônsules de
Carreira e Oficiais de Chancelaria
de carreira, em quantidades compa:..
tíveis com suas reais necessidades.
Art. 10. 1. As isenções 1 aduaneiras
previstas no presente Acôrdo serão
concedidas, no Brasil, mediante requisição por via diplomática, e Íla
República Federal da Alemanha, mediante requisição de acôrdo com o
regulamento vigente.
, 2. AJ5 isenções previstas nos artigos .39 e 49, com exceção das 'l'efe- ·
rentes à bagagem acompanhada, deverão ser. requeridas até seis ·meses

contados a partir da data da chegada do beneticiário áo pôsto, no Era-.
Gll, mediante requisicão por via diplomática, e na. R.êpública ' Federal
da Alemanha, mediante requisição
de aclirdo com o regulamento vigente.
,.rt. 11. 1. Os bens a que se refere o Artigo 19 poderão ser retirados,
do Brasil, mediante requisição por
via diplomática, e da R.epúbllca l<"'edera1 da Alemanha, inediante re'luir.icão de acôrdo com o regulamento
vigente.
2. Os bens a que se ret"erem os artigos 2°, 3Q e 4(1 poderão ser retirad-os, do Brasil, mediante requisição
por via diplomática, e da República
Federal da Alemanha, mediante !·equtsíçáo de acôrdo com. o regulamento vigente, pelos beneficiários dos privilégi'tls nêle.s mencionados q 1.tando
deixarem definitivamente o pôsto.
Art. 12. No presente Acôrdo o têr...
mo "nacionais" significa, com rela:ção ao Brasil, todos os brasileirof:·coinO tais defi'hidos .pela ConStituição
dos Estados Unidos do Brasil e; com
relação à República Federal dá Alemanha, todos ·os alemães como tais
definidos pela Lei- Básica da Repú·
blica Federal da Alemanha.
.b.rt. 13. O presente Acôrdo valerá
também para o "Land". Berlim ,a
não ser que o Govêrno da República
Federal da Alemanha se manifeste
em· sentido contrário. junto ao Govêrno dos Estados Unidos do Bra~
sil, dentro. de três meses após a entrada em vigor do presente Acôrdo ..
Art. 14. O presente Acôrdo entrará em vigor trinta dias depois da troca dos Instrumentos de Ratificação,
a efetuar-se na cidade do Rio de
Janeiro, e sua vigência durará até
seis meses após a .data em que fôr
denu.nciado por uma das Partes Con-.
tratantes.
Em fé do que, os Plenipotenci.ários
acima nomeados firmaram o présen~
te Acôrdo,. e nêle apuserem oS o;rms
selos em dois exeiu.plares, igualmente
autênticos, nos idiomas português e
alemão, na cidad~:; de Bonn aos trinta dias do mês de novembro do ano
de mil novecentos e sessenta e três.
Pela República dos Estados Unidos do Brasil, Egydio Michaelsen.
Pela República Federal da Alemanha, Gerhard SchrOder.
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Decreto nc 53.802, de 16 de
dezembro de 19'03 - Publicacada no D. O. de 25-7-66 ..
58.8'39 Decreto -de 20 de
)ulI:O" de 196:6· - Declara -sem
efeito o Decreto no 52.91:1-8, de
27 de novembro de 1963.
publicado no D. O.de 25í 7-6{)
58.890 Decreto de 20 de
julho de 1966 - Renova o De-'
ereto no 53.805, de 23 de
março de 19ô4. r-: Publicado
no D. O. de '25-7-65
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58.891 - Decreto de 20 de
julho, de 1966
Renova o
Decreto ne 53.807, de 23 de
março de 19-64. - Publicado
no D. O. de 2'5'-7-'66 .•••..•.
58.&921 - Decreto de
20 de
julho de 19tij6 - Renova o
Decreto nc 2.07'6, de 17 de
janeiro de 19D3. _. Publicado no D. O. de 25-7-66
58.893 Decreto de 20 de
julho de 1966 :...- Autoriza estrangeira a
adquirir, em
transferência de aforamento,
o domimo útil de rraçao ideal
de terreno de marmna que
menciona, no Estado da Guanabara.
Publicado no
D. O. de 25-7-"66
58.8'94 - Decreto de
20 de
julho de 19{i6 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriaçào, o imóvel que
menciona, necessário ao' Ministério da Guerra. - Publicado no o. O. de 21-7-66
58.89'5 - Decreto· de
.20 de
julho de 19&6
Regula a
concessão do Prêmio 'vMarínha .do Brasil" à Marinha de.
Guerra Argentina. - Publícado no D. O. de 2Í-'Í-&6 ..
.58.895- A- Decreto de 20 de
julho de 1965· - Estabelece
critérios de prioridade para
a aplicação, na região amazônica, do art. 18, alínea "b"
da Lei n" 4.239, de 27 de [unhode 1963, de acôrdo com a
redação dada pelo .art. 18 da
Lei nv 4.8,69, de 1 de deazmbro de 19"65. - Publicado no
D. o. de 25, e reto no de
2~-7-&6 .

5'S.896 Decreto de 20 de
julho .de 19,55· - Autoriza o
cidadão brasileiro Ermelíno
Matarazzo a pesquisar calcário, no Munícipío de Arcos,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de 25-7-66
de
58.897 - Decreto de 21
julho de 19'56 - Abre, ao Poder Judiciário - Justiça do
Trabalho - Tribunal Regfo'nal do -Trabalho da 2~ Região

191

.,;...... o crédito especial de Cr$
tiO.664.800, para atender às
despesas dscorrentes da Lei
n Q 4.942, de 5 de abril de 1966.
_ publicado no D. O. de
25-7-66

•

165

Decreto de 21 d~
julho de 1966 - outorga .a
SOciedade Anônima de Eletnfícaçâo da paraíba ~once?s~
para distribuir energia elétríea. _ Publicado no V"O. de
_26_7_66 . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .

166

Decreto de ~1 de
, julho de 1966 - Autoriza o
cidadão brasileiro Celino Júlio de Oliveira a pesquis~r
mica no município de Sao
José da safira, Estado de Minas Gerais. - publicado no
D. D. de 26-7-66

16'0.

Decreto de 21 de
julho de 1966 - Ministério da
Fazenda. Abre o crédito especial de crs 1. 412.335. QQ(},
para atender às despesa~ ~om
a conclusão das obras básicas
do xruseu de Arte Modena.. no
Estado da Guanabara, -:- Publicado no D. O. de 2,6-7-66

167

56.89'8 _
191

. 58.899 -

162

6e.900 -

162

16~

163

164

58: 901

- . Decreto de
21 de
julho 'de 1-966 - Autortza a
Mineração Cajury Ltda. a la- .
vrar columbita e berilo no
município de Galiléia, Estado
de Minas: Gerais. ,-------. Publicado no D. "O. de 26-7-66 ....

167

00.902· '------- Decreto de 21 de
julho de, 1966 - Autoriza o
cidadão brasileiro .José Ayr~
son de
Oliveira a
lavrar
quartzo, turmalina, xisto, no
município de Mogt das Cruzes,
Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 26-7-6{)

168

00.903 Decreto de 21 de
julho de, 1966 ,~ Concede à
Gesso Relcos Limitada autorização para continuar a funcionar como emprêsa demineracão. Publicado no
D. O: de 26-7-66
66.904 - Decreto de 21 de
julho de 1966 '- Concede à
sociedade anônima W. M.
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Pá1S.
Jackson,
Inc:
autorização
para' continuar a tuncíonar
na RePública dos Estados
Unidos do Brasil. - Publicado no D. O. de 26-7-66
58.905 - D-ecreto
de
21 de
julho de 19ô6 - Declara prio-

169

ritária ao desenvolvimento do
Nordeste, para efeito de isrnçâc de quaisquer taxas e im-

postos federais, a importação
de equipamentos consignados
à' emprêsa "Companhia Pernambucana. de Borracha Sintética (COPERBO) ", Cabo(Pe) • - Publicado no D. O.
de 3-8-6'6 (SnpL)
58.80S - Decreto de 21 de
julho de l%'ô Míntstértc
da Fazenda. Abre, o crédito
especial da ors 6.472. 592.500,

julho de 1966 - Aprova 8S
alterações introduzidas nos
Estatutos da Companhia Centraí de Seguros, inclusive aumenta do capital social. PUblicado no D. O. de 27··7-6-3
58.90B -Decreto de 2.2 de
julho de 19606 Concede à

170

171

i'H

Allianca Assurance Oompany
Límited autorização para aumentar o 'ceottei destinado às
suas operacões de seguros no
Brasil. - Publicado no D. O.
1'1t

de 27c7-%

5-3.909 . .:. . . . Decreto
de 22 de
julho de 1966 Aprova os
orçamentos das Xraixa..s Econômícas . Federais do 'Pará e
do Paraná. - Publicado 'no
D. O. de 26-7-6ü
58.910 - Decreto

1'li1l

22 de
julho de 19B6
Aprova o
orçamento do Conselho Federas de Medicina. - Publicado no D. O. de 2,6':'7';'6& ..
58.911 - Decreto de
22 de
julho de 196'6
Aprova o
orçamento da Universidade
Federal deS8.uta Catarina.
- publicado no Do. O.· de
26-7-66

.

58.912' - Decreto
de 22 de
julho de 1966 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial no valor de Crg 1S0.0<)O.OGO, para
custear as despesas' com a
recuperação do prédio situado
na Praia. do Flamengo núms1'0 132, do Estado da Gua..
nabara. - Publicado no D. O.
26-7-66

para regularizar a despesa'
com o programa da emergência- no' setor agropecuárío .- Publicado no D. O. de 25'-7-GÜo
58.9ifr7 Decreto de 22 de
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de

1lf8

173

5,s.913 - Decreto
de. 22 de
julho de 1966
Aprova o
orçamento da, Caixa Econômica Federal de Minas, Geraís. - Publicado no D. Q.
_26-7 e ret. no de 19-8-6'3 ..

173

58.g14 ~ Decreto
de 22 de
julho de 1966, - Constitui Comissão Promotora de Organtzaçãoe Execução do Plano de
Comemoração do Sesquicentenário do Na-clm.ento do Jurisconsulto Brasileiro Augusto
Teixeira de Freitas. ~. Publicado no D. O. de 25-7'-6:6 ..

174

58.915 - Decreto de 22 de
julho da 19'66
Aprova o
orçamento da caixa Econômica Federal da Paraíba. Publicado no o. O. de.' 26-7-66

114

68.916 - Decreto de 22 ,de' julho
de 1966 - Autoriza no Ministério da Aeronáutica a fixação de normas reguladoras
para as funções de Ajuüantede-Ordens - Pubtcado
no
D. O. de 25 de julho de 195()

174

68.917 - Decreto de 25 de julho
de 19'66 - Altera os termos
do Decreto ne 57.392, de 7 de
dezembro de 1965, que dispõe
sôbre o recolhimento de diferençasde preços sôbre estoques de trigo e seus derívadoa
e determina outras providências - Publicado no D. Q.
de 2& de julho de 1966 .....•

175-

58.918'---- Decreto de 26 de julho
de 1966 - Aprova a'lteracões
introduzidas nos Estatutos da
Companhia Internacional. de
Capitalização ~ Publicado no
1~~

D. O. de 29 de julho de 1965
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58.919 - Decreto de 26 de 'julho
de 1966 - Cria o EstandarteDistintivo para o 99 Regunento de Infantaria' (Regimento
'rurntn - Publicado no D. O.
de 1 de agôsto de 1966 ....
58.920 - Decreto de 26 de julho
de 1966 - Declara de .utilidade pública, para fins de desaproprtaçâo, o imóvel que
menciona, necessário ao Mlnistério da. Guerra - Publtcado no D. O. de 28 de julho
de 19B6 ..•..••.•.•...•••.....
58.9-21 - Decreto de 2'7 de julho
de 1966 -r- Suspende as ativídades da União Estadual doa
Estudantes de Minas Gerais
- Publicado no D. O. de2'?
de julho de 1966
58.92'2 - Decreto de 27 de julho
de 1966 - Outorga b, Cen-trais Elétricas
MinasGeraís S'. A. concessão para dls-

17t'i

177

177

de'

tribuir energia

elétrica

Publicado no D. O. de 2 e
reto no de 9- de agôsto de lfJ6G
58.923 - Decreto de 27 de' julho
de 1966 - Cassa a autorfzação concedida à Protetora.
Companhia Nacional de Se·
guros Gerais, com sede na cidade de Pôrto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul, para
funcionar na República - Pu..
bllcado no D. O. de 2S'de
julho de 1966
58.924 - Decreto de 27 de julho
de 1966 - Aprova alterações
introduzidas nos Estatutoe da
Regente Companhia Nacional
de Seguros, inclusive aumento do capital social . -- Pub'licado no D. O. de 3 de agôsto
de 1966
58.925 - Decreto de 27 de julho
de 1966 - Aprova alteração
introduzida nos Estatutos da
Centrais Elétrtcns Braslletras
S. A. rr ELETROBRAS Publlcado no D. O. de 2 de
agôsto de 1966.
58.926 - Decreto de 27 de julho
de 1966 - Aprova a altera cão
introduzida nos Estatutos· da"

177

178

178

Regente Companhia Nacional
de Seguros, relativa acaumento do capital social .-' Publicado no D. O. de 3 de
egõato de 1966

179

Decreto de 29 de julho
de 1966 - Autoriza a Emçrêse LUz, e Fôrça Elétrica de
Tietê S. A. a construir linha
de transmissão - Publicado
no D. O. de 2 de agósto- de
1966

179

68.928 - Decreto de 29" de julho
de 1966 -- outorga à Centrata
Elétricas de Minas Gerais 80cíedade Anônima concessão
para distribuir energia elétrica.
- Publicado no D. O, de 2 de
agôstc de' 1966

180

iS.929 - Decreto de 20 de julho
de 1966 ......,.' Revoga o Decreto
nv 53.802, de 23 de marco de
1964, que instituiu o "Prêmio
de Produtividade" a ser coueedrdo aos produtores' rurais
pela Comissão' de Fínancta..
menta da Produção - , Publicado no D. O. de 2 ele agôsto
de 1966
'.. . . . . . . . . . . . . .

181

58.930 - Decreto de 29 de julho
de 1966 - Ministério da Fa..
zenda - Abre o crédito, especial de Cr$ 15.000.000, para
pagamento de aluguéis atraaados de prédios ocupados por
Exatorias Federais I)OS Estado
ele Minas Gerais - Publicado
no D. O. de 2 de agosto de
1966
'

181

68.927

..c-.,-

58.931 - Decreto de 29 de julho
de 1966 - Ministério da Fazenda - Abre o crédito espeeial de Cr$ 30.684.172, para
pagamento de quotas federais
dos munlcímos de Ouro Bran-

ce, Branquinha, Jaramatala e

179

Carneiros, no ,Estado de Ala..
goas - Publicado no D. O,
de 2 de agôsto de 1966

18'1

58.9·32 - Decreto de 29 de julho
de 1966 -'Regulamenttt. a Lei
n- 4.613, de 2 de abril de 196&
- Publicado no D. O. de 1
de àgôsto de 1966 ......•..•

182
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Peçs,

58.933 - Decreto de 29-,de julho
de 1966 - Retifica .a classificação de cargos de nível superior, na parte referente à
série de classes de rsstattsaco
do Quadro de Pessoal -- parte
Permanente, do Departamento Administrativo do Serviço
Público, aprovada pelo riecreto ne 55.09'5, de 19 de dezembro de 1964,' alterada pelos
Decretos ns. 55.284, de 24. de
dezembro de 1964, fi5.845-, de
18 de março de 1965 e 57.746·,
de 4 de fevereiro de 1966, e:
dispõe sôbre o enquadramento
do seu atual ocupante -'- Publicado no D. O. de 1 de
agôsto de 19~6 .. ,...........
lBZ
58.9,34 - Decreto de 29 de julho
de" 1966 - Concede à Christóvão _Neumann & Filhos Ltda.,
autorização para funcionar
corno emprêsa de mineração ~
Publicado no D. O. de 2 de
183
agôsto de 19{j6
58.'935 -Decreto de 29 de julho
de 1966" -"- Autoriza' a Companhia de Míneraçâo ttostoler a
pesquisar areia quai'tzosa, 'no
município de jth-apína, Estado
de São Paulo - Publicado no
D. O. de 2 de agôsto de 1966 184
58-:9-36 - Decreto de 29 de julho
de 1966 - Autoriza o ctdaôâo
brasileiro Joaquim de Castro
a pesquisar bauxita no município de Lavrínhos, Estado de
São Paulo - PuhHeado no
D; O. de 2· .de agôsto
de 1966
1804
.
.
58.937 - Decreto de 29 de julho
de 1966 - Autoriza o cidadão
orasnct-o José TeJ.Ta de Oliveira a pesquisar mínértos de
Cl'OIDO e manganês no município de Piuí, Estado de Minas
Gerais - Publicado no D. O.
de 2 de agôsto de 1966
185
58.9-38 - necrcto de: 29 'de julho
de" 1966 - outorsa conoessao
,à Rádio Educadora São José
Ltda., para instalar uma estação de radiodifusão sonora na
Cidade de Macapá.. r.rerritório
Federal do Amapá
Publicado no D. O. de 2',de agôsto
-r-,

de 1966 ...•.•....•. :.........

185
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1i8.9-39 - Decreto de .29 de julho
de 1966 .:- Autoriza Sandspar

J.\iIinérios Ltda.a pesquisar
quartzito no. muntcípío de Nazaré Paulista, Zstado de São
Paulo - Publicado nó D. 'O'.
de 3 e reto no de 10 de agôsto
de 1966

,'.

íSB

i8.940 - Decreto de 29 de julho
de 1966 - Autoriza o cidadão
brasileiro José Emílio..Rocha a

lavrar ouro e ~ diamante nos
municípios de Bocamva e Diamantina, Estado de ~/iinas Gerais - Publicado no D. O .
de 3 de agôeto de 1.966

181

58.:941 - Decreto de 29- de julho
de" ·1966 - Outorga ao Mu-

nicípio de .Santana do Riacho,
de Minas Gerais, concessão para .dietrtbuír energia
elétrica ...:- Publicado no D. O.
de S de agôato de 1966 ..... ,

~tado

188.

58.942 - Decreto de 29 de julho
de 1966 -:... outorga à oomoarihía Estadual· de Energia Ele-

trtca, do Rio Grande do Sul..
concessão para distribuir energia elétrica - Publicado no
D. O; de B de agõsto e rcu.
no de 15 de setembro de J 966
58.943 -r- Decreto de 19 de agõsto de 1966 - Publica os mdí..
ces de atualização monetarta
dos salários dos últimos ,24
(vinte e "quatro)
meses,)la
forma estabelecida no Decretotet uv 15, de 29 de julho de
1966, e dá outras previdências
_ Publicado no D. O. de 1
e reto nos de 8 e 19 de agôato
de 1966 .....................•

188'

189,

58.944 - Decreto de 1 de aeõsto
de 1966 - Autoriza o cidadâo
brasileiro J osé rtiuarte Irmão
a pesquisar mármore no Mu-

nicípio- de Curacá. Estado da
Bahia - . Publicado no D. O.
de 3 de agôsto de 1966,.....
5a.945 -, Decreto de 1 de acõsto
de 1966 - Concede à "BRi\ZTYPS" Brasilian Typicals 'Limlted autorização para funcionar como emprêsa de mineração ~ Publicado no D. O.
de 3 de agôste de 1966 .00..

190,

190·
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58.946 - Decreto de 1 de agôsto
de 1966 - Concede à Emprêsa
Paranaense de Mineração Limitada, autorização para runcíonar como
emprêsa de
mineração - Publicado no
D. O. de 3 de agôstc de 1966

191

68.94á ....:... Decreto de 1 de agôsto
de 1966 - Concede à Socie-

dade Mineradora .Jamrarense
Ltda. autorização para funéionarcomo emprêsacde mineração - Publicado no D. O,
de 3 de agôsto de 1066 ....

de 1%6

o,

191

1966

Decreto de "1 de agõsto
de 1966 ....,.. Concede reconhecimento à Faculdade de Serviço .Socíal de Brasflta -r- Pu-

194

Decreto de 1 de agosto
de 1966 - Autoriza a Companhia Brasileira de Usinas Metalúrgicas a -pesquisar minério
de ferro, no Município de 8ã,0
Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais _- Publicado no D. O. de ,1 de agôsto de

191

191

192

193

58.952 - Decreto de 1 ce agôsto
de 1966 - Aprova a alteração
introduzida nos Estatutos . da
Companhia de Seguros Minas
Brasil, relativa ao aumento
do capital social - Publicado
no D. O. de 4 de agôstc de
58.95;3: -

194.

58.95,5 -

i8.948 - Decreto de 1 de agôsto
de 1966 - Cria no Ministério

da Aeronáutica o Centro de
Computação da Aeronáutica Publicado no D.
de 2 de
agôsto .de 1966 .... ~.........
58.949 - Decreto de 1 de, agôsto
de 1966 - Outorga concessão
para distribuir energia' eléta'íca - Publicado no D. O. de
:3 de agõsto e reto no de 16
de setembro de 1966
68.950 - Decreto de i- de agôsto
de 1966 - Outorga ao Município de Juruti concessão para
distribuir energia elétrica
'Publicado no D. O" de 3 de
agôsto de 1966 ..... .-........
58.9;51 - Decreto de 1 de agôsto
de 196.6 - Altera, em cumprimento de decisão
judidal,
enquadramento de funcionária'
Incluída na série de classe de
Revisor, do Quadro de Pessoal
do Departamento Adrrúnistra'tívo do Serviço Público, e dá
outras provídénéías -- Publlcado no D. O. de 3 e reto
no de 10 de agôsto de 1966

Pâgs •.

no n: o. de 4 de
agôstc de 1966
58.954 - Decreto de 1 de agôsto
de 1966 - Aprova a alteração
introduzida nos ESt8,tll~OS da
Companhia de Seguros LatinoAmericana, relativa <,.0 aumento do capital social - Publicada no D. O. de.3 de .agôsto
blícado

1966

,

194

Decreto de 1 de agôsto
de 1966 - Autoriza. a Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do, Sul
.a ampliar SUas instalações -Publicado no D. O. de 4 de
agôsto de 1966
58.957 - Decreto de 1 de agôsto
de 19'66 - Abre pelo Ministério das Minas e Enel'r;ia o crédito especial de
~. ,
.
CIf$ '200.000.000
(duzentos
milhões de cruzefros) , para o
fim que especifica .- PUQli~
cada no D. O. de 2 de agôsto de 1966
..

iS5

58.958 - Decreto de 1 de agôsto
de 1966 - Abre, pelo Ministério das Minas e E'rlergia, o
crédito especial de Ors 802.800
(oitocentos e dois nnl e oitocentos cruzeiros), para o fim
que especifica - Publicado no
D. O. de 2 de agôsto de 1966

196'

58.956 -

Decreto de 1 de agôsto
de 1966 - Retifica, na parte
a que se refere o Decreto
nv 52.037, de 22 de maio de
1963 - Publicado no J). O.
de 4 de agôsto de 1966 ....
58.960 - Decreto ele 1 de agôsto
de 1966
Transfere da
Companhia Distribuidora de
Eletricidade do Brejo Paraibano para Sociedade Anônima
de. Eletrificação da Paraíba a

195

58.959 -

194
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Péçs,

Póoe,

concessão
para
produzir,
transmitir e distribuir energia
elétrica -

publicado no D. O,

de 9 de agôsto e reto no de
15 de setembro de 1966 ....
58.961 - Decreto de 1. de agôsto
de 1966 - Cancela _o Decreto

no 29.227, de 26 de Janeiro
de 1961 - Publicado no IJ. O.
de 1.0 de agôsto de 1.9G6 .,..

197

1966

197

68.962 - Decreto .de 1 de agósto
de ·1966 - Autoriza o cidadão
brasileiro José .Antuuea vnace

a

pesquisar algomatollto no
município de Itatiaíucu, Estado de Minas Gerais -- _Publicado no D,. O. de 10 de
agôsto de 1966 ... ........•..

58.96'3 -

197

Decreto de 1 de agôsto

quísar argila e areia quartzosa, no município de Suzana,
Estado de São Paulo Publicado no, D. O de 9 de agôs-

1966

193

.58.004 - Decreto de 1 de agôstc
de 1966 - Concede' à Cal Páranâminas Limitada autorização para funcionar corno emprêsa de mineração - puettceõo no D. O. de' 9 de
agôsto de 1966
68.S65 - Decreto de 1 de agôsto
de 1966 - Transfere do Go-

198

vêrnovdo Estado do Paraná,
para a Companhia Pararraense de Energia El~trica' concessão para distribuir energia
elétrica ......... Publicado no D. O.
de 9 de agôsto de

~9ô6

..-....

HJ9

68:966 - Decreto de 1 de agôsto
de 1966 - Autoriza Mínera-.

ção Alto Paranaíba Ltda.. a
pesquisar bentomta, no município de- Patrocírrlo, Estado
de Minas Gerais -- Publicado

no D. O. de 9 de agõsto de
1966

58.967 -

199

Decreto de 1 de agôatc

de 1966 -

tinto -

Suprime cargo ex-

Publicado no D. O.

de 4 -de 'agôsto de 196G

tiS.008 ....:.... Decreto. de 2 de agôsto
de 19.66 - Díspôe sôbre a re-

20U

'58.969 - Decreto de 2 de agõsto
de 1966 - Aprova as 'J'abelas .

de Fixação de valores da Etapa, em suas diferentes modalidades, e dos complementos ti.
ração comum )hs Fõrcas
Armadas, para o: egundo
mestre de 1966, :di outras
providências -r-' Publicado no
D. 0". de se reto no de' 22 de
agôsto' de 1966
;....
58.970 - Decreto de 2 de agõstc
de 1966 - Abre, pelo Mmíatérfo das Minas e . Energia, o
crédito especial 'de ,
.
CI'S 3.902.888 {três. milhões,
novecentos e dois mil, oitocentos e oitenta e oito cruzeiros) , para: o fim que - especlfica - Publicado no D. '-0. de
3; de agôsto de 1966.
58.971 - Decreto de 2 de agôsto
de 1966 - concedcà Companhia de Navegação NORSUL
autorização para continuar a
funcionar como emprêsa de
navegação de cabotagem
Publicado no V, O, de 8 de
agôsto de 1966
58.972 - Decreto de 2 de a;..:;õsto
'de lB66 ~ Concede à Companhia 'de Navegação, Santos
- "NASA e-' autonzacãn jiara
continuar a Juncíonar como
emprêsa'de navcgacão de cabotagem - 'Publica no D. O·
de 8 de agôsto de 1966
58.973 - Decreto·de 2 de agôstc
de 1966 - Outorga concessão
à Rádio Atalaia de Sergipe
S. A., para instalar uma estação de radíodlfusâo
sonora
(onda média) -;. Publicado no
D. O. de 3 de agôato de 1966
58.974 - Decreto de 3 de agôstc
de 1966 - Autoriza sociedade
por ações, com sede em Roma,

se-

de 196-6 - .Autortza o cidadão
brasileiro .joseph Nigri a J)es-

de

visao de enquadramento dos
cargos e fun,ções da Caixa
Econômica Federal da Bahia
de que trata o art. 19 da Lei
nc 4.345, de 26 de junho de
·1964, e dá outras providências
- Publicado no Ir, O. de 10
e reto no de 22 ele asôsto de

200

201'

2.11

213

213

214.
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Itália. a adquirir, em transferência de aforamento, Q domínio útil do terreno de martnha que menciona, no Estado
da Guanabara Publicado
no D. O de 9 de agôsto de
1956

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

216

[,)6.975 :.-.-. Decreto de 3 de agosto
de 1966 -Fixa os preços mínimos básicos relativos à safra

do ano de 1967 para o algodão
das Regiões Central e Meridional - Publícaoo no D. O.
de 5· de agõsto de 1965

5S..97G - Decreto de 3 de agôsto
de W66 - Fixa. o preço minimo básico relativo à safra
do Girassol de 1967 para o' produto das Regtôes Central e
Meridional ---..:." Publicado no
D. O. de f õe eeôsto de 1966
58.977 - Decreto de 3 de agosto
de 19"6'6 - Fixa os preços mí-"
.nímos bãsicos relatdvós à safra de 1966-67, para os produtos: amendoim, arroz, farinha
de mandioca, .retjão, milho e
soja, das Regiôes Central e
Meridional - Publicado no
D. O. de f e reto no de 22 de
agôsto de 1966
,...

Decreto rlli 3 de agôstc
de 1966 - ' Cria as l'.'s·~aC,JBS
E:Kperimentais da Rodovia De·'
lém-Brasília e dó Sudoeste do
Paraná, subordinadas, respectivamente, ao
Instituto de
Pesquisas e' Experimentação
Agropecuárias do Norte ... ,
(IPEAN) e rnsusutc de Pesquisas e-Iãxperímentação Agropecuárias do Sul (IPEASl, do
Departamento de Pesquísas. e
Experimentação "Agropecuáa'ías, . do Ministério da Agricultura - Publicado no D. o .
de 5 de agôsto de 1966 ..... ,

216

1966
217

218

58.978 -

58.979 - Decreto ele s.ue agôsto
de 1966 ...:..... Dá nova- redação
ao § 49 do art. 2° do Decreto
nv 37.39'6, de 26 de maio de
1955 .e revoga o' art. 41 do
Decreto ne 37.573, de 5 de
julho de 1955 - Publicado' no
D. 0, de 5 de agôsto de 1966

53.980 - Decreto de 2 de agôsto
de UJ66 - Anula total ou
parcialmente dotacües orçamentárias consignadas ao Ministério da Saúde, constantes
da Lei nv 4.DDO, ·de 10 de dezembro de 1985, e abre . ao
mesmo -Ministérío o crédito
suplementar de
.
CrB J.. 594.121. 000 (um bilhão,
quinhentos e noventa e q... latrü milhões, cento e vinte e
um mil cruzeiros), para construção do prédio destinado às
.ropartdções do ];lini:~tél'io da.
Saúd~ sediadas" no Estado da
Guanabara. - Publicado no
D. O. de 4, rep. no de 12 e
reto no de: 18 de agóstc de

221

221

58.981 - Decreto de 3 de agôsto
de 1966 - Autoriza' o Banco
Central da República. do Brasil, como
Agente da União
Federal, a dar a garantia do
Tesouro Nacional a operação
de crédito que menciona
Publicado no D. O. de 4 e
reto no de 22 de agôsto de 1966
58.9B2 - Decreto ele 3 de agôsto
de 1966' - Autoriza 'O Banco
Central da República do Bras11, como Agente
da União
Federal, 9, dar a garantia do
Tesouro Nacional à operação
de crédito que menciona .
Publicado no D. o. de 4 de
agôsto de 1966 , .. .'..........

58.983 - necreto de 3 de agôsto
de 1966 - Altera o Quadro
de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência.
dos
Servidores do Estado - Publicado no ·D. O. de 4 de
agôsto de 1966
58. SB4 - Decreto de 3 de agôstc
de 1966 - Aprova. o Regulamento da Lei n« 4.716, de 29
de junho de 1965, que dispõe
sôbre o registro genealógico de
'animais domésticos 110 País ~
Publicado no D. O. de 8 e ret.
no de 22 de eeôsto d~ 1966 ..
58.985 - Decreto de 3 de agósto
de 1966 - Concede à Ford
~'Otor do Brasil S, A. auto-

221

222

222

223

223
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rtzacão para ccntínuar a runcíonar na República dos E.sta~
dos Unidos do Brasil -- Pubiicado no
D. O . de 9 ele
agôsto 'de. 1966

vernamental de supressão de

trechos ferroviários antieconômícos de que ti-ata a I...ei
no 4.452 de 19'"54, de 5 de ."\1'1225

58.·986 - Decreto ele)l de agôsto
de 1966 - Aprova as altera-

cões introduzidas nos Estatu-tos da Colonial Companhia.
Nacional de Seguros Oeraís,

ínclusíve aumento do capital
social - Publicado no D. O.
de 9 e ret. no de 030 de agôstc
de 1966 .. ".....

225·

5S. '987 - Decreto de 3 -de agôstc
de 1956 --' Suspende a aplicacão de dispositivos do Decreto
9 57. 361-A, de 29 de novembro de 1965, e di outras providências - publicada no .o.o,
de 4 de agõsto "de 1966 ';"

226

58.933 - Decreto de 3 de agõsto
de 1966 - Declara luto oficial
pelo falecimento do Presidente da .Repúulíca de Nic8,rágua - PUb}.ie;J0.o no D. O·
de 4 de agôstc de 1966

225

n

58.9'89 - Decreto de 4 de agôsto
de 1966 - Altera o Regulamento da Superintendência do

Plano de Valorizacâo Econômica da, Amazônia, aprovado pela Decreto no 34:.1',32:,
de 9 de outubro de 1953, e já
outras providências - Publicado no D. O .. de 5 de agústo
de 1966

226

58.990 - Decreto-de 4. de agôsto
. de '19€6 - Modifica a redaçâo do art. 4<:1 do Decreto numero 58.682, de 21 de junho
de 1966 - Publicado' no D. O.
de 8 de agôsto de 1966

228

68.991 . .,. . . Decreto de 4 de agôsto
de 1966 - Ministério da Fazenda. Abre o crédito especial
de Cr$ 80.000.000.01)0, para ser
utilizado pela Carteira -de Co-

mércio Exterior, em caráter
de fundo rotativo .- Publicado no D. O. de 3 de agôsto de 1966

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

Decreto de 4 de agôsto
de 1966 - Dispõe sõbre a implementação da política' gc-

'68.992 -

229

vembro de 1864 -- Publicado
no D. O.'de 8 e reto no de 22
de agôsto de 1966

23~

-58.993 - Decreto de 4 de wrõsto
de 1966 - Altera dispositivos
do Decreto n- 57. Ut4, de 15
de fevereiro de 1966 -- Publicado no D. O. de [) de agôsto _ de 1966 .... ,.............

233

Decreto de 4. ele agôsto
de 19G6 - Cria a Série de
Classes de Fiscal de -Transporte Coletivo, e dá outras provtdêncías
Publicado no
D. O. de 8 e ret. no de 12
de agôsto de 1965 .. _. .

233

'58,994 -

53.995 - Decreto de -1 de agôsto
de 1966 Dispõe sôbre o
atendimento de despesas com
o regime de tempo. integral e
dedícaoâo exclusiva -- Publicado
D. O. de 5 de agôsto '
de 1966
~
:..

234

58.'098 - Decreto de 4 de agosto
de 18'36.- Autoriza o cídadáo
brasileiro Francisco Ribeiro de
Carvalho Filho a lavrar cassio
tenta, no muntcípto de Coronel Xavier Chaves, -no. Estado
da Minas Gerais. -PUiJlicado
no D. O. de 10 de agosto de
1966 . .
, ,

2,36

5-3.997 - Decreto de 4 de agôsto
de 1966 - Autoriza- o cídadâo
brasileiro Renato Salgado P'inheiroa -pesquisar minério de
cobre no município de Itararé, Estado de São Paulo.
_ Publtcado no Diário Ojiclui
de 10" de agôsto de 19GB -..

235

58.99'8 ---,. Decreto de 4 de aassto
de 1966 - Autoriza o cidadão
brasileiro Guilherme de Freitas Jatobá a pesquisar mármore no município de Juàaetro, Estado da Bahia -, -- PUblicado no Diário Of1c1al de
10 de ágôsto de 1966

236

no

58.999 - Decreto de 4 de agôsto
de 1966 - Autoriza o cidadão
brasilalrc Antônio Aparecido

XIX
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P:.iflS,

Pii[Js.

de Toledo a pesquisar feldspato. quartzo e caulim no
município de Socorro, Estado
de São- Paulo. - Publicado no
Diáj'io Oficial de 10 de agósto de 1966
59.000 - Decreto de 4 de agosto
de 1966 --,- Autoriza o cidadão
brasileiro Silvestre Duarte a
pt.squisar minério de manganês no município de Entre
Rios de Minas, Estado de Minas Gerais. - Publicado no
Diurto Oficiai de 10 de, agôsto de 1936
59.001 - Decreto de 5 de agôsto
de 1966 - Disciplina os incentivos fiscais para a constituição, refôrço e recompcsição do capital de trabafnc das
atuais empresas industriais e
agrícolas com sede no Nordeste e dá outras providências.
_ Publicado no Diário O/ic'lal
de 8 de agôsto de 1956
59.002 - Decreto de 5 de agôato
de 1966 - Autoriza o Servtco
do Patrimônio da Uniào'a
-aceítar a doação do terreno
que mrnclona, situado no município de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso. - Publicado no
Diário
tictcü de 9 de agôsto de 19[6

°

59.{)03 - Decreto de 5 de agôsto
de 19{36 - Inclui funções gratifícad'as na Parte permanente
do Quadro de Pessoal do Ministério da Educacão e Cultura . - Publicado no Diário
Oficial de 9 de agósto de
1966 ,
59.004 - Decreto de 5 de agôsto
de 1966 - Retifica o enquadramento dos cargos, funções
e empregos do Serviço de
Alimentação da Previdência
Social -SA.PS. - Publicado
no Diário Oficial de 11 de
ag·ôstode 1966
59,00& - Decreto de 5 de ucósto
de 1966 - Dá nova redação
ao Decreto uv 56.732, de 17
de agôsto de 1965. - Publicado no Diário Oficial de 9
de agôstc de 1966 .,........

237

59. 006 ~- Decreto de 5 da agosto
de 1986 -:- Aprova o orçamento do conselho Regional de
Medicina do Estado da Guanabara. - Publicado no Diario. Oficial de 9 de agosto
de 1966

241

59.007 --,- Decrete de 5 de agôsto
de 19E6 - 'Suprime funções
gratiftcadas do Quadro d::
Pessoal, Parte Permanente, do
Mínistérío da Educação e Cultura. - Publicado no Diário
Oficial de 9 de agôsto de
237

1936

59. DOS -

238

239

239

,

.•.. , .... , ..... ,..

2"tl

Decreto de 5 de agôsto

de 1966 - Aprova o orçamento do Conselho Federal da
Qnimica.
Publicado no
Diario Dfictal de 9 de agóuto
de 1986 . . .. , .. "......

243

59.009 - Decreto de 5 de agôsto
de 1968 - Altera o Quadro de
Pessoal da Universidade do
Rio Grande do Sul. - Publicado no Diário Oficial dê 9
de agôsto da 1986 ..,......

244

59.010 - Decreto de 5 de agôsto
del%g - Altera o Decrete
nc 54.051, de 27 de julho de
1964, que retífica. o Ouadvo
de Pessoal da Universidade de
Santa Oatartna, .12 dá outras
prov'dêncías. - Publicado no
Dtório Oficial de 11 e reto no
dê 22 de agôsto de 1966

244

59.011 - Decreto de 5 de acõsto
de 1966- Retifica o Quadro
de Pessoal do Ministério na
Educação e Cultura. --,- Publicado no Diário Oficial de 9
de agõato de 1966

244

59.012 -

240

Decí--to de 5 de ag-ssto
de 19,('5 - Concede à jlffin01"'lcões Brasileiras Reunidas S.A,
autortza-ão para funcionar como emnrêsa de mineracõo .
Publicada no Diárto Oficial
de 10 de agôsto de 1966

245

Decr-eto de. 5 de llR'A,'ü.o
de 1966 - Transfere conr-oasão. - Publicado no nV{rio
Ofirial de 10 dê agôsto de
1966
:..........

24ô

59.013 -

240
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59.021 - Decreto de S de agôstc
de ,1865 Abre ao Ministério da E'ducação e Cultura' o

59.014 -Decreto de '5 de agôsto
de 19ô6 - Autoriza o xrmtstro
da Fazenda, a contratar opera';'
ções de crédito· e a assinar
Aoôrdos. de Pagamento com o
Govêrno dos Estados 'unidos
da América. - publicado no

crédito especial de Çl'$
Cr$ 1.007.08-9.588 (um bilhão,

Didrio O ]'icial de 9 de agôsto

de 1966

'

o •

•

•

•

24'5

59.015- - Decreto de 5 de agôsto
de 1966 ----: Dispõe

sôbre

a

classificação do Plenárín da
Junta Comercial do Dlstrito
l'"ederal. - Publicado no Diúrio OficiaJ de 8 de agôsto de
1966 . .. .. ,..................

246

ML016 - Decreto de 5 de agôsto
de 1968 ..:...... Transfere 'COJ.1ces ..
são . para dísta-íbuir energia
elétrica.
Publicado LO
Diário 'O/Zcial de 19 de agósto de 19-25-

..

.. ..

247

de 10 de agôsto de 19G6 .. ,.

59.017 - Decreto de S de agôsto
de 19$6 - Autoriza o Servico
do Patrimônio da Uniã:)' a
aceitar a doação do prédio e
terreno do antigo Mercado
Público, sito à Rua João

247

59.018 :- Decreto de ,8 de agôstc

de 19&$ - Abre ao Poder .judícjárto Justiça Eleitoral
'I'rtbunal Regional Eleitoral da Bahia, o crédito -cspecíal de Ors '512.729, para
o fim que especifica. -~ Publfcado no Diário O Iscuü de
10 de agôstó de 1966'
59.019' -

24'1

riscreto de S de agôsto

. de 196-6, Abre, ao Ministérto da Justiça e Negócios
crédito especial
Inferiores,

°

de Crâ '280.000.000, para

°

fim que específica. ~- Publicado do Diário Oficia! de 9
de agôs to de 1966
59,020 - Decreto de 8 de agôsto

ria ao desenvolvimento do
Nordeste, para' efeito ele 'isenção de. quaisquer impostos e
taxas federais, a importação
dos equipamentos novos, sem
similar nacional registrado,
neste desccrttos e consignados
à emprêsa "Indústria' de Laticínios de Natal S. A. - ILNASA", de Natal (RN)
- Publicado no Diário O jicial
de 19 de agôsto de 19"66
59.024 - ~Oecl'eto de ,8 de agôsto
de 196G r-r Declara prtorttáda do Nordeste, para efeito
de isenção de quaisquer taxas e ímnostos federais,' a
importação ~ dos equipamentos
novos, sem similar nacional
registrado, neste descritos e
consignados à emprêsa "Fábrica de Gases Industriais
Agro-Protetoras"

248

de 196-6 - Altera a redação
do art. 10 do Regulamento

249

:248

249

FAGLP

Sociedade Anônima" de Salvador, Estado da 'Bahia.
Publicado no Diário Oficial
de 19 de agôato de 1966 ....

Decreto de 3 de agôsto
de 19"66 - Altera o Decreto
nv 38.673, de 27 de janeiro de
1956, retificado .pelos .Decretos ns. 'SB.96'G', de .3 ele abril

·59.025 -

aprovado pelo Decreto -núme1'0 47.890, de '9 de março de
1960. - Publicado no Diário
Oficial de . 19 de agôsto de
19GB. '.......................

2~8

59'.023 - Decreto de 3 de agôstc
de Hl6G' - Declara prtcríté-

Pessoal nc 374, na cidade de
Santarém,Estado do Pará ,
- -Publicado no Diario Oji...
cial de 10 de agôsto de 1966.

sete milhões, oitenta e nove
mil, qutnhentos e oitenta e.
oito cruzeiros); - Publicado no Diá110 Oficial de 10 de
agosto de 19G6
59.02.,2' - Decreto de 8 de agôsto
de 1855 -Abre ao Mírristéi'Io
das Relações Exteriores o crédito especial de Cr$
crs '86.087.100; para atender
às despesas decorrentes das
Segundas Reuníôes Anuais
Ordmártas do Conselho InterOrdmárías do Conselho Interamerícano Econômico e Social (OlES) da Organização
dos Estados Americanos.
Publicados 110 Diário Oficia!

251
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de
de
rio
de

1958 e 51. 958, de 2 de abril
1983. - Publicado D.O DiáOficial de 24 de agôsto
1966 ., .. "
,....

59.026 - Decreto de '8 de agôsto
de 1966 - Altera o Decreto
nv 3iLü73" de 27 de janeiro de
de 1956, retlrícado pelos Decretos ns. 38.966, de 3 de abril
de '1956 e 5.1.'258, de- 26 de
abril de 1963, Publicado
TIO Diário Oficial de .24 de
agôsto de 1966,

5!}.027 ~ Decreto de 8 de agôstc
de 1965 - Abre,' pelo Ministério da Viação e' Obras PÚbltcas, o -crécnto especial ele
Cr$ 200.000.000, pat-a o I:im
uuc escectnca. - Publicado
J)?.J~í'io Oficial de 19 de
agôsto de ·18G6
59.02-8 - Decreto de 8 'de agôsto

nó

254

254-

251

25.3,

255

255

2.)7

'59,034 - Decreto de D e12 agôsto
de 192'6 - Disciplina a adjudicacão de
cota-parte de
multas, relativamente a quaisC;:UG1' tributos, e dá outras 1.;1'0vrdências.
Publicado no.
Didrio Oficial de 10 de agôsto de 1933 ,.................

:259

êncía elo Conselho Nacional de
Politíca Salarial nos reajus-'
Lamentos, revísêes ou acôrdos
caráter coletivo,

260

'59.036 - Decreto de 9 de agôsto
de 1956 - Aprova os orçamentos dos Conselhos Reaío2~

e

to de 1866

,....

260

59.037 - Decreto de 9 de agosto
de 1966 - Aprova o orçamen-

to

da

Supermtendêncía

de

Servícos de Reabiütacâo Pro-

fissional da Previdência SePublicado no Diário
de 19· de agôsto de

para afim

cíai , -

Que especiftca.
Publicado no" Diário Oficial de 109

.Q ficial

255

1966

.

261

59.038 - Decreto de 9 de agôsto
de 19f-a. - Suspende o funcionamento da Associação dos

go em comissão e funçõaa gra-

Vigilantes portuários do Brasil. - Publicado no Diário

trtcadas do' Território Federal

Publicado. no

Diário Oficial de 19 de agôsto de 1956

oectc. - Publicado no Didrzo
Oficial de 29' de setembro de
1966 . .
' .. ,.

4\l- Regiões. - Publicado no
D1áí'io Oficial de 19 de agôs-

teriores, o crédito especial, de

de Rondônia. -

59.ü33-A Decreto de 8 de
agôsto de 1986
Cria o
GER.AN
Grupo Especial
para Racionalização da Agrojndústrta Canavíeíra do Ncr-

naís 'de Química da 1\\

o

de agôsto de 1,956
,.. '.'
59.032 ~ Decreto de .3 de agôato
de WS'G - Dispõe sôbre o car-

25G

dal de 1J. de agôsto de 19G3,

59.030 - Decreto de 8 de agôsto
de 19G8 -t- Retifica 8, rélacão

Cr$ 20a.OOO.cOO,

Diàr"io

19 de agôsto de

em que sejam partes a SmSI,
S'F,NAI, SESC, SENAO e LB.f'l. .
.- publicado no Diá.1'io ()li-

téhcc de Pcvnambuco. ~ PUbltcadu no Diário otícuü de

nominal que acompanhou

Publico no

salariais de

mento a cursos da Escola 1'0Jitécnica . de
Pernambuco,
agregada i\ Universidade Ca-

Decreto nv 51.593-82 . ."- 'Publicado no Diário' Oticuü de
19 de agôsto de 19[-5
'59.031 - Decreto de -8 de agôstc
de lD0â-- Abre, ao Mtntstérto da, Justiça, e Negócios In-

-

'59.035 - Decrete de D de agosto
de HH36 - Determina Q. audl-

59.029 - Decreto de 8 de agôsto
de 196,8 -,----' Concede reconheci-

19 de agôstó de J.Go6·.;'., ..._.

fica.

Oficial de
1966 .

de 1%3 - Revoga o necretc
nv '53.~07, ele 6 de maio de
de 1G64. - Publicado 110 Diá'do' Oticuü de 19 de agósto de
de 1966
~
,..

5{).033' - Decreto de 8 de agôsto
de 1966 Dispõe, sôbre a
classirícaçâo de órgão de deliberação coletiva que especi-

256

Oficial de
1966 . .

19

de agôsto. de
;.........

261
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59.039 - Decreto de 9 de agôeéo
de 18-66' - Abre, pelo -Ministório da VHu,ão e 'Obras Pú.bucas, os créditos espccíaís
de 01'$ 2.420.410.000 e ,;1'$
Cr$ 2.400.000, para Os fins
qu.::: especifica. Publicado
no Diário Oficial de 10 da
agôsto de 15'66

de São Paulo, as escolas estaduais e munícípaís de arau
médio evccntere e,tl'ibui~Õ8S
para a prática de atos relacíonacos com o ensino superim. - Publicado 'no DiáTio
Giicicü de 19 e reto no da 26
261

50.040 - Decrete de 10 de agosto
de 1966 -

Aprova o

orca-

monto do Serviço de Assistência e Seguro Social dos Economiàrfos.
Publicado no
Diário Oficial de 19/ de agôsto de }966 .'
:
:...

59.041 -

262

'Publicado

19G6
262

263

50.043 -

Decreto de 10 de agôsto
de 19'66 ' - Declara de utilidade pública, para fins de desaproprfaçâo, o imóvel que
menciona, necessárro ao Ministério da Aeronáutica.
Publicado no Diário Oficial
de 11 de agõsto de 1966 .....

263

268

dade pública, para \fins de
desapropzlação, o móvel que
menciona, necessário ao Ministórro da Guerra. _..:.. Publtcado no Dtário Oncuü .de
12 de agôsto dê 1966" ..... ;..
59-.050 - Decreto de 11 de agôstc

1966 Aprova o Estada
Fundação Ensino
Especía.lizado de Saúde PÚ-·
blíca . .----- 'Puh1icado no DidTio
Oficial de 16 de agôsto de
1966 • . ...•..........' ...'.....
59-.051 -"- Decreto de 11 ele agôsto
de 1966 - Homologa Têrmc

272

272

de Garantia firmado em 23
de novembro de 1962. - .. Publicado no Diário Oficial de
19 e reto no de 25 de . agõsto
de
'264

59.015 - Decreto de 10 de eeõsto
de 196-6
Aprova o Regimen-r-:

to do Gabinete do M'nístro
da Justiça e Negócios Interíores. - Publicado no Diário
Ojicial de 12 de agôsto de
59.046 - Decreto de la de agôsto
de 1966 - Transfere, para O

'.......

59.049 - Decreto de 11 de agõsto
de 1966 Declara de utili-

tuto

Funcõea Gratificadas do Gabinete do Ministro da Justiça
e Negóeíos Interiores. -- Publicado no DirJyio, Olicial de

19ê6 .

2~7

de

59.0·14 - Decreto de lO de agôsto
de 1966 -- Altera, ssm numento de despesa a Tabela das

12 de agôsto de 1966

agõsto de 1966
59.043 ---; Decreto de 11 de ugõsto
de 1966 - Altera 3, Ordenan-

vereiro de 1942. Publicado no Diário O jicial de 16- e
reto no de 23 de agôsto de

no

59.042 --.,..- Decreto de 10 de agôsto
de Hl66 - Retifica o Quadro
de Pessoal do Ministério da
]/lal'inha.
IPublicado no
Diário Ojicial de 12 de agôsto de 196B

Publicado
19 de

ça Geral para o Servtco da.
Armada, aprovada pelo" Decreto nv . 8-.726, de6 de fe-

Acrescenta item ao

Diário Oficial de 12 de agôsto de 196'6
_. .

267

no Diái'io Oficial de

art. 48, do Decreto 11.9 52269
.de 17 de julho de 1963, 'qU~
Z,,1t-81'OU o Regulamento do
Sel'viGo de Identíftcácào (lo

Exército.

de agôsto de 1966
59.C{L7 - Decreto de 10 de agôsto
de 1938 - Extingue o Consulado Privativo do Brasil em

Rocha, Uruguai -

Decreto de 10 da agõsto

de 1966 -

Pilgs.
sistema. de ensino' do Estado

1868

_

botagem, sob a
264

~

......

281

Decreto de 11 de agôsto
de 1966 - Concede a Sociedade Navegação "Transmar"
Limitada
autorização para
continuar a funcional' como
emprêsa de navegação de ca-

59.052 -

nova forma

social de Navegação "Trensmar" S. A. - Publicado no
Diário Ojicial de 18 de agôsto de lSê'6..................
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,5.9.053 ~e

â

Decreto de 11 -de agôsto

1966 -

Outorga concessão

Sociedade Anônima correre

Braailíense, para instalar uma
estação de radiodifusã-o de
sons e imagens (televisão)
na cidade de Brasília "- D,F:
Publicado no Diário _Oficial
de 12 de agôsto de 1966
59.054 - Decreto de 11 de agõsto

2'82

~e 1966 _Concede
Amerrcan
Motorfsts
Insurance
Company autorização pará
aumentar o capital destinado
as Suas ope~'ações de .segu.à

110 Brasil. no Diário Oficial
agôatc de 1966
l'OS

282

282

Minas

de

lS63

286

Decreto de 12 de agôsto
de 19G6 - Cria o Centro de
Processamento 'de Dados di>
Exército.
Publicado no
Diário Oficial de 16 de agôs-

to de J.9%

286

Decreto de 12 de agôsto
de 1966 - Abre ao Mínlstério das Relacões Exteriores o

_59.064 -

crédito esnecial de

em

o-s

"Escola de Didática do Bn-

crs

1.5.000.DOO para

.

atender

as despesas decorrentes da ví-

stno Agrícola" o atual Curso

sita

de Didática do Ensino Aerfco-

ao

Brasil de

Governa-

dores Estaduais Noi-te-Ame-tcanos. - Publicado no Diário Oficial (1-' 1G e ret. no de

la, sem aumento de desuesaa
e. dt tennina ~utras. provirl.-3n~

CIOS. -

283

Decreto ·de 11 de naôsto
de 19F1S - Declara de uttbdade pública a Fundaoã o Berre-

59.'053 -

23 de a-e-ste de 1965 ..
59.0f:6 - Decreto de 12 de agõstc
ele 1986 -,..... Declara de utilidade núbttoa, para fins de da-

saproprtacão,

em

ÜWOT

287

da

Ocmoanhia Va,le do RJ.o Doce S. A .. a área de terr-a que
msncíona.. -- Publicado no

ffcente Lucas Araújo com
s2de em. Passo Fundo' Estado DO Pio Oranrte no ~1Jl Pnbttcado no piário Oficial
de 19 de agôsto de 19~6 ....
59.059 --'----. Decreto de II de agôsto
de 1.9$6 - Promulga, o 0ouvênio de Intercâmbio Cultural
com Israel. - Publicado no

de

59.053 -

283

Publicado 110 Diário
Ojicial. de 1f e reto no de 23
de agôstc de 1966, .... _......

Estado

Publicado no Díário Oficial de 22 de agêsto de

Decreto de 11 de agôsto

Transforma

2B5

mante no município de Dia-

Decreto de 11 de ngôsto
de 1956 - Declara de utilidade pública a Santa Casa
de Míserícórdia de Guacuí,
com sede em Guaçui, Jrstado
do Espírito Santo.' - Publicado no Diário Oicial de 19

196'6 -

Bru-

madínho, 'Estado de Minas
Gerais. - Publicado no Diárzo Oficial de 19 de agôsto
de lf}C6

mantina,
Gerais. -

59.036 -

de

285

dão brasileiro José Pereira
de Queiroz a pesquisar dia-

sede em Bâo Paulo, Estado de

de agôsto .de 1966

284

59,032 - Decreto de 11 de agôsto
de 19ô6 - Autoriza o cida-

59.055 - Decreto de 11 de agôstc
de 1966 - Declara de utilidade
pública' a Sociedade Benefl-cenre 'lsraeltta Brasítetra Hospital Albert Einstein com

S9.057 -

de 1936
".' . . .
59.060 - Decreto de 11 de agôsto
da 1985 ~ Cria o Consulado
Privativo do Brasil em Chuy,
Uruguai,
Publicado no
Díario Oficial de 16 de agôsto de 1966
50.061 - Decreto de 11 de agõsto
de 19S6 - Autoriza o cidadão
brasileiro Geraldo de Lima e
Melo a pesquisar minério de

ferro no munícipío de

Publicado
de 19 de

São" Paulo. - Publicado no
Diário Oficial de 19 de acõsto de 1966
~...

Págs.

Diário Oficial de 17 de agôstc

Diário Oficial de 19 de agôsto

283

de

198ô

_. .

59.066 -- Decreto. ainda não foi
publicado no Diário Oíícuü,
59.037 -

Decreto de. 12 de agôsto
de 1966 - Instituí Oomíssãe
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Especial para o fim 'que espe··
cifíca. ~ Publicado no ina110 Oficial de 1G de agõsto
de 19"6

289

59~06'8

- Decreto de 12 de agôsto
de 19,Gô -, Institui come. Patrono do Quadro de Materal

Bélico,
o Tenente-General
Carlos Antônio Napion ,
Publicado no Diário O j1cia!
de 16 de agôsto de 19G6
59.'Ú69 - Decreto de 12 de agôstc
de 19(;6 - Autoriza o servíco do' Patrimônio da União
a -aceitar a doação do ten-eno ique menciona, situado no
munícípío de .Ioaçaba Estado
de Santa Catarina. - Publi··
cada no Did1'io Oficial de 22
de: agôsto de 1968
,.-.
5,9,070 - Decreto de 12 de agõsto
de 196-6 - Revoga o Decrete
n Q 51.522, de 25-de jU~i110 de
19$2. - Publicado ;'10 Diário
'Oficial de 22 de agôsto de
.1966 .

290

2S0

291

blicado no D. O. de 22 e rcr..
nos de 26 de agôsto e 2 de
setembro de 19ô6
59.07'9 .- Decreto de 1.2 de agôs-

do Aço Ltda. a lavrar caulím no município de Itabírtto, no Estado de Minas Gerais. - Publtcazlo no Di{j,rif)
Oficiar de 22 de agôsto de
2~!2

59,073 - Decreto de 12 de agosto
de 196-6 - Autoriza o cidadão
brasileiro Itagyca. Matos a

pesquisar

água

município de

mineral

Santa

no

do
Sul, Estado de 35.,0 Paulo.
Publicado no _ DiáTio Oiicuü
de 22 de egôsto de 1966 .. ,
59.074 - Decreto de 12 de agôsto
de Uj'66 - Autoriza o cidadão
brasileiro Geraldo Fernandes
de Melo a pesquisar minério

to de 1966 - Aprova oRe':'
gímento da A·dmil1i.3b:açã,o do
Edífícío da Fazenda -- Pu-

Autoriza .HeDl"CLG.'Iinel'a~.iio Oídade

19-66 .

rídicas alemãs, .e dá outras
providêncías - Publicado no
D. O. de 17 de acõsto de 136ô
59.0T7 - Decreto de 12 de agósto de 1966 - Regulamenta .o
item 11 do art. .í.4 do Decreto-lei nv 1.9,85, de- 29 de
janeiro de 194.0, dispõe sôbre

autorrzaçâo de pesquisa de jazida míneraâ que ímpcnha e18vadotgaato na sua efetivação
e dá outras providências
Publicado no D. O. de 18 de
agôsto de 1966 .. '
5!L 078 -" Decreto de 21 da 'JBÔS··

Decreto de 12 de agôsto

de H!'5S sentações,

.

contes a pessoas Iistcas e ju290

rio _ Oficial .de 22 de agôsto

59.072 -

crasnciro Marcelino Gonçalves Júnior a pesquisar mica
no municípío de Macaé, Estado do Rio de Janeiro -- PUblicado no D. O. de 22 de
agôsto de 1966

quartzcsa no munlcípío de
'Itanhaen no Estado de :São
,Paulo. - Publicado no Diá,.........

293

59.076 - Decreto de 12 de agósto de lS-G6 - Altera a xedação
do; art. 2,9 do Decrete número -44.409, de 28· de agõsto
de J.858, sõbre bens peiten-

59.071 ---=- Decretá de 12 de àgôsto
de 19·66 Autoriza o cídadão brasileiro João Manuel
Pereira Filho a lavrar areia

de 19-5-8

de- manganês' no município de
.Iaboticatubas, Estado de Minas Gerais. - Publicado no
no Diário 'Oficial de 22 de
agôsto do 1963
59.075 - Decreto de 12 de agôsto
de 196-8· - Autoriza o cidadão

Fé

292

to de 19GB - Autoriza o Departamento Nacional de AgU2.S
e Energia, do Miniskrio' das
Minas e Energia, a reconhecer
como investimento elas concesstonárias de serviço público
de energia elétrica, cujo contrôle acionário foi 2...dquírtdc
pela ELETROBRAS, nos termos da .Leí no 4: .428, de 14· de
outubro de 196:1:, o valor que
menciona, para efeitos do disposto no § 1<) do art. 5° do
Decreto-lei,nQ '3.128, de 19 de
março de 1941 ' - Publicado no
D. O. de 17 de. agôsto de 196.6
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$9.080 - Decreto-de te de agôsto de 1966 - Declara de utíIídade pública, para Em de
desapropriação, pelo Departamento Nacional· de Eatradaa
de Rodagem, a área de terreno
situada nos Municípios de
Santa Rita, Rio. Tinto e Ma~
manguape, no Estado da Paraíba - Publicado no D.· O.
de 19 de agõsto de 1866 ....
se .081 - Decreto de 16 de agôsto de 1966 - Declara de utllidade pública, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, a área de terreno situada nos }/r:urücipios
de João Pessoa, Bayeux e
Santa Rita, no Esta,do da Pàraíba - Publicado no ]). O.
de 19 de agôsto de 1966 . _. .
j9.082 - Decreto de 16 de agôsto de 1966 7- Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação pelo
Departamenta Nacional de Estrad,a3
de Rodagem, a área de terreno situada nos Municípios de

59.086 --Decreto de 16 de agôsto' de 1966 - .Concede :1 Freta
Oceânica Brasileira S.
A.

301

303

•

58'.038 --- Decreto de 18 ele agôsto de 19[;6 - Autoriza a ela.

Brasileira tde zinco a P23C1ui-

301

302

Sal' minério de C::JIJl'C nó murucípto de CU"3.çá, Estado da
Bahia - Publicado no. D. O.
de 23 de agôsto de lf:}63 . . .. '.

304

59 _039 - Decreto de 13 de agõsto de 1966 -----.:. Autoriza o cidadão brasíleíro Geraldo vuoruio a pesquisar mica-e coulím
no município de Espera Pelíz,
Estado de Minas Gerais
Publicado no D. O. de 23 de
agõsto de 1965 ,. ,
_

30'1:

59.090 - Decreto de 18 de agôsto de 1%6 - Declara caduca
o Decreto> no 26. 9'4B, de 25, de
julho
1949 - Publicada no
D. O. de 23 de agôsto de 1866

305

de

-59.091 - Decreto de 18 de agôsto de 1966 - Autoriza Sambra
S. A. Mármores Bruaúeírcs
302

a pesquisar mármore e oalctta
no município
de
Campos,
Estado do Rio de .Ianeíro
Publicado no D. O. de 24 de
agôsto de 1%6 .,. _

ba S. A. para instalar 'uma
estacâo de radíodífusão sonora
na 'cidade de João
Pessoa,
Estado da Paraíba - Publicada rio D. O. de 22 de agôsto
e rep , no -de 16 de setembro
de 1966
,.,
y~' .
59.085 ~- Decreto de 16 de agôs-to de 1963 _ Concede reconhecimento ao Curso de NUtricionistas da Escola de Nutricionistas -da Universidade
da Bahia
Publicado no
D. O. de 23 de agôsto de 1966

203

59.087 -- Decl'éto ele 17 de agôsto de 19G6 - Aprova o orçamenta do Conselho Federal de
Economistas Profissionais
Publicado -nc D. O. de 23 de
agôsto de 1036 .... ",.......

>

Bayeux e Santa Ríta, no Estado da Paraíba -- Publicado
no D. O. de 19 de agõsto de
19·56
,.,
,.
S9.083 - Decreto de 16 de agôsto de 1966 - Declara de utdlidade pública o Lar das Meninas "Santa Gertrudes", com
sede em Goiânia, Estado dé
Goiás - Publicado no D. O.
de 22 de agôstc de 1966 .....
59.084' - Decreto de 16 de agôsto de 1966 - Outorgá concessão à Rádio Correto da Parai-

autorrzaçâo para continuar a
funcionar como emprêsa de
navegação de cahotagénlPublicado no D.' O, de 23 de
agôsto de 1966 ..... ,. _....

:{03

59.092, - Decreto de 18 de ugósde 1966 - Autcrtza a Siderúrgica São Sebastião de

to

Jtatdaíussu S. A. e pesquisar
minério de ferro, no municí302

303

pio de Itaúna, Estado de Minas Gerais - Publicado no
D. O. de 24 de agôsto de 18{iG
59.093 - Decreto de 18 de agôsto de 1966 ..o..:.- Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Pacífico Homem JUnior a pesqui-.
ser minério de manganês, do-
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Pàoe,
serviço Social de Ribeirão
Prêto ~ publicado no D. O.
de 23 de agõsto de 1966 ....

lomita- e caulim, 110 municipto
de Itabil'ito,· Estad(l de Minas
Gerais - publicado no D. O.
de 24 de agôsto de 19G6 ....
59.094 _ Decreto de 18 de agôs-

306

Motor trníon tnsurauce Company Lírmted autorização para

to de 1966 --:- Autoriza o cidadão brasileiro Angelo BorroIctbí a pesquisar qm.rt:;>;ito no
município de Rifain~: Estado
de São Paulo - pubücado no
D, O. de 24 de agôsto e reto
no de 2 de setembro de 1966
-59.095 -

aumentar o capital destlml.do
às suas operações de seguros
'no Brasil - Publicado no
D, O. de 24 de agôsto de 19,66
307

Decreto de 13 de agôs-

59.096 - Decreto de 19 de agósto de 1966 - Declara de -utíIidade pública Imóveis situados em Belém, necessários a
Ul1iversidE'~de :i?erleml do Pará
_ ,publicado no ]). O. de 22
de agôsto de 19G6 ,.........
59,097 - Decreto de 19 de agôsto de 1966 - Extingue o Consulado Honorário do Brasil em
Murcia, Espanha - Publicada
no D. O. de, 24 de acosto e
reto TIO de 2 de setembro de
1956

307

B10

303

59.105 - Decreto de 19 de agôato de 1966 - Declara de utilidade pública a Fundação
Padre Ibiapina, com. sede no
Crato, Estado do Ceará - Publicado no D. O. de 24 de
agôsto de 1965
,
"

~11

309

309

Decreto de 10 de agõsto' de 1966 - Cria a Carteira
de Identidade para 1.-lS0 dos
componentes
do
Corpo de

59.100 -

Bombeiros do Distrito Federal
_ publicado no D. O. de 22
de agôsto de 1965 .. , .... , .. "

59.101 - Decreto de 19 de agôsto de 1966 - Concede reconheoimento à Faculdade de

310

303

Decreto de 19 de agosto de 1966 - Cria o Consulado
-Honorárto do Brasil em Alí-

59.099 - Decreto de 19 de aaôsto de 1966 - Dêclara públlcas de uso comum, às águas
do 'curso dágua que especifica _ Publicado no D. o. de
22, de agôsto de t-966
,.

do no D. O. de 24 de agosto
de 1966
59,104 - Decreto de 19 de agesto de 1966 - Declara de utilidade pública o "Hospital de
Manhuaçu", com- sede em
Manhuaçú, Estado de Minas
Gerais _ publicado no D. O.
de 24 de agôsto de 1%6 .,..

59.098 -

cante, Espanha -- publicado
no D, O. de 24 de agôsto de
1%6 .,
,
,.

2H)

59.103- Decreto de 19 de agôsto de, 1966 - Concede à ROYEÜ

&changc Assurance autortzação para aumentar o caprtai
destinado s suas operações de
seguros no Brasil ~ publ!ca-

to de 1966 -Aut,ar.lza ocida-

dão brasileiro Domhlgos Nodarf a pesquisar calcária no
município de colombo, Estado
do Paraná - publicado
no
D. O. de 24 de agôsto de isee

309

59.102 - Decreto ·de 19 de.agôsto de 1965 - Concede a- The

309

59.106 - Decreto de 19 de ngôsto de '1966 - Concede à Companhia Pelotense de Eletri?idade autorização para funcíonar como emprêsa de energia
elétrica - Publicado no D· O ..
de 24 de agôsto de 1966 ,...
311
59.107 - Decreto de 22 de agôsto de 19,66 Cria funções
gratificadas no
Qu-adro de
Pessoal do Mlntstério da Fazenda - Publicado no D. O.
de 1966

311

'5!L 103 ~ Decreto de 22 de agôsto de 19é'6 --'- Autoriza o cidadão brasileiro José Norberto
Diniz 8, pesquisar minério de
manganês nosJ;11unicípios de
Jabotieatubas e 'paquaraçu,
Estado de Minas Gerais
Publicado no D. O. de 24 de
agôstc de :\.966 .".,.........

311

xxvn
Púgs.

P::';gs.

.10ft - Decreto de 22 de agôsto de 1966 -" Altera a redação do parágrafo único do
art. 79 do Decreto n- 57.655,
de 2.0 de janeiro de lS86 ~
Publicado no D"·O. de 24
de -agôsto de 1965
-:.,

~

BO.IlO - Decreto de 2.2 de agôsto de 1966 - Altera o Regimento da Ccntadorla Geral da
República, aprovado pelo Decreto ,n9 1. 508, de 12 de novembro de 1962, e dá outras
providencias - publicado no
D. O. de 24 de agôsto de 1966

312

312

Decreto de 22 de agôsto de 1966 - Autoriza o Departamento Nacional de Estradas de Ferro (DNEF) a

eeder, gratuitamente, através
de têrmo ou contrato, do Estado de Pernambuco o imóvel
de sua propriedade, situado em
Petrolina, naquele Estado -

315

Decreto de 23 de agõsto de 1966 ~ Autoriza o Serviço do Patrimônio da União
a aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no Municipio de Rio Negro, Estado
do Paraná - publicado no
,D. O. de 23 de agôsto de 1966

315

59.119 - Decreto de 24 de agôsto de 1966 - Confere ao Díre-:
ror-Geral do Departamento
,Nacional de Previdência Social

312

~ Decreto de 22 de agôsto de 1966 - Altera o Regimento aprovado pelo Decreto

59;112

no 38.609, de 19 de janeiro de
lS56 - Publicado no D. O. de
22 'e reto no de 29 de agôsto
de 19tH3

315

59.117 r-: Decreto de 23 de agõsto de 1966 - Aprova o orçamento do Serviço de Navegação da Bacia. do Prata - Publicado no D. O. de 25 de
agôsto de 1966 . ~ . • .. .. . . . . . .
59.118 -

5&..111 -

Publicado no D. O. de 24 de
egõsto de 1966

59.116 - Decreto de 23 de agôsto de 1966 - Aprova o orçamento da Administração do
Pôrto do Rio de Janeiro ~
Publicado no D. O. de 25 de
agôsto de 1966

312

as atribuições especiais que
menciona e dá outras providências - Publicado na D. O.
de 26 de agõsto de 19'G6 ...•

316

59.120 - Decreto de 24 de agôsto de 1966 - Suprime cargo
extinto - Publicado no D. O.
de 25 de agôsto de 1966 ....

316

M .113 - Decreto de 22 de agôsto de 1966 - Autoriza a cessão, sob a forma de. utilização
gratuita, do terreno que men-

59.121 - Decreto de 24 de agôsto de 1966 ~ Autoriza a Mag-

ciona, situado no Município

no Estado' de Goiás - Publicado no D. O. de 25 de agosto
de 1966

31T

Decreto de 24 de agôsDá nova redação
aos arts. 39 e 19 e acrescenta
parágrafo ao art. 13 do Regulamento do Salário-Familía
do Tra.balhador - Publicado
no D. O. de 26 de agôsto
de '1966
-.

317

de Rio Negro, Estado do Paraná - Publicado no D. O.
de 24 de agôsto de 1966 ....

nesita S. A. a lavrar eremita
no município de Hídrclêndía,

314

- Decreto de 23 de agôsto de 1966 - Concede 1'8('..0nhecímento do Curso de 'Bi-

blioteconomia da Uníversidade. Federal de Pernambuco Publicado no .D. O. de 26 de

agôsto de 1966 ,

"...

.00.115 - Decreto de 23 de agôsto de 1966 -'--- A Fazenda Re··
gfonal de Criação de Some
passa a denominar-se Fazenda
Regional de Criação de Maraj ó - Publicado nó D. O. de
98 de agôsto de 1966

59.122 -

to de 1966 -

5~.1l4

31'l-

59.123 -

Decreto de 24 de agõs-

to de 1966 - Revoga dispositivo do Decreto n- 1.919, de 19

314

de dezembro de 1962 - Publicado no D. O. de 29 de ugôstó
e reto no de 2 de setembro
de 1966
,...........

318
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59.124 - Decreto de 25 de agôsto de 1966 - Estabelece o salário mínimo regional para os
efeitos previstos na letra «b"
do art. 26 da Lei no 4.239',
de 27 de junho de 19.63 - Publicado no D. O. q.e 29 de
agôstc de 1966 ".............

59.12'5 -

318

Decreto de as õc agõs-

to de 1936' -

.Declara prlorita-

ria 'ao desenvolvimento do
Nordeste, para efeito de isenção de quaisquer impostos e
taxaavfederaís, . a importação
dos .equipamentos novos, sem
similar nacional
registrado,
neste descritos e' consignados,
à emnrêsa «Comuanhía de Tecio.os Paulista": de Paulista
(PE) - Publicado no D. O.
de .Z15 de agôsto de 1966 ....

110 D, O,

3lD

nério de manganês no muni-

cípio de Porteirmha." Estado
de lMinas Gerais - Publicado
320

59.127 - Decreto de 25 de agôsto de 1966 - Autoriza a Companhia, Brasileira do Zinco a
pesquisar minério de cobre no
munícípío-de Curaçá, Estado
da Bahia - Publicado no .0·0.
de 2& de agôsto de 19'86

321

59.128 - Decreto de 25 de agôsto de 1936 - Autoriza o cidadão brasileiro José Pereira
Carvalhal Filho a· pesquisar
'quartzo no município de Passa
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385

Decreto de 14 de setembro de 1966
Declara
luto oficial pelo falecimento
do Presidente da República
da Turquia - ' Publicado no
tio. de 15 de setembro de

Administrativo do Serviço Público - Publicado no D.a. de
19 de setembro de 1$)66 .. '. . .
59.213 - Decreto de 15 -de setembro de 1866 - Incorpora
emissoras do Ministétio da
Educacâo e Cultura ao -Serviço d'e Radiodifusão Educativa do mesmo Ministério Publicado no D.a. de '19' de
setembro de 196-S

Decreto de 15 de setembro de 1966 - Abre ao
Poder Judiciário - Superior
Tribunal Militar - o crédito
especial de crs 90.000.000
(noventa milhões de -oruzeíroa) para o fim que, especifica - Publicado no D.o. de
16 de setembro de 19-66 ....
59.21-5 - Decreto, de 15 de setembro de 19'86 - Altera 'Ü
Regulamento de Uniformes
para os Militares da Aeronáutica, aprovado pelo Decreto no 41.6'00, de '1 de junho de 1957. - Publicado no
D.O. de 19 de setembro de

59.214 -

5,9.207 _ Decreto de 13 de setembro de 1966 - Declara .de
utilidade pública a ".Assoc18,-

386

386

especial de crs 14'.400.000.000,
para completar a integralízação do, capital da Emprêsa
Brasileira de Telecomunicações -.EMBRATEL_ Publi-cado no D.a. de 19 de setembro-de 19<66
'
" .
\59.217 - Decreto de 16 de se·'
tembro de 18'56 ~ Aprova a
àlteracãc introduzida nos Estatutos da Companhia Hemiaférica de Seguros, relativa ao
aumento do capital social PUblicado no D.a. de 21 de
setembro de 1966
59.218 - Decreto de l6 de setembroide H16'o - Concede à,
sociedade ptlldngton urotne-s
(Brasil) Límrted, autcrízaçâo
para continuar a Iuncíonar
na República dos Estados
Unidos do Brasil - Publicado no D.O. de 21 de setembro- de 1966. .
-. . .
E2.219 - Decreto de 16 de setembro de .1965 - Autoriza
estrangeiros a adquirir, em
revlgnracâo de aforamento, o
terreno de acrescidos de marinha que menciona, no Est.ado da Guanabara. - Publicado no D.O. de 21 de setembro de 19'6-6 ... .-.............
'59.220 - Decreto de 15 de setembro de 1866 ' - Autoriza
estrangeiro a adquirir, em
transferência de aforamento,
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f) domínio útil do terreno de
marinha que menciona, 'TIO
Estado da Ouanabara.. - Publícádo no D.O. de 21 de se-

tembro de 19'6ô

.338

59.221 - Decreto de '16 de sétembro de 1.965 - Autoriza estrangeiros a, a d q u ir i r, em

transferência de aforamento,
o domínio útil do terreno de
marinha .que menciona, no
Estado da Guanabara - Publicado no D.O. de 21 de setembro de 19,GB
Decreto de 16 de setembro de 19S6 - Autoriza estrangeiro a' adquirir, em reguralízaçâo e revlgoração de
aforamento, o domínio útil da
fração ideal do terreno de
marinha e acrescido que mencíona, no Estado da Guanabara. - Publicado no D.O.
de 21 de setembro de 19-66 ..
59.23'3 - Decreto de 16 de setembro de 1966 - Cria o Brasão de Armas para a Biblioteca do Exército. -r--' Publica,
do no D.O. de 21 de setembro de 19813
", . . . .
59.22,4 - Decreto de 16 de' se-,
tembro de 19'66 - Aprova o
Regimento Interno da Secão
de segurança Nacional -do
Ministério das Minas e Energia.. - Publicado no D. O. de
2l de setembro de J:9B6 ....
,{5S'.225, - Decreto de 106- de setembro de 1966 - Dispõe EÔ~
bre a. venda de terrenos dos
Instituto ele Aposentadoria e
Pensões a entidades do Slstema Pmanceiro da Habita..
cão-c- Publicado no D.a. de
19 e retificado no de 26 de
setembro de 12'&6
59.226 - Decreto de 19 de se~
tembro de 1866 - Concede reconhecimento à p.aculdadr. de
Medicina de Sergipe - Publicado no D.O. de 22. de se-

bro de 1%6
59.229 - Decreto de 1& de se389

59.222' -

tembro de 196,8

59.227 -

Decreto de 19' de setembro de 19'56 - Altera o Regulamento para a "SecretaTia Geral da Marinha", aprovado pelo Decreto no 32,273',

de 1& de fevereiro de 19M.
Publicado no D. O. de 20 de
setembro de 1966
59.928 - Decreto de 1í:! de setembro de 1966 - Autoriza.
Fluorlta Cocal Ltda.. a pesquísar fluortta, no município
de Urussanga E s t a d o de
Santa Catarina .- Publicadono D. O. de 22 de setemtémbro de 1966 - Autoriza o
cidadão - brasileiro Prancísco
França de carvalho a pesquísal' cristal de rocha, no município. de sete Lagoas, Estado de Minas Gerais. - PUblicado no D.O.de 22 de setembro de 19-66 .. ,..........

Decreto de 19 de setembro de 1966' -Autoriza o
cidadão brasileiro Achilles Sca varíello a lavrar água.
mineral -no Município de Santa Isabel, Estado de São Paulo - p'ublícado no D.O. de
22 de setembro de 19,66, '......
59.231 - Decreto de '19 de setembro de 19'6'6 .:- Renova o
Decreto no 49.252, de 17 de
novembro de 1960 - publicado no D.O. de 22 de setembro

39-6

396

397

59.230 :i89

389

de 1966.
59.232 - Decreto de 19' de setembro de 1%6 - Declara ca-

390

'395

395

duco o Decreto ris 46.017. de
Publicado no D, O. de 22 de setembrode,1966
, ,.....
59.2'33 - Decreto de 19 de setembro de 19G6 - outorga à
Oia. Luz e 'Fôrça Santa crua
c 011 c êss ã o para distribuir
energia elétrica -no Mtmlcípio de Paranaparrema. Estaco
de São Paulo - Publicado no
rx.o. de 22 de setembro de

39'7-

3'908

18 de meio de 'Hl59 -

398

1%'6 . . ...••.....•.....••...

309

59.23,! - Decreto de HJ de setembro de 19BG _- ~stabelcce o
Iocal do Aeródromo' para Aviação Civil de Pequcno-Porte
e servícos correlatos, no Estado da Guanabara. e dá outras
providências - Publicado no
D. O. de 20 de setembro de
196B • • . • .••...•'...........
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59. 235

~

Decreto

de

19 de

setembro de 1986 - Define a
conceituação de Aviação Civil
de pequeno Porte e dá outras
providências. - publicado no
D. O. de 20··0-66

59.23,5 -

Decreto

400

de

19 de

setembro de 1966 - Aprova o
Regulamento para a "Imprensa. Naval". .- Publicado
no Diáric 01.icial de '29-8-6'3

59.237 - , Decreto

do

no,~D.

40-0

de 19 de

O. de 22-9-66

Decreto

102

setembro de 1966 - Autoriza
o' cidadão braaüelrc Júlio Praxedss Pereira a pesquisar dia,maIlte no município de Diamantina, Estado de
Minas
Gerada. - Publicado no-ri.c.
Decreto de 19 de
setembro de 196ú; - Renova o
Decreto no 53.310, de 16 de
dezembro de 19133. -'- Publicado no D, O, de 23-S-6G ,.
S9.240 Decreto .de '19 de
setembro de 19,$6 ~- Declara
públicas, de uso comum, as
águas .dc curso d'água que esPublicado no
pecifica.

de

403

e Radioelettrâct
Socíetá Per
Aaíoní autortaaçâo para,' ccntinuar a funcionar ria República dos Dstados Unidos do
Brasil. -r-: Publicado no D. O,

Cub:·pg:ra.ficji

oi'9-S

R'ad!~o,tel,graf1di
c-.

<'~7

de 26-9-66

403

59.248 Decreto de- 19 de
setembro de 19-55 r--Ó Aprova
alterações introduzidas 110S
estatutos da Catrú Oompanhia de Seguros Gerais, inclusive, mudança de denominação e aumento do capital
social. .- publicado no D. O.
de 30-9-66

40~

404

19 de
setembrocde 1966
Declara
públicas,' 'de uso comum, as
águas dos CUrsos d'água que
especifica. - Publicado no
de

D. O. de 23-9-66.............

19

403

59.242 Decreto de 19 de
setembro de 1966 - Declara
públicas, de uso comum, as
águas do curso d'água que
.especiflca, PUblicado no
D. O. de 23-9-66
59.243 - Decreto

de

Decreto de 19 de
setembro de 19'66 - Concede
à' sociedade Italcable Servízt

59.241 - Decreto de 19 de
setembro de 19'éifl' - Declara.
públicas, de uso comum, 2.5
águas do curso d 'água que
publicado no
especíríca. D. O. de 2.3-9-66 ,...........

Decreto

setembro de 1%6 ~ Transfere, da Oompanhía. de Eletriflcação Centro-Norte do Ceará,
para a Oompanhta de Eletrificação Rural do Nordeste,
concessão
para
dístríbuuenergia elétrica. - publicado
no D. O. de. 23-9'.:65- '" , .. ,.
59.24'1 -

5S .239 -

D. O. de 23·9-65

4.06

:59.2.15, -

. de 19 de

de 23-9-66

405

59.245 - Decreto de 19 .de
setembro d a 1956 ~ Outorga
f.t Oomuanlria Paranaense de
;Enel'gia Elétrica concessão
para dlstrlbuír energia elétrica: - Publicado na D. O.
de 23'-9-65 .,'
,
_
0',

setembro de 1966 - Cria funções gratdflcadas no Quadro
de Pessoal do Conselho Nacional de zreonorma, e dá outras providências . ..:.... Publica5íl.233 -

PáS/",

59.244 Decreto de 19 de
setembro de 19$6 - Outorga
ao Município de Toledo, Iês"tado do Paraná, concessão
para' aproveitamento de energi,a" hidráulioa . publicado
D.O, de 23-9-36

405

59.249 ---'- Decreto

:...
de

467

19 de

setembro de 19,36 - Promulga o Protocolo de nova Prorrogação do Acôrdo Interna.cional do Trigo de 1962, ~
Publicado no D. 0,. de 26-6-66
5,9.2'50 - Decreto de 19 de
setembro de 1!l66 - Autorlaa
6 cídadâo brasileiro Marcelo
.Junqueíra Santos na qualidade de administrador do
Condomínio do Imóvel Campo da Cachoeira a lavrar
bauxíta: no .município de Pc-
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ços de Caldas, E-stado de Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 26-9-66
410
W.251 - Decreto de 20 de
setembro de 19.66 - Promulga
o Acórdo de Cooperação no
Campo das .Utàlízações Pacíficas da Energia Atômica com
a Comunidade Européia de
iEnergia Atômica. - Publica411
do no D. O. ds 26-9-66
õ'9.252 - Decreto de 2tJ de
setembro de 19S6 - Abre ao
Ministério da Educação e ouicura o crédito especial de c.s
974.313.628' (novecentos e 82tenta e quatro milhões, trczen tos e treze mil, seiscentos
e trinta e oito cruzeiros) ,
para atender a diversas dcspesas. - publicado no D. O.
de 26--9-:eô
_...
415
69.2,53 - Decreto de 20
de
setembro de 1966 -- Retifica
o enquadramento dos ca-rgos
da Universidade Elo Recife. Publicado no D. O. de 22-9-66 -415
69.254 Decreto de 20 de
setembro de 1966 - Rr tlfíca
o Quadro_ de Pessoal do Instituto de Aposentadoria e
lPensões dos· Industrtárfcs,
parte permanente, aprovado
pelos Decretos TIS. 51·3M), de
20-1:1.-01, 01.575, de 28-11-62.
Publicado no D. O. d;;
27-9-66 .
416
59.2'5'5 - Decreto de
2G' de
setembro de 1966 ..:..... Cria runçôes gratlflcadas no Quadro
de Pessoal. do Míntstérío da
Fazenda, e dá outras provid-ências.
Publicado no
D. O. de 22-9-66
~.....
416
59.25'6 Decreto de 2<D de
setembro de 1966 -- Dispõe
sôbre enquadramento de servidores da Escola Industrial
de Cuiabá e dá outras providências.
Publicado ~ no
D. O. de 27-9-66
416
59.25,7 Decreto de
20 de
setembro de 196-6 ----..; Retifica
enquadramento de cargo; do
Ministério da Educação e
Cultura.
Publicado no
D. O. de 27-S-66
_ 417

Decreto de 21 de
setembro de 1966
Crta o
consulado Honorário do Brasil em Monróvía, 'Líbérta, Publicado no' D. O. de 26.:.9-66

i)9.258 -

59.2'59 -

Decreto

de

4l'7

22 de
R~tifica

setembro de llJ6'Ô -

o enquadramento dos' car.jos,
funções e empregos do Ministério da Educação e Cultura.
- Publicado no D. O. de
2'6-9-0,6 .

4:17

Decreto de 22 de
setembro de 1965 - Retrnca
o enquadram mto de cargos.e
funções da Universidade do
Brasil, aprovado pelo Decreto
n 9 ,51. 3'63, de 6 de dezembro
de 1961, e dá outras providências.
Publicado no

59.260 -

D. O. de 26-S-66

418

59. L'SJ. --, Decreto
de
:::2 de
setembro de J.966 Retifica
o Decreto nv 5,'? 530, de 28 de
dezembro de 18S5. - Publi-

cado no D. O. de 2()-9-,z6
Decreto de 22. de
setembro .de 19'ô0 -'-:- Alte,'o.,
o Decreto nc 51.666, dê 17 de
janeiro de 19ô3, que retífícou
o Quadro de Pessoal da Universidade Rural de Pemc ntbuco, . e' dá outras providências. - Publicado no D. o.

413

de 26-,9-66 .......... ....

419

5-9.2:6·2.,.-.-

59'.2'63 -- Decreto
de 22 de
sett.mbro de 19'6,6 ,-' Cria o

Quadro de Funcionários' da
Faculdade de Direito de Cuiabá e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de
27-9-66
59.264 -

.

Decreto

419

de

22 de

setembro 'c1-3 19Bn - Declara
de utilidade pública, para fins
'de desapropriação, o Imóvel
que menciona, necessário ao
Ministério da, Marinha . ....:.Publicado no D. O. de 2-5-9--56
'59.265 Decreto de 22 de
setembro de 1966 - Declara
de utilidade pública, para fins
de desapropriação, o imóvel
qu's menciona, neeessárto ao
Ministério da Marinha. :PUblicado no' D. O. de 2-6-9-66

420

420
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59.266 -

Decreto

de 23 de

setembro de 1966 - Declara
príorttáa-ia 8,0 desenvolvimen-

a

to Nordeste, para efeito de
isenção de quaisquer ímpospostos, e taxas federais, a ím-

portaçâo dos equipamentos.
novos, sem' similar nacional
registrado, neste descritos e
consignados à empresa «confecções Londres S. A.", de
Olínda (Pe) . - Publicado no
D. O. de 29-9-66 ........•...

420

prtorttárta ao .desenvolvímento Nordeste, para efeito de
isenção de quaisquer ímpospostos e taxas federais, a importação dos equipamentos
novos, sem similar nacional
régtstraôo, neste descritos e
consignados à emprêea "Ser..
rurfa Massaranduba Ltda." de
Decreto de 213 de
setembro de lS'Ô'6 ...:.- Abre, ao
::Ministério da Agricultura, o
.
crédito especial de ors
74.344.128 (setenta e quatro
milhões, trezentos e quarenta
e uuatro mil,' cento e vinte
oitõ cruseíroai, pa-ra o fim
que especifica. Publicado'
no D. O. de 27~9'-66 ..... "'.,
59.2'69 - Decreto de 23 de
setembro de 1966 .-. Cria fun..
cõcs gratificadas na Parte
lP,ermanente do Ouadro de
de Pessoal do Ministério da
Aeronáutica, - Publicado rio

D. O. de

423

425

426

59.270 - , Decreto de
23 de
setembro de 19GG
Cria tun...
eões gratificadas na pagado_H

ria de Inativos e pensionistas
do Ministério da Aeronáutica
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 27-9-66
59.271 ...:.- Decreto de 2'3 de 13etem bro de 1966 - Altera o
Regimento da ContadoriaGeral da República, aprovado
pelo Decreto no 1. 508, de 12
de novembro de 1962 - Publicado no.]). O. de 27-9-66

26-9~66

427

427

Decreto

de 23 de
setembro de 19'55 - Dá nova

59.275 -

50.26'3 -

D. O, de 27,,9-66 ...........•

127

c

59.2{j,? - Decreto de .n de
setembro de 1966 , - Declara

Salvador (BA).' - Publicado
no D. O. de 2S-S-66 .......•

Páas.

59.272 - Decreto de
23 de
setembro de ISBn ....;.... Retifica
relação Numérica e Nominal anexa ao Decreto número
53.C713, de 4 de dezembro de
1965. - eunticado no D. O.
de 27~9-{36
'...........
23 de
59.273 - Decreto - de
setembro de 1966 - Promulga
o Acórdo de Intercâmbio ouitural Brasil v.Ooeta Rica , "Publicado no D. Q. de 2'0-9-66
59.274 - Decreto de ?.3 de
setembro de 196,$ - Eleva à
categoria de
Embaixada a
Representação do Brasil- junto
à Ordem Soberana e Militar
Publicado no
de Malta,

426

426

redação ao artigo 39 do Decreto no 51.320, de 2 de setembro de 1961, -que dispõe
sôbre o expediente das repartições públicas e o horário de
trabalho do íuncíonalísmo. Publicado no D. O. de 26-9-65
59.276 Decreto de
23 de
setembro de 1.966 - Extingue
o Destacamento Brasileiro da
Fôrça Armada Interamericana - "FAIBRAS". - publicado no D. o. de 26~9-'66 ....

42-8

42"3

59.277 .....,... Decreto de 23 de
setembro de 1966 Inclui
Junções gratificadas na parte
Permanente do Quadro de
Pessoal do Ministério da ssronéutíca, 'Publicado no
D. O. de 27-S-66

429

Decreto de 23 de
setembro de HH3D - Declara
de utilidade pública, para fins
de desapropriação - o imóvel
que menciona, necessário ao
Ministério da. Guerra. - P\1~
blicado no D. O. de 27-9-6'5 ..

429

59.278 -

59.279 -

Decreto

de

"23 de

setembro de 196'Ô - Declara
príoritárla ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito _de
isenção de Quaisquer impostos
e taxas federais, a Importaç â o dos
equipamentos novos,
sem similar nacional regra-
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rao«;
trado, neste descrrtos e consignados à emprêsa "Companhia Cearense de Cimento
Portdand - OGO?", de Fortaleza. (Ce) .
Publicado
;.
no D. O. de 29-9-'86'

C2:SS§.O,

430

sob regime de aro-

ramentc, do terreno que men ..
clone, situado no Estado ,do

Rio de Janeiro. - Publicado no D. O. d3 2'7-0··56
5,9.281 -

432

Decreto

de 23 de
setembro de 1966 ---,- Minísfé-

rto da Fazenda. Abre o crédíto . especial de Cr$
.
6.377.04'5.821,

para atender

a discriminação contida nos
Anexos que fazem .parte in-tegrante da Lei nv 4.939, de
30 de março de 19EG. .::.... Publicado no D. O .. de 28-9~'66 ..
59.282 Decreto de 23 de
setembro de 196'6 - Abre à
presidência da República, o
crédito especial de o-s ..
20.000.0rDO, para atender às
despesas que especifica.
Publicado no D. O. de 28-9-66
59.283 - Decreto de 23 de
setembro de 19:66 - Retifica
o enquadramento do Instituto
Nacional do Pinho, aprovado
pelo Decreto nv M.:S,23, 'de 19
de maio de 1961. ~ Publicado no D. O. de 28~9-6G .....•
Decreto no '59.284, ainda não
foi publicado no Diário Ofi·

no D. O. de 30-9-66

435

Decreto de 23 de
setembro de 1966 - Autoriza
o cidadão brasileiro Antônio
Muniz da Silva, a pesquisar
mica no município de Divino
das Laranjeiras, Estado de
Minas Gerais..,- Publicado
no D. O. de 30-9-66

436

59.287 -

59.2SÓ - Decreto de 23 de
setembro de 1966.:...- Autoriza

a

Ptigs.

de Brumadinho, Estado de
Minas Gerais. - Publicado

Decreto de 2,3 de
setembro de 1966 - Autoriza
o cidadão brasileiro Leopoldino Cardoso de Mcraís ra
pesquisar quartzo, turmalina
- xisto no município de Mogl
das Cruzes, Estado de São
Paulo - Publicado no D. O.

59.288

de 30-9-66 .........•....... ,

436

Decreto de 23 de
setembro de 19-66 - concede
à Pedreira Exata S. A. autorização para funcionar corno
emprêsa de mineração. Publicado no, D. O. de 3{)-9'-66

437

59.289 433

'o • • •

59.29'0 433

434

Decreto de 23 de
setembro de 1966 - Autoriza

5ff.28'5' -

Mineracão

de Brejaúba a pesquisar he..
eílo, bismuto, águas marinhas
e pedras 'semipreciosas, no
município de Conceição do
Mato Dentro,Estado de Mi~
nas Gerais. -Publicado no
D. O. de 30-9-66 ...........•

59.286 - Decreto de 23 de
setembro de 19'66, - Autoriza
o Administrador do Imóvel
em Condomínio, Fazenda dos
Três Irmãos, a pesquisar minério de ferro no município

de

23 de

. setembro de 1966 - Autoriza
o cidadão brasileiro Levíndc
da Costa Pereira a lavrar minério de manganês no munlciplo de Barbacena, Estado
de Minas Gerais. - 'Publicado no D. O. de 30-9-65 .....•
Decretos ns. 59.291 a 59.2,96,
ainda não foram publicados
no Diário Oficial.
59.297 Decreto de 23 de
setembro de 1966
Transfere da Prefeitura Municipal
de Piedade do. Rio Grande,
Estado de Minas Ger-ais, para
a centrais Elétricas de Minas
Gerais S. A. a
concessão
para distribuição de energia
elétr ica..
Publicado no
D. O. de 30-9"66
59-.298 --,- Decreto de 23 de se~
tembrode 19ü6 - Declara públicas, de uso comum, as águas
de .-cursos que especifica. Publicado no D. O. de 30-9-66
59.299 ,-'- Decreto .de 23· de
setembro de 1%6 - Autoriza.
a centrais Elétricas Brastleí-
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cial.

a Companhia de
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Ias S. A. a construir linha
de transmissão. - Publicado
no D: O. de 30-9-66
59<300 ---,- Decreto
de
23 de
setembro de 1963 - outorga
ao Munícípío de Colinas, Estado do Maranhão, concessão
para distribuir energia elétrica. - publicado no D. O.à8
30-9-65
............ .......
Decretos ns. 59.301 a 59.203,
ainda não foram pubucadcs
no .Diário O[icial;
. de ~3. da
setembro .de 19{)6 - Concede
à Minerbrás- Consórcio de
Minérios do Brasil Ltda., autorização
para
funcionar
como emprêaa de mineração.
Publicado no, D. O. de
30-9-66
-. . . . .
59 .305 Decreto de 23 (1:~
Setembro de 196'5 - Autoriza
o cidadão brasileiro' Aquiles
Dias Faustáno a pesquisar
diamante nl? município de
Diamantinas, ~súl.do de Minas Gerais. - . publicado no
D. O. de 3·0-9-66
59.306 - Decreto de 2·'3 de
setembro de 1966 - Autoriza
o cidadão brasileiro Estavâo
Oross e pesquisar calcário rio
município de ' Eldorado Paulista, Estado de São Paulo.
- 'Publicado no D. o. de
30-9-66 .

439

439

442

'59.30'8 - Decreto de
23 do
setembro de 19'66 - Promulga
o Acordo Básico de Assistência, 'Técnica com 'a Organízaçâo das Nações Unida~, .DU~S
Agências Especiauzadas e aAgência 'Internacional
de
Energia Atômica. - p:Iblica-'
do no D. O. da 3G-[>'Sã

412

Decretos ns. 59.3D9 a 59.316,
.~- Ião fú1:wrr publicados
no Diário Oficial.
59.317"'--: Decreto de
28 de
setembro de 18<5-6Cria o

59.30.4 r-r Decreto

59 :307 - , Decreto de 23 de
setembro de 1966 -:==- Institui
o Boletim de Serviço ao Mí-

nístérío das Relações l~te~
rtores. - Publicado no D. O.
de 29-9-C() ...............•..

"Prestdío da IVi-a·l'lrtl"W,," e dá

outras

providências.

blicado no - D.

4.40

-pu~·

o. de .3G-S-G,G

Decreto de 28 de
setembro de 19-Bô ..:- Cria a
"Comissão de Construção da
B282 Naval de Aratu", e dá
outras providências. - Publicado no D~ o. de 3ü~B-6-6
59.31D - Decreto de, 28
de
setembro de 1965 ~ Cria a
"Oomíssão de Construção da
Marinha do Brasil", e dá outras providências. publicado no D. O. de 30··;J-(i(j

4.·1G

59.318 -

r

441

Decretos ns.

441

{ti'T

4.1,1

59.320 a 509.346,

ainda não Iovsm publicados
no .piário Oficial.
59.347 Decreto
de 30 de
setembro de 198-5 -r- ' Dispõe
sôbre o feriado' nacional do
dia 3 de outubro de 19</36. .PUblicado no D. O. de 3')-9;.'66'

'{46:
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Págs.

tado da Guanabara. - Publicado no D. O. de 31-8-86

PÚqs.

cessão à Rêde Paranaense de
Emissoras S. A., para executar serviço de radicdífusâo

54.67'1 - Decreto de 29 de
outubro de 1964 - Autoriza
'3 cessão gratuita do terr-eno
que menciona, situado no Es-

sonora. - Publicado no D. O.
de 14-9-66
,
_
451

S-!s.20S" - Decreto de
11
de
dezembro da 1964 - Aprova o

55.974 - Decreto de 20 de
abril de 19,65 - Declara de
utilidade pública, Q' Sanató-

funções da Estrada de Ferro

rio Jesus, com sede em Cruzeiro, Estado da São Paulo.

Central do Brasil e dá outras
providências. .
Ret. no

19-9-65

enquadramento dos cargos e

D. O. de 21-7-"6

'Publicado
451

~6.638

- Decreto de
26 de
janeiro de 1965
Concede
permissão à Cia.. Agrícola c
Industrial Cícero Prado, com

sede na Fazenda' "Coruputucom

suas seções

-de fabricação de papel e de

celulose aos domingos e um
feriados civis' e religiosos. Publicado. no D. O. de 7-7-66

4'51

66.653 Decreto de 29 de
janeiro de 19'85 Autoriza
a Quhnica Industrial Barra
do Piraí S. A. a 'pesquisar

Decreto
de
2 da
-fevereiro de 1965 "-- Autoriza
a Quím~ca Industrial Barra
do Piraí S _ A. a pesquisar
caulim no município de Itabírtto, Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O.
de 31-8-66

4&2

55.68,5 -

15.9,30 --,--' Decreto de
19 de
abril de 1965 - Renovavcon-

453

56.186 - Decreto de
29 de
abril de 196-5' - Autoriza Pe-

dro Saturmnc de Souza a
comprar pedras preciosaa. _
Publicado no D. "O. de 9-9-6'3

454

- Decreto. de 24 de -naio
de 1965 - Aprova alteracôea
introduzidas nos Estatutos
da Recife Companhia Nacíonal de Seguros Gz raís,
inclusive aumento do capital
social. - Publicado no Diário
Oficial de 14 de .setembro ôe
1966 . .. ...... ,.........

<154

58.395 - Decreto de' 3 de junho
de 1965 -'- Concede à sociedade Madeírt ira Icaraí Na-

caulim no município de Itabirtto, Estado, de Minas Gerais. publicado no D. O.
de 31-8-66

no D. O. de
' , , .. . . . . . . . . . . . . . .

f~S.34S

na ", em .Píndamcnhangaba,
Estado de São Paulo, para

funcionar

4'53

452

vegação Ltda..
autorízacão
para funcionar como emprêsa
de navegação de cabotagem,
Publicado no Diário Oficial
de 1.9 -de setembro de 19"36 ..

454

57.,184 - Decreto de 's de novembro de 1965 - -Rr.tiftca o
Decreto n». 51'.523, de 25, de
junho de 1962, que aprovou o
enquadramento definitivo dos
cargos e funções da Rêde Mineira de Viação e dá outras
providências. - Publicado no
Diário 'O ticiat de 12 e no de
22 de julho de 1966

454
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58.264 - Decreto de 27 de abril
de 1966 - Aprova a alteração introduzida nos Esta-

57;392 ,- Decreto de 7 de dezembro de üJ65 ,- Dispõe sôore recolhimento de diferenças
de preços .eôbre estoques de
trigo e seus derivados e dá

tutos

outras providências. - Ret.
ne 'Diário Ojicial de 26 de
julho de 1986

455

57:654 ,- Decreto de 20 de janeiro de 1966 - Regulamenta
a Lei do Serviço Militar (Lei
nv 4.3'75, de 17 de agôsto de
196-'.1:), retificada pela Lei numero 4:.'751, de 18 de agôsto
de 1.865. - Ret , no Diário
Oficial de 5 e 19 de' agosto
de 1956 "....................

".135

57.907 ,- Decreto. de 14 de março
de 1966 -. Transfere concessão. - Ret , no Diário Oticiel de 14' de julho de 1966.

458

no Diário Oficial de 3de agôstc de
1-96-6 •

.453

58.186 - Decreto de 14 de abril
de 1966 Concede à 'I'he

Insurance

459,

58.189 - Decreto de 14 de abril
de 19E6 - Aprova a alteração tntródualda nos Estatutos da, Sul-América Terrestres, j\12Titimos e Acidentes,

Companhia de Seguros, relativa ao aumento do capital.
'.:-. Ret , no Diário Ojicial de
,22 de julho de 1966

58.186 .,.- Decreto de 13 de abril
de 1966 - Dispõe sôbre o enquadramento
no
Departamento Federal de Segurança
Pública e na ,polícia do Dístrito Federal, do pessoal a
que se retere o art. 20 da Lei
11') 4.483, de 1954. ----:-.Ret. no
Diário Oficial de 19 de' julho de 1966

459

409

58.331 - Decreto de 3 de maio
de 1966 - Outorga à Sociedade Anônima de Eletrificação da' Paraíba concessão
para' distribuir energia elé-

trica. ,- Ret. no DiáTio' Oficial de 1,6
de 1956

de setembro de

58.400 - Decreto 'de 10 de maio
de 1966 Aprova o 'Regulamento para a cobrança e'
fiscalizacão do Impôsto de
Renda. ~ - net . nô Diár?·~)
Oficial de 5d e julho de 1966

483

463

58.411 -

Decreto de 17 de maio
de 1966 - Autoriza o 'cidadão
brasileiro David Inácio da

Hora a pesquisar quartzo e
mica, no município de Agua
Boa, Estado de Minas Gerais.

Oompany

autorização para aumentar o
capital destinado. às suas operações de seguros no Brasil.
_ Ret. no Diário 0lzcz(11 de
5 de setembro de 1966

Brasileira

D.N\P.V.N. ,- Ret..

de Aposentadoria e Pensões
dós Bancários. ....:.... Ret.. no
DiáTio Oficial de 11 de íu-

I-leme

união

58.324 - Decreto de 2 de maio
de 1965. -- Aprova, em caráter
provisório, o negim·cnto do

58.0E:5 - Decreto de 23 de março de 10B6 - Dispõesôbl'e,
cargos em comissão e funções gratificadas do Instituto

lho de 1966 :................

da

Ocmpanhla de Seguros Gerais, relativa aó aumento do
capital social. Reli.
no
Diário Oficial de 5 de setembro, de 1966.... .
" .. .

459

_ Publicado no DiáTio Oficial
de u' de julho de. 1966 .... '.' .
50.413 _ Decreto de 17 de mato
de 196B - Autoriza a Companhia EstanHem do Brasil
a pesquisar cassiterita'no município de jpamerí - Estado
, de Goiás. Publicado no
Diário Oficial de 6 de julho
de 1?66

464

4€4

58.414 - Decreto de 17 de maio
de 196ô - ' Autoriza a Sociedade Anônima de Cimento
Mineração e Cabotagem "CIMIMAR" a lavrar caultm no

município de' ãtapecerica da
Serra, Estado de-Bâc Paulo.
_ publicado no Diário Ojicica de 6 de julho de 1966 ..

Decreto de 17 de maio
de 1966 - Autoriza -estran-

58.417 -

459

465
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como emprêsa de mineração.
- Publicado no Diário Oficial de 5' de julho de 1966 ..
5'8.430 - ' Decreto de 17 de maio

geíros a adquirirem, em transferência de aforamento, o domínio útil do terreno de. ma\'1n11[1, que menciona, no Es-tado da Guanabara. - Publtcado 1'lO Diário Oficial de 6

de julho de 1966

466

58.413 - Decreto de 17 de maio
de ISG-S Autoriza estran-

geíro a adquírtr, em transferência de aforamento, o do-mínío ütildo terreno de marinha que menciona;" no Estado da Guanabara. ~_- Publicado no Diário Oficial de
() de julho de 19&3
466
58.419 - Decreto de ·17 de maio
de 1966 Autoriza estrangeiro a adquirir, em revtgoração de aforamento, o domín!o útil do terreno ele marfnha que menciona, no Estado da Guanabara. - iPublicadc no Diário Oficuü dê
6 (12 julho de 1956 ., .. , .. ",
466
56.423 - Decreto de 17 de maio
de 1966 - Concede autorização para o funcionamento
do Curso de Pedagogia da
Faculdade de Filosofia e .Cetras de Juiz de Fora. -- Publícado no Diário Oficial de·
6 de julho de 19,56 ~........
467
58.42'4 .- Decreto de 17 de maio
de 19-6-G ________Concede autorização para o funcionamento
do Curso de Matemática. da
Faculdade de Pilosofia de
Campos, Estado .elo Rio de
Janeiro.
Publicado no
Dtário Oficial: de S de julho

de 1965
6e.426 - 'Decreto de 17 de maio

467

de 1966 - Autoriza o Condomínio do imóvel Pró-Indiviso "Pasto Grande' 'representado por seu admlnístrador a pesquisar calcáreo e
mtnéttc db manganês no
município de Ouro Prêto,
Estado de Minas Gerais. Publicado no

Diário

de 1966' - ' Restrlnge : a' zona,
de concessão da Companhia

Nordeste do Brasil e outorga
concessão à Companhia de
Eletricidade Alagoas. -- Publicado no Diário Oíícuü de
G de julho de 1966
53.1.31 - Decreto de 17 de maiade Hl66 - Concede à "Míbal"
- Minerais da Bahia Limitada' autorização para funcionar corno emprêsa de mineração.
Publicado no
Diário Oficial de {3 de julho
de Hl68
,.......
58.432 - Decreto de 17 de maio
de 1966 - Autoriza o cidadão
brasile-iro Fuad Auada a lavrar areia quartzoea e argila, no município de Osasco,
Estado de São Paulo. - Publicado no Diário Oficüa de
,6 de julho de

196,5

4G8

'169

469

'Decreto de 17 de maio
de 1966 - Renova o Decreto
de, 19ô3.
Publicado no
nc 52.242, de 9 de julho de
DiéTio Otícuü de 6 de julho
de 19"r:-6
, ....• , , , : . .
58.434- - Decreto de 17 de maio
de 196'6 - Retifica o art. 19
do Decreto nv 54.229, de :3 de
setembro de 19-6ft. - Publicado no Diário djicial de 6 de
julho de HJS6 ,............ .
58.435 - Decreto de 17 de maio
de 19-66 - Autoriza a Olinkraft Celulose e Papel Ltda.
a Instalar um turbo Gerador
para uso exclusivo. PU
blícado no Diár10 Oiicúü de
;6 de julho de 1966
,.
5,8,436 - Decreto de 17 de maio
de 19GB - outorga à Centrais Elétricas do Amazonas
Sociedade Anônima concessão
para distribuir energia alétríca. .:. . . . . publicado no Diário
Oficial de 6 de julho de 19-6&
58.43'8 - Decreto de 17 de maio
de 1966 - Outorga à Centraia Elétricas do Pa-rá S.A.
58.4.33 -

470

471

w

0lictal

de 6 de julho de 1968 , .... ,
5B.427 - Decreto de 17 de' maio
de 1966 - Concede à Mineracâo Guimarães Limitada
autorização para funcionar

4-68
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472
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Págso

concessão

para
distribuir
energia elétrica. - Publicado
no Diário Oficial de 12 de
julho 'de19'E6 ... " ...
'0...
58.439 ----' Decreto de i 7 de maio
de 19B6 - Concede à Indústria Mineira de Calcínaçãc
'Limitada
autortzacão para
.funcionar como empresa de
mineração. - Publícaclo no
Diário Oficial de 12 de julho de 198a
_..
o ••

473

4n

58.4.40 - Decreto de 17 fie maio
de 1926 - Autoriza o cídadâo
brasileiro Ricardo Martins do
Nascimento a lavrar mica,
columbita, berilo e .turma-:
Iína no município de Con-

selheíro Pena, Estado ,d:::
Oficial

474

Decreto de 17 de maio
de 1956 - Renova o Decreto n?53: 825, de 2·1 de mar-

58'.441 -

ço de 19-54. Diário Oficial de

Publicado -nó
12 de julho

de 1966

474

58,442 -

Decreto de 17 de maio
de 19S'S - Concede à Cm-

camar Comércio e Indústrra
de Calcifa,,: Mármore IJimi-'
tada, autorização para functonar como emprêsa de mineração.
Publicado no
Diá1'io Oficial de 12 ele julho
de 1966

58.443 -

475

Decreto de 17 de maio

de 1966 - Autoriza o cidadão
brasileiro João Macarnbyra a.
pesquisar qURl'j:ZO no murucípio de Castrei Alves, Estado
da Bahia. "- Publicado no
Diárin Oficial de 12 de julho
de

19-E-B

475

53.444 -'- Decreto de 17 de mato
de 19'66 - Autoriza o cidadão

brasileiro Carlos Lippi Neto
a .pesquisar calcárto no municíuio de Ribeira, Estado de
São Paulo. Publicado no
Diárin Oficial de 12' de julho
de 1966

58.44.5 - Decreto de 17 de maio
de 1966 - Retifica o Decreto no 57,498, de 2'8 de de-

477

pato e quartzo no municí-

J~/Ii

Publicado no
de 12 e ret.
no de 20 e 2,8 de julho de 1%6

4'76

58,447 - . Decrete de 17 de maio
de 19,56 - Autoriza o cidadão
brasileiro Ledoar
Nogueira
Castilho a pesquisar f .Ids-

nas Gerais. Diário

zembro de 1965. - Publicado
no Diário Oficial de 13 de.
julho- de 199'6 ..... o • • • • • • • • •
53.446 - Decreto de 17 de maio
de 196·6' Autoriza Matogrominex Mineração e Exportação Ltda -, a pesquisar minérios de f erro e de manganês
nó município de Aquídauana,
Estado de Mato Grosso.
Publicado no Diário Oficial de
12 e reto no de 20 de julho
de 1958
,
,

476

pio de, Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais." - P1..tblícado no Díúrtc O lidal de
12 e reto no de 20 'de julho
de 1SfH:;
......

4TI

58.448 - Decreto de 17 de maio
de 1966 - Declara sem. efeito
o Decreto nv 54.76B, de 30
de outubro de 1954. - Publicado no Diário Ojicial de
12 de julho de 1966

476

1':,8.449 - Decreto de l.7 ele maio
de 1966' - Autoriza a soctcdade de
Mtn-ração Apolo
Sociedade Anônima a pesquisar minério de -rerro. no
município de Caeté, Estado
de Minas Gerais. - Publicado no Diário Oficial de 12 de
julho de 1966

47$

58.450 - Decreto de l'! de maio
de 1%6 - Autoriza a PorC3lana Bchmtdt S. A. "a pesquisar quartzo, feldspato e
oaulím no município 'de Ilhota, Estado de Santa Catarina. - Publ'cado no Diário Oficial de 12 de julho de
1966
c..............

479

58.4'52 .....,. Decreto de 17 de maio
de 1966 - Declara sem efeito o Decr rto n» 15.845, de
14 de junho de 19.44. _. Publicado no Diário Oficial de
12 de julho de 1966
~

479

5'8.453' - Decreto de 17 de maio
de 19f6 Autoriza a Bociedade Mineração Apolo S. A.
a pesquisar minério de ferro,
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no município de Caeté, Estado da Minas Gerais. - Publicado no Diário Ojibal de
12 de julho de 1966

Decreto de 17 de maio
de H>6'ô - Autoriza a Com-

' 480

.58.454 ~ Decreto de 17 de' maio
de 19S6 Outorgarao Mu-

nícipio de Campo Alegre de
Goiás concessão para o aproveitaménto de energia hidráulica.
Publicado no
Diário Oficial de 12· da julho
de 1966
58.455 - Decreto de 1'7 de maio
de 1966 _. 'Outorga à Companhia Estadual de Energia
tEltt:rica do Rio Grande do
Sul concessão para distribuir
energia. elétrica. - Publicado
no Diário Oficial de 12 de
julho de 1966

de 193'Ô

'

, ',. . . . . .

481

135

Decreto de 17 de maio
de 196'ô - Autoriza o cldadão-brasíleiro João Felisberto
dos Reis a pesquisar argila no
munícípío de Andradas, Estado de Minas Gerais. - Publicado no bZário Ojicktl de
12 de julho de 1966

485

Decreto de 17 de maio
de 19G'6 Outorga à Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba concessão
d-istribuir energia. elétrica.
Publicado no Diário O jicial
de 12 de julho de 19SÔ . _. . .

436

58.464 - Decreto de 17 de maio
de 1fl6S ..:- Autoriza Or.ntraís
Elétricas de Goiás S. A. a
'construir linha dê transmissão. publicado no Diário
Ojicuü de 12 de julho de lOCG

487

68.4ô3 -

482

483

58AôS - Decreto de,,17 de mato
de 19-56 - Autoriza o cidadão
brastleíro Antômo Dorrcía Sobrinho a pesquisar calcário, no

município

483

68:i58 - Decrete de 17 de maio
de 19f6 - Autortza ocid3c1:1o
braeilciro João Chagas da Stlveira a pesquisar minérios da

cobre c de moübidênio no .nunícípío de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul.
.- Pubtícado no D.i6xio Oficial de 12 de julho de -l~S5 :..
5ISA:·SO - Decreto de J7 de maio
de 19ô6 Tra-nsfere co Govêrno do 'Estado, do Paraná
para a Comuarihia Paranaen098 de Energia Elétrica ccncessão para distribuir enetrria
elétrica. - Publicado no Diárin Oficia! .dc 12 de julho de
1966 . . . :....................

panhía de Cimento Ipanerna
a lavrar calcário no Municipio de Salto de Pírapora, no
Estado de São Paulo.- Publicado no Diário Oticuü de
12' de julho do; ISBS
52.162 -

&8.458 - Decreto de 17 de maio
de 1966- Declara 8, céssacúc
dos serviços de energia elétrica executado no Murricípia de. Dois Córregos; Estado
de São Paulo, pela Companhia
Independência de 1D1" trrcidade e outorga concessão à
Companhia Paulísta de FÔI'co e Luz. :.- Publicado no
Diário Oficial de J.2 de julho
58.158 - Decreto de 17 de maio
de 1966 - Concede '3.1JtcriZEção para rúnctonar, corno emprêsa d," energia elétrica, à
Termoelétrica de Alegrete Sociedade Anônima.. Puul icada nf) Diá?'io Cficiat ele J2
de julho de 195'6

Págs.

58.431 -

484

481

de' Sete

Lagoas,

'Estado de Minas Gerais.
Publicado no Diário O tícuü
de 12 de julho de ID85

487

58.470 - Decreto ele 17 de maio
de 1966' - Outorga
Companhia Mnntcnense de Eletricidade, concessão para o aproveitamento
progressivo
de
energia hídráuüca .. · Publicado 1'\0· Dirl'rio O/icil7.,l de
12 de julho de lOSG

488

58.472 - Decreto de 17 de maio
de 19GB - Outorga à Companhia Estadual de Energia.
jtíétrrca. do R!c Grande do
Sul, concessão para dístrtbuir
energia elétrica. Publicado no Diário Oiiciiü ele 13
de julho de 195:') ....

4-89
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58.473 _. Decreto de '17 de maio
da 1966 - Outorga à Socíedade Anônima de Eletrificação da paraíba, 'çoncessão
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para distribuir. energia

trica. Oficial

a' pesquisar

casettertta, no
município de Lábrea, Estado
do Amazonas. - publicado

elé-

Publicado no Diãrio
de

13

de

julho

de

1966 •

490

58.489 - Decreto de 24 de maio
de 1966 - Concede à Sociedade Mtncradora 'I'anguá Limttada, autorízaçâo para funcionar como emprêsa de mt-

neracâo.

publicado

Diário O jicial de 13

de

no

versos municípios .. -

ju-

lho de 1963

480

58.490 - Decreto de 24 de maio
de' H!8i3 - Autoriza a Cta. Minas .da iPassagem a pesquisar
ouro e diamantes .no leito e
margens públicas nos municípios 0.2 Diamantina e Couto
de Magalhães, Estado de Mínas Gerais. - Publicado no
Diário Oficial de 13 'de julho
de 196B ..•••..•.........•...

491

'.......

58.532 - Decreto de 30 de maio
de 1966 - outorga à Centrais 'Elétricas do Pará S. A.
concessão. para distribuir energia elétrica. - Publicado no
Diário Ojidal de 14 de julho de 195'6 .;..............

tl:8!

nicípio de Vitória da Conquista, Estado da Bahia. ------c Publicado no Diário Oficial de
14 de julho de 19ô6........
53.53.4 - Decreto de 30 ele maio
de 19ô6 - Renova o Decreto nv 1. 1)21), de '27 de novemDiá1'io Oficial

lho de 19::'6

58.535 492

de 14 de ju'......

4f).5

de 1966' -

Renova o

D~C3.'(;tO

nv 5'?. 702, 0.-" 21 de outubro
de 1fJô::l. - Pubheado no Didrio Oiicuü de 1.4 de julho de

tntrodusida nos 'Estatutos da
Companhta Contínenta! de Seguros, relativa ao aumento do

58.538 - Decreto de 30 de maio
0.8 19Ô'5, - Autoriza o cidadão

195G . ...•..•..••............

brasileiro Tasso
'.192

/,95

Decreto de 30 de maio

58.50·1 - Decrete de 26 de maio
de j,9GS - Aprova:?" alb-racâo

5,8.525 -- Decreto de 27 de maio
de 1966 - Autoriza o cidadão
brasileiro José Maria Aguiar

401

bro de 1832. -:... Publlcaâo no

Publicado

capita-l social - Publícado no
Diário Gjicicll de 12 de. julho
de J.96G

M~·4

mármore e esmeralda no mu-

58.500 - Decreto de 25 de maio
de 1[lS6 - Aprova' alterações
íntrodualdaa nos Estatutos da
Corrmanhía de seguros Minas
Brasil, inclusive aumenta do
na DiáTio cticíai de 13 de
julho de 1866 . . . . . . . . . . . . . .

concessão

58'.533 - Decreto de 30 de maio
de 196G - Autoriza o cídadâc
brasileiro
Gustavo
Adolfo
Frank e pesquisar aratomíta,

5'8.493 -

-

Anônima"

1966

491

no

capital social.

4g3

para díatrfbuír energia. elétrica. Publicado no Diáfio Ojicial de 14 de julho de

,_o

Decreto de 24 de mato
de 1966 - Autoriza estrangeiros a adquirirem, em transferencie de aforamento o 0.0míníc útil do terreno ele marinha e acrescidos que menciona, no Estado" da Guanabara. ' - Publicado no Diário
O f'tcial d8 13 de julho de
1836 -,

Publi-

cado no Diár20 Qjif;iaZ de 13
de julho de 1956 .. ,.........

ciedade

Decreto de 24 de maio
de H?6\S - Renova o Decreto

nc 1. 744, de 30 de novembro
de 1962. - PUblicado
DiáTio Ojicial 0.2 13 de julho de
1966 . .
:............

42-2

58.531,- Decreto de 30 dê mato
de 1966 - Outorga à Centrais
E1étricas de Minas Gerais So-

>

58.491

no Diário Ojicial da 13 de julho de 18,56
58:530 - Decreto de 30 de maio
de 1866 - Outorga à Companhia de Eletricidade de
Alagoas, concessão para dlstrfbuír energia elétrica em di-

Pinheiro

49-6

a

pesquisar calcáreo no murdcípto 08 Eldorado Paulista,
Estado de São Paulo. .- Publicado u o Diário O jicial de
14 de julho de 1956

49-$
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Decreto: de 30 de maio
de 1965 - Autoriza o cidadão
brasfleiro Geraldo Carvalho
de Freita-s a pesquisar mínério de manganês no munícípio de São João d'Aliança,
Estado de Goiás. - Publicado
no Diário Ojicial de 14 de
julho de 1966' .... . . . . . . . . . .

Decreto de 30 de
maio de 1966 - Autoriza o

00;5,3'7 -

58.549

497

58.539 - Decreto de 30 de maio
de 1986 - Autoriza, o câdadâo
brasileiro Erly A velínc Vilas
a lavrar caurim no município de Chácara, Estado de Mi-

nas Gerais. -

ciedade

Publicado no
497

58.5-10 - Decreto de 30 de maio
de 1966 - Altera o art. 1 Q do
Decreto nc 2.049, de 15 de
janeiro de rces. - Publicado
no Diário Oficial Ué) 14 de fulho de 196-6 ... . . . . . . . . . . . ..

198

58.541 -"- Decreto de 30 de maio
de U}ÔÔ - ' Autoriza o cidadão
brasileiro

Salim César' Ourt
cassiterita no
mtmícípío de Amapá, Terri-

pesquisar

tório Federal do Amapá. -,-;
Publicado no Diário 9jicial
de 14 de julho de 19'ô6

499

58,542 - Decreto de 30 da maio
de 19,56 -Autoriza a cidadã.
brasileira Blandlna Antunes

de Sousa a

pesquisar. mica;

quartzo e pedras coradas no
município de Galiléia, Estado de Minas Gerais. - FuJJIicadc no DiC"r,Tio Oficial de 1.4:
de julho de 1965

500

Decreto de 30 de maio
de Hl'56 - »utcnaa a Companhia de Mineração e AgTicli.ltura do São Francisco "Cominag" a lavrar rnagnaeí ta
no município de Santo Sé, no
neteoo da Bahia. - Publicado
n.o Dísirio Oficial de 14 de ju-

58.547 -

lho de 1966

'.

Transportes Marítà-

nar como emprêsa de navegação de cabotagem - Pub.
no I!. O. de 13.7.66
58.587 - Decreto de 7 de junho de 1966 - Aprova alterações introduzidas nos Estatutos da
Companhia de
Seguros Ríachuelo, íncluaíve aumento do capital social.
- Pub. no 'D. O. de 14.7.66
58.606 ....:.... Decreto de 14 de junho de 19136
Transfere
concessão
para
distribuir'
energia elétrica Pub. no
D. O. de 14.7.66
'....
58.607 - Decreto: de 14 de junho de 1966 .....:... Autoriza a
Mineração da Amazônia Comércio e Indústria S. A.
M..ACISA a lavrar casaitertta no município de Pôrto Velho, 'I'errítórlo
Federal de
(Rondônia - Pub. no D. O.
de 14.'7.6$ .
58.608 - Decreto de 14 de' junho de 1968 - Autoriza o cídadâo brasileiro Antonio An-

tdqueíra a peequísar : casalterita no município de Pôrto
Velho, 110 'I'errjtórlo Federal
de' Rondônia.
Puh. no
l). O. de 14.7.66
58.610 - Decreto de 14' de junho de 1966
Concede à
Serra do Ouro Míneracão Li-

503

503

504

504

505

mitad8"autCl'iza'ção pára fun50·[)

cional' como emprêsa de mi-

501

neração. - . Pub. no D. O.
de 14.7.66 .
58.611 - Decreto de 14 de junho de 1966
Concede i>,
Rogích & ora. autorização
para funcionar como emprêsa de míneraçâo - Pub.. no
D. O. de 14.7.66

58.548 Decreto de
30 de
maío de 1966 - Autoriza Usinas Siderúrgicas
de Minas
Gerais, S. A. a pesquisar cal-

cítertta no município de Matozlnhoa, Estado de Minas Gerais
Pub. no D. 'O. de
14-7-1966 .

502

tímos .Araújo S.A. autorização para continuar a funcio-

Diário Oficial de 14 de julho de pG5 .,. . . . . . . . . . . . . .

a

cidadão brasileiro Mário José
Teixeira a pesquisar água
mineral no município de
Itaboraí. Esatdo do Rio de
de Janeiro - Pub. no D. O.
de 14.7.66
58.562 - Decreto de 19 de junho de 1966 - concede à So-

506

506
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58.614 - Decreto de 14 de junho -de 19'66
outorga à
Companhia Es t a dual de
Ent:;rgia Elétrica concessão
paz-a distr-ibuir energia elétrtca no Município de Macna-:
dtnho, Estado do Rio Grande do Sul. - Pub. no D. O.
de 14.7.66
58.615 -r-' Decreto de 14. de junho de 1966 outorga à
Cía. Estadual de
Energia
Elétrica do Rio Grande do
Sul concessão para distribuir
energia. elétrica. .:...- Pub. no
D. O. de 14.7.06 .......•..
58.616 - Decreto de 14 de junho de 1966
Autoriza o
cidadão brasileiro Antônio
Antiqueira. e' pesquisar casaítertta no município de Pôrto- Velho Território Federal
de Bondônta. - Pub. no D.a.
de 14.7~6G
:
58.617 - Decreto de 1,4 de junho de 1966
Outorga à
Companhia Sul Sergipana de
Bâetrícídade 'Concessão- para
distribuir energia elétrica. Pub. no D. O. .de _14.7.66..
58.618 - Decreto de 15 de junho de 1966 - Renova
o
Decreto nv 53·.712, de 17 de
março de 1964 - Pub . no
D. O. de 14.7.56 :..........
58.619 :- Decreto de 15 de junho de 1966
Renova o
Decreto n c 53. 713, de 17 de
março de 1964. - ' Pub. no
D. o. àeI4.7.6õ .

506

507

508

5'08

509

5Q9

58.620 - Decreto .dc 15 de junho. de 1966 - Renova o Decreto no 53.714, de 17 de março de 1964. - Pub. no D.a.
de 14.7.66
~
_ 509
58.621 - De{:reto de 15 ele junho de 1966 ~ Renova o Deereto nc 53.196 de J.1 de dezembro de 1963.' - Pub. no
D. O. de 14.7.06
58.622 - Decreto de 15 de junho de 1966
Concede à
Míneralto - Mineração Alto
Araguaia Comércio e Indústria . Limitada . autorização
para funcionar como empréS3, de míneracão. Pub. no
D. O. de 14:7-66
J

58.623- Decreto de-15 de ju-:
nho -de 1966 - Transfere da
Socíété
Cotonntére . Pelge
Brésílrenne para. o Departamenta de Águas e Jânérgia
do Estado de Pernambuco,
concessão para produzir e
distribuir energia elétrica .-Pub . no D~ O. de 14-7-66 ....

fllO

53.624 -- Decreto de 15 de junho de 1966 - Autorizo.. o cidadão brasileiro José Peres
de Moura a pesquisar cauIím, na- município de B3ffibuí. Estado de Minas Gerais.
Pub. no D. O. de
14.7.65

511

5&.625 - Decreto de 15 de junho de 19-66 - Autoriza o cidadão brasileiro Benedito Aires de Oliveira a pesquisar
quartzito e areia cuartsoee
no Município de Marmelópoaís, Estado de Minas Gerais.
_ Publicado no D. Q. de 14
de julho de 1966 ... ,. . . . . . . . .

SUl

58.626 -·Decreto de 15 de junho de 1966 - Autoriza o ci-

dadão brasileiro Sebastião
Tomio a pesquisar calcário
no ,Munic'Ípio de Botuverá..
Estado de Santa Catarina.
- Publicado no D. a. de 14
de julho de 1966 .. . . . . . . . . .

i12

58.628 - Decreto de 15 de ju-'
nho de 1966 ~ Autoriva o cidadão brasileiro Milton -Peretra t.íroa a lavrar minério
de ferro no município de
Santa Bárbara, Estado de
Minas Gerais. Publicado
no D. 0.. de 14 de julho de
1966 . .

58. 629

513

~

Decretode 15 de juAutoriza o cidadão brasileiro Jair de Oliveira Rosa a pesquisar calcário no município de, Salto de
Plrapora, Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de
14 de julho de 1966'

nho de 1966 -

510

510

58.630- Decreto de 15 de junho de 1968 - Autoriza a
Mineração da Amazônia, Comércio e Indústria S. A. MAeISA a lavrar cassiterita no
município de. Pôrto Velho;
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Território FedeYal de Rondônia - Publicado no 'D. O.
de 14 -de julho de 1966
\. ..
58.631 - Decreto de.15 de junho de 1996 'Outorga à
Cia. ]..'stadual de Energia
Elétrica do Rto Grande do
Sul concessão para dístrlbutr
energia elétrica - Publicado
no D. O. de 14 de julho de
1966 . .
58-.634 - Decreto' de 15 de junho de 1966 . . . . :. Transfere da
Companhia de Eletrificação
Centro Norte -para a Companhia de Eletrificação RUral
do Nordeste concessão para
distribuir energia elétricaPublicado no D. O. de 14 de
julho de 1966
,',..
58.635 - Decreto de 15 de junho de 1966 - Renova o Decreto nv 53.799, de 17 de
março de 1964. _- Publicado
no D. O. de 14 de julho de
1966
:
:.............
58 ';'636 -. Decreto de 15· de junho de 1866 - Renova o Decreto' número 53.710, de 17 de
março de 1964. - Publicado
no D. O. de 14 .de julho de
1966
..
'

fato; no município de Pau-

514

515

516

516

517

58.637 -,- Decreto de 15 de ju-

Renova o Decreto numero.53.711, de 17

nho de 1966 -

de março de 1964. "'- Publicado no D. 0, de 14 de julho
de 1966
58.638 - Decreto de 15 de junho de 1966 - Concede a José Vitti & Irmãos autorização para funcional' como empresa de míneracão - Publicado no D. O. de J.4 de julho de 1966

517

517

58.643 - Decreto de 16 de ju.:..
nho de 1966 - Autoriza a Cerâmica Vaz Ltda. a pesquisar dclomíta no município de

58.644_ Decreto de 16 de ju,11110 de 196G Autoriza o cidadão brasileiro Arthur Her-

man Lundgren a

Tavrar

roa-

518

53.·645 - Decreto de 16 de junho de 1966 - Autortca o cidadão braallerco Manoel Thomaz Fonseca a pesquisar cauEm no munlcíuío de Mogí das
Cruzes, Estado de são Paulo
- Publicado no D. O, de 14
de julho de 1966 ..

519

58.646 - Decreto de 16 de 'junho de 1966 - Outorga concessão - Publicado no D. O.
de 14 de julho de 1966 .....
1:.8.e50 - Decreto de 16 de junho de 1966 -- Aprova o Regimento do Serviço de 01'camento do Depart-amento
~dos Correios e Telégrafos Retàfícado no D. O. de 1 de
julho de 1966

520

521

58.651 - Decreto 'de 16 de junho de 19-56 - Aprova o Regimento do Serviço de Engenharla Civil do Departamento dos Correios e, Telégrafos - Retificado no D. O.
de 1 de julho de 1966

5'21

58.654 - Decreto de 16 de junho de 1966
Concede à
"Transportes Aéreos Portuguêses (T. A. P.) S. A. R. L."
autorização para continuar a
funcionar na República
Publicado no D. O. de 14 de
julho de 1966 ..

521

58. 655 ~ Decreto de 16 dê junho de 1966 - Outorga concessão à Rádio São Francisco Ltda.; para instalar uma
emtssôra de radíodírusâo sonora, na cidade de Anápclís,

Estado de Goiás -- Publicado no D. O. de 7 de julho de
1966

521

58.35·7 :- Decreto-de lG de ju-

Rio elas Flôres, Estado do Rio
de J aneíro
Publicado no
D ..0, de 14 de' julho de 19136

lista, Estado de Pernambuco
-- Publicado no D. O.· de H
de julho de 1966

513

nho de 1966 - Concede reconhecimento à Faculdade de
Serviço Social de Piracicaba,
no Estãdo de São Paulo Publicado no D. O. de 14'-de
julho de 1966
............
58.658 - Decreto de 16 de junho de 1966
Declara de

522
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utilidade pública o Instituto Hans Staden de Ciências
Letras e Intercâmbio Cultural Brasileiro-Alemão,. com
sede em São Paulo, Estado
de São Paulo - Publicado
no D. O. de 14 de julho de
:........
1966 . .

522

Decreto de 16 'de julho de 1966
Declara de
utilidade pública a Fundação
Martins de Ciências, Letras
e Artes, com sede em Bâc
Paulo, Estado de São. Paulo
- Publicado no D. O. de 1,4
de julho de 1966
"..

522

Decreto de 16 de tunhode 1966
Concede à
Insurance Company oi North
America .autorfzação para aumentar o capital destinado às
suas operações de seguros na
Brasil ~. Publicado no D. O.
de 14 de julho de 1966......

522

Decreto de 16 de junho de 1966 ' - Concede à sociedade Branatra ----:"" Emprêsa
Brasileira de Navc g ação
'Transatlântica e Cabotagem
Ltda.vautorfzaçâo para continuar a funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem - Publicado no' D. O.
de 14 de julho de 1966 ... _. .

523

58.659. -

julho de 1966 .... ... . . . . . . . . .
58.678 - Decreto de '21 de ju-

58.660 -

58.661 -

Decreto de 16 de
junho de 1966 - Regulamenta o disposto nos artigos 18
a 24, da Lei nc 4,869, de 19
de dezembro de 1965 (I'H
Plano Diretor da SUDENE)
- Publicado no D. ,0. de 29de julho de 1966

Decreto de 20 de
'nho de 1966 :......... Aprova a
teração introduzida nos
tatutos da Companhia de
.guros Guarani, relativa

íu-

alEsSeao

58.688 - Decreto de 22 de junho de 1966
Concede à
Mineração Delta Ltda., .au-

534

58.689 .:. Decreto de '22 de junho de 1966
Autoriza o
523

58.672 -

53.-673 -

530

nho de 1966 - Aprova o Regulamento para o "Arsenal
de Marinha do Rio de J anel1'0" - Publicado no D. O. de
1 e retificado no de 7 de julho de .1966
'. . . . . . . . .
530
58.680' - Decreto de 21 de junho de 1966 - Altera as alineas cl e e do Art. 1Q .dc Deereto n Q ,,57.624, de 13 de' ja.neíro de 1966 - - Retificado
no' D. O. de 5- de julho de 1966 534
58.687 - Decreto de 22 de 'ju-"
nho .de 1966
Concede à
Minas Cerâmica S. A., autorização para. funcionar como
emprêsa de mineração - Publicado no 'D. O. de 14 de julho de 1966
'..
534

torfzaçâo para funcionar como emprêsa de mineração Publicado no D. O. de 14 de
junho de 1965

'5.8.666-A -

Decreto de 2'0 de junho de 1966
Concede à
Companhia de Navegação
Marítima NEUMAR autorização -para continua..r a funcionar. como emprêsa de navegação de cabotagem ~ Publicado no D.· O. de 14 de julho de 1966

aumento do capital social
Publicado no D.- O. de 14 de
julho de 11966 .... .-..........
530
58.6'74 ~ Decreto de 20 de junho de 1966 - Aprova a alteração introduzida nos Estatutos' da Itatiaia Compa-'
nhia de Seguros, relativa ao
aumento do capital social.Publicado no D. Q. de 14 de

Município de Cêrro Largo a
construir rêde de distribuição - Publicado no D. O.

ele 14 ele julho ele 1966 .:...

529

534

Decreto de 22 de junho de i966 - Autoriza a
Companhia Urbanízadora da
Nova Canítal do Brasil a -executár o "levantamento de recursos hidráulicos nos Estados de Minas Gerais e Goiás
- Publicado no D. O. de 14

5~.

690 -

de julho .de 1966

58.691 -Decreto de 22 de junho de 1966
Declara" a

cessação de serviços de ener-

535
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gia elétrica e outorga nova
concessão para distribuição
- Publicado no D. O. de 14
de julho de 1966 ... :.......
58.693 - Decreto de 22 de junho de, 1966 - Aprova o Regimento da Consultoria Geral da República - Retificado no D. Q. de 5 de junho
de 1956 ~................. . . .
58. 694. ~ Decreto de 22 de junho de 1966 - Declara de
utilidade pública uma faixa
de: terra destinada à passagem de uma linha 'de. transmissão entre a subestação da
Usina- Elétrica .do Paranapanema S._ A. - USELPA, nas
proximidades da Cidade de"
Botucatu, e a subestação da
Companhia Paulista de Fôrça e Luz, na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, e dá outras providências
- Retificado no D. a. de 1
de julho de 1966
58.710 - Decreto de 24 de, junho de 1968
Concede a
E. S. Pouso & Cía.. Ltda.; autoruzacão para funcionar como empresa de mineração ~
Publicado na D. O. de 14 de
julho de 1966
58.711 - Decreto de 24 de -junho de 1966 - Autoriza o cidadão brasileiro Eloy Araújo
de Mendonça e Silva a pesquisar enxofre ,no município
de Tutóia, Estado do' Maranhão - Publicado 110 D. O.
de 14 de julho de 1963
58.712 - Decreto de 24 de junho de 1986 - Autoríza o .ot-.
dedão brasileiro Eloy Araújo
de Mendonça .e Silva a pesquisar enxofre no município
de Tutóia, Estado do Maranhão - Publicado no D. ·0.
de 14 de julho de 1966
58.713 -------;- Decreto de 24 de junho de 1966 Autoriza o
cidadão. brasileiro Cícero de
Castro Guimarães a pesquisar minério de cromo no município de Sêrro, Estado de
Minas Gerais - Publicado no
D.o.de 14 de julho de 1966

535

ü36

536

536

337

537

538
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58.714 .- Decreto de 24 de junho de 1966 ~ Autoriza o .cí-.
dadão brasileiro Guilhermino
de Freitas Jatobá a pesquisar
mármore no município de
Juazeiro, no Estado da Bahia
- Publicado no IrO, de 14
de julho' de 1965

538

58.715 - Decreto de 24 de junho de 1966 - Declara caduco o decreto 1:.5) 23.523, de
18 de agôsto de 1947 - Publicado no D.O. de 14 e ret.:
no de 21 de julho de 1966..

539

:53.717 - Decreto de 24 de junho de 1966
Ampllava
área prioritária de emergência para fins de Reforma
Agrária, assim declarada pelo
Decreto número 57.081; de 15
de outubro de 1985 - Ret.
no D.O. de 7 de julho de 19,56

539'

58.718 - Decreto de 24 de junho de 196B
Concede à
'sociedade Moore-Mcõormack
Lmes, Incorporated autorização para funcionar na- República dos Estados Unidos do
Brasil ~ Publicado no D.a.
de 8 de julho de 19,66

539

58.720 - Decreto de 24 de junho de 1966 - Autoriza o cidadão brasileiro José Ferreira
Cova a pesquisar minério de
ferro, no município de Rio
Piracicaba, Estado de Iv.Iinas
Gerais - Publicado no D.O.
de 14 de julh? de 1966·....
58.721 - Decreto de 27 de junho de 196p ~ Aprova o orçamento da Superintendência
do Desenvolvimento da Pesca
~ Publicado no D.o. de 19
de julho de lB66
.".....
58.722 - Decreto de 27 de junho . de. 19S6.
Concede a
Coítezeíro Mineração Sociedade
Anônima,
COlVIISA,
autorização para funcionar
como emprêsa de mjneraçâo
- Publicado no D.a. de 14
de julho de 19fj6
58.723 - Decreto de 27 de tunho de 19-ô6 - Declara sem
efeito o Decreto nc 2'5.290,
de 30 de julho de :tA8 - Publicado no D:O. de- 14 de julho de 1966 .... ,............
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58.724 - Decreto' de 27 de junho de 1956
outorga à
Centrais Elétricas do Pará
S.A. concessão para distribtnr energia elétrlca'- P.ublicado no D.Q. de 15 de Julho
de 1966 .... -. . . . . . . . .

OS Estados Unidos da América - Publicado no D.o. de
1Q de julho de 1966

551

543

58,.735 - Decreto de 27 de junho de 1966 - Autoriza o cidadão brasileiro Elor Araújo
de Mendonça e Silva a pesquisar' enxõn-e no município
de 'I'utóía, Estado do Maranhâo Publicado no D.O.
de 15 de julho de 1%6

552

514

52.736 - Decreto de 27 de j~
nno de 1966 -r: Autoriza o cidadâo brasileiro Benedito Cotomácio 0, lavrar dolomtta no
município de pirapora do
Bom j esus, Estado de São
Paulo - Publicado, no ,D.O.
de 15 de julho de 1.9G.6 . ',. . . .

552

'542

53.725 - Decreto de 27 de . ju~
nho de 1966 Outorga a
Companhia Estadual de Ener-

gia

Elétrica concessão para

distribuir energia elétrica Publicado no D.O. de 15 de
julho 'de 1865
58.'í-2S - Decreto de 27 de ju-

543

nho de 1966 - outorga concessão para distribuir energia
elétrica e dá _outras provídênelas - - Publicado no D.O. de
15 de julho de 1%6

58.'128 - Decreto de 27 de junho de 19ii6 - Autoriza o cidadão brasileiro Gilberto Rio-

ciotti a lavrar conchas calcárias, no município de Cananéía, no Estado de São
Paulo .- Publicado no D.o.
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
DECRETO N? 58.785 -

DE

7

DE

JULHO DE" ~966

Aprova alterações intr~duzidas nos
Estatutos da Borborema Companhia
àe Seguros Gerais, inclusive au~
menta do capital social.
I

a Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere .0 artd-

:o 87,

termos

inciso r, da Constituição, e nos
Decreto-lei nv 2.063, de 7

do

fie março de 1940, decreta:
Art.' to Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Borborema Companhia de Seguros
Gerais, com sede na cidade' do Rio de
Janeiro, 'Estado da Guanabara, auto:'
rtzada a funcionar pelo Decreto número 2(:.539, de 26 de janeiro de 1946,

snclusíve aumento do capital social de
Cr$ 30.000.000 (trint.a milhões de cruzeiros) para Crg 45.000.000 jquarenta e cinco milhões de cruzeiros), con-

forme deliberação de seus acionistas
em -Assembléias Gerais Extraorcdnárias, realizadas em 11 de setembro de
196':1: e 10 de agosto de 1965.
Art. 29 A Sociedade contínuàrá inbegralmentevsujeíta às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
ao vigorar, sôbre ° objeto da autorizagão a que alude aquêle decreta.
Brasília, 7 de julho de 1966; 1459
da Independência e 789 d'a Repúalice..
. H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO -N<? 58.786 -DE 7 DE
JULHO DE 1966

Aprova as alterações introduzidas nos
Estatuto,s da companhia Nacional
de Seguros Lpírança, inclusive aumentà do capital social.

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

go 87, inciso I, da ConStituição, e nos
üêrmos do Decreto-Ieí n<?2.063, de
7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Companhie Nacional de Seguros Ipiranga, com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, autorizada a funcionar pelo Decreto nc :3.656,
ele 26 de janeiro de 19,39, inclusive au-mento do capital social de Crê
.
;32ü.OGO.OOO (trezentos e vinte milhões
de cruzeiros) para Cl'$640.000.00{)
(seiscentos e quarenta milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus
acionistas em Assembléia Geral Extraordinária; realizada em 14 de setembro de ,1965.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorarv sôbre o objeto da autorização
a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 7 de julho ,de 19,86; 1459 de,
Independência e ~789,da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO

N9.

58.787 -

DE

7

D:il:

JULHO DE 1966

Aprova as alterações introduzidas nos
Estatutos dá companhia Anchieta de
Seguros Gerais, inclusive aumento
do capital social.

o Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe confere o, artigo
87, inciso I, da Constituição, e n08
têrmos do Decreto-Lei no 2.0,63,· de
7 de março de 1940, decreta:
Art-: 1Q Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Companhia Anchieta de seguros Geraís, com sede na cidade de são paulo,

Aros 'DO PODER ExECUTIVO

4

Estado deSfio .Paulo, autorizada a
funcionar pelo De-ereto nv 46.412, de
1.3 de julho de 1959, íncluslve aumento
do çapftal social de . Cr$ 30.000.000

<trinta milhões de cruzeiros) para
(noven ta milhões de
cruzeiros) conforme deliberação de
'seus acio~istas em Assembléia Geral
Extraordinária, realizada em 4 de noCr$ 90.00'0.000

vembro de 1965-.
Art. 2;9, A Sociedade continuará 'in-

versa da que lhe .é destinada, ou,
ainda, se houver ínadímplementn de
cláusula de contrato que deverá ser
tavrado em livro próprio do Serviço
do Patrimônio da União.
Brasília, 8 de julho de . 1966; 1459
da Independência..e 78'? da República:
H. CA5TELLO

BRANCO

oétavio Bulhões

tegralmente sujeita .às leis e aos re*
gulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização

a que alude aquêle Decreto.
'Brasília, .7 de .jtnbo de 19B6; 145 9 da
Independência e 789 da. República.
H. CASTELLQ BRANco

Paulo Egydio

Marti1is'~

DECRETO N9 58.788·-

DE

8, D~

JULHO DE 19,66

Autoriza a cessão de terreno corescuio de marinha,· sob o regime de

ajoramento,nos térmoe dos artigos
125 e 126 do Decreto-lei n 9 9.760,

de 1946.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artrgo 87, inciso l,da constituição Fe~
déral e de acôrdo, com o disposto DOis
artigos 125 e 126, do, Decreto-Ieí número 9; 760, de 5 de setembro de 1946,
decreta:
Art. I? Fica autorizada a cessão,
sob 'a forma de "aforamento, à
FRIUSA -

Armazéns. Gerais Fi-ígcrí-

ricos União S.A., com sede em Salvador, Es tado da Bahta.. do terreno
acrescido de marinha situado a80
(oitenta) metros do ponto de encon...
tro do alinhamento do cais de Baneamenta com o do Cais do POrto, da,~
quela cidade, com a área d.e ..... ~ "
:J. 907 34m2 (nove mil, novecentos - e
sete metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados), de acôrelo com os elementos constantes do
processo protocolizado no Mírrístéríc
da Fa~enda sob o nc 134.064, de 1906.
Art. 2Q Destina-se o terreno a que
r:;e refere o artãgo antenor a conetrução de um. fr-ígorffico. industrial, tornando-se nula a cessão, Independentemente de ato especial, se fôr dada,
no todo ou em parte, aplicação dl..

DECRETO No 58.789
.JULHO DE 1966

DE

11

DE

Regulamenta, os arts. 27; 28, 54 e 55,
da Lei nC? 5.025; de 10-6-1966

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Ficam regulamentados os
arts. 27, 28, 54 e 55 da Lei no 5.025,
de 10 de junno de 1966 na forma do
presente Decreto.
Art. 2?~ A~ vantagens de que gozam
as' mercadorias depositadas nos armazéns, páteos e áreas Alfandegadas,
para efeito do cumprimento ao disposto no, artigo 27 corresponderâo,
tão-somente, as despesas decorrentes da fiscalização de embarque exerchia pela União, não abrangendo as
tarifas portuárias.
Art. 3Ç1 A dispensa do pagamento
da armazenagem de que cogita o artigo 28, será da competência do Ministro da Viação e Obras Públicas,
podendo O' mesmo delegá-la aos dirigentes dos órgãos que lhe são subordinados.
Art. 49 As isenções previstas nos
111't<:i. 54 e 55 não alcançam as tarifas
portuárias.
Art. 59 O presente Decreto entrará
-em vigor na data de sua pubücaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de julho de 1966; 1459
da Independêncíà e 78? da Repúblíca..
H.~ CASTELLO BRANCO

Juaree Tâvora
Octaoío Bulhões
Paulo Egydio Martins
Roberto Campos

ATOS DO 'POnÉR EXECUTIV~

DECRETO N? 58.790 JULHO DE 19-66

DE

11 DE

Aprova a alteração introduzida nos
Estatutos da "Brasil", Compá'Jl,hia da
seguros Gerais, relativa ao aumento
àq capital social.
O

Presidente da República, usando

da atrfbuíção que lhe confere lJ artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos termos do Decreto-lei nv 2.063,
de 7 de -março de 1940, decreta:

Art. 19 Fica 'aprovada a alteração
'Introduzida nos Estatutos' da
rasn
Companhia de Seguros Gerais, com
eede na Cidade de São' Paulo, Estado
de São Paulo, autorizada a -funcíonar pelo Decreto nv 5.377, 'de "(I de
novembro de 1904, relativa ao auDECRETO

N9

58.791 -

5

menta do capital social, de
,.
c-s 480.000.000 rquatrocentos ;» oitenta milhões' de. cruzeiros) para ....
crs 9üO.000.000 (novecentos e- seá,<;,enta milhões de cruzeiros) conforme
delíberaçâo de seus acionistas em
Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 10 de setembro de 1965.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita' às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorteaçâo a que alude aquêle decreto.
Brasília, 11 de julho de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCo

Paulo Egydio Martins

DE 11 DE JUI:HO DE 19-66

Aprova o orçamento 'do Instituto Ide Previdência e Assistência
.dos Serntâores 'ido Estado

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o artigo 87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, e de acôrdo com 0, disposto no Decrete nc 5't.397 de 9
de outubro .de 1964, alterado pelos de nss 55.534 e 55.535, de 11 de janeiro
de 1965, decreta:
Art. li? Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento para o
exercício de 1960, do Instituto .de Previdência e Assistêncía dos Servidores
do Estarto, autarquia federal vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Art. ~9 asrc decrete entrará em vigor na data de sua publícaçào, revogadas as disposições err contrário.
Brasiüa, 11 de julho de 1966; 1459 da Independência e 789 da- República.

H.' CASTELLO

BRANCO

Walter Peracchâ Barcellos

o anexe, a que se refere o art.
DECRETO NQ 58.792 -

DE'

12

DE

JULHO

DE 1966
Concede autorização à Fábricl.- de Artefatos de Latex "Sao Tloque"para
funcionamento contínuo, na forma
estabelecida neste' Decreto
..

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe- contere o artãgo
37, nc J, da Constíturçâo e nos têrmoa
do art. 79, parágrafo 29 do Regula-

19 foi publicado no D.O. de

13-7~66.

menta aprovado pelo Decreto número

27.048, de 12 de agôato de 1949, de-

creta:
.Art. 19 Fica concedida autorrzacão,
em caráter permanente, a Fábrica de
Artefatos de Látex "São Roque", COm
t5ede em SâQ Roque, Estado de São
Paulo, a funcionar aos domingos e
nos feriados civis e religiosos, exclusivamente na secção de Preservativos
- secção industrial -, setor que. serVirá para produção de artigos de Ia-
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tex excetuadas os serviços de nscntõrio observadas as disposições legais
1J1géntf-..s, sobretudo as de psotecãc ao
trabalho adctanôo-se quanto ao número de' empregados necessários para
três turmas, seis (6) operários e~
ceda turno.
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na dita de sua publicação,
revogadas as disposições 'em contrário.
Bras1lia, 12 de julho de 1966; 1459
ea Independência e ~i8<;> da, República.
H. ,CA5TELLO BRAHCQ
walter Peracclii Barcellos

DECRETO N9 58.793

DE

12

DE

JULHO DE 1966

Dispõe sô"bre a' aplicação do Fundá da
Propriedade
Industrial in~tituí,do
pela Lei n 9 4.936, àe 17 de -março
de 19ii6.

o Presidente-da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar"

ligo 87, inciso

decreta:

I

da Constituição,

Art. F' O Fundo da propriedade
Industrial (FPD, instituído pela Lei
nv 4.9"36, de 17 de março de 196H,
destina-se a manter, aumentando-lhes
2, eficiência, os
serviços técnicos e
administrativos referentes à proteção
da propriedade industrial.
Art. 29 O Fundo. ca propriedade
Industrial é constituído dos seguintes
recursos:
I - 'Dotação orçamentária correspondente à estimativa do produto das
taxas, anuidades, multas e conrnoutções cobradas pelo riepartamento Nacional. da Propriedade Industrial,;
II - outras dotações orçamentánas especificas ou créditos especlats ;
In - Juros de depósitos bancários
do. jsundc áa propriedade Industrial
ou de operações por êle realizadas;
IV - Outras receitas que lhe forem destinadas, ou que resultem das
atividades do Departamento Nacional
da Propriedade Induetrtal, Inclúetve
as provenientes de doacões de entidades particulares ou oficiais, nacíonata ou estrangeiras.
§ 19 O recolhimento do
produto
das taxas e multas cobradas peio
Departamento Nacional da Proprte-

dade Industrial, de que trata o item r
dêste artigo, será feito mediante o qlJe
dispõe a Iegfslaçác sôbre taxas de serviços rederaía.
§ 2Q As receitas -ne anuidades e
contribuições de que trata o item 1
e as de que trata o. item IV deste
artigo, serão recolhidas,
medtarrse
guia, no Banco do .Brasil S. A., a,
partir da publicação dêste decreto.
Al~t. 3<;> Os recursos do Fundo M.
Propriedade Industrial serão aplica ~
dos da seguinte forma:
I - Até 30% (trInta por cento) -destinados ao custeio das despesas
com pessoal temporárto para deserapenha de atividades fie natureza técnica, sujeito à legislação que lhe rôr
pertinente;
n - Na aqurstção. reparo e coaservação de equipamento e ínstata-

ções;

fi Na aqutstção, de matertat
permanente li de consumo;
IV .,..- Ao aparelhamento e ampttaçâo da biblioteca e serviço de decumentação:
V - Ao custeio de outras oesnesae
relativas à propriedade Industrial,
tais' como:
a) Congressos;
b) Fomento, contrôle e asststêncla
às ihvenções e descobertas;
c) Retribuição de serviços avursos,
d.e credenciamento ou de outros K~';
VlÇOS de natureza eventual, na forma
da legislação em vígor:
d) Formação de pessoal.
Art , 49 A esnmettvc e o correspondente programa de aplicação dos
recursos 'do Fundo da Propríedade Industrial serão elaborados pelo Depa.!,R
tamento Nacional de pronrtedade In:'
dustrfal, em coordenacâc bom os seteres competentes do -Ministério, submetidos à aprecíaçâc do Ministro ee
Indústria e do Comércio e à aprova..
çâo do presidente- da República.
Art. 5<;> Caberá ao Ministro da I:laR
dústría e do Comércio a ttxacão 'e
critérios para aplicação de: recursea
do FPI, inclusive o estabelectmense
de escalas de prlortdades necessartes
ao seu Iunctonamento.
Art. 6<;> Os recursos do FPI AAQ
efetivamente aplicados, em cada exer-"
cicio de aeôrdcê com a respectiva pro-
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glt'iM.lação, serão automàtdcamente
wansferidos para o exercício seguíntes
l'lnculados ou não ao plano respectivo,
parágrafo único, nentro dos três
prtmetros meses de cada exerctcío, o
Departamento Nacional da Proprte~e Industrial organizará a proposta
do incorporação dos recursos do excrmeio anterior não utilizados, ao programa de aplicação que esteja em
Ti..gor.'
; '1W,~; ~
Art. 7Q O Departamento Nacional

S~$

propriedade Industrial' com base
na projeção dos recursos anuais do
Ff'I proporá ao Ministro a fixação do
limite anual das despesas -referfdas
ao artigo 39 dêste decreto.
Art. 8Q OS recursos do FPI serão
depositados em contaespe'cial uo
Banco do Brasil, sob o título "Fundo
ia Propriedade Industrial", em nome
do Departamento Nacional da Prop:rledade Industrial.
S l Q A movimentação dessa -conta
cQberá ao Diretor-Geral do Departa..ente Nacional da Propriedade In~trial, através de emissão de cheeri'ies nominativos.
. -~ 2<:' As cotações orçamentárias do
Departamento Nacional da propríedaite . Industrial, excluídas as relativas.
às despesas a que se refere o artigo 69
'à.fI. Lei no 4.936, de 17 de março de
l§$ü, não utilizadas até a data da pu,
blícaeâc dessa lei. serão transferidas
ae Fundo da Propriedade Industrtal.
(PP!) mediante crédito em conta no
eenco do Brasff S, A. a ser efetuado
»aío Ministério' da Fazenda.
Art. g'? As despesas decorrentes de
vsnetmentos e vantagens fixas e var&:;'veis do 'pessoal de, atividade perseanente, lotado no Departamento
N"hcional da Propriedade Industrial
eontíuuarâo a ser custeadas com os
recursos próprios do Orcamentõ-Geral
1l." União, correndo tôdas as outras
despesas à conta do Fundo da. Pro~rledade Jndustrial .
. Art. 10. As despesas efetuadas }.W1"
ceota dos recursos do Fundo da ProF'f":tedade Industrial serão registradas
"a posterlorl" pelo Tribunal de Oon1:S8, cabendo ao Diretor-Geral do De!fJ3:t~mento Nacional da Pronrledade
Iqzàustrisl prestar contas de sua g-estão financeira àquele Tribunal, até 30
~B abril .de cada ano.
Art. 11. De acôrdo com o art1go 8'
Ç.~ Lei n"4.936, de 17 de março de

1966, serão cobradas mais as seguintes

taxas incluídas no Anexo lI,' ns V, da
Lei nc 4.505, de 30 de novembro .1~
1964:
Cr$

22 -

Pedido de restauração de
marca e assemelhados ... 15.000
23 -- Taxa suplementar por
classes nos depósitos de
pedidos de registro, de titulas de estabelecimentos,
insígnia, frase de propaganda e semelhantes que
excederem . de três (3)
classes . . ... ,........... 1.000
24 ~-. Interposição de opcslçâo,
Impugnação, pedido de
reconsideração e aditamento •
5.000
25 -

26 -

Réplica •

2.000

Recurso ao Ministro da
Indústria e do Comércio .. 15.000
Parágrafo único. Cabe ao Ministro
ua Fazenda. nos têrmos do art. 49 da
Lei nc 4.505, de 30 de novembro de
1964, .'dar nova "distribuição e numeração às incidências previstas no item
I'H da Tabela anexa do Regulamento
aprovado pelo Decreto nc 56,288, de
17 de maio-de 1985.
Art. 12. O Departamento Nacional
da, Propriedade Industrial poderá
admitir estagiários, recrutados dentre
estudantes do penúltimo e último
anos, das escolas suparlorescde currículo afim' com as atividades do Departamento.
§ 19 Os eatagfártos que deverão
ser índtcados pela direção das respeetívas escolas, escolhidos dentre os
primeiros lugares, serão. submetidos a
testes relacionados com os trabalhos
que forem executar.
§ 21' o Departamento Nacional ôa
Propriedade Industrial poderá fírmar
convênios de colaboração mútua com
entidades de grau superior, públicas
ou privadas, para a execução de serviços de natureza técnico-científica.
Art. 13., O' Fundo. .de. Propriedade
Industrial disporá, para aplicação 'nos
têrmos dêste decreto, dos recursos tntdais constantes do crédito especial da
Cr$ 500.000.000 (quinhentos milhões
de cruzelros) , autorizado através do
artdgo 1{l da Lei no 4.936, de 17 de
março de 1986, que será aplicado na
forma do. artigo 39, dêste decreto.
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Parágrafo único. O crédito de que
trata êste artigo será automáttcarnente
registrado no Tribunal de Contas,
distribuído ao Tesouro Nacional e oreditado no Banco do Brasil S. A., em
conta especial, mencíonada no arttgo 8\1 dêste decreto, movímentâvel exclusivamente pelo jjrretor-Geral do
Departamento Nacional da Proprteda..
de Industrial.
Art. 14. As instruções complementares que se tornarem necessárias á
execução do presente regulamento
serão baixadas, através de ínstrumentos próprios, pelo Ministro da Indús·tria e do comércio ou por autoridade
a quem êle delegar pcdêres.
Art. 15. zese decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, '12 de julho de 1966; "1459
da. Independência e 78(,1 da. República...
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins
Octaoio .Bulhões

DECRETO N9 58.794 -

DE

~2

DE

JULHO' DE 1966
c..·ria Junção oroutícaac no Co1lZelho
Nacional de Pesquisas e dá outras

-prcnruiêncuis,

o Presidente da República, usando
das' atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Feueral e tendo em vista o. artigo 48 da.
Lei n« 3.780, de 12 de julho de 1960,
cecrcte.:
Art; 1\l Él criada no Quadro de Pessoai - Parte Permanente do Conselho Nacional de Pesquisas uma tunçâo gratificada, símbolo 9-F, de Coordenador de Serviços de Portaria.
Art. 21? :f:ste Decreto entrará em
vigor na data 'de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasüía, 12 de julho de 1966; 145'?
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO - BRANCO

DECRETO NQ 58;795,- DE 12 DE JULHO DE 1966
Declara prioritária ao desenvolvimento do Nordeste pam eleito 4e iX>enção
de quaisquer impostos e táxas je{Jerats, a importação de -equipamentos
novos, sem similar nacional registrado, neste descritos e consig1?-ac!os
à' emprêsa "Metalgrájica Cearense S;A. - MECESA", de Fortaleza
(De) •

o Presidente da República, usando MS atribuições que lhe confere o
Art. 87, Item I, da Constituição Federal e nos têrmos do Art. 18, da Lei
nc 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho
Deliberativo da Superintendência do Desenv-olvimento do Nordeste SUDENE, através da Resolução nv 1.974, de. 2 de dezembro de 1965, aprovou Parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, pr-opondo fôsse reconhecida como prioritária para..o desenvolvimento da região, para efeito
de isenção de quaisquer impostos e taxas federais, a importação de equípamentos novos, sem similar nacional registrado, neste descritos, a serem
importados pela emprêsa "Metalgráfíca Cearense S. A. - MECESA", e
destinados à indústria 'de embalagem metálica e . litografia de remas. de
flandres,

.

c~nsiderando o atestado pelo Conselho de Polttíca Aduaneira;
considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
'que, o Superintendente da SUDENE 'encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo" órgão, decreta:
Art. 1Q Fica declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeste,_ para
efeito de isenção de quaisquer impostos e taxas federais, -a importação de
equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir, descritos e
consignados à emprêsa "Metalgráfi-ca Cearense S. A. - MECESA", de
Fortaleza (Ce.j :
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I

Item

I

Quantidade'l Valor Total
a ser
importada CIF nss

I

Espectfícação

I

I
1

1Máquina impressora rotativa monoooI Ior "Matlaender" "Superblerota",

modêjo 150 K, com um alimentador
automático "Rapid", mcdêlo 730.

1
I
I

2

Totalmente equipada com peças so-

II Máquina
~~~~~\~~te~, mo.t:~:~. ~~::l~i~~. ~. ~~~~
envernízadora "Ultra Re-

1

67.529

1

22.510

I

1

36.982

I

1

18.896

I
I

3

4

5
6

7

r

I
I

mus", modêlo 420, para ser instalada com a máquina impressorarotativa. Acompanha todos os equíparnentos inclusive peças e sobressalentes, motores elétricos e ferra-

For~~~t~:a

de"

c~~p·oo· '~~tõ~ãtic'a' FÃ:

25, fabricada por "Officine Cevolaní". Totalmente equipada, ínclusíve peças sobressalentes, motores
elétricos e ferramentas de regulação
I. Soldadora SGE-30, fabricada por -orI
ficine Cevolani". Totalmente equíI pada inclusive 'peças sobressalentes, motores elétricos e ferramentas de regulação
.
I Transportador automático CT-55, raI
bricado por «orrtcíne Cevolani".
I Totalmente equipado
'.. I
I Bordadorà dupla automática EQ-48,1
1 . fabricada por -orttctno Cevolaní". I
I
Totalmente equipada, inclusive pe- I
1
ças sobressalentes; motores elétrf- I
I
coa e ferramentas de regulação au- I
I
temática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I
! Agrafadora automática AQ-33, fabrl- I
cada por "Offfcíne Cevolani", to- I
talmente equipada, inclusive pecas I
'I sobressalentes, motores e rerramen- 1
I
tas
I

3

1

13.784

2

47.808

I

1
I

I

,

Total

•........•..•........... I

_ _~I

215.601

---,-_ _

Parágrafo único. Com respeito aos motores elétricos que acompanham
a maquinaria, fica sua similaridade," para efeito da isenção de que trata
o presente decreto.i.para ser examinada pela alfândega de destino, quando
do desembaraço aduaneiro. na hipótese de os mesmos seguirem regime tarifário próprio, observando-se o disposto na Circular no 16, de 28 de agôstc
de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.
Art. 2º ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições em contrário.
.
Brasília, 12 de julho de 1966; 1459 da Independência e 78Çl da República.
H. CASTELLO ER.{I.NCO

Octavio Bulhões
João Gonçalves de Souza
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DECRETO N9 58.'796 -

DE

12 DE JULHO DE 1966

Declara prioritária ao âesenuotuimenta do Nordeste para efeito àe isenção
de quaisquer taxas e impostos federais, a invpcrtação de ·equipamentos
novos, sem similar nacional reçistraao e consignado à emprêsa "S.A.
Fiação Boroorema", de Campina Grande (Pb).

O Presidente da República, usando das atrtbuíções que Ihe confere e
Art. 87, Item I, da Constituição Federal e nos têrmos do Art. 18, da Lei
ns 3.692, de 15' -de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho
Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste -SUDENE, através da Resolução nv 1 922, de' 5-11-1965, aprovou o parecer
da Secretraia Executiva daquele órgão, propondo rôsse reconhecida como
prioritária para, o desenvolvimento da região, para ererto da isenção 00
impostos e taxas-federais, a importaçâo de equipamentos novos, neste descritos" a ser efetuada pela emprêsa "S. A. Fiação Borborema", de Câmpina Grande (Pb.) e destinados à fabricação de fios e tecidos de algodão,
o seu comércio em geral e outras atividades afins, inclusive a ímportaçêe
e exportação de fios e tecidos;
considerando haver o Conselho de Política Aduaneira atestado não terem.
ditos equipamentos similar registrado no pais;
considerando, enfim, o mais que consta da EXPOSlÇão de MOtlVOS em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta dç Ccnselae
D-eliberativo do mesmo órgão, decretarArt. 1Q Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do Nordeste,
para efeito, de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a importação dos equipamentos novos, sem, srmílar registrado no pais e consignados à emprêsa "S.A. Fiação Borborema", de. Campina Grande (Pb.):

"~--1-"
Item I

zspecineaçso

iI

i

I

3
4
5

6
7

a ser
I
importada f' CIF U$

I

II

\ Equipamentos de fabricação da Whi- I
I
tin Ltitertuiticauü tsmstea de Whi~ j
l
tinsville - U. S. A.
I

l Allmentador
Místurador, moúêio I
I
"N-S", de 36" de largura, Axi-Feed, I
I
motor' de 1 1/2 HP, devidamente I

acoplado . . ,'
,
,
I Ventilador Sturtevant, westmgnouse.
I
com' motor de 1 HP, 1.800 RPM,
I
devidamente acoplado . .. , . . . . . ..
I Mesa de Ahmenteção, 34" '. de largura,
I
com 1 motor- de 1 HP, 1.200 RPM,
! devidamente acoplado . . .. '.. . . . ..
\ Alçapão Magnético "Eriez" de 14" com
I
adaptação para 10" .•...•••• ~ . , •..
1 Limpador "Axi-Flo", modêlo "A", de
\
54" de largura .por 79,'5" de comt prrmento, com motor de 3 HP~ 1,200
I
R. P. M ,,,devid<.u;nente acoplado ...
I Condensador modêlo "U" de 41",
1
com motor de 3 HP., 1.800 RPM.,
I
devidamente acoplado . .
'..
I Condensador modêlo "C-4", de 36" de
1 largura, p da gaiola 19", ventilaI
dor,' cabeçote Sprínkler, com motor
I

2

1

f

---I

1

I Qun-ntldade
.
I
I Valor Total

I

I

I

1

3

i
I
I

I

1

!

1

[I

1

2

I

1

\

!I
I
I

I

I

1.3U

47il

i

I

'I

1L54Q

I

I

1

I

I

I

I
I

I

i

I

I
I
t

I
I
I

2.4.'l8
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I

Quantidade I Valor ToLal
I
a ser

Especificação

IteID

importada I CIF

]

de 5 HP, 1.800 RFM,"devidamen'ce 1
acoplado... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I
i Batedor de processo único, com 1 aspa I
I
tipo régua; 1 aspa tipo "Kírschner" I
para manta de 40", inclusive: dís- I
I
positivo pneumátaco para os rolos ,\
I
I r; da calandra: alimentador automà- ;
j
tíco traseiro, altmentador ínter-. ]
!
medíàrío jcom contrôle alimentador 1
I
positivo conjugado ao traseiro; es~ I
I
terra inferior ínclínadaj cdísposrtí- I
vo uníformízador de 16 pedars ; cu- !
I
I
nes do diâmetro grande montados 'I
I
em rolamentos de esferas; calan- I
I
dras de aço; dispositivo de parada I
\
para manta cheia; dispositivo de I
J
parada de segurança para as ca- 1
Iandras: grelhas de descarga do I
I
pó; rolamentos de esferas em todos I
I
I
os pontos de alta; velocidade ou car-]
I
ges pesadas; esteiras, 'para serviços I
I
pesados; dispositivo de partida no I
I
pé; chaves magnéticas e equípamen- 1
1
tos de transmissão ínclusíve 2 moto- I
i
res de 5 HP, 1.20Q RPM;, devídamen- I
te acoplados
I
l
I Filtro Condensador, modêlo "C-1", I
I
com contrôle automático, transfor- I
I
mador, chave de segurança, e mo- I
I
'tal' de 1/4 HP., 1.800 RPM, dévíI
damente acoplado
.
I Filtro condensador, modêlo "b-1", I
1
chave de segurança, e motor de j
;
1/4 HP, 1.800 RPM, devidamente i
i
acoplado... . . . . . . . . . . . . ..
I
\ Carda de Flat, de 40" de largura para I
I
latas de 24" x 48"; diâmetro de 1
'!
cilindro 50"; diâmetro do Doffer I
I
27"; guarnições metálicas, com o I
motor de 3 HP. 1. 800 RPM,devida- I
I
mente acoplado,' inclusive conjunto I
I
de amolação e sistema Pneumafll I
j

8

9

I

10

,u

I
I
I

1

!I
I

i

\
I

r

I
I

I
I

I
I

I
I
I
I

I

1

1

13

1 Reunídeira Super-Lap, modêlo "H-1" I
I
para mantas .de 10 1/2"; díspositr- 1

21.3ü9

I
I

I

2.167

I

4.305

II
2

I

I
I

I

I

I
I

I
I

!

12

II
I

com-é pontos de limpeza para cada 1"

cerda e Pneumafil coletor de re- I
I
síduos para cada 2 cardas
f
': Passador, modelo M.6B, "Accu-D~'aft" i
I
de 1 cabeça, 4 entregas, dobragem 1
I
para, 8 mechas, com 1 motor de 4 I
T
HP, 1.800 RPM, e 1 motor de 2 1/4 I
! HP. 3.600 RPM, para o aparelho !
1
"Pneumafíl", devidamente acopla-!
! dos. inclusive chaves, relógio conta- i
I
dor de Hanks para 3 turmas, e trans- I
I missões completas
I

2.504

I

l'

Ir

!{

USe

8

I
I

I
i

I
I

1

II
I
I

92;268
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_~.--_~_..,--c_·

11 ·--~I--I Quantidadel Valor Total

EspecIficação

Item

I
I

!

J

I

I

4

!

a ser,

i

I
vos de estcragem 2 sôbre 3; síste- I
ma Pneumafil contador de Hanks, I

I

II

gaiola de 48 até 60 mechas; motor. 1

de acionamento de 7 1/2 HP, 1.8uO I
RPM.; 1 motor de 1/2 HP, 20, 5 I

RPM, para o

I' Automatic
Doffing j
System" e 1 motor de 2 1/4 HP., I
I
3 6.00 RPM, para aparelho "Pneu- I
I
matn", devidamente acoplados
I
1 Penteadeira, modêío J. 7.B, de alta I
produção com 8: cabeças; 2 cabe- I
l
çotes para latas de 16", x 42"; as- 1
I
I
pírador tipo, Roth: tubrtcaçâo auto-, I
mátíca Bijur; dispositivo de para- I
I
I
da elétrica, sistema de' sinalização I
I
luminoso;
relógio
contador
de I
I
Hanks, para 3 turmas, e motor de I

I

14

15
16

I.I Compressor
~1~Jd:·8~O .~.~~'. ~~~i.~~~e.~~~ .~~~~ I
de ar para a Reunideira I

I ,"Super-Lap"..
I·
I Jôgo de acessórios e sobressalentes 1
I
para as penteadeiras: 16 latas para I
I
resíduos; rolos de pressão para o 1
I
campo de estiragem, 2 com .0 de I
I
1 1/3" 4 com .0 de 1 5'18", 2 com I
I
.0" de 2"; 16' 1'0108 de pressão para \
I
o movimento de arranque; 8 pen- I
I
tes circulares; 8 pentes superiores I
I
co?1. agulhas e 60 espulas de alu1
mUHO 'para a manta
.
1 Equipamento - completo de reagulha- I
I
menta para a penteadeira "J':'7B" I
I Passador modêlo M-7B Accu-Draft, de I
1
1 cabeça, 2 entregas, dobragem até I
I
8 mechas, sistema de estíragem 4 '
J
sôbre 5; dispositivos de parada 1
j
automátíca; relógio contador de
1
Hanks para 3 turmas; 1 motor, de
1
4 I-IP, 1.800 RPM e 1 motor 'de I
r 2 1/4 HP, 3.600 RPM, para.o apa- I
I
relho Pneumafll devidamente aco-·I
I
plados, in.clusíve 1 jôgo extra de 3
I
engrenagens de tensão e outro de
I · 3 engrenagens de esttragem
\
I Maçaroqueíra, modêlo "Scotsman" de
l
alta estiragem; 2 manchôes, 108 fu-. 'I
I
sos, bobina de 12" x 5" .. bitola de I
I 8", suspensão central e pendular I
I
"Whitin Unitrol", com contador de
!
Hanks para 3 turmas; limpeza
I
pneumática dos pavios; 1 motor de
I
acionamento de 7 1/2 HP e 1 de 2
1
HP para o aparelho Pneumafil, deI
vídamente acoplados . .
, .. I,
I Filatório modêlo "L" vanguard, de 1
!
400 fusos, bitola de 3", alça de- 9", I

I

17
13

1

13.717

II
I

i

I
·3

1

I
I

44.359
497

II
I

I

I

1
1

I[

I

I
II,

3.680

3.447

i
I
I

I

I

2

I

I

12.560

I
I
I
I

I
I

20

I
I
I
li
[

I

19

I '

I importada I Cl'F USS

I
I

I
3

I

56.980

g

Item

s

p

e

c

í

r

í
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c

ç

a

â

II Quantidade!1! Valor Total
c

o

a

s e r

l. importada I CIF US$

I

I

.

I
bobina de 10", anel de 2", largura I
da máquina de 30"; sistema de es~ I

21
22

tiragem Whitin com 3 cilindros e I
2 manchões; 1 motor de ,.20 HP, j
1.800 RPM e 1 motor de 2 HP, 3.600 J
RPM, para o aparelho Pneumaül, I
devidamente acoplados . .
I
Máquina "Armatrong", tipo "H", para I
encapar rolnínhos de filatórios e I
I
maçaroqueiras..
I
I Máquina "Armstrong" tipo "K", para j
I
encapar rolinhas de paesadores.v]
I
penteadeiras e reunídeíras ... . . .. I
I Aparelho "trster" 'de fabricação da I
I
gellweger S. A. de Uster ~ Suíça, I
r
para controlar a regularidade- de I
I
matérias texteís, mcdêlo "B"; para I
I
medir e registrar a irregularidade I
I
em %' na seção dos pavios, mechas I
I
e fios. Compõe-se do seguinte: 1
l,
aparelho de recepção de alta rre!
qüêncta: 1, aparelho de
registro I
I
elétrico; 1 integrador eletrônico I
I
automático e. os _seguintes' materiais I
I
de reserva; 1 jôgo de lâmpadas, I
I
2 vidros de tinta de registrar, 150
I
rolos de papel diagrama e I dísI
positivo para desenrolar as mantas I

I
I
I

1

38

I

I

.

Total.

."

}
I

586.100

t

1

1

'I
I
I
I
I
!

334
510

J

I

I
I

I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
J

1

1

3.637
882.288

Parágrafo 'único. Com respeito aos motores elétricos que acompanham
a maquinaria, fica .sua similaridade, para efeito. da, dsençâo de que trata
presente Decreto, para ser examinada pela alfândega de destino, quando
do desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime tarífárlo. próprio, observando-se o disposto na Circular nc 16, de 28 de agôsto
de 1958. do Senhor Ministro da Fazenda.
Art. 2'! aete Decreto entrará em vigor na data -de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 d'e julho de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.
Ó'

~

H. CJfSTELLO BRANCO

Octavio Bulhões
João Gonçalves de Souza

DECRETO N9 58.797 JULHO .DE

DE 12 DE

1966

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doacão do terrena que menciona, situado no M1Lnicipio de Fortaleza, Estado dó
Ceará.
'

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

87, inciso I, da Constituição Federal,
e de. acôrdo com os artigos 1.165 e
1.180 do. Código Civil, decreta: '
Art. 19 Fica o Serviço do Patrtmônío da União autorizado a aceitar
a doacâo que Antonieta Carvalho
Ferreira e seu mando Edilberto Mendes Ferreira querem, fazer à Uniàe
Federal, do terreno' com a área de
7.260m2 (sete mil duzentos e .sessenta
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metros quadrados). situado na Avem-

da 20 deJaneíro, Barra, do Ceara,
Município de Fortaleza, Estado do,

Ceará, tudo de acôrdo com os elementos constantes do processo pro.
tocohzado no Ministério da Fazenda
sob o número 241.970, de 1963.

Art. ,29
refere
trucâo da
Irrigação

68

Destina-se o terreno a. que
o artigo anterior à conesede própria do Serviço de
.no Ceará .do ,Serviço de

Promoção, Agropecuana do Departa-

mento de Promoção .Agropecuárta do
enntsterto da Agricultura.
Brasília, 12 de julho de 1966; 1459'
da Independência e. 789 da República
H.

CASTELLQ BRANCO

Octaoía Bulhões
Ney Braga
---<

DECRETO N'? 58.798

DE

12

DE

JULHO DE 19ü{J

Declara de utilidade p ú o 1 i c a; ';)ara
fins de desapropriação, o imouet que
menciona, necessário ao Ministério
àd Guerra.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso r, da constituição Federal, decreta:
Art. 19 lt· declarado de utilidade publica, para fins de deaaproprfaçâo.. de
acôrdo com o art. 69, combinado com
o art. 5!;', alínea a, do Decreto-lei
nc 3.36'5, de 21 de junho de 1941 o
imóvel constituído de terreno e -benfeitoria, com área total de 3.077,40m'l.
localizado na Rua José .gonífácío número 12'9, no Murrícípío de Cacapava
~ SP, de propriedade de Argeu 'de
Paula Cardoso.
Art. 2(1 O imóvel a que se' retere o
artigo anterior destina-se ao Ministério da Guerra.
Art. 39 Fica o Ministério da Guerra
autorizado a promover a desapropriação em apreço, correndo as respectivas despesas. à conta dos recursos do
referido Ministério.
Ârt. 49 O presente decreto entrara
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12, de julho de 1966· 1459
da Independência e 78'? da RepÜblba.
H. CASTELLO BRANCO

Ademar de Queiroz

DECRETO N(I 58.799 -

DE

12 ea

JULHO DE 1966

Transforma em Fazenda RegumaJ iI)<l;
Criação, o Põsto de Críaçac Jo/JW
Pessoa em Umbuzeiro, Estado da>
paraíba, subordinado ao Dep(Srt,,~
menta de Promoçâo AgropfX.~a
do Ministério da Açrícuuscra e&-t,
outras providências.

o Presidente da República, US<1r~
da atribuição que lhe contere o ~~
tdgo 87, inciso E, da constítuíçaoJeederal; e
Oonaiderancc que o Pôsto de CI'lD.çâo de João Pessoa em Umbuzeírc, ./il·tJ
Estado da Paraíba, dependência de
Departamento \ de Promoção Agmpecuárta do Mtntstérto da Agrrculture,
roi o pioneiro na introdução dei gr,o,do
Gyr no Brasil," precursor dos maiores
plantéía hoje existentes no país;
.
Considerando que suas bases rrstcse.
seu acervo e todo o seu .rabalho reelizado em benefício da pecuarta nacional e notadamente a nordestíne,
justificam sua elevação à categorrà «e
Pazenda Regional: de onacao,
Considerando amda a necesstdaste
de dar maior ênfase aos trabalhos da
pecuária em todos os .seus aspectes
através de uma presença mais eretiea
e de maior âmbito de ecac no atendimento aos criadores. no que diz reepeito a oi-íentaçâo técnica de pecuaria de corte e de leite no 'Nordeste
Brasileiro, decreta:
Art. I? Fica transformada em lPa·
senda Regional de Criação, suborrã-,
nada ao Departamento de Promcçãe
Agropecuária do Ministério da Agrtcultura, o atual Pôsto de Crtação Jo&o
Pessoa, localizado em Umbuzeiro, 1iàtado da Paraíba.

'Parágrafo único. O pessoal seuiaca
no referido Pôs to, bem como todo 4i>
seu acervo, inclusive semoventes, passam a fazer parte integrante 'da Pazenda Regional de Criação de Joa~
Pessoa, eill; Umbuzeiru.
Artigo 2,1 Ficam extintas as' ruações gratificadas da antiga Fazenda
Regional de Criação de Campo Grande, Estado de Mato Gl'OSSv, cru.asa
pelo Decreto nv 53.774, de 20 de mazço de 1964, transferindo-se as mesma"
para a nova dependência.
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Artigo 39 ltste decreto entrará em
,&gOl' na data de sua publicação, re-

V(lgadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de julho de 1960; 145\1
lP.e. Independência e 78° da República.
H. CASTELI,Q BRANt..:O

NeL' Braga

DECRETO N9 58.80Ú
JULHO DE 1966

DE

13

DE

15

museus históricos e artísticos, ou instituições análogas;
b) transmitir conhecimentos especíalízados sôbre assuntos históricos e
artísticos; ligados à / atividades dos
museus mantidos pelo Governo Ferreraf: e
c) 'incentivar o Interêsse pelo estudo da História do Brasil e da arte
nacional.
Art. 31? Os aluTIÚ'.3 que concluírem
o Curso de Museus receberão diploma
de museólogos ,
.

ÁProva o Regimento do CU1'SO de
Museus, do. Museu Histórico Nacional.
Da organização dó Curso

o

Presidente da 'República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, nv I, da Constituição Federal
e nos termos do art. 112 da Lei
:mQ 4.024, de, 20 de dezembro de 1961,
'decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regimento
ào Curse de Museus, do Museu Histórico Nacional, que com êste baixa.
Art. ãc nste decreto entra em vigor
na data de sua publicaçã'o,ficando
revogadas as disposições em contra110.

Brasília, 13 de julho de 1966; 145'"
Independência e 789 da República.
da

H.

CASTELLO BRANCO

.Raymunào },foniz de Aragão

REQIMENTO DO CURSO
DE MUSEUS
TíTULO I

Art. 49 O Curso de Museus é ministrado em 3 séries, correspondentes a
3 anos letivos, dividindo-se o ensino
de suas disciplinas em duas partes:
a) Parte Geral
i» Parte Especial
Art. 51? A Parte Geral compreende
as matérias Iecíonadas nas 1~ e 2f1.
séries.
Art. 61? A Parte Especial consta ee
duas seções: Seção de Museus HístónCDS e Seção de Museus Artàstíccs..
Art , 71) Ao iniciar a 3~ série, o
aluno escolherá a seção que desejar
seguir, sendo-lhe conferido, ao término do Curso, o diploma de museólogo, com indicação da seção respact-va.
Parágrafo único. Será facultado ao
pcrtadcr de diploma de museõíogo
r-oer. em qualquer tempo, a outra
seção ,:a Parte Especial, da qual receberá um certificado de conclusao .

Do Curso
CAPÍTULO III
CAPíTULO I

Das finalidades

Art. 19 o.cerso de Museus (C.M.)
a que se refere o art. SI?, do Decreto-

lei nc 6.689, de 13 de julho de 1944,
é um estabelecimento de ensino supe-ríor (de acôrdo com convênio firmado
com a Universidade 0:0 Brasil,· em
12-7-51), constituindo a; Divisão de
Curso de Museus, do Museu Histórico
Nacional.
Art. 21) O Curso de 'Museus tem por
finalidades:
a) preparar pessoal habilitado para
exercer as funções de conservador de

Das disciplinas tecíonsuiae

Art. go As disciplinas Iecíonadas D:')
Curso de Museus são assim distribuidas:
PARTE GERAL
1(1 Série:

1. História do Brasil Colomat
2. História da (Arte da Pré-História à Idade Média)
3. Numtsmattca (parte geral)
4. Etnografia do Brasil

5. 'J'écníca de Museus (parte geral)
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2ll- Série:
1. História do Bra'si! Independente
2. História da Arte (do Renascimento à Época Moderna)
3. Numismática Brasüeira
4. Histórta da Arte BrasileIra
5. Artes Menores
6. 'j'ecnica de Museus (parte basíca)
PARTE ESPECIAl.

Art. 11. Os portadores de diploma
de museótogo poderão fazer eetégtos
de 1 ano, nas diversas Divisões do
M. H. N.

Parágrafo único. Concluído o estágio será conferido um certíncado" de
aproveitamento ao candidato habüttado em prova de classífícaçâo de 5,
objetos das coleções do M. H. N.,
selecionadas pelo Coordenador do
Curso e chefes das respectivas Divisões.

3{1, Série:

Seção de Museus Hietoncoe
1. História. Militar' e Naval do Bra-

sil

'2. Arqueologia Brasileira,

3. Bígflografía e Pílatena
4. 'I'écníca de Museus (parte apü-

cada - técnica' classificativa de objetos)
5. Metodologia de Pesquisas Museológicas
Seção de Museus Artísticos

1. História da Arquitetura

2. História da Pintura e Gravura
3. História lia Escultura
4. Arqueologia Brasileira, Arte Indígena e Arte' Popular

5. Técnica de Museus (parte aplicada)

6.

Metodologia de Pesquisas Mu-

seológlcaa .
Al't, 99 Além do Curso de Museus,
poderão ser ministrados, ainda, os
seguintes:
, a) Curso de Zelador de Museus
1 ano de duração; .
b) Curso de Auxiliares de Restauração e Conservaçàc -'- 1 ano de
duração; e
c) Cursos diversos, destinados a
especialização profissional de muse6lagos . ;. . . 1 ano de duração.
Art. 10. Os cursos mencíonartos no
artigo anterior não têm caráter permanente e serão ministrados por professores conferencistas, a criteria do
Diretor do M. H. N" ouvido o Coordenador, em época que julgar opor.
turra e quando- Q1SpUSer de recursos
para êsse fim.
Parágrafo único. Os alunos que
concluírem qualquer dêsses cursos
terão direito IJ, um certificado de treqüêncía, ou- documento' análogo, de
aoôrdo COm as instruções, especlats
baixadas .em portaria do Diretor do
M. H. N.

CAPíTULO IV

Do exame de tuioiutaçtio
Art. 12. O ingresso ao Curso de
Museus far-se-á mediante exame de
habilitação destinado a classificar,
por meio, de provas escritas, ao nrvet
colegial, os candidatos inscritos, só
podendo ser admitido o número que
corresponder ao limite de vagas prê~
víamente fixado para a 1~ série.
Art. 13. Para Inscrever-se no exame de habilitação é exigído ao candidato:
a) prova de, conclusão do Iv e 29
ciclo (mods , 18 e 19), ou de curso
equivalente. reconhecido como tal;
b) carteira ce identidade;
c) cei-tidâo que comprove idade
mtmma . de 18 anos completos, ou por
completar, até o dia 30 de 'junho do
ano em curso;
d) prova de quitação com o serviço
militar, para o maior de 18 anos;
e) atestado de idoneidade moral;
f) atestado de sanidade físíca e
mental.
§ 19, Ficarp dispensados da apresentação de prova de conclusão do 19 e
29 ciclo os portadores de diploma de
nível superior devidamente regtstrados.noórgão competente.
§ 29 A carteira de identidade e a
prova de quitação Com o serviço militar serão devolvidas na coasíâo da
inscrição, após as "devidas anotações.
Art. 14. O exame de habilitação.
será constituído de 4 -provas:
a) História Geral;
b) História do Brasil;
c) Geografia do Brasil; e
d) traducâo, com auxilio do dicionário, de trechos de duas línguas a
escolher entre as seguintes: francês,
inglês;' italiano, ou alemão.
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Art. 15.

Será habilitado o candí-

oro. que obtiver média aritmética

iguaL ou superior, a 5, no. conjunto
disciplinas, e notaminima final
ol:"\e ,4, em cada disciplina.

Ii!$

CAPiTULO V

Das matrículas

Art. 16. O limite de matricula para
lf.\ série será fixado anualmente
pelo Diretor' do Museu Histórico Nacional, em data anterior à realização
do exame de habilitação.
Art. 17. Para efeito de matrícula,
M 3 categorias de alunos: regulares,
:bolsistas e ouvintes,
Art. 18. Oa candidatos ao ingresso
ao CUiSO de Museus, após a habtli~3ü no exame previsto no art. 12,
'do presente Regimento, preencherão
formulário próprio. para processaesento de matricula na P sérte .
Art. 19., Os alunos bolsistas, prot...ost,os - por autoridades estaduais, ou
aaunícípaís, nos termos do art. 88
êêste Regimento, somente poderão
razcr a sua macrtcuta na 1lJ. série, após
aprovação. como os demais, no exame

2.

de hebflítação.

Art, 20. Sem prejuízo dos eandl-êatos :1 matricula como alunos regulares e bolsistas, e desde que o persntem as instalações 'do Curso de
Museus, "será lícito, ao candidato que
requerer, mediante aprovação. do Coerôenador Ireqúentar , como ouvinte.
ee aulas de qualquer disciplina,
parágrafo único. O ouvinte poderá
~:rticipar de todos ós trabalhos esco'lere:", não ficando, entretanto. sujeito
Ó, prestação de provas, nem
tendo
díreíto a certífícado, ou diploma.
Art. 21. Será anulada sumàríaaaente a matricula do ouvinte cujo
umcednnento não esteja compatível
"'-Mi] as normas do Curso.
Art. 22, Salvo para a P. série, a
aaatrícula será automática para alunos regulares e bolsistas, desde que
,tenham obtido aprovação na série antErior.
Art. 23. O aluno que não eomparecer às aulas durante todo o peraedo 'letivo e que não tenha requerido trancamento de matricula, por
:~tivo justificado, terá a sua matrt-

cuja cancelada ex ottíoto sem direito
a reingresso,
Art. 24. Ao aluno regular cuja vída
escolar não esteja sendo objeto de
ínvestígacão, nos termos do art. 50,
§ F' dêste Regimento, é facultado
solicitar, por motivo justo, trancamento de matricula.
Parágrafo único. O trancamento
concedi cio -aõmente será válido por
5 anos, para 'efeito de reingresso.
Art. 25. Será matriculado,' condicionalmente, na série seguinte, aíuno que tiver sido reprovado em apenas 2 matérias, e somente, 1 vez, na
série anterior.

°

CAPíTULO VI

Do ctüenâório escolar

Art. 26. :f: o seguinte o calendário escolar do Curso de, Museus:
a) 19 a 20 de fevereiro: ínscricãc
para o exame de habilitação;
.
b) 21 de teoeresro a 19 de março:
realização do 'exame de habilitação e
deC)2l.t 5éPgc~b de' março: . período de
matrícula para a 1~ série;
d) 15 de março a 30 de timno:
primeiro período de aulas;
e) 19 a 15 de julho: período das
primeiras provas parciais;

I)

I'?' de agôsto a" 15 de novembro:

segundo período de aulas;
g) '16 a 30 de novembm; período
das segundas provas parcíaíe;
h) 19 a 15 de dezembro: período
das provas finais.
Parágrafo único. As provas finais
dos alunos dependentes serão' realizadas no período de 1 a 5 de dezembro.
CAPÍTULO VII

Da treqiiênciá

Art. 27. A freqüência é obr-ígatôrta
para .alunos regulares e bolsistas.
de
Art. 28, A presença exigida
2/3 das aulas ministradas, e será
computada separadamente para:o 19
e 29 períodos letivos.
Parágrafo único. Para prestação
de 2S'- épuoa será exigida a freqüência
de 50% das aulas dadas em todo o
ano letivo,
é
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CAPíTULO VIII

Do renàimentoescolar

Art. 29. Ov ensíno será ministrado
em aulas teóricas, práticas, seminá-

rios

trabalhos mensais e excursões,

seg~ndO as necessidades de. cada disciplina.
Art. 30. A verificação do rendi-

menta escolar será, feita:
a) por trabalhos;
b) por duas provas parciais; e

c) .por uma prova prática final.
Art." 31. Os trabalhos serão solicitados, em qualquer período letivo,
pelo professor, geralmente; após uma
excursão, visita, ou demonstração prà-

ttoa.
Parágrafo único. As notas dos -trabalhos entrarão, no cômputo geral
para" aprovação, não sendo facultado
prestar prova, parcial, no período, o
aluno que não os tenha apresentado.
Art. 32. Tôdas as provas de verífícacão de rendimento escolar receberão, do professor da matéria, nota
que variará de O (zero) a 10 (dez).
Art. 33: No cômputo geral das
notas será considerado aprovado o
aluno que obtiver nota igual, ou superior,.a 7, em decorrência da dívísâo
por 3 (três) da soma das notas obtidas nas provas realizadas, atribuindo-se O (zero) à que o aluno não
comparecer.
Parágrafo UlUCO. Quando se tratar
de disciplina para a qual tenha sido
exigido trabalho escrito, a aprovação
resultará da divisão por 4 (quatro)
da 'sorna das notas obtidas, nas provas e no trabalho solicitado.
CAPÍTULO IX

b) 10 ou 20 questões,em forma de
testes, a respeito da matéria dada
durante o ano; e
c) tdentdficação e comentário da
urna obra de arte.
Parágrafo único, A duração da
Pl·OV<l. prátíca Tinal será fixada pelos
próprios professores, de acordo com
o tipo adotado.
Art. 36. Os horários para as provas
parciais e fmaís," organizados pela
Secretaria, de acordo com o Coordenador do Curso, serão afixados em
quadro próprio, em local visível, com
antecedência mínima de 48 heras.
Parágrafo único. Só terão valor,
para efeito de chamada de alunos ou
dívulgacâo de resultado das provas,
os editais e avisos afixados na Portaria do Curso, constituindo a sue
publicação na imprensa local apenas
informe subsidiário, sem qualquer
efeito legal.
Art.. 37. O aluno que se utilizar de
recursos iltcítos terá. a prova imediatamente anulada, sendo lavrado o
auto de infração na respectiva lista
de chamada, sem prejuízo das penalidades previstas no Capitulo Xl ,
dêste Regtmento.
Art. 38. A assinatura do aluno seta
firmada na prova, na parte destacável, para posterior identificação.
Art. 39: Nas matérias' Iectonadas
em mais de uma série, ou nas em que
lhe sejam correlatas, os alunos dependentes da série anterior somente
poderão prestar provas finais da disciplina, quando tiverem alcançado
média de. aprováçâo na dependência.
Art. 40. O prazo para devolução
das provas, devidamente corrigidas, €
pelos profesaôres, será no máximo, de
lO dias. para o pruneiro pertodov e de
5 dias, para o segundo.

Da rerüizaçâc das provas

Art. 34. As duas· provas parciais,
realizadas nos per-iodos previstos neste Regimento, serâo escritas e terão
a duração de 2 horas.
Art. 35. Na primeira quinzena de
dezembro. serão realizadas as provas
práticas finais, compreendendo um
dos 3 itens, abaixo:
a) classificação de objetos, ou estampas, dentre os apresentados em
.aulas práticas;

CAPÍTULO X

2~ chamada'

e 2(t época

Art. 41. Sõmente haverá 2\\ chapara as primeiras provas parciais.
Art. 42. A 2:). chamada será concedida quando o aluno comprovar ter
faltado por enfermidade., falecimento
de parente até, o segundo grau civil,
ou 'serviço público de natureza obrigatória.

ma da

ATOS

Parágrafo único. O requerimento
de 2:). chamada, convenientemente instruido, deverá dar entrada na Secretarta do Curse, no prazo ímprorrogàvel .de 4.8 horas, após a H chamada,
excluídos Os sábados, domingos e rerlados .íntercorrentes.
Art. 43. O aluno reprovado em
1~ época e que tenha freqüência .dc
50% do total das aulas miníatracas
em tudo o ano' letivo poderá prestar
2'" época, submetendo-se às provas
escritas e práticas versando sõbre c
tôda a .nu.'"téria do prcgramc..
Parágrafo, único. A nota de aprovação em 2:]. época será a média aritmética da soma das notas obtidas nas
provas escritas e práticas.
CAPÍTULO XI

Das penalidades

Art. 44. Os alunas do Curso' de
Museus estão sujeitos às seguintes penalidades:
a) advertência:
b) repreensão;'
c) suspensáo; e
.d) desligamento.
ArL 45. A 'pena de advertência é
aplicada: ,
a) PO!' desrespeito ao Dtretcr, ao
Coordenador, a qualquer membro do
corpo docente, ou a funcionário ad-

mírastranvo:
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b) por desobediência às determinacões do Diretor, do Coordenador, de
qualquer membro ci'o corpo docente;
c) por perturbação da ordem no
recinto do estabelecimento.
Art. 46. A pena de repreensão é
aplicada:
a) por prejuízo material do pata-imonto do Curso, .além da obrigação
de substdtuiçáo, ou de índenízaçãc:
b) por reincidência dos casosiprevistos nas alíneas anteriores.
Art. 47. A .pena de suspensão até
30 dias é aplicada:
a) por ofensa, ou agreszâo, ao Diretor, ao Coordenador, a qualquer
membro do corpo docente, a funcíonano administrativo, ou a outro
aluno;
b)
por,' ímprobídade : na, execução
dos trabalhos escolares;
c) por injúria ao Diretor, ao coor-

denadcr, a qualquer membro do corpo
docente, ou a funcionário administrativo.
Art.. 48, A pena de desligamento é
aplicada:
a)
por atos desonestos íncompattveís com a dignidade escolar;
D) por delitos sujeitos à ação penal;
C) por reincidência do previsto nas
alíneas do artigo anterior,
Art. 49, As ' penas de advertência,
repreensão e suspensão até 3D dias são
da competência do Coordenador do
Curso; o .desltgamento é daucmpetêncía do Diretor do M.H.N.
parágrafo único, O dealígamento
será proposto ao Diretor, "medíanta
representação do Ccordenador ,
Art. 50. Recebida a proposta de uesligamento, o Diretor determinará a
abertura' de ínquêríto, no qual serão
ouvidos testemunhas e acusa-do.
§ 1() Durante o inquérito o acusado
não poderá obter trancamento de
matricula.
§ 29 Concluído o inquérito, a aplicação da pena díscípl-nar será comunícada, por escrito, ao aluno culpado,
ou a seu representante, se fôr menor,
com a indicação dos motí vos-ceterminantea.
Art. 51. Das penalidades impostas
pelo Coordenador, caberá recurso ao
Diretor, e das penalidades tmpostas
pelo Diretor, caberá recurso ao Conselho p'ederal de Educação,
CAPÍ'fULO XII

Do Diretório AcaaeJntco

Art. 52. O Diretório Acadêmico do
Curso de Museus' é constituído por representantes do corp-o discente do Curso, num total de 5 membros, ereuos
por seus colegas, e reconhecido ,pela
Díreção do Curso de Museus como órgão representativo da classe.'
Art. 53. São finalidades do rnretorio Acadêmico do Curso de Museus,
nos termos da. Lei nc 4,4ã4, de 9 de
novembro de 1964:
a) defender os íriterêsses dos estudantes;
b) promover a aproximação e a solidariedade entre o corpo discente, docente :e administrativo do estabelecimento;
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30 dias após o empcssamentc dos seus
C) preservar as tradições estudantãa,
membros.
a, probidade da vida escolar, o patrírcónto moral e material' da instituição
Parágrafo único. A aprovação dêse a harmonia entre' os organismos de
S~ Regimento, pela Direção do our'50, deverá ocorrer no prazo de tr.nta
sua estrutura:
dtas d, seu recebimento.
à) orgunízar reúniôes e certames ~e
caráter câvtco, social, cultural, ctentaArt. 58. O Diretório Acadêmico terico, técnico, artdst co e desportivo, vírã a sua representação suspensa junsandc complementação e ao aprnncto ao Conselho Departamental do
ramento da formação universitária;
Curso de Museus se não apresentar o
seu Regimento no prazo fixado no are) manter serviços de assistência aos
tigo anterior, OU se não obtiver a sua
estudantes carentes de recursos;
«aprovação.
1) realizai" in tercámbío e colaborar
Art.. 59. O exercício de quatsquer
com entidades congêneres; e
funções de representação, ou delas deg)
luUft pelo aprimoramento das
corrente, não exonera o estudante do
ínstuutções democráticas.
cumprimento dos seus deveres escolares, inclusive da exigência de Ireqüênluto 54. A elelcão do pretono Aca- cia..
dêmico do C.M. realizar-se-á por convocação do Coordenador do Curso.
Art, 60. É vedada aos membros do
conforme edital que será' afixado' 20
Díretór:e Acadêmico qualquer açüo,
dias antes da data marcada, atendimantfestaçâo, ou propaganda de carádas as seguintes exigências:
ter político-partídárío, bem como incitar, promover ou apoiar ausências
a) registro prévio de candidatos, ou
coletivas aos trabalhos escolares.
chapas, sendo elegível, apenas, o estudante regularmente matriculado e
Art. 61. A fim de estimular as atívídades asasbencíaía do Diretório, reem freqüência, não repetente; nem dependente, e que não seja ua 11.\ série;
servar-se-á, anualmente, na proposta
orçamentária' do M.H;..N., uma partJ) realização do pleito no rec'ntc
cela, a título de subvenção, para aplido Curso, em Um só dia, durante a tocação nessas atividades.
talidade ,do horário de atividades escolares;
Art. 62. Os membros do Di~etório
apresentarão à Coordenação do Curc) identificação do votante medianso, em época prevista em lei, prestate lista nominal fornecida pela Secreção'de contas da subvenção recebida.
taria: do Curso;
§ l Q A não aprovação da prestação
à) garantia de sigilo de voto e da
ele contas, se comprovado o use intenírrr'olabllidade da -urna;
cional e indevido da dotação rccebje) apuração imediata, após o têrda, .importará em responsabilidade cimino da votação, asseguradas a- exav.l, penal e disciplinar dos membros
tidão dos resultados e a possibilidade
do, Diretório.
de apresentação de recurso:
§ 2(' Não .será distrtbuída qualquer
j) acompanhamento num represenparcela de nova subvenção sem que tenha sido aprovada a dotação antetanta da Coordenação do Curso,
riormente recebida.
Art. 55. O mandato dos membros
Art. '63: Os membros do Diretório
do Diretório será de 1 ano, vedada a
reeleição para as mesmas funções.
são obrigados a lançar todo o movimento de receita. e despesa em Iívro
Art. 56. O exercício do voto é obrfapropriado, cem a devida comprovagatértc, ficando privado de prestar çao.
prova parcial, ou final, imed'atamenArt. $4, As representações feitas peze subseqüente à eleição, o aluno que
não comprovar haver, votado no refelo Diretório serão atendidas. pela Cerido pleito, salvo por motivo de fôrordenacào do Curso de Museus, no
prazc de 30 dias após o seu recebiça maícr. ou de doença devidamente comprovada,
mento.
Art. 65. Quando a matéria dareA,rt. 57, O Diretório Acadêmico' do
presentação fôr relativa ào previsto
Curso de Museus deverá apresentar o
110 § 29, do art. 73, da Lei de OO'eseu Regimento à direção do Curso, até
à
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lrtzes e Bases da Educação Nacional,
a decisão da' Coordenação do Curso
t\.everá ocorrer:
a) no prazo de dez dias, em se tra!'ando de não comparecimento do projessor. sem justificação, a 25% das auw,s e exercícicã:
à) antes do inicio do ano letivo seguinte, no caso de não cumprimento
d.e; pelo menos, três quartos do programa da respectiva cadeira.
Art. 66. Os membros do Diretório
Acadêmico apresentarao, ao término
de' cada gestão, relatório ctrcunsreneíado das atrvídades do perrodo.
Art. 67. O Diretório que, depois de
advertido, ínaisür na prática de atos
'mrr ngentes ao Regimento do Curso
de Museus e bem assim não cumprir
as decisões dos órgãos universitários,
será dissolvido pela Coordenação do
curso, que convocará imediatamente
noves eleições.
CAPíTULO XII!

Do Conselho Departamental
Al't. 68. O Conselho Departamental
do Curso de Museus é o órgão consultlV(J ca Coordenação; para estudo e solução de tôdas as questões administrativas e financeiras da vida do eatabeIec menta, colaborando COm a mesma
autoridade pela forma que fôr estabelecida no respectivo regimento.
Art. 69. São os seguintes- os Depertamentos do Curso de Museus:
fl) Departamento de Técnica de Museus;
,- b)
Departamento de História do

Brasil;
C)
Departamento

de Histeria da
Arte;
d) .Departamento de Antropologia."
Art. 70. O Departamento de 'I'écniea de Museus é constituído das cadeiras ce:
a) Técnica ele Museus;
IJ) Numismática Geral;
C) Numismática Brasileira;
d) Sígrlografía e Filatelia.
Art. 70. O Departamento de Hístórla do Brasil é constituído. das seguintes díscíplínas:
a) Htstóra do Brasil Colomaf
b) História do Brasil Independente;
C) História Militar e Naval do Bra-

"Sil;

et)

Metodologia de pesquisas Musen-

Iógfcaa.

Art. 71.0 Departamento de História da Arte é constdtuído das seguíntes disciplinas:
a) H stóría da Arte;
b) História da Arte Brasileira,
C) Artes Menores;
et) Eistória da Arquitetura;
e) Histór-ia da Escultura;
J) História cta Pintura e Gravura -.
Art. 72. O Departamento de Antropologia é constituído das seguintes díscíplínes ;
a) Etnografia;
b) Arqueolog a Brasileira, Arte Indigena e Arte Popular.
Art. 73. Cada Departamento será
chefiado por um pro.essor designado
pelo Diretor do M.H.N., mediante indícaçáo do Coordenador do Curso.
AI't. -74. O Regimento do Conselho
Departamental estabelecerá as normas para admunstraçao de cada um
doe Departamentos e bem assim para
as suas diferentes atividades de .enslna e pesquisa.
,Art. 75. O Oónsefho Departamental
será constituído pelos diferentes chefes de Departamento, sob a presrdência do Coordenador do Curso de Mu-.
seus.
Parágrafo ún co. O Presidente do
Diretório Acadêmico do Curso de Museus rara parte do Conselho Departamental, como representante do corpo discente ..
Art. 76. O Conselho Departamentaâ
dó C. M.
reunir-se-á sempre convocado pela Coordenação do curso, ou
quando julgarem necessar ío os seus
membros, na conformidade. do previsto
no respectivo regimento.
Art. 77. Até 30 dias após a designaçâo dos seus membros deverá o C.oD-:selho Departamental apresentar o seu
regimento á Coordenacâo do Curso de
Museus que o encaminhará ao Díretal' do M.R.N., com parecer; para
aprovaçao.
.
Art. 78. Será dispensado da função
de chefe de Departamento qualquer
membro do Conselho Departamental
que não comparecer, sem motivo justificado, a ma.s de três de suas convocações.
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CAPÍTULO XIV

Da direção do curso

Art.. 79. A admínístracâo escolar será concentrada na autoridade do Coordenador - com audiência' do Diretor
do Museu 'Histórico Nacional e do Con-

selho Departamental.
AI't. 80. O coordenador do Curso
de -Museus será escolhido dentre os
protessôres do Curso e designado pelo
Minístro rda Educação e Cultura, mediante indicação do diretor do iWHN,
ao qual -fícará Imediatamente subordinado.
Art. 81. Os serviços administrativos
do Curso de Museus não cornpreendídos nas atribuições do Coordenador,
ficarão a cargo da Seção', de- Admíntstração do Curso, cujo chefe é o Secretário do Curso de Museus.

Art. 82. À Seção de Administração

do Curse de Museus compete:
a) executar os serviços relativos ao
expediente de rotma do curso, auxiliando o Coordenador na supertntendêncía das atividades escolares;
IJ) manter fichários atualizados relativos à vida escolar dos alunos do
curso de Museus;
.
i
C) informar papéis. relativos ás atividades do Curso;
à) organizar os processos de comprovação das despesas escolares;
e)' passar certidões quando assim o
determinar o Coordenador do Curso;
t) organizar os dados e elementos
necessários ao relatório anual do Coordenador do Curso;
g) manter atualizada uma coleção
de leis referentes ao ensino superior;
h) verificar os documentos apresentados para inscrição no exame de habilitação;
.
. t) encaminhar os diplomas para registro, no órgão competente, acompanhando-os do respectivo tnetónco escolar e demais documentos extgídos ;
1) organizar, mapas para lançamento de notas e médias escolares; e
l) expedir certífícados devidamente
assinados pelo Coordenador e visados
pelo Diretor 'do M.R.N.
Art. 83. Ao_Coordenador do Curso
compete:
a) entender-se" com as autoridades
superiores sôbre todos os assuntos de
ínterésse do curso e dependentes de
sua decisão;

b) promover entendimentos com diretores de museus, ou de órgãos congêneres, relativos aos assuntos-que interessem ao funcionamento do Curso
e aos seus objetivos;
C) superintender os servícos técniCOs e aômimstrativos _ do Curso, de
acôrdo com a legislação em vigor;
d) físcalíaar a fiel execução dos regimes escolares e didáticos, especialmente, quanto à observância de horáTios, programas, realização de provas
e demais atividades de proressôres e
alunos;
e) sugerir ao Diretor-doeüãHc N. a
organização de cursos avulsos e propor a realização de conferências;
1) fornecer ao Diretor do Museu
Histórico Nacional os elementos necessários às propostas de designação
de professôres conferencistas;
g), rever e aprovar os programas de
ensino elaborados pelos protessôres;
h) organizar horários do Curso;
i) convocar o Conselho Departamental do C.M. e a êle submeter o estudo de questões administrativas, financeíras e, técnicas referentes ao Curso
de Museus;
.
1) convocar as eleições para o Diretório Acadêmico do C.M,;
l) dissolver o Diretório que, depois
de advertido sere-c a prática de atos
infringentes ao Regimento do Curso,
reincidir na prática dêsses atos;
rn) expedir as instruções que se rt.zerem necessárías para o eficiente funcionamento do Curso, de acordo com
o seu Regimento·'
n) assmar certificados e diplomas,
juntamente com o Diretor do MHN e
com o Secretário do Curso;
,
O) conceder térías regulamentares e
fiscalizar a freqüência de protcssôres e
funcionários do Curso;
p) indicar ao Diretor do M.H.N.
um funcionário do M.E.C. para servir como Secretário do Curso;
q) rubricar livros de aula' e atestar
as contas escolares;
n autorizar despesas, visar contas e
assinar expedientes relativos a pessoal
e material;
s) aplicar penalidades:
t) aoresentar ao M:ristro da Educaeâo ~ e Cultura relatório anual dos
trabalhos e os planos de'. aplicação de
verbas consignadas ao Curso;
u) representar ao Diretor do M.H.N
nos têrmoa do art. 73, §§ 2Q e 39, da
Lei nv 4.024, de 20,·12-19Bl, quando o
professor deixar de comparecer. por
motivo justificado, 'a 25% das aulas e
4
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exercicios, ou não ministrar, no mínimo, 3/4 do programa de sua cadeira.
Art. 84 - Nas suas faltas e ímpedimentos eventuais, o Coordenador do
curso será substítuldo pelo secretário do C.M., ou por professor de' eua
indicação.
CAPÍTU.T.O XV

Do corpo docente

Art. 35. O curso de Museus é mínistrado, 'p02' professôres integrantes
do Quadro de serv-eoros do Museu
mstõnçc 'Nacional e recrutados- mediante concurso de titulas e provas.
§ 'lI? Os candidatos às vagas que
ocorrerem no quadro do magietéríc
do Curso de Museus deverão habilítar-se em concurso de provas e títulos, sendo oondíçâo-índ.spenaável, para
ínscrlcâo. ser portador de diploma de
museélogc, devidamente registrado no
órgão competente.
§ 29 Na falta de candidatos habíIítados nos têrmos do parágrafo ;],.nterror, a Direcâc do Museu Histórico Nacional, "mediante proposta do
Coordenador do Curso, poderá admítir-professôres conferencistas, que ministrarão suas aulas obedecendo ao
programa da disciplina.
S 3Q Também' poderão ser admittdos professôres assistentes, mediante
proposta do professor titular ao Coordenador 'do Curso, que a encaminhará ao Diretor do Museu HistóriCO
Nacional.
Art. 86. Aos proressõres compete:
a) elaborar o programa da díscíplí-,
N respectiva e submetê-lo à aprovacao do Coordenador 'do curso;
.
, b) dirigir e oriental' o ensino da respectiva disciplina, executando, sempre
que possível. integralmente, ou no mínimo até 3/4, o programa elaborado,
dentro do melhor iritórlo-didático;
c) conferir notas de Julgamento aos
trabalhos e as provas parciais e finais:
d)' tomar parte, quando designados,
nas reuniões do Conselho Deparramental e integrar comissões de exames, ou de estudos, quando para isso
convocados.
e) sugerir ao coordenador, por Intermédio do Oonselric Departamental,
as medidas necessárias ao desempenho
de suas atribuições, a ttm de que o en-
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sino; sob sua responsabilidade; seja o
mais eficiente possívet;
j) apresentar "ao Coordenador do
Curso relatório anual sôore as atividades relativas ao ensino da discíplína a seu cargo; e
g)
exercer as d-emais atribuições,
conferidas em lei, e atender às instruções e normas baixadas pela Coordenação do Curso.
m:t. 37. As disciplinas dos cursos
avulsos, de que trata êste Regimento,
serão leolonadas, de orererêncra;' por
professôres conferencistas.
Parágrafo único. Os conferencistas
serão pagos de acôrdo com a proposta constante do-plano anual de aplícação de verbas do Curso de Museus .
CAPÍTUT,O XVI

Das bôlsas de estudo

Art. 38. Poderão ser concedidas,
anualmente, bôlsas de estudo para o
Curso de Museus, destinadas a cendidatos resíderites fora do Estado da
Guanabara e da Capital do Estado do
Rio de Janeiro e escolhidos, de pre'ferêncía, entre servidores estaduais,
ou municipais. 'com exeroíctc em mil"
seus, ou em instituícões análogas.
Art. 39.- As bôlsas sorâo dlstrrbuídas
<1 título de auxílio, não se obrigando
o Curso 'ao pagamento de passagens.
Art. 90. O valor das, bôlsas será.
arbitrado, anualmente, no plano de
aphcacâo de verbas do Curso de Mu ~
seus.
Art. 91. Os cancdde.cos a bôlaas de
estudos deverão ser propostos ao DIretor do Museu História Nacional, por
autoridade estadual, ou municipal,
sem que isso isente os referidos candidatos da prestacâo do exame de habilitação, em situação idêntica a dos
demais candidatos.
Parágrafo únicor Será suspensa a
bôlsa de estudos do aluno que ficar
em dependência de qualquer matéria
CAPÍTULO XVII

Do intercâmbio

Arü. 92., "será possibilitada, anual-;
mente, aos alunos do 31? ano, uma
excursão a pontos do país, onde haja
preciosidades históricas e artísticas.

...vros

!JO PODER EXECUTIVO

A,rt. 93.: As visitas a êsses objetivos
serão precedidos de preleções; por
parte cc-nroressor que acompanhar: a
turma, o qual oraaruzará o roteiro de
viagem e prestará contas, à Ooortãenação do curso, dos resultado." da excursão e das' despesas realizadas.
Art. 94. O professor acompanhante
será designado por portaria do Díretor do M,H.N., mediante indicação
do Coordenador do curso.
Art. 95. As despesas com a excursão
serão previstas, anualmente, no plano
de apücaçâo de vertas do Curso.
Art. 96. Sempre que solicitados, os
museus federais, ou instituições análogas, cooperarão com o Curso de Museus, fornecendo elementos para realização de estudos ;:. pesquisas e facllítando aos alunos do Curso a realização de visitas e trabalhos.
CAPÍTULO :XVIII

Das isenções

Art. 97. Ficará ise~to;,de cursas
disciplina lecionada no Curso de Museus o aluno portador de diploma de
nível superior, devidamente registrado no órgão, competente, cujo currí. culo inclua o ensino da mesma dísclpllna, com Idêntico programa.
Art. 98. O reonerímento de isenção, devidamente indcnlÍdo, será submetido ao julgamento ele uma comrssáo designada pelo Coordenador e Integrada pelo professor da cadeira e
mais dois outros professôres do Curso.
Art. 99. O pedido de ísençâo deverá dar entrada na secretaria do
Curso até o dia 31 de março do ano
em curso.

mente poderá ocorrer em série mtermedíárta do Curso de Museus,
Art. 102. Os pe.ücos de transferência só poderão -lar entrada na BCcretaría do Curso, nu per-íodo de l' s,
10 de março de cada ano.
CAPíTULO XX

Disposições gerais

Art. 103. A solenidade de entr~,
de diplomas aos museólogcs ocorrera.
sempre que possível, no dia 29 de dezembro de cada ano.
Art. 104," Ao aluno do Curso de Mú·
seus, classificado em 19 lugar e que
tenha obtido média geral final, igual,
ou csupertor a 9, em tôdas as sértes,
ser conferida a Medalha -Prêmio Gtzstaoc Barroso, tnstâtuiôa pela portam,
nv 37, de 26-1-1961., em homenagem
ao eminente museologo e hlstortador
Gustavo Barroso, tundador do curee
de; Museus.
Parágrafo único. A Medalha Pr<Jmio Gustavo' Barroso será conferida
TIl ato solene da' entrega dos, diplo-

mas.

CAPÍTULO XXI

Disposições finais

Art. 105. Os' casos omissos neste
Regimento serão resolvidos pelo l\K5
rnstro do Estado da Educação e Cultura, com audiência, quando necessário, do Conselho Federal de Educação.
Art. lOS. :f:ste Regimento entrará
em vigor na data ce sua publicação.
Art. 1.07. Revogam-se as disposições
em contrário.
w

CAPÍTULO XIX

Das transferências

Art. 100. Somente poderá candidatar-se à transferência para o CUl'SO
de Museus o aluno que preencha as
seguintes condições:
a) ter cursado estabelecimento
de
nível superior, destinado à formação
de museólogos:

. b) ter sido aprovado, no mínimo,

em três das disciplinas lecionadas na
H' série do Curso.

Art. 101. A transferência, além ce
condicionada à existência de vaga, sõ-

DECRETO NQ 58.8DI

i ~ULHO

DE

1'3 DE

DE 1966

Retifica o Quadro de Pessoal da
Escola de Minas de Ouro Prêto.
O Presidente da República, usanoo
das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição
Federal, e, tendo em vista O disposto
no art. 56 da Lei ns 3.780, de 12 de
julho de 1960, decreta:
Art. 1Q Fica retificado na forma
dos anexos, o Quadro de Pessoal de.

ATOS DO PODER

:mscola de Minas de Ouro Prêto, apro-

vedo pelo Decreto nv 56.269, de 6 de
maio de 1965.
Art.' 29 A retificação de que trata
êste decreto prevalece a partir de 16
de dezembro de 1960.
. Art. 39 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogada sas disposições em con-

kário.
Brasília, 13 de julho de 1966; 1459
'da Independência e 789 da Republica.
H.

CAS;rELLo BRANCO

Raymundo Moniz de Aragão

EXECUTIVO

Fonseca" (Estado de Alagoas), com
a exclusão de Dagmar Moreira Barbcsavda Série de Classes .de Assistentedo Educação, EC-702.i4-A, para

inclui-la como ocupante do cargo de
Classe Singular, de Professor de EI1~.
sino Industrial Básico, EC-51O.16.
Art. 3'? Os efeitos da rettrtcacãc a
que se refeI·e. êste decreto preval-oerão a partir de .15 de junho de 1962.
Art. 4'? f;ste decrete entrará em vigor nã data de sua publicação, revogadas as dísposições em contràvio.
Brasília, 13 de julho de 1966; 1150
da Independência e 789 da República.
H.

Os anexos a que se, refere o artigo
19 foram publicados no D. O. de 18
de julho de 1966.

CASTELLO

BRANCO

Raymundo 1}1oniz de Aragtío

DECRETO N9 58.303
JULHO DE

DECRETO NQ 58.802
JULHO DE 1966

DE

13

DE

Retifica o Decreto av 5-3.719, de 18 de
eserçc de 1964, que aprovou o Q·uadro de Pessoal da Escola Iruiustrírü
"Deodoro da Fonseca" e deu outras providências.
o Presidente da República, usando
das .atríburcóes que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto
no .art.. 48 da. Lei nv 3.780, de 12 de
julho de 1960, e o que consta do <rocesso nc GB-l.093-65, da Comissâo
de' Classificação de Cargos, -tecreta:
Art. 1'? Fica retificado o Quac.lro
de Pessoal ~ Parte Especial .:-.a qUE<
ae refere· o art. 3Çl do Decreto numero 53.719, de 18 de março de 1964,
que dispôs sôbre o enquadramento do
pessoal amparado pelo paragr afo
único do art. 23 da Lei nc 4.069, de
11 de junho de 1962. na Escola tndustrtal "Deodoro da Fonseca" (Estado de Alagoas), para efeito de excluir um cargo da Série de Classes
de Assistente de Educação" ...
EC-702.14-A, e incluir um cargo de
Professor de Ensino Industrial Básico, EC-510 .16.
Art. ' 2'?, Para efeito vdo que .âíscõe
o artigo anterior, fica retificada. a
relação nominal que acompanha o
Quadro de Pessoal ~ parte Especial-da Escola Industrial "Deodoro da

DE 13 DE

1966

Retifica o enquadramento aprovarlr;
pelo Decreto n'? 52.794. de 31 à3 outubro de 1963.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item l, da Constituição Federal, e tendo em vista o que consta
do Processo nc 33-65, da comissã-o de
Classificação de cargos, decreta;
Art. 19 Fica retificado o enqaadramento dos cargos. funções e empregos do Quadro de Pessoal - ,_)arte
Permanente, do Ministério da eõucação e cultura, aprovado pelo Decreto nc 52.794, de 31· de outubro d!~
1963, para o fim de excluir um cargo
de Mecânico Operador, córngo . ...
A-1.301-8.A e outro de TrabalhacIG1',
código GL-402'-1 e incluir um cargo
de Mecânico de Máquinas, código
A-1.30G-8.A e outro de chefe de Porta-ra, código GL-301-13.
Art. 29 Para efeito do qU9 dispõe
o artigo anterior, fica alterada a relação nominal que acompanhou' o Decreto nv 52.794, de 31 de outubro de
1963, para o fim de excluir Paschoal
Foroni, como ocupante do cargo de
Mecânico Operador, cótngo
.
A-1.3Q1-g.A e Alexandre de g'rettas
Vila Real como ocupante do cargo de
Trabalhador, cód: GL-402-1 , e íncnnlos, respectivamente, como ocupantes
do cargo de Mecânico de, Máquinas,
CÓdIgO A-1.3ú6-8.A e Chefe de Portarra, .códígc GL-301-13.
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Art. 39' A retificação a que se refere o artigo anterior prevalecera ," a
partãr de 1 de julho de 1960,

001'-

rendo as despesas à conta da dotação
orçamentárra própria.,
Art. 49 aeto decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, _r.e-·
vpgauas as dísposíções em contrário.
Bl'nsilia, 13 de julho de 1966; 1459
da Indep:mdência
bhca.
H.

e 789 da

Repu-

CASTEI,LO BRANCO

DECRETO N9 58.805 -

DE

13

DE

JULHO DE 1966

Inclui no Decreto nO 54.015, de 13 de
julll-o de 1964, 08 cargos que especifica
0- Presidente da República, usando
da atribuição que' lhe confere o artígo 87, item I, da -Constituíçâo, de-creta:
Art. 19 Ficam incluídos na relação
constante do item I do artigo 19 do

Decreto nv 54.015, de 13 de julho de

Ei2Y1m.mdo lJ!oniz de kl'agilo

DECRETO N.'? 58.804

EXECUTIVO

DE

13

DE

JULHO DE 1966

tncuü junções gratificadas na Parte
Permanente do Quadro de Pessoal
do Ministério da Viação ,e Obras

Públicas.

196·1:, 110S níveis 21' e 22, os cargos de
Musicista (jnstrumentístas da orquestra Sinfônica Nacional, lotados no
Serviço de Radiodifusão Educativa,
do Ministério da Educação e Cultura) .
Art. 29 O disposto neste decreto
vigora a partir de .1'" de junho de
1964, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13- de julho de 196u; 1459
da Independência e 7'89 da República.
H. CASTELLO BRANCO

o

Presidente da República, usando
d. atribuição que lhe confere o art..
87, item I, da Constituição Federal,

e tendo em vista o art. 11 da Lei número 3.780, de 12 de julho de 1260,
decreta:
Art. 1.9 Ficam incluídas, na Parte
Permanente do Quadro de Pessoal
do Ministério da Viação e 'Obras Públicas, e classificadas, em caráter provisório, no símbolo 15-F, as funções
gratiftcadas de Auxiliar de Gabinete. do Diretor -do Orçamento, Encarregado da Turma de Admtnístraçâo
da Dívisâc do Orçamento (T A O) e
Auxiliar de 'Gabinete do Diretor do

Material, previstas no Regimento do
Departamento
de
Adminlstracâo,"
aprovado pelo Decreto. n.c 47.89( de
j.1de novembro de 1960.
Art. 2. 9 A despesa com a execução
dêste decreto será atendida pelos recursos orçamentários próprios.
Art. 3.9 í:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1956; 1459
da Independência e 78.9 da Repú-

blica.

H.

CASTELL'Ü

BRANCO

Juarez Tápora

Ro,ymundo Moniz de 'Aragão

DECRETO N9 58.806 -

DE

13

DE

JULHO DE 1966

Retifica o enquadramento aoe cargos,
[umçôee e empregos do Ministério
da Educação e Cultura.

O Presidente da República, usando
das atrtbuições que lhe confere o
art. 87, item I J da. Constdtuiçãc
Federal, e tendo em vista o disposto
no art. 48 ela Lei no 3. 780, de 12 de
julho de 1960 'e nos Decretos números 52.144, de 25 de junho de. 1963 e
52.285, de 16 de jUUIO de 19q3, decreta:
Art. 19 Fica retificado, I1Ia. forma.
dos anexos, o Quadro de Pessoal Parte Permanente, a que se refere o
art. 10 do Decreto nc 5-2.794, de 31
de outubro de 1963, que dispõe 'sôbre
o enquadramento dos cargos, funções
e empregos do Ministério da Educação e Cultura, na parte referente âs
classes e séries de classes de Técnico
de Educação e Assistente de Educação, bem como aprovada a relação
nominal dos ocupantes das mesmas.
Art. 29 os" ergttos da renncação a
que se refere. este decreto prevalecerão a partir de 19 de julho de 1960.

ATOS DO PODER Eh""ECU'rIVO

Art. 39 2ste decreto entrará em
vigor 'na data de sua publicação.
;-evogadas as c'Ispostçôes em centrário.
Brasilía, 13 de julho de 1966; 1450
da Independência e 78') da Repúblíca.
H. CASTELLO BR<1Nc.o
Raymundo 1l:fçniz de Aragâo

Os anexos a que se refere o texto,
'inclusive a relação nominal do artigo
'{'), foram publicados no D.O. de 13
de julho de 1966.
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°

em vista
disposto no Decreto número 42l. de 11 de .ráaio de 1938, decreta:
Art. 1') E concedida autorização
para o funcionamento do Curso Superior de Agrimensura da Escola Su13e1'i01' de Agrimensura de Araraqúara,
no Estado de São Paulo.
Art. 2.0 zste decreto, entrará em
vigor na data da sua publícaçao.
Brasília, 13 de julho de 1966; 1459
ela Independência e 789 da Repúbnca.
H.

CASTELLo B:::'ANCO

l-Wymundo Moniz de Araçao

DECR.ETQ N9 58.807
D'E 13 DE
JULHO DE 1S66
concede autorização para o tunciona~
mento da i"acutaaae de CZencias
Econôm.icas, Ccmuxoeis e de' Adminzstração"de Emprêsas -raore Anctueta", de Jusuiiai, Estado de. Sâo
Paulo.

o Presidente da República, -- no uso
da atribuição que lhe confere o c.rttgo 87, I, da constituição e tendo

em vtsta o disposto no Decreto-lei
11 de maio de 1938, deereta:
Art. 19 É concedida autorização
para o runcíonamento da Faculdade
de Oíêncías Econômicas, Ccntábeís e
de Administração' de Empresas "Pádre Anchieta", de Jundíat, no EJtZ,ào
de São Paulo.
'
Art. 2') l5stedecre'GO entrará em
vigor na data da sua publícaçao.
Brasilia, 13 de julho de 1966; 1459
da Independência e 78') da Repúnl? 421, da

bltca.

,H.

.

CASTEI.LO

N~

DE 13 DE

JULHO DE 1966

Cria

C!,

Confederação Brasüeírà
Cuiturísmo

de

o

Presidente da' República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição Federal

e nos, têrmos do art. 16, § 39, do Decreto-lei nc 3.199, de 1941, decreta:
Art. 19 Fica criada a Confederação
Brasüeira de Oulturtsmo, cujos estatutos, aprovados pelo Conselho Nacíonal de Desportos, com êste baixam.
Art. '29 J:1:ste decreto' entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições era
contrário.
Brasília, 13 de julho de 1956; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Raymunào Moniz de Arcçao
BRANCO

BaymunaO Moniz de Aragão

DECRETO

DEORETO N9 58.809

58. a08

DE 13 DE

JULHO DE -1966

ESTATUTO DA CONFEDERAÇãQ
BRASILEIRA DE CULTURISMO
CAPíTULO

I

Da conteaeraçôo e seus ji:ns
A?I,lortZa o [umcumamentc do curso de
açrtmensura na Escola Supenor de
nsrnnensur« de Araraquara, no Estado de- São Paulo.

o Presidente da República, no uso
da. .atríbuíção que lhe' confere o artigo 87, I, da Constituição e tendo

Art. 19 ,A Confederação Brasileira
de Culturismo, neste Estatuto destgnada pela sigla: CBC, filiada à Pedération Internationale Haltêrophile
et Oulturtste, dirigente internacional
do culturtsmo, é uma sociedade civil,
fundada em 2 de outubro de 1963, na

28
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/Cidade de São Paulo, Capital 10 Estado de Sâo Paulo, da República dos
Estados Unidos dó Brasil, é constituida por todas as federações njía-

das, que no terrrtorrc brasüeíro urn-

jam ou venham a dírígfr o culturís-

mo, de fato e eficientemente.
Paràgrato úníco. vtncuíar-se-ão à
entidade, as classistas em todo o terrrtorio nacional, As entidades estaüuais que fundaram a OBC sao as
segumtes: Federação paulista de ')ul~
turrsmo, jrederação Desportiva Para-

naense, g'eoeraçao Paraibana de Halterofilismo e Federação Baiana de
Halterofilismo. Beráo ainda cousuteradas fundadoras as r'eceracõea que
se filiarem à eBC dentro do seu prtmeiro ano de existência.
Art. 29 A OBa terá sua sede na
Cidade de Sáo Paulo,' sendo ai seu
tõro, e, sua duração será de prazo
tlírmtado,

Art. 3~ A personalidade jurrdtca da
OBC e distinta das Federacôes e, enti~ades classistas que a compõem.
Art. 4" A CBC tem por fim:
U)
difundir o culturtsmo em todo
o território nacional, lutando pelo
progresso de teces as entidades rníauas:
O) .representar o oulturísmo nrastIetro perante os poderes públicos;
C)
representar o curturrsmo ornaiIeíro no exterior sempre que não S~
trate de competições do Comrté OhmpICO Brastleiro ;
d) promover. ou. permitir a realizaeao de oompettções -tnterestaduaís e
com licença do conselho Nacional de
Desportos, de competições íntemacícnata;
e)
respeitar e fazer respeitar aa
regras e regulamentos nacíonaís e
in ternacionais ;
n informar as filiadas sôbre as uecísoes de seus podêres e dos da entidade internacional;
g) regulamentar as inscrições dos
praticantes do culturtsmo na CBC e
nas Federações Estaduais e as transrerenctns de umas para outras, tüíadas, fazendo cumprrr as extgencíae
cas leIs mternacionats e nacionais
emanadas de quem de direito;
n) promover o nmcíonamen to das
escolas de técnicos e de arnrtroa de
culturtsmc:
Z)
fiscalizar com o máxtmo neor.
através de Suas filiadas-, o funcionamen to dos gmàsíos e academias e

EXECUTIVO

clubes \ que pratiquem o cutturtsmo, .tt
fim de evitar o aproveitamento ~;
prortssionaís e outros que qU~lraft
tirar vantagens do mesmo cutturtsrae,
otmganuo-os aos rigores aos 1'~'
lamentos e da merncína despertrve:
J) os demais assuntos atinentes à
SUa função e existencia.
Art , 5Ç1 A CBC só ontervírá nussa

nueoa:

a). para manter a ordem despnrtres,
e (J respeito aos próprios poderes oa
inerentes aos' órgãos desportivos fie
hterarquta superior;
,
b) para manter a autoridade
leI;
C) para fazer cumprtr as ãeueereçoes e demais atos do Conselho Nacional de Desportos ou emanados de
qualquer dos seus proprroa poderes.
Parágrafo único. ACBC substãturra o. regime de intervenção pew,
suspensão de todos os direitosOQ
pela desfílíaçâo da entidade ínrsatom,

*""

CAPITULO 11

Dos -poaeres
Al't. 6'.'. Silo pcdêres da OBO:

a Assembléia Geral;
o) o Tribunal superior 'de JU;;l;:l\:a
Desportiva;
C) o conselho Fiscal;
d) a Presídêncta: e
e) a Díretorta.
§ 1° Não é permitida a acumulação
de mandatos -nos poderes administra(t)

tívoa da CEC.
§ ãv Os mandatos aos 'membros 0.00
poderes 'da CBCsÓ poderão ser '3:&cídos por pessoas que satisfaçam as
condições de amadorismo no desporte,
que nao estejam cumprindo penaa-

dade imposta pela Confederacâo ca
entidade superior e que não eerasc
Iuncrcnárros da mesma, de federações
e l1ga ou associações vinculadas a

Oontederacao.
Art. 79 Sempre que ocorrer vagq.
de membro eleito para os poüêres dJt
CBU, o seu substituto completara (I
tempo restante do mandato, exceto (t
previsto no artigo.
Art. 89 compete a Assembléia \;iI~~
rai e ao Superior 'Tr-ibunal da Justaça Desportiva, a elaboração dos' regulamentosvrespectavos.

ATOS DO PODER
CAPíTULO

Da

rn

assemb~eia .geral

Art. 9Ç1· A Assembléia Geral, POder
da OBU, é constituída por
um representante de cada Federação
:aLU2da, devidamente credenciado, com
áàrefto a um voto cada um.
:i.1~ximo

§ iv Só poderão tomar parte nas
Assembléias Gerais as Federações que
estejam em pleno gôzo dos s-eus dirertos e que tennam partdctpauo ue
campeonato Brasileiro realizado nos
dois anos anteriores;
~ 2Q OS representantes das entídac\eB classistas vinculadas à CBC puderão tomar parte nas reuniões das
Assembléias, mas sem direito a vor.o

€ 31? Os representantes nas AssemJúnas, deverão ser .de maior lnaue
não lhes sendo permitido acumular

ExECUTIVO

29

casos quorum superior a dois terças
das filiadas;
j) conceder, per proposta da Diretoria, os títulos a que se refere o
presente Estatuto;
,g) autorizar ou nao a aqutsíçào de
títulos de rendas cu de imóveis, bem :
como suas vendas respectivas;
h) praticar outros atos de sua alçada, definidos nas leis desportivas
ou não, do Pats.
Art ..1,1. A Assembléia Geral, reumr-sc-a extraordmàrramente:
,

a)

quando convocada pelo Presi-

dente da CBC;
D) quando por solicitação feita ao
Presidente da CBC por, pelo menos,
tres Federações miadas;
c) para proceder' a eleições conseqüentes de vaga em qualquer Poder

ssendatos:

da esc,

§ 48 É vedado a qualquer dirigente
QB uma filiada representar na Assam-

a)
para adaptar este Estatuto a
exigêncía de lei púbüca,

i)~éj.a,
uma entidade que não seja
aquela a que esteja vinculado, pZ10
cargo que exerce.

Art. 10. compete à Assembléia Ge12l!:

a) _. reunir-se ordínàrfamente, na
quinzena de janeiro de cada
esro, para conhecer e juígar o relaUórío da Diretoria do ano anterior e
~! ,parecer do conselho Fiscal, sóbre
:".5 contas do último exerctcro:
z» eleger, bienalmente, na reunião
'II~f!i que trata a letra anterior, por
'rotação secreta:
I - o Presidente e os 'více-Presí«entes da CBC;
II - os membros do Superior Tribanal de Justiça Desportiva;
UI - os membros do Conselho Ffss~unda

eSj,~.

c) reformar o Estatuto, por ínícía1tila. própria ou por proposta da Direteria, em decisão com votação ta'scrável de três quartos das entldaees filiadas;
di) aprovar o -regtmento geral, modilicando·o em qualquer época;
e) . cassar o mandato, após processo
r§.gUlar, de qualquer membro dos .po..~es da CBC devendo haver, nestes

Art. 12. As finalidades e a, data
da reunião deeada Assembléia sarâc
comunicadas às filiadas, por ntermecno de comunicado otícial da Direteria da CBC e publicada em jornal de grande círculaçao, com a antecedência mínima - de quinze dias.
Art,· 13. As Assembléias Gerais se
ínstalarào, em primeira convocaçàc,
com ti: presença mtnrma da maior-ia
dos seus componentes e, em segunda
convocação, uma hora depois, com
qualquer numero.
Art. 14. 'I'ôdas as delíberaçoes oa
Assembléia Geral serão tomadas por
maíorta de votos, excetuados 0S C<t~
sos previstos nas letras d e j do
art. 10.
Art. 15. A Assembléia Geral só
poderá deliberar sôbre os assuntos
constantes nos respectivos editais de

convocação.

Art , 16. As Assembléias Gerais serão presididas pelo Presidente da
Confederação, e no seu umpednnento
por um Vice-Presidente por êle credenciado, exceto quando se tratar de
juígar as contas de sua geatac ou em
que tiver ínterêsse, casos em que seráo presididas por representante por
ela indicado o qual não perderá o
seu dírelto de v-oto.
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cAPITULO IV

Do Triouaui; Superio1' de -l ustiça
Desportiva e do Tribunal
Especial

TÍTULO

I

Do Tribunal Superior de JustlçlJ,
Desportiva

Art; vt, 88,0 órgãos judicantes na
Cqnfederaçâo:
a) o' Tribunal superior de Justiça
Desporttva:
b) ú Tribunal Especíáí.
Parágrafo único. Os órgãos judicantes dá Confederação terão a colaboraçâo de um' Auditor e de seu Secretário;

Art. UI. São condições essenciais
para ser membro dos órgãos judicantes da Confederação:
a) ser de maior idaae;
t» possuir idoneidade e capacldaue
reconhecidas para o cabal desempenho da sua míasão ;
c) satisfazer às condições de arnadorfsmo desportivo exigidas pela confederação.
A~t.. 19. o Tribunal Supertor de
Juatíça Desportiva é, o órgão supremo
de justiça da Confederação -e será
constituído por sete (7) membros etetivos e' cinco (5) suplentes, eleitos
pela Assembléia Geral, de acôrdo com
o item Il, do art. 10" com mandato
de cqoís (2) anos.
Parágrafo único. Em .easo de vaga
de membro -efetivo será convocado I)
membro suplente na ordem de votacão ou, em caso de empate, o mais
Idoso.
Art. 20. O presidente e o Vice-Presidente do Tribunal. superior de Justiça Desportiva serão eleitos, pelo
prazo de dois (2) anos, em vctaçâc
após a eleição do Tribunal.
§ 19 Á eleíçâo de que. trata' o presente' artdgo será realizada com a
presença mínima de dois têrços dos
membros efetivos.
§ 2~ Oonsíderar-se-é eleito o .jurz
que obtiver mais da metade dos votos dos presentes; se nenhum obtiver
essa vctaçáo haverá nôvo escrutínio
entre os dois mais votados, consroe-

EXECUTIVÓ

randc-ae eleito, no caso de 'empate, o

mais idoso.
Art. 21. Ao Presidente do Trrounal Superior de Justiça Desportiva
competirá substituir o Presidente da.
Oonfederaçào, 1).0 caso de renúncia
ou ausência definitiva, de acôrdo com
o previsto no art. 46,'
Art. 22. Ao Presidente do Tribunal Superior de Justiça Desportiva.
caberá " convocaçào dêsse Poder e a
nomeação e posse do Auditor e do
Secretário de Tribunal que deverão
satisfazer às condições impostas pelo
art. 18.
Art. 23. A posse dos juiees eleitos
para o Tribunal Superior de Justíca
Desportiva é dado pelo presidente da
Confederação..
Art. 24. O Tribunal Bupertor de
Justiça Desportiva é competente - para
conceder licença aos seus membros, a
qual não poderá exceder de sessenta
dias.
Parágrafo único. O Auditor,' o $ecretárío e outros auxiliares do .t'.d ~
bunal são Iícenctêveís pelo seu Presidente.
Art. 25. :E: obrigatôría a presença
dos Juízes, AUditor e Secretárros às
sessões e audiências, considerando-se
vagos, automaticamente, o c a r g o
ocupado pelo que faltar a três sessões ou audiências consecutivas ou,
durante um, ano a seis mtevcatecas.
sem causa justificada.
parágrafo único. Na mesma sessão
em que se verificar a perda do-mandato, o Presidente do Tribunal fsr[lo
constar da ata a ocorrência e expedirá imediato oficio de comunicação
a quem couber preencher a vaga,
sendo a substituição para completar
o mandato sucedido.
Art. 26. Verificar-se-á vaga do
cargo de Juiz, quando ocorrer:
a) morte;
b) perda ou renúncia do mandato:
c) aceitação de cargo ou função incompatível;
d) condenação por falta grave, D2.
justiça desportiva, ou por crime infamante, na justiça comum;
e) incompatibilidade, deliberada palo Tribunal;
n incompatibilidade, decorrente de
lei pública;
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.AJ:t. 27. O Tribuna! Superior de
Justiça Desportiva deliberará vàlídamente com a presença da maioria de
seus membros.

Parágrafo único. No caso de empate
na votação, o presidente terá voto de
qualidade.
Art. 23. Os cargas de .rulz, Auditor e secretários do Tribunal, Superior de Justiça Desportiva são incompatíveis com qualquer outro cargo ou
função na "própria. Ccnfederaçâo em
Federações, Ligas ')11 Associações vinculadas direta ou indiretamente
Oonfederaçâo .
à

29. Ao Tribunal Superior de
Justiça' compete:
Art.

a) processar e julgar
orígfnàriamente:
19 ) seus próprios membros e o Au-

dttor:
29)

os lítígíos entre filiadas;

3Cl) os membros de, podêres e órgãos da Confederação.
b) julgar em recurso extraordinário,
as questões decididas' pelo tribunal,
câmara, .junta, JUIZ, singular ou per
qualquer outro poder da própria Confederação ou entidade desportiva a
ela vinculadas, direta ou indiretamente, isto quando:

19) a decisão fôr contra a lei federal, iei internacional vigentes Ui)
Eaís ou contra leis ou ato do C.N.D.
da própria Confederação ou de Federações filiadas;

2 9) a decisão na ínferpretacão ou
aplicação de Uma das leis ou a-tos referidos na aliança anterior, estiver
em contradição com outra decisão proferida pelo C.N .D. ou Tribunal Superior de Justiça Desportiva;
39) houver litígio entre associações
cu entidades superiores e qualquer de
seus vinculados em matéria patrimonial;
4 9) decidir das questões disciplinareá ocorridas naa.competíções ínterestaduaís ou internacionais em que não
fôr constituido o Tribunal Especial;

julgar:
1) em recurso, ordinário; as questões decididas, em última ínstàncía por
ôrgâoa judiciais de federações filíadas:
c)

29) os membros cios pcdêres das federações;
3 9 ) os recursos das decisões do ,Pl'!3sldente ou da Diretoria da Confederação, nâo sujeitas a pronunciamentos
de órgão expresso no seu Estatuto ou
na lei;
49 ) os impedimentos e íncompatíbihdades dos seus membros;
d) instaurar ou determinar às filiadas a ínstauraçào de processo pat:.a
apuração de mfraçó-s disciplinares;
ç) assentar prejulgados, remetendo,
cópia autêntica da C.N.D.;
f) solicitar da Drretoría a intervençãc em qualquer feneraçâo liga ou
associação vinculada, direta ou índiretainente à Confederaçâo para essegurar a execução de decisões de órgáos [udícantes do .culturlsmo;
g) eleger os seus Presidentes e Vice-presidentes;
h) expedir instruções aos órgãos jlldícentes de 'ínstâncta inferior;
i) deliberar os casos omissos e ínterpretar o usteturo, as leis e 00 regulamentos da Confederação, excetuados os de orcem técnica, resolvendo
com mais ampla eaculdade, tudo que
não estiver previste nêles, firmando
doutrina a respeito;
j) referendar os atos da Diretoria.
que decretarem- intervenção ou suspensão de direitos em 'entidades íinadas:
Parágrafo único. Em caso algum
poüerá o Tribunal Superior de Justiça
Desportiva deixar de se pronunciar
sôbre o mérito das questões a f 1 511])n.etídas a pretexto de obscuridade,
indecísôes ou omíssác cü Estatuto, jas
leis e regulamentos da Confederação
devendo, por meio de ínterpretaçao,
julgar o caso "sub juütce".

Art.' 30. O Tribunal Superior de
Justiça Desportiva tem jurisdição em
tcdo o terntórto nacional para C0nhecer orígtnàrtamente ou em grau
de recursovconforme I) caso, das íntrações dísciplínares cometidas pelas
pessoas tísicas ou turtdícas direta ou
indiretamente subordinadas à Oontederaçâo, ou a serviço de qualquer eu":'
tidade é também quando das divergêncíae contratuais havidas entre entidades filiadas e entre estas
:seus
jurisdicionados.
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TÍTU.t..O II

Do Tribuna;, Especial

AI't. 31. O 'prfbunsd Especial é o'
órgão de justiça, p-óprtc aos campeonatos brasileiros ou de competição interestaduais prom H-idas ou autorizaelas pela Ocnfederaçáo, incumbindo
apreciar e julgar M infrações disciplinares praticadas na decorrência
desses campeonatos ou competícêea
por pessoas físicas ou jurídicas, 6íreta ou indiretamente, vinculadas à
Confederação ou >;l. serviço de qualuuer de suas filiadas.
parágrafo único. Será facultativa a
instituição do 'I'ríb'mai Especial para
as oompetícões amistosas de que trata o presente artigo. Na hipótese sua
não ínatituíçào as funções previstas
neste artigo, serão exercidas em sua
plenitude pelo Conselho Superior de
Justiça ao qual serão) presentes os rejs.tórtos dos fatos ocorridos em detrimento da _disciplina.
Art. 32. O 'I'rjbunal Especial terá
função no local' o-ide se realizar o
campeonato ou competição e será
constituído por três membros a saber:
a) O Presidente da Confedera cão
ou pessoa por êle especialmente desfgnada. que será o presidente do Tri·
bunal ;
b) .um representante da cnudecc
local;
c) um membro designado pelos concorrentes, ao campeonato- -ou à com-

petíçào;

Art. 33. As entidades confederadas,
associações concorrentes, atletas, árbitros, auxiliares, treinadores, massagistas. e pessoas, direta ou indireta.mente, vinculadas 8:. Confederação ou
entidade superior, 'estarão sujeitas no
ôeeorrer do campeonato' ou competições promovidas )U autorizadas pela
Oonfederaçâo, no .qUE: couber, às penas previstas no Oodígo de Justiça e
Ieía supletivas vigentes.

Art. 34, As dectsôes do Tribunal
E:mecial estarão sujeitas à apreclacâo
do Conselho Superfor. e~ grau de re-.
ClU'OO.

.

Art. 25. O Presidente do Tribunal
Bspecíal requisitará. à entidade .local
os funcionários e esconicra o Auditor
c Secretário.

Art. 36. O 'I'ríbttnaí Especial ta·á.
função Iegal a partér da data de sua
in~talação até três dias após
término do campeonato ou-compeãeãe
vara que foi constdtutdo.

o

cAP1TULO V

Do Consetao Fiscal

Art. 37. O Conselho Fiscal se CO!l6"tdtuírá de três membros efetivos e
três suplentes, eleitos bienalmente
pela Assembléia, na forma da sunea b nv In, do artígc 10 dêste 85tatuto.·
.
§ 1v Em caso. -íe vaga de membro
efetivo será convocada o suplente Que
tenha sido mais "lotado e, em caeo
de empate o mais idoso.
§ 29 A posse dos u.embros do Coaselho Fiscal será l<!.d~t p210 Presidente da Oonfederaçâo.
Art. 38. O Conselho Fiscal se reariirá, orutnàrtámeute, uma vez por
trfmestre e, extraorrtínàrtamente. sempre que convocado pelo Presidente
da Confederação.
Art. 39. E' da competência prteutive do Conselho Fiscal:
0.) dar .parecer ~óbre 05\ balancetes
trnnestraís e o balanço anual. levando em constderaçâo os orçamentos e
08 créditos aprovados pela Assembléia Geral;'
b) examinar os uccumentos da Receita e Despesa da Confederação;
c) examinar, quando julgar necessário, os livros e documentos da tesouraria;
d) apresentar à Assembléia Geral
denúncia fundamentada sôore irregularidades porventura havidas no que
respeitar à admírustracáo ünanccísa
e patrimonial da Confederação .

caeí'nn.o

VI

Da Prcsuiencia

Art. 40. O Presidente da Confederação será eleito. bienalmente p.eia
Assembléia Geral de acôréo com. a
alínea b no I' do artígc 10 dêste N"Õ-

tatuto.
parágrafo único. O Presidente em
seus impedimentos legais de qualquer natureza,. incíusíve licença, 13~Ó,'
aubstítutdo por .um (las Vice-Presidmte por êle indicado.

ATOS

00 PODER EXECUTIVO

Art. 41. Somente pucerão exercer as
funções dePresídente da Confederacão os brasileiros natos ou naturajizados, salvo a moorese prescrita no
parágrafo único do artigo 51 do D8c:reto-lei nv 3.199.
Art. 42. O manoctc do Presidente
durará da sua posse a.te à Assembléia
Geral de quê trata 8 alínea b do artcgo 10, só cessando, porém, a sua ree'pCrllsabilidade após a passagem de
Presidência ao seu SUbstituto sem p!'Cjuízo do disposto [la lei pública.
Parágrafo único. A transmissão de
podêres será feita dentro de quinze
dias após a eleíçáo de que trata o
presente artigo, de ar-ôrdo com o disposto na alínea c do artigo 10.
Art. 4'3. O Presidente dará assis-

tência efetiva

a

Oonrede-açâo, e será

civil e solidàría.merr;e, responsável pelo
GGsempenho que der o o cargo, caben-

do ..il;.-e a iniciativa aa drvulgacào dos
ates admíniatratívos.

Art. 44. O Presidente é o representanta .Iegal da Confederação em Juizo
cu fora "dêle, pode-ido constituir procurador.
Art. 45,. Ao Presidente compete:
a) administrar a. Confederação:
b.) convocar e presidir, sem' direito
a voto, as Assembretar Gerais;
c) presidir, sem direito de votos, 09
Congressos da Confedrc-açào:
d) convocar o Conselho Fiscal'
e) convocar e presióir as reuniões
da Diretoria;
f) designar, ao reretenâum: da Assembléía Geral os více-Prestdentes das
relações interiores, (lOO ínterêsses patrimoniais e financeiros. dos interêsses técnicos e o das relações cxterto-

res:

g) \ dispensar os Vice-Presidentes cítacos na letra anterior:
h)_ nomear, por indfeaçâo dos J:~S~
pecüvos "'·ice-Presid ente os Diretores
das Relações Interiores, dos Interêsses 'Patrimoniais e Financeiros, dos
Interêsses Técnicos e das Relações
Exteriores, bem como subdiretores,
assessôres e comissões necessárias às

atividades da Confederação;
i) dispensar os diretores, subdlreteres e assessôres citados na letra anterror:
,
j) designar e dispensar os membros
do Tribunal dec.Regras:
k) nomear, suspender ou 'demitir
funcionários da Oonfederaçâoj.

l) firmar, em nome da Confedaraçào.e Quando, devidamente autorizado
pelos poderes competentes, ,contratoo,
orstratoa ou quaisquer outros d{/cumentos de responsabilidade;
m) autorizar às despesas previstas
no orçamento;
n) assinar, com o Vice-Presidente
nos Interesses Patrrmomaís e Fmancerres ou com Dtretor Tesoureiro os
cneques e documentos que se rezacionem com os dínneíros e haveres da
Oonrederação:
o) rubricar os livros da Confederação e assinar com. o Vice-Presidente
das Relações Interiores os diplomas.
convites e carteiras de identificação'
p) r'econslderar, [.:..' todo ou em par:
te as suas decisões;
q) delegar pcdêres aos Vice-Preeádentes, sem prejuízo do que dispõe o
artigo 49 do Decreto-teí nv 3.199, pata
desempenho de acos e funções que,
expressamente Ihea recomendar;
í') indicar, dentre os Vtce-Presidentes, ° seu substituto, nos casos previstos no parágrafo único - do arfi-

°

gu 40;
e) determinar o imediato cumpri'.
prímento das resoluções de qualquer
poder da Confederação;
t) aprovar ou não as propostas fkls
Vice-Presidentes sôbre assuntos de oz-:
dem administrativa, técnica ou díscí-

plmar;
u) conceder ou negar licença às federaçóes, ligas ou associações a elas
filiadas, para promoverem ou disputarem competições internacionais ou
interestaduais;
v) apreciar as .reuas admtnístraâves, punindo-as na forma da lei;
x) conceder, negar cu cassar o registro ou a ínscríção de' atletas na

Confederação;

,

conceder ou negai a transferência de atletas de 'un para outra 'das
Federações filiadas, cu destas para
outras entidades estrangeiras;
z) ratificar
as trausferêncías de
atletas oriundas de entidades cstrany)

geíras:

aa) designar os componentes das
delegações representatívas da Contederaçâo, fazendo a respectiva comu.mcacào à Dlratorta:
ao) autorizar a puolícídade (ias decisões dos podêres d,\ Cü:;Tfederar;áo
dentro das setenta ,e duas horas seguintes à respectiva resolução:
ac) ceder, ocasionalmente, material
d:), Confederação a titulo one-roso ou
'gratutto.
c
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Parágrafo único. Os ~to~ do, .pr~::>~
dente que afetarem direitos mdívíduais ou das tílíadas, oaas ou a:ssuc:acões direta ou ·indirerarnent.e vm~111a
ias à Confederação. serão apreciaoas
em grau de recurso, peír ~iburial superior 'de Justiça ne-poruvs..
Art. 46. No caso previsto no arti""0 22 o Presidente õc. Tribunal de J1.1S-

ltüça Dc,3portiva ôeverá convocar a
Assembléia Geral dentro de quinze
(15) dias para proceder à eleir-âo do
Presidente, salvo se e -ava sa-eer nos
três (3) .últimos mesesvde mar-iate,
caso em que-o Prestôente dó Tri'on;tal
de Justiça Desportiva n'-"-;;-,18tan't o
tempo restante.
Art. 47. Vinculaeto. r'lir""'1'1'1ente. à
presidência funcionará n Tt-ib-"" <11 de
Regras como órgão (",Tl"11Hi"() e -c-oo
como finRlinarh> -rwt-wír- e internretal' as Rem-as oficlr'"l<: o{> (-<11 lt11'·ir:: mo.
esclarecendo os '"la",.),,,; -tuvldosos ou
omissos', Ç1e modo a padronisá-tas e
a estabelecer no t!-"""itório nacional
unidade na arbitr~,(l'PII' das parttd.is,
bem como promovenôr- a uuoti-trtade
rie conselhos e notas ,1p"ti-,.,~rl~",q propaeanda dessa ?e~ras.
~ lI? O Trih~Inal ti~ 'Rf>Q'i'as será o-eaídírto nela Vil"'e_p--r;,!,;A,,~~p n("t~ tnterêsses Técnicos nu celr- Sf'U <;11h!':;'i~11t-O
legal e será cons+1tllino por -tnco
membros de' nome.acâo do pl'f'!'dn pn+e
da Confederacâo .en-ro "P.l1 f11110;n"'::lmente reaido por Rp;Ç!lJ1amen+o 01'6prió organizado e anrovado pela Di-

retoria.
§ '21? t\s rtecisêes do Trtbunal ne ccgras sôbre a tnteru-eta 1"':1.... da!': wec-as
firroarêo dcutc-ina <> ,J<;ó nonPl':l(l !';er
reformadas pelo próprio Tribunal.
CAPÍTlrLO VlI-

Da

Dir~"i;oria

Art. 48. A Diretoria' da Confederação Gerá constituída pelo Prestôente
eleito na forma do itpn 1 alínea b 'do
artigo 10, pelo vtce-Presídentevdas
Relacões Interiores, dos, In -erêsses Patrírnoniaís e Financeiros dos JnterêsS85, Técnicos e das Retacôes gxterforres, designados pelo Pvesiden te ad reterernum da Aasemblé!a Geral e \8los Diretores das Relações Interiores,
Tesoureiro. Técnico e das Relações
Exteriores, designados pelo Presidente
por indicação dos Vice-Presidentes
respectivos .

parágrafo único. O' Presidénte
dentro do prazo -te 15 dias a -P;~l:ti;:
de data de SUa Eleição, submetera 8
Assembléia Geral as indicações dos
Vtce-Prestdcntes ,
Art. 4:9. Só pcderâo fazer parte da
Díret orta, brasileiros natos ou

natura-

lizados, salvo 9,.' hipótese do pai-áararo
único .dc artigo 51 de Decreto-lei ;1Úmero 3.199.

Art. 50,' O mandato' da Diretoria é
o mesmo do Presidente.

Art. 51. As Iicencas de membros e13.
Diretoria não poderão exceder de nnventa dias salvo consentimento ua
Assembléia Geral.
Art. 52. Os vtec-srcstõentee, em
seus impedimentos de qualquer natureza Inclusive licença. serão subatitutdos pelos respectivos Diretores.
Art. 53. A Diretoria, coletivamente
compete:

'

reunir-se ordínaríamente, em.
dias determínados, pele menos urna
aJ

vez por quinzena e extraordínàrtamente, quando convocada pelo Presidente;'
'
b) apresentar anualmente, à Assembléia Geral. de acôrdc com o artigo 10 letra a o Relatór ic dos seus trabalhos. bem como 0 .Balanço do '-LHO
anterior, e o projeto do orçamento
para o nôvo-exercicio-cr propor. à Assemoléía a reforma
deste "statuto do F~pgimento Geral e
de Código de Justdça:
c1.) propor à Assemcléta a concessão
de títulos honoríficos de acôrdo com
9 Capitulo XI;
c) submeter à Assembléia Geral
proposta para compra ou venda de
imóveis ou de títulos de renda e proceder de acôrdo corri a deliberação flue
tõr tomada por essa A<;sembléia;
1) submter. trtmextralmente. à apreciação do 'Conselho Fiscal Os' balancetes da Tesouraria;
q) ülíar federação e entidades elassístas, após processo regular aà retercruium da Assembléia;
h) intervir em teceracão, liga ou
assocíacào direta ou tndíretamonte
víncularla à Confederação, suspender
todos os seus direitos caso ocorr-a
Qualquer das hipóteses previstas no
artigo 59 dêste Estal.u to, aà reteret:dU1!1- do Tribunal Superior de Justiça
Desportiva;
i) dar coriheclmento circunstancial
ao Tribunal de Justtça Desportiva da...5
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faltas

ou

írregulartdades " cometidas

par peôeraçôes, Ligas ou Associações
Desportivas ou ainda por pessoas vm-

oulartas

direta ou

mdiretamente a

Oonrederaçâo para apreciação e julga-

monto em face do Código de penahGc;.d'23;

1) aprecíar, aprovando-os ou não, e
moõrrícanao-os, se necessário. os regulamentos apresentados pelos VicePresidentes dentro de suas atrtouí-

çôcs:
k)

organizar. aprovar o calendário

de cada temporada;

l) dissolver as conuscões julgadas
,desnecessárlas ou inoperantes;'
?n), nomear representantes da coeIederacâo junto a entl.Iades naotona;s
ou estrangeiras de acõrdo com as pro,
postas dos representantes ,·""".~,'tiv·)s;
n) conceder ou negar licença
aos
próprios membros dentro das suas
atribuições;
.
o) dar pCS3e aos Diretores designados na forma do a,:"ti;v 48;
p) tomar conhect.nento da constltuição das deleaacées -representativas
da 'oonrederacão:
g) apreciar e jutgar os .relatórros
apresentados pelos Chefes de delegações (la Conrederaçào:
r) regulamentar ~ Nota Oficial;

.ll.rt. -54. As decisões coletiva!'; da
DIretoria serão tornadas por maioria
de votos;
Art. 55. Considerar-se-á restenatádo o membro da Diretoria que sem
motives justificável, faltar a mais de
três sessões consecuüvas da Dtretor-ía,
ou-a mais de seis tatercaladas.
Art, 56. Ao více-r-res'dente das Rc~
Iacões Interiores sompete:
a) zelar pela harmonia entre as fiIladas em benefício do progresso e da
unidade política do Culturtsmo tn-a-tIeíro orientando-se nas suas reja -ôes
entre si com a Confederação e cem as
associações suas fil-;;),"'~u;:
.
b) distribuir o expediente recebido
e promover a-expedicào da ccrresponGê,~lCÜ\ da Confederação;
c) dírtgfr os' servioos de comunicação interior do arquivo, biblioteca,
propaganda e cadastre:
'1)

organizar as "esttvldades e

(;1)-

memoracões da Confederação, sendo,

em qualquer caso ') -csponsável pelo
protocolo;
, e)

dirigir os servlcos ' doe divulgação

e propaganda do Culturfsmo no território, nacional;
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j) dirigir e ortentar o pessoal admmlstratiyo da Confederação;
g) apresentar ao Presidente até o
dia 15 de janeiro de cada ano, o Relatório das atividades da sua VicePrcsrdêncía no ano anterior;
h) emitir parecer sôbre os estatutos
das federações, e ectcdadea classistas
Jrhadaa cu em processo de filiação,
depois de ouvidos ,,)S v'ce-r-rcsntcntcs
a fim de encamuihà-tos à apreciação

-do C.N.D.;
:D .emltár parecer sôbre os relatórios

apresentados pelas filiadas, encaminhando à Diretoria para apreciação
definitiva;
1) assinar, Isoladamente ou com o
Presidente, a correspondência expedi;
da pela Confederação;
k) propor ao Presidente a nomeação do "ureter das Relações Interiores
e de subdíretores .jue julgar necessa1'1013 .;fi' atividades ia .eua .více-Presidêncía..
Ao Diretor; das Relações
compete:
a) substituir o ;n,r:e-Presidcnte das
Relações Interiores em suas faltas e
uup- <tmentos;
b) executar os serviços de Secretaria;
c) secretariar as sessões da Diretoria e das Assembléias Gerais, lavrando ou mandando lavrar as respectivas
atas;
.
d) assinar com o Presidente os diplomas, titules, convites e cartões de
ingresso;
e) du'tgir a publicação da Nota onArt. 57.

In'!"

'c;

cial:
f) lavrar os têrmos de abertura e

encerramento dos livros de atas da
Confederação:
g) manter em rIja, o .registró das
decisões, jurisprudência, dos podêrea
da Confederacâo e ','5 serviços prestados e penas aplêcar'ae às pessoas fi··
síoas ou turfdícas, direta ou indiretamente vinculadas "t Confederação:
h) promover a qualificação de material necessário ao expediente da
Oorre--teo-acâo ;
i) desempenhar as funções e auvidades que lhe forem determinadas
pelo Více-Presídente do':" Interêsses Interiores dentro de suas atribuições;
Art. 58. Ao 't'lce-Presídente dos Interêsses Patrimoniais e Financeiros
compete:
.
a) dirigir e ortentar os serviços patrimoniais e financeiros da conte-
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deraçâo, incluídos os da -tesouratta,
ccntabúidade e -almoxarífado:
b) fiscalizar a conservação dos _bens
móveis e imóveis da ()onfederaçao;~

,. c) promover meios. para elevaçao
dos recursos fínanceíros da Contederacão:
d) - determinar' o depósttc em banco
cu casa bancaríav escolnide pel~ Pr~
stdenté, das impor!-,ánCla8 em dtnhejr') e dos títulos de crédito da .Oonfe-

deracâo:
.
~) . ap~'esehtar ao Presidente até o
'dia 15 de janeiro de cada ano o relatortovdes atividades de sua Vice-presidência no ano anterior. bem COlr..O
o balanço anual da Confederação;

j) apresentar .trunestralmeote à Direteria os balancetes da Confedera, çáo:
g) promover o pagamento das despesas' autorizadas 01:.\0 presidente;
h) assinar com') Presidente ou. -om
o diretor tesouréírc vos cheques e documentos que se relacionaram com

dinheiro e haveres da confederação:
i) propor e dar, parecer à Diretoria.'

sôbre comum ou venda de bens móveis e imóveis;
1) dar parecer nos pedidos de fjl'iaçâovou destüiacâo de federações ,ou
entidades classistas quanto à situacão financeira das mesmas com a
Confederação: ,
k) emitir parecer sõbre a parte financeira dos relatórios das filiadas;
1) elaborar, até- o dia 15 de janeiro
de cada- ano, o orçamento da receita
eda despesa para o exercício em
curso;
m) opinar sôbre a 'aquisição de -naterlal necessário p, Confederação;
n) opinar sôbre dlatriouíçâo de verbas"
o) opinar sôbre vencimentos e gratificação de funcionários;
r» propor ao Presidente a nomeacão do Diretor-Tesoureiro e do subdireter que jUlgar' -iecessárlos às atdvidades da SUa Vice-Presidência,
Art. 59, Ao Diretor-Tesoureiro compete:
a) substituir o Vice-presidente- dos
Interesses Patrimoniais e p'manceiros
em' SU2.S faltas ou impedimentos;
b) executar os serviços de teaou-

raría: . .

\

_

fazer ou mandar fazer,' mantendo-a em ordem e em dia .a escrituracão da Confederação de modo a que
mereça fé em juizo ou fora dêle:
et) arrecadar ou mandar arrecadar
mantendo sob sua guarda e exclusiva
C)

responsabilidade Os bens e valôres da
Confederação;
e)
fornecer ao seu ç.ce-prestdente
os dados referentes aos reíatórros f inanceu-os que terá que organizar;
1) apresentar a Dcretor!a, na primeira quinzena de cada mês, o narancete do mês anterror ;
g) preceder à arrecadeçàn da 1'2certa da Confederaçâo:
f1,) pagar, as despesas autorizadas
pelo Presídente ;
.
i) zelar pela conser..-açâo dos bens
da Co n f e d er a ç o, 'apresentando
no fim da sua gestão G'J quando lhe
fõr exigida p810 Presidente ou peto.vtce-Preaidente dos interesses patrtmcmais e financeiros, inventàrro compleso,
1) rubricar os cartões de ingressos
em competíçôes ;
k) fiscalizar 3, arrecadação da renda dos jogos promovidos pela Contederaçác ou nos quais esta tenha interêsse providenciando os serviços de
bilheteria e portões;
.
l) assinar cem o Presidente ou V:ce-Presrdente dos jnterêsses Patrimoniais -e Financeiros, o-s cheques e documentos que se relacionem com dinhelro .e haveres da Contenéraçáo:
rn) manter atualizado o registro elas
multas impostas pela Confederação e
providenciar o seu recebimento;
n) manter atualizado o registro da
posição 'financeira de cada filiada com
a Confederação promovendo .os.. metes
para regularidade verificada;
O) desempenhar as funções e atívtcaces que lhe forem determinadas pelo .Více-Presidente dos Interêsses Pata-im..oníats e Financeiros dentro das
suas atrtbuícôes.
Art. 60, Ao Vice-presidente dos Interêsses Técnicos compete:
a) orientar e chefiar todos os serviços técnicos, ínclutdos nestes a supervísâo- dos campeonatos, torneios e
jogos promovidos pela Contederaçào,
bem como as atividades 'de arbitragem
e de serviço médico;
b) presidir o Tribunal de Regras;
C) fiscalizar o cumprimento por parte das filiadas das Regras or.ctaia bem
como-dos regulamentos de ordem técnica;
d) emitir parecer sôbre questões de
ordem téc~i~D.;·
.
e) apresentar ao Presidente, até o
dla 1'5 de janeiro de cada ano, o relatório das atividades de sua vicePresidência, no ano anterior;
â
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j)
elaborar os regulamentos dos
eampeonatos e torneios promovidos ou
patrocinados pela Coníederacâo, encam-nhando-os à apreciação da Díretoria;
g) organizar ou mandar organizar
as tabelas dos campeonatos, torneio ou
jogos promovidos ou patrocinados pela Oonfederaçâo:
h) propor à Diretoria a aprovação
cu não dos resultados dos campeonatos ouitorneíos promovidos ou patrocinadospela Confederaçâo:
i) submetei à apreciação do Tribunal Superior C1.a Justiça Desportiva por
intermédio da Prestdência, as faltas
disciplinares cometidas por atletas,
'técnicos dirigentes ou pessoas físicas
ou jurídicas direta ou indiretamente
vinculadas à .Oonfederaçâo: ,
Ú crgamzar as representações técnicas oficía'a da Confederação, requisítando das filiadas Os atletas e auxifiares necessários;
k) elaborar o calendário anual dRS
atividades Desportivas da Confedera-

çao;

l) emitir parecer sôbre os pedidos de
filiação cu desfíl.açâo de federações
ou entidades classistas no qU3 se refira às suas condições de ordem técnica e eficiência desportiva;
m)
emitir parecer sabre a parta
técnica dos relatórios apresentados pelas entidades filiadas:
n) propor. a inscrição ele atletas e
árbitros na Federação Internacional do
Culturismo:
o) propor ao Presidente da Contedatação quando necessário a nomeação
de 'Chefe dos Serviços Médicos;
p) propor ao Presidente a indicação
do Diretor-Técnico, de sub diretores e
de comissões, que julgar necessários à;s
atividades de sua Vice-Presidência.'
Art. 61. Ao Díretor-Téentco compete:
a) substituir o Vice-Presidente dos
ínterêsses técnicos em suas raltas e
ímpedímentcs:
O) d 'rígtr e executar 03 serviços relativos' à reaüzacãc dos campeonatos,
torneies e jogos promovidos cu patroc-nados pela Confcderacâo,
C) opinar sôbre questões de ordem

técnica;
::t) organizar o registro e estatística
dos campeonatos, torneio, e jogos p1'Omovidos cu patrccmados 'pela Contederaçào, bem como dos jogos ínterestaduais e internacionais realizados por
equ per; .brastleíras no País e no estrangeiro;
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e) emitir parecer sôbre pedidos de
licença para a tealizaçáo de jogos ou
torneies mtcrcatadueía e mternaclo-

na.s:
f)

manter em dia o registro de atle-

tae da Confederaçào;
g)

opinar sôbre os pedidos de trans-

f'erêncíatde atletas promovendo o seu

registro nas fichas competentes:
fZ.) tomar as providências necessárias ao preparo das representações 'da
Confederação;
"
i) emitir parecer sôbre as praças de
desportos e instalações apresentadas
para reahzaçâo do campeonato, torneios ou jogos promovidos ou patrocinados pela Confederação;
1) organizar e manter em dia o cadastro dos Juízes, auxiliares, e técnícos do Culturlsmo:
JC) organizar e fiscalizar o registro
dos 'I'écn'cos amadores e profissionais
na C o n f e d e r a ç ã O ; '
l) organizar o quadro de árbitros e
oficiais da Confederação;
m) chefiar o departamento de' árbrt~>GS e oficiais e a seção de serviço médico;
n) desempenhar as funções e atividades que lhe forem determinadas
uelo 'çtoc-prestdcnte dós Interêssea
'I'écnícos dentro das suas atrfbu'ções .
Art .. 62. Ao Vice-Presidente dos Interêsses Exteriores compete:
a) orientar as relações entre a Confederação, a Federação Internacional
do Culturfsmo e as entidades congêneres do Exterior, zelando pela harmama da. política.' Internacional da
Confederaeao junto as mesmas:
b) dírtgír o serviço de comuntcações
intemac'onaís da. Confederação;
c) manter em dia o registro das determinações e regulamentos da Federação Internacional de Culturtsmo ;
ct) manter em 'dia um registro sôbra
as entidades estrangeiras e suas prin-'
cípaís caracterfstícas e atrvídades ;
C) orientar e dírtgu- os 'serviços de
divulgação do Cultunsmo brasileiro no
Extertor ;
j) apresentar ao Presidente" até 'o
dia 15 de janeiro de cada 'ano, o relatório das suas atividades e' da sua
Vice-Presidência no ano antenor:
g)
emitir parecer sôbre questões
susctadae entre a Oonfederaçao e suas
congêneres estrangeiras;
ns. opinar sõbre a conveniência da
realízaçãu de jogos mtemacíonaia da
Confederação ou das pederacões, ligas ou associações a ela vinculadas;
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i) assinar Isoladamente, ou com o
Presidente, a correspondência internacional. da Confederacao;
1) informar ou mannar untormar a
correspondência ,recebida. de enttdades
estrangeiras:
_
IC)

propor ao presidente a nomeaçao

de representantes ôa Conraderaçao
junto as entidades estrangeiras 'congêneres;
t) propor ao Presidente a ncmeaçao
do Diretor das Relaçbes Isxterícres à

de subdtretores que julgar necessárias
aos serviços da sua Více-Presídêncla.
Art.

63. Ao Diretor das Relacôes

Exteriores compete:
.
0.:) substdtu.r o "více-prestdente das
Relações Exteriores nas GUttS faltas e
impedimentos;
O) executar os serviços do expedíente internacional;
. 'C) .rcmecer ao Diretor das relações
interiores os dados para, a nota Ofipia,} relativos à sua, Vice-presidência;
Cf,) desempenhar as Iunçôes e atividades que lhe forem determmadas pelo Vice-Presidente das Rctações zxtertores dentro da-i) suas atrltnnçóes ,
~APíTULO VIII

Do patrimônio social àa receita
e da despesa

Art. 64. Constituem patrimônio da
Confederação:
.a) seus bens móveis e ímóveís ;
O) os prêmios que receber em caráter definitivo;
c) .o fundo de reserva fixado, anualmente, pela Assembléia Gerai, com
base no saldo, verificado no Balanço.
Art. 65. Constituem a Receita da
Confederação:
a) as jóias de filiação;
O) as mensalidades pagas pelas federações e entidades classistas fftíadas;
C)

as taxas de transferência de ama-

dores;

.
a renda de torneios, camceonatos ou jogos promovidos pela Confederação;
C) a percentagem sobre a renda bruta das competições interestaduais ou
internacionais promovidas pelas teceracóes, ligas ou associações vinculada,') à Confederação, estabelecido o rmfilmo de cinqüenta cruzeiros por jõgo:
/) 0, produto das taxas fixadas no
Regulamento. Geral;
fi)

g)as multas;
h) as subvencões e auxilias concedidos pelos Poderes Públtcos:
i) os donativos em geraj ;
1) é13 rendas eventuais.
Art. 66. Oonstltuem a Despesa da
Confederação:
a) o pagamento elas contrünaoões
devidas às entidades a que estiver nliada a Confederação;
b) o pagamento de impostos, alugueres, salários de, empregados e outras'
despesas indispensáveis à manutenção
da Confederação;
c) a conservação dos bens da Confederação e do material por ela alugado ou sob sua responsabilidade;
Cl) a aquisição de material de expediente de desportivo;
e) o custeio dos campeonatos, tornatos ou jogos organizados pela OOnfederação:

1) a aqulsiçáo de 'distintivos e carteiras;
!/) as assinaturas de jornais e revistas especializadas e a compra de fotografias para os arquívoa da Confedéraçao;
11) os gastos de publicidade da Confederação;
i) despesas eventuais.
cApíTULO IX

Da tttiaçao

Art. 67; Em cada Estado, no Distrito Federal e em cada -rerntóno, a
Contederacào só reconhecerá e dará
nuacão e uma entidade dirigente de
culturtsmo .
§ lO? Quando num Estado. no Distrito Federal ou em um Território
existir tnaís de uma tederaçao pretendendo dírtglr e representar o curturíamo, aConíederaçao, a requerimento de uma. delas, pouera, $8 julgar necessário, mandar preceder a tnquértta
a fim de apurar a que tem direito a
ser reco-nhecida' e filiada, de acordo
com o 'que estipula o art. 19 deste Estatuto.
§ 29 O inquérito para apurar a encíênca de uma reüerscêo pretendente
a .dmgtr o culturrsmo em qualquer lugar do pais, quando visar alguma 1"8deração já rüíaoa, se- poderá S81' 'Intorauo vsc a requerente houver re011aando, normalmente, campeonatos locais disputados pela maioria das Iígas
e associações existentes e et.ciente-

ATàs DO PODER ~CU'I'!Vo

mente instaladas, e depositado, no ato
de reqúerilnento a quantia de' um mll
cruzeiros ccrs 1.000.)
§ 39 Se uma federação solicitar um
inauérito e o resultado lhe fôr contTáí:iO, só lhe será .deferido dírettc a
nõvo inquérito depois de decorrido um
ano da data da, terminação do ante1'.01' salvo, se, nesse Interregno o ctnturismo local ficar sem representação.
Art. 68. A Confederação dará rrüacão nos têrmos dêste Estatuto, em.
qúdlQuel' época 'do ano, as federações
cli.1'igentes do culturtsmo, que a requererem.
Art. 69. São Condições essenciais
para que uma federação obtenha rüía-

çâo:

ter personalídade jurfrüca
ter seu Estatuto e os de suas fi'üadas em harmonia com as leis emanadas elo Conselho Nacional de Despertos e da Conrederaçao;
C)
ter dtretorra ídõnea, composta,
salvo e hipótese prevista nó parágrafo
único do Art. 51 do Decreto-ler numero 3.199, de brasileiros natos ou
.nuturalízaríes, cujos nomes e prottssões -deverão constar do requerimento
de rn'eçêo, sendo obrígatoi-to que a
função executiva seja exer.cida exclusivamente, pelo Presidente;
ct)
remeter O desenho de uniforme
de sue equipe representativa e o de
'seu pavífhão, com índtcação das cõ.res, devendo 'sujeitar-se a modificáJos.caso a Federação o exija, antes de
a)

IJ)

aprova-lo;
e) enviar relação completa das 11gas e associações suas fíbadas.;
1) não conter em suas reis nenhuma disposição que vede ou restrinja o
direito de asaccíadçs brasüerros;
g) dirigir de fato, eficientemente e
com exclusividade, o culturísmo local,
tendo bem comprovada a sua ettcíêncta .desportiva e material;
n) depositar a jóía estipulada que
lhe será devolvida COm a deducâo, de
20% referentes a custas, no caso ce
nào ser coneeüída a filiação;
t) pagar, adiantadamente as mensaIldades a que estíver obrigado, e, pontualmente, as taxas estabelecidas em
regulamento:
1) fornecer o cadastro das instalações regutamentares.. para a prática do
culturfsmo. exstentes no território de
sua jurisdição.
.l\>rt. 70. Ficará sem representação
na Confederação,
mantendo-se-lhe,
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entretanto, as obrigações as entidades
que durante dois anos consecutivos
deixar de disputar campeonato brasileiro.
CAPÍTULO X

Das enuaaaee classistas nacicauus
Conselho 'Classista
Art. 71. A Confederação manterá
um Conselho otasststa a qual se vm-.
cularáo as entcôadés dirigentes dos
desportos classistas (bancarias, comerciárias, índustrtárícs, de runctonausmo público, etc.) de âmbito nacional.
Art. 72. A filiação das entidades
classistas TI a c i o n ais processar-se-á
na forma estabelecida no art. 69 e
seus itens.
-Ar-t. 73. As entidades classistas não
poderão disputar' os campeonatos brasileiros promovidos pela Confederação.
'Art. 74. As entidades classistas, por
mtermédíc de seu representante, terão' assento .nas Assembléias Gerais da
Contederaçào, sem atreitoe vota, entretanto.
Parágrafo único. O representante
das entidades classistas. sere designado pelo Presidente do seu conselho.
Art. 75. Quando'julgar oportuno a
Contederaçâo levará a efeito um campeonato entre as entidades. classistas
para disputa do tttulo.máxímc doeu! ...
turismo.
Art. 76.· São. permitidas partidas
entre as entidades classistas e as associações desportivas filiadas à Federações, mediante prévia licença concedida por estas últimas.
Art. 77. As licenças para realização, pelas-entidades classistas, de partidas internacionais, ou interestaduais, deverão ser solicitadas com a
antecedência míníma de cinco (ó)
dias, reservando-se à Contederação o
direito de negá-las desde que assim o
exijam os seus mterêsses ,
Art. 78. Anualmente, terminadas
as temporadas desportivas, deverão ae
entidades classistas, naciona-is, submeter à apreciação da Confederação o
relatório completo das suas atividades•
bem como o calendário desportivo do
ano seguinte.
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Art. 79. O· Conselho classista será.
constituído por membros de nome~
cão. do Presidente da. Con~ed.el~açao
que lhes determinará as a tríbuiçõea.
AI't. 80. A oonreüeracêc prestará
ao Conselho Classista, tõda a asststência técnica e material que lhe rÓI'
possível.
Art. 81. As entidades vinculadas
ao Conselho classista, respettarâc todas as leis,. regulamentos, códigos, ~e
gras e resoluções da Confederação,
bem como as disposições deste Estatuto, em tudo quanto nào colidirem
cem os preceitos especiais articulados
neste capitulo.
CAPÍTULO XI

D,OS titulas honoríficos
1

Art. 82. Como testemunho. de reconhecimento e. homenagem especial
àqueles que, se salientarem nos serviços prestados ao cultunsmo brasileiro,
a Confederação poderá conceder os
seguintes titulas:
a)' Grande benemérito, àquele que,
já sendo Benemérito, contínua, prestando relevantes e assinalados serviÇQs ao cutturtsmo:
'b)
benemérito, àquele que tenha
prestado ao culturfsmo brasileiro, serviCos relevantes, dignos de realce e
que façam jus à concessão dêsee titulo;

c) honorário, àquele que se faça.
credor dessa homenagem por serviços
de monta prestado ao desporto nacíonal , .
§ 19 A05- atletas que prestarem relevantes servtcos ao cuuurísmo nrastIeíro e que se salientarem na sua
atuação em defesa do mesmo, a Confederação. concederá títulos ncnortrtCOs a seremdiscrirninados em regulamento especial aprovado pela Diretoria.
§ 21} Ficará criada na Confederação
a "Ordem de Oulturísmo", cuja .reguIamentaçâo especial será aprovada pela Diretoria.
1),rt. 83. As P:iOP03tas para. COTIC,?Ssâo dos títulos constantes do oresecte capitulo e outras criadas 'em ràguIamensos esuecíaís deverão ser encamínhadaa à -Assembléia Geral pela Direteria, a devida exposição de motivos, por escrito.

Art. 84. Além do diploma ~Jusiv()
os . títulos . terão direitos a uma ca1'teíra vespecíal que 'll1es dará livre ín-,
gresso nas trabunas de honra das Federações e Associações filiadas, em
competições de culturtsmo do país ,
CJI.<'ÍrULQ XII

Das ienuuaauee
Art. 85, As Federações, ligas e entidades classistas filiadas, bem como
as associações e pessoas físicas ou Iur-ídícas forem vinculadas direta ou indiretamente à Coníederaçào ficarão
sujeitas por infração deste Estatuto,
dos regulamentos, das decisões da
Contederaçâo e das leis desportivas
em vigor, às' penas' previstas no codígo de justiça, as quais serão impostas pela autoridade competente no
caso.

Art. 86. Excetuando-se os casos de
interposição de recurso, as penalidades impostas, por um dos poderes da
Confederação, só poderão ser ccmutadas cu gozarem de anistia, per esse
mesmo poder.'
CAPÍTULO

xnr

Das disposições gerais

Art. 87. A bandeira da Confederação terá forma retangular, fundo verde, cortada por duas faixas centrais
perpendiculares, correspondentes a um
têrço da' altura, de côr amarela, limatadas por frisos brancos. tendo ao
centro O' escudo de -que trata o artago 88,

Art. as. o estudo da Confederação,
será formado por dois. circulas CCJDcêntrrcos, sendo o primeiro de côr
branca e o segundo por circulo de fundo azul-rei, tendo superposto o mapa
do Brasil em azul-claro e as letras
C.E.C. dispostas e11.1 forma trrangu12.1', de cõr amarela, estando o "B" no
vértice superíor.
'Art. -'89. A equipe oficial da Ccnrederaçào terá dois uniformes .que serão usados de acôrdo com as conventãncías e as exigências regularncntures das compstfçôes internacionais, c
que serão:
~) 19 Uniforme ~ Camisa amarela
ouro-velho, cem -debruns verdes, tendo no peito, do lado esquerdo o es-
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cudo da Ccnfederaçâo e no centro e
costas a numeração, calção verde, com
frisos amarelos;
b). 2Q Uniforme - Camisa verde com
debruns amarelos, tendo no peito, .<::"-0
lado esquerdo, o escudo da Contefeder2.-cãô e no Centro e costas a numeração, calção . amarelo com !'rISOS
verdes.
parágrafo único. É vedado às íflíaelas usarem uniforme igualou semeIhantes aos da Confederação,
A1't. 90. A dissolução da Confederação é da competência da Assembléia
Geral. Em caso de dissolução da Confederação os seus bens reverterão "pro
rata", em beneficio das federações filiadas.
Art. '8'1. As leis e resoluções da
Confederação obrigam dentro de três
dias para Distrito Pederal., de 5 dias
para os Estados do Rio,' de Ja11e:1'o,
São Paulo, Minas Gerais e Espírito
santo; 10 dias para os Estados da Bahia. e Paraná: de 15 dias para os Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e
Ceará, e de 30 dias para os Estados
do pará, Maranhão, Amazonas, Golas,
li/rato' Grosso e os Territórios Federais.
Parágrafo único. A contagem do
prazo dêste artigo será feita a partir
da data da publtcaçâc da Nota Oficial respectiva, cuja remessa às filiadas, com' exclusão do Distrito Faderal, deverá ser feita por via aérea.

°

Art. 92. Desde que não colidam com
as disposições deste Estatuto, vigora-

rão como se constltutssem matéria
estatutára, os avisos que o presidente da Confederação expedir, seguidamente numerados.
Art . 93. Na data da aprovação deste Estatuto, estavam filiadas à confederação, as entidades: Federação
Amazonense de DCS'pOl't0S Amadores,
Federação Paraense-de Desportos, Federação de Desportos do A!U9,pá, Federaçâo de Desportos de Guaporé, Federeçâo Cearense de Desportos, Pederacâo Pernambucana de Desportos,
Federação Alagoana de Desportoa.T'ederacâo Baiana de Desportos 'I'errea-

tres, . Federacâo Desportiva Esph'Itossaritense, Federacâo Fluminense de
Desportos, Federação Metropolitana
de Oulturtsmo, Federação Paulista de
Culturísmo, Federação Desportiva Pa-

mneense. Federação Atlética Catartnense, Federação Gaúcha de Culturismo e Federação Goiana de Culturísmo .
Art.. 9<1: :tste Estatuto, aprovado em
Assembléia Geral de 15-1-55, entrará
em vigor, depois de apreciado pelo
C. N . D. e homologado pelo Senhor Ministro da Educação, na forma da legislação em vigor, e dêle aazem parte
integrante os 'atos daquele Conselho,
expedidos no uso de suas atribuições
legais.
CAPíTULO XIV

Do regimento geral

Art. 95. A admínístraçãc social e
financeira da Confederação, bem como tôdas as suas demais atividades,
subcrdinar-se-âo às díspcsíçôes de um
regimento geral, que é parte integrante dêste Estatuto, sendo da competência de sua elaboração, a Assembléia
Geral, por proposta da diretoria.
Parágrafo único, Uma vez aprovado
regimento geral, seus termos só
poderão ser modificados pela Assembléia Geral .

°

CAPÍTULO

xv

Das disposições transitórias

,Art. 96. Dentro de noventa dias, a
partir da vigência dêste Estatuto, será elaborado pelo Tribunal Supertcr
de Justiça Desportiva e apreciado, votado e aprovado pela Assembléia G0.ral, o Código de. Justiça do Culturtemo que . regulamentará as normas gerals para a constituição dos. órgãos judícantes das federações e ligaI]' fil.adas.·
-Art. 97. Dentro do 'prazo de sesseu-

ta dias da entrada em vigor do códígo ele justiça, as entidades filiadas 1.,,::formarão as respectivas leis, a, fim de
aôaptá-Jaa a esse Código.

Art. 9-3. Enquanto não rôr aprova<10 o regimento geral, 'a jóia de rilta-

ção das -entídades e as mensanoades
resuectivas 316m das demais contribuiçôes. serão fixadas pela diretoria e publicada em nota oficial.
Art. 99. O mandato do primeiro
presidente vigorará, no máximo, até
o dia.
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Art. 100. As Pederaçôes filiadas à
Contederacào, os assoc.ados e diretores em geral nào respondem solidária
ou substdtàrtamente pelas obrigações
s-ociais.
Raimundo de Britto,

Art. 29 aste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação,
Brasília, 13 de julho de 1965' 1.1.59
ôa Independência e '189 da IiepÚbltca..
H.

CASTELLO BRANCO

Raym7Lndo 1lf cníe de Amgão

DECRETO N9 58.310

DE 1:3 DE

7'"

1966

JULHO DE'

Concede autorização para -o funcionamento da Faculdade de Ciências
Contábeis de Itcf.,petininga, Estado
o:e São Paulo.

O Presidente da República, no uso
da atríbuíçâ-. que lhe confere o -rt.
8'j, I, da Ccnstdtuíçâc E. tendo em
vista o disposto no Decreto-lei número 421 de 11 de maio de 1938 decreta:
'
Art -. 1'? 11: concedida autorização para
·0 funcionamento da Faculdade de .:'i_
ências C012té.beif' de Itapetíntnga, Estado de Sao Paulo.
·Art. 29 f::ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Brasília, 13 de juÍho de 1966; 145'?
da Independência e 789 da República.
H. IÇ?AS'i'ELLO BRANCO

Raymunrlo M"oniz de Aragão

DECRETO N9 58.811 -

DE 13 DE

JULHO DE 1960"

Concede reconhecimento e autorização
para funcionamento de cersos na
Escola Superior de Música Carlos
Gomes..de São Leopoldo, no Estadr do Rio.. Grand~ do Sul.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere
art.
8~
I, da Constituição. e tendo em
vista o disposto no Decreto-lei nv 421;
&

o

de 11 de m,ÜO de 1938, decreta:

Art. ].9 Ê concedido.cna Escola Superior de Música Carlos Gomes, de
São Leopoldo no Estado do ctío
Grande do Sul reconhecimento .os
cursos de instrumento (piano, violino
e acordeão) e autortaaçâo para tuncíonamento do curso de proressõres de
educação musical.

DECRETO N9 58 ~ 812 --'JULHq DE 19·ti6

DE

13

DE

Ministerio Extraordinário pàl'a a Cool'aenaçao dos .Organismos Regionais. Abre crédito extraordinârio d.e
CT$ 2.2-80.000.0CO, para atenâer -cos
preiu2zes causGdos pelas chuvas torrenciais oconiaas nos Estados ce
Pertuumoucc e Bahia.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constrtutção Pederal, e considerando o art. 44; da
Lei no 4.320, de 17 .devmarço de 1964,
decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Mtnístértc
Extraordinário p e r a .a Coordenação
dos Organismos Regtonaís.. para. ser
aplicada pela Superintendência do
Dasenvolvímento do Nordeste, o crédito extraordinário de Crg ........•
2.200.000.000 (dois bilhões' e duzentos
milhões de cruzeiros), o qual será empregado, mediante, convênios com órgâca estaduais ou federais, em obras
de, reconstrução nas .áreas atíngtdas
pelas chuvas torrenciais ocorrid.as recentemente nos Estados de Pemamtruco e Bahia, sendo Cr$ ... _. ".".
~ . 200. 000.·0'00; P a r a Pernambuco e
Cr$ 1.0-OO.ÜüO.OOO, para a Bahia.
Art. 29 'o Crédito extraordinário' ce
que trata o artigo anterior será, aàtomàtícamente, registrado pelo' 'I'rtbnnal de Contas da União e díatríbutdo
ao Tesouro Nacional.
Art. 3t:>:gste decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, revcgadas as dísposiçôes em contrário.
Bxasüia, 13 de julho de 19,6'6; 11'3"
da Independência e 7St:> da República.
'H. CASTELLÓ BRANCO

Octávio Bulhões

soao

Gonçalves de Souza
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DEOHETO N0 58.813 JULHO DE 1966

DE

14

DE

Abre, pelo Ministério da Aeronáutica,
o crédito especial de Cr$ ... , .....
15."?,aO.OGO.OOD (quin;;:e bilhões, quatrocentos e oitenta milhões de crueeírcs) , para o fim que especifica.

o Presidente da República, usando
da atrfbuiçâo que lhe confere 'o artigo [,7, item I da Constituição Federal e ela: autorização na Le~ número
4.650, de: 31 de maio de 1965, e. tendo
ouvida o Tribunal de Contas, em
cumprimento ao que . determina o artigo 93 do Regulamento
Geral de
contabilidade Pública, decreta;
Art. 1Q Fica aberto, pelo Ministério
da .aeronáutíca, o crédito especial dê
ors 15.43'0. OOD. 000
(quinze bilhões,
quatrocentos e oitenta milhões de cruzeiros) destinado a cobrir a diferença
nas aquisições cambiais para a importação do material
aeronáutico,
destinado ao aparelhamento da Fôrça
Aérea Brasileira.
Art. 29 O crédito especial de que
trata esta Lei será registrado no Tribunal de Contas da União e dícbríbuído ao Tesouro Nacional.
Art. 39 ~ste decreto entrará em VIgcr na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de julho de 1066: 1459
da Independência e 789 da Repúnlíca.
H. CAS'l'ELLO BRANCO
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DECRETO N9 58.814 -

O Presidente da .Repúblíca, usando

87, inciso I, da Constituição Pederal, decreta:
Art. 19 Fica o Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária autorizado a liquidar, mediante acôrdo com a Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional, pela
Importância de Crg 400.000.000 (quatrocentos milhões de cruzeiros) , o dêbito resultante da aquisição das áreas
remanescentes do, acervo da Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio
Grande e Brasil Land Catle and Packing Co., feita )e10 antigo Instituto
Nacional de Imigração e Colonização
e autorizada pelo, Decreto n'' 40.05"1,
de 19 de outubro de 1956.
Art. 29 Feita a liquidação deverão
ser as referidas áreas 'ncorporadas 0)')
patrimônio do lBRA, que promoverá
sua aplicação nos objetivos da neror-.
ma Agrária.
Art. 39 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 14 de julho de 1963; 1459
da Independência e 78° da República.
1;0

H. CAST:2LLO BRANCO

Octavio Bulhões

Q"

DE

da atribuição que lhe confere o artd-

Octauio Bulhões

Dispõe sóbre

14

Autoriza o Instituto B-rasileiro de Reforma' Agrária, a liquidar com a St'.>perinteruiéncía das
Emp1'êsa3 tncorpcrtuiae ao Patrimônio Nacional
o débito remsmescente da transação
autorizada pelo Decreto n" 4'0.051,
de 19 de outubro de H!55.

Eduardo Gomes

DECRETO N9 58.815 -

DE

JULHO DE 1966

DE 14 DE JVLHQ DE 1966

Quad1'O âe Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art , 87, item 1, da Constttuicão Federal, e tendo em vista
act , 56 da
Lei 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 10 Fica reestruturado, na forma do anexo, que é parte integrante
deste decreto, o Quadro de Pessoal da Uníversídade Federal do Rio Grande
do Norte aprovado pelo Decreto nc 51.469, de 21 de maio. de 1962 e alterado
delas Decretos nS.'5L7ô9,' de 19 de março de, 1963 e 53,743, Jt 18 de
março de 1964.

°
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Al'L 20 O Q'u8.. dro de, Pessoal da trníversídade ,Feder~l do Ri?, Grand:
do Norte será constituído de cargos em com!ssa?, funções FatlI.lCadas. e
cargos de provimento eretívo rnecessártcs ao tunctonamento cu Autarquia.
Art 3(> O preenchimento dos cargos vagos constantes do QU9..,c.:ro, .ora
reestc uturado. será feito, no presente exercicro, se houver saldo na conta
corrente da verba de Pessoal

Art. 49 Os cargos Integrantes das antigas Partes Permanente e Especíal do Quadro da tjnlversícade continuam preenchidos pelos seus atuais
ocupantes.

Art. 59 A despesa .com a execução deste Decreto continuará a ser
atendida pelos recursos próprios da Universidade Federaitdo Rio Grande
do' Norte.
Art. 69 âate Decreto entrará em vigor na data de sua pubhcaçâo, re-

vogarias as disposições em contréno.
Brasília, 14 de julho de 1866; 1459 da Independência e 789 da República.
H.

CA8TELLO BRANCO

Raymundo Moniz de Amgdo

o

anexo a que se refere o texto foi publicado no D. O. d-e 27-1'-66.

~ DE
JULHO DE 1966

DECRETO N9 53.816

14

DE

Promulga a Convenção n 9 21 concernente ft simplificação'da inspeção
dos emiqramtes a bordo dos navios.

o

Presidente da República, havendo
Congresso Nacional aprovado
pelo Decreto Legislativo nc 21, de 1965,
a convenção nv 21 concernente simplificação da inspeção dos emigrantes
a bordo dos 118.'1.';'05. adotada em Genebra, a 5 de junho de 1926, por ocasião da oitava sessão da. Conferência
Internacional do Trabalho e modificada pela Convenção sôbre a revisão

o

à

dos artigos finais de 1946;

E havendo a referida Convencâo
entrado em 'Vigor, para o Brasil, ~ de
conformidade com seu artigo 99, parágr afo 29,

a 18

de .junho

de

1265,

data em quê roi registrada .a ratifíCaÇa0 brasileira na Repartição Internacional do Trabalho:
Decreta que a referida oonvencão,
apensa pDI' cópia ao presente decreto,
8859. executada e cumprida tão mtelramente corno nela se contém,
Brasilta, 14 .de julho de 1966; 149l,l
da Independência e 78<;'1 da. República.
H.

CASTELLO BRlL:;;Jco

J7~racy·

Magalhães

CONVENÇÃO 21

Convenção conce'rnenteà simplificação da inspeção dos emíçromcee a·
bordo dos nav"<os
(De acôrdorcom as modificações estabelecidos pela Convenção relatívà a
revisão dos artigos finais, 19443)
A Conferência Geral da Organização Internacional do Traablho,
Convocada em Genebra pelo Censolho de Administração da Repartição Irrternacíonal do Trabalho, e reunida nessa cidade a 26 de maio de
1926 em sua oitava sessão,
Após ter decidido _. adotar diversas
propcsíções relativas às aímpltfícaçõcs a introduzir na inspeção dos
emigrantes a bordo dos navios, questão inscrita na ordem do dia da 8e6são, e
Após ter decidido queesass propcsíções tomariam a forma de uma ccnvcnçâo internacional,
adota, neste quinto dia de junho
de mil novecentos e vinte e 8B:;S, e
seguinte convenção, que será denominada Ccnvençâo sôbre o in Teção dos emigrantes, 19,2&, a ser
ratificada pelos Membros da Organização Internacionab . do Trabslho, ~~1'8
ecôrdo com as disposições da Ccns-
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cepcíonalmente e em caso de' absoluta rieceasídade, designar o médico
de bôrdo como inspetor. oficial.

Artigo 19
Pera a. aplicação da presente convençâo, os têrmos "navio de emígrantes" e "emigrante" serão definídcs, para cada país, pala autoridade
ccmpetente dêsse país.
Artigo 2°

1. ouaicuer Membro que ratificar
a presente convenção se compromete
a aceítar vo prtncíplo 'de que, sob 1'83salva . das disposições abaixo,. o serviço oficial de inspeção' encarregado
de velar pela proteção dos emigrantes ~ bordo de um navio de emígrantcs não esteja afeto a mais de um
Governo.
2. A presente disposição em nada
obsta a que o Govêrno de um outro
pais
possa ocasfcnalmente fazer
acompanhar seus emigrantes nacionais de um representante seu, embarcadc a expensas suas, a título de
observador e sob a condição de oue
não usurpe 'as funções do inspetor
ofipiaL
Artigo 39
Se um inspetor oficial dos emigrantes fôr colocado a bordo de uni navio de,emigranteS', será designado,
via' de regra, pelo Govêrno do país
cujo pavilhão arvore o navio. Contudo, o Insptor pode ser designado por
um outro Govêrno em virtude de
acôrdo concluído entre o Govêrno do
país cujo pavilhão arvora o navio e
um ou vários, Governos dos quais há
nacíonalls comoreendtdos entre os
emigrantes embarcados.
Artigo 4°
1. Os conhecimentos práticos e as
profissionais e morais
exigidos de um inspetor oficial 58rão especificados pelo Govérrio responsável por sua designação.
2. Um inspetor oficial :não pode
de maneira alguma estar relacionado, direta ou indiretamente, com o
armador DU com a companhia de navegaçâc, nem dêles depender.
3. A presente disposição em nada
obsta a que um GOV.erl1'OPOSSâ, 'exqualificações

Artãgo 59
1. O inspetor oficial velará pelo
respeito aos direitos que os emigrantes possuam em virtude da lei do pais
cujo pavilhão arvore o navio. ou de
qualquer outra. lei que fôr aplicável,
ou ainda em virtude dos acôrdos internataonaís e dos contratos de transporte.
2. O Gevêrnn do pais cujo pavilhão o navio arvora comunicará ao
inspetor oficial,' qualquer que. seja a
nacíonalídade-dêste, o texto das leis c
regulamentos em. vigor que digam
respeito a condição dos emigrantes,
bem como Os acôrdos internacionais
e contratos em vigor, relativos r-o
mesmo assunto, que tiverem sido Comunicados ao dito Govêrno ,

Artigo 61)
A autoridade do capitão a bordo
não .nce restringida "pela presente
convenção. O inspetor oficial .não
usurpará em caso algum a autoridade
do capitão, e .sorcentc se ocupará em
velar pela aplicação das leis, reguIamentos, acôrdos ou contratos flue
se refiram diretamente à proteção e
ao bem-estar dos emígnantes a bordo.

Artigo ·79
1. Dentro de oito dias após a chegada ao pórto xíe destino. o inspetor
oficial fará um relatório ao oovsrno do pais cujo pavilhão o navio arvora, e êste enviará um exemplar do
mesmo relatório aos outros Governos interessados .que tiverem previamente exprimidoo desejo de o rE:C2-'
bel'.
.
2. Cópia do referoido relatório será
enviada pelo inspetor oficial ao capítâo do navio.
Artigo 39
As ratificações oficiais da presente
convenção, nas condições estabelecidas pela Constituição da Organízaçâo Interna-cional do Trabalho, serão
comunicadas ao Diretor-Geral da- Repartíçâo Internacional do Trabalho e
por êle .regístradas.

An3
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Artigo 9 9
1. A presente convenção entrará
em vigor assim que as ratíftcações de
dois Membros dá organização jnter.nacícnal do Trabalho, tiverem sido
regtstradas pelo Diretor-Geral.
2. Ela só obrigará os Membros da
Organização I~ternacion8.1 do Trabalho cuja ratífícaçãc tiver sido regia-

trada na Repartição Intemacíonal de
Trabalho;
3. Em seguida, a convenção entra-

rá em' vigor, para cada Membro na
data. 'em que sua .rabifícação tiVC1;
sido registrada na Reparbíção Internacional do Trabalho.
J

Artigo 10

Assím que as ratificações de dois
Membros da Organização Internacíonal do Trabalho tiverem sido regis-

tradas na Repartição Internacional do
Trabalho, o Diretor-Geral da Repartição Internacional do 'I'rabalho notificará tal fato a todos os Membros
da Organização Internacional do
Trabalho. Notificará Igualmente o
registro das ratificações que lhe forem ulteriormente comunicadas Dor
todos os outros Membros da Organização,
Artigo 11

Sob reserva elas disposições do artig'o 99, qualquer Membro que ratificar a presente convenção se compro"mete a aplicar as disposições dos artigos 19 - 2° - 39 - 49' -:- '59 69 e 79 no' mais tardar até 1de janeiro de 1S-28, e a adotar as medidas
oua f orem necessárias para tornar
efetivas tais disposições.
Artigo 12

Qua1quer Membro da Organização
Internacional- do Trabalho que ratificar a presente convenção se compromete a aplicá-la em SU8,s cclômas,
possessões, ou protetorados, de acôrdo
com as disposições do art. 35 da Organização Internacional do 'I'rabalho .
Artigo 13

Qualquer Membro que tiver ratificado a presente convenção pode denunciá-la, ao término de um período
de 10 anos após a data em que .en-

trou em vigor pela. primeira vez, por
ato. comunicado ao Diretor-Geral da.
Repartição Internacional do 'I'rabalho e por êle registrado. A denúncia
só terá efeito um ano' depois de regístrada na Repartição Internacional
dá Trabalho.
Artigo 14

O Conselho de Admlnlstraçâo da
Repartição Internacional do 'I'rabalho deverá, ao menos uma vez em cada 10· anos, apresentar à Conférêncla
Geral um relatório sôbre a aplicação
da 'presente convenção eeaminal'2.
a oportunidade de inscrever na ordem
do dia da Conferência a questão da
revisão ou da modificação da referida convenção.

Artigo

is

A versão francesa e ínglêsa do tex-

to- da presente convenção fazem igualmente fé.
O texto que<precede é o text-o autêntico da Convencâo sôbre a' ínspeçâc dos emigrantes: 1926, tal como foi
modificada pela Convenção relativa à
revisão dos artigos finais, 1946.
O texto ortgfnal da. convenção foi
autenticado cem 15 de junho de 1926
com as assinaturas do Doutor Nclens,
Presidente da Conferência e de Albert Thomas, Diretor da Repartição
Internacional do Trabalho.
A entrada em vigor da convenção
se deu em 29 de dezembro de 19-27.
Em fé do que eu autentiquei com
a minha' assinatura, aplicando as disposições do art.s '69 da convenção
relativa à revisão dos artigos finais,
1946, neste trigésimo dia de abril de
1948, doís exemplares originais do
texto da convenção, tal como foi modíficada. -------' Edward PheZan, Diretor-

Geral da Repartição Internacional do
Trabalho.
DECRETO N9 58.817
JmH'Ü .D;;:

DE

14

DE

1966

Premuíça a Convenção n9 22 concernente ao contrato de engC!jamento

de mcrmneiros,

o

Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional
.provado pelo Decreto -legtslatívo nú-

ATOS DO PODER

mero' 20, de 1965, a Convençâc nc 22;
concernente aovcqntrato ..de engajámente de marinheiros, adotada em
GeDebl'a, a 24' de junho de 1926. por
ocasião da. nona seesão da Conte-

réncia Gern l da Organlsscf Jncemacíonal do 'Trabalhe e modíflcada pela
Convenção sôbrc a' revisão dos artdgos

finais, de lS'W;

E havendo a reierida Convenção entrado em vigor, para o Brasil, de conformidade com seu artigo 179 pará.
grafo S9, 18 de junho de 1'965, data

a

em oue .foí regíatrada a ratificação
brastieira na Repartição Internaoíonal do Trabalhe:
Decreta que a mesma, apensa por
cópia ao presente. Decreto, seja
executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Brasflía, 14 de julho de 1966;145.. .
de Independência e 78 da República,
li 'CA8TELLO BRANCO
o

Juracy Magalhães
CONVEN'Ç:AO L~

Convenção concernente ao contrato
de engajamenio& marinheiros
(De acôrdo com as modificações estab-elecidas pela Convenção relativa
à revisão dos artigos finais, 19>16)
A:. Conferência Geral da Organiza-

Intemacícnal do Trabalho.
Convocada em Genebra pelo Conselho de Admini-stração da Repartição
çâo

Tnternacional elo Trabalho, e reunida,
nesta cidade a 7 de jUILfJ.O de 1825,

em sua nona sessão,
Após ter decidido adotar diversas
proposições retatévas ao contrato de
engajamento de marínhetros, questão
compreendí-ta no primeiro 'ponto da
ordem do dia da sessão, e
Após tor dccírãdo que essas propcstcões tcmarram 3j forma de ume
Ccnvencâo Internacional, adota. neste vigésimo quarto dia de junho de
mtl novecentos e vinte e seis.
Convenção seguinte. que será denominada Convenoâo sôbre o contrato de e11gajamento "de marinheiros, 1926, a ser
ratificada pelos membros da Organização Internacional .dc Trabalho, de
acôrdc com as disposições dacons-

a
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EXECUTIVO

tdtulçâovde Organização "Internaclonal do Trabalho:
Artiço 19

1. A presente convenção se apüce
a todos 0,'3 navios para a navegação
marítima matrtculadcs no território
de um dos Membros que tiver n,:,tEi-

cacto a Convenção. e aos armadores,
comandantes e' marinheiros .de tais
navios.

2.

ElanJo se aplica:

aos navios de guerra
aos navios do jêstadovque não
estiverem empregados no _comércio,
C). aos navios empregados na' cabotagem nacional
à) aos "Y:.'l,chts i ' de recreio.
e) às embarcações compreendidas
pela. denominação de "Indían couna)

o

LJ)

o

try cratt"

o

aos barcos de pesca,
g) às embarcações de um deslocamento bruto ínferíor a 100 toneladas
ou 300 metros cúbicos' e, em se tratando de navios empregados no comércio nacional, de umuestccamento
inferior ao _limite .fixado para o regime particular de' tais nevíoa pela
legislação nacional em vigor no momento . da adoção da presente ccnvençâo.
f)

Artigo 2q

Tendo em vista a aplicação da pre-

.sente convenção, os têrmos seguintes
devem ser compreendidos como segue:
a) o têrmo . "navio" compreende
todo navio ou embarcação de ouatquer natureza. de proprtedade pública ou privada, empregado habitualmente na nevegàçâo marítima;
t» o têrmo "marínhelro" compreende tôda pessoa. empregada. ou engn..ja4a a bordo a qualquer título, e
figurando no 'rol de equípegem, exceção feita dos .comandantes, dos pilotos, dos alunos dos navíos-esccla e
dos aprendizes quando êstes estiverem vinculados por um 'contrato especial de aprendizado: ncsm excluidas as cqnlpagena de, rrotà de guerra e as outra:') pessoas a serviço p21'manente do Estado:
c) o têrmo "comandante" CCillP1'Cende toda pessoa que tiver o comando
de um navio e por êle fôr responsável, exceção feita dos pilotos;
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d) o têrmo "navios empregados no
comércio nacional" se aplica aos navi~s empregados no comércío entre
C3 portos de um dado pais e o~ p.ortos de um pais vízinho. nos ~lm:t_~s

geográficos

fixados - pela

jegtslaçao

naoícnal .
.I11"tigo ::W

1 O contrato de~ engajamento é
2Zsinado pelo. armador ou. seu representante e pelo marmnerro. Devel?
,s81" concedidasfacilictades ao mannneiro e, eventualm'-3nte, A. seu CO~
selheíro para examinar o contrato ce
engajamento,' antes de ser este assinado.

2. As condições nas quais o marmneíro assina o contrato devem ser
fixadas pela legislação naciC!.nal de
maneira a assegurar o controle pela
autoridade pública competente.
3. As disposições que precedem,
concernentes à assinatura do " contrato, são consideradas como observadas se estiver certificado por um
ato da autoridade competente que as
cláusulas do contrato foram apresentedas por escrito a essa autoridade,
tendo sido elas confirmadas tanto
pélo armador ou seu representante
cemo pelo marínheíro.
4. A legislação nacional deve adotar disposições para gauantír que o
marinheiro compreenda o sentido das
cláusulas do contrato.
5. O contrato não deve conter dlsposícâo alguma que seja contrária à
Iegíslaçâo nacional ou. :1 presente
Convenção.
6. A legislação nacional deve prever tôdas as outras formalidades e
garantias concernentes à conclusão
do contrato' julgadas necessárias para
proteger os Interêases do armador e
do marinheiro.
Artigo 4,ç'

1. Devem ser adotadas medidas
aurojmadas em conformidade com a
leaíalacâo nacional, para garantir que
o °contrato de engajamento tnão contenha cláusula alguma pela. qual as
partes convenham "a prtori" na der:rq:;;ação d9,S regras normais de com}J·:.:t'2!1ci8, de jurisdição.
2. Tal disposição não deve ser interpretada como excluindo o recurso
à

àrbitragem,

EXECUTIVO

Artigo 59

1.

Todo marinheiro deve. receber
documento que faça menção de
seu servtco a bordo do navio. A 1egtslação. nacicnei deve determinar a
forma. dêsse documento, as ' espectficaçôes que nêle d~vam figurar e .as
ccndlções nas quais êle deva ser es-

. UEl

tabelectdo .

2. 'Tal documento nâo porte conter
nenhuma apreciação da qualidade do
trabalho do marinheiro riem indicação sôbre seu salário.
Artigo 69

1. O contrato de' engajamento pode

ser concluído seja por período deterr..rrlnado, seja por víagem, 011, permi-tindo a legislação nacional, por período indeterminado.
2. O contrato de engajamento deve
indicar claramente os direitos e ob-rigações respectivos de cada uma das
partes.
3. N ecessàriamente deve fazer. referência:
1) ao nome e prenomes do mar!nhetro, à data. de seu nascimento ou.
sua 'Idade, bem ao lugar do seu nascimento;
2) ao lugar e à data. da conctusãe
do contrato;
3) à designação do navio ou dos
navias a bordo do qual ou dos quais
o marinheiro se compromete a servir;
~) ao efetivo da equipagem do navio, caso a legislação nacional 'prescreva tal menção;
5) à viagem 'ou às viagens a empreender, caso possam SeI" determinadas por ocasião do engajamento;
6) ao serviço ao qual é destinado o
marinheiro;
7) se possível, ao lugar e à data em
que terá o marinheiro de se apresentar a bordo para começar seu ser-

viço.
.
8) aos víveres que cabem ao marinheiro, salvo o caso em que a legtslacâo nacional estipule um regtma di-

rei-ente:
9) ao montante elo salário;
J.O) a03 têrmos do contrato, ou
seje.:
a) se o contrato foi concluído por
período determinado, a data fixada
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para o termino do contrato;
b) se o contrato foi concluído por
viagem, o pôrto de destino e a duraçâo de tempo a decorrer após a, chegada, antes que o' marinheiro possa
ser despedido;
c) se o contrato foi concluído por
período indeterminado, as, condições
nas quais cada parte, poderá denuncíá-Io, bem como, após o aviso-prévio, a necessária duração de tempo,
arque não deve ser menor para
mador do que: para o marinheíro:
11)' as férias pagas anuais concedidas ao marinheiro após 'um ano a serviço do mesmo armador, caso a IegisIação nacional faça previsão de tais
férias;
12) a todas ás outras especificações que a legislação nacional possa

°

ímpor .

Artigo 79

Quando a Iegfslação nacional prescrever a exigência a bordo de um
rol de equipagem, deve indicar que o
contrato de engajamento será transcrito no !"OI de' equipagem ou:a êle
anexado,
Artigo 'S'?

A fim de .permitír ao marinheiro
ter' conhecimento da natureza e da
extensão de seus direitos e obrigações, a Iegíslação nacional deve adctal' disposições que determinem as
medidas necessárias para que o marinheiro possa ínrormar-sc a bordo,
de modo preciso, - sêbre as condições
de seu emprêgo, seja pela fixação das
cláusulas do contrato de engajamento em lugar facilmente acessível a
equipagem, seja por qualquer outra
medida apropriada.
Artigo 99

O contrato de engajamento por
período índeterminado rescinde-se peIa sua denúncia por uma ou outra
das partes em pôrto de carregamento
ou de descarregamento do navio, SOl)'
a condição de que eej a observada a
duração de tempo a decorrer após o
aviso-prévio, especificada no contrato, e que deve ser de 24 horas no mínimo.
2. O aviso-prévio deve ser dado
por escrito; a legislação nacional deve determinar as condições nas quais
1,

o aviso-prévio deve ser dado, de maneira a evitar qualquer Iítígfó ulterior
entre as partes.
3,. A legislação nacional deve üe-:
terminar as circunstâncias excepcionais nas quais o aviso-prévio, mesmo
tendo sido dado a, tempo, nào terá
por efeito a resolução do contrato.
Artigo 10

O contrato de engajamento seja êle
conc~Uldo por viagem, por período determinado ou por período índetermínado, será rescindido de pleno direito nos ca-sos que seguem:
a) consentimento mútuo das partes;
b) falecimento do marinheiro;
c) perda ou inavegabilidade absoluta do navio;
d) qualquer outra causa eettpurada pela legislação nacIonal ou pela
presente convenção,

Artigo 11

A legislação nacional deve ífxar. as
clrcunstânctaa em que o armacor ou
o comandante têm a faculdade de
despedir ímeôtatamente o martnhelro .
Artigo 12

legislação nacional deve, igualmente, determinar as círcunatâncias
em aue o marfnhetro fem a faculdade
de pedír seu oesembarque Imedtato .
A-

Artigo

la

1. Provando o marinheiro ao armador ou a seu representante, seja que
tem possibilidade de obter () coroando
de navio ou emprego de oficial ou .q:e
otícíal-mecãntco ou qualquer outro
emprêgo mais elevado do que aquêle
que ocupa; seja que em conseoüencia
de circunstâncias superveníentes a
seu engajamento sua despecüda de
ínterêsse capital; pode pedir seu desligamento sob a condição de que a.'lsegure sem novos gastos para o armador sua substituição por pessoa
competente reconhecida-como tal pelo armador ou por seu representante;
2, Neste caso o marinheiro tem
direito ao salário correspondente à
duração de seu serviço.
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A1't'igo 14

1. Seja qual tôr a cam-a do término ou da rescisão do contrato a
dissolução de qualquer compromisso
deve ficar registrada -no documento
entregue ao marinheiro conforme o
artdgo Bv e no rol de equipagem por
uma referência especial que deve ser
a pedido de uma ou de outra das
partes reconhecida devidamente pela
autoridade pública competente.
2. O marinheiro tem sempre o direito de obter do conmandante um
certificado lavrado separadamente ~'
que dê e conhecer a qualidade de Sé':U
trabalho ou que indique pele menos
setêle satisfez Inteiramente às obrigações de seu contrato.
Artigo, 15-

Compete à legislação nacional adotar medidas adequadas para assegurar a observação das disposições da
presente convenção.
~
Artigo 16

As ratificações oficiais da. presente
convenção de acôrdo com 8.3 condições estabelecidas pela Constftutçãc
de
Organização Internacional do
Trabalho serão comunicadas ao Direter-Geral da Repartição Internacional 'do' Trabalho e por ê:e registradas.
A1·tigo 17

1. A presente convenção entrará'
em vígor depois que as ratífícações
de dois Membros da. Organização Internacional do Trabalho tiverem sido
registradas pelo Díretor-Geral ,
2. Esta Convenção apenas vinculará os Membros' cuja ratiftcação
tiver sido registrada na Repartição
Internacional do Trabalho,
S. Em . seguida a Convenção eiltrará em vigor para cada Membro
na data em que sua ratificação. tiver
sido registrada na Repartição Internacional do Trabalho.

4.rtigo 18
Tão logo- as ratificações por dois
Membros da Organização Internacícnal do Trabalho sejam regíata'adas na
Repartição Internacional do Trabalho o Dlretcr-Geral da Repartíçâo

jriternacional do Trabalho notificará
tal fato a todos os Membros da. 01'ganízeção Internacional do Trabalho.
NoUii-::u.rá igualmente o registro elas
raüncecões que lhe forem ulteriormente comunicadas por qualquer dos
outros Membros da Organização.
Artigo 19

Sob reserva das disposições do artígo '17', qualquer Membro que ratifi-

car a presente convenção se compromete a aplicaras disposições dos artigoS 10- 29' 30· 40- 50· 60· 70·8Ç· Sç,
10; 11; '12;'13;' l'4l'e 15. n~ ~ais'tar:
dar até 1.·de janeiro de 1928 e a adotar as medidas que forem _necessárias
para tornar efetivas tais disposições.
A7'UgO 20

Qualquer Membro da Organízaçêc
Internacional do 'I'rabalho que ratíficar a presente convenção se compromete a aplicá-la em suas colônias,
possessões ou protetorados, de acôrdo com as disposições do artigo 35 da
Constituição da Organtzaçâo Internacional do Trabalho.
Artigo 21

Qualquer -Membro que tiverratifícado a presente convenção pede ôc-

nuncíá-la no término de uYJ1 período
de dez anos após a data da entrada
em vigor inicial da convencâo POl'
um ato oomuntcado ao Diretor-Geral
da Repartição InternacioI)R)i~,;.lo 'I'rabalho e Dor êle .regtstradoc- A denúncia só terá efeito um ano após ter
sido registrada na Repartição Internacional do Trabalho,
ATtigo 22

O Conselho de Administração da
Repartição Internacional do Trabalho deverá, ao menos uma vez em
cada 10 anos, apresentar à Conferência Geral um relatório sôbre a aplicação' da presente convenção e decídirá se é oportuno inscrever -na ordem do dia da conferência' a questão
da revisão ou da modificação da referida Convenção.
Ar,tigo

23

As versões rrancêsa e ínglêsa. do
Convenção fazem
igualmente fé.

têxto da presente

ATOS

o texto que precede é o texto auténtico .da Convenção sõbre o contrato de engajamento de marinheiros,
1926, tal como foi . modificada pela
Convenção relativa' à revisão dos artigos finais, 194-6.
O texto original da convenção foi
autenticado, . em 26 de julho, de 1926,
com as assinaturas 'de Viscount
Burnham, presidente da conferência,
e de Albert 'I'homas, Diretor da Repartíçâo Internacional do Trabalho.
A entrada em vigor inicial da convenção teve lugar em 4 de abrtl- de
1928.
Em.. fé db que eu autentiquei com' a

minha assinatura aplicando as disposições do art. 69 da Convencâo relativa à revisão dos artigos-finais,
194·6, neste trigésimo dia de abril de
1948, dois
exemplares originais do
texto da convenção tal. como foi modificada. - EdwaTd Phelan, Diretor
Geral da Repartição Internacional do
Trabalho.
DECRETO N9 58.818

DE 14 DE:

JULHO DE 1966'

Promulga a Convenção n9 94 sôbre as
Cláusulas de Trabalho nos ccmtratoe
[cmuiaoe por Aui:orictade Pública,

O PresidentecJ.a República
Havendo o Congresso Nacional
aprovado pelo decreto 'legislativo númore 20, - de 1965, a Convenção nc 94,
sôbre as cláusulas de trabalho nos
c o n t r a t, o s firmados pcr.iautorídade
pública, c -' adro em Genebra, a 29 de
junho de Hi·±9, por .ocasião da trtgésíma-segunda
sessão da Conferência
Geral da Organízaçãó Internacional
do Trabalho'.
E havendo 8,

referida Convenção
vigor, para o Brasil, de
confcrmldeda 'com seu artigo 11, parágrafo Sv, a18 de junho de 1866, isto
é, doze meses após a data em que foi
registrada a ratífícaçâo brasileira na
Repartição Internacional- do Trabalho,
o que se efetuou a 18 de junho de 1965;
Decreta que a referida Convenção,
apensa por cópia ao presente decreto,
seja executada e cumprida _tão inteiramente como nela se contém,
Brasilia, 14 de julho de 1966; 145Q
da Indepêndéncía e 789 da República.

entrado em

FI, CASTELLO BRANCO

Juracy Maga.lhães
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CONVENÇAO 94
Conoenção sôbre as cláusulas de trabalho. .nos contratos firmados por
uma autoridade pública.
li,. Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho,
Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição
Internacional do Trabalho, e tendo se
reunido R-8 de junho de1949, em sua
trígéalma segunda sessão,

Após ter decidido adotar diversas
proposíçôes relativas às cláusulas de
trabalho nos contratos feitos por uma
atuoridade pública, questão que constitui
sexto ponto da ordem do dia
da sessão,
Após ter decidido que essas proposições tomassem a forma de uma
convenção internacional, adota, neste
vígésímo nono dia de junho de 1949a convenção que segue, que serã
denominada .Convenção sôbre as cláu,
sulas de trabalho (contratos públicos)

°

1949;

.

,

-Artiço 19
1. A presente convenção S8 aplica
aos contratos que preencham as COl1(lições seguintes:
a) que ao menos uma das partes
contratantes seja uma autoridade pública;
b) que a execução do contrato acarrete:
~ i)' .Q gasto de fundos por uma autoridade pública;
ii) o cmprêgo de trabalhadores pela
outra parte. contratante;
c) que .o contrato seja firmado
para:
i) a construção, a transformação, a
reparação ou a demolição de obras
públicas;
ii) a fabricação, a reunião, a manutençâovou o transporte de materiais,
apetrechos cu utensílios;
W) a execução ou o fornecimento
de serviços;
d) que o contrato seja firmado por
uma autoridade central de um Membro da Organização Internacional do
Trabalho, para. o qual esteja em vigor
3.. convenção.
2. A autoridade competente determinará em que medida e sob que condições a convenção se "aplicará aos
G
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contrates firmados por·autoridades
que não sejam as autoridades cen,
trais.

3. A presente convenção se aplica
aos trabalhos executados por subcontratantes ou por cessionários de contratos; medidas apropriadas serão tomadas pela autortdade competente
para assegurar a. aplicação da converíçâo aos referidos trabalhos.

4. Os contratos que acarretem um
gasto de fundos públicos, em um montante não superior a um limite determinado pela autoridade competente,
ouvidas as organizações de empregadores e de trabalhadores interessados,
onde tais organizações existam; pode1'00 fíoaa- isentos da aplicação da pre.

sente' convenção.
5. A "autoridade competente poderá,
consultadas as organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas, onde tais organizações existam,
'excluir, do campo de aplicação da presente convenção as pessoas que ocupem
postos de dtrecâc ou de caráter técnico ou cíenttríoo, cujas condições de
emprêgo não estejam regulamentadas
pela legíslaçâonacíonal, por uma convenção coletiva ou por uma. sentença
arbitral, e que não efetuem normal.
mente um trabalho manual,
A1'tigO 2~
1, Os contratos aos quais Se aplica

a presente convenção conterão cláusulas garantindo aos trabalhadores interessados salários, Inclusive os abo,
nos, um horário de trabalho, e outras
condições de trabalho que não sejam
menos favoráveis do que as condições
estabelecidas para um trabalho da.
mesma natureza, na profissão ou indústria interessada da mesma região:
a) seja por meio de convenção coletiva ou por outro processo, resultado
de negociações entre orgarâzacões de
empregadores e de trabalhadores, representativas de uma porção substan.,
cíaí dos empregadores e dos trabalha.
dores da profissão ou da indústria in,

teressada:

t»

tral'

seja por meio de sentença arbi-

c/ seja pOr meio de legislação na-

cional. .
2:. Quando as condlçôes de trabalho
mencionadas no parágrafo precedente

'não estiverem regulamentadas segtm.,
do uma das modalidades acima indicadas, na região em que o trabalho é
efetuado, as cláusulas que deverão ser
inseridas nos contratos garantirão aos
trab.alhadol'es interessados salários, inclusíve abonos, um horário de trabalho e outras condições de trabalho que
não sejam menos favoráveis do que:
a) sejam as condlçóes estabelecidas
por meio de convenção coletiva ou por
outro processo resultante de negociações por meio de sentença arbitral ou
por meio de legislação nacional, para;
um trabalho da mesma natureza na
profíssâo ou na indústria interessadas
da região análoga mais próxima;
b) seja o nível geral observado pelos
empregadores pertencentes à mesma
profissão ou à mesma indústria que a
parte com a qual é firmado o contrato, e que se encontrem em circunstáncías análogas,
3, Os têrmos das cláusulas a inserir
nos contratos e tôdas as modífícacões
desses têrmos 581'8..0 determinados pela
vutortdade competente da maneira
considerada "como mais bem adaptada
às condições naelonats, consultadas da
organizações de emuregarlores -e de
trabalhadores ír-teressadas, onde tai1'í
organizações existam.
1<, Medidas apropriadas. tais como a
publicação de um aviso relativo vao
\'01 de condições ou qualquer outra
medida, serão tomadas pela autoridade competente para permitir aos proponentes ter conhecimento dos' têrmos das cláusulas,
A,rt:igo 30

Quando às disposições apropriadas
relativas à saúde, it seguran~a e ao
bem-estar dos trabalhadores ocupados
fia execução de contratos ainda não
forem aplicáveis em virtude da legislação nacional, e de uma convenção
coletiva ou de uma sentença arbitral,
a autoridade' competente deve adotar
medidas adequadas para assegurar aos
trabalhadores interessados condições
de saúde, de segurança e óe bem ~f?S
tal' justas' e raacavoís.

ArtigO.4Q

As leis, regulamentos ou outros instrumentos dando cumprimento às
disposições da presente convenção:
a) devem:

ATOS

no

i) ser levados ao conhecimento d@.
todos os interessados.
ii) precisar HS pessoas encarregadas
de assegurar a sua execução.
iii) exigir sejam colocados cartazes
em lugar visível nos estabelecímentos
e locais de trabalho, a fim de informar os trabalhadores de suas condições de trabalho;
z» devem, exceto quando estiverem
em vigor outras medidas que garantam aplicação efetiva das disposições
consideradas, p~ever;
i) a manutenção de registros adequados em que figurem o tempo de
duração do trabalho efetuado e 03 sa-.
Iáríos pagos aos trabalhadores interessados.
ti) um regime de Inspeção capaz de
lhe assegurar a aplicação efetiva.

Artigo
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5"

1. Sanções adequadas, tais como
denegação de -conbrato ou qualquer
outra medida pertinente. serão aplícadas eln caso d0 iniraçâ0à observaeêo e à apücaçao das disposições das
cláusulas de trabalho inseridas nos
contratos públicos.
2. Medidas apropriadas serão adotadas, seja pela retenção dos pagamentos devidos em Iuncão dos têrmos do contrato, seja por qualquer
outra maneira, a fim. de permitir, que
os trabalhadores interessados recebam
os salários -a que têm díreíto.
Artiqo 69

Os relatórios anuais que devem ser
apresentados de acôrdo com o artigo
22 da Oonstdtuiçâo da Organização
Internacional do. Trabalho conterão
dados completos sôbre as medidas que
dêem aplicação às disposições da presente convenção.
Artigo 7'9

1. Quando o território de um Mem-

bro compreenda vastas regiões em que,
em vírtude do caráter disseminado de
sua população ou da estado de seu
desenvolvimento, ft, autoridade competente considere impraticável a aplícação das disposições da presente convenção, ela pode, consultadas as organizações de empregadores e de trabalhadorss interessadas, onde tais
organizações existam, isentar as re-

feridas regiões da aplicação da convenção, seja de um modo geral, seja
COnl as exceções que ela julgue apropriadas a respeito de certas emprêsas ou de certos trabalhos.
2. Cada membro deve indicar, em
seu primeiro relatório anual sôbre a
aplicação da presente convenção, exigível "em virtude do artigo 22 da
Constituição da Organização Internacional do Trabalho, tôda região
para a qual se proponha a recorrer
às disposições do presente artigo, e
deve dar as razões por que o faz.
Posteriormente, nenhum membro po-"
derá recorrer às disposições do presente artigo, salvo no que concerne
às regiões assim indicadas.
3. Todo membro aue recorrer às
disposições do presente artigo deve
reconsiderar, em intervalos que não
excedam a três anos, e consultadas
as organizações de empregadores e
de trabalhadores Interessadas, onde
tais organizações existam, a possibilidade de estender a aplicação da.
presente convenção às regiões isentas
em virtude do parágrafo 19.
4. Qualquer membro que recorra
às disposições do presente artigo deve
indicar, em seus relatórios .anuais
ulteriores, as regiões em relação às
quais renuncia ao direito de recorrer
às referidas disposições, e qualquer
progresso que se possa ter produzido
no sentido da aplicação progressiva
da presente convenção em tais regtões.
.
Artigo SI?

A autoridade competente poderá
suspender temporàríamente a aplicação das disposições da presente convenção, consultadas as organizações
de empregadores e de trabalhadores
interessadas, onde tais crganízações
existam, em caso de fôrça maior ou,
de acontecimentos que "representem
um perigo para o bem-estar ou para
a segurança nacionais.
Artigo ,S,o

1. A presente convenção não se
aplica aos contratos firmados anteriormente à entrada em vigor da
convenção para o' membro interessado.
;2.
A denúncia da convenção nãs
afetará a aplicação das dísposlçêes

.4
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com relação aos contratos Iírmados
antes que a denúncia se tenha tornado efetiva.
Artiço 10

r'lS. ratificações formais da presen-

te convenção serão comunicadas ao
Diretor-Geral da Repartjçâo Internacional do 'I'rabalho e por êle registradas.
A1'tigo 11

1.
A presente convenção apenas
vinculará os Membros da Organização Internacional cuja ratificação tiver- sido registrada pelo Drretor-Ge-

ralo

2. ·Esta convenção entrará em vigor doze meses após terem sido regtstradas pelo Diretor-Geral as ratificações de dois membros.
3. Em seguida, a convencão entrará em vigor, para. cada membro,
doze meses após a data em Que a sua
rauãoaçüo tiver .stdo registrada.
Artigo 12

L As declarações comunicadas ao
Diretor-Geral da Repartição Inter':'
nacional do 'Trabalho, de acôrdo com
o parágrafo 29 do artigo 35 da Constituição da Organíasçâo jnternactcnal do Trabalho, deverão indicar :
o,) os terrrtóríos para os quais o
membro interessado se compromete a
que as disposições da convenção sejam aplicadas sem modtficaçâo;
r» os territórios para os quais êlc
se compromete a que as disposições
da convenção sejam apücaôas com
modificações, e em que consistem as
referidas modificações:
c) os territórios nos quais a convençâo é inaplicável e, em tais casos,
as razões pelas quais _~ ela inaplicável'
ti) os territórios para os quais se
reS81'VD.- sua decisão, na pendência de
um exame mais pormenorizado da situação dos referidos territórios,
2, Os compromissos mencionados
nas alíneas a) e b) do prímelro parágrafo do presente artigo serão part-es integrantes da ratificação e terão efeitos idênticos,
3, Qualquer Membro poderá renunctar, mediante nova declaração, a tô-

das ou a parte das reservas contidas
em sua declaração anterior em virtude das alíneas b) , é) e d) ' do pr imeírc parágrafo do presente artigo,
4:. Qualquer Membro poderá, no decorrer dos períodos em que a presente convenção possa ser denunciada de
acôrdc com o disposto no artigo 14,
comunicar ao Diretor-Geral' uma nova
declaração modificando, em qualquer
santído.. os" têrmos de declaracões anteriores, e indicando a· situação em
territórios determinados,
Artigo 13

1, As declarações comunicadas ao
Diretor-Geral da Repaxtiçs.o Internacíonal do Trabalho, nos têrmos dos
parágrafos 4'1 e 5::> do artigo 35 da
constituição da Organízaçâc Internacional do Trabalho, devem indicar se
as díaposlções da convenção serão
aplicadas no terdtóriocomou sem
modificações; sempre que 8, declaração indicar que as disposições da convenção sejam aplicadas com a ressalva de modificações, deve especificar
em que consistem as referidos modificações,
2, O Membro, ou os Merribrcs ou a
autoridade internacional Interessados
poderão renunciar, total ou parcialmente, mediante declaraçãovutteríor,
ao direito de invocar uma rncdífícacão indicada em declaraçâo anterior .
3. O Membro, ou os Membros, ou
fi. aut-oridade internacional interessados poderâc, no decorrer dos períodos
em que a convenção possa ser denunciada, de acôrdc com o disposto no
artigo 14, comunicar ao Dírctot--Geral uma nova declaraçâc modlricando
em qualquer sentido os têrmos de uma
declaração anterior e Indicando e. situação no que ccnceme à aplicação
desta convenção,
Artigo 14
1, Qualquer Membro, (IV,e houver
ratificado a presente convenção, poderá denunciá-la ao término' de um
período de dez anos após a data do,
sua vígêncía inicial, mediante comunicação ao Diretor-Geral da Reparãçãc Internacional do Trabalho, e por
êle registrada. A denúncia surtir?"
efeito somente um ano após ter sido
registrada,
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::3. Qualqu€l· Membro que houver
ratificado a presente convençâov.e no
oreso de um ano após o término do
período de dez anos me_ncio~ados !lo
paJ.'ágn~,fo precedente nao ,'Llv~r feito
uso da faculdade de denúncia, prevista no' presente artigo, estará
vinculado 'por' um nôvo período de dez
anos e, em seguida, poderá dommcíar a presente convenção no tàrmlno de cada período' de dez anos, se'gundo as condições previstas no presente artigo.

Artigo 15

1. O Diretor-Geral da Reparüicão
Internacional do Trabalho notificará
todos os Membros da Organização Internacíonal do Trabalho do, registro
de tôdes as ratificações, declarações
e denúncias que lhe, forem comunicadas pelos Membros da. Organização.
2" .Ao notificar os Membros da Organização do registro da segunda raitrícacão que lhe tiver sido comunicada o Diretor-Geral chamará a sua
atenção para -a data em que a presente convenção entrará em vigor.
Artigo 16

O Dil'etGl'-Geral da. Repartdçâo internacional do Trabalho comunicará
ao Secretário Geral das Nações. Unidas, para efeito de registro nos têrm03 do artigo 102 da Carta das Nações Unidas,· os dados completos com
respeito a tôdas as ratificações, declaraçõas e atos da denúncía que houveJ; registrado de acôrdó com- os artígos precedentes.
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visão total ou parcial da presente 8
a menos que a nova convencâo ãtsponha
.a)

0e

outra forma:

-

a ratífícaçâo, por um IVIem:':n'G,

da nova convenção que .fizer a revieâo, acarretará, de pleno direito, não
obstante o artigo 14 acima, renuncia Imediata da presente, desdi) que
a nova convenção tenha entrado em
vigor.
o) a partir da data da entrada em
vigor da nova convenção que fizer a
revisão, a presente deixará de estar
aberta à ratificação pelos Membros.
2. A presente convenção permanecerá em. vlgox, todavia, na sua forma e conteúdo, para 0.5 Membros 'que
a. tiverem ratificado 'e que não t'atrliqu sm a que fizer a revisão.
Artigo 19

-4s versões francesa e ínglêsa do
têxto da presente convenção tozem
.
igualmente fé.
. O texto que precede é o texto autêntico da
convenção devidamente
adotada pela Conferência Gel·31 da
Organização Internacional do Trabalho -em sua trigésima segunda sessão,
que se reuniu em Genebra e que foi
encerrada

8,

2 de julho de 1949.

Em fé do que, assinaram a 18 de
agôsto de 1949" - o frrcsicente da
Conferência. Guiuituiume M1J1ddinEvans - O Diretor-Geral da Répartição Internacional do Trabalho,
Davifl A. Morse.
DECRETO N° 58" 819 -

DE

14 DE

Artiy.o 17

JULHO DE 1866

No término de cada 'período de dez
anos, a parth- da entrada em vigor
da presente convenção, <O Conselho
da Administração da Repartição Internacional do Tr-abalho deverá aurasentar 3, Conferência Geral um "retatório sôbre a aplicação da presente
convenção, e examinará ,2., conventêncía de inscrever na ordem do dia da,
Conferência a questão de sua revisão total ou parcial.

Promulga a Convenção n 9 97 sóbre os
Trabalhadores Migrantes.

Artigo 18

1. Caso a Conferência adote uma
nova convenção que ímporte. na. 1'8-

O Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional
aprovado pelo decreto legislativo n''
20, de 10S5, a Convenção nc 97 sôbre
os trabalhadores migrantes . (revísta.i
adotada em Genebra, a 1" de julho
de 1949, por ocasíáo da trigésima segunda sessão da Oourerêncía Geral da
Organização jntemacionat do Trabalho;

E havendo a rerertda Convenção
entrado em vígor, par'), o Brasil, de
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conformidade com

o

seu artigo 13,

parágrafo 39, a, 18 de junho de 1966.

isto é doze meses epos a data do
l'cgist/o da _ratificação brasl~eil'a na
Repartição jnternactonal do T!~ba~
lho, o que se efetuou a 18 de Junho
de 1955;
Decreta que e. referida convenção.
apensa por cópia ao presente ~ec~e
to; seja cumprtda e executada tua 111teiramente corno nela. se- contém.
Brasília, 14 de julho de 1956; 1459
da Independência e 78!? da Repúbücn.
H. CASTELLO BRANCO

JutaClI M agalhtle,.

CONVENÇãO 97
Convenção sõcre os Trabalhadores
Migrantes (Revista em 1949.)

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho;
Convocada em Genebra .pelc oonselhc de Administração da Repartição
Internacional do Trabalho e reunida
nessa cidade, a 8" de junho de 1949
.em sua 32:)- Sessão;
Após ter decidido adotar d-iversas
proposições relativas à revisão da
Convenção
sôbre os 'Trabalhadores
Mlgt-antes, 1939. adotada pela conferência em SUa 25:). Sessão, questão que
se acha compreendida no 11Q ítem da
Ordem do Dia, da sessão.
Considerando que estas proposições
devem tomar a forma de uma Convenção Internacional,
Adota, neste primeiro dia de julho
de 1949, a seguinte convenção que
será denominada Convenção sôbre
trabalhadores mígrantes (revista) ,
1949;
Artigo 1\1

Todo Membro da Organização Internacional do Trabalho 'para o qual
se ache em vigor a Presente convenção obriga-se a colocar à disposição
da, Repartição Internacional do Trabalho. e de qualquer outro Membro,
quando o sollcítemr
a) informações; sôbre a política e a
legislação nacionais referentes a emigração e. Imigração:
r» informações sôbre disposições especiais relativas ao
movímento : de

trabalhadores mígrantes e às suas
condições de trabalho e de Vida;
e) informações sôbre os acordos gerais e. os 'entendimentos especiais
nestas
matérias,
celebrados pelo
~Br.nbro enl aprêço.
ArtipD 2Q

Todo Membro para o qual se ache
em vigor a presente Convenção obriga-se a manter um serviço gratuito
adequado incumbido de prestar auxílio aos trabalhadores mígrantes e,
especialmente, de proporcionar-lhes
informações exatas ou assegurar qV.0
funcione um serviço dessa natureza.
Artigo 39

1, Todo Membro para qual 5'8 acha
em vigor a presente Convenção obrrg9.-se, sempre que a legislação nacional o permita, a tomar tôdas as medidas cabíveis contra a propaganda
sôbre a emigração e imigração que
possa induzir 'Em êrro.
2. .Para êstes
fins,
colaborará,
quando seja oportuno,
corri. outros
Membros interessados,
A1'tígo 49

Todo Membro deverá ditar disposiÇÕ2S, quando fôr oportuno e dentro
dos limites de sua competência, com
objetivo de facilitar a. saída, a viagem e a recepção dos trabalhadores
mígrantes .
Artigo 5°

Todo Membro para o qual se ache
em vigor a presente convenção se
obriga a manter, dentro dos limites
de sua competência, serviços médicos adequados, incumbidos de:
a) certificar-se, quando necessário,
tanto no momento de sua saída como
satisfatório
no de sua chegada se
o estado de saúde dos trabalhadores
migrantes e dos membros de suas famílias autorizados a, acompanhá-los
ou la êlea reunir-se,
b) velar por que os trabalhadores
mígrantes e os membros de sua família gozem de uma, proteção médica
adequada e de boas condições de higiene no momento de sua. saída, durante a. viagem e à chegada ao. país
de destino.
é
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Artigo 6"
1. Todo Membro para o qual se
ache em vigora presente convenção
se obriga a aplicar aos imigrantes
que se encontrem legalmente em seu
território, sem discriminação de nacíonalídade, raça, religião ou sexo, um
tratamento que não seja inferior ao
apl~cado a seus próprtos nacionais
com relação aos seguintes assuntos:
u) sempre que sstes pontos estejam
regulamentados pela .legislação ou _dependam de autoridades admtmstratíves:
i) . a remuneração, compreendidos os
abonos familiares quando êstes fizerem parte da mesma, a difusão de
trabalho, as horas extracrdinártas, rérias remuneradas, restrições do trabalho a domicilio, idade de admissão
no emprego, aprendizagem e formaçâo profissional, trabalho das mulheres e dos menores,
ti)
a filiação a organizações sindicais e o gôzo das vantagens que
oferecem as convenções coletivas do
trabalho:
.iii)- a habitação;
b) a seguridade social .üsto é, as
disposições legais relativas aos acidentes de trabalho, enfermidades profissionais, maternidade, doença, velhice e morte, desemprêgo e encargos de família, assim como a qualquer
outro risco que, de acôrdo com a 'legislação nacional esteja coberto por
um regime de seguridade social, sob
reserva:
i) _ de acordos adequados "visando à
manutenção dos direitos adquiridos e
dos direitos em curso de aquisição;
ii) de disposições especiais estabelecídas pela legislação nacional do
país de imigração sôbre auxílios ou
frações de auxílio pagos exclusivamente pelos fundospúblícos e sôbre
subsídios pagos às pessoas que não
reunam as condições de contribuição
exígtdas para a percepção de um beneficio normal;
c) os impostos, taxas e contribuições, concernentes -ao trabalho percebidas em relação à pessoa empregada;
d)'~
ações judiciais relativas às
questões mencionadas na presente
convenção,"

2. No caso de Estado' Federal, as
disposições do presente Artigo deverão aplicar-se sempre que as questões

às quaís se refiram estejam regulamentadas pela legislação federal ou
dependam das autoridades administrativas federais, A cada Membro caberá determinar em que medida e em.
que condições serão .estas disposições
regulamentadas pela Iegtslação dos estados federados, províncias, cantões,
aplicadas às quéstêes que estejam
ou 'que dependam de suas autoridades admínísbratívas . O Membro indlcará em seu relatório anual sôbre
a aplicação da Convenção em que medida, as questões compreendidas no
presente. Artigo se acham regulamentadas pela legislação federal ou dependam das autoridades administrativas federais. No que diz respeito às
questões regulamentadas pela legislacão dos estados federados, províncias,
cantões ou que dependam de suas autoridades administrativas, o Membro,
agirá em conformidade com as disposições constantes do parágrafo 7b
do Artigo 19 da Constituíçáo da. 01'ganizaçâo Internacional do Trabalho.
Artigo 79
1. Todo Membro para o qual se
ache em vigor a 'presente- convenção.
se obriga a que seu serviço de emprêgo e seus demais- serviços relacionados com as migrações colaborem
com os serviços correspondentes dos
demais Membros
2'. Todo o Membro para o qual se
ache em vrgcr a presente convenção
se obriga a garantir que as operações
efetuadas por seu serviço público de'
cmprêgo não acarretem despesa alguma para os trabalhadores migrantes ,

Artiço 89
1. O trabalhador mlgrante que tenha sido admitido. a título permanente e os membros de sua ramilía que
tenham sido autorizados a acompanha-Io ou a ele se reunirem não poderão ser recambiados a seu território de origem ou ao território de
onde. tenham emigrado, quando por
motivo de enfermidade ou acidente
o trabalhador imigrante não puder
exercer seu trabalho, a menos que a
pessoa interessada o deseje ou assim
o estipule um acôrdc internacional
em que seja parte o Membro.
Quando os trabalhadores imigrantes forem admitidos de maneiraL>.
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A1'tigo 13

permanente desde sua chegada ao

pais de imigração, a::-,utt?r19a~e. com.petente dêste país podem decidir que
as dispcslções do parágrafo ~ lodo

presente Ai'tdgo não se tornarao c~e
Uvas senão depois de transccrrído
um ueríodo razoável o qual nec sera,
em ~caso algum, s~peri?r 8, 5 aIl;0s
contados a partir da data da admlssão de taís mígrantes.
Artigo 9°

Todo Membro para. o qual se ache
em vigor a presente Convenção se
obriga a permitir, dentro. dos limites
ftxados pela .legislaçào nacional, sôbre exportação e importação de di-

visas a transferência de qualquer
parte dos ganhos e das economias do
trabalhador mígrante que êste último deseje transferir.
ArUgo 10

ouendo o I1Úm81'O "de mlgrantes
que se transferirem elo terrttórío de
um Membro para o ele outro Membro
fêl' considerável, as autoridades competentes dos territórios em questão
deverão, sempre que Isso. seja necessário ou -conveniente, celebrar acordos para regular as' questões de interêsse comum que possam se apresentar na aplicação das disposições
da presente Convenção.
Artigo 11

L Para os efeitos da presente Convcnçao, a expressão "trabalhador
mlgrante" designa tôda pessoa que
emigra de 'um país para, outro com
o fim de ocupar
emprêgo que
não será exercido _ por 'sua própria
conta, e compreende qualquer pessoa
normalmente admitida como, trabalhador mígrante .
2. A presente convenção se aplica:
a) aos trabalhadores fronteiriços;
à) à entrada, por um curto período, de pessoas que exerçam profissão
literal e de artistas;
C) aos marítimos.

um

Artigo 12

As ratificações formais da presente Convenção serão comunicadas,
para o respectivo registro, ao Díreter-Geral da Repartição Internacional do Trabalho.

1, A presente Convenção obrigará
.ümcamente aos Membros da, Organízaçao Internacional do Trabalhe
cujas ratificações tenham sido registradas pelo Diretor-Geral,
2, Entrará em vigor 12 meses a
contar da data em que as ratificaÇÕ8S de dois membros tenham si elo
registradas pelo Diretor-Geral,
3, A partir dêsse momento, esta
Convenção entrara em vigor, para
cada membro, 12 meses após a data
em que tenha sido registrada a sua

ratificação.

Artigo 14

1. Todo Membro que ratificar a
presente convenção poderá, mediante uma declaracão anexa à sua ratíIicacão, excluir" da mesma os dfversoa anexos da convenção ou um dentre êSSBS,
2, Com reserva dOE, têrmos (le uma
declaração assim ccmunícada as dísposições dos anexos terão o mesmo
efeito que as disposições da convenção.

3, Todo o Membro que formule
urna declaração desta . natureza po-

derá, posteriormente, por meio de
urna nova declaração, notificar ao
Diretor-Geral a aceitacão dos diversos anexos mencionados na declaraçâo, ou de um dentre êSS:25
a partir da. data de registro,
por .parte do Diretor-Geral, dessa
notiflcaçáo, as disposições de tais aneXOs tornar-se-ao aplicáveis ào idemoro em aprêço .
4. Enquanto permanecer em vigor
com relação a um anexo uma declaração formulada de acôrdo com os têrmos do parágrafo 1'? do presente Artigo, O Membro poderá aceitar o referido anexo como se tivesse o valor
de uma recomendação.
Arígo 15

7, As declarações ccmunícadas ao
Diretor-Geral da Repartição. Internacional do Trabalho, de aoôrdo com o
parágrafo 2 do artigo 35 da Constituição da Orgarnzação Internacional do
'Trabalho, deverão indicar:
0.)
os territórios em relação 8.0S
quais o Membro interessado se obriga
a que sejam aplicadas sem modificações as disposições da convenção e de
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.seus diversos. anexos ou de um-dos
mesmos;
b) os territórios em relação aos
quais se obriga a que sejam aplicadas
com modificações as disposições na
convenção e de seus diversos anexos,
OU de um dêles, juntamente-com as
especificações de tais modificações;
'c) os territórios em relação aos
quais a convenção e seus diversos
anexos,' GU um deles, sejam inaplicáveis e 'o motivo ele sua inaplíoabilidade;
d)

os terntõnos em relação aos

qUaIS reserva a sua decísào na expec-

tativa de um exame mais detido da
situação.
2. As obrigações a que se referem
os itens a e b do parágrafo 19 õc-presente Artigo serão consideradas parte integrante da ratiffcação e produzirão idênticos efeitos.
3. Todo Membro poderá renunciar,
total ou parcialmente, mediante nova
declaração, a qualquer reserva formulada em sua primeira declaração em
virtude dos ítens 0, c ou a do parágrafo 10 dêste artigo.
.
4. Durante os períodos em que-esta
convenção possa ser denunciada em
conformidade com as cnsposíções do
Artigo 17, todo Membro poderá comunicar ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho nova
declaração, pela qual modifique em
qualquer outro aspecto, os têrmos de
qualquer declaração anterior e faça co.nhecer a aítuacão em determinados
territórios,
~

Artigo 16
1. As declarações comunicadas ao
Diretor-Geral da Repartição Internacional' do Trabalho, em . conformidade
com os parágrafos 4 e 5 do Artigo ~~5
da 'Constituição da Organização Internacionl do' Trabalho, deverão indicar se as disposições da convenção
e de SGU,s diversos anexos, ou de um
ríêles, serão aplicadas 1.10 território
interessado COlllQU sem modíífcações:
quando a declaração indicar que as
disposições da' convenção e de seus
diversos anexos, ou de um dêles, Serão aplicadas' com, modificações, deverão aplicadas. com mcdtfícações.. devera especificar em que consistem tais
modificações.

2, O Membro, os Membros ou a autorfdade internacional interessados
poderão renunciar, total ou parcialmente, por meio de, uma declaracão
posterior, ao direito de invocar t.ma
modificação indicada em qualquer outra decla-ra-ção anterior.
3. Durante os períodos em que esta
convenção; seus diversos anexos ou um
deles possam ser denunciados em conformidade com as disposições 'do Artigo 17, o Membro, os Membros ou a
autoridade internacional interessados
poderão comunicar ao Diretor-Geral
da Reparttçâo Internacional do Trabalho u111a declaração pela qual. modifiquem sob qualquer outro aspecto,
os têrmos de qualquer declaração anterior e indiquem a situação no que
respeita às aplicações da Convenção.
Artigo 17

1. 'I'oclo Membro q'J8 tenha ratificado a presente Convenção pode (l,;::nuncíá-Ia ao expirar um" período de
dez anos, a, cortar da data. .d~ 'sua
entrada inicial em vigor, mediante
ato comunicado, para o respectivo 1'(;mstro ao Diretor-Geral ela Repartição
lnter~acional do Trabalho, A denúncia não se' tornará etetíva senão depois de um' ano a contar data em
que tenha sido registrada.
2. Todo membro que tenha rattncacto a presente convenção e' que, no
prazo de um ano a contar da expiração do período de 10 anos mencionado no parágrafo precedente, não faça
uso .dc direito de denúncia previsto
neste artigo, ficará obrigado por um
novo período de 10 anos e poderá 1>lJcessívamente denunciar a presente
Convênio ao expirar cnda. período (10
10 anos, nas condições previstas neste artigo.
3. Enquanto o presente Convênio
puder ser denunciado de acôrdo com
as disposições dos parágrafos precedentes, todo Membro para o qual a
Convenção se ache em vigor c que não
a denuncie poderá comunicar ao Direter-Geral, em qualquer momento,
uma declaração pela qual denuncie
unicamente _um dos anexo" da referida Convenção,
4, A denúncia da presente Convenção, de seus diversos anexes cu de um
dêles não prejudicará os direitos que
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tais instrumentos concedam ao mígrante ou às pessoas de sua ramífía,

se tiverem imigrado enquanto a convenção, seus diversos anexos, ,ou um
dos mesmos, se, achavam em vigor 110
território em que surge a questão da
manutenção da validade de tais direitos.

1. O Diretor-Geral da Repartição
Internacional do. Trabalho notificará
todos os Membros da Organização Internacional do Trabalho de registro d~
quantas ratificações, declarações, denúncias lhe sejam comunicadas por
parte dos Membros da Organização.
2., Ao notificar os Membros da Or
ganízação sôbre o registro da 2~ ratificação que lhe' tenha sido comunicada, o Diretor-Geral chamará a atenção dos Membros da Organização para
a data de entrada em vigor da presente convenção.
R

Artigo 19

o Diretor-Geral da Repartícão Internacíonal do Trabalho comunicará
ao Secretário Geral das Nações Unidas, para fins de registro e em conformidade com o artigo 102 da Carta
das Nações Unidas, informações completas sôbre tôdas raürtcacões declarações e atos" de denúncia qtie tenha registrado de acôrdo com os artigos precedentes.
Artíqo 20
Ao expirar cada período de 10 anos,
a contar, da data em que a presente
convenção entrar em wígor, a Conselho de' Administração da Repartição
.Irrternacíonal do Trabalho deverá
apresentar à conferência Geral um
relatório sôbre a aplicação da mesma
e decidirá sôbre a converríêncta
incluir na, ordem do dia da. Conferência a questão da sua revisão total
ou parcial.

de

vençâo contenha disposições em con-.
trárto:
;:t) a ratificação, por parte de UJ11."
Membro da nova Convenção implicará, de pleno direito 11:1 denúncia imediata da presente convenção, não obstante as disposições constantes do Artigo 17, sempre que a. nova convenção
tenha entrado em vigor;
b) a partir da data da entrada em
vigor da nova Convenção a presente
convencâo deixará, de estar aberta 6ratattcação dos Membros.
2.
A presente convenção contínuará, entretanto, em vigor; na sua
forma e conteúdo atuais, para- os
"Membros que a tenham ratificado e
que não ratifiquem a nova convenção.
Artigo 22

1. A Conferência Internacional do
Trabalho poderá, em qualquer sessão
em que a questão figure na ordem do
dia, adotar, por maioria de dois terços .um texto revisto de um ou de
vários dos anexos da presente Convenção.
2 . Todo o Membro para o qual se
ache em vigor a presente -convençâo
deverá, no prazo de um 'ano, ou na
ocorrência de circunstâncias cxccpcíonaís, no prazo de 18 meses, a contal' do encerramento da sessão da
Conferência, submeter êsse têxto revisto à autoridade ou às autoridades,
competentes, para que seja transformado em lei, ou sejam adotadas outras medidas.
3. Esse texto revisto terá efeito,
para cada Membro em relação ao
qual a presente convenção se ache em
vigor, quando êsse Membro comunicar -ao Diretor-Geral da Repartição
Internacional do Trabalho uma declaração notificando a aceitação do
texto revisto.
4, A partir da data de adoção do,
texto revisto do anexo pela Conferência, somente ficará aberto à aceitação dos membros o texto revisto.

Artigo 21
Artigo 2'3

Em CMO de adotar a Conferência uma nova convenção que importe
na revisão total ou- parcial da presente, e a não ser que a nova con1.

As versões francesa e ínglêsa da
texto da presente convenção fazem
igualmente fé.
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ANEXO A

Recrutamento, colccaçtio e cctuiiçõec
de trabalho dos trabalhadores mi~
çrantee que não tenham sido contratados em virtude de acôrdos sôore migrações coletivas celebrados
sob contrôle governamental.
Artigo 19

o presente anexo se aplica aos trabalhadores mígrantes que não tenham sido recrutados em virtude de
.acõrrtos sôbre tmigrações coletivas celebl'adqs sob controle governamental.
Artigo 2Q

Para os fins elo presente anexo.
a) o têrmo "recrutamento" sígnífica:
i)
fato de contratar uma pessoa
em um território, por conta de empregador que se .encontra em outro
território;
ii) o fato de se obrigar .com relação
e uma pessoa que se encontra em um
território a lhe assegurar emprêgo
em outro território, assim como a
adocão de medidas relativas às operações compreendidas em i) e ·i1),
inclusive a procura e seleção de emigrantes e os preparativos de saída;
b) o têrmo "introdução" significa
tôdas as operações efetuadas com o
fim -de garantir ou facilitar a chegada ou a admissão, em um terrttoTio, de pessoas recrutadas nas condi-ções enunciadas na alínea a do VI'esente arbígo: e
c) o, têrmo "colocação" significa
'quaisquer operações efetuadas para
garantir ou facilitar o emprêgo das
pessoas introduzidas nas condições
-enuncíadas na alínea b dêste artigo.

°

Artigo 39

1. Todo Membro para o qual se
ache em vigor o presente: anexo e
. cuja legislação autorize as operações
de recrutamento, introdução e colocação, tal como se acham definidas
no artigo 29 , deverá regulamentar
'aquelas dentre tais operações que
estejam autorizadas por sua legtstaçâo, em conformidade com as disposfcões do presente artigo.
-

·2. Com reserva das disposições esrtahelecidas no parágrafo seguinte, só.
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terão direito a efetuar as operaçõesdea-ecrutamento, introdução e colocação:
a) os- serviços PÚblicos de colocação
ou outros organismos oficiais do territórlo onde se realizem tais operações;
b) os organismos oficiais de um ter,
rttórío distinto dacüele onde se rea.
Iízem as operações ·e que, estejam autorizados a efetua~ tais operações nesse território, em virtude de acôrdo entre os governos interessados; e
c) qualquer organismo instituído de
conformidade Com as disposições de
um instrumento internacional.

3. "Na lnedidaem que a legislação
nacional ou um acôrdo bilateral o permitam, as operações de recrutamento,
introdução e. colocação poderão ser
efetuadas;
a) pelo empregador ou pessoa que
esteja a seu serviço e o represente
com reserva da -aprovação e fiscalização da autoridade competente, se
isso fôr necessário no interêsse do mí.

grante:
b) por um serviço particular, se a

autoridade competente do território
onde devam realizar-se tais operações
tenha concedido ao mesmo uma autorização prévia, nos casos segundo as
modalidades que forem determlnadas ,
i) pela legislação dêsse território; ou
ii) por um acôrdo entre a- autorída,
de competente do território de emigraçâo ou qualquer organismo ínstitufdo em conformidade com as disposições de Um instrumento íntemactonal e, de outro lado, a autoridade
competente do território de imigra..

cão.

4. A autoridade competente do território onde se realizem as operações
deverá exercer fiscalização sôbre as
atividades das pessoas ou organismos
munidos de autorização expedida em
virtude do parágrafo 3 bj , com excevirtude do pal~~grafo 3'1, b), com exceção das atividades de qualquer organismo estabelecido em conformidade
com as disposições de um ínstrumen,
to .internacional, cuja .situaçâo continue a ser regida nos têrmos de tal
instrumento ou. por acôrdc celebrado
entra êsse organismo e a autoridade
compet-ente interessada.
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5. Nenhuma' das disposições do pre-

sente artigo deverá ser .ínterpretadecomo autorizando uma pessoa ou um
organismo que não seja a autoridade
competent~ do território de imigração,

a permitir a entrada de um trabalhador mígrante. no território de um
Membro.
Artigo 49

Todo Membro para o qual se- ache
em vigor êste' anexo se obriga a garantir que as operações efetuadas pelos
serviços públicos de emprêgo com reIaçâo ao recrutamento, à introdução
€ à colocação dos trabalhadores mlgrantes sejam gratuitas.
IArtigo 59

1. Todo Membro para o qual se acha
em vigor ês te anexo e que disponha
de um sistema para contrôle dos contrates de trabalho celebrados entre
um empregador ou pessoa que o represente, e um trabalhador mlgrante,
se obriga a exigir:
a) que uni exemplar do contrato de
trabalho seja remetido ao migrante
antes da saída, ou se às governos ín.,
tercesados assim o convierem, em um.
centro de recepção ao chegar ao território de imigração;
t» que o contrato contenha disposlções que indiquem as condições de
trabalho c, . especialmente, a remuneração oferecida ao mfgrante:
c) que o migrante receba por escrito, antes de sua partida, mediante
um documento que a êle se refira índívidualménte, ou a um grupo de que
faça parte, informações sôbrr, as condições gerais de vida e .de trabalho a
que estará sujeito no território de
imigração.
2. Se rôr entregue ao imigrante cópia do contrato à sua -chegada ao território de imigração, deverá o mesmo
haver sido informado antes de sua
partida, mediante um documento que
se refira a êle individualmente, ou a
um grupo de que faça parte, sôbre a
categoria profissional em que tenha
sido contratado e as demais condições
de trabalho, especialmente o salário
mínimo' garantido.
3. A autoridade competente deverá
tomar as medidas necessárias para

que se cumpram as disposições dos
parágrafos precedentes e se apliquem
sanções. no .caso .de infração das
mesmas.
Artigo

6Q

As medidas adotadas de acôrdo com

o art. 49 da convenção deverão compreender, quando fôr cabível:
a) a simplificação das formalidades
administrativas;
b) o estabelecimento de serviços de
interpretação; c) qualquer
assistência necessária
durante, um período inicial, ao se estabelecerem o,s migrantes e os membros de suas famílias autorizados ,'1,
acompanhá-los ou a êles se reunirem:
d) a proteção, durante a viagem Co
especialmente a bordo de uma embarcação, do bem-estar dos mlgrantes e
dos membros de suas famílias autorizados" a acompanhá-los ou a êles se
reunirem.
Artiço 7'?
1. Quando fÔl~ elevado o número
de trabalhadores mígrantes que se
transfiram do terrttórío de um mem-t»r o para o de outro, as autoridades
competentes dos territórios interessados deverão, sempre que seja necescá1'10 ou conveniente, celebrar acôrdcs
para regular as questões de ínterêsso
comum que possam surgir ao se aplicarem as disposições do presente
anexo.
'2. Quando os membros dispuserem
de um sistema para controlar os contratos de trabalho, êsses acôrdos deverão indicar os· métodos a serem
adotados para garantir a execução das
obrigações contratuais do empregador.
Artigo 89

Serão aplicadas as devidas sanções
~. qualquer pessoa que
promova a
imigraçao clandestina ou ilegal.
ANEXO

I I

Recrutamento, colocação e condições.
de trabalho dos tmbalhadores migrantes que tentusm sido recrutados
em virtude de ucórâoe eôore migrações cotetioae celebrados sob - controte governamental.
Artigo

te

O presente anexo se aplica aos trabalhadores mígrantes que tenham sido
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virtude de acôrdos
coletivas celebrados
sob contrôle governamental.

sôbre

em

migrações

A.rtigo2(l

Para os fins do presente anexo:
a) o târmo "recrutamento" significa:
i). o contrato de uma pessoa, que
se encontre em um territól'io, por conta de empregador em outro território
em virtude de acordos relativos a migrações coletivas celebrados sob contrôle governamental;
ii) o fato de se obrigar com relação
a uma pessoa, cue se encontre em um
território, a 111e assegurar emprêgo
em _outro território, em virtude de
acordos relativos a migrações coletivas celebrados sob contróle governamental, assim como a adoção de medidas relativas às operações compreendidas nos itens i) e in, inclusive
a procura e a seleção de emigrantes
e os preparativos para sua partida;
b) o têrmo "introdução" sfgnífíca
quaisquer operações efetuadas com o
fim de assegurar ou _facilitar a chegada ou a admissão em um território
de pessoas recrutadas nas condições
enunciadas .na alínea a) do presente
artigo em virtude de acordos relatavos à migrações coletivas celebrados
sob .contrôíe governamental.
C) o têrmo "cclocaçâc"
significa
quaisquer operações efetuadas C0m o
fim de assegurar ou facilitar o emprêgo de pessoas introduzidas nas
condições mencionadas na- alínea b) ,
dêste artigo, em Virtude de acordes
relativos a migrações coletivas, celebradas sob contrôle governamental.
Atigo 31?
1. Todo o Membro para o qual se
ache em vigor o presente anexo e
cuia legislação autorize as operações
de' recrutamento, introdução e. c?IOcação, tal 'Como se acham definidas
no' artigo 29, deverá regulamentar
aquelas dentre tais operações q.ue e.:.s~
tejam autorizadas por sua ~eglsl.a?:w
em conformidade com as disposíçôes
do presente artdgo .
2-. -Com reserva das disposições estabelecidas' no parágrafo seguinte, _só
terão direito a 'efetuar as operaçoes

~CUTIVO

de recrutamento, introduçã-o e colec8.ção:
d) os serviços públicos de colocação ou outros organismos oficiais' do
território onde se realizem tais operações;
b)' os organismos oficiais de um território distinto daquele onde se resüzarem as operações e qUe estejam
autorizados a realizá-las nesse terrttório em virtude de um acõrdo entre
os governos interessados; e
c) qualquer organismo estabelecido
de conformidade com as disposições
de um instrumento ínternaclonal .
3. ,Na medida em que a legislação
nacional ou um acôrdo bilateral c
permitam e .com serva, se fôr necessária, no énterêsse' do migraJlt~,
da aprovação e fiscalização da autorídade competente, as operações de rccrutamento, unbrodução e colocação
poderão ser efetuadas:
a)· pelo -empregadcr ouipor pessoa
que esteja a seu serviço e que o represente;
b) serviços particulares;
4. O dírelto de efetuar as operaoôes
de recrutamento, introdução e colocação .deverá ser sujeito à autorizaçâo
prévia da autoridade competente do
território onde devem realizar. tais
operações, nos casos,' e :nas modalídades que forem determinados:
a) pela legislação dêsse terrítórlo:
b) por acôrdo entre a autoridade
competente do território de emigraçao
ou qualquer organismo es~abel~c~d~
em conformidade com as dísposícoes
de um Instrumento internacional e,
de outro lado, a- autoridade competente do território de imigração,
5. A -autorfdade 'competente do t~r.:,
rttóno onde se realizem as operaçoes
deverá, em confcrmidada com qu~~
quer acôrdo .celebrado pelas autondados competentes tnteressadas exercer fiscalização sôbre as atividades
das .pessoas OU organismos munido",
de autorização expedida em virtu~(>
do parágrafo precedente, com E':,\Cçcêo das atividades de qualquer ?eganísmo estabelecido em confcrrrddade
com as disposições .deuJ1.l ms!rumen~
to internacional, cuja situacâo continue 3, ser regulada. pelos têrmos
de tal instrumento ou por aoõrdo celebrado entre êsse organismo e a autoridade 'competente interessada.
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6. Antes de autorizar a introdução
de trabalhadores mtgrantes, ..a .autor-idade competente do terrnóno. de
jmígraçãc deverá ce~·t~fi.c8.r-~e de q~e
não existe nesse terrítório número s.~
ríctente de trabalhadores díspomveaa
capazes de realizar o trabalho em

c) que o migrante receba, por escnto antes de sua partida, por meio
de wn documento que a êle se refira
individualmente, ou a um grupo de
que faça parte, informações sõbre as
conôíções .gerais de vida e de trabalho a que estará sujeito no terrttórlo

.aprêço ,

de "ímígraçâo.

-7 Nenhuma das disposições do presente artigo deverá ser interpretada

2. Se fôr entregue ao imigrante cópia dó contrato à sua chegada s..o
território de ímlgràção, deverá o
mesmo haver aidó informado antes
de sua saída por meio de um documento aue' a êle se refira índívjdu~lmente~ ou a um grupo de que
faca 'parte sôbre a. categoria profissional em OJque tenha sido contratado
e as demais condições/ de trabalho,
salárto-mínímo gaespecialmente
rantido.
3. A autoridade competente deverá
tomar as medidas necessárías para
que
cumpram as dísposiçõesvdos
parágrafos precedentes e se apliquem
sanções no caso de Infração das' mes-

como autorizando uma pessoa 01:1. uma
entidade que não. s,e~ ~ 3:u t ?n dage
comuetente do territórle oe umgraçao
a permitir a entrada de um trabalhador mígrante no terrttórto de um
:Membro.
Artigo 4(>

1. Todo o Membro para" o qual se
ache em vigor êste anexo I':e obriga
a 'garantir que as operações efetuadD.S pelos serviços públicos de empre'go com relação .ao recrutamento, intradução e colocação dos trabalhadores migrantes sejam gratuitas.
2, As despesas administrativas
acarretadas pelo recrutamento, Intro-.
duçâo e colocação não deverão correr
por conta do mígrante .
Artigo 5-(>

Quando, para o transporte coletivo
de migrantes de um país para outro,
fôr necessário passar em trânsito por

um terceiro país, a autoridade compotente do território de trânsito de".
verá tomar medidas que : facilitem a.
passagemvem trânsito, a fim de evitar atrasos e dificuldades admirrís-

tratívas.
Artigo 6.Q

L Todo O' Membro para 0. qual se
ache em vigor êste anexo e que disponha de. um sistema para controlar
os contratos de trabalho celebrados
entre um 'empregador, ou uma pessoa'
que o represente, e um trabalhador
mígrante, se obriga a exigir:
a) que um exemplar do contrato de
trabalho seja remetido ao mígrante
antes da partida, ou se os governos
interessados assim o convierem, em
um centro de recepção ao chegar ao
terrítório de .ímtgração;
b) que o contrato contenha díspcsíções que indiquem as condições de
trabalho e, .especíalmente, a remuneração oferecida ao mígrante;

°

se

mas.

As medidas adotadas de acôrdo com
o artigo 4'! da. Convenção deverá
compreender, quando fôr cabível:
a) a 'simplificação das rormahdades administrativas;
b) o estabeleélmento de serviços de
interpretação;
c): qualquer assistência, necessária
durante um período inicial, ao se estàbelécercm os mígrantes e os membras de suas famílias autorizados a
acompanhá-los ou a êles se reunirem: .
a/ a proteção, durante a viagem e
especialmente. a bordo de uma embarcação, do bem estar dos m'grantas e dos membros de suas. famílias
autorizados a acompanhá-los ou a
êles se reunirem.
e) a autorização para liquidar, e
transferir a propriedade dos mígrantes admitidos em caráter permanente.
Artigo 89

A autoridade competente deverá to,

mar medidas adequadas para prestar
auxílio aos trabalhadores mígrantes,
durante um período inicial, nas questões relativas a suas condícões de emprêgo e, quando fôr cabível, tais me-
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didas serão tomadas em colaboração
com organizações voluntárias reconhecidas.
Artigo 99

Se um trabalhador mlgrante, íntraduzido no território de um Membro em conformidade com as disposições do art. 39 do presente anexo,
não obtiver, PQr motivo que não lhe
seja imputável, o emprego para o
qual foi recrutado ou outro emprêgo
conveniente, as' despesas de seu regresso e dos membros de sua família
que tenham sido autorizados a acompanhá-lo ou a êle se reunirem, inclusive
taxas administrativas, o
transporte e .a manutenção até o
ponto de deatíno e o transporte de
artigos de uso doméstico, não deverã-o correr por conta do migrante.
Artigo 10

Se a autoridade competente do
território de imigração considerar
que o' emprêgo para o qual o migrante foi' recrutado em conformidade com o art. 29 do presente anexo
se tornou 'inadequado, deverá tomar
as devidas providências para' auxiliá10 a' conseguir um emprêgo cOJ,1Ve~,
níente que nã-o prejudique os trabalhadores nacionais, e deverá adotar
disposições que garantam sua manutenção enquanto aguarda outro
emprêgo, sua volta à região onde foi
recrutado, se, o mlgrante estiver de
acôrdo ou tiver aceito o regresso
nessas condições ao ser recrutado ou
sua fixação noutro local.
'
A1'tigo 11

Se um trabalhador mígrante que
possuir a qualidade de refugiado ou
de pessoa deslocada estiver em excesso em. um emprêgo qualquer, em
território de imigração onde haja
entrado em conformidade .com o artigo 3Q do presente anexo, a autoridade competente dêste território deverá fazer todo o possível para permitir-lhe a obtenção de um emprêgo
conveniente que não prejudique os
trabalhadores .nacionais, e deverá
adotar dísposícões que garantam sua
manutenção, enquanto 'aguarda colocação em emprêgn conveniente ou a
SUa fixação noutro local"
Artigo 12

1. As autoridades competentes dos
territórios interessados, deverão cele-

brar acordos para regula.ras questões de ínterêsse comum que possam
surgir ao aplicarem as disposiçóea do
presente anexo.
2. Quando os Membros dispuserem
de' um: sistema para controle dos
contratos .de trabalho, êsses acordos
deverão mdícar OS métodos a serem
adotados para, garantir a execução
das obrigações contratuais do empregador.
3, esses acordos deverão prever.
quando fôr- cabível. uma colaboração
entre a autoridade competente do
território de emigração, ou um organismo estabelecido deacôrdo com as
disposições de um instrumento Internacional, e' de outro lado autoridade
competente do, território de ímigração, sôbre a assistência que se deva
prestar aos migrantes com relação as
suas condições de emprego, em virtude das disposições do art. S9.
Artigp 13

Serão aplicadas as devidas sanções
a qualquer pessoa que promova a
imigração clandestina..ou ilegal .
ANEXO III

Importação de artigos de uso pessoal,
ferramentas e equipamento chJs
trabalhadores migrantes
Artigc 19
1. Os artigos de uso pessoal pertencentes aos trabalhadores mtgrantes recrutados e aos membros de sua
família que tenham sido autortzades
a acompanhá-los ou' a êles se reunirem .deverão ser isentos de díreites
aduaneiros ao' entrarem no território
de imigração.
.

2. As ferramentas manuais portáteis e o equipamento' portátil da espécie normalmente possuída peles
trabalhadores para o exercício de seu
ofício, pertencentes aos trabalhadores
mígrantes e 'aos. membros de sua; tamílía que tenham sido autorizados
acompanhá-los ou a êles se reunirem
deverão ser isentos. de direitos aduaneiros ao serem introduzidos no território de ímigraçâo, com a\ condição
de que ao serem importados: POS3a.
ser provado que as ferramentas e o
equipamento em aprêço são efetivamente de sua propriedade ou de sua
posse, que esta e o seu .uso contam
já um espaço de tempo apreciável e
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que se destinam a ser utilizados pelos
imigrantes no exercício de sua 'proftssâo .
Artigo

zc

1. Os artigos de uso pessoal pertencentes aos trabalhadores migrantese aos membros de sua família
que tenham sido ~ autorizados. ~__ acompanhá-los ou a eles s~ ~e1LYl1l em. d~

verão ser isentos de direitos aduaneiao regressarem tais pessoas a seu
país _de origem, sempre .que ten~am
conservado a nacionalidade desse
pois.
S. As ferramentas' manuais portáteis e o equipamento portátil da espécie normalmente, possuída pelos
trabalhadores para o exercício de sua
profissão, pertencentes aos trabalhadores mígrantes e aos membros de
sua' família autorizados a acompanhá-los ou a êles se reunirem, deverão serem isentos de dtreitosvaduaneíros ao regressarem tais pessoas a
"Seu país de origem, sempre que, tenham conservado a nacionalidade
dêsse país e com a condição' de que,
ao serem Importados, possa iser comprovado que tais ferramentas e o referido equipamento sejam efetivamente de sua propriedade ou posse,
que tenham sido durante um espaço
de tempo apreciável de sua propriedade ou posse e que se destinem a
ser utilizados pelos migrantes no
exercício de sua profissão.
O texto que precede é o texto autêntico da convenção devidamente
adotada pela Conferência Geral da
Organização Internacional do Trabalho em sua trigésima segunda sessão
que se reuniu em Genebra e que foi
encerrada' a 2 de julho de 1949.
Em fé do que apuseramsuas assinaturas, neste décimo oitavo (lS!?")
dia de agôsto de 1949. O Presidente
da Conferência, Guildhaume Myrddin-Evans. O Diretor-Geral. da
Repartição Internacional do Trabalho, David A. MOrse.
1'08

mero 20. de 1-965. a Ccnvencâo n? 103
relattva ao- amparo à maternídaoe,
adotada em Genebra, 8, 28 de junho
de 1952, lJOT ccaaíâo da trigésima quinta sessão d'3- Conterêncta Geral da
Orgarrízacâo Internacional do 'I'rabalho, com reservas dos ínctsos o.e c
co parágrafo 19 do artigo vn,
E 11avendo a referida Con venoão
entrado em vigor, pura o Brasil, .de
conformidade com seu artígo sv, PP,ràgrafo 30. a 18 de junho de lBei'l,
isto é, doze meses após a data do
registro da ratificação brasileira na
Repartição Internacional dz TraJ.:;,)lho, o que se' efetuou a 18 de jur-uo

de.

19~5:

que a referida Convenção,
apensa por cópia '8.0 presente Decreto, observada a reserva. feita pelo Governo brasflelro. seja executada 8cumprida tão inteiramente como nela
se contém.
Brasiüa, 14 el'2 julho de 1966; 14fl9'
da "Independêncía e 789 da República.
DecJ!t~kt

I-I. CASTELLo BRANCO
Juracy Magalhães

CONVENÇÃO NQ 103
Convenção Relativa ao Am2Jaro
à taatermaaae

(Revista em 1952)

Promulgà a Convenção nO 103 sõcrc
proteção à. materniàade

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho,
.Convoeada em Genebra pelo Ccúselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho, e ai
se tendo reunido em 4 de Junho de
1952 em sua trigésima quinta sessão,
Depois de haver 'decidido adotar (Uversas proposições relativas ao amparo à materntdade.iquestão que constitui o .senmo ponto da ordem do dia
da sessão.
Depois de haver decidido que essas
proposições tomariam a forma de uma
convenção internacional, adota, neste vigésimo oitavo dia de JUll110 de
mil novecentos e cinqüenta e dois,
a convenção presente, que será etenominada Convenção sobre o amparo
a. maternidade (revista), 1952.

O Presidente da. Répública
Havendo o Congresso Nacional
aprovado pelo decreto legfsbatdvo nu-

1. A presente convenção aplica-se
às mulheres empregadas em -empre-

DECRETO

N9 58.820
J ULHO_ DE' 1966

DE

14

DE
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sas índustriaís bem como às mulheres empregadas em trabalhos não industriais e agrícolas, inclusive às munieres assalaríadaa que trabalham e111
domicilio.
2. Para os fins da presente ccnvençáo. o termo "empresas industriais"
aplica-se às empresas públicas ou privadas bem como a seus ramos (filiais)
e compreende especialmente:
a) as minas, pedreiras e índústrtas
extrativas de todo gênero:
b) as emprêsas nas quais produtos
são manufaturados, modíncados, beneficiados, consertados, decorados,
terminados, preparados para a venda,
destruidos ou demolidos, ou nas quais
matérias sofrem qualquer transrormação, inclusive as empresas de coustrução naval, de produção, transrormação e transmissão de eletricidade e
de fôrça motriz em geral;
c) as empresas de edmcaçáo e de
engenharta civil, ínctusíve. os trabalhos de construção, de reparação, de
manutençào, de transformação e de
demolíçâo;

as emprêsas de transporte de
pessoas ou de mercadorias por estrada
de rodagem, estrada de ferro, via marttima ou fluvial, via aérea, inclusive
a 'conservação das mercadorias em do...
cas, armazéns,. trapiches, entrepostos
ou aeroportos.
3, Para os fins da presente convenção o termo "trabalhos não industriais" aplica-se a todos os trabalhos
realizados nas emprêsas e .serviços
públicos ou privados seguintes, ou em
relação com seu funcionamento;
a) os estabelecimentos 'comerciais;
b) os. correios e os serviços de telecomunicações;
c) os estabelecimentos. ou reparticões- cujo pessoal-está empregado sobretudo em trabalhos de escritórios;
d) tipografias e Jornais;
e) os hotéis, pensões, restaurantes,
clubes, cafés (salões de-chá) e outros
estabelecimentos onde se servem bebidas, etc.:
.
j) os estabelecimentos destinados
ao tratamento ou à hospitalização de
doentes, enfermos, indigentes e órfãos;
y) as empresas de espetáculos e diversões públícos;
h) o trabalho doméstico assalariado efetuado em casas particulares,
bem como a todos os outros trabad)
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lhos nâo industriais aos quais a autoridade competente decícttr aplicar
os dísposttívos da convenção.
4. Para os fins da presente convenção, o termo "trabalhos agrfcolas" aplica-se a todos os trabalhos
executados nas.. empresas agrrcolas.
ínclusíve as plantações (fazendas) e
nas grandes emprêsas agrícolas industrializadas,
5. Em todos os casos onde não parece claro se 'a presente convenção
se aplic.a ou não a uma empresa, auma rínat (ramo) ou a um trabalho
determinados, a questão deve ser decid~da pela autoridade
competente
apos consulta às organizações reuresentati~'as de empregadores e empregados interessadas, se existirem,
6, A legislação nacional pode ísental' da aplicação da presente convemçâo as empresas onde os únicos empregados são os membros da família
do empregador de acôrdo com a referida legislação,
Artigo II

Para os nns da presente convenção ,o têrmo "mulher" designa toda
pessoa do rexo feminino,· qualquer
que seja sua idade ou nacionalidade,
raça, ou crenças. religiosas, casada ou
não, e o têrmo "filho" designa tôda
criança nascida de matrimônio ou
não,
Artigo UI
1, Tôda mulher a qual se aplica
a presente convenção tem o direito,
mediante exibição de um atestado médico que indica a data provável de
seu parto, a uma licença de maternidade.
2, A dur-ação dessa licença será 'de
doze. semanas, no mínimo; uma. parte
dessa licença será tirada, obrígatõrtamente depçia do parto.
3, A duração da Iícenca tírnda
obrigatoriamente depois do parto será
estipulada pela legislação. nacional;
não será, porém nunca inferior a seis
semanas; o restante da licença total
poderá ser tirado, segundo o que de"
cídlr a legislação nacional, seis antes
da data provável do parto, seja após
a data da expiração da licença obrtgatórta ou seja ainda uma parte antes da primeira destas daêas e uma
parte.depois da segunda,
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4. Quando' o parto se dá" depois ela
data presumida, a licença tirada antertormente se acha automàtícamente
prorrogada até a data efetiva d.o pal'~o·
e a

duração da licença obngat.ófl.a

depois do parto não deverá ser dumnuida por êsse motivo.
5. Em caso de doença confirmada
por atestado médico ~omo r.esultante
da gravidez, a Iegíslação

:n~Clonal

de-

-ce .prever uma licença pré-natal suplementar cuja duração m.áxima pode
ser estipulada pela autoridade compatente..
6. Em caso de doença confirmada
por atestado médico como corolário
de parto, a' mulher tem rííreíto a uma
prorrcgàçâo da licença após o par~o
cuja duração máxima pode ser .estípulada pela autoridade competente.
Artigo IV

1. Quando uma mulher se ausentar
de seu trabalho em virtude dos dispositivos do artigo três acima, ela tem
direito a prestações em espécie e a
assistência médica.
2. A percentagem das prestações
em espécie será estipulada pela legislação nacional de maneira a serem
suficientes para assegurar plenamente a subsistência da mulher e de seu
filho em boas condições de higiene e
segundo um padrão', de vida apropriada.
3. A assistência médica abrangerá
assistência pré-natal, assistência durante o parto e assistência após o
parto prestado por parteira diplomada ou por médico, e bem' assim a hospitalização quando fôr .necessárra; a
livre escôlha do médico e livre escôlha entre um estabelecimento público .ou privado serão respeitadas,
4. As prestações em espécie. e' a
assistêncãa médica serão concedidas.
quer nos moldes de um sistema de
seguro obrigatório quer .medíante pagamento efetuados por fundos públicos, em ambos os casos serão concedidos de pleno direito a tôdas as
mulheres que preencham as condições
estipuladas,
h
As mulheres. que não podem pretender, de direito, a quaisquer presta....
çôes, receberão apropriadas prestações pagas dos fundos de assistência
pública, sob ressalva das condições
relativas aos meios de existência prescritas pela referida assístêncía.

fi. Quando as prestações em espécie fornecidas nos moldes de um sistema de 'seguro social obrigatório são
estípuladas com base nos proventos
anteriores, elas não poderão ser ínterimes a dois têrços dos proventos anteriores tomadas em consideração.
'1. "I'ôda contribuição devida TIos:
moldes de um ststéma de seguro social obrigatório que prevê a assistência à maternidade, e tôda taxa calculada na base dos salários pagos,
que seria cobrada tendo em vista fornecer tais prestações, devem ser pagas de acôrdo com o número de hl)mene e mulheres empregados nas emprêsas em apreço, sem distinção de
sexo, sejam pagas pelos empregadores 'ou, conjuntamente, pelos. empregadores e empregados:
'8. Em hipótese alguma deve o empregador ser tido como 'pessoalmente responsável pelo custo das prestações devidas às mulheres que êle emprega.

Artigo. V
1. 6e a mulher amamentar seu

f;-

lho, será autorizada a interromper
seu trabalho com esta finalidade durante um OU vários períodos cuja duração será fixada pela legislação nacional.
2'. As interrupções do trabalho para fins de aleitamento devem ser'
computadas na duração do trabalho
e remuneradas como .taís nos casos
em que a questão seja regulamentada pela legislação nacional ou de
acôrdo com estes, nos casos em que
a questão seja regulamentada POl'
convenções coletivas, as condições se-Tão estipuladas de acôrdo com a convenção coletiva. pertinente,
Artigo VI

Quando uma mulher seausenta-r
de seu trabalho em virtude dos 'díspositivos do art. 39 da presente convenção, é ilegal para seu empregador despedi-la durante a referida ausência ou em data tal que o prazo
do aviso prévio termine enquanto darar a ausência acima mencionada,
Artigo VII

1, Todo membro da Organização Internacional do Trabalho que ratifica
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a presente convenção pode.vpor meio
de uma declaração que acompanha
sua ratificação, prever derrogações no
que diz respeito:
a) a certas categorias de trabalhes
não Industriais;
b) a trabalhos executados em emprêsas agrícolas outras que não plantações;
c)
ao trabalho doméstico assalariado efetuado em casas partfculares;
â) às mulheres assalariadas trabaIhandc em domicílio;
e) às emprêsas de transporte marítimo de pessoas ou mercadorias.
2. As categorias de trabalhos ou
de empresas para, as quais "tenham
aplicação os dísposttívos do parágrafo
primeiro do presente artigo deverão
ser designadas na declaração' que
acompanha a ratificação da convenção.
3. Todo membro que fêz tal- declaração pode, a qualquer tempo anulá-la em todo ou em parte, por uma
declaração ulterior.
4. Todo membro, 'com relação ao
cuet está' em vigor uma declaração
feita nos têrmos do parágrafo prtmeíro do presente' artigo, indicará
todos os anos no seu relatório anual
sôbre a aplicação da presente convençâo, a situação de sua legislaçáo
e de suas práticas quanto aos trabalhos e empresas aos quais se apltca o referido parágrafo primeiro em
virtude daquela declaração precisando
Até, que ponto deu execução ou se
propõe a dar execução à no que diz
respeito aos trabalhos e emprêsas em
!\.pl'êço.
5. Ao término de um período de
cinco anos após a entrada em vi··
gora da presente convenção, o Conselho Administrativo do Bureau Internacional do Trabalho submeterá' à
Conferência um relatório especial
com relação à aplicação dessas derrogações e contendo as propostas que
julgará apartunas em vista das medidas a serem tomadas a êste respeito.
Artigo VIII

As ratificações formais da presente
.convençâo serão comunicadas ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho e por êle registradas.
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Artigo IX

1. A presente convenção será obrigatória somente para os Membros da
Organização Internacional do 'I'rabalho, cuja ratificação tiver sido regtstrada pelo Diretor-Geral.
2. :Esta convenção entrará em vigor
12 meses após terem sido registradas
ratificações de
pelo Diretor-Geral
dois. Membros.

as

3. Em seguida a convenção entrará
em vigor par:a. cada Membro doze meses após a data em que sua ratificação tiver sido registrada.

Artigo X
1. As declarações comunicadas ao
Diretor-Geral da Repartição Internac-ional do Trabalho, nos têrmos do
parágra.fo2° do artigo 35, da' Co:nstituíçâo da Organização Internacional
do Trabalho, deverão indicar:"
a) os territórios para os' quais o
Membro interessado se compromete a
cue as disposições da convenção ou
âlgims de seus capítulos sejam aplicados sem modificação;
b) os territórios para os quaísiêle
se compromete a que as disposições
da 'convenção ou alguns de seus êapítulos sej-am aplicados com modificaçõea e em que consistem tais modtficações;"
_
c) os territórios onde a convençao
não poderá ser aplicada e, nesses casos, as' razões por que não pode ser
aplicada;
d) os terrítórlos para os quais reserva sua decísân na pendência de
um exame mais pormenorizado da
situação dos referidos territórios.
2. Os compromissos mencionados
nas alíneas a e b do prímeírovparágrafo do presente 'artigo serão partes
integrantes da ratificação e produzirão efeitos idênticos.
3. Qualquer Membro poderá renunciar, mediante nova declaração, a tôdas ou -a parte das restrições contidas em sua declaração anterior, em
virtude das alíneas b, c e d do parágrafo .primeiro do presente artigo.
4. Qualquer Mernbro. poderá, no
decorrer dos períodos em que a presente convenção possa ser denunciada de acôrdo com o disposto no arti-
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uma nova declaracão modificando em
qualquer- sontádo os termos de declarações anteriores e .índícando a SItuação em tcrritóríoa determmados.
Artigo 'XI

1. As "declarações cCE1.un~cad..0s ao
Diretor-Geral da- R ej-ui-taçtâo Internacional do 'prabalho, nos têrmos c..9s
parágrafos ".8 e '59 do artigo 35 na

consuuucüo da Orgcuízaçâo Interna-

cional do" 'Trabalho, elevem índícar S~
as di:;;posições do, convenção serão

aplicadas no terrrtór!o com ou sem
modífícaçôes ; sempre qua a declaração indicar que as disposições

da

Convenção sejam aplicadas com. a
ressalva de modífícações, deve específicar em que consistem as referíôas
modífícações.
2.. O Membro ou os Membros ou
autoridade internacional interessados
poderão renunciar total ou parcialmente, mediante declaração ulterior,
ao direito de invocar uma modtücação indicada em declaraçâc anterior:
3, O Membro ou os Membrcs ou a
autoridade Internacional Interessados
poderão, no decorrer dos períodos em
Que a- convenção possa ser denunciada, de acôrdo com o disposto no artigo 12, comunicar RO Diretor-Geral
uma nova declaracão que modifíqne
ern qualquer sentido os têrmos de
uma declaração anterior e indicando
a situação rio que concerne à aplicação deste!' oonvencâo .
Artigo XII

I, QualQueJ.' Membro que' houver ra,
tificado a presente convenção poderá
denunciá-la 8-0 término de um período- de 10 anos após a data da sua vigência inicial, mediante comunicação
ao Diretor-Geral da Repartíçâo Inter;
nacional do Trabalho e por êle registrada. A denúncia surtirá efeito sõmente um ano após ter sido registrada,
2, Qualquer membro que houver
ratificado a presente convenção e no
prazo de um ano após o término do
período de' 10 anos mencionado no
parágrafo precedente não fizer uso
da faculdade de denúncia prevista no
presente artigo, estará vinculado por
um nôvo período de 10 anos e, em
seguida, poderá denunciar a conven-

ção ao término de cada período de10 anos nas condições previstas no
presente artigo,
Artigo

XIII

o. Diretor Geral da Repartição Intemacíonal do TrabaHlo notíficará
todos os Membros da Organização Internacional do Trabalho do registro
de tôdas -as ratrncaçôeà, declarações e
denúncias que lhe ferem comunicadas
pelos Membros da Organização.
2, Ao notificar os Membros da Organização do registro da segunda 1'8.-tifícaçâo que lhe tiver sido comunicada, o. Diretor-Geral chamará a sua
atenção _para a data em que a presente convenção entrará em vigor.
Artigo

XIV

O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará
ao Secretário-Geral das Nações Unidas, para efeito de registro nos têrmos do art. 102- da Carta das Nações Unidas, os dados completos com
respeito a tôdas as ratificações, declarações e atos de denúncia que houver
registrado de acôrdo com os artigos
precedentes,

ATtigo X V

Sempre

que julgar

necessano, o

Conselho de Administração da Rapartíçâo Internacional do Trabalho apresentará à Conferência Geral um re-

latório sôbre a aplicação da presente
convenção e examinará a conveniência de inscrever na ordem do "dia da
Conferência a questão da sua revisão,
total ou parcial.
Artigo

XVI

I, Caso 2" Conferência adote uma
nova convenção que importe na revisão total ou narcial da presente, e a
menos uue a" nova convenção disponha de "outra forma:
a) a ratificação, por um Membro,
da nova convenção que fizer a revisão, acarretará, de pleno direito, não
obstante o arb , 12 acimg,. denúncia
imediata da presente, desde que a
nova convenção tenha entrado em
vigor
b) 'a partdr da data" da entrada em
vigor da convenção que fizer a revisão, a presente - deixará de estar aberta à ratificação pelos Membros.
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2. A presente convençâó continuará
em vigor, todavia, em sua forma e
conteúdo, para os Membros que a tíverem ratificado e que não ratifiquem
a que fizer a revisão.
A1·tigo

XVII

As versões francêsa e Inglêsa do
texto da presente convenção fazem
igualmente fé.
O texto acima é o texto autêntico
da convenção devidamente adotada na
Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho na sua trigésima quinta sessão, que teve lugar
em Genebra e que foí concluída a 28
de junho de 1952.
Em fé do que apuseram suas assinaturas, neste quarto dia do mês de
junho de 1952: O Presidente da Conferência, JOSé de Seçaâcs Viana. _
O Díretcr-Oeral.. da Repartição Internacíonal do Trabalho, David A. Morse.
DElCRETo N9 58.821
DÊ 14
JULHO DE 1966

DE

Promulga a Convenção n9 104 concer •.
nente à abolição das sanções penais.
o Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacionarapro.vado pelo Decreto Legislativo n? 20
de 195'5, a Convenção no 104, concer~
nente à abolição das sanções penais
por inadimplemento de contrato de
trabalha- por parte dos trabalhadores
indígenas, adotada em Genebra, a 21
de Junho de 1955, por ocasião da trigésima oitava sessão da Conferência
Geral da Organização Internacional
-do Trabalho;
E havendo a referida Convenção
entrado. em vigor, para o Brasil, de
conformidade com seu artigo 79 § 39,
a 13 de junho de 1956, isto é, doze meses após a data' do registro da ratiücaçâo brasileira na Repartdçâo Internacional de Trabalho,
que se efetuou a 18 de junho -de 1965;
Decreta que. a referida Convenção,
apensa por cópia ao presente Decreto,
seja executada e cumprida tão ínteíramente como nela se contém.
jsrasma. 14. de julho de 1966; 1459
da Independência e 78" da República.

°

'li.

CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhães

Convenção

nÇl

104

Convenção concernente à abolição das
sanções penais por inadimplemento
do contrato de trabalho por parte
dos trabalhadores indigenas.
A Conferência Geral da organiza..

Internacional do Trabalho,
Convocada Em Genebra pelo Conse1110 de Administração da 'Reparblçâo
Internacional do, Trabalho, e reunida
nessa cidade a 19 de junho de 1955,
em sua trigésima oitava sessão:
Após ter decidido adotar diversas
proposições relativas às sanções penais
por inadimplemento do contrato de
trabalho por parte dos trabalhadores
indígenas, questâo que constitui o sexto ponto da ordem do dia da sessão;
Após ter decidido que essas propusicôes tomariam a forma de uma oonvenção internacional;
convencida de que é chegado o momente de abolir essas sanções penais,
cuja manutenção em uma legtslaçâc
nacional está em contradição com a
concepção moderna das relações contratuais entre empregadores e trabalhadores, bem como com a dignidade
humana e os direitos do homem, adota neste vigésimo primeiro dia de junho .de mil novecentos e cinqüenta e
cinco, a seguinte convenção, que Gerá
denominada Convenção sôbre a aboIíçâo das sanções penais (trabalhadores indígenas), 1955:
çâo

Artíoa I

Em todos os países em que o inadimplemento do contrato de trabalho,
nos termos do artigo 19, parágrafo 'L/.).
da convenção sôbre as sanções penais
(trabalhadores indígenas), 1939, por
parte dos trabalhadores referidos no
artigo 1°, parágrafo 19 , da aludida
oonvençáo, der lugar a sanções penais,
a autorrdade competente deverá auctar medidas que visem à abolição de
tôdas as sanções dêsse gênero.
Artigo 1[
A abolição de tôdas essas sanções
penais deve ser obtida por meio de
uma medida apropriada de aplicação
imediata.

Artigo 111

Não sendo considerado possível
acatar uma medida apropriada de

Nros DO
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aplicação imediata, devem ser adotadas sempre disposições para a aooltçâo progressiva dessas sanções penais.
Artigo IV

As medidas adotadas nos têrmos do
artigo 39 acima devem sempre ter como resultado _a abolição de tôdas as
sanções penais, tão logo seja possível
e, de qualquer for!?a, dentro do prazo
de Um ano a partir da ratificação da
presente convenção.
Artigo V

Tendo em vista. a supressão de qualquer discriminação entre trabalhadores Indígenas e não indígenas, as eanções penais por inadimplemento do
contrato de trabalho," além do caso
mencionado no artigo 1Q da presente
convenção, e que não sejam apltcáveís
aos trabalhadores não indígenas, devem ser abolidas para os .trabalhadorea indígenas.
Artigo VI

As ra!iftcaç~es formats 1 da presente
convenceo serao comumcadasao Direter-Geral da. Repartição Internacional do Trabalho e por êle regtstrad.~.
.
Artigo VII
1. A presente convenção só obrigará
os Membros da Organização Internaelonal do Trabalho cuja ratifícaçâo
tiver sido registrada pelo DiretorGeral.
!. Esta convenção entrará em vigor
dose meses depois que as ratificações
de dois membros tiverem sido registradas pelo Diretor-Geral.
8. _Em seguida. a convenção entrará
em vigor para cada Membro doze rncses depois da data em que a sua rattücação tiver sido registrada.

Artigo VIII
1. Qualquer Membro que tiver ratlficado a presente convenção pode de-

nunciá-Ia ao término de' um período
de 10 anos após a data em que entrou
em vigor pela primeira. vez,. por 2.b
comunicado ao Diretor-Geral da Repartdcâo Internacional do Trabalho e
por êle registrado. A denúncia só teré
efeito um ano depois de registrada.
,2. Qualquer Membro' que. tendo ratificado a presente convenção, dentro

-do prazo de um ano depois da' explração do período de 10 anos mencionado no parágrafo precedente, não Irzer uso da faculdade de denúncia prevista no presente artágo, ficará obrigado por um nôvo penado de 10 anos,
e, depois disso, poderá denunciar a
presente convenção ao término de cada período de 10 anos nas condtçóes
previstas no presente artigo.
Artigo IX

1. O Diretor-Geral da Repartição
Internacional do Trabalho notificara
todos os Membros da Organização Internacional do Trabalho o registro àe"
tôdas as ratificações e. denúncias que
lhe forem comunicadas pelos Membros
da Organização.
2. Ao notificar os Membros da Or~
gamzacâo do registro da segunda 1':1tificação que lhe fôr comunicada. o
Diretor-Geral chamará a atenção dos
Membros da Organízaçâo para a data
em que a presente convenção entrará
em vigor.
Artigo X

O Diretor-Geral da Repartição Internaoional do Trabalho enviará ao
Secretário-Geral das Nações unidas
para fins de 'registro, de conformida~
de com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas, informações completas ao
respeito de tôdas as ratificações e' de
todos os' atos de denúncia que forem
registrados de conformidade com 03
artigos presentes.
Artigo XI

Cada vet que julgar necessário. o
Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho apr esentará à Conferência Geral um relatórlo sôbre a aplicação da presen te
convenção e examinará a oportunidade .de inscrever ~ na ordem do dia da
Conferência a questão de sua revísao
total ou parcial.
Artigo )(11

1. No caso em que a Conferência
adote uma nova convenção de tevtsáo
total OU parcial da presente convenção, e a menos que a nova convenção
disponha de outra maneira:
a) a, ratificação por um Membro da
nova convenção de revisão acarretará,
de pleno direito, não obstante- o artigo 8Q acima, -denúncia imediata da
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presente convenção, quando a nova
convenção de revisão tiv\!r entrado em
vlgor ;
b)

'a partir da data da entrada em

vigor da nova convenção de revisão,

a presente convenção cessará de estar
aberta à ratificação dos Membros.
2. A presente convenção ficará, em
qualquer caso, em vigor, em sua terma e conteúdo, para os Membros que
a tiverem ratificado e não tiverem ratificado a convenção de revisão.

seja executada e cumprida tão inteiramente como nela se' contém.
Brasília, 14 de julho de 1966; 145 0
da Independência e 78º da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhães
CONVENÇÃONQ 105

Convenção concernente à abolição do
trabalho torçaaa

Artigo XIU
A versão francesa e

a ínglêaa do

texto da presente convenção fazem
igualmente fé.
O texto que precede é o texto autêntico da convenção devidamente
adotada pela Conferência Geral da
Organização Internacional do Tra~a
lho na sua trigésima oitava sessso,
realizada em Genebra, e que foi declarada encerrada em 23 de junho de
1955.
Em fé do que apuseram suas assinaturas, neste décimo nono dia de julho de 1955 . ..:.... O Presidente da Conferência, F, ,Garcia Oldini. ~ O Diretor-Geral -da Repartição Internacional do Trabalho, David A. Morse.
DECRETO N9 58.822

DE 14 DE

JULHO DE 1966

Promulga a Convenção nv 105- coacernente à abolição do Trabalho
forçado.

O Presidente da' República,

Havendo o Congresso Nacional aprovado pelo Decreto Legislativo nc 20,
de 19'65, a Convenção nc 105 concernente à abolição do trabalho . força-do, adotada em Genebra, a2q, de junho de 19·57, por ocasião da quadragésima . sessão da Conferência Geral
da Organização Internacional do Trabalho;
E havendo a referida Convenção
entrado em vigor para o Brasil, de
conformidade com seu artigo 4º, § 3º,
a 18 de junho de 1966, isto é, doze
meses após a data do registro 'da raürtcaçêo brasileira na Repartição Internacional do Trabalho, o que se efetuou a 18 de junho de 19{)5;
Decreta que a referida Oonvençâo,
apensa. por cópia ao presente decreto

A Conferência Geral da Organizaçac Internacional do Trabalho, convocada em Genebra- pelo Conselho de
Acànínistraçâo da. Repartição Internacional do 'Trabalho, e tendo-se reunido a 5 de 'junho de 1957, em sua
quadragé-sima sessão;
Após ter examinado a questão do
trabalho forçado, que constitui
quarto ponto da ordem do dia -da eessão;
,

°

Após ter tomado conhecimento das
disposições da convenção' sôbre
trabalho forçado, 1930;
Após ter venfícado que a convenção de 19-26, relativa à escravidão,
prevê que medidas úteis' devem ser
tomadas para evitar que o trabalho
forçado ou obrigatório produza condições análogas à escravidão, e 'que a
convenção suplementar de 1956 teiativa à abolição da escravidão, do tráfico de escravos e de instituições e
práticas análogas à escravidão visa a
obter a abolição completa da escravídão por dívidas .e da servidão;
Após ter verificado que a convenção sôbre a proteção do salário, 194D.
declara que o salário será pago »m
íntcrvaios regulares e condena os mo~
dos de pagamento que privam o trabalhador de tôda possibilidade real de
daíxar seu emprêgo:
Após ter. decidido adotar outras proposições relativas à abolição de certas formas 'de trabalho forçado Ou
obrigatório que constituem uma violação dos direitos do homem, da forma em que foram previstos pela oai-,
ta' das Nações Unidas e enunciaâos
na Declaracão universal dos direitos
do homem;'
Após ter decidido -que essas propusições tomariam a forma de uma convenção internacional, adota, neste vigésimo quinto dia de junho de mil
novecentos e cinqüenta .e sete; a ccn-

°

vcnção qne ee segue, a qual será' denominada Convençãosóbre a anonÇ20 do trabalho forçado, 1957,
ArUgo 19

Artigo" 59

1. Qualquer Membro, que houver ratificadoa presente convenção, pode,ú
denunciá-la ao término de um' p21'iodo de dez anos após a data da SUa.

Qualquer ;Membro ~a Ol'ganizaG.a.o·
Internacíonàl do 'prabalno que ranfique a presente convenção se COIT!.-

vigência inicial, mediante comunicação no Diretor-Geral da Repartíeàn
Internacional do Trabalho, e por êle
registrada. A denúncia .surtárá efeito
somente um 8.TIO após ter sido regre-

mesmo sob forma alguma;
a) come medida de coerção, ou de
educacao política ou como sanção dirigida a pessoas que tenham Ou m·:primam certas opiniões políticas, ou
manifestem sua oposíçáo ideológica, à
ordem política, social ou econômica
estabelecida;
b) como método de mobíhsaçâo e
de utilízaçác da mão-c e-oora cara
fins de desenvolvimento econômico;
c) como medida de disciplina de
trabalho;
(2) como punição por participação
em greves;
er como medida de discriminacáo
racial, ,secial, nacional ou reítgtosa.

tradu.

promete a suprtmtr o tl~abalho torçada ou obrigatório, e a 112.0 recorrer ao

Artigo 29

Membro da Orgamzagâo
Internacional do Tr-abalho que ratdfique a presente convenção se compromete a adotar medidas eficazes, no
sentido da abolição imediata e completa do trabalho forçado ou obrigatórto, tal como descrito no artigo 1Q
da presente convenção.
qualqu~l'

2, Q'Jalquer Membro, que 1181.1."1,'er ra-

tífícado a presente convenção, e no
Pl'2,.ZO de um ano após o término do

período de D_eZ anos mencionado EO

parágrafo precedente não tiver te.rn
uso da faculdade de denúncia. !Jr8Vj",-

ta no presente artigo, estará víncu.ado por um nôvo período de dez; ,11:0S
e, em seguida, poderá denunciar apresente convenção no término de cada período de dez anos, nas. condrçôea
previstas no presente artigo.
Artigo 69

1. O Diretor-Geral da Repartíçác
Internacional do Trabalho notificara a
todos os Memnros da Organização Intemacíonal do' Trabalho do registro
de tôdas as rattücacões ·e denúncias
que lhe forem comunicadas pelos
Membros da 01'gani~ação.
2. Ao notificar OS· Membros da Ct-:
ganizacâo do registro da segunda -attfícacâc que lhe tiver sido comumcada, o Diretor-Geral chamará .m a
atenção para a data em que a p1';3sente convenção entrará em vigor,

Artigo 39

As ratificações formais da presente
convenção serão comunicadas ao D!reter-Geral da Repartição Jnternacional do Trabalho e p01' êle remsrrà-

das,

Aruço 49
I, A presente convenção apenas
vinculará os Membros da Orgamsacáo

Internacíona} elo 'I'rabatho cuja ratt-

Artigo 79

o

Diretor-Geral da Repartáçâo 111temaclcnal do Trabalho comunícarn
ao secretário-Geral das Nações Unidas, para efeito de registro, nos têrmos do arego lO:' da Carta das Nações Urudaa, os dados completos a respeito de tôdas as ratificações e ates
de denúncia que houver registrado de
acõrdo cem os artigos precedentes.

ftcaçâo haja. sido -regtstrada pelo Di-

Artigo 89

retor-Oeraj .

2,Esta ccnvencâo entrará em vigor
doze mcse após "terem sido regtstra(~0.S pelo Diretor-Geral as ratáftcaçóes
de dois membros.
3. Em seguida, a convenção entrará
em vigor, para cada Membro, doze
meses após a data em que a sua ["8,üncaeâo tiver sido registrada.

que julgar necessário: c
Conselho de Administração da RepatSempre

tícác Internacional do Trabalho apresentará à Oonferêncía Geral -um relatório sôbre a' aplicação da presente
convenção, e examinará a convenlência de inscrever na ordem do dia da
Conferência a questão de sua. revisão
total ou parcial.
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Artigo 99

E havendo a referida Convenção cn-

1. Caso a Conferência adote uma
nova co-nvenção que importe na revisão total ou parcial da presente, e a
menos que a nova convenção disponha ele outra forma:
a) a. ratlflcação, por um membro,
da nova convenção que fizer a revi ..
da, acarretará, d:e pleno direito, :lÜ,O
obstante o artigo 5'1 acima, denúncia
ímediata da presente desde que a
nova convenção tenha entrado CJ:.1
vigor.. ;

a partir da data da entrada em
da nova convenção que fizer a
revisão. a presente -deíxarávde . estar
aberta à ratificação pelos Membros.
2. A presente convenção permanecerá em vigor, todavia, na sua IOrlT'-8.
e conteúdo, para os Membros que a
tiverem ratificado e que não ratáficuem:a que fizer a revisão.
b)

vígor

Artigo

trado em vigor; para o Brasil, de ClJl1formidade com seu artigo 15, parágrafo Bv, a '18 de junho de 1966, isto
é, doze meses após a data do regístro da ratificação brasileira na Repartição Internacional do 'I'rahalhc, o
que se efetuou a 18 de junho de 1965;

Decreta que a referida Convençâc.
apensa por cópia ao- presente decrete.
observada a reserva feita pelo Govêrno brasileiro, seja executada e cumprida tão inteiramente como nela se (:(.:11tém.
Brasília, 14 de julho de 196,6; 1459
da Independência e 78f) da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhães

CONVENÇÃO N9 106
Convenção relativa ao repouso semanal no com ércio e nos escritórios

io

As versões francesa e ínglêsa do
texto da presente convenção farão
igualmente .fé.,
O texto que precede é o texto autêntico da convenção devidamente
adotada pela Conferência Geral da
Organíaação Internacional' do Trabalho, em .sua quadragésima sessão, que
se reuniu em Genebra e' que foi encerrada a 27 _de junho de 1957,
Em fé do que, assinaram a 4 de julho de 1057. - O Presidente da 0011Ierência Haroiâ Hctt , - O rnretor-"
Geral da Repartição Internacional do
'Trabalho David A, Iâoree,

DECRETO N'1 58.823
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DE 14 DE

JULHO DE 1966

PrOmulga a Convenção nf) 106 relativa

ao repouso semanal no comé-oic e
nos Escritórios,
o Presidente da República,

Havendo o Congresso Nacional aprovado pelo Decreto Legislativo nv 20,
de HN35, a Convenção nv 1006, relativa

ao repouso semanal no comércio e nos
escrãtórtcs, adotada em Genebra, a 26
de junho de 1B57, por ocasião da quadragésima sessão da Conferência Ge1'0,1 da Organização" Internacional do
Trabalho, com reserva ao inciso b do
parágrafo 19 do artigo 39;

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho,
Convocada' em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartíeâo
Internacional do Trabalho, e reunida
nessa cidade a 5 de junho de 1957,
em sua quadragésima sessão;
Após ter decidido adotar diversas
proposições relativas ao repouso sarnanal no comércio e nós escrrtórros,
questão que constitui o quinto ponto
da ordem do dia da sessão;
Após ter .decídido que essas. propostcões tomariam forma de uma convenção internacional,
adota, neste vigésimo sexto dia de
junho de 1957, a seguinte convenção,
'que será denominada Convençã-o SÕ~
bre o Repouso Semanal (Comércio' e
Escritórios), Hl57:
Artiço 1<:

Enquanto nêo forem aplicadas, .seje
pela iniciativa dos organismos ofícía.is
de rixaçâo de salários, seja por meio
de convenções coletivas ou de sentenças arbitrais, seja por qualquer outra
maneira, condizente com a prática
nacional e possivelmente apropriada
às condições nacionais, as disposições.
da presente convenção deverão eer
aplicadas por meio de legislação nacional.
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A presente convenção se aplica a
todo 'o pessoal, inclusive aprendizes.
de estabelecimentos, instituições ou
administrações abaixo mencionados,
sejam êles privados. ou públicos:
a) os' estabelecimentos comerciais;
b) os estabelecimentos, instituições
ou administrações cujo pessoal &8
ocupe principalmente de trabalho de
escritório, inclusive os escritórios das

EXEC.UTIVO

Constituição da Organização Internn.,
cional cio Trabalho, em que medica
aplicou ou pretende aplíear as dispoetcôes da convenção no tocante àqueles .estabelecímentos citados no parágrafo 1 do presente artigo que não
tiverem sido abrangidos por uma d~;.
claração feita de acôrdo com os parágrafos 1 ou 2;· e quais são os pl·O·
gressos que, se verificaram no sentido
da aplicação progressiva da convenção
a tais estabelecimentos.

profissões liberais;

c) na medida em que as pessoas interessadas não' estejam ocupadas em
estabelecimentos mencionados no artigo 39, nem submetidas à regulamentação nacional ou a outras disposições
reguladoras do repouso semanal. na indústria, nas minas; nos transportes cu
na agricultura:
i) os serviços comerciais de qualquer
outra espécie de estabelecimento;
ii) OS' serviços de qualquer. outro estabelecimento, nos quais o pessoal se
ocupe principalmente de um trabalhe
de escritório;
iH) os estabelecimentos que se revistam ao mesmo tempo de um caráter
comercial e índustrlal,"

Artigo 49

1. Sempre que necessário, medtãas
apropriadas serão adotadas para determinar a linha de demarcação en ~
tre os estabelecimentos aos quais .se
aplica a presente convenção, e os demais estabelecimentos.
2, Em todos os casos em que naja
dúvida sôbre a aplicação da presente
convenção a um determinado estabelecimento, instituição ou administração, a questão será resolvida, seja pe;a
autoridade competente -apóa consulta.
às organizações representativas de
empregadores e de trabalhadores interessadas, caso existam, seja por
qualquer outro método de acôrdo com
a legislação e a prática nacionais.

Artigo 3 Q

1. A presente convenção aplicar-seá igualmente ao pessoal dos seguintes
estabelecimentos que os Membros, ao
ratificar a convenção, enumerarão em
uma declaração anexa à ratificação:
a) os estabelecimentos,. ínstítutções
e administrações fornecedoras de ser ...
viços de ordem pessoal;
b) os serviços de correios e de telecomunicações;
c) os serviços de. imprensa;
d) as emprêsas de espetáculos e de
divertimentos públicos.
2. Qualquer Membro que ratifique
a presente convenção poderá, em seguida, remeter ao Diretor-Geral da.
Repartiçâc Internacional do Trabalho
declaração que indique aceitar as
obrigações da convenção para os estabelecimentos enumerados no parágrafo precedente, que nâo tiverem sido
mencionados eventualmente em uma
declaração anterior.
3. Qualquer Membro que tiver ratificado a presente convenção deverá
indicar, em seus relatórios anuais a
submeter em virtude do. artigo 22 .d.a

Artigo 59
A autoridade competente ou o erganísmo apropriado, em cada pais, 'POderá excjutr do campo de aplicaçâc
da presente convenção:
.
a) os estabelecimentos em que ti abalhem somente os membros da fal11Ília do empregador,' contanto que não
sejam assalariados nem possam ser
considerados 'como. tal;
b) as pessoas que ocupam um pôsto
de alta direção;

Art.go 6?

'rocas as pessoas às quais se
aplica a presente convenção terão direito, sob ressalva das darrozações
previstas nos artigos segumtea, a um
período de repouso semanal, COIl1preendendo um mínimo de vinte e
Quatro horas consecutivas, no dccor..
rer de' cada período de sete dias.
2. O período de repouso semar..al
será, sempre que, possível. concedido
stmuttâneamente a tôdas as pessoas
Interessadas de um mesmo estabejecimento.
1.
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3. O· período de repouso semanal,
sempre que possível, coíncídirá com o
dia da semana reconhecido como o
ela de repouso pela tradição ou pelos
usos do pais cu ga região.
4. As tradições e os usos das mtnonas religiosas seráo respeitados,
sempre que possível.

Artigo 7Q
1.
Quando a natureza do trabalho,
a índole c..DS serviços fornecidos pelo
estabelecimento, a ímportúncía da
população a ser atendida ou 0..número das pessoas empregadas nao permitam a aplícaçâo das d.sposlçôea do
artigo 69, medidas poderão ser tomadas, pela autoridade competente ou
pelo organismo apropriado em cada
pais. para submeter, se fôr ocaso, determmaoas categorias de pessoas ou
C1e estabelecimentos, compreendidas
no campo de aplicação da presente
convenção, a regimes especiais de repouso semanal,· levando -em devida
conta t6da ccnsíderaçãc social ou econômica pertinente.
2. As pessoas às quais. se apncam
esses regimes especiais terão direito,
para cana período de sete (lias, a um
repouso oa duração total equivalente,
pelo menos, ao período previsto no art.igo 6-1"',
3. As díspostções de artigo 6'-' apttcar-se-ão, todavia, ao pessoal empregado nas. dependênc.as de estabelecimentos submetidos a regimes especiais
as quais, se autônomas, estariam submetidas as disposições do precitado
artigo.
4. Qualquer medida celatíva à apucação das disposições dos parágrafos
1, 2, e 3 co presente artigo deverá ser
objeto de consulta às crgan.saçôes representativas dos empregadores e dos
trabatnaaores interessadas, caso existam.
Artigo B'!

Derrogações temporárias, totais ou
parciais, (inclusive suspensões ou dtrnínuíções cde repouso) , às disposições
dos artagus 6 e 7, poderão ser autorizadas em cada país, seja pela autoridade competente, seja de acôrdo com
qualquer outro método aprovado vela
autoridade competente e em contermidade com a legislação e a prática
nactonaís:
a) em caso de actoente, ocorrtdo
ou iminente, e em caso rte fôrça maior
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ou de trabalhos urgentes a se realizarem: nas instalações, mas únícamante
na medida necessária para evitar que
Um distúrbio grave venha prejudicar
o funcionamento normal do estaberecimento:
b) em caso de excesso extraorcnnario de trabalho, resultante de orrcunstancías especíaís, sempre que nno se
possa normalmente esperar do empregador que recorra a outras medidas:
c) para evitar a perda de mercadorias perecíveis.
2. Quando se tratar de oetermtnar os casoa em que as derrogações
temporárias poderão ser concedidas
ete conformidade COm as. disposições
das alíneas t» e c) 'do paràgraro precedente.. as organizações representativas dos empregadores e dos trabalhadores interessadas serão consultadas, caso existam.
3"
Quando as derrogações temporàr ías tiverem SIdo aplicadas nas C01ldições previstas pelo presente ar tígo.
um repouso compensatório, de uma
duração total ao menos igual aqu:'l14
do período mínimo previsto no artdgo 61"', -será concedido aos interessaC.'DS.

Aruno

9~

Na medida em que 8, regulamentaçao dos salários seja fixada pela Iegtsíaçâo ou dependa das autoridades
admín.stratívas, nenhuma redução do
salário das pessoas consideradas pela
presente convenção deverá resultar
da apücaçáo das medidas tomadas em
contornudade .com a convenção.
Artigo 10
1,
Medidas apropr-iadas serão temudas para assegurar a boa. aplicacão das regras ou disposições. relatí ~
ves ao repousa semanal, por lnspéçâc
adequada ou por outros meros.
2. Se os meios pelos quais se dá
cumprimento às cttapos-ções da presente convenção o permitirem, a apltcação efetiva das rerendasvdtspostções será' assegurada pela instituição
de um sistema adequado de sanções,

Artigo 11
Qualquer Membnn que ratifique a
presente convenção fornecerá, em seus
relatórios anuais, -exígívels em vírtu-
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de do: artigo ~:,?:'') da Constftuição da
Organização jnteruactcnat do Tmbalho:
a)

ustas cas categoríes de pessoas

e das vcategortas de estaoelecímentcs
submeuocs aos l'8giTr:.es especíata de
repouso semanal preVlr:itos no artigo
7'1·

.
dados sC:.J:'e as ooncnçõas em que
<.t.;sdet'i'ogaçõBs ternporúr.as poüem S21'
concectctas em vtrtude elas CllSrosiç023
do art;;;o 8'1_

b)

mcr~çt~.o ao Diretor-Geral, da Repa'~'_
tiçao Jnternacíonaj do Trabalho e por
(;.1.8 rcgístrac;a..
A
denúncia SUl'tü'á
'efeito somente um ano 'após ter sido

registrada _

~_
Qualqu21' r-remo-o, QU8 t,cüver
ratcf.cadc a presente convenção, e ?::Q
prazo de um ano após o término do
perrorín de dez .anos mencícnado no
pru-agr-arn precedente E8.Q tiver f~ito
uso d~l:- f:iculG,ade de denúncia, Pt-C'-

vista no presente su-tlgo, estai-é

ViU-

CU18.,jO lJlH' um nõvo período de

dez

&,,:03, e, 12m seguida, pode-a denunciar

Al't-igo 1:&

Nennuma das disposrçôea da pre
sente convencàc at etarú lei, sentença,

costume ou aoõrüo que assegure

EXECUTIVO

COl1-

a presente convenção no térmlnc de
caõa pertorío ele dez anos, segundo as
ccnrnções previstas EO presente ai-;
trgo.

urções mais Iavoráveís aos trabalha-

co-es Interessados co que P.S previatas pela convenção.
Artigo 13
A apncaçâo das dispOS1ÇOéS da pre :
sente convenção poderá ser suspensa

Em qualquer país, por ordem do Go-

vêrno, em C8,SO de guerra ou em caso
de acontecimentos que ponham em
per.go a segurança nacíoual .
Artigo 14

As ra.tíffcações formais da presente
convenção serão oomuníoadas ao Direter-Geral da Repartíçâo rnternacícnal do Trabalhe e por me registradas.
Artigo 1:':1

presente convenção somente
vinculará os Membros da Orgamzaçáo
1.

A

Jnternacíonal. do 'I'rabalho cuja ratí-

rícação tiver sido regtstrada pelo D:TC!Ol'-Gerá1_

a. Esta convenção entrará em vígcr doze meses após terem sido regiatrados nele Diretor-Geral as' rauttcações
dois Membros.
3. Em seguida, a convenção entrara em vígur, para cada Membro, doze
meses após a data em que a sua ra(.lflc2.Ç;;'o tiver sido regíatrada ,

da

Artigo 16

Qualquer Membro, que houver
rat ríoadn a presente convenção, po-

Artigo 17

L

O Díretcc-Geral da Repartlçâo
Internacional do Trabalho not.Iícarà
taCos 08 Membron da' Organizaçõ..o Intcn;[lCi011S1 do 'I'raba.ho do registro

Cê'; tccías as ratificações e denúncias
que lhe rorcn, comunicadas pelos
Membros da Organízaçâo .
2 _ Ao notificar os Membros da 0:gunizaçéo do rer;istroda segunda' 1'::1.-

ur.cação .que lhe tívcr stdc comunicada, o Diretor-Geral chnmarú sua
atcncso psu'a ;.t data em Que 8. r--eaen.,
);8 convençáo entrará era v.gor.
Artigo 13

o

Dtrstor-Geral da. Repartíçâo Jndo 'I'raoatho comunicará

t8;'naClOl1~11

Secretàrrc-Ceral das Nações Unidas, para efeito de registro, nos têr-

C-o.

mos do artigo 102 da .Carta das Na-

ções .Unidas, os dados completos C':Jfi1
respeito a todas as ratificações e atos
C!0 denúncia que hOllV21 registrado rle
acento Com os artigos precedentes,
Artigo 19

que julgar necessártc, o
C011seJho de Admmistraçâo da Raparttcàn Internacional da Trabalho' apresentará <1 Conferêneía Geral um reJatórío sõbre o.' aplicaeâo da preaento
convenção e exammarn a conveniência ôe Inscrever na ordem do dia ãu,
Conferência a questão de sua revisão
total ou parcial.
Sempre

1..

cerá denunciá-Ia ao término de um
período de ê.>BZ anos, após a data da
sua vigência inicial, mediante comu-

Artigo 20
1. Caso' a Conferência adote uma
nova convenção que importe na revi-
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são total ou parcial da presente, ea'
menos que a nova convenção disponha de outra forma:
a) a ratrfícacâo, por um Membro,
da nova cenvencáo que- tízer a revísào
acarretará, de pleno direito, não obstante o artigo lS9 acima, denúncia
uncdiatada presente, desde que a
nova convenção tenha entrado em vigor;
b) a: partir da 'data da entraôa em
vigor da nova convenção que fizer a
revisto, a presente deixará de estar
acerta à ratlficacác pelos Membros.
2, A presente convenção permanecerá -em vigor, todavia, na sua forma
e conteúdo, nara os Membros que a
tiverem rauricaoo e que não ratifiquem a que fizer a revisão.

q,onformidaâ3 com seu artigo 31, paragrafo 39, a 18 de junho de 1966, 13tO
é, dcaa meses após e data. do regJstro da ratíffcacáo brasileira na Reparuíção Internacional do Trabalho. o
que se efetuou a 18 de junho de isas:
Decreta que a referida Convenção,
apensa por cópia ao presente Decreto, seja. executada e cumprida tão
mterramente como nela se contem.

Artigo 21

lJonvençâo sobre a proteção e tnte:
çraçiio das Populações Tnàígenas e
outras Populações Tribais e Semi-

As versões francesa e inglesa do
texto da presente convenção fazem
igualmente fé.
O texto que precede é o texto autgntíco da convenção devidamente
adotada pela Conferência Geral da
Orgamzacào Jnternacíonaj do 'prabaino, em sua quadragésima sessão, que
Se reuniu em Genebra e que foi encerrada a 27 de junho de 1957.
Em fé do que, assinaram a 4 de
julho de 1957. - O Presidente da
Conferência - Harolâ Bott, DiretorGeral da Repartição Internacional do
Trabalho. -

oae.«

A. Morse.

DECRETO NQ 58.824
JULI:IQ D;;: 1966

DE

14

DE

Promulga a Convenção n Q 107 eóore
as populações inõsçcnas e tribais.
O Presidente da República,

Havendo o Congresso
Nacional
aprovado pelo, decreto legislativo uumero 20, de 19S5. a Convenção nv 107
sobre a proteção e integração das populações indígenas e outras" populaçõea tribais e semitrtbaís de países íncepencentes, adotada em Genebra, a
2G de junho de 1957, por ocasião da
Quadragésima sessão da Conferência
Geraldu Organização Internacional
do Trabalho;
E havendo a referida Convenção
entrado em vígor, para o Brasil, de

Brasilia, 14 de julho de 19G6; 1159
da Independência e 'lS9 da República.
H. CI'.5"TELLO BRANCU

Jur:acV M:agalhaes
CONVENÇÃO 107

tribais de Países Independentes.
!~\. . C onferência

Geral da OrganizaInternacíonal vdo Trabalho, COr..vocada em Genebra pelo Conselho ele
Administração da Reparbíçâo Internaéícnal do Trabalho e reunida nessa
cidade em 5 de junho de 195c/ , em sua
quadragesíma sessão;
Depois de ter decidido aprovar diversas propostas relativas à proteção
e integração das populações Incãgcnas
e outras populações tribais e semítrtbais de países independentes, questão
que constitui o sexto item da ordem
etc dia da sessão;
Depois de ter dectdído que t8.1~ proposições se revestiriam da forma de
uma convenção internacional;
Considerando que a Declaração de
1"ilat1'élfia afirma que todos os seres
humanos tem o direito de buscar o
progresso materral e o desenvorvnnento espirttual dentro da liberdade e
cngmdade e com segurança econômica
e oportunidades iguais;
Constderanrto que há' nos diversos
patees índepenríentes populações indígenas e outras populações tribais e
scrrutrtoats que não se acham 0.11lt"::'&
mtegradas na comuntdade nacional i:'
que sua situação social, econômica e
cultural lhes impede de se beneííciar
plenamente dos dtrettos e vantagens
de que gozam os outros elementos do:L
Ç.,'1.ü

popujaçao

80

ATOS 'DO PODER ExECUTIVO

Considerando que, é convenlénte
tanto do ponto de vista humano como
no interesse dos países interessados,
procurar a melhoria das condições de
vioa e trabalho dessas populações medranta uma ação simultânea SÔbT~' o
conjunto de fatõres que as mantrverarn .até aqui à margem do pregresso
(ta comunidade nacional de que fazem
pane;
Consioerando que a aprovação de
normas íntcrnactonais de caráter geral sôore o assunto será de molde a.
facilitar as providências indtspensávcis para assegurar a pro teça o .das P()~
pulaçôes em jôgo, sua mtegracão 'P~T
gressrva nas respectivas eomunldadea
nacíonata e a melhoria de suas C(.'jJotçôes de vida ou de trabalho;
Notando que tais normas foram fIJ).
mujadas em colaboração com as ~'l2,
ções Unidas, a Organização das Nações Unídaa para a Alimentação e
Agricultura, a Organízação das Naçoes Unidas para a Educação, Ciência e Cultura e a Organização Mundial da Saúde, nos escalões COmpetentes e nos respectívcs setores, e que
se propõe a procurar que as r-eter-das
entidades prestem, de maneira COl1~
tmua, sua, cotaboraçao as mecndas
destinadas a estimular e assegurar a
apncaçao de tais normas, aprova aOS
vinte e seis de junho de mil novecentos e - cinqüenta e sete a presente
convenção, que será intitulada Convenção sôbre as populações indígenas
e tribais, 1957:
PARTE I -

PRINCíPIOS GERAIS

Artigo 19
1. A presente convençào se aplica:
aos membros das pcpulaçôea
tribais ou semi tribais em países independentes, cujas condições sociais e
econômicas correspondam a um estágio menos adíantaõo que o a'ãngmc
pelos outros setores da comunidade
nacional e que sejam regidas, total 011
parcialmente, por costumes e tradições que lhe sejam peculiares ou pu s:
uma Iegtslação especial;
b) aos membros das populações tnDaIS ou semítríbaís de países índapencantes, que sejam consideradas como
mdígenas pelo fato de descenderem
das populações que habitavam. o pais,
Ou uma região geográfíca a que pertença tal pais, na época da conquís-:
a)

ta ou da. colonízaçâo e. que, qualquer
que seja seu estatuto jurtdicc, levem.
uma 'vida mais conforme às institUl~
côes sociais, econômicas e culturais
daquela época do que às instituiçôpa
peculiares à nação a que per tencBrn.
2_ Para os fins da presente COIl~
vençao, o tôrmo "sermtrfbal" abrange·
os grupos e as pessoas rue. embo 'a
prestes . a perderem suas caractel'is~
técas tríbaís.. nâo se achem ainda tn,
tegraaos na comunidade nacional.
3. As populações indígenas e ou'te-as populações tribais Ou semitribais
mencionadas nos parágrafos 1 e 2 do
presente artigo são designadas, DUS
artigos que se seguem, pela eXpress.à.lJ
"populações interessadas".
Artigo 2Q
Competirá prmcípalmente aU:J
governos" pôr em prática programas
COordenados e sistemáticos COm vistas
à proteção das' popu.uções interessa-das e sua Integraçàc progressiva na
vida dos respectivos 'países.
2. Tais·. programas compreenderão
medidas para:
a) permitir que as referidas popurações se -beneficíem, em condições de
igualdade, dos drreítcs e possibilidades .que a Iegíslaçâo nacional assegüTa aos demais elementos da. popula1.

ção;

t» promover o desenvorvímentc sociat, econômico e cultural das rete-rdas populações, assim como a melhoria de seu pa drâo de vida;
c) criar possibilidades de íntegraçi?...o nacíónal, com exclusão de toda
medida destinada à assrmüacãa artfricíal cessas populações.
3. asses programas terão esaencíaímente por objetivo o desenvclvímentu
da dígmdade, da utilidade SOCial e da.
Inícíatíva do individuo.
4. Será excluído à força ou fi coerção com o objetivo de integrar ee poputaçoeg ínteressaüaa na comunxtaae
nacional.
Artigo 39

1. Deverão ser tomadas medidas
especiais para proteger as ínstdtutcôes,
as pessoas, os bens e o trabalho das
populações interessadas durante o
tempo que sua situação social, eco-
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nõmlca e cultural as impeça de gozar
dos beneficios da Iegfslaçâc social da
pais a que perteneem.
2. Serão tomadas providências para
assegurar que tais medidas especiais
de proteçâc:
a\' não sirvam para criar ou pro,
jongarvum estado de segregação;
b) não permaneçam em vigor além
do tempo que perdurar. a necessidade
de proteção especial e na medida em
que fôr necessária tal proteção.
3. 'Essas medidas especiais de prcteçâo nâo deverão importar em qualquer prejuízo para, o gôzo, sem rüacz-lmínaçâo, da generalidade dos direitos
inerentes à qualidade de cidadão.
4rUgo 49

Na aplicação das disposições da
presente convenção relativas à .mtegraçâo das populações interessadas,
será preciso:
a) tomar devidamente em consineração os valores culturais e religiosos e os métodos de contrõle súcial
peculiares a· tais populações, assim
como a natureza dos: problemas que
se lhes deparam, tanto do ponto de
vIsta coletivo como individual, ao serem expostas a modificações de, ordem
social e econômica;
b) tomar conscíêncíaido pertgn que
pode advir. da subversão dos vaiõres
e das Instituições das referidas populações, a menos que os mesmos jroa,
sam ser substituídos de maneira adequada e com o consentimento àos
grupos interessadosj
c) empenhar-Sê em aplainar as d!fículdades experimentadas por essas
populações na adaptação a novas condições de vida e trabalho,
Artigo 5Q
Na aplicação das disposições da- presente convenção relativa à proteção
e integração daB populações interessadas, os govêrnos ' deverão:
a) .prócurar a colaboração dessas
populações de seus representantes;
b) proporcionar a essas populações
a possibilidade de exercer plenamente
seu espírito de inicia-tiva;
c) incentivar "por todos os metes
possrveís, entre as referidas popuíaçôes, o desenvolvimento das Iíberda-

81

ExECUTIVO

des cívicas e o estabelecimento de
órgãos eletivos ou a participação em
entidades dessa natureza.
Artigo 6Q

A melhoria das condícões de v1d~
e trabalho das populações Interessa;
das e de seu padrão educacional terá
alta prioridade nos programas gerais
de desenvolvimento econômico- das regíões por elas habitadas;
Os projetos especificas de desenvolvimento
econômico de tais regiões deverão ser
igualmente elabcracos de maneira a
favorecer essa melhoria.
Artigo 79

1. Ao· serem definidos os direitos e
as obrigações das populações ínteressacas, será preciso levar-se em conta
seu oncuo costumetro.
2. Tais populações poderão consee'lar seus costumes e instituições que
aâo sejam incompatívels com o s~s··
tema jurídico nacional ou os objetivos los programas de integração,
3. A aplicação dos parágrafos precedentes do presente artigo não deverá impedir que 'os membras cíaquelas populações se beneficiem conrorme sua capacidade individual, dos
direitos reconhecidos a todos os clda;
dáos do ,pais e de assumir as obrigações correspondentes.
A1·ttgO

8~

Na medida em que fõr compatível
com os ínterêsses da comunidade nacronal e com o sistema tuncnoo nacional:
a) os métodos de contrôle social peculiares às populações interessadas
deverão ser utilizados, tanto quanto
possível, para reprimir os delitos cometidos pelos componentes de tais
populações;
b) quando nâo fõr possível a utllízaçâo de tais métodos de contrôle,
as autoridades e os' tribunais chamados a conhecer de tais casos deverão
tomar em consideração os costumes
dessas populações em matéria penal.
Artigo 9C!

Salvo nos casos previstos pela lei
com relação a todos os cidadãos, a
prestação obrigatória de serviços pes-
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soais, remunerados ou não, imposta
seja por que forma o rõr aos mam,
broa das populações interessadas, será
proibida sob pena de sanções legais.
Artigo 10

1. As pessoas pertencentes às populações interessadas deverão oenerícíar-se de uma proteção especial
contra o uso abusivo da detenção prevent.ivae dispor de meios legais para
assegurar a proteção efetiva de seus
direitos fundamentais.
2. Na aplicaçào a membros das populações interessadas de sanções penais previstas pela legislação geral,

deverá levar-se em conta o grau de
desenvolvimento cultural dessas populações.

3. Deverá ser dada preferência an,
tes aos métodos de recuperação que
aos de reclusão.
PARTE II -

TERRAS

Artigo 11
O .direito . de propriedade, coletivo

ou individual, será reconhecido aos
membros das populações interessadas
sôbre as terras que ocupem tradlcronàlmente.
'
Artigo 12

l. As populações interessadas não
deverão ser deslocadas de seus territórios habftuais sem seu Iivré consentimento, a não ser de conformidade com a legislação nacional, por
motivos que visem à segurança nacional, no ínterêsse do cesenvolvtmenta econômico do país ou no Interêsse dá saúde de tais populações.
2. ,Quando, em ta1s casos, se impuser um deslocamento' a titulo ex~
cepcíonal, os interessados receberão
terras de qualidade ao menos igual
à das que OCupavam anteriormente e
que lhes permitam satisfazer suas necessidades atuais e assegurar seu desenvolvimento futuro. Quando houver
possibilidades de encontrar ou t r a
ocupação ou Os interessados preferirem receber uma indenização em espécie ou em - dinheiro, serão assim
índenízadca com as devidas garantias.
3. As pessoas assim deslocadas deverão ser integralmente indenizadas
por tôda perda ou dano por elas setrtdo em conseqüência de tal dealocamcnto.

Artigo 13

1. As modalidades de transmissão
dos díreitos de propriedade e de disposições das terras.. consagradas pe,
los costumes das populações mtei "0sadas, serão respeitadas no quadro da
legislação nacional, na medida em
que atendam às necessidades de tais
populações e não prejudiquem seu
desenvolvimento econômico e social.
2. Serão tomadas medidas para evitar que pessoas estranhas a essas populações possam prevalecer-sede seus
costumes ou da ignorância dos ínteresaados em relação à lei, com o objetivo' de adquirir a propriedade ou
o Uso de terras pertencentes a essas
populações.
'
Artigo 14

Programas agrários nacionais deverão garantir às populações ínteressadas condições equivalentes às de
que se beneficiam .os demais setores
da comunidade nacional, no que res,
peita:
a) a concessão de terras suplementares quando as terras de que tais
populações disponham sejam insuficientes para lhes assegurar os elementos de uma existência normal ou
para fazer face a seu crescimento demográfico;
-b) à concessão dos meios necessários ao' aproveitamento das terras já
possuídas por tais populações.
PARTE III -

RECRUTAMENTO E CO:NnlçEms
DE EMPRtGO

Artigo 15

1. Cada Membro deverá, no quadro de sua legislação nacional, tomar medidas especiais a fim de assegurar aos trabalhadores pertencentes
às populações interessadas' uma pro,
.teçâo eficaz no que concerne ao recrutamento e às condições de ernprego. durante o tempo em que tais
trabalhadores não possam beneffdar-se da proteção que a- lei dispensa aos trabalhadores em geral.
2. Cada Membro fará tudo o que
estiver ao seu alcance para evitar
qualquer díscrímínaçâo entre os .raba1hadorespertencentes às populações
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interessadas e os demais trabalhadores, especialmente no que respeita:
a) ao acesso aos empregos, inclusive os empregos qualífícadoa;
b)
remuneração igual para traoa,
lho de valor igual;
c) à assistência médica e social, à
prevenção e reparação dos acidentes
de trabalho e às moléstias proüsstonais, à higiene do trabalho e ao alojamento;
d) ao direito de associação, ao direito de se entregarem livremente a
tôdas as atividades síndícaís que não
sejam contrárias à lef e 'ao direito
de concluírem convenções coletivas
com os empregadores e com organizações patronaís.
.à

PARTE

IV-

Artigo 18

1. O artesanato e as indústrias 1Uraísvdas populações interessadas se-.
rão estimulados na medida em que
constttuirem fatõres de desenvolvimente. econômico, de maneira a auxiliar tais populações a elevar seu padrâo, de vida e a se adaptar aos mo,
demos métodos de. produção e de coIccaçâc das mercadorias.
2. O artesanato e as indústrias rurais serão desenvolvidos," de modo. a
salvaguardar o patrimônio cultural
dessas populações e a melhorar seus
valôres artísticos e seus meios de expressão cultural.
pARTE V -

SEGURANÇA SOCIAL E SAÚDE

Artigo 19

FORMAÇÃO PROFISSI0NAL,

ARTESANATO E INDÚSTRIAS

RURAIS

Artigo 16

As' pessoas -perbencentes às populações interessadas gozarão das mesmas facilidades de formação- proüssíonal que os demais cidadãos.
Artigo 17

1. Quando os programas de formaçao profissional de aplicação geral não
atenderem às necessidades peculiares
das pessoas pertencentes às popula,
ções interessadas, os governos deverão
criar meios especiais de formação destinados a taís 'pessoas.
2. nsses meios especiais de formaç â o serão .determinados
por um estudo detido do meio econômico do
grau de desenvolvimento cultural e
das necessidades reais dos diversos
grupos profissionais das referidas populações; deverão" os mesmos permitir notadamente aos interessados receber a formação necessária para
exercer as ocupações a que essas populações se tenham mostrado tradícíonalmente aptas.
3. asses meios especiais de forma;
çâo não serão proporcionados a
não
ser depois que o grau de desenvolvimento cultural dos interessados o
exija; nas fases adiantadas do processo de integração, deverão ser subs.títuídos pelos meios previstos para os
demais cidadãos.

Os regimes de segurança social existentes serão progressivamente ampllados, na medida do possível, de
modo a abrangerem:
"
a) os assalariados pertencentes às
populações interessadas;
b) as demais pessoas pertencentes
a essas populações.
Artigo 20

1. Os governos assumirão a responsabilidade de colocar serviços de saúde
adequados à disposição das populações interessadas.
2. A organização dêsses serviços
será baseada no estudo sistemático
das condições sociais, econômicas e
culturais das populações ínteressaoas.
3. O desenvolvimento de. tais servíçes ac-ompanhará a aplicação de
medidas gerais de progresso sccíal,
econômico e cultural.
PARTE VI -

EDUCAÇÃO E MEIOS

DE -INFORMAÇÃO

Artigo 21

Serão tomadas medidas para asse,
gurar aos membros das populações
Interessadas a possibilidade de adquirir uma educação em todos os níveis
em pé de igualdade com o resto "da
comunidade nacional.
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Artigo 22

1. Os programas de educação üestrnados às populações interessadas ~:e
rão adaptados" no que respeita aos
métodos e às técnicas ao grau de
integração social, econômica ou cultural dessas populações na comunidade nacional.
2. A elaboração de tais programas
deverá ser normalmente precedida de
estudos etnológicos.
Artifi? 23

1. Será ministrado às crianças per-

tencentes às populações interessadas
ensino para capacitá-las a ler e escrever em sua língua materna ou, em
caso 'de impossibilidade, na Iingua
mais comumente empregada pel o
grupo a que pertençam.
2. Deverá ser assegurada a transição progressiva da üngua matema ou
vernacular para a língua nacional ou
para uma .daa línguas oficiais do país.
3. Serão tomadas, na medida do
possível, as devidas providências para
salvaguardar a língua materna ou
vernacular.
.

2. Se necessário, serão utilizadas.
para esec fim traduções escritas e rnformações largamente definidas 'nas
línguas dessas populações.
;pARTE VII

-

'ADMINISTRAÇÃO

Artigo 27

1. A autoridade governamental responsável pelas questões que são cbjeto da presente convenção deverá
criar ou desenvolver msrítutções encarregadas de administrar os programas em aprêço.
2. Tais programas deverão Incluir:
a) a: planificação, coordenaçâo e aplicação de medidas adequadas para o
desenvolvtmentc social, econômíco e
cultural das populações em causa;
1)) a proposta às autoridades cem,
petentesde medidas' legislativas e de
outra natureza;
C) o contrõle da aplicação de tais
medidas.
PARTE. VIII -

DISPOStçüES GERA!S

Artigo 28

A natureza e o alcance das medidas que deverão ser tomadas para
dar cumprimento à presente convenO ensino primário deverá ter por
ção· deverão ser determinadosc9m
objetivo dar às crianças pertencentes ftexíbíüdade levando-se em conta as
às populações interessadas contiect-. condições p'al'ticulares .de cada pais.
mentes gerais e aptidões que as" auxiliem a se integrar na comunidade naArtigo 29
cional.
A aplicação das disposições da preArtigo 25
sente convenção não importará em
prejuízo para as vantagens garantidas
Deverão ser tomadas medidas de às populações interessadas em virtude
caráter educativo nos demais setores, 'de disposições de outras convençoes
da comunidade nacional e, especíarou recomendações.
mente, nos que forem mais diretamente ligados às populações ínteresArtigo 30
sanaa.a fim de eliminar preconceitos
que aquêles porventura alimentem em
As ratificações formais da' presente
relação a estas últimas.
convenção serão comunicadas ao Diretor-Geral 'da [Repartição' Internacional do -Trabalho e por êle regiaArtigo 26
tradas.
1'. Os governos deverão tomar medidas adaptadas às particularidades
Artigo 31
sociais e culturais das 'populações interessadas,com o objetivo de lhes
1. A presente convenção não obrf.,
fazer conhecer -seus, direitos e obrígà; gal'-á senão aos membros da organiçôes, especialmente no .cue diz re~ zação mternacíonal do Trabalhe cuja.
peito ao trabalho e aos servícos ~O" ratificação tenha sido registrada pelo
cíaís,
~
tnretcr-oerat.

Artigo 24

ATOS

DO PODER' ,EXECUTIVO

2. Esta convenção entrara, em vidoze meses depois que as ratificações de dois Membros tiverem eído
regtstradas pelo Diretor-Geral.
3. Em seguida, a presente convenção en trará em vigor para cada membro doze meses- depois da data em cue
a 'ratificação do mesmo tenha sido
.registrada.
gOl'

Artigo 32

1. Todo Membro que tenha ratrncada a presente convenção poderá de,
'nuncíá-Ia ao término de um período
de dez anos a contar .da data da
entrada em vigor inicial da mesma,
por ato comunicado ao Diretor-Geral
da. Repartiçao Internacional do Trabalho e por êate registrado.. A denúncia não se tornará efetiva senão um
ano depois de ter sido registrada.
2. 'r'odo Membro que tenharati.ffcado á presente' convenção e que,
no espaço, de um ano após' a exotração do período de dez anos, méncíonado no parágrafo anterior, nau
faça uso da faculdade de denúncia
prevista no presente artigo, rícará
obrigado por um nôvo período de dez
anos.. podendo 'd~ois denunciar a
atual convenção ao expirar cada período de dez anos nas condições pre,
vistas no _presente artigo.
Artigo 33

1.

O Dir.etor-Geral da Repartição

Internacional do Trabalho notificara
todos os _Membros da Organização I11~
ternacíonal do Trabalho sôbre o registro de tôdaa as ratificações e denúncias, que lhe sejam 'comunicadas
pelos Membros da Organlzaçào.
2. Ao notificar aos Membros da
Organização o registro da segunda
ratificação que lhe tenha sido oomunícada; o Diretor-Geral chamará a
atenção dos Membros 'da Organização
para a data em que a presente convenção entrará em vigor.
Artigo 34

O Diretor-Geral da Repartição In ..
ternacional do Trabalho comunicare
ao Secretário-Geral- das Nações Uni ...
das, para fins 'de registro, nos têrmoa
do art. 102 da Carta das Nações' Unidas, informações completas eôbre tó~
das as ratificações e todos os atos
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de denúncia que tenha registrado em
conformidade com, os artigos prece"
dentes.
Artigo 35

sempre que julgar necessário o
Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho apresentará à. Conferência Geral um . re,
Iatório sôbre a aplicação da presente
convenção e examinará se cabe incluir na ordem do' dia da Conferência a 'questão de' sua revisão total ou
parcial.
Artigo 36

1. No caso de adotar a Conferência uma nova conv-enção que .ímporte
em revisão total ou parcial da presente oonvencêo.. e a menos que a
nova convenção não disponha em contrário: '
,a) a ratificação da nova convenção por um Membro, que .ímporte em
revisão, acarretaria de pleno direito,
não obstante o art , 32 acima, a denúncia imediata da presente convenção, sob reserva de que a nova COTIM
vençâo tenha entrado em vigor;
D) a partir da data de entrada em
vigor da nova convenção, a presente
convencâo deixaria de ficar aberta à
ratificação dos Membros.
.

2. A presente convenção permaneceí-ia, entretanto. em vigor em sua
forma e conteúdo para os Membros
que a tivessem ratificado e que não
ratificassem a nova convenção.
Artigo 38

As versões francesa e inglêsa . do
texto da presente convenção fazem
igualmente fé.
O texto que precede é o texto autêntico da convenção devidamente
aprovada pela oonrerêncíe Geral da
organização Internacional do Trabalho .em sua quadragésima sessão, realizada em Genebra e que foi encerrada em 27 de junho de 1957.
Em fé do que apuseram suas assínaturas, aos 4 de julho de 1957. O
presidente da Conrerêncía; - HarDldo
Hott. O Diretor-Geral da Repart.ícâo
Internacional do Trabalho. - David
A.Morse.
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DECRETO N9 58.825

DE

14

DE

JULHO DE 1966

Promuiça a' Convenção -ns 108 concernente às carteiras de Identid-ade
Nacionais dos Marítimos.

o Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional
aprovado pelo decreto legislativo número 6, de 1963, a -Convenção númeTO 108 concernente às carteiras -de
identidade nacionais dos marftàmos,
adotada em Genebra, a 13 de maio
de 1958, por ocasião da quadrag-sirhe. primeira sessão da Conferên ia
Geral da Organização Internacional
do Trabalho;
E havendo a referida Convencào
entrado em vigor, para -o Brasil," de
conformidade com seu artigo 89 parágt afc 3 9, a 5 de novembro de' _964
isto _é, doze meses após o registro do
instrumento brasileiro de ratificação,
o que se efetuou a 5 de novembro de
1963;
-Decreta que a referida Cou,rencão
apensa por cópia ao presente dec 'e9
to, seja executada e cumprida _ tão
inteiramente como nela se contém.
Brasília, 14 de julho de 1966; 145º
da Independência e 78º da República',
H,

CASTELLO, BRANCO

Juracy Magalhães
CONVENÇÃO 103
Convenção Concernente às Cartei as
de Identidade Nacionais dos Mari-

times,
A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho Convocada em Genebra pelo Con,<;eL'I1o'
de Administração da Repartição' tnternacícnal do Trabalho, e aí se tendo reunido a 29 de abril de 1958, r rn
sua quadragésima primeira sessão,
Depois de haver decidido adocr
diversas proposições relativas ao reconhecimento reciproco ou internacicnal de uma carteira de Identidade
nacional para os mar-ítimos, qu estão
que constitui o sétimo ponto da ordem do dia ela sessão,

Depois de haver decidido que essas
proposições tomariam a forma de
uma convenção internacional, adota
neste décimo terceiro dia de miiio
de mil novecentos e cinqüenta e oito
a convenção presente, que será de~
nominada Convenção sôbre as car~d~
ras de identidade dos maritimos, 1958:
Artigo iv

1. A presente convenção seapltca
a qualquer marinheiro empregado de

algum modo a bordo de navio rrue
não seja de guerra, e que, matrtcujad : em um terrttórto para o qual esta
convenção -estiver em vigor se destine normalmente à navegação marítima.
2'. Havendo dúvida quanto à questão de saber se certas categorias de
pessoas devem ser consideradas como
marítimos para os fins da' presente
convenção tal questão será resoiviaa,
em cada país peta autoridade competente, após consulta às organizações
interessadas de armadores e de marftimos .
Art~go

29

1. Qualquer Membro para o quat
a presente convenção estiver em \igor expedirá, para todos os seus nacionais que exerçam a profissão de
marítimo,' ,e a pedido seu, uma "Carteira de, identidade de marítimos na
conformidade do disposto no artigo
48, Se, todavia, Dão fôr possível a
expedição dêsse documento a certas
categortac de marítimos, o - referido
Membro poderá expedir, em seu Iugar um passaporte que especifique
que o seu titular é marítimo o qual
para os fíns da presente convenção,
produzirá os mesmos efeitos da certeira de identidade de marítimos,
2, Qualquer Membro para o qual
a presente convenção estiver em vigor poderá expedir uma carteira C.c
identidade de mantemos a qualquer
outro 'marítimo empregado a bordo
de um navio matriculado em seu território ou regtctrado em agência de
colocação de seu território, se o ínteressado a requerer.
Artigo 3º

A carteira de identidade de marttímos permanecerá sempre em poder
dé seu titular ~
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Artigo 4'.'

1. A carteira de identidade dos

r-ia,

rttimos terá formato simples, será
confeccionada com material resístente e apresentada de uma maneír a
tal que qualquer modificação seja
fàcilmente dlscerntvel . .
2. A carteira de identidade dos marttímos conterá o nome e o titulo
da autoridade expedidora, bem .como
a data e o lugar de expedição, e dela
constará a declaração de que o .dooumento em questão constitui a carteira de identidade de marítimos,
para os fins, da presente convenção.
3. A carteira de marítimos conterá os dados abaixo, relativos li seu
titular:
a) nome por extenso (prenomes e
nomes de família, se fôr õ casor ;
b) data e lugar do nascimento;
c) nacionalidade;
d) sinais físicos identificadores;
.e) fotografia;
n. assinatura do titular ou, em se
tratando de pessoa que não saiba esorever, impressão digital do polegar.
4. Na carteira de identidade de ma,
ritimos, expedida/ a marttímo eetrangeíro, não é o Membro obrigado a
inserir qualquer declaração -ôbre a
nacionalidade do titular e nem constituirá essa declaraçào prova conclusiva da nacionalidade.
5. Qualquer limitação relativa «o
período de validade de uma carteira
de identidade de marítimos deverá
ser claramente indicada no documento.
6. Ressalvadas as disposições contidas nos parágrafos precedentes a
forma e o teor exatos da carteira de
identidade de marltámos serão estabelecidos pelo Membro que a expeâir, ouvidas as organizações de armadcres e marítimos mteressauae
7. A Iegislação nacional poderá
prescrever a inclusão de dados - cempíementares na carteira de identidade
de marítimos.
Artigo 5Ç1

1. Todo marítimo portador de uma
carteira de identidade de marítimos.
válida e expedida pela autoridade
competente de um t.erritório para o.
qual a presente convenção estiver em

vigor, será readmitido no referido
território.
2.0 interessado deverá íguatmente ser treadmitido no território .mencíonadc no parágrafo precedente durante o período de um ano, pelo menos, após a data eventual de expiraç ã r da validade da carteira de identidade de marítimos de que seja j;itular .
Artigo 6',1
1

Todo Membro autorizará a en··

ta-ada, em um. território para o qual

a presente convenção estiver em vigor, de qualquer marítimo portador
de uma carteira de identidade de r..arítimos Válida, sempre que essa, entrada seja solícítada por motivo de
licença em terra, de duração temporária, durante a escala do navio.
2. Se a carteira de identidade de
mar'itímos contiver espaços
livres
para as Inscrições próprias, todo
Membro deverá igualmente permitir
à entrada, em um território para o
qual a presente convenção estiver em
vigor, 'de qualquer marítimo, portador
de uma carteira de identidade
de
marítimos válida, sempre que a eIl"'
trada seja solicitada pelo interessado:
a) para embarcar em seu nado
ou ser transferido para outro navio:
à) para permanecer em trânsito a
fim de retomar seu navio em outro
país ou a fim de Bel' repatriado;
c) para- qualquer outra finalidade
aprovada pelas autoridades do Membro interessado.
.
::lo Antes de autorizar a entrada
em seu território por um dos motivos enumerados no parágrafo precedente, qualquer Membro poderá exigir prova satisfatória inclusive documento escrito de parte do marítimo, do armador cu de seu agente,' ou
ainda do cônsul interessado da ínten..
çâo do marítimo e de sua. capacidade
de a pôr em execução. O Membro
poderá ígualmente limitar a duração
da permanência do marítimo a um
período considerado como razoável,
tendo em 'vista a finalidade da permanência.
4. O presente artigo não deverá ser
interpretado como restritivo .do direito de um Membro de 'impedir a
qualquer individuo a entrada ou permanência em seu território.

83

Artigo 79
As ratificações formais da presente convenção serão comunicadas ao
Diretor-Geral .da Repartição Im.ernacional do Trabalho e por êle regístradas ,
'
Artigo 89
1. ,A presente convenção apenas
vinculará os Membros da Organicaçêc Internacional do Trabalho cuja
ratificaçáo haja sido registrada pelo
Diretor-Geral.
-2. Ela entrará em vigor doze meses após terem sido registradas pelo
Diretor-Geral as ratificações de deis
Membros,
3; Em seguida esta convenção entrará em vigor, para cada, Memb o
doze meses após a data em que- a
'sua ratificação tiver sido registrada.
Artigo 99

1. Qualquer Membro, que houver
ratificado a presente convenção poderá denunciá-la ao término de um
período de dez anos após a data. da
sua vigência inicial, mediante comunicação feita ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho,
e por êle regtatrada.. -A denúneía surtdrá ereíto somente um ano após ter
sido regtstrada ,
2. Qua.lquer Membro, que houver
ratificado a presente convenção, e,
_no prazo de um ano após, o término
do .período de dez anos mencionado
no parágrafo - precedente, não, tiver
feito uso da faculdade de denúncia,
prevista no presente artigo, estore
vinculado por um nôvo período de cea
anos e, em seguida, poderá denunctar
a .presente convenção no término de
cada período de dez anos nas cond'ções previstas no presente artigo.
Artigo 10
1. O Díretcr-Gernl da Repartição
Internacional do Trabalho notificará
a todos os Membros da Organíaaçáo
Internacional 'do Trabalho do regtstro de tôdas as ratificações e denúneras que lhe forem comunicadas pclos Membros da Organização.
2;' Ao notificar 03 Membros la ('1'ganízaçâo do registro da segunda 'atíficação que lhe tiver sido comunica,

da, o Díretor-Geral chamará SUa
atenção para a data 'em que a pre-.
sente convenção entrará em vigor.
Artigo 11

O Diretor-Geral da Repartição Internaclonal do Trabalho comunícarg
8.0 Secretário-Geral das Nações Uni..
das, para efeito de registro, nos têrmos do artigo 102 da Carta das N ações Unidas, dados completos a resatos
peito de tôdas as ratificações
de denúncia que houver registrado de
acôrdo com Os artigos precedentes,
ê

•

Artigo 12

Sempre que julgar necessário, o
Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho
apresentará à Conferência Geral um
relatório sôbre a aplicação da presente convenção, e examinará a conveniência de inscrever na ordem do
dia da Conferência a questão de sua
revisão total ou parcial.
Artigo 13

1, Caso a Conferêncla adote uma.
nova convenção que importe na revisão total ou parcial da presente c
a menos que, a nova convenção dís..
ponha de outra forma:
a) a ratdfícaçâo, por um membro
da nova convenção que fizer are..
visão, acarretará, de pleno direito, não
obstante .0 artigo 99 acima, denúncia Imediata da presente, desde que
a nova convenção tenha entrado em
vigor.
b) a partir da data da entrada em
vigor da nova convenção que fizer a
revisão, a' .presente deixará de estar
aberta à ratificação pelos Memoroa.
2. _A presente convenção permanecerá em v.gor;' todavia na sua forma e conteúdo para os Membros que
a tiverem ratificado e que não ratifiquem a que fizer a revísáo.
Artigo 14

AB versões francesa _e inglesa do
texto da presente convenção farão
igualmente fé.
O texto que precede é o texto autõntíco. da convenção devidamente
adotada pela Conferência Geral (la.
Organização Internacional do 'I'raba-
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lho, em sua quadragésima prfmelra
sessão, que se reuniu em Genebra 'e
que foi encerrada a 14 de mato de
1950.
Em fé .do que, assinaram a 28 de
maio de 1958. .;,..., O Presidente da
Conferência - .lcturc Kawasaki
O Diretor-Geral da Repartíçâo Internacional do Trabalho - David A.
Morse.

DECRETO N.\' 58.826

DE 14 DE

JULHo" DE 1966.

promulga a Convençáo 11../.' 110 c~n
cernente às condicões de emprego
dos trabalhadores ~ em fazendas.

O Presidente 'da República,

Havendo o Congresso Nacional
aprovado pelo d-ecreto legislativo. número 33, de 1964, a Convenção numero 110, concernente às condições. de
emprêgo dos trabalhadores em fazendas, adotada em Genebra, a 24 de
junho de 1957, por ocasíâo .da quadragésima sessão da Conferência -Geral da Organização Internacional do
Trabalho, com exclusão das Partes
IIe lII;
E havendo a referida Convenção

entrado em vigor para o Brasil, de
conformidade com seu artigo 93, parágrafo 3.'1, a 1.9 de .setembro de 1965,
isto é, seis meses após o registro. ~a
ratificação brasileira na Repartlçao
Internacional do Trabalho, o que se
efetuou a 1.0 de março de 1965;
Decreta que a referida Convenção,
apensa per cópia ao presente decreto, observadas as reservas feitas pelo Govêrno brasileiro, seja "executad e cumprida tão inteiramente como
nela se contém.
Brasília, 14 de julho de 1966;- 1459
da Independência e .78.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO.

Juracy Magalhães

Convenção concernente às condições
de emoréoo dos trabalhadores
de fazendas
A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho,
.Convocada em Gen-ebra pelo consclho de Administração da Repartição
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Intemacíonal do Trabalho e reunida nessa cidade, a 4 ele junho de"
1958, em sua quadragésima segunda
Sessão;
.
Após ter examinado as condições
de emprêgo dos trabalhadores de fazendas, questão que se: acha compreendida no .quínto ponto da ordem do
dia da Sessão, e •
Considerando que, como medida ex-:
cepcícnal para acelerar a aplicação
às fazendas de. certas disposições de
convenções existentes, na expectativa
de uma ratificação mais generalizada dessas convenções e da aplicação
de suas disposições a tôdas as pessoas
nelas compreendidas, bem como para estender às fazendas a aplicação
de certas convenções que não lhe são
aplicáveis no presente momento, é
.oportuno' adotar um Instrumento pa1'3, tal fim; e
Tendo decidido que êsse instrumento deve tomar 3, forma de uma Convenção Internacional,
Adota, neste vigésimo-quarto día
de mês de junho de mil novecentos.
e cinqüenta e oito, a seguinte convençâo, que será denominada Ccnvençâo sôbre as fazendas, 1958.
PARTE I -

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo V?

1. Para as finalidades da presente
Convenção, o têrmo "fazenda" "compreende qualquer 'empreendimento de
exploração agrícola, Que empregue
trabalhadores assalariados, situado
em região tropical ou subtropical onde sejam principalmente cultivados
ou produzidos para, fins comerciais:
café, chá, cana de açúcar, borracha,
banana, cacau, côco, amendoim. 2.}gudâo, tabaco, fibras têxteis (sísal,
juta, cânhamor , frutas cítricas, óleo
de palma, quinina ou abacaxi. Esta
Convenção não se aplica 8, empreendímentcs familiares ou de pequenas
dimensões, que produzam apenas para
consumo local e não empreguem rcguIarmente trebalhadorea assalariados.
:3. Qualquer Membro, para o qual
esta Convenção esteja em vigor, podC,após consulta
às organiaaçõea
mais representativas de empregadores e trabalhadores interessados,
quando existirem, estender aplicação,
desta Convenção a outras fazendas,

A 'IQ.3 IJl'POD::.o:R EXECUTIVO
a) seja acrescentando-se à lista dos
produtos referidos
no parágrafo }.
-dêste Artigo um ou mais dos segutntes produtos: arroz; chicória, -gengtbre, g-erânio e piretro, ou qualquer
outro produt-o;
b) seja. acrescentandoNse às fazendas mencionadas no parágrafo 1 do
presente Ar tígo certas categcrías de
empreendimentos nelas nao Incluídas
mas que segundo a legislação ou a
prátíca nacionais, são classificados co-mo fazendas; os Estados Membros deverão indicar quaisquer medidas tomadas com essa finalidade nos relatórios anuais sobre a aplicação da
Convenção a serem apresentados de
.acõrdo com o Artigo 22 da Constituição da Organização Internacional
do Trabalho.

2. Para os ftns do presente Artigo
o 'têrmo "fazenda" compreende normalmente os trabalhos de transfcrmação primária do produto ou dos
produtos da fazenda.
Artigo 2.9

Todo Membro que ratificar a presente Convenção compromete-se a
aplicar suas disposições, em igual
medida, a todos Os trabalhadores de
fazendas, .sem distinção de CÔl', sexo,
relígfão, opinião política, nacionalidade, origem social, tribo ou filiação
sindical.
Artigo 3.9

1. Qualquer Membro para o qual
a presente Convenção estiver em vigor deverá:
a) aplicar:
i) a parte I;
ih as partes IV,_ IX, XI;
iii) pelo menos duns das- partes Il,
lII, V, VI, VII, VIII, X, XII, XII!; e
. Zv) a parte XXIV.
b) -éspecificar, emdec1a.raçáo anexa à sua ratificação caso" haja excluído uma ou mais partes de sua
aceítaçâo das obrigações -decorrentes
da Convenção a parte ou as partes
-excluidas ,
2. Qualquer Membro, que tenha fel-

to uma declaração de acôrdo com o
parágrafo Lb) do presente Artigo,
deverá indicar, nos relatórios a seTem apresentados, segundo o Artigo
22 da constituição da Organização

Internacional do trabalho, qualquer
progresso realizado em vista de aplí..
cação. das partes excluídas.
3. Todo Membro que tiver ratdfícado a presente Convenção, com exclu58.0 de certas partes,
conforme as
disposições dos parágrafos precedeutes, pode, subseqüentemente, notificar
ao Diretor-Geral da Repartição Intemacional do Trabalho, que aceita
as obrigações decorrentes da Conven..
çâo no que concerne 'a uma das partas anteriormente excluídas. Tais
compromissos serão tomados como
parte integrante da ratificação e produzírâo efeitos idênticos desde a data de sua notificação.
Artigo 48

De acôrdo com o Artigo 19, parágrafo 8, da
Constituição da Orgu-

ntzaçâo Internacional do Trabalho,
nada na presente Convenção deve .
ser considerado' como atingindc qualquer lei, sentença, costume ou acôrdo que. assegurem aos trabalhadores
interessados condições mais favoráveis que as previstas pela Convenção,
PARTE II

Engajamento e Recrutamento
e Trobaituuioree Migrante8

Artigo 55'

Para os fins da presente parte da
Convenção, o têrmo "recrutamento"
incluí tôdasas operações feitas com
G -objetívo de assegurar-se, de proporcíonar a outrem o trabalho de pessoa-s
que não ofereçam espontâneamente
:::.e1..15 .serviços, seja no local de emprêgo, seja num escrttórlo público de
emigração ou de emprêgo, seja num
eecrttórto dirigido por uma organização patronal e supervisionado por autoridade competente.
A1·tigo 65'

O recrutamento de um chefe de família não deve implicar no recruta-

mento de um membro
sua família.

qualquer de

Artigo 7.9

Nenhuma pessoa ou sociedade deve
proceder a recrutamento profissional,
a nâo ser que a dita pessoa ou socíe-
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dade tenha obtido permissão da autoridade competente e recrute "trabalhadores para um departamento público ou para um ou maís empregadores ou organizações de empregadores determinados.
Artigo 3.9

Os empregadores, agentes de empre-,
gadores, organizações de empregadores, organizações subvencionadas por
empregadores e agentes de organizações de empregadores e de organizações subvencionadas p3!OS emprega-'
dores só poderão ocupar-se de recrutamento quando uccnciacos pela
autoridade competente.
Artigo 9.9
1, Os trabalhadores recrutados devem ser trazidos à presença de um
funcionário público que verificará se
as prescrições da legislação concernente ao recrutamento foram observadas e, sobretudo, se os trabalhadores não' foram submetidos a pressão
ilicita .ou recrutamento por fraude ou
erro.

2. Os trabalhadores recrutados devem ser trazidos à, presença dêsse
funcionário, tão próximo do local de
recrutamento quanto possível e conveniente, ou, quando se tratar de trabalhadores recrutados num território
para serem empregados em outro território sujeito a diferente administração, no mais tardar no local de partida do terrítórto de recrutamento.
Artigo 10

ouanõo as circunatânctas tornarem
exeqüível e necessária a adcçâo - de
tal medida, a autoridade competente deverá impor a emissão, para todo
trabalhador recrutado, 'cujo engajámente. não tenha sido feito no pró;
prto local de recrutamento ou próximo a êsse local, de um documento
escrito, tal como Ulll "memorandum"
de informação, carta de referências
ou contrato pl'ovisório,contendo P2.l'R
tículartdades que a mesma autcrtdade poderá exigir, tais como, indicações da identidade .õo ' trabalhador.
condições do emprêgo em perspectiva
e quaisquer adiantamento de salários
feitos ao trabalhador.
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11

Todo o trabalhador recrutado
deverá ser' SUbmetido a exame medtco.
2. Quando o trabalhador tíver s!~
do recrutado para. empregar-se num
lugar afastado do local do recrutamenta, ou tiver sido. recrutado num
território sujeito a administração diferente; o exame médico deverá ser
feito tão próximo quanto possível do
local de recrutamento" ou, no caso de
trabalhadores recrutados em determinado território para serem empregados
em outro terrttórro sujeito a adminístração diferente, no maís tardar, no
local de partida do terrrtórto de recrutamento.
1,

3. A autoridade competente pode
conceder ao funcionário público, perante o qual os trabalhadores recrutados se devam apresentar, de acôrdo com
Artigo 9S, o direito de autorizar a saída dêsseg trabalhadores
antes de qualquer exame médico, desd-e que se satisfaçam as seguintes
condições:
a) que tenha sido e seja imposstvel submeter êsses trabalhadores a
um exame médico próximo ao pôsto
de recrutamento ou' no local de partida'
b/ que cada trabalhador esteja ftsicamente apto para a viagem e o
ernprêgo em perspectiva; e
c) que cada trabalhador seja submetido a exame médico ao chegar ao
local do emprêgo. ou no mais breve
prazo possível, após sua chegada.
4. A autoridade competente pode,
sobretudo quando a viagem dos trabalhadores recrutados fôr de duração ou se .neer- em condições tais que
possam afetar sua saúde, axigtr: que
os trabalhadores recrutados sejam
submetidos a um exame médico untes de sua partida e a um segundo
exame após sua chegada ao 10c3.! de
emprêgo.
5. A autoridade competente deveri certificar-se de que fm'8JU tornadas
Vidas as medidas necessárias à acllmntaçâo e adaptação dos trabalhadores recrutados c à sua. imunizacão
contra doenças.
.

°

Artigo 12

1. O recrutador ou o empregador
"deverá, sempre que possível, previ-
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dencíar transporte para os trabalhadores recrutados se dirigirem ao low
cál doemprêgo .

2. A autoridade competente -deverá
tomar as medidas necessárias no s~n
tido. de que:
a) Os veículos ou embarcações, utillzados no transporte de trabalhadores, sejam oonvementemente adaptados para essa função, oferecendo boas
condições santtárias e capacidade suficiente de transporte;
b) quando os trabalhadores tive";
rem de "pernoitar durante a viagem,
lhes sejam- fornecidas acomodações
apropriadas;
c) no caso de viagens longas, sejam tôdas as providências necessárias para assegurar aos trabalhadores assistência médica e confôrto
suficientes.
3. Quando os -trabalhadores recrutados tiverem de percorrer longas
distancias a pé para chegar ao làcal de trabalho, a autoridade competente deve tomar tôdas as medidas
necessárias a fim de que:
a) a duração das
etapas diárias
seja .compatívet com a .preservaçâo
da saúde e fôrça dos trabalhadores;
b) - quando a extensão do deslocamento de mão de obra impuser tais
medidas, locais
pouso sejam e11centrados em lugares convenientes
ao longo das vias principais, apresentando perfeitas condições de hígfene e facilidade necessárias para
cuidados médicos
4. 'Quando os -trabalhadores recrutados viajarem em grupo para o tucal
de trabafho .e quando fôr longo o bre.
jeto a ser percorrido, devem os mesmos ser acompanhados por uma pessoa responsável.

de
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condições locais, alimentos, água potável, combustível, utensílios de cozinha, roupas e cobertas.
Artigo 14

Qualquer trabalhador recrutado:
que se torne incapacitado, seja
por doença, seja por acidente, durante a viagem para o local de traa)

balho ;
b) que tiver sido julgado pelo exame médico incapaz para o emprego;
C) que não seja contratado depoisdo recrutamento por uma razão pela
qual não seja responsável; ou
d) que
autoridade competente
verifique ter sido recrutado 'por fraude ou êrro, deve ser repatriado àsexpensas do recrutador ou do· empregador.
vá

Artigo 15

Quando as famílias dos trabalhadores recrutados tiverem sido autorizadas a acompanhá-los ao local de
trabalho; a autoridade
competente
deve tomar as medidas necessárias
para salvaguardar sua saúde e bem
estar durante a viagem.
Em particular:
a) os artigos 12 e 13 da presente
Convenção devem-se aplicar a essas
famílias;
b) no caso de "repatrlamento do
trabalhador, em virtude do artigo 14,
a família deve também ser repatriada'

c)

no-caso de morte do trabalhador durante a viagem para o local
dto trabalho, sua família. deverá ser
repatriada.
Artigo 16
A autoridade corrmetente deverá

Artigo 13
1'. As despesas da viagem de trabalhadores recrutados até o local de
trabalho, bem como todos os gastos
feitos para sua, proteção durante a
viagem, serão importados pelo recrutador- ou pelo empregador.

2. O recrutador ou o empregador
deve. fornecer aos trabalhadores rccrutados tudo que possa ser' necessário a seu confôrto durante a viagem para- o local de trabalho e, prmcípalmente, segundo requeiram. as

ü-

mitar a quantia que pode ser paga
aos trabalhadores recrutados, a título de adiantamento de salários, e regulamentar _as condições nas quais
são feitos êsses adiantamentos,

Artigo 17
L Todo Membro para o qual esta parte da Convenção estiver em vigor, se compromete, na medida em
que a legislação nacional o permita,
a tomar tôdas as medidas apropriadascontl'a a propaganda enganosa a
respeito da emigração e imigração.
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2. Para êsse fim, procurará' colaquando necessário, com
os
outros Membros interessados.
boral'~

Artigo 18

Nos casos apropriados, cada Membro deve tomar medidas', nos limites
de sua competência, a" fim de facilitar a partida, a viagem e' a chegada
de pessoas que migrem para empregar-se em fazendas.
Artigo 19

o

Todo Membro, para o qual esteja
em vigor presente parte da Convencão, compromete-se a manter em sua
Jurisdição serviços médicos apropriados, encarregados de:
a)
verificar, quando necessário,
tanto no momento da partida, como
na -de chegada, o estado de saúde 'satísfatórfo das pessoas que migrem
para se empregar em uma fazenda e
do" membros de suas famílias autorizados a acompanhá-los ou a êles se
unir;
b) assegurar, às pessoas que migrem
para se empregar em uma .fazenda,
bem como . aos membros de suas famíuas, assistência - médica. satísfatôria, e boas condições' sanitárias, quer
no momento do embarque,quer durante a viagem, quer por ocasião de
chegada ao local de destino.
PARTE lI!

Contratos de trabalho e abolição
de sanções penais

S, A duração máxima de serviço que
pode ser estipulada explícita ou· ím ~

pücitamente, num contrato, para em.prêgu que requeira viagem longa e
custosa, não deve, em caso algum, exceder a dois anos se os trabalhadores não estíverem . acompanhadcs de
SUE:.S famílias,
nem a três anos se
delas estiverem acompanhados.
4: A autoridade competente pode,
após consulta às organizações de empregadores e trabalhadores representantes das partes interessadas, se
existirem, excluir da aplicaçâç da
presente parte da Convenção os contratos passados entre empregadores e
trabalhadores não manuais, aos quais
a liberdade de escolher um emprego
é garantida de modo satisfatório;
essa exclusão poderá estender-se -ao
conjunto de .trabaíhadores de razendas de um térrrtcnc, aos trabalhadores de fazendas empregados em culturas determinadas, aos trabalhadores
de uma emprêsa determínada ou a categorias particulares de trabalhadores
de fazendas.
Artigo 21

Em todos os países em que o rompimento do contrato de trabalho por
parte dos trabalhadores de fazendas
acarretar sanções penais, a autorfdade competente deve procurar abolir
tais sanções .

.A rtigo 22
A abolição de tôdas essas sanções
penais deve ser realizada POI' meio de
uma medida apropriada, aplicável

ímedíatamente.
~. A lei e os regulamentog em vi~
gor no território Interessado determinarão a duração máxima de ser-

viço que pode ser estipulada, explícita ou implicitamente,
num contrato escrito ou oral.
2.
A duração máxima de serviço
que pode ser estipulada 'explícita ou
implicitamente num contrato, para
emprêgo que não necessite viagem
longa e custosa, não deve, em caso
algum, exceder a doze meses e os
trabalhadores .não estiverem acompanhados de suas famílias, nem a dois
anos se' delas estiverem acompanhadOS.

Artigo 23

Para os fins da presente parte da
Convenção o têrmo "rompimento de
contrato" significa:
a) qualquer recusa ou omissão, por
parte do trabalhador, em começar ou
executar o trabalho estipulado
no
contrato;
b) qualquer neglígêncla ou falta de
dilígêncía da' parte do trabalhador;
c) ausência do trabalhador, sem
autortzação ou razão justificável;
d) deserção do trabalhador;
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PARTE IV

Salários
Artigo 24

1. Deverá ser encorajada a ftxação de taxas mínimas de salário por
meio de acôrdos coletivos, ucremente
negociados entre os sindicatos dos
trabalhadores interessados e os empregadores ou organizações de empregadores.
2. Quando não houver métodos; adequados. de flxaçâc de taxas mínimas
de salárto por meio de acôrdos coletivos, serão tomadas medidas ne.cessáa-ías para permitir a determinação de taxas mínimas de salário,
quando fôr o caso, por meio de legislação nacional, em consulta, baseada em igualdade absoluta, com os
representantes dos empregadores
e
dos trabalhadores, entre os quais figurarâo representantes das respectivas organizações, se existirem.
3. As taxas mínimas de salário,
fixadas em conseqüência das. medidas tomadas com a aplicação do parágrafo precedente, .serão obrigatórias para os empregadores e trabalhadores interessados e não poderão
ser reduzidas.
Artiqc 25
1. Todo Membro,

para o qual a
presente Convenção esteja em vigor,
deverá tomar medidas necessárias
para que Os empregadores e trabalhadores interessados tenham conhecimento das taxas mínimas de salário em 'vigor,·e também para que
os salários efetivamente pagos não
sejam inferiores às taxas mínimasaplicáveis; essas disposições devem
compreender 'tõdas as medidas, necessarias de ccntrôle, inspeção e sanções, apropriadas às condições de
trabalho nas fazendas do país interessado.
2. Todo trabalhador, ao qual as
taxas mínimas sejam aplicáveis e
que tenha recebido salários ínferíores a essas taxas, terá o direito, por
via [udícíárfa ou por outro meio apropriado, de recuperar a soma que lhe
é devida; em prazo que poderá ser
determinado pela legfslaçâo nacional.

Artigo 26

Os salários em dinheiro deverão
ser pagos exclusivamente na moeda
corrente, sendo proibido o pagamento
em forma de notas promissórias, titulos, ou qualquer outra forma alega;
da como representante da moeda Ia,
gal.
Artigo 27
1. A legislação nacional, as convenções coletivas ou as sentenças arbitrais podem autorizar o pagamento parcial do saíárfo em utilidades,
quando tal forma de pagamento fôr
costumeira ou desejável; o pagamento de sajãrto sob a forma de bebidas
alcoólicas ou drogas nocivas não será admitida em circunstância alguma.
2. 'Sempre que fôr autorizado o pa~
gamento parcial de salários em utí.,
Iidades serão tomadas medidas apropriadas para que as prestações em
utilidades sirvam ao uso pessoal do
trabalhador e de sua família e sejam conformes aos seus Interesses.
3. Quando alimentos, habitações
roupas e outros suprimentos e servi~
ços essenciais constituírem parte da.
remuneração; tôdas as medidas práticas e possíveis serão tomadas para
que se assegurem que os mesmos sejam adequados e que seu valor em
dinheiro esteja exatamente calculado.

Artigo 28

O salário será pago diretamente ao

trabalhador interessado, a não ser que
a legislação nacional, uma convenção
coletiva ou uma sentença arbitral dísponha de' modo diverso sôbre
es-:
sunto. ou que o trabalhador Interes..
sado aceite um outro processo.
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Artigo 29

E' proibida aos empregadores nmt-.
tar, de qualquer f orma, , a faculdade
do trabalhador de dlspor livremente
do seu salário.
Artigo ·30
1. Quando, no quadro de uma emprêsa, forem crtados armazéns para
a venda de' mercadorias aos trabalhadores, ou serviços auxiliares para
os trabalhadores, nenhuma coerção
deverá ser exercida sôbre os traba-
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jhadores para que, se utilizem dêsses
armazéns ou serviços.
2. Quando fôr possível ·0 acesso te.
outros armazéns ou serviços, a autoridade competente tornará medidas
apropriadas de modo a conseguir QtW
as mercadorias sejam vendídes e que
serviços sejam prestados a preços
justos e razoáveis, e que os. armazous
e serviços estabelecidos pelo empregador não sejam explorados com fins
lucrativos, mas unicamente no íntc-.
rêsse dos trabalhadores, .
Artigo 31

1. Os descontos de salários deve;
rão ser permitidos apenas em determinadas condições e limites presta-itos pela legislação nacional oi, fixados por convenção coletiva ou sentença arbitral.
2, Os trabalhadores deverão ser
informados, pelo modo que a autoridade comp-etente considerar mais
apropriado, sôbreas condições e limites dentro dos quais tais descontos poderão ser efetuados.
Artigo 32
E' proibido Qualquer desconto de
.salárfos com a .fínalídade de assegu .
rar um pagamento direto ou indireto feito por um trabalhador a .um empregador, seu representante ou qualquer intermediário (tal como um
agente encarregado de recrutar os
trabalhadores) com o fim de obter ou
conservar o emprêgo.

Artigo 33
1. O salário será pago em. intervalos regulares. A não ser que existam
outros arranjos satisfatórios que assegurem o .pagamento do salário em
intervalos regulares, os intervalos em
que o salário deverá. ser pagc serão
prescritos 'pela legislação nacional ou
fixados por convenção coletiva ou
sentença arbitral.
2.' Quando terminar o contrato' de
trabalho, a determinação final 'do total de salário devido 'será efetuada
de aeôrdo com- a 'legislação nacional,
convenção coletiva ou sentença arbítral, ou, na falta de tal legislação,
convenção ou sentença, dentro de um
prazo razoável, calculado segundo as
disposições do contrato.
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Artigo 34

Quando necessário, serão tornadasr.iedídas eficazes a fim de informar
os trabalhadores, de modo apropríadoe fàcílmente compreensível:
a) das condições de salário que lhes:
serão aplicadas, antes de começarem
a trabalhar, ou quando houver qualquer alteração dessas condições;
b) no momento de cada pagamen-.
to do salário, dos elementco que constltuem o seu salário para período de
pagamento considerado na medida
em. que êsse, elementos fOi'em susceptíveis de variar.
. .

Artigo 35

As leis e regulamentos relativos às
disposições dos Artigos 26 e 34 de .
presente Convenção devem:
a) ser levados ao
conhecimento
dos interessados;
b) determinar as pessoas encarregadas de assegurar sua execução;
c) prescrever sanções adequadas ou
outras medidas em caso de in-fração; e
d) prever, quando fôr o caso,
a
manutenção de arquivos segundo forma e métodos apropriados,
PARTE V

Férias anuais remnmenuiae
Artigo .36

Os trabalhadores empregados de fazendas deverão beneficiar-se de férias' anuais remuneradas, após um
período de serviço contínuo para O<
mesmo empregador.

Artiçc 37
1. Cada Membro, para o qual esta
parte da Convenção estiver em vigor, será livre para decidir sôbre o
modo por que será assegurada 8, con ~
cessão de férias remuneradas em fazendas, 2. A concessão de férias remunera..
.das em fazendas poderá ser assegurada eventualmente por meio de convenção coletiva, ou confiando-se sua.
regulamentação a organismos espe-ciais.
.
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3. Quando o modo porque ror as.segurado o direita a térlas. .remuneradas nas fazendas o permrtír:
(t)' deverá proceder-se a ume-cousul ta prévia. mínucíosa às organizacões interessadas mais representattvas de empregadores e trabalhadores,

se éxístírem -e .a tôdas 85 outras pessoas . especi~lmente .qualifíeadas para
tal pelaprofissáo ou fun~mo que exerçam,desde que a autoridade comp~
tente julgue necessário a elas se dirfgir.

b) Os empregadores e trabalhadores interessados deverão participar
da regulamentação das férias remuneradas, serem consultados, ou terem
o' direito de serem ouvidos na forma
e medida que poderão ser determi'nadas pela legislação nacional, mas
em todos os casos, baseado em absoluta igualdade.

Artigo 38

O período mínimo exigido de servIço .contínuo e a duração mlDlma
das férias anuais remuneradas serão
determinados por meio.. da legislação úacíonal, convenção coletiva, sentença _arbitral ou organismos _especiais encarregados da regulamenta
cão de férias remuneradas em fazendas, ou. por todos os outros método)';
aprovados pela autoridade competente,
Quando oportuno, deverá ser pre'visto, de acôrdo com o processo estabelecido para a regulamentação de
férias remuneradas em fazendas:
a)' um regime 'mais favorável para
os menores, caso as férias anuais remuneradas concedidas aos' adultos não
sejam consideradas apropriadas para
os menores ;
,
b) um aument-o' -da duração
dasférias remuneradas,' com a duração
-dc serviço;
.
C) férias proporcionais ou, na sua
falta. uma, indenização compensatória, se o período de serviço contínuo
de mil trabalhador não tiver dura-ção suficiente para lhe permitir fémas anuafs: remuneradas, mas exceder de um período mínimo, determinado de acôrdc com o procedímento estabelecido; e
,d) durante as férias remuneradas,
a exclusão de dias feriados oficiais
ou costumeiros, de períodos do re:POUSQ semanal e, nos )imites fixados
'Conforme o procedimento estabelev

cído, interrupções temporárias de. tra ..
balho devidas, sobretudo, a doença ou
acidentes,
'
Artigo 40

L 'I'óda pessoa que entre em férIas
em virtude desta parte da Convenção
receberá, durante todo o perfodc das
férias, uma remuneração' não ínte-.
rior a sua .remuneração habitual, ou
à remuneração prescrita de ac6rdo
com. os parágrafos 2 e 3 do presen,
te Artigo.
2. A .remuneraçâo para o período
das férias. será calculada do modo
prescrito pela Iegíslaçao nac.onar,
convenção coletiva; sentença arbitral
ou organismos especiais encarregados
da regulamentação das férias remuneradas em fazendas, ou por qualquer outro meio aprovado pela autoridade competente,
3. Quando, na remuneração da pes~
soa que entra em férias, se incluírem
utilidades, poderá ela nesse período
receber em dínheirc o e-quivalente às
utilidades,
Artigo 41

Todo acôrdo relativo ao abandono
do direito às férias anuais remuneradas ou à renúncia as referidas férias
será considerado nulo.
Artigo 42

'I'ôda pessoa que fôr dispensada ou
que deixe o emprego antes de .trrar
parte ou o total oas venas a que te ..
nha direito, deverá receber, para cada
dia de férias devido, em virtude desta
parte da Convenção, a remuneração
prevista no Artigo 40,
pARTE VI

Repouso Semanal
Artigo 43
1.- Os trabalhadores 'de fazendas
deverão, sob reserva' das exceções prevístas vnos Artigos seguintes, gozar,
em cada período de sete dias, de um
repouso de, no mínimo, 24 horas
consecutivas.
2, :t!:.sse repouso será, tanto quanto
possível, concedido símultâneamente
a todos os trabalhadores de cada ra,

zenda.
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3. O repouso
cclncidlrà,
tanto
quanto possível, com os dias estabelecidos pela tradição ou costumes do
país ou da região.
Artigo 41

- 1. Todo Membro poderá autorizar
exceções -totaís ou parciais (inclusive
suspensões e diminuições dé repouso) às disposições do Artigo 43, Ievando em .conta, especialmente, tôdas as considerações humamtárfas e
econômicas apropriadas e após consulta às associações qualtfícadas de
empregadores e trabalhadores, se
existirem.
2. Essa consulta não será necessária no caso de exceções que já tenham sido concedidas pela aplicação
da . legislação. em vigor.
Artigo 45

Cada Membro deverá, tanto quanto possível, estabelecer disposi'ções
que determinem períodos de repouso
como compensação às-suspensões ou
diminuições autorizadas em virtude
do Artigo 44, salvo quando acôrdos ou
costumes já tenham. previsto tais períodos . .
PARTE VII

Proteção à maternidade
Artigo 46

Para os fins da presente parte da
Convanção., o têrmo "mulher" significa tõda pessoa do sexo feminino, de
qualquer idade, nacionalidade, crença religiosa, casada ou não, e o têr .
mo "criança" significa tôda criança,
naecàda :de casamento ou não.
Ai-tigo 47

1. 'I'óda mulher a que se aplica a
presente parte da C:On venção tem
direito, mediante a apresentação de
uma prova da data presumível do
nascimento de seu filho, a uma licença de maternidade.
2. A autoridade competente- poderá,
após consulta aos' .organismos mais
representativos de empregadores e
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trabalhadores, se existirem; subordinar a concessão 'da licença de maternldade a um período determinado 'que
não exceda o total de 150 dias de emprêgc com um mesmo empregador
durante Os doze meses que precederem o parto,
3 .. O período da licença. de maternidade, será de, pelo menos, 12 semarias: parte da licença será obrígatórtamente gozada após o parto.
4. O período de licença obrigatória
após o. parto deverá ser determinado
pela legislação nacional, mas não devetá, de modo algum, ser inferior .a
seis semanas; o resto do total da ucença poderá ser tomado conforme o
que decidir a legislação nacional, seja.
antes da data; _presumida 00_ parto,
seja após a data da exptraçâo da licença obrlgatóría., seja, .aínda, parte
antes da primeira dessas datas e parte após a segunda.
5. 'Quando o parto tiver lugar após
a data presumida a Iícença -tomada
anteriormente será prorrogada até a
data efetiva do parto, e a duração da
licença a ser tomada obrigatoriamente após O parto não deverá ser redu ..
zide.
6. Quando fôr devidamente verifi-

cado que uma .doença rol causada
pela gravidez, a legislação nacional
deverá prever um período pré-natal
de licença suplementar, cuja duração
máxima poderá ser; fixada pela autoridade competente.
7. Quando rôr devidamente vcnn,
cs.do que uma doença foi resultante
do parto, a mulher terá direito a uma
prorrogação do período de licença
posterior ao parto, prorrogação essa,
cuja duração máxima poderá ser fixada pela autoridade competente.
g , Nenhuma mulher grávida poderá
ser obrigada- a executar qualquer tipo
de trabalho que lhe seja prejudicial,
no período anterior a licença de maternidade.
Artigo 48
1. A mulher se ausente do trabalho,
de acôrdc com as. disposições do Artigo 47, terá direito a receber auxílio em dinheiro e cuidados médicos.
2: As taxas de auxílio em dinheiro
deverão ser fixadas pela legislação
nacional, de modo a que sejam su..
fícientes para assegurar plenamente

f;:r'--.:s no
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a manutenção da mulher e de seu filho, em boas condições de higiene e
segundo um nível de vida conveniente.
3. "Os auxílios médicos compreenderão assistência, antes, durante e
depois do parto, por parte de parteíratdiplomada ou médico, e hospi-

talização, quando necessária; a livreescclha vdo médico e a escolha entre
um hospital público ou particular
deverão ser respeitadas, na: mecnca
do possível.
4. Quaisquer contrlbulçôes a serem
pagas segundo um sistema de segura
obrigatório que preveja auxílios de
maternidade, bem como quaisquer taxas calculadas com base DOS satartos
destinadas a custear tais auxílios,
devem ser pagas de acôrdo com o
total de homens e mulheres empregados nas emprêsas interessadas, sem
distinção de sexo, quer pelos empregadores, quer conjuntamente pelos
empregadores e trabalhadores.
Artig-o 49

1. Se uma mulher estívervamementando seu filho, ela será autorfzada a interromper o trabalho pe.,
ra. êste fim, nas condições que rorem determinadas pela legislação nacional .
2. As interrupções de trabalho para fins de amamentação devem ser
consideradas como horas de brabaIha e remuneradas como tal no caso
em que a questão fôr regulada pela
legislação nacional; quando a questão fôr regida por convenções coletivas, as condições 8er8.0 reguladas
segundo a convenção coteüva correspondente.
Artigo 50
1. A mulher que se ausentar Cio
trabalho na conformidade .das • dís.,
posícõesvdo Artigo 47 da presente
Convenção, não poderá seu empregador dai' aviso prévio 'de despedida,
durante a. referida ausência ou em
data tal que o prazo de aviso expire
durante a ausência supramencíonada.
.

2. A demissão de uma mulher pelo
simples motivo de estar grávida ou
amamentar seu filho será considerada ilegal.
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PARTE VIII

'Indenização pelos acidentes
de trabalho
Artigo 51

Todo Membro da Organização Internacional do Trabalho para o qual
a presente parte da Convenção estiver em vigor se compromete a estender a todog os trabalhadores das
fazendas o benefício das leis e i-egulamentos que tenham por objetivo
indenizar as vítimas de acidentes
causados pelo trabalho ou ocorridos
durante o mesmo.
Artigo 52

1. Todo Membro para o qual a presente 'parte da Convenção estiver em
vigor se compromete a conceder, aos.
nacionais de qualquer outro Membro
para o qual a referida parte da Convenção também estiver em vigor, e
que tiverem sido vitimas de acidentes
de trabalho ocorridos no território daquele, ou a seus dependentes, o mes~
mo tratamento assegurado aos próprios nacionais em matéria de indenização por. acidentes de trabalho.
2. Essa igualdade de tratamento serã assegurada aos trabalhadores estrangeiros e a seus dependentes, sem
qualquer condição de residência. No
que tOC9" entretanto, aos pagamentos
que um' Membro ou seus dependentes, tenham de fazer fora do território do referido Membro em virtude
dêsse princípio, as disposições a tomar serão regulamentadas, se neces ..
sérto, por acôrdos particulares entre
os Membros interessados.
Artigo 53

Para a indenização dos acidentes
de trabalho ocorridos com trabalhadores empregados de modo temperá..
rio ou constante no território de um
Membro; por conta de um empreendimento situado em terrftórío de cutro Membro, pode ser previsto que
será feita aplicação da legislação dêste último, por acôrdo especial entre
os Membros interessados.
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Artigo 58

PARTE IX

Todos os processos para investigação de conflitos entre empregadores
e trabalhadores serão tão simples e
'rápidos quanto possível.

1. Os trabalhadores deverão beneficiar-se de proteção 'adequada contra
todos os atos de discriminação, ten•.
dentes a restrmgír a: liberdade síndícal em matéria de emprêgo.
2. Tal proteção deve aplicar-se
principalmente, no que toca a atos
que tenham por finalidade:
a) subordinar a concessão de emprêgo à condição de que o empregado não se filie a nenhum sindicato, ou dêle deixe "de fazer parte;
b) admitir lllU traba-lhador ou prejudicá-lo por outros meios, devidos [\
sua filiação sindical ou à sua participação em. atividades sindicais tora das horas de trabalho.

Artigo 56

krtigo 59

1. Os empregadores e trabalhado'
res serão estimulados a evitar os con-.
flitos e, se êsses ocorrerem, a dirin.í-Ics imparcialmente por meio de
conciliação.
2, Em conseqüência, tôdas as medidas possíveis devem ser tomadas
para consultar os representantes das
-organizações de empregadores e de
trabalhadores, e. para fazê-los participar da criação e do tuncionamen..
te dos organismos de concílíaçâo,

1. As organizações de empregadores
e de trabalhadores devem beneficiarse de uma proteção adequada contra
quaisquer atas de interferência de
umas nas outras, seja diretamente,
seja cor seus agentes ou membros,
tanto ~ na sua formação como no seu
funcionamento ou administração.
2. Para os efeitos 'deste Artigo.
consideram-se, sobretudo; como atos
de interferência medidas que tendam
a provocar a criação de 'organizações
de empregadores dominadas por um
empregador ou uma organização de
empregadores, ou. a sustentar organízações de trabalhadores por meios
financeiros, ou outros, com o objetivo
de colocar essas organizações sob o
contrôle de um empregador ou uma
organização de empregadores.

Direito de Organização
e negociação coletiva

Artíço 54

o direito de empregadores e de
empregados a se assocíarem para
qualquer fim legal será garantídc por
medidas apropríadas ,
Artigo 55

3. Sob reserva do funcionamento
dêsses organismos, Incumbirá a!un"
.cionários . públicos proceder à inves ..
tdgação dos conflitos e esforçar-se
por promover a conctliaçâo
'ajudar
as .partes a chega-rem a uma soluçâo
imparcial.
4. Quando possível, taís funclonàrios serão especialmente designados
para essas funções.

e

Artigo 57

1. Serão instituídos, o mejs rápidamente possível, métodos para dirimir
os conflitos entre empregadores e
trabalhadores.
2. Representantes de empregadores
e de trabalhadores interessados, incluindo representantes das respectívas organizações, :::a80 existam partdcípação, tanto 'quanto possl~elna
aplicação dêsses métodos." sob a' forma e na medida fixada pela autoridade competente, mas sempre em numero e condíções . equivalentes.

Artigo 60

Organismos apropr-iados, às condicõea macionaís devem, quando necessário, ser instituídos para assegurar o
respeito ao direito de organização detinido nos Artigos precedentes.
Arttgo 61

Quando necessário, deverão ser tomadas medidas apropriadas às condições nacionais, para estimular e promover o maio!' desenvolvimento e
utilização dos processos de negociações voluntárias de convenções coletivas entre os empregadores e as 01'ganízações de empregadores, de um.
lado, e as organizações de trabalha-
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dores do outro a fim de regulamentar por êste método as condições -de
emprêgo.

derações .8 confederações, não pode
ser subordinada a condições tais que
restrinjam a aplicação das disposições
dos artigos 62, 63 e 64.

PARTE X

Arttgo 63

Liberâsule Sindical
Artigo 6.2

Os empregadores e os trabalhadores
sem qualquer distinção, têm direito.
sem autorização prévia, de constituir
organizações de sua escolha, bem CO~
mo 'de' se fi1iàr a essas, organizações,
com a única condição de se sujeitarem aos estatutos destas últimas.
Arti~o

1. No exercício dos direitos qUe lhe
são reconhecidos pela presente parte da Convenção, os empregadores,
trabalhadores e as organizações respectivas deverão, do .enesmo modo
que outras pessoas ou coletividades
organizadas, respeitar as leis locais.
2. A legislação nacional não deverá ser contrária nem aplicada de
modo contrário às .garantias previstas
pela presente parte da Convenção.

63
Artigo 69

1, As organizações de empregado-

res e as de trabalhadores têm o díreítc de elaborar seus estatutos e re~
gulamentoa administrativos, de eleger
livremente seus representantes, de organizar sua administração e atividades e de formular' seu programa de
ação.
2,' As autoridades públicas devemse abster de qualquer intervenção
capaz de limitar êsse direito ou impedir seu. exercício legal.
Artigo 64

As organizações de, empregadores
e as de trabalhadores não. são sujeitas a dissolução' ou suspensão pelas
autoridades administrativas.
Artigo 65

Para os fins da presente parte' da
Convenção o têrmo . "organização"
significa qualquer organização de
empregadores e de trabalhadores. q1.W
tenha por fim estimular e defender
Os interêsses dos empregadores ou
dos trabalhadores.
Artigo 70

O Membro para o qual essa parte
da Convenção

estiver em vigor se
compromete a tomar tôdas as medidas necessárias e apropriadas para
assegurar aos empregadores e aos
trabalhadores o livre exercício do direito sindical.
PARTE XI

As organizações de empregadores e
as de trabalhadores têm o direito de
constdtuh- federações e confederações
bem cómn de a elas se fíliar . Qua1~
quer outra organização, federação ou
confederação tem o direito de filiarse à organizações de empregadores e
de trabalhadores.
.

Cada Membro, para o qual esta
Convenção estiver em vigor, deverá
r.ianter um sistema de fiscalização
do trabalho,
.

Artigo 66

Artigo 72

As disposições dos Artigos 62, 63 c
64 se aplicam às federações e contederações das organizações .da empregadores e de trabalhadores.

Dos serviços de inspeção do trabalho serão encarregados inspetores devídamente treinados.

Arttgo 67

A aquisição da personalidade jurtdica pelas órganlzações e de empregadores e de -trabalhadores, suas te~

Inspeção do trabalho
Artigo

71

Artigo 73

Os trabalhadores e. seus representantes deverão gozar de tôdas as facilidades de capacidade de comumcar-se livremente com. os inspetores.
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Art-igo 74

1;, O sistema de inspeção do traba'lho terá as seguintes funções:
0,,) assegurar a. aplicação das dísposições legais relativas às condições
de trabalho e à prcteçâo dos trabalhadores no exercício de sua profissão, tais como as disposições relativas à duração do trabalho, aos salários, à segurança, Ü higiene e ao bemestar, ao emprêgo de crianças e adolescentes; e' de outras matérias conexas. na medida em que os inspetores
de 'trabalho fiquem encarregados de
assegurar a aplicação das referidas
disposições;
b) fornecer' ínformacões e conselhos
técnicos aos empregadores e trabalhadores sôbre os meios mais eficazes de observar as dtsposiçôea Iegais ;
d) levar ao conhecimento das autoridades competentes as deficiências
ou abusos que não sejam-especíncamente cobertos. pelas disposições legais existentes.
2.. Se
aos inspetores 'de trabalho
ferem confiadas outras funções, e~'
sàs não deverão interferir no exercicio de suas funções, prtncípaís, nem
prejudicar, de qualquer modo. a autoridade ou a imparcialidade necessárias aos inspetores nas suas relaçõeg
com os empregadores e trabalhadores.

Artigo 75

competente deverá
tomar medidas apropriadas para favorecer:
a) uma cooperação eficaz entre os
serviços de .ínspeçâo. de um- lado, c
outros serviços do Govêmc e as instituições públicas ou particulares uue
exerçam atividades análogas, do outro; e
b) A colaboração entre os funcionários da Inspeção .::;0 trabalho e os
empregadores e trabalhadores ou suas
organizações,
A .autorídade

Artigo 76
O pessoal da - ínsnecâo será CO':,11pôsto de funcionários,' públicos CUjo
estatuto e condições de serviço sej~m tais, Que lhes assegurem estabílídade no emprêgo e os tornem independentes de qualquer mudança de
Govêrno. ou influência exterroruudevida.
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Artigo 77

A autoridade competente deverá
tomar as medidas necessárias para
fornecer aos inspetores de' trabalho:
a) escrttórícs locais, devidamente
equipados de acôrdo com as necessidades de serviço, e acessíveis a tôdas
as pessoas' interessadas;
b) as facilidades de transporte necessártas ao exercício de SU8.;:; funções.
quando não exíatírem as de transporte público apropriadas.
2. A autoridade competente .tornará as medidas necessárias para reembolsar Os inspetores de trabalho de
tôdas as despesas de viagem e de tôdas as despesas acessórias ao exercício de suas funções'.
Artigo 78
1. Os inspetores de trabalho, devidamente credenciados, serão autortcactos a:
a) entrar livremente e sem aviso
prévio, a" qualquer hora do dia ou da
noite, em todo local de trabalho sujeito a inspeção;
b) penetrar durante o dia em todos' os locais; para os quais possa haver U..'U motivo razoável de supor que
estejam sujeitos ao contrôle da lnspeçâo:
c) proceder a todos, os exames, contrôles ou inquéritos' julgados necesráríos para se assegurarem de que
as disposições legais estilo sendo eficazmente observadas e, prínclpalmente:
i) Interrogar, a sós ou na presença:
ele- testemunhas, o empregador ou o
pessoal da emprêsa, sôbre . qualquer
assunto relacionado com a aplicação
das disposições legais;
ip pedir a exibição de todos os livros, registros e outros documentos,
cuja escrituração seja determinada
pela legislação nacional relativa às
condições de trabalho, a fim de veríficar sua conformidade com as disposições legais e de copiá-los ou dê:'
lcs fazer extratos;
iH) exigir a afixação de avises cuja
aposição seja prevista pelas dísposiçõcs legais;
iv) tirar ou
levar, para fins de
análise, amostras de materiais
substâncias utílizadascou . manufaturadas, desdi; que o empregador, ou seu
representante, seja .notdficado de que

c
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o materfal e as substâncias foram tiradas ou levadas para tal' fim.
2. Por ocasião de uma :yisi~a de
inspeção, os .ínspetores deverão ínfcrmar sua presença ao empregador, 011
seu reuresentante a não ser que considerem tal aviso' prejudicial à eficáela: do contrôle ,
Artigo 79

.Sob reserva das exceções que pós'saro ser previstas pela legislação, os
inspetores do trabalho:
a) não poderão ter tnterêsse algum,
direto ou indireto, nas emprêsaa CO~
locadas sob seu contrôle;
b) serão obrigados, sob pena de
sanções penais ou de medidas disciplinares apropriadas, a não revelar,
mesmo depois de ter abandonado seu
serviço, os segredos de fabricação ou
de comércio ou os processos de exploração de que possam ter tido conhecimento no exercício de SURS funções;
c) deverão- considerar como absolutamente confidencial a origem ele
qualquer queixa, que lhes assinalem
algum defeito' na instalação ou ínfração às disposições legais, e absterse de revelar ao empregador, ou seu
representante, que alguma visita de
inspeção tenha sido feita em coneeqüõncía d,e uma reclamação.
Artigo 80

.ínspeçâo de trabalho deverá ser
informada dos acidentes de trabalho
e dos casos de doença profissional,
nas situações e na máneh-a prescritas
pela legislação nacional.

um aviso prévio, a fim de ser remediada a situação ou para que sejam
tomadas medidas preventivas.
2, lt deixado a critério dos inspetores de trabalho a faculdade de
dar .av.sos ou conselhos em lugar de
intentar ou recomendar processos.
Artigo 33

Deverão ser prevtstas pela legislação nacional, e eficazmente aolicadas, sanções adequadas, para a
violação das disposições legais cuja
aplicação depender do contrôle dos
inspetores de trabalho e para os impedímentog criados aos inspetores de
trabalho no exercício de suas funções.
Artigo 84

1. Os inspetores de trabalho ou os
escrttórtos de inspeção local, conforme o caso, serão obrigados a submetei' à autoridade central de inspeção
relatórios periódicos de caráter geral
sôbre os resultados de suas atividades.
2. esses relatórios serão estabelecidos, segundo o modo prescrito pela
autoridade central e tratarão dos
assuntos periodicamente indicados
pela mesma autoridade; serâo submetidos à' áutorldade central, pelo menas tão freqüentemente quanto ela .J
determinar e, de qualquer modo, pelo
menos' uma vez por ano,

A

PARTE XII

Hcibitação
Artigo

Artigo 81

Os locais de trabalho deverão ser

inspecionados tão freqüente e cuidadosamente quanto necessário, para
assegurar a aplicação efetiva das disposições legais em questão.
Artigo 82

1. As pessoas que violarem ou negligenciarem a observância das disposições legais,' cuja execução íncumbe aos inspetores de trabalho, serão
passíveis de procedimento "legal, sem
aviso prévio. A legislação nacional
poderá, contudo, prever exceçôes r pa-'
ra os casos enl.que.deverá ser dado

~5

As autoridades competentes deverão, em consulta com os representantes das organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas,
quando existirem, estimular tôdas as
medidas que tendam a fornecer alejamentos adequados aos trabalhadores nas fazendas.

Artigo 86

1. As normas e prescrições mini-

mas relativas às acomodações a serem fornecidas de acôrdo com o Ar~
tígo anterior serão estebelecidag pelas autoridades públicas competentes. Essas últimas, quando possível,
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instituirão organismos consultivos
constituídos de empregadores e trabalhadores encarregados de dar sua
opinião sõbre questões relativas ao
alojamento.
2. Tais normas mínimas deverão
incluir prescrições relativas 8.0S seguintes elementos:
a) materiais de construção a serem
usados;
b) dimensões mínimas
de alojamento, disposição, ventilação, superficie e altura das peças;
c) superfície para uma
varanda,
instalações para cozinha, Iavandarre
despensa, reservatórios de água e instalações sanitárias.
Artigo 87

Sanções apropriadas. para a viola ~
çâo das disposições adotadas nos têrmos do Artigo precedente deverão
ser previstas pela legislação e, eficazmente aplicadas.
.

Artigo 90

.1. As normas relativas a esses serV1ÇOS médicos
serão determinadas
pelos podêres púbncoa. Os rerertrtoa
serviços deverão ser suflcrentes para
o número de pessoas Interessadas e
seu funcionamento assegurado por
um número suficiente de servidores
qualificados.
2. Tais serviços, quando ínstltuídos
pela autoridade competente, deverão
estar de acõrdo com as regras, costumes e úeos seguidos pela" autoridade
interessada.

Artigo 91
A autoridade competente, em consulta com os representantes das organizações interessadas de empregadores e trabalhadores quando existirem
deverão toma}' medidas nas regiões
de fazendas, para a supressão ou contrôle das doenças endêmicas exístentes.
PARTE XIV

Artigo 88

Disposiçãee tíeuue

f. Quando o alojamento tiver sido

fornecido pelo empregador, as condições de locação para os trabalhadores de fazendas não serão menos
favoráveis que as previstas pela 'Iegislaçâo ou costumes nacionais.
2. Cada vez que um trabalhador
alojado fôr dispensado, deverá ser-lhe
concedido um prazo razoável para,
deixar a casa.' Nesses casos, quantia
não previsto por lei, êsse prazo deverá ser fixado por um processo de
negociação reconhecido; se tal pro"
cesso falhar, dever-se-á recorrer ao
processo judiciário normal.
PARTE

xm

Serviços. médicos
Artigo 89

As autoridades 'competentes, em
consulta com os represenantes .daa
organizações de empregadores e trabalhadores interessados, caso existam, favorecerão qualquer medida no
sentido de colocar serviços médicos
apropriados à disposição dos trabalhadores das fazendas e de sua~ fa-

mílias.

Artigo 92

As ratificações formais da presente Convenção serão comunicadas ao
Diretor-Geral da Repartdçào Internacional, do Trabalho, e por êle regtstradas.
Artigo 93

A presente convenção apenas
vinculará os Membros da Organização Internacional do Trabalho, cuja
ratifícaçâo tiver siéio registl'adapelu
Diretor-Geral.
2. A presente Convenção entrara
em vigor seis meses após a data em
que forem registradas, de acôrdo com
o Artigo 3.9 , as ratificações de dois
dos seguintes países: República Arabe Unida, Argentina, Bélgica, Birrnânía, Bolívia, Brasil, oenêo, China, coIômbia, Gosta Rica, Cuba, República
Dominicana, Equador, Espanha, Estados Unidos da América, Etiópia,
França, Ghana, Guatemala, Hain,
Honduras, Indía, Indonésia, Itália, Li
berre, Federação da Malásia, México,
Nicarágua, Paquistão, Panamá, PaísesBaixos, Peru', Filipinas, Portuga... Re14
1.
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no-Unido da oca-nretenne e Irtanda
do Norte, Salvador, Sudão, Tailândia,
União das Repúblicas Socialistas So-

viéticas e Víet-Nam:
3. Esta Convenção entrará em vigor, para cada Membro, seis meses
após. 3. data do registro de seu ínatrumento de ratificação.
Artigo 94

1. Qualquer" Membro, que houver
ratificado a presente Convenção, poderá denunciá-la ao término de UIU
período de dez anos após a data de
sua vigência inicial, mediante comunicação ao Diretor-Geral da Répartição Internacional do Trabalho,
e por êle registrada. A denúncia su
terá efeito 'Um ano após ter sido registrada.
2. Q1.:1alquer Membro, que houver
ratificado a presente Convenção e, no
prazo de um ano. após o térmmo do
período de dez anos .mencíonado nu
parágrafo precedente, não fizer USU
da faculdade de denúncia prevista.
pelo presente ArUgO, estará obrtgado
por um nôvo período de dez anos e,
em seguida, poderá denunciar a pi-esente Convenção no término de cada
período de dez anos, nas condições
previstas no presente Artago.
Artigo 95

o

Diretor-Geral da Repai-tlçào
Internacional do Trabalho notdtrcará a to-dos DE Membros da Organízaçâo
Internacional do Trabalho do registro
de tôdas as ratificações e denuncias
que lhe forem comunicadas pelos
'Membros da Organização.
2. Ao notificar os Membros da Organização do registro da segunda ratíttcação que "lhe tiver sido comumcada, o Diretor-Geral chamará sua
atenção para" a .data em que, a presente Convenção entrará em vigor.
1.

Artigo 96

, O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicara
ao Secretário-Geral das Nacões '0111das, os dados completos sôbre tôdas
as ratificações e atos de denúncia por
êle regtstrados de acôrdo com as determinações dos Artdgos precedentes.

l1ytigo 97

Sempre que julgar necessário, cConselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho apresentará à Coníerêncía Geral relatório sôbre a aphcaçâo' da presente
Convenção e examinará a conveniênela de inscrever na ordem do dia 'da
Conferência a questão de sua revisão
total ou parcial.
Af.tigo 913
1. Caso a Conferência .adote uma
nova Convenção que importe em revisão total ou parcial da presente, ~,
a menos que a' nova Convenção dtsponha de outra forma:
a) a ratificação, por um Membro,
da nova Convenção que fizer a revisão, acarretará, de pleno direito, não
obstante o Artigo 94 acima, denúncia imediata da presente desde que
a nova Convenção tenha entrado em
vigor;
.
o) a partir da data de entrada em
vigor da nova Convenção, a presentedeixará de estar aberta à ratificação dos Membros.
2. A presente Convenção permanecerá em vigor , todavia, na sua
forma e contudo, para os Membros
que a tívérem ratificado e que' não
ratifiquem a que fizer a revisão.
Artigo 99

As versões francesa e Ingtesa do
texto da presente Convenção tatào
igualmente fé.
O texto que precede é o texto au
téntíco da Convenção devidamente
adotada pela conferência Geral -da
Organização jnternacíonal do 'I'rabalho, em sua quadragésima SBf;U.'1d3
Sessão que se reuniu em Genebra 8
Que foi encerrada a 26 de ju:c"h,;. de
R

1958.

o

Presidente da Conferência: B.

K. DAS.

o Diretor-Geral. da Repartdção Internacíonal do Trabalho: - David
A. Morse.
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DECRETO N9 58.827 JULHO DE 1966

DE

14
.

DE

vencão, que será denominada ('011vençâo sôbre o Exame Médico dos
Pescadores, 1S59.

Promulga a Convenção n 9 113 .etouoo
ao e:;;ame-- médico dos -neecaaoree,
O Presidente da República,

Havendo o Congresso ~ Nacional
aprovada pelo decreto legiclatívo 11Úmero 27, -de 1964, a Convenção número 113, relativo. ao exame medico
dos pescadores adotada em Genebra
a ,19 de junho de 1959, -por ocasião
da quadragésima terceira sessão dá
Conferência

Geral

da

Organízaçâo

Jnternacional do Trabalho;
E havendo a referida Convenção
entrado _em vigor, para o Brasil de
'Conformidade com seu artigo 79 parágrafo 39 a 19 de março de 1966,
isto é, doze meses após 0- registro
da ratificação brastleíra na Repartição Internacional do Trabalho o oue
se efetuou a 19 de março de, 1965;
Decreta que a referida- Convenção.
apensa por cópia ao presente der 'eto, seja executada. e cumprida tão
inteiramente como" nela se contém.
Brasília, 14 de julho de 19f;!G; 145<)
da' Independência e 789 da República.
H. CASTELJ,Q BRANCO

Juracy Magalhães

CONVENÇAO 113
Convenção. Relativa ao Exame
Médico dos Pescadores

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho.
Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Reparbíçâc
Internacional do Trabalho e reunida
nessa cidade a 3 de junho de 1959,
em sua quadragésima-terceira 8e8230;
·Após ter decidido adotar dívereas
proposições relativas ao exame médícocdos pescadores, questão que se
acha- compreendida no quinto ponto
da ordem do dia da Sessão;
Considerando que estas proposições
devem tomar a forma de uma Convenção Internacional,
Adota, neste décimo-nono dia do
mês de junho de mil novecentos e
Cinqüenta e nove, a seguinte con-

1. Para os fins da presente COIlvençâo, o, têrmo "barco de .;esca"
compreende tôda espécie de IJaTsO,
navio ou embarcação, de pz-oprtedadepública ou privada, utilizada
para
pesca marttíma em água salgada.
2. A. autoridade competente pode,
após consulta, às organizações Inte-.
ressadas de pescadores e de armadores de barcos de pesca, se existirem,
isentar da aplicação das disposições
da presente. Convenção os navios,
que, normalmente, não efetuam viagens marítimas de duração superior'
a três dias.
3. A presente Convenção não se
aplica à pesca em portos ou -m 6tuáríos -nem às pessoas que se {'.edícam à pesca por esporte ou diversão.
t

Artigo 29
P~SQa alguma poderá empregar-se
a bordo de barco de pesca, em '_ ualquer serviço' se não apresentar um
certificado .que ateste sua 'capacíd-de
física para o trabalho a ser realizado. no mar, certificado êsse assinado'por médico autorizado neta. autoridade competente.

Artigo 39

1. A autoridade competente determinará, após consulta às organizações interessadas de pescadores .e dearrr adores de barco de pesca, 'se exle,
tirem, a natureza do exame médico
a ser efetuado e as indicações quedevem -constar do certificado.

2. Para a determinação da natureza do exame serão levadas em conta
a idade do interessado e a natureza
do trabalho a ser efetuado.

3. O certificado deverá atestar.
principalmente. que o portador nãosofre de nenhuma. doença que possa.
ser agravada, pelo serviço no mar ou
o torne incapaz para aquêíe serviço.,
ou traga riscos para a saúde de outras . pessoas abordo.
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1. O certificado médico de pessoas
-com menos de vinte e um ancsper~
manecerá válido por um período que
não exceda um ano, a contar da data
de sua expedição.
2. _O certificado médico de pessoas
com vinte eum anos, ou mais, permanecerá válido por um período a
ser fixado pela autoridade competente.
3. Se o perrodc de validade de um
certificado expirar durante uma via.gem, o certtfícaoo permanecerá válido
.até o término da viagem.
Artigo 5°
No caso de ser recusada, a uma
pessoa ja examinada, a concessão de
-certãficado médico, tomar-se-âo providências no sentido de lhe possibilitar um nõvo exame, por médico ou
junta médica, com função de árbítros, sem dependência a qualquer armador de barco de pesca ou a qualquer organização de pescadores cu de
armadores de barco de pesca.
Artigo 6°

As ratificações formais da presente Convenção serão comunicadas ao
.Díretor-Geral da Repartição Inter-ia,
cional do Trabalho e por êle regfstradae.
Artigo 79

presente Convenção apenas
vinculará os Membros da Organização tntemactonat do Trabalho cuja
-ratírtcaçêo haja sido registrada pelo
Diretor-Geral.
2. Esta .Convençãc entrará em vigor doze meses após terem sido registradas pelo Diretor-Geral as ratificações de dois Membros.
3·. Em seguida, a Convenção entrará em vígor, para cada Membro dOZ8
.IDes€'.3 após a data em que a sua ratificação tiver sido registrada.
1.

A

Artigo 89

1. Qualquer Membro, que houver
ratificado. a presente Convenção, po-derá denunciá-la ao término e um

EXECU+'IVO

período de dez anos após a data da
sua vígêncía. inicial, mediante comunicação ao Diretor-Geral da Repar,
tição Internacional' do Trabalho, e
por êle registrada. A denúncia SUrtirá efeito somente um ano após ter
sido regístrada .
2. Qualquer Membro, que
houver
ratificado a presente Convenção, e no
prazo de um ano após o término do
período de dez anos mencionado nu
parágrafo precedente não tiver feito
uso da faculdade de denúncia, prevista no presente Artigo, estará vinculado por um l1ÔV'O período de .ez
anos, e em seguida" poderá denunciar a presente Convenção no término de cada período de dez anos. cas
condições previstas no presente Ar-·
tigo.
Artigo

9~

1. O DIretor-Geral da' Repa,tição
Internacional do Trabalho notifi-ará
a todos os Membros da Orgamaaçâo
Internacional do Trabalho do regtstro de tôdasas ratificações e denúncias que lhe forem comunicadas pelos Membros da. organização.
2. Ao notificar os Membros da Organização do registro da segunda ratíftcação que lhe tiver sido comuni..
cada, o Diretor-Geral chamará sua
atenção para a data em que a presente convenção entrará em vigor,
Artigo 10

o Diretor-Geral da Repartição Internactonal do Trabalho comunicará
ao Secretário-Geral das Nações Unidas, para efeito de registro, nos têrmos do Artigo 102 da Carta das Nações Unidas! 03 dados completos a
respeito 'de tôdas as ratificações e
atos de denúncia que houver regtstrado de acôrdo com os' Artigos precedentes.

Artigo 11

Sempre que julgar necessário o
Conselho de Administração da Repartição Internacional do, Trabalho
anresentará à Conferência Geral um
relatório sõbre a apncação da presente
Convenção, e examinará a conv.mêncta de inscrever na ordem do dia.
da Conferência a questão de' sua re··
visão total ou parcial.
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Artigo 12

1. Caso a Conferência. adote uma
nova Convenção que importe na revisão total ou parcial da presente
a
menos que a nova Convenção disponha de outra forma:'
a) a ratdficação, por um Membro
da nova Convenção que fizer li revisão, acarretará, de pleno" direito 1:á0
obstante o Artigo 89 acima denúncia
imediata da presente desde que a
nova Convenção tenha entrado em vi.,
gor,
b)
a partir da data entrada em
vigor da. nova Convenção que' fizer
-a revisão, a presente deixará de estar aberta à ratificação pelos Membros.
2. A presente Convenção permaneterá em vigor, todavia na sua forma
e conteúdo, para os Membros que a
tiverem ratificado e que não ratírtquem a que fizer a revisão.

Artigo 13

As versões francesas e ínglêsa do
texto da presente Convenção _farão
igualmente fé.
O texto que .procede é o texto autêntico da Convenção devidamente
adotada pela Conferência Geral da
Organização Internacional do Trabalho, em sua quadragésima-terceira
'Sessão, que se reuniu em Genebra e
que foi encerrada a 25 de junho de
1959.

Em fé de que, assinaram a 1,5 de
junho de 1959. -r- O Presidente da
Conferência. - 'Erik: Dreuer , - O
"Diretor-Geral da Reparbíçáo Internacional do Trabalho. - Ddvid A.
.1I-10r8e.
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tígó 87, número I, da Constituição Fedcral, da autortzaçào contida no artigo 1Q da Lei no 4.977, de 12 de maio
de 1966 e, ouvido o Tribunal ele Contas
da União, como preceitua o artigo 93,
dà Regulamento Geral de Contabíh-:
dade pública, decreta:
Art. 10 E' aberto o crédit-o especial
de Crg 7.493:000.000 (sete bilhões,
quatrocentos e noventa e três milhões
de cruzeiros), para atendimento das
despesas . do 'Destacamento Brasileiro
da Fôrça Armada Interamericana
FAIBRAS - criado pelo Decreto no
56.308, "de 21 de maio de 1965, de
acõrdo com o Decreto Legtslatívo nv
38, de 20 de maio de 19G5, discriminado da seguinte forma:
a) Estado..Maior das Fôrcas Armadas - Cr$ 20.000.000 (Vinte míIhôes de cruzeiros);
b) . Ministério da Marinha CrS
2.174.000.000 (dois bilhões, cento e setenta e quatro milhões de cruzeiros);
c) Ministério da Guerra - Cr$ ...
5.146.000,000 (cinco bilhões, cento e
quarenta e soeis milhões de cruzeiros) ;
d) Ministério da .aeronáuüca
crs 153.000.000 (cento e cinqüenta e
três' milhões de cruzeiros).
Art. 2.9 ãete decreto entra em vigor
na data de sua publicaçâo.
.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em. contrário.
Brasília, 15 de julho de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
v

c-,

H. CASTELLO BRANCO

Zilmar Campos de Araripe MaCedo
Aàemar, de Qu?iroz
Octávio Bulhões
Eduardo Gomes

DE'CRETO NQ 58.828 JULHO DE' 1966

DE

15 DE

.Estado-Maior das Fôrças Armadas e
Ministérios Militares.
Abre o crédito especial de Cr$ '7.493.000.000,
para atendimento das despesas do
Destacamento Brasileiro da Fôrça
Armada In teram e r i c a n a
FAIBRAS - no 1Q semestre d'e 1966.

O Presidente da República, usando
nas atrtoutcões que Ihe confere o ar-

DECRETO N' 58.829 - DE 15 DE
JULHO DE 1966 .
Altera os Decretos ns. 53.898, de 29
de abril. de 1964 e 53.975, de 19 de
iunno de 1964, e dispõe sôbre a
administração do Fundo de Pesquisas Industriais e Técnicas e dá
outras providencias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artt-
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go 87, item 1, da Constítutção Federal, decreta:
Art. i.9 O artigo 3.9 do Decreto número 53.898, de 29 de abril de 1964,

passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3° Integram o ptenàrío da
Comíasâo de DesenvolvHl'Cnto Industrial:
_ Ministro Extl'aol'dinál'lO para o
Planejamento e ooorctenacê.o Econõ-

Executivos, que pertencem à jurisdlção da eDI.
Art.' '59 Ao CE?~T, dirigido por" um
Secretário Técnico, designado pelo
Ministro da- Indústria e do Comercio, compete a realização cas tarefas
previstas no art. 59, incisos I a V,
do Decreto 58.247, de 22,.4.60,

Art. 69 Para o oxercrcto elas atrlbuiçôes conferidas à CDI, nca 0 Mí-

mstro da Jndústríave do Comércio
autorizado a:
a) requísítar servidores cios ôrgács
_ Ministro Extraordinário para a
Ooordenaçãc dos Organismos i1.egioda adminístraçác direta, sem prejuízo dos vencimentos, direncs e vannaís:
tagens.« que façam jus. obedecidos
_ Ministro de Minas e Energia;
os dispositivos legais vigentes;
_ Chefe do testeco-t-rcror das F5rb)
recrutar pessoal em, caráter
ças Armadas;
'transítórío sob o regime de pagamente mediante recibo, respertactas as
,.--- presidente do Banco Central .da
-normas da legislação em vigor, nos
República do Brasil;
nmttes. dos recursos tínancetroa pos- Presidente do Banco Nacional
tos 1. dísposiçáo da CDI, sem que o
dó Desenvolvimento Econômico;
pessoal assim reerutadc a-tquíra a
condição de servidor público;
- Presidente do Con5e11";,0 de Póntíca Aduaneira;
c) atribuir a pessoas, empresas e
organízaçôes idôneas a prestação de
- Diretor da Carteira, de Comércio
serviços técnicos especificos;
Exterior, do Banco do Brasil S. A.;
â)
celebrar ajustes e convênios
- Diretor da Carteira' de Crédito
com entidades' privadas, nacíonaís ou
Agrtcola e Industrial, do __ Banco do
"estrangeiras, bem como entidades púBrasil S. A:;
b!icas, inclusive autarquias e sccie- Diretor da Carteira de Câmbio
dades de economia mista.
do Banco do Brasil S, A.;
1Q aos servidores requisitados po- Um representante da Indústria,
cíerá o Ministro conceder urna gratíde livre -designação do Ministro da
rícaçan mensal de representaçào de
Indústria e do comercio,
.
Gabinete, dentro dos recursos dispontveís, a qual. não poderá 58 perceParágrato único. Os membros ao
bida cumulativamente com outros.
plenário daComissáo de Desenvolvitipos de gratificação;
'mento Industrial designarão suplentes para substitui-los, eventualmente,
§ 29 os níveis de retribuição do pesnas reuniões do plenário.
soal pago mediante recibo serão üpelo Ministro da Indústria e
Art. 2 Q Fica revogado o artigo 109 xados
do Comércio, de acôrdo corr o merdo Decreto ui} 53.975,. de 19 de jucado de trabalho, quando "e tratar de
nho de 1964.
funções .técnicas ou de nível superior,
Art, 39 São criados na Comissão
ficando proibido, para as funções não
de 'Desenvolvimento "Inrtustr-al (CDI)
especializadas e para as subalternas
-do Ministério da Indústria e do Coque sejam excedidos os níveis mantimércio, a Secretaria dê Coordenação
dos no serviço público federal, para
(SECüR) e o Centro de Pesquisas
funções análogas ou para cargos de
Industriais e Técnicas (CEPIT), di-o
atrfbuíçôes similares.
retamente subordinados ao SecretaArt. 79 O pessoal a. oue se refere
rio Geral da referida Oomíasào.
o item b do artigo 69 "será díspenArt. 4° A SECOR, dirigida por um
sado a qualquer tempo, pela conclu.Secretárto de Coordenação. designasão da respectiva tarefa ou por conveniência do serviço, não tende qualdo pelo Ministro da Indústria e do
quer vmculo vempregatdcío permanenComércio, destina-se a coordenar e
supervíosíonar a 'ação dos GI-UpOS
te, nem sendo admitido 110,<,;. quadros
mica:

ê
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e tabelas de pessoal do Mtnístérfc da
Indústria e do Comércio:
Art: 89 A aplicação dos recursos
do FUPIT obedecerá a programas
elaborados pelo Secretário Geral da
CDI, aprovados pelo Mínístro da Indústria e do Comércio, que fixara os
crit-érios de sua execução, estahelecendo, inclusive, escala de prtcrídade.
.
Art. 9(1 A apreciação da prestação
das contas originadas da administração do FUPIT cabe ao ptenáríc da
comissão de Desenvolvimento Industrial, para cujo exame contará com
o assessoramento da Divisão de Orçamento do Ministério da' Indúatrta
e do Comércio.
Art. 10. No prazo de 60 dias, a
contar da data da publtcaçào deste
Decreto, a Comissão de Desenvolvimento Industrial' baixará o SêU Regimento' Interno, dispondo 'inclusive'
sõbre o funcionamento da .ôECOH e

do

CEPIT.

Art. 11. As instruções oompremen-

tares que se tornarem necessàrtas a
execução do presente Decreto, serão
baixa.. das pelo Ministro da Indúetrta
e -do Comércio, através de' instrumentos próprios.
Art. 12. O presente Decreto entraxá em vigor na data de sua pubhcação.
Brasília, 15 de julho de 1.966; i45l!
Ida Independência e 739 da Repúbltca..
H.

Ct.STELLO BRJiNCO

OctaVio Bulhões
Paulo Egydio Martins
l'.1anro ThilJau
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DECRETO NÇI 58.830 -

15

DE

Ccnceâe à sociedade E. C. De Witt &
Co. Ltâ, autorização lJam continuar a funcionar na Bepública dos
Estados Unido'.3 do Brasil.

O Presidente da República, usando
ela atribuição que lhe confere o. ar-tigo
87, incho I, da oonstítuícao Feder'<:\, e
nós itêrmos do Decreto-lei nv 2.627, de
26 de setembro de 1940, decreta:

Artigo único. E' concedida, à sociedade E. C. De Witt & Co. Ltd.,
COm sede em Croydon, Burrev, Inglaterra, autorizada a funcionar através
de Decretos Federais, o último dos
quais sob o número 56.481, de 18 de
junho de 1965, autorização para continuar a funcionar no Brasil, com o
capital destinado às operações da filial brasileira, elevado de Cr$
.
:J7. 652.592 .(vinte -e sete milhões, seíscentos e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e dois cruzeiros) para
Crg 46.291.101 (quarenta e seis míIhôes, duzentos e noventa e um mil,
cento e um cruzeírcs) , por meio da
correção monetária dos valores do
-Atívo imobilizado, 'nos têrmcs da Lei
nv 4,.357, de 16 de julho de 1964, consoants resolução aprovada em Assemereta Geral de Acionistas, realizada a
~9 de março
de 1965, medíante ças
Clausulas que acompanham o Decreto ns 1.950, de '26 de dezembro de
1862, assinadas pelo Míntstro de Estado da Indústria e do Comércio, obrtgando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentes em vigor ou que venham a
Vigorar, sobre o objeto da presente
autorização.
Brasília, 15 de julho de 1966; 1459
(ta Independência 'e 789 da Repúbltca ,

JDq.,O Gtmçomes de scuxa

H.

Roberto Campos

Paulo Egydio Martins

DECRETO l\TÇ) 58.831 -

DE

JULHQDE 1966

DE

15

CAS'l'ELLO

BRANCO

DE JULHO DE 1966

A.prova o orçamento do Conselho Regional de Química da Sq. Região

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere '0 artigo 87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei nv 4.320, de
17 de março de 1964, e de acõrdo com o disposto no Decreto nc 54.397, de 9
de outubro de 19€4, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de lIde janeiro
de 1965, decreta:
ArL 19 Pica aprovado conforme o quadro anexo, o orçamento para o
exercrcto de 1966, do Conselho Regional de Química da s~ Região, autarquia
federal vi-nculada ao Mintstérto do Trabalho e Previdência sociat.
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Art. 29 sste decreto entrará em vigor na data de sua-publicação, revogadas as dísuosíções em contrário.
Brasüía, 15 de julho de

H.

1~6;

1459 da Independência e 78° da

República~

CASTELI,O,BRANCO

Walter Pemccni Barcellos

o anexo

<lo

que se refere o ai t. 19 foi publicado no D. O. de
DECHETO N9 58.832 -

l!)R7~66.

DE- 15 DE JULHO DE 1966

Classifica as tunçôee gratificadas do Departamento Nacional da Previdên-cia Social, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo SC,', item L da' Oonatiturçâo, decreta:
Ar t. 19 Ficam classificadas, na. Parte _Permanente do Quadro de Pessoal de Míntsterio de Trabalho e Previdência Social, em caráter provisório. as tunçôes gratificadas constantes 'do Anexo I do presente decreto,
deatínadas ao Departamento Nacional ,dapre;vidênCl'a Social, prevista no
Reg1ill€lltc aprovado pelo Decreto ns 51.087, de 31 de )ulho de 196!.
Al i. 2Q As despesas com a execução dêste decreto serão atendidas pelos
recursos Iínanceu-os próprios.
Art. 39 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bl'asília, 15 de. julho de 1966; 1459 da Independência e 78Q üa República.
H, CASTELLO BRANCO

'Walter Perccchâ Barcellos

o anexo a que se refere o art . 19 foi publicado no D.O. de n-7-G6.
DECRETO N9 58.833 -

DE

15' DE

JULHO DE

1966

Aprova 'o orçamento do Conselho Regional de Química da 3(1 Região

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107 doa Lei n« 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acordo com o disposto no Decreto nc 54.397,
cc s de outubri de 1964, alterado pelos de nv- 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1965,..decreta:
Art. 19 Fica aprovado, conforme. o quadro anexo, o orçamento para
o exercício Q.8· 1966, do Conselho Regional de Químicad':1 3(1 Região,
autarquia fedem! vinculada ao 1ft.:.nistério do Trabalho e Previdência Social.
Art. 2Q gste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilla, 15 -de julho de 19S6; 1459 da Independência e 78Q da
República.
H.

CASTELLO BRANCO

WaZter Perccclii Barcellos

o

anexo a que se refere o art. 1<)' foi publicado no D,O. de 21-7-66.
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DECRETO N9 58.834 -

111.

EXE';::Ul'HIQ

DE 15 DE

JULHÓ

DE 1966

A'prova o orçamento do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Cpnsütuioão. nos têrmcs do art. 107 da Lei nv 4.320,
de 17 de março àe 1964. e de acôrdo com o disposto 1-:'0 Decreto nc 54.397,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de nc- 55.534 e 55.. 535, de 11 de
janeiro de 1965, decreta:
Art. 1"9 Pica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento. para
o exercício de 191)6, do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado, entidade federal vinculada ao Ministério do Trabalho
Previdência' Social.
Art. 29 :E:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 ele julho de 1966; 1459 da Independência e 78Q da
República.
CASTELLO BRANCO
Walter Peracchi Barcellos

H.

o anexo a que se refere o art . 19 foi publicado no

DECRETO N9 58.835 - DE 15 DE
JULHO DE 1966
Torna sem efeito o Decreto nl! 52.712,
de 21 de outubro de 1963.

. O Presidente da República, usando
da atribuição que .111e confere o artigo 87 no I da Constituíçâo e
Considerando que o parágrafo único do' Artigo 24 da Lei nv 4.096, de
18 de julho de 1962, dispôs expressamente sôbre a destinação do produto
da contribuição devida pelas entída-des promotoras de "sweespstake", a
que se refere a mesma dísposíção legal;
'Considerando que a matéria foi deeretamente regulamentada pelo Decreto nv 51. 816, de 11 de março de 1963;
Considerando que, posteriormente,
SEm razão de ordem jurídica que o
fundamentasse; foi emitido o Decreta
nv 52.712, de 21 de outubro de 1963,
que alterou o primitivo ato regulamen'tal' para dar à referida contribuição
destinação diferente da. prevista em
lei;
Considerando o que mais consta do
Processo no S. C. 14.293-65, do 'Ministério da Fazenda, decreta:'
Art. 19 E' declarado nulo, para todos os efeitos legais, o Decreto nu-

D.a..

de 2Í.'-7-G6.

mero 52.712, de 21 de outubro de 1963~.
e restaurada, no que couber, a vígênela - do Decreto. nc 51. 816, de 11 demarço de ~963.
Art. 29 :E::s.se Decreto entrará em vtgor na data da sua publicação .
Brasília, 15 de julho de 1866; 145(,>
d'a Independência e 789 da Repúbhca ,
H .. CA5'I"ELLO BRANCO

Octavio Bulhões
Ney Braga

DECRETO NO? 58.836
JULHO

--ê.

DE 15 DE

ns 1866

Dá nova redaçáo ao ort, 49 do Decrc'to n'? 55.749, de 11 de texereiro fie
1965. modificado pelo Decreto nü·1nero 58.561, de 31 de. maio de 1966

O Presidente da República, usandd
das atribuições que lhe confere o ar··
tígo 87, nc I, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19 O art. 4Q do Decreto núme1'0 55.749, de 11 de fevereiro de 1965,
modificado pelo 'rrecreso nc 58.561, de
31 de maio de 1956, passa a vigorar
com a seguinte redação:
. "Art. 49 A Comissão, sob a presrdõncía do Mínístro da Justiça e Ne
A

"
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.gócíos Interiores, será composta, ainda, .dos seguintes membros:
- Doutor Paulo Gemes Fernandes

EXECUTIVO

-

Doutor José Cavarcantã Neves

Pstadc da Guana'cara. conforme P:l'O~.
cesso protocolízàdo no Ministi.'rio da
Fazenda sub c nv 201.7:02, de '.Jà5,
Brast'ta, J5 de jUH10 de 195'3; g5Q
da, tn-íep mdt>nnj,1 e 789 da -RepÚbli_

_

Doutor Jader gurtamaqut Dias

CQ,

Vieira .

-

Doutor Bíasíno Gl'~mato."
Art. 29 frste decreto entrará em vi-

H. CASTELLO BRANCO
Octaoio Bnüiêes

gOl'"l1(L data de sua publicação, revogaà:1s as rfisposíçóes em conttárío.
Brastlta. 15 de julho de lS6Ú; 145\J

DECRETo N9 58.8J8

H.

CASTELLO BRANCO

Luh Vianna Filho
DECRETO N? 53.837

DE

15i)J.':

.JULHO DE 1%6

.Auioriea estrangeiros a adquiri)",

e1_~

traneterêncía de atorcmenta. o do-

mínio útil de IJaçàoideai cln. 'ter1n a r i fi, h a TJ~e
menciona, no Estado da G~wnat)l.'

reao acrescido de
Ta.

o Presidente da República, usando
da atrfbuiçao que lhe confere o artt'goRl Inciso I, da Oonstítuíoan !"8'
derat e tendo em vista o dísp ,o;:to no
artigo 205 do Decreto-lei nv 9.76::1. de
5 de setembro
de 1946,. decreta .
.
Artag o único. -Pícam paiÍliro Lopez
Lopez e SU,1, mulher Irene Rorírrgues
LO}rêZ. amo-ra de nactonancade espa-

TI 11.0 1 a,

autorízados a

aúquirrr, em

-transrerência de aforamento

o do-

mínio útil da fração ideal de 12/90 %
.dó terreno acrescido dê marinha situa-

do na

RU:1 TO,'11aS

Ranelc TI" 4G, cor-

resr.onaeu. 3 ao apartamento

:.!.02"

no

DECRETO N(, 53 339 -

DE

15

Df:

JULHO DE 19G6

d'a rncependência e 789 C;'a Repuclica,

Autoriza estrcmçeíro a aaq~úl'<r, em
trtmeteréncia de aforamento, o .romínio útil .dc terreno de marinha
que menciona, no Estado da Gu,a~
nabara.

o Presidente da República, usanüo
cta atribuição .que the confere 0- artág'o 87, inciso I da Constítuícáo F'euerul.e tendo em vista o aísp.isto no
m'tígo 205, do Decreto-ter nc 9.760,

de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo Único. Fica Gíuseppe Ste10n1. de nacíouandaoe ttauana, autortzado a adquirir, em trausrerêncía
de aforamento, o domínio útil da
traçao ideal de 0,25, do terreno de
marmha, situado na Estrada elo .jequía. nc 272, correspondente ao apartamento nc 201, na Ilha do C-"vernador, Estado" da Guanabara. conrcrme
processo' protocolizado no Mmtstérto
da Fazenda sob o nc 210.983, de
1965,
Bra'stlta, g õo nnno de 1963: 115?
rta Independêncta e 789 da República.
H.

CASTELLO Br:.ANCO

Octavio Bulhões
DE 15 DE JUNHO DE 1966

Dispõe eêore o Qtwdro,àe Pessoal.da Estrada de Fen'o Tocantins

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
-o artigo 87, item I, da Constituição, -(;l tendo em vista a Lei nv 1.069, de
11 de junho de 1962, decreta:
Art. 19 Pica retificado, na forma dos anexos, o Quadro de Pessoal da
Estrada de Ferro Tocantins; aprovado pelo Decreto no 51, 441, de 2 de
aortl de 1960,' a fim de incluir os cargos resultantes do Enquadramento
de Pessoal beneítciade pelc vparágraf-, único do art. 23, da Lei 119 4.069,
de 11 de junho de 1962.
Art. 29 O aproveitamento de que trata o parágrafo único do art. 23,
da Lei ns 4.069, de 11 de junho rie 1962, S~ fará em cargos previstos na
Parte Especial do Quadro de' Pessoal a que se refere o artigo anterior, na
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forma da relação nommal anexa, prevalecendo os efeitos dêete aproveitatnento '.I- partir de 15 de junho de 1902.
Art. 30 A despesa com ~'., execução dêste decreto continuará a ser ateadída peras dotações próprias' da Estrada de Ferro Tocantins.
Art.g;9 :f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições Em contrário.
Braefda, 15 de julho de 196ô; 1459 da Independência e 789 da Repúbliea.
H. CASTELLO BRANCO

Jiunec l'ávora

Os anexos a que se refere o' texto, inclusive relação nominal do art.
foram publicados no D. O. de 25~7 e retificado no de 19~8-66.
DECRETO NO? 58.840 JULHO DE 1966

DE

15 DE

o Presidente .da República, usando

da ~ atríbuíçâc

que lhe contere o artigo 87, item r, da Constituição Federal, .e tende em vista o disposto no
art. 67, e seus parágraios,da Lei número 3.307, de 26 de agôato de 1960 1
-combmado com os artigos 116 e 118
do regulamento aprovado pelo Decreto
'nv' 48.959-A, de 19 de setembro de
1960, decreta:
Art. 19 Os valôres das aposentadorias e pensões dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, bem como os
dos beneficios de manutenção do salário do Instituto de. Aposentadoria e
"Pensões dos Marítimos 'e do Instituto
de' Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas,
concedidos até 31 de dezembro de 1963
tnclusíve.vé já reajustaooa nos têrmos
6:0 Decreto nv 53.926, de 20 de maio
de 1964, bem como os dos concedidos
nos anos de 1964 e '1965, serão reajustados na conformidade dos .coefícíent8S constantes do presente Decreto.
Art. 29 Os coeficientes de reajusta..
menta' dos beneficios a que alude o
art. 19 serão os seguintes:
Coeficiente
Aposentadoria e pensões
globais e beneficios ue

manutenção do salário
antes
de
iniciados
1965

Aprova a tabela dos índices de rea[ustametuo das aposentadorias e
J;'::msões: e beneficios de manutenção
do salário em vigor nos Institutos
as Aposentadoria e Pensões, c- que
se refere o art. 67 da Lei n'? 3.807,
de 26 de agôsto de 1960.

a~,

.

2,00

Aposentadorias e pensões
globais e benefícios de
manutenção do salário
iniciados em 1965 .... ~
1,27
§ 19 O coeficiente relativo 'aos
tioncrícíos concedidos até o ano de
1963, inclusive, se aplica aos vetores
resultantes do reajustamento determinado pelo Decreto nc 53.926, de 20
de maíq de 1964.
§ 29 Para a obtenção do valor
atualizado da prestacac do oeneücrc
proceder-se-á à multiplícaçâo do 60r ..
respondente índice da presente tabela
pelo valor da primeira prestaçâa
mensal paga.
§ 30. Para o. fim do reajustamento as aposentadorias ou 'pensocs gíobaís serão consideradas sem «s majorações decorrentes de lei especial ou
da elevação dos níveis de salário nunímo, prevalecendo, porém, Os valôrea
dôsses beneficios, assim majorados,
sempre que forem mais elevados que
09 resultantes de reajustamento esta"
tuido no. art. 29 dêste Decreto.
ArL 39 Nenhum beneficio reajustado poderá, em seu valor mCnS8..I, resultar maior do que 7 (sete) vezes no
Instituto' de Aposentadoria e Pensões
dos Ferroviários e Empregados em
Serviços Públicos, e 2 (duas) vezes
nos demais Institutos, o sarárto mtrumo regional de adulto de valor mais
elevado vigente no país.
Art. 49 Os valôres dos ecncnctoa
indicados no art. 19 dêste Decreto se·
rão reajustados a partir de 19 de junho' de 1966.

-114

ATOS -DO PODER EXECUTIVO

Art. 59 O presente Decreto ~ntra.r~
em vigor na data de sua puoh-açâo,
revogadas as _disposições em contràrfo
Brasíha, 15 de julho de 1966: 145Çl
Q.a Independência e 78<) da Republtca ,
H.

CASTELLO BRANCO

Walter peracctu Ba.rcellos

DECRETO N.? 58.84.o-A -

DE

15

DE

JULHO- DE 1966

CAPíTULO TI

Aprova o Regimento do Conselho Superior do T.~aAbal.ho Marítimo
dá

outras

Q

e

prov~denczas.

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art.
&1, item l, da Constituição Federal,

decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado o Regfmen-

W do Conselho Superior do Trabalho Marítimo (C.S.T.M.), do Ministério do Trabalho e Previdência

Social, que a êste acompanha, -assinado pelo respectivo Mtnístro de Es-

tado.
.
Art. 2,9 :{;:ste decreto entrará 'em 'Vi-

gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em' contrárro .
Brasília, 15 de julho de 1966; 145(1
da Independência e 789 da República
H.

CASTELLO ·BRANCO

Walter Peracctü Barcellos
Regimento do Conselho Superior do
Trabalho Marítimo

dos serviços de inspeção, disciplina e
policiamento do trabalho,. de que trata o Decreto-lei nc 3.346, de 12 de
junho de 1941.
Parágrafo único. Os Conselhos Regionais do Trabalho. Marítimo cumprirão e farão cumprir as decisões do
Conselho Superior do Trabalho Marítimo e as normas de serviço que
forem expedidas.

(C.S.T.M.)

a

que ee; retere o Decreto número
58 _840- A, de 15 de iulho de 1966 .
CAPiTULO I

ncs jinalidades
Art. 1.~ O 'Conselho Superior do
Trabalho' Marítimo, órgão integrante
tia estrutura administrativa do Ministéeío do Trabalho e Previdência Booíaã, de conformidade com o disposto
no 'art. 2.9 da Lei n.c 4.589, de 11 de
dezembro de 1994, tem por fim, julgar
em. última e definitiva instância, os
recursos interpostos das decisões dos
Conselhos Regionais do Trabalho
MarítimO (C.R.T.M.') e; bem assim.
expedir íustruções regulamentares da
aplicação da legislação de proteção
ao. trabalho nos portos; na navegaçà.a e na pesca, e de funcionamento

Da Orçtmização

Art. 2.9 O Conselho Superior do
Trabalho Marítimo terá um Plenário
compôsto de 7 (sete) membros, aos
quais é devido o tratamento de Conselheiros, nomeados pelo Presidente
da República, sendo:
a) Um representante do Ministério do Trabalho;
b) Um representante do Minlsterio da, Marinha;
C) Um representante do Ministério' de Víaçâo e Obras Públicas;
d) Um representante do Mtnistéris da Fazenda;
e) Um representante do Ministério da Agricultura;
tv Um representante dos empregadores;
ç) Um representante
dos empregadOS;
§ 19 A Presidência do Plenário do
Conselho Superior do Trabalho Marítimo é exercida pelo representante
do Mínístérío do Trabalho e -Prevldência Social que, em suas faltas ou
impedimentos será substituído na ordem seguinte, pelo 'representante do
Ministério da Marinha· e, na falta
dêste, pelo representante do Mlnístérío da Viação e Obras Públicas ou
pelo "representante do Ministério da
Fazenda.
§ 2.9 O Presidente. do Conselho aeverá dedicar ao órgão o expediente
necessárío, além do comparecimento
às sessões.
.
§ 39 Os representantes de empregados e empregadores serão escolhidos pelos Conselhos de Representantes das respectivas entidades smdicais- marítimas de grau superior, as
quais .remeterão listas tríplices dos
indicados ao Ministro do \Trabalho e
Previdência Social, 60 (sessenta)
dias antes do término do manda to
dos anteriores membros.
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§ 4.Q O Presidente do Conselho fará publicar, com antecedência de 10
(dBZ) dias, edital de convocação às
entidades, para a providência de que
trata o parágrafo anterior.
§ 5.Q OS membros classistas do
Conselho Superior do Trabalho Marttímo. exercerão seus mandatos pelo
prazo de dols anos contados da data da posse.
§ G.Q E' assegurado o direito de recondução aos membros representantes classistas desde que êste não hajam incorrido em quaísquer das faltas capituladas no presente regulamento e não apresentem mais de 10
ausências, jusnücadas ou não, às eesaôes do Conselho.
§ 7.Q Serão
designados suplentes
para cada um dos membros efetivos
do Conselho, que os substituirão nos
imnedimentoslegals na forma estabelecida no 'presente Regulamento.
Art. 3.Q OS Conselhos Regionais do
Trabalho Marítimo terão-seus membras designados pelo Ministro do 'I'rabalho ,e Previdência Social, cabendo
aos Delegados 'do Trabalho Marítimo
e indicação dos membros classistas
em lista tríplice, através do Presidente do Conselho.
Art. 4.9 Ó Conselho Superior do Trabalho Marftímo possuirá, além do
Plenário, os seguintes órgãos executivos:
'
1) Presidência
2) secretaria Geral, com 3 (três)
Seções:
a) Seção de Estudos e Coordenação;
b) Seção de Recursos;
c) Seção de Administração, integrada por 3 (três) Turmas:
- Turma de Serviços Gerais
- Turma de Expediente e Documentação
- Turma de Mecanografia.
§ 1.Q O Conselho Superior do Trabalhc Marttlmo possuirá, ainda, uma
Assistência .Iurídíca .
§ 2.9 A Secretarta-Geral e as Seções
terão Chefes e as Turmas, Encarregados.
Art. 5.Q O Presidente do Conselho
terá 1 (um) Assessor e 1 (um) Secretário.

CAPíTULO III

Da competência dos órgãos
Art. G.Q Compete ao Plenário dó con,
selho Buperlcr do Trabalho Maritimo:
a), julgar, em última e definitiva
instância, os recursos interpostos das
decisões' dos Conselhos Regionais do
Trabalho Marítimo:
b) expedir normas regulamentares
relativas ao funcionamento dos servtcos de inspeção, disciplina e policiamento de que trata o Decreto-lei número 3.346, de 12 de junho de 1.941
e legislação complementar;
C) expedir instruções regulamentares da aplicação da legislação de tutela do trabalho, .nos portos. na navegação e na pesca, objetivando .a
uniformização de critérios na solução
de problemas -aos mesmos concernentes, respeitadas as peculiaridades locais que justifiquem diversidade de
tratamento;
.
d) para á perfeita
execução do
contido na alínea c, precedente, o
Conselho Superior do 'I'rabalho Marítimo, no âmbito de suas atribuições legais, terá competência no que
se refere:
1) ao trabalho no tráfego portuário e na operação de embarcações auxiliares, na navegação marítima, flu; vial e lacustre; .
2) ao trabalho dos auxiliares marítimos, nesse grupo incluídos os que
trabalham em operações de parbícagem:
3) ao trabalho dos estivadores e ínclusive da estiva de minérios;
4) ao trabalho de todos os que se.
aplicam nos serviços de capataaía em
geral. e ainda dos arrumadores, con
sertadores e conferentes de carga e
descarga de mercadorias nos portos
nacionais;
5) ao trabalho dos vigias porbuários e de embarcações;
6) ao trabalho de quaisquer outros
profissionais que tenham relação
imediata com operação de embarcações, de portos, armazéns e, cais, ou
com a operação de mercadoria para
embarque e desembarque:
7) ao trabalho dos pescadores profissionais.
e) sugerir ao Govêrno as modificações na legislação de proteção' 8.0
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trabalho marítimo, visando à aperteiçoá-la, sempre que aconselhadas 'pe~a
observação dos fatos de seu conhecimenta, ou que resultem da" ratlLc,acão pelo Brasü .de con"Ve.nçoc~ e ..~e:
comandações onundas da 01~a111za
çâo Intel'nacionul do Trabalho,
§ 1.9 As partes e as entidades .~e
classe interessadas, bem como ~s me~.
ores dos ConselhOS Regronaas t~r~o
prazo de 30 dias para a Interposiçao
doa recursos de que cuida a alínea c,
co~tado!3, da publicação. das refcrtdas decisões.
. § 2.9 -A atuação do 9??selhO S,-:-pertos do 'I'rabalho Marrtímo nas ntpóteses das alíneas à e c dar-se-á nos
seguintes casos:
1) por solicitação de qualquer mcm..
bro do Conselho Superior;
2) através de indicação aprovada
por qualquer dos Conselhos Rag lcnats
do Trabalho Maritimo, mediante exposição circunstanciada;
3) a requerimento fundamentado,
de qualquer entidade sindical marítima, portuária ou pesqueira:
4) por provocação de qualquer autoridade.
§ 3.Q OS recursos submetidos à apreciacâo do conselho Superior do Trabalho Marítdmo serão recebidos no
efeito meramente devolutivo.
.§ 40 O Plenário não tomará couriecimento de matéria considerada estranha à competência do órgão.
Art. 7.0 Competente à Presidência
do Conselho:
a) ~ dirimir e orientar os trabalhos
de julgamento:
.
b) dar efetiva direcão às atividades técnicas e administrativas 'do órgão.
Art. 8.9 Compete à êecretaría-Ceral :
.
a) fazer, resumidamente, a anotacão d03 trabalhos e discussões do
Plenárlo;
à) lavrar as atas
das reumoes e
providenciar a distribuição das cópias
das atas aos Senhores Conselheiros;
C) elaborar o relatório
anual do
Conselho, sob a orientação do Presldente;
(7,) fazer o relatórtc anual de suas
atividades, apresentando-o ao Presidente;

e) coordenar e supervisionar-os ser ...
viços de administração e técnicos necessários ao perfeito andamento dos
trabalhos do Conselho;
f) afixar, em quadros próprios, colocados na porta da sala de sessões,
os editais e avisos, pautas de julgamenta, bem como quaisquer matertas
de que devam tomarconhecimGnt0 as
partes interessadas no feito;
g) classificar em ordem cronológica e guardar os originais das atas, resoluções e netas taquígráfícas. devtdamente traduzidas e datdlografadaa:
h) fornecer às Seções do Conselhe
cópia das resoluções e notas taquígráficas;
i) guardar .os processos até o decurso do prazo para decisão, deveivendo-os à ínstdtutcâo de origem,
após publícaçâo das respectivas resoluções no órgão oficial;
í) efetuar 9,S diligências ordenadas
pelo Plenárto:
l) cerüücar. nos autos a data da
publicação das resoluções no Didrt6

Oficial;
7n)

datilografar as resoluções redí-

gídas ,

Art. 9.Q Compete à Seção de Aômlnistração, através de suas Turmas:
a) receber, registrar
e distribui!'
todo, o expediente endereçado ae
Conselho, além de distribuir o dtngido aos seus servidores;
b) manter artdculacão ccom o Ser..
viço de Comunicações 0.0 MTPS, visando ao perfeito andamento dos trabalhos, do Conselho;
c) manter registro da' escala de férias dos servidores do Conselho, preparando o expediente a ser enviado
à Divisão do Pessoal do Ministério;
dj controlar o ponto dos servidores
do Conselho e comunicar à Divisão
do Pessoal do Ministério as Ialtae
ocor-ndas ;
e) controlar, em coordenação C0l11.
à Divisão do Material do Ministério,
a distribuição de .materíal pelos vários órgãos do Conselho;
f) tomar as providências cabíveis
quanto às previsões de orçamento
junto à Divisão de orçamento da
Ministério;
g) executar os serviços de mecancgrafia que lhe forem atrtbuídos:
h) taquigrafar os debates das sessões do Conselho;
i)' apurar, mensalmente a, freqüência dos membros do C.S,T,M,.
c
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remetendo-a ao órgão competente
para fins de pagamento:
j) promover as medidas necessáréas
à . percepção, pelos membros do •... "
C.S.T.M., das demala vantagens previstas em lei;
l) providenciar junto ao Depattamonto de Admínistracâo do MTPS
tõoa a publicação oficial;
'In) providenciar a
divulgação· de
decisões do Conselho, sempre que naja necessidade do conhecimento imediato dos interessados;
n) expedir
a .corresponclencia do
Conselho, bem como a confidencial ou
reservada'
O) man'ter fichário nominal dos
principais órgãos da administração públíca, com os respectivos endereços:
p) prestar informações ao público
e 8.03 órgãos do Ministério sôbre andamento de processos e papéis;
q) manter fichários que possfbilttem
(} pronto atendimento dos pedidos de
informações:
1") - anotar o trânsito dos processos
entre os diferentes órgãos do Conselho'
s) manter sob sua guarda' os 1)1'0,,"
cesses e quaisquer outros documentos
que careçam de despachos conclusí-

TOS;

t) atender às requisições oficiais,
concedendo vista dos processos, mediante autcc-íaaçâo do Presidente do
Conselho;
u) lavrar certidões requeridas ec
documentos sob sua guarda, após autorização do Presidente C'Ü Conselho;
v) manter atualizado o "currtcuhnn
vitae" dos membros do Conselho Bupertot do Trabalho Marttímo;
x) elaborar e expedir o Boletírn
do Conselho Superior do Trabalho
Marttímc:
z) arquivar os processos
findos e
papéis que l-he forem encaminhados
com despachos de autoridade competente.
Parágrafo único. A Seção de Adrmnistr acâo manterá articulação com os
órgãos próprfos do Departamento de
Admínístracão do Ministério do Tra-

b2!11c e Previdência Social.

Art. 10. Compete à Seção de Estudos e Coordenação:
a) proceder a' estudos, elaborar trabalhos e exarar pareceres técnicos,
víaando à instrução de processos que
necessitem de esclarecimentos para
melhor orientação no julgamento pelo
Plenário;
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b) organizar e manter atualizado o
ementário das decisões do Conselho:
C) prestar informações aos órgãos
e autoridades do Conselho, sõbre matéria ela sua competência; .
d) coordenar os elementos fornecidos pelas Delegacias do Trabalho
Marítimo e que se prestem à instrução técnica dos processos que lhes
sejam submetidos.
Art. '11. Compete à Seção de R'2.cursos:
a) ínstrutr os processos de recursos
ínterucstos das decisões dos
Conselhos Regionais do Trabalho Marítimo;
b) sugerir medidas que visem à melhor instrução dos processos de recursos voluntários e ex otticio.
Art. 12. Compete à Assistência Jurídica elaborar pareceres e pronunciamentos jurídicos sempre que solicitados pelo Presidente ou demais
Conselheiros.
CAPÍ'fULO IV

Das atribuições do Pessoal

Art. 13. Ao Presidente do Conselho
.
incumbe:
a) facultativamente, relatar processos, tendo voto nas decisões, além ao
de qualidade, no caso de empate;
b) presidir as sessões, propondo e
submetendo as questões, apurando os
votos e proclamando as decisões;
c) convocar sessões
extraordinárias do Conselho;
â) distribuir os processos por forteia;
e) assinar, com o relator as resoluções do Conselho;
,
j) cumprir e fazer cumprir através
dos Conselhos Regionais as ordens,
decisões e instruções emanadas do
Conselho;
g) manter a ordem nas sessões podendo mandar retirar os que as perturbarem, impor multa até 1.000 às
partes que faltarem ao devido respeito
e jnandar prender Os desobedientes,
fazendo lavrar os respectivos autos:
h) organizar a escala de férias dos
funcionários de seu Gabinete;
i) elogiar e impor penalidades aos
servidores do Conselho, inclusive suepensão até 30 (trinta) dias, propondo
ao Ministro do Trabalho' aquelas que
excedam de sua alçada;
j) corresponder-se, em nome do
Conselho, com .as autcrfdades:
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1) despachar os recursos, processos
ou papéis que- lhes sejam submetidos,
bem como o expediente, da prestdêncía do Conselho;
,
..

m)

decidir

56}]1'e

:i,uaisQ1?-er

lUCI-,

dentes processuais, ínclusíve destetêncía quando os recursos neo tíverem sido ainda distríouídos;
n) determ.inar
a baixa dos autos
findos aos Conselhos nemonets:
O) aprovaras tôlhas de pagamentos de gratificações de presença e
rcpl'esentaçãodos membros;'
p) trazer ao Conselho, na primeira
sessão do mês de janeiro relatório
das atividades do órgão apresentando-o, em seguida, ao Ministro do Trabalho e Previdência Social:
q) aplicar as dotações orçamentárias destinadas à aquísíção de obras,
publicações, revistas e jamais técnicos, na forma da legislação vigente;
r) despachar com
o Ministro do
Trabalho e Previdência Social;
s) baixar portarias, delegações de
competência e ordens de serviço;
t) designar o Secretár!c do Plená-

no.

Art. 14. Ao Chefe da SecretariaGeral. aos Chefes de Seção' e aos
Encarregados de Turma incumbe;
a) fazer a distríbutçào. do 'pessoal
sol? as §uas ordens, observando as
necessidades do serviço;
~
b) fazer a distribuicão dos trabalhos, -óríentando, coordenando, fiscalizando e revendo a respectiva execução;
c) despachar pessoalmente com D
respectivo chefe imediato;
d) fazer com que seja observada a
disciplina nos locais de trabalho;
e) elogiar e, aplicar' penas disciplinares;
f) expedir. boletins de merecimento;
g) organizar e alterar a escala de
férias do respectivo pessoal;
h) . apresentar ao. respectivo chefe
imediato o relatório anual das atrvtdades do órgão sob a sua chefia,
§ 15' Outras atribuições, além das
especificadas no artigo, poderão ser
cometidas por ato expresso da autoridade superior.
~ 2." ao Secretário
do
Plenário.
compete:
a) secretariar as reuniões do Plenário do Conaelhc:
b) redigir as atas das reuniões e
respectivas retificações;

c) assinar as atas das reuniões, íun-

tamente com. os Conselheiros;
preparar a, pauta das sessões;
comunicar a convocação das reuníões, na forma regimental;
f) providenciar todo o expediente a
ser apreciado pelo Plenário, determínandc o' processamento das indicações.
propostas de resoluções e outras matérias a serem submetidas a julga.menta;
g) registrar o comparecimento dos
Conselheiros às reuniões, em livro
próprio;
h) redigir, sob a orientação dos relatores, as resoluções do Cons~lho~
i) exercer a supervisão
direta de
todos os órgãos do Conselho. visando
ao atendimento das exigências oriundas do Plenário e ao bom andamento
das sessões.
.
Art. 15, Ao Assessor do Presidente
incumbe:
.
a) opinar nos processos que contlverem matéria técnica ou administrativa, quando submetidos à sua consideração;
à) rever pareceres
submetidos, ~
decisão do presidente;
C) informar, na ausência do Presidente. as partes interessadas em processos submetidos à apreciação daquela autoridade.
Art. 16. Ao Secretário do Presidente incumbe:
.(1,) redigir a correspondência da autoridade a- que secretariar, que não
se incluir entre as atribuições da Secretaria-Geral, Seções e Turmas,
b) manter atualizado o coritrôle da
movimento de processos e outros documentos que forem a' despacho,
C) atender às pessoas que desejarem comunicar-se com a autoridade.
encaminhando-as ou dando conhecimenta do assunto a tratar ;
d) manter atualizado o registro dOB
contatos e demais atos de retecões
que devam ser realizados pela autoridade;
.
e) executar tôdas as demais tarefas que lhe forem atribuídas.
Art. 17, Aos demais servidores em
exercfcío no C.S.T.M., cujas atribuições não estão especificadas, cumpre executar os trabalhos e determinações emanados de seus superiores
hierárquicos .:
d)

e)

llD
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ct.PÍTULO VI

CAPÍTULO V

Das normas e métodos de

traoaltur

Das Disposiçõ~s Geráis

Art. 18. A~ sessões do Conselho Superior do Trabalho Marítimo serão
secretas, podendo o Presidente antes
de iniciado o debate e julgamento,
facultar às partes, por si ou seus advogados, o uso da palavra para sustentação oral, pelo espaço de 10 . (dez)
minutos.
Art, 19. O Conselho para que possa
deliberar deverá reunir pelo menos
4. (quatro) conselheiros desimpedidos.
Inclusive o Presidente.
§ 15' As decisões serão
aprovadas
sempre por maioria.
§ 25' Os atos decisórios doConse·
lho Superior do Trabalho Marítimo
serão proferidos através de Resoluções devidamente numeradas e publiC2das com as assinaturas do Presldente e do Relator.
§ 3.9 Quando
relator dos autos fôr
o suplente convocado, ainda que cessada a substituição, tomará parte no
julgamento já iniciado, mas ínterrompido, dos processos aos quais se achar
vinculado.
§ 4.9 A resolução referente a processo relatado por suplente convocado, cuja redação final deva ser apreciada em outra sessão, na qual a
substituição tenha cessado, terá como relator signatário o respectivo
suplente.
Art .. 20. Os processos encaminhados ao Conselho serão ali protccclados e; fichados segundo a ordem numérica e em seguida encaminhados
ao Presidente para sorteio do Rela-

Art. 21. Os membros do C.S. T.M.
tornarão posse perante o Ministro do
Trabalho e Previdência Social, iniciando-se a partir de sua ínvestàdu1'3, a contagem do prazo do mandato
dos representantes .claserstas, efetivos e suplentes.
Art. 22. Após a competente averiguaçào dos fatos. em processo l'eguIar, será proposta a destituição dos
representantes que:
I - Se tornarem íncompatíveís 'com
o. exercicio das funções,' por improbidade, má conduta ou por prática
de .quaisquer outros atos irregulares;
U - por desídia 'ou condcscendêa..
ela, derem ensejo à ocorrência de atos
prejudiciais ao perfeito funcíonamento do Conselho Superior do Trabalho
Maritimo;
lU - sem motivo justificado taltarem a mais de 3 (três) sessões, comsecutdvas;
IV - incorrerem em infidelidade
quanto à divulgação dos fatos de na ...
tureza secreta de que tenham conhecimento, em razão dos julgamentos de
que participem.
§ 1.Q O processo
de destituição ao
que se refere o artigo deverá obedecer
às normas pertinentes do Estatuto õoa
Funcionários Públicos Civis da União,
no que fôr aplicável.
§ 2.9 O processo .será encaminhede
pelo Presidente ao Ministro do - Trabalho e Previdência Social, para M
provídêncías cabíveis.

tal' .

Art. 23. Aos membros do Conselho
é vedado exercer atividade politíee-

°

O Relator sorteado, até 72 -horas após poderá, nos autos, pedir audíêncía do órgão técnico ou propor
diligência, para ínstruçâo 9:0 feito,
através da Presidência.
§ 25' Ressalvada a hipótese do parágrafo anterior é de 8 (oito) dias
,a contar da distribuição, o prazo para
o Relator estudar o processo, salvo
motivo de fôrça maior.
L 3.9 Examinados os autos, o -ReIator pedirá dia para ju~gamento, cabendo à Secrefáfla-Geral -elaborar a
pauta .respectiva com antecedéncta
de 48 horas, afixando-a na entrada
da Sala de Sessões do Conselho.
§ 1.9

partidária.
Art. 24. Os membros do ConselhoSuperior do Trabalho Marítimo tarão
jus a uma gratificação de presença
para um mínimo de quatro sessões a
que comparecerem, até o máxune
mensal correspondente a uma vea e
meia (l e 112) o salário mínimo de
maior valor no país.
Art. 25. Os órgãos técnicos ou eISpecíalizadoa da Administração Públi-_
ca direta ou autárquica fornecerão,
sempre, que solicitados, informações.
dados ou pareceres ao Conselho superíor do Trabalho Marítimo.

l~O

Art. 26. A lotação numérica dos car-

gos efetivos do Conselho Superior do
'I'rabalho Marítimo será aprovada por

decreto.
Paráarafo único. Além dos íuncío..
nártos ""constantes de sua lotação poderá o C.S. T.M. requisitar servido-

rei dos Ministérios' Que possuam representação no órgão, observada, a
legislação vigente.

Art. 27. Serão substituídos em seus
impedimentos eventuais e temporã..
ri"':
(L) o Presidente .dc Conselho pelo
representante -do 'Ministério da Marinha e, na falta dêate, pelo Repre-

sentante do Ministério da Viação e
Obras Públicas;
b) o Secretário-Geral os Chefes de

êeção, os Encarregados' de Turma, o
Assessor e o Secretário do Presidente por servidor tndícadn pelos respectsvce titulares e designado peloPreMeente do Conselho.
Art. 28. O Plenário do Conselho
Superior do Trabalho Marítimo elab31'ar~

seu Regimento, Interno.
Art. 29. O presente Regimento terá

l'.f,lUcação conjunta com as disposições
d~ Decreto 55.784. de 12 de fevereiro
de lt165, Regulamento da Lei .núme1'0 4:.539, de 11 de dezembro de 1964
e do Decreto n.c 55.838,
12 de
março de 1965, que o retificou,
Art. ão. As dúvidas e omissões do
pt'eeente Regimento. que entrará em
vigor na data' de sua aprovação por
aeeeeto, ,serão dirimidas pelo Mtntatre do Trabalho e Previdência Social.

de

Braeilta. 15 de

julho de

'Wttlter peracchi, Barcellos.

1965.-

riedada de utilizáção' do transporte
terrovlúrto ou d8.S empresas de navegação autárquicas, ele economia mista
ou admmistradas pela União.
Art. 29 :!tste decreto entrará
em
vigor na data de sua publtcaçáo, revogadas aos disposições em 'contrérto,
Brasília, 15 de julho de 1966; 1459
da Jndcpendência e 7S\l da Repútníca.
H.

CASTELLO BRANCO'

Juarez 1'ávora
Ney Braga

DECRETO NQ 58.J341-A ---. DE 15 DE
JULHO :01': 1966
Declara de utilidade p1Íbl~ca a "So~
ciedade ItaZiana de Beneficência e
Mútuo socorro" com sede no Estado da Guanabara,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituiçã,oF~

deral e atendendo ao que consta do
processo M.J.N'.L 2,944 de 1942, de-

creta:
.
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo
1Q da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 1Q ao Regulamenta aprovado pelo Decreto número 50.517. de 2 de maio de 1961, a

"Sociedade Italiana de Beneficência
e Mútuo Socorro" com sede no Es~
tado da Guanabara.
Brasília, 15 de julho de 1956; 1459
da Independência e 789 da República.
I-I. CASTELLo BRANCO
Luiz Viana Filho

DECRETO NQ 58.341 JULHO DE 1966

.DE

1.5

DE

Inolui o Instituto Nacional do Mate
e a Companhia Siderúrgica Nadorutl na relacâo das emp7êsa..c; rri.sn:.

danadas no Art. 1"" do Dsc. 57.835.
M 17-2-66.

o Presidente da República, U8'anUO
da attíbuloão que lhe contere o arugo 87, item I, da Constituição Peüerar, resolve:
~I\rt. 1Q Incluir o Instituto NacIOnal do Mate e a éi8.. Siderúrgica Nacional na relação das empresas telaoíonedas no Art. 1Q do Dec. no 57 _835,
de :1.7.2.66, que estabelece a cbrfgato-

DECRETO N9 58.842 - DE li) DE
JULHO DE 1966
Retifica o Decreto n"" 51. 366, de 26
ce março de 1%3, e dá oar-cs providências.

O Presidente da Repúbnoa. usanno

da atrtbuiçâo que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição e tendo

em vista
de 12 de
15,§ 49 ,
março de

o disposto na Lei n<J3. 780,
julho de. 1960 e no artigo
da Lei nc 3.115, de 16 de.
1957, decreta.

Art. 1Q Fica retificado o Decreto
ns 51.866, de 26 de março de 1963.
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que aprovou o enquadramento do
pessoal da Rêde Ferroviária do Nordeste, para o fim de mcnur, na retação de servidores e respectivos cargos,
da mesma Rêde. transferidos par-a o
Quad-;.'o III (Departamento 6:005 Cor-

reios e Telégrafos) do Ministério dé,
Viação e Obras Públicas, os seguintes

funcionários:
1 - Francísco Oliveira Dantas, Escriturário, nível 8-A (E.M. número
1.079, de 8;9.59, do M.V.O.P.);

2 -

Edilson Actoli Barreto. Serra-
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deral. e tendo em vista o disposto no
arbígo 48 ela Lei nv 3.780, de 12 de
julho de 1960, deçreta.:
Art. 19 Fica retífloado o Quadro
Extraordinário do Pessoal, Parte E::;~
pecíal, da Universidade do Brasü,

aprovado vpelo Decreto nv 51.655, de
10 .de janeiro de' 1963, para
fim de
excluir um cargo de Escriturário, co.
digo AF':"202-8.A, um de Assistente de

°

Administra..çâo,

código

AF-[:il'2-14.A,

dois de Trabalhador, código GL--102-1
e incluir um cargo de Oficial àe Ad-

lheiro, nível 8-A CS.M. nÇl·1.47a, de
16.11.59, do M.V -.O.P.).
Parágrafo 'único. Os servidores, e
respectivos cargos, relacíonaüos neste

ministração, código AF-201.12.A, um
Técnico de Adminístraçâo, código ..
AF-601-19.A, um de Motortsta, código
CT-401-8.A eum dê Auxiliar de Labcratorto, código P-IG03-4.

artigo sâo considerados, transferidos
para o Quadro de Pessoal do Departamento dos Correios e Telégrafos;
respectivamente, a partir das datas «e
publicação dos despachos do Prestcente da República exarados. nas Exposições de Motivos ns. 1.079, de l:l oe
setembro de 1959, e 1.:478, de .tO de
novembro de 1959, do Ministério aa
Viação ~ Obras Públicas;
Art. 29 O Departamento dos COl'~

Art. 21? Para efeito do .que dispõe
o artigo antenor. fica retificada, a re-

retos e 'I'elégratos reverá o enquadra-

mento dos funcionários eieennrccs
por este decreto, dentro do sistema de
classificação de cargos, tendo em VIS~
ta as atribuições de fato exercidas
pelos mesmos naquete õrgão, na forma dá decisão proferida pela-Comíssão de Classificação de Cargos no
processo ne 2. 008-62-CCC, publicada
no Diório Oficial de 5 de agôstc de
1965.
Art. 31' ãste decreto entrara em
vigor na data ce sua publicação, revogadas as disposições em contrárrc.
Brasüía, 15 de julho de: 19ô6; 1451)
da Independência e 781' da República.
H.

CASTELLQ

BRANCO

Guaracy da Silveira, como ocupant-e
do cargo ele Assistente de Aomínistração, código AF-G02-14 A, e Edgarct
Fernando de Souza e Berna de Sousa,
como ocupantes do cargo de Trabalhador, codígo GL-4ü2-'!. para mcíutlos como ocupantes, reapectívamente,
dos cargos de -Orícíal de Admnustraçâo, cócdgo AF-201-12.A. Técnico de
Admtnistraçào, código AF-601-1~.A.
Motorista, código CT-4í)l-8.A e Auxiliar de Laboratório, código P-1603-4.

Art. 39 Os efeitos da retíflcaçãe de
que- trata êste decreto prevalecerão e,
partár d03 15 de junho d:: lBl:i2.
Art. 49 1tste decreto entrará em vigorma data de sua publtcaçào, revogadas as disposições em contrár!o.
Brasília" 15 de julho de 1[;36: l1.~o
da Independência e 78l! da Repúblíce..
H.

Juarez Távora

DECRETO NI' 58: 843
JULHO DE 1965

lação nominal que acomnanha o De-

creto nv 51.655, de 10 de Janeiro «e
1963, com exclusão de- José Nícolau
Soares, como ocupante 'lo cargo de
Escriturário, código AF-202-B. A, üe

CAS'fELLO Baanco

Rfi,ymunclo Iâoniz de .t-lragtw
DE

15

DE

Retitíca o enquadramento do Quadro
Extraortiinório, Parte Especial, da
Universidade do Brasil.

o Presidente da República, usando
das 'atribuíçôes que lhe confere, artigo 87, item I, da Constrtuíçào Pe-

°

DECli.-ETO N.'? 53.844
JULHO DE 1966

DE.

15

DE

Retiiíca o erunuuiramesitc dos Cà1'gOS
e tuncõee do Iâiiiistério da Agricu,ltura, ap1'OvfJ.do pelo Decreto nú'mero
51. 633, de, 19 de dezembro de 19(~2

O Presidente da República, usando
da atrfbuiçâc que lhe confere o artí-
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go 37, item I, da Constituição, decreta:
Art. 15' Fica

alterado,

na forma

dos anexos . o enquadramento dos
cargos e ft;rições .do Mímstérto da
Aarfcultura aprovado pelo Decreto nv

S't633, de 19 de dezembro de 1962. e
retmcaeo pelo de u- 54.085, de 3 de

eeõsto de 1984, na p"art.e referente às
néncs de classes de Assistente de 01'ganização Rural, código P-201, nível
15-A e de Engenheiro Agrônomo. código 'Te-lO!' níveis 18-B ~e 17-A bem

como a .refaçâo nominal dos respectivos ocupantes, a saber:

Art.. 2.9 Os efeitos ftnanceíros da
retificação a que se refere o artigo
anterior prevalecem a partir- de 1.9
de julho de 1960.
Art. 3.9 O órgão de pessoal competente apostilará _os títulos dos servidores atingidos pelo presente -deereto.
AI"t. 4.9 ~ste decreto entrará em vi-'
gor na data da sua publicação, revogadas as disposições .ern contrário.
"Brasília, 15 de julho de 1966; 145~
da Independência e 789 da Repúblíen.
H. CASTELLO BRANCO

Art. 2\1 O artigo 26 do Decreto nú..
mero 57.744, de 3 de-fevereiro de 1965,
passa a ter a seguinte .reüeçâo, acrescido dos parágrafos ,19 e.2 9 :
" Art. 26. Aprovados os programas, caberá aos Ministros
Estado e Dirigentes: de Autarquíaa
ou órgãos. diretamente subordinados ao Presidente da República
'promover" e, implantaçâo do regane de tempo integral e dedicaçào exclusiva nas órgãos sob sua.
jurisdição.
§ F' O regime de tempo integral e dedicação exclusiva, vígorará, no corrent~ ano, a partir da
data dos reapectívos atos de concessâo peloa.Ministros de Estado e
dirigentes de autarquias ou órgãos
diretamente subordinaôoa ao Presidente da República.
2Q O processamento do pagamento de gratificação será erenvado somente após a- publicação
das portarias no Diário Oficial da
União e lavratura dos têrmos de

de

ê

Ne1J Braga

Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a 'relação nominal do artigo
19, foram publicados no D. O. de 23
de. julho de 1956.
DECRETO N? 58.845
JULHO DE 1966

tendo-os ao Presidente da República, por intermédio do DiretorGeral do DASP"
Parágrafo úntco. Tôdas as pro.
postas apresentadas à COTIDE
até 31 de marra de 1966 deverão
ser SUbmetidas' ao Presidente da
República 'até 31 de maio de 1966."

DE

15

Dm

N1Dd! tica a redação dos artigos 25

compromisso. "

Art. 3Q O presente .Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrano.
Brasília, 15 de julho de 1966; 1459 da

e

26 do Decreto n? 57.744 de 3 ce
fevereiro de 1965, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando,
da atrtbuição que _lhevconfere o artigo 87, ítem. I, da Constituição, deereta:
'
Art. 19 O artigo 25 do Decreto número 57. 744, de 3 de fevereiro de
1966, passa a ter a seguinte redação,
acrescido de um parágrafo único:
"Art. 25. A COTIDE estudara.

os programas e _propostas' na forma do § 3Q do artigo 15, subme-

Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

L1tiz Viana Filho
Zilmar Ararip~ Il-lacedo
Ademar de Queiroz
Juracy Magalht1es
Ocuuiic - Bulhões
Juarez Távora
Ney Braga
Raumusuio Moniz de Arosiao
Walter Peruccae Barcellos
Eduardo Gomes
'
Ruvnunuic de Britto
paúZo Egydio Martins
Maum Thibau
lW f ,erto Camroe

João Gonçalves de Souza
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DECRETO N° 53.845 -

DE

15

DE

JULHO DE 1966

Autoriza a Emmréea de Iâineracõo
Conetruções e Comércio Camargo
Corrêa S/ A a pesquisar cianita no
JiIl.nnicipio de nrczces Leme, Estado
d.e Minas Gerais.

o

Presidente da República, usando

da atrrbuíçâo que lhe confere o art.

S'l, n« r, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei no 1.985, de 29 de janeíro de 1S40 (Código de Minas}, deereta:
Art. 19 Fica autorizada a Empresa
de 1-,IIineraçáo construções e Comércio
Camargo corrêa S/ A a pesquisar cíanlta em terrenos de

propriedade de

Antonio Fídelís dos Passos, no' lugar
dencmínado Fazenda Taquaral, Dístrí.,
to e Mumcípio de Mateus Leme, Estado de Minas Gerais, numa área de
dezesseis .hectarea setenta e oito ares
e oitenta centíares Q:3,7880 nar , .deltmítada por doís (2) polígonos irregulares, o primeiro polígono _com a área
de quatro hectares (4 na) que tem um
vértice a sessenta e oito metros (68
rcr, no rumo verdadeiro de onze graus
norceate (119 NW) da barra do córrego Mangueiras afluente da margem
esquerda do córrego Taquaral, êste
pertencente à bacia do Ribeirão Serra
Azul e os lados a partir dêsse Vértice,
cscsegutntes comprimentos e rumos
verdade.roa: cento e .três metros (l03
m) , cinqüenta e quatro graus sudoesta (54? 5W); noventa e oito metros
<8:8 mj , cinqüenta graus noroeste (50?
NW); duzentos quarenta e um' metros
(24'1 m) , setenta e nove graus e quarente e cinco minutos sudoeste (78? 45'
SVI); setenta metros (70 m) , chico
graus trinta minutos noroeste (5Ç1 30'
N\V); cento cinqüenta e quatro, metros (154 mj , sessenta e cinco graus e
quarenta e cinco minutos nordeste (65?
45' NE); noventa metros (90 m) , setenta e dois graus e vinte minutos
nordeste (729 20'NE); noventa e oito
metros (&8 In), setenta e cinco graus
e trinta minutos sudeste (75° 30' SE)
O otavo (8?) e último lado é 'o segmente retilíneo que une a extremidade
do sétimo (7?) lado descrito ao vértícede partida. O segundo (2Ç1) polígono com área de doze hectares setenta
e alto ares e oitenta centíares (12,7880
ha) que tem um vértice a setecentos
e 'um metros (701 mj no rumo verdadeiro de setenta e um graus e trinta
minutos sudoeste (71º 30' SW) d{) mes-
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mo ponto de amarração acima descrito e os lados a partir dêsse vértice, Os
segumtés comprtmentos e rumos verdadeiros: duzentos e cinqüenta metros
(250 fi), quarenta e sete graus sudeste (4'i9 SE); trezentos quarenta e oito metros (348 m) , cinqüenta e oito
graus sudoeste (53Ç1 _SW); noventa e
nove metros (99 m) , setenta e três
gr-aus noroeste (73? NW); cento otten;
ta e seis metros (189 m) , sessenta e
dois graus noroeste (629 NW); cento
e trinta e nove metros- (139 m) , . de'"il
graus noroeste (10Q NWJ l cem metros
(100 m) , cinqüenta -e seis graus e dez.
minutos nordeste (559 10' t-fE)' cento
quarenta e seis metros (146 m): oitenta e trcs graus e dez minutos sudeste
(83? 10' SE); sessenta e cinco metros
(65 m) , oitenta e três graus nordeste
(83!? NE); noventa metros (90 m) , setenta e cinco graus e quarenta e cínco minutós nordeste (759 45' NE); o
décimo (lO?) e últ'mo lado é o segmento retilíneo que 'une a extremidade do nono (9?) lado descrito att
vértice de partdda..
. Parágrafo único. A execução da pre;
sente autorização fica sujeita às estdputações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.72'ô, de 19 de fevereiro de 1963 e da 'Resolução nv 3, 'de 3$
de abril de 1965 da Comíssáo Naclonal de E..'1ergia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autênt'ea
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrtoão no livro próprio da
Regfstro das Autorizações de pesquisa.
Art. SI) Revogam-se as disposíçõee
em contrário.
Brasília, 15 de julho de InS6; 145() da.
Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
DECRETO N? 58.847 -

DE 15 DE

JULHO DE 1966

Autoriza o cidadão brasileiro Joâo Nogueira Duarte a pesquisar calcário
aoumuuco, no Município de Sctita-;
na do Riacho, Estado de Minas Gerais.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nv I, da Constituição e nos têr-
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Ul0S do Decl'eta-lei no 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Cédlgo de ~Minas),

decreta:
Art.

g) jo'ca autoi-ízado o cidadão

brasileiro 305.0 Nogueira Duarte a pes-

uutsar calcário dclomitico em terrenos
d.e sua nropl'iedade, no lugar _dcnominado jrasenda do Cipó, Distrito d-e
Cardeal Motta, Município de Santana
do Riacho, Estado de _Minas Gerais,

numa área de dois hectares e quarenta e quatro ares (2,44 ha) , delimitada
por um polígono irregular; que tem um
vértíoe a quinhentos e sessenta e oito
metros (5t8S m) , no rumo verdadeiro de
vinte e um graus nordeste t21l? NR),
da confluência do córrego Grata do
Olho D' Agua com bRio Cip6.8 os la-

dos a partir desse vértice, os seguintes comprimentos' e rumos verdadeiros: cento e trinta e três metros (133
fi) , sessenta e cinco graus noroeste (65'?
MW); cento e noventa, e nove metros
(l09 m) , quarenta e um graus nordeste (41'? NE); cento e vinte e dois
metros (122 m) , setenta e cinco graus
sudeste ('75 Q SE); sessenta. e oito 'metaos (68 m) , sete graus. sudeste <79
SE); o qu 'nto e último lado é, o segmento retilíneo que' une a extremidade do quarto lado descrito ao vértice
do partida.
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estípulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51.726, de 19 de teveretro de 1963 e' da Resolução número
3, de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2(( O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica.
deste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$' 300) e será váH(10 por dois (2) 'anc.s a contar da
data da tranacrtçàc no livro próprio
de Registro das Autorízaçôea de Pesquisa.
Art , 3 Q Revogam-se as disposições
em contrárío .
J?rasilia, 15- de julho de 1006; 145(,1 da
Jndependêncía e 789 da República.
H.

CASTELLO

BRAi'JCO

MauTo 'Thibau

DECRETO NQ 58.348 -

DE

15

DE

JULHO DE 19G6

eiacnsa a

cidadã brasileira Blandin!l
Antunes de Souza a lavrar mica e,
oearae coradas no município de
consetneírc Pena, Estado de Mina3
Gerais,

o

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o
art . 87, nc r, da Coristátuição e nos
.termos ciD Decreto-lei nc 1. 985, de
29 'de janeiro de, 1940 (Código de
Mínasj , decreta:
Art. i 9 Fica. autortsada a cidadã.
brasileira Blandina Antunes de SOUl
a lavrar mica e pedras coradas em
terrenos do dominiodo Estado de
Minas Gerais, no lugar denomínccto
da

o9.

Cabeceiras

do

Córrego, Ferrugtnha,

"ctstnto de Aldeia, município de COnselheiro Pena, Estado de Minas Gerais, numa área de sete hectares cinqüenta ares (7,50 ha) , dellrmtada por
um polígono irregular, que tem .um
vértice a dezenove metros (19 m) , no
rumo verdadeiro de vinte e três graus
e vinte e um minutos sudeste (23 0 21,
SE) da barraido córrego da Barraca
no .côrrega Perrugínha e os lados a
partir dês-e vértice, os' seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:' setenta e sete mptl'oi e cinqüenta ('CUtímetros (71, 50 m) , um grau quarenta e cinco minutos nordeste '( 1 t~'
NE); cento e trinta e cinco metros
(135 m) , oitenta e 'cinco graus e quarenta e cinco minutos noroeste (85')
'45' NW); quarenta metros (40 mt ,
dezessete graus e quinze minutos sudeste (17'0 15' SE); o quarto (4Q) e
último lado é o segmento retiürreo que
partindo rta extremidade do terceiro
(3 9 ) lado descrito vai ao vértice df.l
partida. Esta eutorrzaçâo outorgarja
mediante as condições -constantes do
parágrafo único do, art. 2B do Córãgo
de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e sues
alíneas . além das seguintes e de outras constantes do mesmo, Código, não
expressamente mencionadas neste
decrete
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
es-tipulações do Regulamento aptovado nele Decreto ne 51.726. de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução nv 3,
de BC õ.'eabril de 1965, da Comíssac
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concesstonarto da autortzacãc 'fica obrigado a recolher aos
ç

é
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con-es públicos, na forma da lei, os
zrrbutcs que forem devidos à uniào,
RO Estado e ao Munícípío, em cumprlmento do disposto no art . 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autrmzaçào não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbe, a autorâaacâo de lavra será declarada 'cacuca ou nula, na forma dos arts. 37e 38 do código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas as servidões de solo e
subsolo para 'fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas,
At'L 50 O concessionário da autortzacâo será fiscalizado pelo nccartemente Nacional da Produção Mlneral e gozará dos favores dtsortmtnados no art. 71 do mesmo Código,
Art. 69 A autorização de lavra terá
por titulo êste decreto, que será transcrito no livro próprio de Registro .das
Autoríznçôes de Lavra, após o pagamento da- taxa de seiscentos cruzei1'05 (Cr$ 600) •
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário,
Brasília, 15 de julho de 1966; 1459
ria Independência e 739 da Repúbhca..
H.

hectares e setenta e cinco. ares (53,75
ha) , delimitada ao norte (N) pelo
córrego do Munjolo no trecho compreenciido entre seu cruzamento com
a Estrada .Analândía-Descalvado e a
sua barra no Ribeirão Bonito; a este
(E) pelo trecho do Ribeirão Bonito
compreendido entre as banas dos
córregos do Munjolo e Descalvadtnho; ao sul (6) pelo córrego Descalvadínho no trecho da' Estrada Municipal acima referida e sua barra na
margem esquerda do Ribeirão Bonito; a oeste (W). pelo alinhamento do
12.c1o direito da Estrada. Municipal de
Analàndía para Descalvado, no trecho compreendido entre. os cruse-.
mentes de tal rodovia com os córregos Descalvadínho e Munjclo. Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafê
único do art. 28 do Código de Minas
e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressemente mencionadas nestedecl'eto,
Parágrafo 'único. A execução da
presente autorização fica sujeita à~
estdpulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro 'de 1963, e da Reaolucão no 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacícnal de Energia Nuclear.
Art. 2°· O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos

Ct,STET,LO BnJ\NCQ

cofres públicos, na forma da lei,. OH
tributos, que forem devidos à União,

Ma.uro Thibau

til-

DECRETO NQ 58.849

DE

15. DE

JULHO DE 1966

Autoriza a Indústrias Reunidas Vi~
ârooros Ltda. a tarrcr areia quorteoea no município de ueecaiouao,
.Estado

ae

12~

São Paulo,

o presidente da República, usando
da atríbuíçào que lhe confere o
art. 37, nv l, da Constdtuíção e nos
têrmos 6'0 Decreto-lei nc 1. 985, de
20 de janeiro de 1940 (Código de
NLin,"ls). decreta:
Art. 19 Fica autorizada a. Indústrias Reunidas Vidrobrás Ltda , à lavrar areia quartzosa em terrenos de
Atilio castiglioni e de herdeiros de
Leandro Castígüonl, nos imóveis denominados Fazendas Santa Tereza e
São João da Furna, distrito e município de Descalvado, Estado de São
Paulo; numa área de cinqüenta .e três

Estudo e ao Mumcípío, em cum-'

prtmanto do disposto no aa-t. 68 do
C6dlg-o de Minas.

Art. 39 Se o concessionário da eutorízonâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbe, a' autortzacào . de lavra será declarada cao."..1C8. ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas'.
Art.. 4Y As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
su'::ls'].l:J para fins de lavra, na forma.
dos arts. 38 e ~O do Código de Minae.

Art. 59 O concesslonárto da 'autorízaçâo cserá ffscahzado pelo Depar-

temente Nacional da Producâo Mineral e gozará dos favores díscnmtnados no art. 71 do mesmo Código,
At't, 6° A autorização de lavra terá
por título este decreto, que será transcrito DO livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após o paga-

126

ATOS DO PODER ExI:CU'IIVO

menta da taxa de um mil e oitenta
cruzeiros (Cj'S 1. 080) .
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 15, de julho de 1966; 1459
da Independência e 789 da Repúbltça.
H.

C:nSTELLO BRANCO

Jl.1 auro Thibau

DECRETO N9 58.850 JULHO DE 19G5

DE

15

DI3

RenOVa o Decreto n 9 1.957, de 26 de
.aeeemnra de 1962

o Presidente da República, usando
'da atribuição que' lhe confere o
art , 87, nv I, da constituição e nos
termos' do Decreto-lei 0 9 1.985, de
~

de

janeiro de

1940

(Código de

Minas), decreta:
Art .. 1Q Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
térmos da letra b, do art. 1Q do
Decreto-lei nc 9.605. de 19 de agôsto
de 1946, a' autorização concedida ao
cidadão brasileiro Antônio José de
Souza, pelo Decreto número mil noveccntos e cinqüenta e sete (L. 957) ,
de vinte e seis (26) ce dezembro de
mil novecentos e sessenta e dois
(1962)" para pesquisar salgema, no
munícípío de Luiz Corrêa, Estado do
Piauí.
Art. 2° Arresente renovação, que
será uma via autêntica dêste decreto',
pagará a taxa de cinco mil cruzeiros
(Cr$ 5.000) e será transcrito no 'livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 15 de julho de 1966; 145Q
da Independência e 78Q da República.
H .CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9 5'8.851
JULHO DE 196{)

DE 15 DE

Retifica o enquadramento de 'Cargos,
funções e empregos do Q~tadro Permanente de Pessoal õo coneeino Nacional de Estatística, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.

87, item I, da Constituição Federal e
tendo em vista o disposto no art. 43
'lia Lei no 3.780, de 12 de julho de
196Q, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma.
dos anexos, o enquadramento dos cargos, Junções e empregos do Conselho
Nacional de Estatística, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Zstatistica,
aprovado pelo Decreto nc 51. ~(j7, de 11
de dezembro de 1961 e alterado pelos
.Decretos ns . 51.680, de 22 de janei:o

g~ i~~;'d~2i~1~?dju;1~ed~f~~3~~?~~~g:

de 29 de agõsto de 1963, 55.572, de
22 de dezembro de 1964, e 56.469, de
1G de junho de 1965, a saber:

Art. 29 Os valôres dos níveis de
vencirnentos.« respectivas referências
constantes dos anexos a qúe se refere o artigo .anterior, são os previstos
no Anexo IH - Tabe' a de restrtbuição da Lei nc 3.780, de 12 de' julho de 1960, reajustados, a partir de
1 de dezembro de 1960, de acôrdo com
a Lei n« 3.826, de 23 de novembro de
1960, a partir de 1 de abril. de 1962.
de acôrdo com a Lei nc 4.069, de Ü
de junho de 1962, a. partir de 1 de
junho. de 1963, de acôrdo com a Lei
n'' 4.242, de 17 de julho de. 1963, a
partir de 1 de junho de 1964, de acôrdo com a. Lei no 4.345, de 26 de junho de 1964 e a partir de 1 de janeiro de 1966, de acôrdo com a Lei
no 4.863, de 29 de novembro de 1965.
Art. 39. As despesas com a execução
déste decreto serão atendidas pelas
dotações orçamentárias próprias do
.
referido órgão.
Art. 4Q As alterações introduzidas
não prejudicarão as readaptações já
consumadas, devendo ser expedidas
uortarras declaratórias sôbre as alterações havidas relativamente à 'denomtnacão do cargo que foi transformado e à' classe e nível em que foi colocado o funcionário atingido pela readaptação.
Parágrafo único. Nos casos ém que
as alterações introduzidas importem
em revisão de .readaptaçâo já decretada, o ótgáo do pessoal do Conselho
Nacional de Estatística tomará as necessárias providências para a correção, por intermédio da Comissão de
.Classífícaçãc de Cargos.
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terrenos de sua propriedade no imóvel Fazenda Serra Negra, distrito de
São, João da Serra Negra, munícínío
de Patrocínio, Estado de Minas GeBrasüía, 15 de julho de 1966; .. 1459
rais, numa área de dezessete hectada Independência e 789 da República.
rea :e cinqüenta e quatro ares <17,54
ha) , eeumttaoe por um polígono írH., _'CASTELLO BRANCO
regular, que tem um vértice na marJoão Gonçalves de Souza.
gem esquerda do córrego Bebedouro
a cento e noventa e cinco metros
(195 m) , -no rumo verdadeiro de vinOs anexos 8, que sa rerere o artigo
te e um graus e trinta e sete minutos
19, foram publicados no Diário Oficial
nordeste (219 ,37' NE), do canto norde 27-7 e retificado no de 19·-8-66.
deste, (NE) da casa-sede da Fazenda
Serra Negra e os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
DECRETO N9 58.852 - DE 15 DE
"rumos verdadeiros: duzentos e oitenta
JULHO DE 1966
e 'cinco metros (285 m) , cinqüenta
graus e trinta e sete minutos sudoeste (509 37' SW) '; trezentos e trtnte
Declara de utilidade pública a Lnctie cinco metros (335m), vinte e nove
tiução Benejicênte "S o c o r r i s tas
graus e vinte e três minutos sudeste
Cristãs", com sede em Americana,
(299 23' SE); cento e cinco metros
·Estado de Sâo Paulo.
(105 m) , um grau e vinte e três minutos sudeste (19 23' SE); centae
o Presidente da - República, -uaando
oitenta metros (180 m) , trinta e dois
da atribuição" que lhe confere o
graus e vinte e três minutos sudeste
art. 87, .Item I, da constituição Fe(329 23' SE) ; o quinto lado é um segderal e atendendo ao que consta _ do
mento retilíneo que partindo da exProcesso M.J.N.!. nc 52.18B, de 1961,
tremidade do quarto lado descrito,
decreta:
com rumo verdadeiro de quarenta e
Artigo único. lt declarada de utfllnove gra-use trinta e" sete minutos
dade pública, nos termos do art. I?
nordeste (499 37' NE), alcança,' a
da Lei nc 91, de 28 de agôstc de 1935,
margem esquerda do córrego Bebecombinado com o ar-t." 19 do Reguladouro; o sexto e último lado é o tremonto- aprovado pelo Decreto númecho da margem esquerda do córrego
ro 50.517, de 2 de maio de 1961, a JnsBebedouro, compreendido entre a extíbutçâo Beneficente "Socorrtstas Cristremidade do quinto lado e o vértice
tãs", com sede em Americana, Estado
de partida.
de São Paulo.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização. fica. sujeita às
Brasília, 15 de julho de 1966; 145Q
estipulações do. Regulamento aproda Independência e 789 da Repúvado pejo Decreto nc 51.726, de 19 de
blica.
fevereiro de 1963, e da Resolução nv :~,
H. Cf\STELLO. BRANCO
de 3(l d:e abril de 1965, da Comissão
Luiz Vianâ Filho
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
DECRETO N9 58.853 - DE 15 DE
dêste
decreto, pagará a taxa de treJULHO DE 1966
zentos cruzeiros ccrs 300) e será
válido por dois (2) anos a contar da
Autoriza a Magnesita S. A. a needata da transcrição no livro própria
quiser olivina no município de Pa'"'
de Registre das Autorizações de
trocínío, Estado de Minas Gerais.
Pesquisa.
O Presidente da República, usando
Art.. 39 Revogam-se as dísposíçôea
da atribuição que lhe confere o
em contrário.
art. 87, TI"1, da Constituição e nos
têrmos do, Decreto-lei no 1.985, de
Brasília, 15 de julho de 1966; 1459
29 de janeiro de 1940 (Código .de
da Independência e 789 da RepúMinas), decreta:
blica.
Art. 19 Fica autorizada a MagnéH. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau
sl~a S. A. a 'pesquisar olivina em
Art. 59 As vantagens financeiras
dêste decreto vigoram a partir de 1
de julho. de 1960.
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DECRE'rü Nº 58.854 -

DE

15

DE

JULHO DE 1966

.&ntoriza o cidadão brasileiro José
Bento Nogueira Jwnqueira a pestfluisar agalmatolito no municipi() de
Betim, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
ua atribuição que lhe confere o
art. 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos tiro Decreto-lei nc 1.985, de
29 ele janeiro de 1940 (Código de

1\lfinns). decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
trrastleírc José Bento Nogueira JUnqueira a pesquisar agalmatolito em
terrenos de sua propriedade no imóvel denominado Fazenda santa Crua,
distrito e município de Betim, Estado de Minas Gerais, numa área de
vinte e sete hectares e oitenta e três
ares (27,83 ha) , delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a duzentos e dez. metros (210 rrn ,
no fumo verdadeiro de quarenta e
oito graus e oito minutos nordeste
(~39 8' NE) do canto nordeste (NE)
da casa-sede da Fazenda Santa Cruz
e os lados a partir desse Vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e vinte e cinco
metros (225 rm, quinze graus e vinte
e dois minutos noroeste (159 22' NW) ;
trezentos e sessenta e cinco metros
(365 m) , trinta e sete graus e vinte
e dois minutos noroeste (37 9 22' NW) ;
quinhentos e dez metros (510 m) >
setenta e oito graus e cinqüenta e
dois minutos sudoeste (789 52' SW);
trezentos metros (300 m) , .quínze
graus e" vinte e dois minutos" sudeste
(159 22' SE); o quinto (59) e último
lado é o segmento retilíneo que partãndc da extremidade do quarto (49 )
Iado descrito vai ao vértice de partida.
.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovaôo pele Decrete nv 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e doa Reaolucáo nv 3,
de ']'': Q'€ abril. 'de 1965, da Comissão
Nacional de Energia .Nuclear .
Art. 29 O titulo da autcrizacâo de
pesquisa, que "será uma vioa autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será
válido por dois (2) anos a contar da
dava da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de
Pesquisou.

Exr;cuTIvO'

Art. 39 Revogam-se as diSPOsições
em contrário.
Brasília, 15 de julho de 1966; 1459
da Independência e 789 da Repú~
blíca,

II.

CASTELLO

ERANcO

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.855
JULHO DE 1966

DE

15

DE

Suspende o funcionamento da União
Nacional dos Agentes
Impôstü Aduaneiro.

Fiscais

ao

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artégo 87, item I, .da Constituíçân, e
tendo em vista o que consta do Processo 1.075, de 1966, do Ministério da
Justiça Negócios Interiores; decreta;
Art. 19 Fica suspenso, até o trânsito
em julgado da ação de' dissolução, por
exercer atividade contrária à segurança nacional e à ordem pública, o funcionamento da União Nacional dos
Agentes Fiscais .do Imposto Aduaneiro, nos têrmos do art. 6'!, § 29, da Decreto-lei nc 9.085, de 25 de março de
1046, alterado pelo necretc-ieí nv 8
de 16 de junho de 1966. '
,
Art. 2° f:.ste decreto entrará em vigor na data de sua, publicação, revogadas as disposições em con trárto,

e

Brasília, 15 de julho de 1966; 146(1
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLo BRANCO

Luiz Viana Filho

DECRETO N0 58.856
DE 15 DE
;JULHO DE 1966

Institui normas para execução rio artigo 13 da Lei n9 3.995, de 14 de
tieeembro de 1961, que aprovou o
Primesrc Plano Diretor da SUDENE,
e d.ú outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item l, da Constituição Federal, decresa:
Art, i I! Os órgãos do Governo Federal e autárquicos que possuem bens
e instalações relacionados com a pro-
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duçâo, transformação, transmissão e
distribuição de energia elétrica, situa-

dos na zona de concessão da Cemuanhia Hidrelétrica do São Francisco,
transferirão à mesma' os referidos
bens, mediante doação de que se Iavrará têrmo circunstanciado, desde
que os referidos bens e instalações t8~
nham sido adquiridos ou constr utdoa
com recursos orcamentártos federaíe
ou créditos especiais da mesma 01'1.gem, anteriores a. 14 de dezembro de
1961.

'

Parágrafo Ú-..'1J.co. Excluem-se do regime estabelecido neste artigo os bens
e mstalações de sistemas de distríbuíçâo ou equivalentes, explorados díretamente pelos podêres públicos ou
emprêsas sob seu contrôle ,
Art , 29 Serão também trensrertoce
para o patrimônio da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, com a exclusão estabelecida no Parágrafo
tJn~co do artígo anterior, os bens e
mstalações relacionados com a producão, transformação, transmissão e dístríbuíqão de energia elétrica, oriundos
da aplicação de recursos .redcrais na
.zona de concessão a que se refere o
art. 15', obedecido o regime tneutuico
pelo art. 8 9, da Lei nv 4.676,_ de 16
de julho de 1965, desde que os reterádos bens e Instalações tenham sido
adquiridos ou construidos com recursos orçamentários federais ou créditos especiais posteriores a 14 de de·
zembro de 1961.
Art. 39 Os órgãos federais ou autárquicos de que tratam os artigos anteriores adotarão tôdas as providencias necessárias para que as aludidas _transferências possam efetivarse dentro do prazo de 90 días, contados da data dêste decreto, cabendo à
Companhia Hidrelétrica do São Fran'Cisco,'nos 90 dias subseqüentes àqueles, adotar as medidas a seu cargo
para, recebimento dos »ererídos bens
e instalações.
Art. 49 A Companhia Hídrelétrtca
do São Francisco e os' órgãos tederata
e autárquicos referidos nos artégos anteriores estabelecerão de comum aeôrdo os valôres, pelos quais serão íricorparados os bens e, instalações de que
tratam os artigos 19 e 2°.
Art. 59 A partir da publicação deste decreto, nenhum órgão rcôerat ou
autárquico com atuação na zona de
concessão da Companhia Hedrelétrtea
do Bâo Francísco poderá fazer qual-

quer obra nos setores de produção,
transformação, transmissão e dístrtbuíçâo de energia elétrica sem a: prévia aprovação" dos respecttvoa pianos
e projetos pela, referida Companhia,
exceto as ínatalações de rêdesde dlstríbuíção interna dos referidos órgãos,
observado, no que íôr aplicável, o
disposto no art. 59 da Lei ns 4.904, da
17 de dezembro de 1965.
Art. 6<:' f::ste decreto entrará em
vígor na data de sua publtcaçâo, revogadas as disposições em contrárro ,
Brasília, 15 de julho de 1966; 1459 da
Independência e 739 da República,
H.

.cASTELLO BRANCO

João Gonçalves de Souza

DECRETO N9 58.857
JULHO DE 1966

DE

15

DE

Prorrcqa o prazo pera a entrega do
relatório do Plano Nacional ae Bstatistica.

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Pederal, decreta:

Art. 19 Fica prorrogado até 15 de
agôsto de 1966 o prazo para o Grupo
de Trabalho que estuda a. formulaçao
do Plano Nacional de nstausnca
apresentar o relatório mencionado no
art. 39 do Decreto nv 58.226, de 20
de abril de 1958.
Art. 2Q O presente decreto entrará
em vigor na data de sua' publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de julho de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLo BRANCO

Roberto Campos
João Gonçalves de Souza

DECRETO N9 58.858

DE

15

DE

JULHO DE 1966

Abre, pelo Ministério da Aeronáutica,
o crédito especial de -,
..
Cr$ 500.000.000 (quimhentoe milhões
de cruzeiros), para o fim que específíca.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tdgo 87,itern I: da Constituição Fe-

deral e da autorização na Lei número 4.G44, de 31 de maio de 1965 e

tendo ouvido o Tribunal de Contas,
em cumprimento ao que determina o
art. 93 'do Regu la.mento Geral de
Contabilidade pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto, pelo Ministério

da .Aeronáutdca, o, crédito especial de

cr$ 500.000.000 (quinhentos milhões

de cruzeíros) ,
destinado a atender
desnesas' com melhorias -e obras de
urbanização do Aeroporto Internacional do Galeão, no Estado da Gua-

nabara.
Art. 29 O crédito especial de ""J':

trata' esta lei será registrado no Tri..
bunal de Contas da União e dístri-

buído ao Tesouro Nacional.
Art. 3º 1;;ste decreto entrará .em vigor na data de sua publicação, revogadasias disposições em contrário
Brasília, 15 de julho de 1966;. 145<;0
da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Eduardo Gomes
octaoto Bulhões

DECRETO N9 "58.859 -,

DE

15

DE

JULHO DE 1966

Dispõe sôbre o 'aproveUamento de em ..
pregados de "A. Equitativa dos Estados Unidos do' Brasil S. A. de Se..
eeros Gerais".

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o arttêo 87, item I, da Constdtuíçâo, ,deereta:
:Art. 1<;0 O Banco Nacional de I-Ia'..
bitaçâo, o Banco Central da Repúullca eas sociedades de capital misto do
qual a União Federal partícipe, bem
como as entidades autárquicas. vinculadas à administração pública tederal,iicain autorizados a aproveitar
os empregados de "A Equítatdva dos
Estados Unidos da Brasil, S. A. de
Seguros Gerais", em' liquidação, -cuja
autorização de funcionamento. foi cassada pelo Decreto nv 58.573, .de 2 de
Iunno de 1966.
Art. 2Q.O aproveitamento- será teíto,
de acôrdo com as necessidades do ser..
vrco üe cada, ernprésa, nas vagas exístentes em seus quadros de funções e
salários iguais ou equivalentes.

Parágrafo umco. Os enipregadQ8
admitidos na forma da Consol:i.diJ,çã(}
das Leis do Trabalho pela emprêsa en,
líquíriação, poderão ser aproveitados
.sob o mesmo regime.
Art. 39 Os empregados que acetta,
rem o aproveitamento flrmaráo documento de expressa renúncia de índentsaçâo de qualquer natureza, res-salvados os direitos a salários em atsaso e 8.S féria-s não gozadas, bem corno
a outras vantagens pecuniárias devi;
das pelo trabalho prestado a SOC18G.8.,.
de em ltquidação, à qual compete o
pagamento dêssea débitos.
Art. 49 A sociedade em liquidacao
enviará às, entidades referidas no ~1.
tdgo 19, uma relação .completa dos em ..
pregados a serem aproveitados, con,
tndícação .precisa do tempo de serviço, salário, funções exercidas e queIíficaçôes.

Art. 59 Fica assegurada ao pessoar
que fôr aproveitado a contagem, para
os efeitos legais, do tempo de serviço
prestado à sociedade em liquidação.
Al't. 6Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasüía, 15- de julho de 1966; 1459da Independência e 789 da. República.
H.

CASTELL.o BRANCO

PaUlo EgydiO

Martin~

Octavio Bulhões

DECRETO N9 ·58.860
JULHO

DE

DE

15

DE

1966

Abre créclito suplementar ao Ministério da Fazenda em proveito da Contadoria Geral da República.

o Presidente da República, no USO
das atribuições que .lhe confere o item
I de art. 87, da Constituição Federal,

e usando a autorização, contida ne
artigo 13 da Lei nc 4.900, de 10 de
dezembro de 1965 combinada com o
disposto nos artigos 7 item I, 42 e
43 da Lei nc 4.320, de 17 de março
de 1964, decreta:,
Art. lQ E' aberto ao Mínístérío d'OI.
Fazenda, o crédito suplementar da
importância de CrS' 60.000.000 (SE'G"
senta milhões de cruzeiros) a fim Gt';
atender encargos classificados na Lei

,ATOS DO PODER .'ExECUT:l:VO

nv 4:,900, de 10 de dezembro de 1965,

como segue:
4;07.27
pública
3.0.0.0
3.1.0.ü
3.1.1.0
3.1.1.1

-c.conteoona

Geral da."Re ..

- Despesas Correntes
- Despesas de Custeio
- Pessoal
- .Pessoal Civil

um M.

02,00 Despesas variáveis com
Pessoal Civil
ü2.01 - Ajuda de Custo .

crs

10.000. C0a
02,02 - Diárias -

Cr$ 50.000.000
Art. 29 O crédito suplementar de
que trata o artigo 19 será regtstrudc
pelo Tribunal de Contas da União e
distribuído automàtícamente ao Tesouro Necíonal ,
Art. 39 f:ste decreto entrará em vigor na 'data de' sua 'publícaçàc, revo'gadas as disposições em contrário.

Brasüla. J.5 de julho de 1966; 1459
da Independência e 739 .da Republíca ,
H.

CAS'YELLO BRANCO

Octamío Bulhões
DECRETO N9 58.861
JULHO DE 1966

DE

15

DE

Cria o' emblema (la Academia Nocíondt de Polícia, ão'D.F.S.P •.

o

Presidente da República, usando
que lhe confere o arttgo 87 ns I da Constituição, decreta:
AI·t. 19 Fica criado o emblema dI),
Academia 'Nacional de Pclícía, do De'pm-tamento Federal de Segurança
Pública, com o. modelo que acompanha o presente decreto e as .seguíntas característdcas:
a) Duas circunferências ccneêntrtcas formando uma faixa, esmaltada
em verde bandeira e ffletada em ouro,
'tendo na sua superfície, inscrita, em
igual metal. na parte superior, a sigla
DFSP e em seu contõrno do lado, es··
querdo para o direito, a legenda Academta Nacional de Pclícía.;
• b) No espaço formado pelas bordas
Internas ria faixa. centrada em vasada: a. Colunata à'e Brasília, sôbre a
Qual repouse, em círculo, o Cruzeiro
do SL, em campo blàu.
J Para cálculo das dimensões.
tomar-ãe-á por, base o diâmetro desecI.~latribuição

jacto, dívtdindo-se êste em 6 (seis,
partes iguais. Cada uma elas partes
será considerada 'uma medida 011
módulo, que será indicada, tõcas es
võzes que se fizernecess,'trio, por
.

rr .- O raio' dRS duas círcunferênelas concêntricas que formam a fal~
xa verde bandeira de 7 décimos e meto
de módulo (0,75 M) sará de 3 M pare
8. crrcunterêncla externa e de (2,25 M}
pma a interna, '
In ' - As letras da legenda DP8r~
- Academia Nacional de Policie. serão escritas em dourado e colocad'3,S bem no meio da faixa verde can-.
deu-a, ftcanão, para cima e para terxo, um espaço igual em verde.
IV - As letras DFSP terão 0,5 l\1
de, altura por O~3 M de largura. M
letras D e P deverão ter os seus eixoa
a 45°, respectivamente, para G" dextra
e para a sinistra do raio vertical superior das circunferências concêntrí..
C2S e as letras F e S a 159, em Idêntíca relacâo .
V - As leu-as referentes à legenda
Academia Nacional de Policia terão
0,1 M de altura e 0,3 M de largura
Deverão abranger um ângulo de 20D(},
tsru é, tomando-se por base o raio
vertical inferior, a 1009 para a síntstr'3, deverá ser colocada a letra inicial
da legenda Academia Nacional de PuIícía e a '3009 para a dextra deverá
ser, cclocadn ' a letra ríner, conforme
o desenho anexo.
VI -

A linha lndlcadora da altura

da colunata, designada corno Itnha
"A", é o diâmetro ver-tical das' ctrcunferêncías eoncântrtcas e medtrà
4,5 M. Será limitada, pela círcunrerência inferior.
VII ' - A linha indicadora da 10,.1'
gura, designada como linha "B" será
de 3,5 M e também será Iímítada pela
circunferência inferior.
VIII .:. . . . O cruaamento das linhas
A e B dar-se-á em um ponto a 0,8 M
d(; limite inferior da linha A.
XX - Para a construção das Imhas
Iateraís da colunata necessário se f'az
traçar uma linha horizontal ímagínaria, que passe pela Jínha A, em' um
'ponto, a 2,2 M do limite superior da
referida linha.

X - Do limite superior da linha
A será traçado um ângulo de 209 até
a linha imagmarta, sendo que 109 a~~
verá ficar à dextra da linha A a lü~'
à sinistra.
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Os .cruzamentos dos lados do

ângulo de 2(}9 com, a linha imaginária
serão ligados -com os _limites da linha
B, por 3,1'COS de círculos com um raio,
igU81 a 1,35 M.
':;'UI - 03 limites da linha B

S81'200

Ligados ao limite inferior da linha A,
.por arcos de circulo, com um raio
igual a 3,7 M.

XIII - A colunata em campo amareto trará em achurtado dourado, -dois
dos lados opostos do cruzamento caa
linhas A e B, a partir da lateral íntenor esquerda.

E.?~ÇUTIVO

XIV - Ao centro da linha A, em
supcrposíçâo, um círculo _dourado, do
dtàmetro de 2,5 1\1, contendo, em campo btau, o Cruzeiro do Sul em estrêIas douradas.
A!'t, 2'? O presente decreto' entrará
em vigor na data de sua publtcacâo,
revogadas as dísposlções em _contrário.
Brasília, 15 de julho de '1966; 1159
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

!--uiz Viana FiZho

turqueso

verde

bcnoeiro

DECRETO N9 58.S-81-A .JULliO DE 1966

DE

15

DE

Abre, ao Ministério da Justiça e Neçocíoc Ómteríoree, o crédito especial
de cr$ 1. 500.000, para o fim que es;

oecuícá.

"

O Presidente da República, usando
da atribuição contida no art. 1Q da
Lei nv 4.964, de 5 de maio, de 1966, e
tendo Em' vista o art. 29 da referida
lei, que dispensou -es consultas ao Ministério da Fazenda e ao Tribunal de
Contas a que se refere o art. &3 do
Regulamento-Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto, o crédito especial de Cr$ 1.500.000 (um milhão e

quinhentos mil cruzeiros), destinado
ao pagamento à Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, das despesas efetuadas com: os funerais do
compositor Al'Y Barroso.
Art. 29 O crédito especial em questão será automàtícamenté regtstraôn
pelo Tribunal de 'Contas e distribuído
ao Tesouro Nacional.
Art. 39 este "decreto entrará em vigor na. data; de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.'
Brasílià, 15 de julho de 1966; 145<:' da
Independência e 789 da República.
H. CASTELLo BRANCO

Luiz Viana Filho
Octavio Bulhões
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DECRETO NÇI 58. 862
JULHO DE

~

DE 20 DE

19-6S

Aprova as alterações ímtrodueutae nos
Estatutos da Companhia Rochedo de
Seguros, inclusive aumento de capital social.

o

Presidente- da República, usando
atribuição que lhe confere o artigo
1;7, inciso I, da constituição, e nos têrmos 60 Decreto-lei nv 2.063, de '1 de
março de 1940, decreta:
.
Art. 19 Ficam aprovadas as alter-ações íritrodusidaa nos Estatutos da
Companhia Rochedo de seguros, com
sede na cidade de São Paulo, Estado
d.e São Paulo, autorizada a funcionar
pelo Decreto nc 18.885, de 15 de junho
de 1945, inclusive aumento -to capital
social de ors 18.000.000 (dezoito milhões de cruzeiros) para crs 27.000.000
(vinte e sete milhões de cruzeíros) ,
conforme deliberação de seus acionistas .em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 23 de agôsto de 196&.
Art. 2° A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto d-a. autorização
e que alude aquêle Decreto.
Brasília, 20 de julho de 1966; 145(\
,Jzt_ Independência e 78(\ da República.
da

H, CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martlns

DECRETO NQ 53. 863
JULHO

~

DE 20 DE

DE 19-$"5

Ap1'Ova alterações intrcâueidas nos Estatutos da Pórto seguro Companhia
de Seguros Gerais, inclusive au-men··
to do capital social.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o ar-tigo ff7, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nv 2. CB3, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alteracôes mtroduaídas nos Estatutos da
Pôr-to Seguro Companhia de Seguros
Gerais, com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, autorízada a funcionar pelo Decreto nv 20,138,
de 6 de dezembro de 1945, inclusive
aumento do capital social, de Cr$ ...
45.000.000 (quarenta- e cinco milhões

de cruzeiros) para Cr$ 67.500.000 (sessenta e sete milhões e quinhentos mil
cruzeiros), conforme deliberação de
seus acíoníatas em Assembléia-Geral
Extraordinária, realizada em 28 de
abril de 1965.
.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorízaçâo \a que alude aquêle decreto.
Brasília, 20 de julho de 11MB; 1459
da Independência e 789 da Repúblíca.;'
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO N° 53.864
JULHO

DE

DE 20 DE

1966

Concede autorização pam o funcionamento da Faculdade de Direito de
Barra Mansa, no Estado do Rio de
Janeiro.
o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 37, r, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Decreto-lei nv 421.
de 11 de maio de 1938, decreta:
Art. 1° E' concedida autot-ízaçâo
para o funcionamento da Faculdade
de Dtreíto C,3 Barra Mansa, no Estado
do Rio de Janeiro.
Art. 2° :É:ste decreto entrará em
vígor na. data da sua puohcaçao.

Brasilía, 20 de julho de 1966; 145.° da
Independência e '78'? da República.

H.

CASTELLO BRANCO

Raymundo lfioniz de Araoao

DECRETO Nl? 53.865
DE 20 D:2l
JULHO. DE 1966
Concede autorização para o funcionamente de cursad

o Presidente da República, DO uso
da atríbuiçâo que lhe confere o aa-tiSo 37, I, da Constítufção, e tendo em
vista o díspostc no Decreto-lei nc 421,
de 11 ôa maio de 1938, decreta:
Art. 19 E' concedida autortaaçâo
para o funcionamento dos CUl'SOS de
Licenciatura rem Desenho e .de Pro-
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f83501' de Bducacâc lVfusical do Instí-

suco de Belas Artes de Passo Fundo,
no Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2(·' "f;ste decrete entrara em
vigor na data. da sua pubücacào.
Brasilía, 20 de julho de 1956; 145') da
Independência e 7e,Q da República.

1935 combínsdo com o art. jo do Ri:?gula'mento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Associação 'Beneficente e Pilantróplca
Dois de Setembro com sede em Blumena~,

Estac_o de Santa Catarina.

Brasília, 20 de julho de 1956; lA5':! da
"Independêncla e 789 da República.

H. CASTELLO ER:\l~CO

Ravmu7/:do Moni.ró

H. CASTELLO BR.!....I."l"CO

tzc AraQ"do

Ca1"!os Medeiros SUIJa

DECRETO Nr) 58.366
JULHO DE

DE

20

DE

DECRETO N9 58.868

1966

Declara de utilidade v:1Nica o. "Colégio Nossa Senhora:- ca Misericórdia". com sede no Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçãc que lhe confere o artigo 87, item I, ela Constituição Paderal,
e atendendo ao que consta do Precesso M.J.N.L 28.110, de 1965, decreta:
Artigo. único.

:É:

declarado de uttlida-,

de pública, nos têrmos do .ar t. }9 da

Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,

combmado com o art. 1° do' Regulamenta aprovado pelo Decreto número
Sl't. 517, de 2 de maio de 1961, o "Co-

reno

tcossa Senhora

-ía

I'JIisericérdia",

com sede no Estado da Guanabara.

Brasília, 20 de juUlO de 1966; 1459 da
Independência e 789 da Repúbnca ,
H. CASTELLO BRAN,CO

'

conoe Medeiros Silva

DECRETO ,N9 58.867
DE 20 DS;
JULHO DE 1966
Déclara de utilidade pública a Associação Beneficente e Filantrópica
Dois de Setembro, com sede em
Btumienau, Estado 'de Santa Cata;'

rma.

o Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o 'artigo 87, item I, da Constituição 8'edel'al,

e atendendo ao que consta do Preces80 1'\'1.J.N,I.-4'75, de 1961, decreta:
Artigo único. E' declarada de utinôarte pública, nos têrmos do artigo
19 da Lei ni? 91;' de 2G de agõstc de

DE

20

DE

JULHO DE 196'):
AOTe crédito suplementar cio lJilinistérío da F{I,z~mda para atender a
cesoescs com pensionistas e ina.-

uros.

o

das

Presidente da República, no use
atcto-ncões que lhe confere .o

Item, I do artigo .87' da Constituíçàe
Federal e usando (3.. autorização COntida. no artigo 13 da Lei no 4.900, de
10 de dezembro de 1965, combinada
com o disposto nos artigos 7 .ítem I,
'i2 e 43 da Lei no 4.320, de 17 de
março de 1964, decreta:

Art. 19 E' aberto ao Minístérto . da
Ieazenda, o crédito suplementar da.
importância de Cr$ 12.350.000.00t
(doze bilhões, trezentos e cinqüenta
milhões de crUZeIrOS), a fim de atender encargos ciaesrncacoa na' Lei
09 4.900, de 10 de dezembro de }9S~,
como segue:
4.07.22 _Diretoria da Despesa PÚblica <Encargos Gerats).

3.0.0.0 -

Despesas Correntes.

3.2.0.0 .....;... Transferências correntes.

3.2.4.0 -

Pensíonístas ,

crs
0'<::-00 - Abono provivísóno e novas pensoes

03-00 soes

_....

350.000.0:W

Outras pen_...

12.000.000.COtl

Art. 29 O crédito suplementar de
que trata o artigo I'! será regrstrade
p-elo Tribunal de Contas da União e

mstríbuído automàttcamente ao Tesouro Nacional.
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Art. 39 âate decreto entrara em
vigor na data de sua publicação; re,,:
vogndas as- disposições

em

contrário.

Brasilia., 20 de julho de 1966;
1459 da Independência e 78? da
República.
H.
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e fixa a
exercício
segue:

despesa da União para o
financeiro de 1966, como

4.07.22 _ Diretoria da Despesa PUR
bhca (Encargos Gerais).

3.0.0:0.- Despesas Correntes.
- Transferências correntes.
3.2.9. O _ Diversas Transferencla-s

~.2.0.0

CASTELLO BRANCO

o.ciavio Bulhões

Correntes.
3.2.9.3 ----,.,·Entictades Iâstaduaia.

DECRETO N9 58.869 -

m: 20

D~

JULHO DE 1966

credito suplementar ao Iâinistério da Fazenda em proveito do Es..

ADr~

taac do Acre.

o

Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o
item 'I do artigo 87 da Constituição
Federal e usando a autcrízação con.tlda no artigo 13 da Lei nc '4.900, dê
10 de dezembro de 1965, combinada
cem o disposto nos artigos 7 item I,
42 e 43 da Lei ne 4.320, de 17 de
março de 1964, decreta:

Art. 19 E' aberto ao Ministério da
Fazenda, o crédito suplementar de
c-s 1.473.018.205 (um bilhão, quatrccentos e .setenta e três mtlhões e
dezoito mil duzentos e cinco cruzeiros) , a rím de atender encargos cons ..
tantes da Lei n« 4.900, de 10 de dezembro de 1965, que estlma a receita

K.Q1 -

Acre

Para atender a encargos de
pessoal, de acordo com a Le·1
.
nv 4.070, de 15-6-62 - ..•..•.......•
Cr$ 1.473.018.205.
,1)

.,..-

Art. 29 O crédito suplementar de
que trata o artigo 1'" será regístrade
pelo Tribunal de contas da Umáo,
cnstrfbuído

ao Tesouro' Nacional

e

creditado ao Estado do Acre, na
Banco do Brasil S. A., de acordo com
o esquema de desembolso que for estabelecido pelo Mmísterto aa Fa-

"aenda ,
Art. 39 :f:ste

decreto entrará

em

vigor na data da sua publícaçâo, re ..
vogadas as disposições em contràràa,
Brasítía, 20 de julho de 1935;
1459 da Independência
República.
H.

e

789

da

CASTELLO BRANCo

Octávio Bulhôes

DE.CREI'Ç> N9 5$.370 _·DE 20 DE JULHO DB 1966
Decusra nnorücria ao âeeenoocoimentc do Nordeste, para efeito de ieenção de quaisquer taxas e impostos federais, a importação ae eausoomentos aoecs sem similar nacíonsü registrado, e consignados à em~
presa "Theocritc Calixto Comércio e Indústria de Sistü Luia;", de
Conceição do COité (Ea),
.

o Presidente da Repúbllea usando das atribuições aue lhe contere o
art. 87, uem u, oa Consütuiçào Federal e nos termos dô art. 18, da lei
no 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Consetno De'Jberatívo da Snperrntendêncía ' do Desenvolvimento do Norueste
(SUU:E:N,j,-,), ,através da Resolução nv l.g20, de 5 de novembro de 1965,
aprovou n parecer da secretana Executiva daquele órgão, propondo Iôsse
reconnecída como prioritária para o desenvolvimento da região. paro, efeito
de Isenção de Impostos e taxas federais, a importação dos equipamentos
novos, neste rtescntos, a ser efetuada. pela' emprêsa "Theócrlto Calixtc
Comercio e moustrta de Stsal Ltda ;", do munícípic de Conceição do Cotté,
Estado da Bania, e destinados a fabricação de mantas e feltr-os de sisal
e rmztos \s~a; e cõcuj ;
Constceranco haver o Conselho dePolitica Aduaneira atestado não
terem ditos equípamentcs similar registrado no país;
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Considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deiíberatívo do mesmo órgão, decreta:
Art. 1'" Píca declarada pricritária para o desenvolvimento do Nor-,
neste, para ersrtc de Isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a.
tmportaçeovdos equipamentos novos, sem. stmüar nacional registrado, a
seguir descritos, e consignados à emprêsa "Theócrfto Caltxtc Comércio e
Indústria de SISa! Ltõa.", do município de Conceição do ooíté, Estado
da Bania.:
QUan t idad e I
a ser
~

!I

Especlfícaçâo

!tem

importada

I

f Maquina de le~tr0 de agulha "DiZo"
I.
,'l'lpO NFZ-22~1l
.
I Largura máxima. de serviço 2. 200mm I
I

I
I
t

I

I

I

I

1
j
t

I

I
I

I

I

1

I
I
I
I

I
I
I

I
!
I
I
!

I
I
I
I

I

1

1
1

1
I
1

1
,

I

largura Ç1e passagem 2.250mm para]

..

.

I

rabrrcaçâo de tenros altamente con-]
densados de slsal, juta, algodão, lã ou]
semelhantes e para agulhamento de!
veios de fiJI.'a;, sintéticas de cons_1
truçào .total de aço. tôdas as peças
de apoio 0.0:> alta utilização, tais corno]
mancal prtncínai, excêntrico acíona-]
mente de recclhedor, rôlo de avançai
e outras ,,;')b mancais de esferas, de]
dimensões suficientes com mínimo]
tratamento: meaa rolante alimenta-I
dera de tiras de couro de faia era- \
vejaoas, coro. faixa de condensação]
preliminar de movimento uniforme]
para velas volumosos, placa de per- (
furação montada em duas vergas I
ttravessoesrtcrtes) . regulável em e5-1
tado parado vu em movimento" por]
meio 'de engrennvem sem.fím e haste I
espiral para adaptar-se à protundi-]
dade de pen- traçân das agulhas dei
tenro, correspondente ao grau
desgaste' P·1.,·C) garantir uma condensaeão " constante, recolhedores de'
construoâo moderna, reguláveis em]
estado parado ou em movimento]
quanto à altura. posição constante.t
mente paralela à base da agulha el
da placa CP perturaçâo a fim' de)
conseguir uma grande passagem que)
evite bloqueios, prancha de agulhai
de aço perruaco pesado apoios de]
Novotex altamente
prova de des-]
gaste com excelentes qualidades de]
curso de emerzêncía, disposição das]
agulhas de feltro preferencialmente I
em forma de esntnhs de peixe; quan-]
fídade de agulhas e equipamentos]
adaptáveis. às necessídadea: substitui-I
çâo das tábuas de agulha especíal-]
mente fácil. devido às guias laterais]

dei

à

i

veror

Total

OIF US$

ATOS

Item

II

DO PODER

137

'E;.~euTISO

T<::specif1cação

J

\QUantidade

I

,
I
I
I
I em tôda a largura da máquína-rôlo]
I de avanço de aço total com camada I
I substituível de chapa esta-lada, freio I

I

!
I

I
!

I

I

I
I

1

!

I

I

,.

e avanço e de reversão por meio dei
raquete de aço total sem precísar]
de tratamento, movimento de avan-]
co regulável de regulagem sem den-]
tes e silencioso. todos os elemen]
tos de operação instalados de modo)
bem visível e- de fáci! alcance; ecío-]
namento necessário de 15 HP, tõdas I
as peças de mcvímento com dispo-I
sttívos protetcces
)
t:ortaflora "DiW" Tipo RM -22

I

I
I
I
I

]

II
I
1

I

tados, instalada para ligação inclu-I
síve todos os' ritsposltívcs protetores I

I
I

I
I

Cortaf1,oras" lJi(.)'· lcmçttustinaíe

!

I

I
I

I
\

1

1

(

!
!
I

2.104

I
I

11

tuncronamento, n-unioa de faca otr-]
cuíar de aço crcmc-vanádío da me-]
Inor qualidade, com amclador mon-!
tado, fôrça. «oronat'ora necessária 0,51
HP, protetores par-a es tacas. semi
motor acíonadcr. porém Dom coman.!
dos
'
1

\

I
!
!
1

!

I

I
2

I
I

I
I
I Maquina (le traczr Si~fU com conãen- I
I
sa,clor Tipo S.RCO-12
I
I
.
I
I Para desagregar e desempoar o sísal]

I
I
1
I
I

)

I
I

I

I
I

I

/
"

I

a ser encurtado, largura do tambor]
mm, execucâo total de a"o,1
tambor munido de cêrca de 680 den-]
tes traçadores forjados na estam-I
pa e revenídos. substítutveís, tambor I
montado em rolamentos de esre-:
ras, base feita como grelha, mesa]
rolante de tiras de aço e de cons-!
tl'UÇ3,'Q rorte, dois pares de rolos de]
1.200

9.350

I

/,
',po LS-32
I Para cortar as esteiras Iongftudínal.]
.1 reguíàvej -ateratmente e excluído doi
I
I

I

I

Para corte. automátíco e contínuo dei
I feltro de agulha em tamanho pre-]
I determínãvel num raie .de 400-2.2001
I mm ou tamanhos desejados. munido I
I de faca urculai de aço cromo-vaná-]
I dio da melhor cualídade com amo-I
I Iador montado, fôrça acionadora I
I
necessária 1,1 EP, - 900 RPM, trans-]
1 missão de fôrçe por corrente Duplex.]
I caixa de comando com .Iusíveis -mon-!
I

I

I

'I

.,

J

4

Valar

'I

a ser
Total
I importada I CIF US$

1

1
I

I
J

I

I

5;]1
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ESFECIFICb.ÇAO

I!

QU8,ntidade
a ser _
1 Importada 1\

'I

1[1

Valor
Total
CIF US$

I
I aumentaçào .estríados montados em]
I tamnaque, torça acionadora necessá-]
I na para a alimentação de 2 HP,r
I ;1.500 RPM, para o acionamento \

i

principal 4:CJ HP, 1.500 RPM, trans-l
missão de fôrça por meio de cor.]
reias em V; condensador precisandol
I de um motor de 1,1 HP SSW - tri-I
L fáEICO, dé l.(J()O RPM para acíona-]
r meato da peneira -de tambor, inclu-I
I SlV8 peça de forquilha e cavalete dei
I suspensa. o,~xctu,,\ve ,exaustor, tôdas.1
I as pecas de movimento munidas de
! dispositivos protetores. Combinação!
I de .contatos para montar nos moto-]
I res de 2 HP da alimentação e o deI
, I 40 HP de" actonamento principal e]
I" o de 1,1 I:IP d_o condensador, comi
I desligamento em case de sobrecarga]
I e rellgamento automático após aI
l volta da -arga normal ,
"
1
I

1

1

5

I

cortaao-a ae ',~l::;a! "DiZO" Tipo
H.SS-'iO

1

8.141l

I

ID
_.
,
I .re- construcao toten em aço com mesa I
I fixa õe alíment.açâo e entrega, apolo]
I de rôjo de certa e de contra-pres-\
I são em oucna d €. mancal de bronze,
I

I

!

1

I
I

6

engrenagem íntermeütária e engrena-I
gero de redução da roda dentada.]
torça acionadora necessárta de cêrca]
de 10 HP, se1yt motor, 'com aparelho]
de ligação Inclusive todos Os dispo-I
srtivos de proteçao , ... ,. -;' ..... · ... 1

111 aquina

para, te-mar esteiras àe

I

1

3.21~

crepe -" Dito" Tí.'po F-18-25
com saZda 'lJara ambos
08 lados
[
I
:1

l
1 P::'.l'a formar esteíras de .crepe na lar-l

I

I
I
I1

I
I
7

I
I
I

1

I
I
I
I

gura e grossura desejadas, munida!
de embreagem de lamelas de rever-]
são, trabalhando em banho de óleo.]
engrenagem para o fecho transversal \
e dois acionadores com regulagem I
sem dentes oom motores trifásicos de!
1,5 Hpe 2 HP, sem. os motores ,···,·1
Aumentaünra ..Díto" Tipo
SP-13-1-350

II

Para a altmentacào de noras em uma!
camada e uniformemente da carôa]
tipo CA-18 com aparelhagem auto-I
màtíca de alimentação, potência dei
acionamento neeessárta de 'cêrca dei
1 HP, com mecanismo de distribui-I

1

5.560

:1.39
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I
I
varoIQuantidade !
'I'otal .
I :J. ser ~I
I importada I CIF US$
_ _ ~I~_____________
I
I~~
_
I çào ecícnauo mecamcamente., ín- i
I
I
I cíusivc motor oe C,2f, HP de engre.]
Item

[
I
I
I

Especificacâo

I

I

nagem cem-rim. janelas para con-]
trôle da altura de enchimento
torme, coletor de pó no depósito,

unI-I

I

I

sem, ex 2,u,!;or pom

II

I
1

1JÓ ••.•••••••••. I
J

8

I
Carda <tu:»: Tl1JO CA-ls
1
I Para soltar Jmamente as fibras prê- I
I
I

I

I
I

I
)

!
I
I
,
I

I
I

i

vramente abertas E- para formar 01
crepe fôrça acionadora necessária I
para o serviço prmcipa17,5 HP,!
1.5GO RP.u1, sem motor, com balanço]
de motor e acionamento per correias I
em V, duas peças de engrenagem dei
regulacem com potcncia de 0,6 HP e]
0.45 HP para regular a velocidade dei
entrada e das rotações do -apanhador. placas de revestimento do tam.]
bar, dos .contra-rotos e do apanha-]
dor fornecidos com camada de fibra!
vuücan, tôdas as partes de movi-I
menta COm protetores
,
!
Enroladeira "Di/o" Tipo J"W-22

1

!

I
I

I

I
!

I

J

I

1

i

I
I

10

com ou sem tecido de juta, fôrça I
acionadora necessária 0,45 HP, ínclu-]
sive díspositivoa protetores
f

I

8.-161

1II

I
móvel
I
I Para enrolar 2-8 esteiras acolchoadas.]
1

1.59~

1

I
1

I Máquina "Dito" 'Para' acotcnoar de -I
I
costura em c7.eteia Tipo JKH-25
I

I
I

1.i42

11

I Para acolchoamento em cruz por meio I

I
I

II

I

11

de costura em cadeia, fôrça aciona-I
dera necessár-io 4 l-IP. transmissão dei
I' fôrça por pinhão Resítex, regulagem 1
I de altmentaçào para largura de]
ponto de costura, puxadores entre as]
1 agulhas para o transporte dos acof.]
I choamentos , sem tecidos, sugadores I
1
das agulhas sem exaustor, sem mo:-l
[ tor, com dispositivos protetores ..... ,

11

12

I 1'I.J.eSa

de comanao "DUo"

Tipo ESP j

I

1

1

! Para ser ligada às posições 1-12 com I
I botões de presaào, lâmpadas de .lu-]
I mínostríade. tusiveía montados, in-I
I cíusíve protetor do motor pronto comi
I todos os fios
I
I
I
I lVlaq1lina ccrtaaora de cantos "DUo" I
I
.
TiPo I-iBSH-22
I

__--;1 p~r/~ ~~n~~s.. ~.~ .~i.s~.l..~~~. ~~~~~..~~t
:1

Total

_. . .

I:

1
I[

7.389

I

I
I
\
9i3

I
[I

1

\_-c=~_
1.204

I:

49.579
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Parágrafo único. Com resnetto -aos motores elétricos que acompanhana maquinaria, fica sua simílarfdade, para efeito da, isenção de que trata.
o presente decreto para ser examinada pela alfândega de destino, quando
do desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem -egíme tart.,
tárro próprio, observando-se o disposto na Circular nv 16. de 28 de agôsto
de 1958, do 81'. Ministro da Fazenda.

Art. 29 Este decreto entra-rá em vigor na data de sua publicação, rcvo;
ganas as disposições em contt arío. ,
Brasília, 20 de julho de 19ü6, 1459 da Independência e 789 da Repú.,

cuce.
H.

CASTELLO BRANCO

uctavio Bulhões

rcae Gonçalves de Souza
DECRETO NÇI 58.371 -

DE

20

DE JULHO DE

19G6

Declara prioritária ao aeeonootoímcmo sio Nerâeete, para eteno 'de isenção
de quaisquer impostos e taxas federais, a _importação dos equipumentos novos, sem similar nacional registrado, neste descritos e consignados à emprêsa "Companhia de Fiação e Tecidos de Ctuüusmo" de São
Luiz (Ma).
-

O presidente da República, usando 09,8 atribuições que lhe confere o
Artigo 87l Item I, da Constituição Federal e nas têrmos do Artigo 18, da
Lei nc 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o
Conselho Deliberativo da Superintendência
Desenvolvimento do Nordeste- (SUDENE), através ela, R2:00J.uçao nv 1.973, de 2.12.65, aprovou o Parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo fÔSS2 reconhecida.
como prioritária para o desenvolvimento da região para efeito de isençâo de quaisquer impostos e taxas federais, a importação de equípamentos novos, sem similar nacional registrado, neste descritos, 'a serem importados pela empresa "Companhia de Fiação e Tecidos de Cânhamo" e
destinados à ampliação e modernização de sua índústrja:
Considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
Considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselco
Deüberatdvo do mesmo Orgàc, decreta:
Art. 19 Fica declarada prioritária ao desenvolvímento do Nordeste,
para efeito. de isenção de quaisquer impostos e taxas federais, a importaçeo de equipamentos novos, sem similar nacional registrado, 3. seguir descritos e ccnsígnados à empresa "Companhia de .Fiação e Tecidos de Cânhamo", de São Luiz (Ma).

ao

Item

Espretfícaçâo

1QUantidade 1 vaior
) a ser
I Tatal
I importada CIl:" U2S

I

!
i

Equipamentos. e completa li n h a dell
acessórios de fabricação da "Jamesl
Maclcie & Sons Limiteâ - lnglater-I
Ta.
I

I

I

Aparelho, para místur a. de emulsão doi
óleo, inclusive válvula e conjunto de]
cano e acessórios ,
~:
I

1

I
I
I
i
I

7,022.4

ATOS

.rtem

no

I

II

I

I
l

Valor
jQuantidade
) a ser
'I'ctal
I importada I CIF üSS

Espeetrtcaçâc

Prrmeíro passador de tipo (cano

1
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du-1

i

1 pIO), com 5 cabeças de duas saídas, I

I
I
I
I

15,153.6

l'

12,8'13.6

1

lO,7S{}. O

3

4.7,586.'3

I 10" de ~
:
i
I Urdíderra com rolos de 70" entre flan-]

2

10,595.2

I

ge e êetcs com

1

7,453.6

I

sendo este de magnésio e medindo I

I

40" de p

12

4,'028.6

I

duplicação a 4" escartamento de 14" I
! segundo passador de
tipo (cano du-]
j
pío) , com 5 cabeças de duas saídas]
I duptícação a 4, cscartamcnto de 12"1
1 Terceiro passador de tipo (cano trt-]
I ploj , com 4 cabeças de 4 saídas, du-]
I plícaçâo a 4, escartamento de 12" .1
) Fnatórto de ttta com 96 fusos, bobinas I
I de 6 1/2" x 3", tipo 8, 4 1/4" .de]
! passo.
" .. ,', .. ".,,' '.',., .... 1
I Bcbmadeira tipo Mackrcll, de alta ve-]
I Jocidade, com Z4 '. fusos, para fazer I
I cones de lO" de comprimento e até I
~l'"

de !li , ..• ·· .. ·· .. 1

I Rôlo de urdume de 70" entre flanges]
.,

:

I Caíola de urdtdeira construída em aço.]

com 210 fusos em condições de ope-]
rar e outros 210 fusos de reaerva.]
I[ porta-bobinas rara cones de 10" dei
comprimento " até 10" de p e com)
Ii parada automático, do fio .... , ..... )
Tear Onemack, tipo SB de 30" x 48" I

1

I

J

de dimensao.
.
_.. 1
j Peças e acessórios para os equípamen-]
I
tos acima descritos
,"
1
de: tear, da' fa-]
I Enroladetra de roles

I

\
(

)

!

I

de

1.2{;~

mm.

..

[

I

[
i

TOTAL GERAL

I

I,

·,······1

4,404.4

i
,i
I

i

148,825.6

33,584.3

I

I,

para trabalhar com rolos de 2.420 I
mm de comp . máximo e l1S do flange]

I
[

32

tmcaçâo SUKER, (Alemanha) mcd.]
"BF", em construção ultra-pesada I

I

I

1

1

i
I

17,902.5

[
[

32\),179.3

[

I.

I

Art,.29 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2{) de ,julho de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.

'
H. CASTELLO BRANCO

Octaoio ,Bulhões\
João

Gonç'al.v~s

cc Souza
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DECRETO N9 58.872 .JULHO DE 1&&6

ATOS DO'. PODER ExECUTIVO
DE 2D DE

Outorga "it Companhia Estadual de
EnCí'gia Elétrica do Rio Grande do
Sul concessão para disb'ibuir energia elétrica.

O presidente da República, usando

da atrfbuícâo que lhe' confere o artí0'0 '87 inciso I, da Constituição, e nos
têrmos dos 'arts. 59 rio Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 19;~8

e 89 do Decreto-lei nc 3.763, de 25 de
outubro de lS41, , decreta:
Art. 19 É outorgada à Companhia
Estadual de Energia Elétrica do Rio
Grande do Sul concessão para distribuir energia elétrica no Munícíptc
de Arroio do Tigre, no mesmo Estado, ficando autorizada a construir os
sistemas de transmissão e de distribuição que forem necessários."
â
19,A energia a ser distribuída será proveniente da, Usina Hidrelétrica
'do jvaí.
§ 2° Em portaria do Ministro das
Minas e 'Energia,apõs a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
características técnicas das instalações.
Art. 2° A concessionária 'deverá satisfazer as seguintes exigências:
I .- Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (130) .dias, .a contar da data
-da publicação' dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e' distribuição,
II - Assinar O contrato dtscíplínar
da concessão dentro do -prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e ElIel'gia.
In - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com ,)S projetos:
aprovados e as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pelo Departamento Nacional de Aguas e Energía.. com
aprovação do Ministro das Minas e
Energia.
I

Art. 4º' A presenterconcessão vi""o
rará pelo prazo de trinta (3D) a!l'OS~
Art. 5Çl Findo aprazo Ida conr'es_
são, todos os bens e instalações qUe
no momento, existirem em função ex~'
cluelva e permanente dos servícor
concedidos reverterão à União.
."
Art. 69 A concessionária poderá tequerer que a concessâc seja renovn.,
(ia mediante as condições que viere"rrl
a ser estipuladas.
.Parágrafo único. A concessionúr.ia
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) ffieiS,es
antes ce findar o prazo de vigênCia
da concessão, entendendo-se, se não c
fizer, que não pretende a reno",·ação.
Art. 79 mstc Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições .em contrário.
Brasília, 20,de julho de 19'66; 1459
da Independência e 78t) da República.
H. CASTELL.O BRANCO

Mauro' Thibau

DECRETO Nº' 58.8:73 -

DE

20

DE

JULHO _DE 19&6

Outorga à Companhia Pamnaense de
Energia - Elétrica concessão para.
distribuir energia elétrica.

O Presidente da Repúl;Jlica,. usando
ca atribuição que lhe confere o arttgo 87" inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 59 do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938
e do art. 89 do Decreto-lei nv 3.7ê3,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19 É outorgada à Companhia
Paranaenae de Energia Elétrica concessão para distribuir energia elétrrca nos Municípios de São João do
Triunfo e Pauêo de Prontín, Estado
de Paraná, ficando autorizada a construi! os sistemas de transmissão e de
distribuição que .forem necessários.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após a
aprovação dos projetos, serão determinadas as características técrrícas
das instalações.
, .art. 29 A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
·1 - Submeter à aprovação do Ministrodas Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de trezentos e sessenta (360) dias, a. contar da
data da publicação dêste Decreto. os
estudos, projetos e orçamentos. relatívos aos sistemas de transmíssao e
distribuição.
I
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II -

Assinar o contrato díscípünar-

da concessão dentro do prazo de trin-

ta (30) dias, 'contados da publícacao
do despacho da aprovação da respectivaj minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
m - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, eX'8cutando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e as modificações que fo'"
rem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos retendos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
, Art. 3° As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas "trienalmente pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia, com
aprovação do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, 1)0
momento, existirem em função .exclusíva e permanente dos serviços
concedidos reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessícnátta
deverá entrar com o pedido a que S3
refere êete artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vlgêncía
da concessão, entendendo-se, se não o
rteer. que não pretende a renovação.
Art. 79 f:ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação,' ~evo
gadas as disposições em contrário.
Brasilía, 20 de julho de Um6; 1159
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BR.I>NCO
Mauro Thibau

DECRETO

.N9

58.874:

JULHO

DZ

Autoriza' o cidadão
Vicente Garcia a
e xisto argiloso,
Pirapora do Bom
8&'0 Paulo.

DE

20

DE

196{)

brasileiro Andre
pesquisar caulim
no Município de
Jesus, Estado de

O Presidente da República, usando
da atribuição que- lhe confere '0 artigo 87, n» I,da Constituição e nos têr-

143

mos do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mínasj .
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro André Vicente Garcia a
pesquisar caulím e - xisto argiloso em
terrenos de sua propriedade e' de
Itália Gioconda Gíorgio no lugar denominado Guarapiranga,' distrito e
município de Pírapora do Bom Jesus,
Estado de 83,0 Paulo, numa área de
sete hectares e vinte e dois ares
(7,22 ha) , junto ao reservatório de
Pirapora, delimitada por um polígono
Irregular, que tem um vértice a noventa e um metros' (91 m) , no rumo
magnético de setenta e quatro graus
e trinta minutos noroeste ~'?4Sl30'
NW), do canto noroeste (NW) da
casa de residência, de André Vicente
Garcia e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e . cinco
metros (505 m) , dezenove graus e
trinta minutos sudeste (19930' SE);
duzentos e quatorze metros (214 ~11),
setenta graus e trinta minutos nor-.
deste (70 930' NE); cento e sessenta e
dois metros .(162 m) , trinta e cinco
graus e trinta minutos noroeste ...
(35('13ú' NW); cento e cinqüenta e um
menos 051 mj , cinco graus e cinqüenta minutos noroeste (5950' NW);
cento e setenta e seis metros (17,6 m) ,
dez graus e vinte minutos noroeste
(10920' NW); oitenta e quatro metros (84 m) , setenta graus noroeste
(7v 9 NW); e sétimo e último lado é o
segmento retilíneo que partindo da
extremidade do sexto lado descrito
vat ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51. 726, de lS} de
fevereiro de 1963 e da Resolução nc 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
ArL 29 O titulo da autorízacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (erS 300), e será válido por- dois (2) anos a contar da
data da tranecríçâo no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 20 de julho de 1965; 11.59
da Independência e 78('1 da Repúbtica ,
I

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO Nl? 58.875

DE· 20 DE

JULHO DE 1966

Autoriza o cidadão brasileiro Murilo
Campista a -peequisur. cassiterita no
Município de Pôrto Velho, Território .Federal de Rondônia.

o .Presidente

da República, usando

da .atribuiçâo que lhe confere o artígc 87, nv I, da oonstítuícão e nós téi-.
mos do Decreto:"lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 11} Fica autorizado o cídaéâc
brasileiro Murtlo campista a pesquiS8'! cassiterita em terrenos devolutcs
situados no lugar denominado Nova
Esperança, distrito e município de
r-erro Velho, Território Federal' de
Rondônia, numa área dé quatrocentos e noventa e seis hectares e cinqüenta ares (496,50 ha) delimitada,
por um paralelogrànna que tem um
vértice a dois mil e setecentos metros (2. 7()Om) no rumo magnético de
cinqüenta e quatro graus sudeste, (54.{l
SE) da confluência dos igarapés emzano e São Sebastião, da bacia do rio
.Iacundá e os lados divergentes do
vértice ccnsíüerado, têm: cinco mn
metros (5. OOOm), e rumo de vinte
graus .sudoeste (2{)'? SW), magnético;
mil metros (1. OOOro), e rumo de sessenta e quatro graus sudeste (648 SE),
magnético.
Parágrafo 'único. A execução da
presente, autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado -pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1983, e da. Resolução
CNEN no 1-63, de 9 de janeiro dê
1963, da Comissão Nacional de Et1er~
gia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica oeste decreto, pagará a taxa de
quatro mil novecentos e setenta
cruzeiros (Cr$ 4.970,OQ) e será válido
por dois (2') anos a contar da data
da transcrição no livro próprio de Registro das Autorizações de pesquisa.
Brasília, 20 de julho de 1966; 1459.
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO NI} 58.876

~ DE

20

DE

JULHO DE 1956

A utoriza o cid(;!.{lão brasileiro rrancisco Viei?'a de Barros
pesquisar
jeldspato, quartzo e xisto argiloso,
no município da Pieütuie, Estado
de São Paulo,

a

o Presidente da República, usando
da atrtoutçâo que lhe confere o
art. 37, 119 I, 0:.3, Constituição, e nos
têrmcs do Decreto-lei nc 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco Vieira de Barros
a pesquisar feldspato, quartzo e xisto
argüoso, em terrenos de sua proprtecada, de Antônio Holtz e Maria da
Conceição, no lugar denominado Jurapará, à..l strito e município de Piedade, no Estadovde São Paulo, em
duas áreas. distintas, perfazendo o
total de oito hectares sessenta e cinco
ares e oitenta e seis centíares (8,6586
ha) e que assim se definem: a. primeira, com três hectares oitenta e
um ares e oitenta e um .centrares
(3,8181 ha) é delimitada por um po-

Iígono irregular que' tem um vértice
a cento e sessenta e três metros (163
m) , no rumo magnético setenta graus
e três minutos sudeste' (7{)'? 3' SE) do
canto nordeste (NE) da casa. de Davínc José dos Santos e os lados, 'a
partir dêsse vértice, Os seguíntea
comprimentos e rumos magnéticos:
cento e três metros (l03 m) , cinqüenta e um graus e cinqüenta e seis
minutos sudeste (519 56' SE); cento
e oitenta e quatro metros (184 m) ,
sessenta e um graus e cinqüenta e
sete minutos "Sudoeste (61 9 57' SW);
trinta e três metros e vinte centímetros (33,20 m) ; trinta e cinco minutos sudeste CO'? 35' SE); quarenta e
três metros (43 m) , quarenta e três
graus e cinqüenta minutos nordeste
(43<? 50' NE); cento e oito metros
(l08 m) , setenta e seis graus e quarenta. e três minutos nordeste (769 43'
NE); trinta e cinco metros (35 m) ,
sessenta e um graus e vinte e cinco
minutos nordeste (61 c 25' NE); trinta
e sete metros (37 m) , sessenta e sete
graus e quarenta minutos "sudeste
(67 9 40' SE); duzentos e oitenta e
um metros (281 m) , treze graus e
vinte e cinco minutos "nordeste Xtav
25' NE); cento e nove metros (109
m) , oitenta e nove graus e trinta
minutos sudoeste (899 30' SW); ses-
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sento e cinco metros (65m), dezesseis graus e vinte e cinco minutos
sudeste (169 25' SE); cem metros
000 m) , setenta e quatro graus e
trinta minutos sudoeste' (74/! 30' SW);
A segunda área, com quatro hectares
oitenta e quatro ares e cinco centíares (4,8405 ha) " é delimitada por um'
polígono irregular que tem um vértice acento e setenta metros 070 m) ,
no rumo magnético dois graus. e quarenta minutos sudoeste (2? 40' SW)
do canto nordeste (NE) ôa casa de
Davíno -José dós Santos e os lados, a
partir desse vértice, os seguintes comprzmentos e rumos magnéticos: duzentos e três metros .(203 m) , .setenta
e cinco graus e trinta e quatro minutos sudoeste (759 34' SW); cento e
trinta e quatro metros 034 m) , quarenta, graus e trinta e um minutos
sudeste (40Q 31' SE); cento e setenta
metros (170 m) , setenta e sete graus
e cinqüenta -mínutos sudeste .(77-Q, 50'
SE); cento e sessenta e um metros
<.161 .m) , quarenta e quatro g1'8,US e
trinta minutos sudoeste (.1:4 0 30' SW) ;
oitenta e três metros (83 mj , sessenta e sete graus e trinta minutos
sudeste C67? .30' SE); cento e onze
metros (l11 m) , treze graus e quarenta minutos nordeste (139 40' NE)';
oitenta e cinco metros (85 m) , oitenta
e seis graus cinqüenta e cínco-mínutos nordeste (86Q 55' NE); setenta
e seis metros (76 m) , norte (N);
trinta e sete metros (37 fi), cinqüenta e três graus e cinqüenta
minutos nordeste (530 50' NE); setenta e três metros (73 m) , vinte e'
três graus 'e cinqüenta minutos no:'
roeste (239 50' NW); cento. e treze
metros (113 fi), quarenta e oito graus
e quarenta minutos noroeste (48Q 40'

Art. 3Q Revogam-se as disposições
em .contrárfo.
'
Brasília, 20 'de julho de 1986' 145Q
da jndependência e 789 da Repllblica.
v

H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 58.877
JULHO DE 1966

DE

20

DE

Declare .ccdtzco o Decreto nt? 18.977,
de 20 de junho de 1945

O Presidente da- República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nv I, da Constituição. e nos têrmos do, Decreto-lei nv 1,985, de 29 de'
janeiro de 1940 (Código de Minas),
tendo em vista o requerimento no
DNPM-3._943-40, decreta:
Artigo único. li: declarado caduco o
Decreto número dezoito mil novecentos e setenta e sete (18,977), de vinte
(20) de junho de mil novecentos e
quarenta e cinco (1945), a" pedido da
Interessada, que autorizou a Sociedade
Díatomita Industrial Límítada a lavrar dtatomita situada na Lagoa de
Ipu, distrito ~ município paoajuz, no
Estado do Ceará.
Brasüía, 20 de julho de 1966; 145'? da
Independência e 73Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

NW).

Parágrafo único. A execução da
presente eutortzação fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no '51. 726, de 19
de fevereiro Q'e 1963, eda Resolução
CNEN nc 1-63; de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energfa Nuclear.
Art. 2Q O titulo da autorização ,de
pesquisa, que ser a uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentcs cruzeiros (Cr$ .:300) e será
válido por dois (2) anos. a contar da
data da transcrfção no livro pr-óprio
de Registro das Autorizações de Pesquísa..

DECRETO

NQ58,878
1966

DE

20

DE

JULHO DE

Dá nova redação ao art . 19 do Decreto nrJ 58.485, de 24 de maio de

1966.
O Presidente da República, no uso
das' atribuições que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição, .decreta:
Art. 19 O Art. I'? do Decreto núme1'0 58.485, de 24 de maio de 1966, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 19 É declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação em favor da petróleo Brasíleí-
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Ia 8/4- - PE'I'ROBRAS - uma
faixa de terra de 20 metros de largura em tôda a extensão do Canal de Rejeição, inclusive benfeito-

rias, pertencendo a proprietários
diversos, situada na' Cidade de São
Mateus do Sul, sede do município
do mesmo nome, no Estado do Pa,
raná, encerrando a área aproximana de 45.326 m2 (quarenta e cinco
mil, trezentos e vinte e seis metros
quadrados) , .representada por três
trechos constantes das plantasanexadas ao processo MME-226-66, individuados da maneira seguinte:
I área

O primeiro trecho, com a
aproximada

de

20.877

ma

(vinte mil oitocentos e setenta e
sete metros quadrados), principia
na barragem da Usina Protótipo de
Irati, em fase de construção, e ter ~
mina na estrada estadual PR-5, de
propriedade presumível de Romualdo Budínskt, Alfredo Guerra, Pedro Effko (herdeiros), Tadeu Hetka, Prefeitura .Mtmicipaâ deSáo
Mateus do Sul, Tereza wudarczyk,
Osmar Aparecida Oliveira, Viúva
Luciano gakrzewsld, Adão xwraucowski, pedro Gusso, aosé Zakrzews.,
ki, Vicente Zakrzewsld, Alexandre
Agusínànhak e Ludovico. Buaskt.
II - O segundo trecho, com a
área aproximada de 16.630 m2 (de~
zesseis mil seiscentos e trmta metros quadrados), prmctpía na estrada estadual PR-5 e termina na
Rua Ewaldo Gaenly, de proprtedade presumível de: Oltvío Wo1tf
Amàral (herdeiro), Pedro Graâak,
Vité>ldo Gralak, Vitor Dombrowskt,
Prefeitura Municipal de São Ma':'
teus do Sul, João Zarsyckí, João
Gralak, viúva Boleslau Licheski,
Ludovíco zarevckt, Dib \ Manne,
Marta Budinskt e Sigtsmundo Bíesczad ,

In . . :. . o terceiro trecho;'. com a
área aproximada de 7.8.19· m2 (sete mil oitocentos e dezenove metros
q u a d r ad os), principia na' Rua
EwaldQ Gaenly e termina .no Rio
Iguaçu, de propriedade presumível
de: Rachíd Fayad, Alfredo Guerra, Prefeitura Municipal de São
Bernardo A. woirr. e João B. Dístéreno.

Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na da ta de sua pUblicação
revogadas as disposições' em contrário:
\, Brasüía, 20 de julho de 1966; 1459 da
Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9

58.879

JULHo DE

DE 20 D]i

1966

Autoriza o cidadão brasileiro Genildo
Ferreira do ,Amaral a pesquisar calcário no. município de Pcins, Estado
de .Minas Gerais.

o Presidente da República, usanao
doa atribuição que lhe confere o
art. 8'1, nc I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei .n? 1.985, ae
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Geraldo Ferreira do Amaral
a pesquisar calcário em terrenos de
sua prcpríedade no lugar dénormnado
Lagoa do Amargoso, distrito e mumclpío de Pains, Estado de Minas Gerais, numa área de sessenta e tres
ares (0,63 ha) delimitada por um
polígono irregular, que tem um Vértice a duzentos e setenta e seis metros (276 mi no rumo magnético de
trinta e 'um graus e trinta mmutos
sudoeste (319 30' SW) do quílometro
nove mais quatrocentos e sessenta
metros (Km 9+ 4GO m) à.'a, Estrada
de Pains denominada MG 153 e os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quarenta e sete metros e oitenta
centímetros (47,80 m) , setenta e
cinco graus noroeste (759 NW); setenta e dois metros (72 m) , oito graus
e trinta minutos sudoeste (39 30'
SW); quarenta e sete metros (47 m) ,
oitenta e um graus sudeste (31'" SE);
o quarto (4"') e último lado é o segmento retüineo que partindo da extremidade do terceiro (3~ lado descrito vai ao vértice de partida.
parágrafo único. A execução da
presente autorízaçâo fica sujeita as
estipulações do Regulamento' aprovado pelo Decreto nc 51. 726, de 19
de fevereiro de' 1963, e da Resolução
nc 3, de 30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

ATOS

Art. 29 O título da autorízaçâo de
pesquisa" que será uma' via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos- cruzeiros (Cr$ 300) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprro
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
DECRETO
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N9 52.tl8ü -

Al't. 39 Revogam-se as diSposiçâ'el:l
em contrário.
Brasília, 20 de julho de 1966; 14~t;l
d'a Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
DE

20

DE JULHO DE

1966

Declara prioritária ao desenoolnimento do Nordeste, para efeito de iseneõo
de quaisquer impostos e taxas !.ederais, a importação do equipamento
novo, sem. similar nacional reçietrtuio, neste descrito, e consignado à
emoreea ,"Companhia Alcçoarui de Rações Balanceadas _ CARB", de
}J acció (AL).

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição Federal e nos têrmos-do art. 18, da Lei
no 3.692,'cte Iõ-de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho
Deliberativo da Superintendência - do Desenvolvimento do Nordeste .,SUDENE,- através da Resolução nv 1.675, de 5 de agôsto-de 1965, aprovou
Parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo tosse reconhecida
como príorttárta para o desenvolvimento da região, 'para efeito de isenção
de quaisquer impostos e taxas federais, a importação de equipamento nôvo,
sem similar necíonal registrado, neste descrito, a ser importado pela emprêsa
"Companhia Alagoana dê Rações' Balanceadas - CARB", e destinado à
Industrtalízaçâo e comércio de rações balanceadas;
.
Considerando o atestado pelo Conselho de' Polltdca Aduaneira;
Considerando, enfim, o mais que consta d'a Exposição de Motivos em
que o Strperlntendente de SUDENE encaminhou a proposta do, Conselho
Deliberativo "do mesmo órgão, decreta:
Art. P Fica declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer impostos e taxas federais, 'a importação
de equipamento nôvo sem similar nacional registrado, a seguir descrito, e
consignado à emprêsa "Companhia Alagoana de Rações Balanceadas CARB" de seaceto (AL):
J

Item
1

Espeeífícaçâo

IQuantidade I
I a ser
)

Valor
Total

I importada I CIF US$
-I - - - I
i Prensa Kahladus C-27-400 com matrizes]
I
perfuradas de espessura variável, com-I
I
pleta. não mctorízaoa, fornecida pela!
I
A Mandus Kahl Nachfolger - Ham-]
I
burg _ .. Alemanha, com peso bruto de!
I
1.930 Kg
,·
·1
1 I
2.60Q
I.
I
I

- - - ' ' - 1~--i-~-~

TOTAL .... ··... ·········.··1

I

I
I

2.600

Art. 29 reste decreto entrará em vigor na data de SUa ",publicaçâo,
revogadas as rãsposíções ..em contrário.
Brasília, 20 de julho de 1966; 1459 da Independência e 789 da
República. ,
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões

soõo Gonçalves

ae

Souza
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DECRETO N9 58',88'. -

DE

20

DE

J.ULHa

DE 1966

Declara prioritária ao tiesencolvimento do Nordeste, para efeito de isenção
de quaisquer impostos e -taxas teâercís, a importação dos equipamentos

novos:.sem similar nacional reçistrtuio, neste descritos, e consignados à
emprêsa "Tintas Retlex do noracete S.A.", do Recite (Pe) ,

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 37, item I, da Constituição Federal e nos têrmos do art. 18, da. Lei
ue 3.692, de 15 de dezembro -de 195,9, e, ainda, considerando que o Conselho
Deliberativo da Supermtendêncíe ' do Desenvolvimento do Nordeste
SUDENE, utravés da. Resolução n« 1.919, de 5 de novembro de 1965, aprovou
o Parecer da Becretarta Executiva daquele órgão, propondo Iôsse reconhecida
-eomo prioritária para o desenvolvimento da regíâo, para efeito de isenção
de quaisquer Impostos e taxas federais, a importação de equipamentos
novos. sem similar nacional registrado, neste descritos, a serem importados
pela empresa "Tintas Reflex do Nordeste "S. A." _e destinados a instalação
de uma rábrtca de tintas e aparelhos, solventes, pasta para polir pinturas
e vcdantes para lata;
Considerando o atestado pelo Conselho de poli~ica Aduaneira;
Considerando enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da- SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica ,declarada prioritária ao desenvolvimento 'do Nordeste,
para efeito de isenção-de quaisquer impostos e taxas federais, a importação
de equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir descritos,
e consignados à empresa "Tintas Reflex do Nordeste S.
do Recife (Pe) :

Ã: ",

I
I
Item I

I
Especifícaçào

I

1

I
I
I
I
I Moínno vertical de três cilindros, hi-]
I dráulico, de alta produção para tíntas.]
I fabrícaçào da "veb Maschinenfabrfk]

I, Heíc'enau", modêlo 813-NVH, equí-]
pado com todos os seus pertences.]
porém sem motor elétrico. Peso bruto I

I
I
I
I
2

.

···.·············1

~

I Mcínhc monocrlinddco -de alta produ-I
çâo para tintas, fabricação da "Veu]
I Maschínenfatmk Heidenau", modêlo]
I 6ü3-A, equipado com todos os per':" I
I tences normais, porém sem motor!
I
elétrico e Pêsc bruto 1.760 Kg
\

2

3.850 Kg . . . . · ..

.

I

I

I
I
I Místurador amassaderra planetário parai
I ,tintas marca "VEB", modelo 191- na, I
I

equipado com todos os seus pertences]
normais. mas sem motor elétrico .,. \
I Moinho de bolas de porcelana de tem-I
-I bar sem reentrâucías ou saliências]
I internas, paredes a-e cerâmica endu-]
I reei-Ia para resistir a desgaste, des-j
I carga por' cesta pano bolas , Forne-]

I

4

I

Valor
[Quantidade
Total
laser
\
I importada I CIF USo

1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I·
'I
I
I
I
I
I
I
I

I
1
I
I
I
1

13.900

5.799

2.150
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I
I
I Valor
Especificação
I a ser
I Total
I importada I CIF US$
I
I
I
I
cída com a armação, 3.750 bolas dei
I
40 mm de -díàmetro ou 950 de 63 mm, I
I
mas sem motor
;
]
1 I
1.087
~IQU0.litidade

Item

5

Moinho de três cilindros para - Iabora-]
tório, marca "VEB", modêlo 2-b,1
equipado com depósito para tintas, I
calha e faca de raspagem, porém sem I
motor1
TOTAL

j

I
I
I
1

I

I

I

"""",,1I

I

I

800
23,727

Art. 29 este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as otspostcões em contrário.
Brasília, 2:) de julho de 1966; 145Q da Independência e 789 "da
República.
H. CASTELLO BRANCO

octao-o

Bulhões

João Gonçalves de Soaza

DECRETO NO 58.832 -

DE

20

DE

JULHO DE 1966

Declara pTioTitária ao aeeenrotcvmento do Norâeste, para efeito de isenção
de quaisquer _impostos e taxas teâerais, a importação dos equipamentos
novos, sem simiuir naciona; registrado, neste descritos, e consignados à
emprêsa "Sackaft _. Indústria de 'cenuoee do Nordeste Ltda", de
Recife (Pe).
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I, da Constdtuiçâc Federal e nos têrmos do art. 18, da Lei
nv 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e,- ainda, -consíderando que o conselho
Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste SUDENE, através da Resolução nc 1.751, de 2 de setembro de' 1965, aprovou
Parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo fôsse reconhecida
desenvolvimento _da região, para efeito de isenção
como prioritária para
de quaisquer impostos e taxas federais, a importação de equipamentos
novos, sem símilar nacional registrado, neste descritos, a serem- importados
pela empresa "Sackraft - Indústria de Celulose, 'do Nordeste Ltda" e
destinados à modernízaçâo de sua indústria téxtil ;
considerando o "atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
Considerando, enfim, o maís que consta õe Exposição de Motivos em
que o Supermtendente da SUDENE encaminhou a proposta do conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
.
Art. 19 Fica. declarada prtorttáría ao 'desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer impostos e taxas federais, a Importação
de equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir descritos
e consignados à emprêsa "Sackraft - Indústria, de Celulose do Nordeste
Ltda", de Recife. (Pe):

°
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mspecínceção

Item

I

lQU'antidade
Valor
a ser
I
Total
I' importada I CIF US$

1

I

1

nJ

Il

Máquina Decortdcadora tipo Carona
para fibras de sísal, com capacidade]
de uesrtbrcmentc de 600 kg de fibras]
secas por hora, sem motor. Fabri-l
cante Stulken Maschínenbau -I
Hamburgo - Alemanha. PêsQ líquido!

1

36.750 kg
· .. ·.·· .. ··,.· .. 1
S mais os acessórios abaixo, do mesmo]

2

\
I

1
I
[

89.500

\
\
\

2.563
5.610

I

2.3~7

I

2.108

3

I

1.105

2

\

4.620

3

fabrãcante- Alimentador das fôlhas:]
Dispositivo para duas velocidades -1
pêso 'líquido lO.20ü kg
4

5.

6
7

8
9

10

\

3

Dispositivo automátdeo, hidráulico, deI

3

tensão de corda - pêsc líquido 600 kg. \
Altmentador e vibraôor de fibras -[
peso líquido 570 kg . ~ ...._..... : .. .' .. [
Amolador àe teces peso líquido]
150 kg ...........•............... [
Retorneadot- .para placas de desgastes I
pêsn "líquido 300 kg . . .. '0'
1
Suporte para acionamento de motor!
elétrico - pêso Iíqutdo 6.600 kg . . . . 1
Cavalete para acionamento a diesel -I
pêso líquido 3.600 kg
!
Acoplamento e transmissão pêso I
[ liquido 2.180 kg
1
! Instalação para, recuperação de bucha]
J .de sísal composta de: elevador com \
I comprimento de 6,50 m, acionamento I
I· elétrico com motel' de 2 HP incluído; I
I espremedor com dois tambores, sendal
I um ele aço e o outro de bcrracha.I
I ambos com 0,65 m de comprímento.!
1
acionamento elétrico de 6 HP incluído; I
I tambor de limpeza, com um cilindro 1
1 perfurado ele 1,20 m de 0 por 4 m dei
.1 comprimento, acionado por um motor I
I de 2,5 HPinduído
·
· .. 1
1
.
I

1

·1

TOTAL

Parágrafo único.

3
3
3

I
I
I

I

1

I
1 I

2.351

1

3.190

I

I

I
I
I

1
\
\

I

1

I

I
1

I
I

12.127

1

113.394

[

Com... respeito aos motores elétricos que acompanham

a maquinaria, fica. sua similaridade, para efeito da isenção de que trata o

presente decreto, ~ pai-a se) examinada pela alfândega de destino, quando
do desembaraço aduaneiro, lJ.:1 hipótese. de os mesmos seguirem regime
tarifário próprio, observando-se o disposto na Circular no 16, de 28 de
agqsto de 1958, do senhor Ministro da Fazenda.
Art. 2Q nste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília,

República.

20

de julho

de

]966;

H. 'CASTELLo BRANCO

Octavio Bulhões
João Gonçotoee di} Souza

1459 da Independência

e

78\1 da.

ATOS

DECRETO N9 58.883

DO PODER

DE 20 DE

JULHO DE 1966
Presidência da República. Abertura
do credito'extraordinário de
.
crs 6.300.000.000, para ser aplicado
pela SUDENE, através do Gabinete
ao Ministro Extraordinário para a
CoordenaçáQ dos Organismos Regionais, destinado a a!ender aos
prejuízos causados pelas chuvas
torrenciais ocorridas nos. Estàdos de
Pernambuco,
Bania,
Sergipe
e
Alagoas.

o Presidente da República, no uso
das atrtbuíçôes que lhe são conrert-'
das no artigo 87, item I e nos têrmos
do parágrafo único do artigo 75 da
Constituição Federal combinado com
o artigo 44 da Lei nv 4.320, de 17 de
narçc de 1964, decreta:
Art. 19 Fica aberto à Presidência
da República, o crédito extraordinário de Crg 6.300.000.000 (seis bilhões
e trezentos milhões de cruzeiros) ,
para ser aplicado pela SupertntenDECRETO N9 58.884 -

isr

ExECUTIVO

dêncía do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, através do Gabinete do Ministro Extraordinário para .
a Coordenação dos .Organísmoa Regtonaís, a fim de atender às 'despesas
com o socorro às populações e às
áreas atingidas pelas inundações -re-centemente oeerrídas nos' Estados de
Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e
Bahia.
Art. 29 O créd: to 'extraordinário de
que trata o presente decreto será, automàtícamente, registrado e distribuído ao Tesouro Nacional pelo Tribunal de Contas.
Art. 39 Este' decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bra:::;ilâ,
da

1459

20 de julho de 1966;
Independência e 789 da

Repúbüca •
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Bulhões
João çonçoroee de Souza

DE 20 DE JULHO 'DE 1966

Declara imoruórío: ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isenção
de quaisquer taxas e impostos federais, a importação de equipamentos
novos, sem similar nacional: registrado e consignados à emprêsa
"Polijlex da Boíius S. A. - Indústria" Comércio e Exportação", de
Salvad0f (Ba)_.

o Presidente da República usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, Hem I, da Constituição Federal e nos têrmos do art. 18, da Lei
n9. 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e. ainda, considerando que o Conselho
Delíberatívo - dl, Superintendência. do Desénvolvímento do Nordeste SUDENE, através da Resolução n? "1.867, de 7 de outubro de 1965, aprovou
Parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo fôsse reconhecida
como prtorrtárta para o desenvolvimento da região, para efeito de isenção
de impostos e taxas federais, a importação dos equipamentos novos, neste
descritos, a ser efetuada. pela emprêsa "Poliflex da Bahia S. A. - Indústria,
Comércio e Exportação", de Salvador (Ba) e destinados à produção de
chapas (lisas, onduladas e marteladas) , artigos moldados, perfis, Iamínados
e betões, todos à base de polístírenc normal, resinas acrílicas e acetato
de butírato:
.
.Considerando haver o Conselho de/ Política Aduaneira atestado não
terem ditos equipamentos similar registrado no país;
Considerando, enfim, ° mais que consta da Exppsição de Motivos em
que o Supertntendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais', a importação
dos equipamentos novos, sem similar registrado no país e consignados à
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emprêaa "Políflex da Bahia S. A.
do Salvador

-e-,

Indústria, Comércio e Exportação",

~Ba):

lQuoantidade 1.

.

Prensa automática patenteada
prens-ar a vácuo os materiais têrmó-]
plásticos, com aparelhos eletrônicos e1
aparelhagem .íe aquecimento com 20\
(vinte) moldes e seus ecessórlos.!

1

pesando líquido 7.000 kg . . .... " .•... 1

Máquinas patenteadas para produzir I
fitas plásticas, com seus acessórios', I

2

ValOr

I a ser
I Total
I importada I CIF US$
I
I
I
I
para]
I

Especificação

Item

pesando líquido per unidade 3.600 kg. I

I
I
[
I

TOTR

1

I

I

I
1

I

I
I
2 I
I
I
I
I

36.133
10.712

46.845

Art. 29 nete decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadáa-aa disposições em contrário.
Brasília, 20 de

julho de

1966;

145Q da

Independência e

789

da

República.
H.

CASTEI,LQ BRANCO

Octavio Bulhões
João Gonçalves de Souza

DECRETO N9_'58.885 -

DE

20

DE JULHO DE 1966

Declara p1'jorit4ria ao desenvolvimento do Nordeste,.para efeito de isenção
de quaisquer ~rnpostos e taxas federais, a importação de equipamentos
novos, sem similar nacional registrado, -neste descritos, e consignados à
emprêsa "Conac S. A. Indústria de Artefatos de Couro", de
FOrtaleza (Ce) .

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere 'O
art. 8}, item I, da Constituição Federal e nos têrmos do art. 18, da, Lei
nc 3.692, de 15 de dezembro de 1959. e, ainda, considerando que o Conselho
Delíbefatívo da Superintendência do Desenvolvimento do NordesteSUDENE, através da Resolução no 1.855; de 7 de outubro de 1965, aprovou
o Parecer da Secretaria Executiva .daquele órgão, propondo fôsse reconhecida
como· prrorttárta para o desenvolvimento da, região, para efeito de isenção
de quaisquer impostos e-taxas federais, a importação de equipamentos novos,
sem similar nacional registrado, neste descritos,a serem importados pela
empresa "Conac S. A. - Indústria de Artefatos de' Couro", de Fortaleza.
(Ce) e destinados à modernização de sua indústria têxtdl;

Considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
Considerando, enfim, o mais' que consta da Exposição de Motivos em
que O Superintendente da SLJDENE' encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
....'
Art. 19 Fica declarada.prioritária 6.0 desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de qua-isquer impostos e taxas. federais, a importação
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de equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir descritos
e consignados à emprêsa "Conac S. A. - Indústria de Artefatos de Couro",
de Fortaleza (Cer :

Item

.1

2

IIQuantidade
•
1
a ser

Especificação

I

- .
d
Máquina
e monta- bases de calçados, I1
modele ZF, sem motor elétrico; comi
todos os acessórios normais, de fabrt-]
cação, alemã, da Adrian & Busch ." 1
Máquina (Jôgo de máquinas) de apon-]tal' e monta,' calçados até o enfranque.]
sendo uma direita e uma., esquerda.]
automáticas, marca Astra, 'niodêlo 279,1
com todos os acessórios normais, dei
fabricação alemã, da E. G. Henckell

importada

I

I

Valor
Total
CIF

US$

II
I
I
1

I

7.504

I
I
I
I
1

I
I
TOTAL ·· .. ··········.,·····1
I

J

I
I
j

18.970
26.474

I

Art. 29 itste decreto entrará em vigor na .data de SUa publicação,
revogadas as cãsposíções em contrário.
Brasília, 20 de julho de 1966; 1459 da Independência e 78Q da
República.
H. CASTELl.Q BRANCO

Octavio Bulhôes
João Gonçalves de SOl17.a

DECRETO N9

~õ.886

-

DE 20 DE JULHO DE 1966

Dec'cro: prtoritóría ao tiesenvcniimento do Nordeste, para efeito de isenção
de quaisquer t'axas e ím-pcstos federais, 'a importação ',de equiqiamenics
novos, eem svmnar naconai retnstnuio e consignados à emprêsa "CIRNE
- Companhia Iruiustriac do Rio Grande do Norte", de Macau (RN).
O Presidente da,' Repúbhca, usando das atribuições que lhe confere o
Al'tlio 87. item I, da Constdtuicâo-Pederal e nos têrmos do Artigo 18, da Lei
nc 3.692, de 15 de dezembro de 195~, e, ainda, considerando que o Conselho
Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
SUDENE - através da Rescluçâo 119 1.918, de 5 de novembro de tssa aprovou o parecer da secretaria Executiva daquele rórgâo, propondo fôsse reconhecida 'como priorttárla para o desenvolvimento da região, para efeito de
isenção de impostos e taxaa toue- a:s, a rmnortação dos equipamentos novos,
neste descritos e a ser efetuada pela emprêsa "CJRNE - Companhia Industrial do Eio Grande do Norte" de Macau (RN) e destinados à implantação de .uma refinaria dr sal na referida cidade;
Considerando haver o Conselho de Política Aduaneira atestado não terem ditos equipamentos mmrlar registrado no .país:
Considerando, enfim. o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente .je SlJDENE encaminhou a proposta do Conselho
Delíberatívc do mesmo órgão. decreta:
Art. li? Fica declarada prtonrárta para o desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a importação

Aros
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dos equipamentos novos, sem similar nacional .registrado; a segui! descritos

e consízuados à emprêsa "CIRNE do Norte", de Macau (RN):

Companhía Industrial do RIO Grande

I
I
I

Item

ESPECIFICAÇAO

I

I
I
I
I
I
I
I Máquma de E7n]Jac?tar Automá,tzca --'-I
I
"Drotumanstt", npo C.E. V. 3:
I
I Para o acondicionamento, de sal fino]

1

I
I

I
I
t

I
I
i
i

I

I
I

2

I
I
IQuantidade I

«eco em saquinhos de políetüeno dei
1 kg, com dosadora de alvéolos teles-I
cópicos, filme de pclletíleno sendo I
tubnlar, termo-aoldávet e instalado na)
maquina 0:.00 forma de- bobina, centra-\
gem de Imprussâo pOI célula roto-eiétrlce , soldagem simultânea do fundo I
de um saco e da cabeça do prece- I
dente, contrôle do funoronamento dosl
alvéolos dosadorea por células fotoelétricas, cem a 'capacidade média de I
?O pacotes por minuto
1-

tuncíonamen.o das 3 máquinas -r-l
"Drohmanm" durante dois anos: I
Côntadores, relaía, retificadores - de)
corrente, diodos de süícío, conden-]
sadores e peças mecânicas diversas]

I
I
3 I Bomba
I

Wenco

"Torque-Flow", tipo
' 3C?2

\
I
i
I
\
1

I
I

3

I
I
1
I

\
3 I

I

I
I

-\

I

I

[
1 I

I

I
I
I

1

[

I

1

i Peças sobressalentes para as duas Bom-I
I bae Wenco "Torque-Flow", tipo 3C22 \

I
;

I

!

-r-

-

L 355

I

I

I
I

1

I

1.304.
2.263

I

64

\

E'lXOS em aço mOXI
lnoxídáave.
1
. .... 1I

2

II

Rotores em ferro fundido endure-]
cído com níquel (NI-Hard) .... \
Cubetaa de ferro fundido
(NI - \

2

i

~

1

i - §;~ro~) dê cha"vet~s· ~~ ··aç~· ~~p·e·c·i~ij

s. 111

\

I
3C22
I
I Para o transporte de misturas de sal I
I fino salmoura. Construção em ferro]
I fundido -endurecídr- com níquel (NI-[
! bard) cíxo em aço ínoxrdável, comi
gaxeta me tálíca e flanges planos PN
io, vasão total 8,7 rns-n, vasão de sal: I
5 f/h, recalque para, htdro-cíclone dei
15:) mm . . ·.·
··
·
1

46.725

I

I

I Bomba Wenco "Tcrque-Flcno", tipo 1

\

5

I

I

\

I Para 'o transporte de misturas sal-I
i salmoura. construção em ferro fun-]
I dído endurecido com -níquel (NI-)
I Har:d),eixo em aço inoxidável, com]
I gaxeta metálica, e flangea planos PNI
I 10. Vas§,o total: 30 mâ-h, vasão dei
i
sal: 9 t/n 'recaicue para hídroctclone]
I de 250 mm , , , ' . ,",,"""'" I

Valor
Tolal
crr US$

I
I
I
I
I

I Peças sobressalentes para as 3 máqui- I
I
?La!) ee Empacotar
\
1 Peças necessárias a garantir o bom I
I
I
I

4

a ser
I
importada I

l

I
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ESPECIFICAÇAO

,
I

i

!
I
I
I
I
!

I

j

I
I
!
I

,I

I
I
I
I
I
I
6 I
I

7
8

545

I

I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

333

219

I

9

222
lO

100
11

91
12
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Item

li
I

I

fO-:':al

I

mod.o a íncorporá-Io a-o moinho, comi
440 v €: 60- H~, arelha calíbradora e I
grelha de suporte em aço de grande \

I

i[

.l.'€,:;istêneia.

1I

eoi.strução e medfdas

especiais, dei

. ·•·······•···· •• ·•• ••

-

-

I

11

I

·1

Grelha de. suporte . . . ········1

Grelha calibradóras . . . . .... I
Rotores .···· ... ·.···· ... ·-·· .. ·.··1

1 Oentrüuçà Contínua C 55 JV:

I
I

I

pef,~() s~~~essale~tes .. r:..~ ..M.o.in.ho!
-

I

com vasão de 8 t;h, rotor e a chapa-I
na superior em aço ínoxrdável 18/81
Mo, b3S€ em aço comum revestido in-I
tenormcnte com neopremo, tela E. V.I
H. de aço inoxidável 18/8 Mo, dispo-I
sitivo de segurança no circuito, doi
eixo raspadore distribuidor···.· ... 1

I
I
I

Peças, ecoreeeaiensee para a Centrífuga I
C 5b JV:
I

1

discos excêntricos, anéis, para-]
10 saias
"
·1

Telas
Peças
go de
rusos

1
I
1

I

42

I1

2

I

I
I
1
I

I

]

1

Ir

30

\

)

I

1

)

I
I
I
I

\

I
I

I

I

I

i C 30 VJ,
I
I Tela "retrel" em aço inoxidável 18/81
I Mo e peças diversas 18/8, compreen -I
I dendo um jôgo de dísccs exêntrtcos I
anéis, parafusos e saias. .

I Equzpamento parcial de
I Sectuiar-Rectríiuior de
\

1

I

I

II
I

I

I
I
j

sempoeiramento..... . . . .. .. .. . .
Secodor - pneumático, vertical, comi
recíclacem de matéria, circulação de)
ar e de matéria do tipo equícorrente.]
separação num ciclone de grande ren-]
dimentc introdução de sal úmido' por]
eclusa rotativa, num injetor especial]
assegurando a destruição dos aglomerados, extração pela base do ciclone por- obturador rotativo, com regu-]
Iagem da reciclagem da màtérra;
I
Resfriaâor - do tipo de leito fluídí- I

I

13.631

I
I

)

um Conjuntol
Sal com ae~1

6.823

1

I Peças Sobressalentes para a Centrífuga I

II

30.153

I
I

drversas compreendendo um ie-:

1 \

\

422.

I

Com a vasâo de ,2 T/h, rotor e ai
chaparta superior em aço inoxidável \
18/8 Mo, base em aço, comum reves-]
tida interiormente com neopremo, tela)
E.V.R. de aço inoxidável, 18/3 Mo,1
dispositivo de segurança no circuito]
de óleo raspador e distribuidor . .. I

I

2.155

30
10 I

"retrel" em aço inoxidável 18/8·1

I
li Ccntriruça Contínua C 30 JV:

US$

I

\

I

18

v ator

I

sal em meio aquoso, motor elétrico dei

1

17

I

a ser

I

I

16.

I

I
I

15

IQuan tídade I

I importada I VIF

I

14

ESPECIFICAÇãO

I

I

13

ExECUTIVO

1

3.520

\

25.543

1
\

II
I

I
I
\
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:----- - - - - " - - - Quantidade
a ser
importada

ESPECIFICAÇAO

Item

I

i

escoamento e extração continua do]
produto;
I
Desempoeiramento - por ciclones dei
I desenhos especiais e por recalques parai
I urna torre de la vagem com anéis de I

I

I
I

"

19

I

I

Rachig. .

Peças sobressalentes

,I

I

I

-

I

1
1

4

I

1

I

2

53

2
fr

8
8
8
1
1
1

,

I
I
I
1

I
I

1

I
I
1

I

15

jogo

4.430

1
1

1

(L)

I
I,
I
I
I
I
I

I Rolamento de excêntrico . . . .·····.1
I Rolamento cônico superior '.'
I
I Rolamento cônico inferior . . . ·.· •.. 1
I Moinho de Cilindros n'? 1
1
I Para sal sêco, de 600mm de largura I
I útil, com o cilindro distribUid.or ca-I
I neladc em ferro fundido especial
1 com alto teor de cromo, cilindros in~1
I tenores em bronze e alumínio, de

1

22

I
I

para o Secaàorl

auas (2) eclusas rotativas oompje-]
tas e b) - dois (2) termômetros es-]
i
peclafs.. _.. , -.'
1
20 I Peneiras Gtratórias "SIFT" 2BxK 2 I
I Construídas especialmente para ope-I
I neíramento de sal tino e seco, com-I
! preendendo cada uma dois eatágíos.]
I
com dimensões nominais 1.000 x!
! 2.800, equipadas com telas de aço]
I inoxidável, caixaqe peneiramento dei
I Pinho "Oregon" e dispositivo parai
I não permitir a tapagem das telas I
I constituído de bolas elásticas supor-I
I tadas por grelhas de aço ínoxtdável.]
) as telas deshzantes, as guarnições doi
I fundo e do coletor sendo em aço]
I inoxidável......
, .. : . ·1
21 I Peças sooressiuenies para as Peneiras I
I Giratórias "SIFT" 28xK2 . . . . ··.1
1 Quadro completo com os elementos deI
I peneíramento equipados com telas I
I de aço inoxidável com suportedasl
I bilhas, também em aço inoxidável,
I
assim como as .próprtas bilhas ..... 1
1 Elementos de peneíramento de módu-]
I lo K, equipados com. telas de aço I
I inoxidável, de malha, 0,75mm ..... .-1
I Elementos de peneíramento de módu-]
I lo K, equipados com telas de açol
I inoxidável, de malha, O,28mm
.
I Telas de aço inoxidável 'de malha
I O,75mm para reequípar os elementos
I
de penetramento . . . . ··.···· ... 1
Telas de aço inoxidável .de malhai
O,28mm para reequípar os elementos
I . de peneíramento ~ . . . .
.
I Calços de suspensão de borracha, um!
I
I

1

I
I

1I

Resfruuior COm âesemooeírametito a)

CIF US$
i

i

sado, solo com perfurações especiais ,I

I
I

Valor
Total

1
1

II

I
I
I
1

I
I

I
I

10.166
3.442
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i
Item

I

:

L:SPECIFICAÇAO

1I

I

---I

I
11

1
11

23

I1
11

Peças sobressalentes para o
de (,llindro n 9 1
-

Oiündro canelada.

-

Cilindro liso

MOinltol

.

I Distribuidores Vibratõrios
I 750/400 V 2 A

tipo

I

14

~

\

OA I

',I

I

26

I Em aço inoxidável 18/8 para 440V el
60 HZ com caixa de comando veda-I
I da regulável de quase O a 100%

I
I

I[

4

para Os 4 (qua-j
tro)
Distribuidores Vibratórios tipo I
OA 750/400 V 2 A
I

I
I
I Conjunto de diversas pequenas peças
I de grande desgaste . . . .
.
I Inetríõuuiores VibratóriOs tipo. DR \
! 100/550:
I

1.35&

1

:;;T 2&-60-1 para a mesma rvoltagem]

1 e cíclagem
25 I peças sobressalentes

:1:

!i

I

I Em aço inoxidável 18/8 para 440V e]
J
60 HZ com caixa de comando selada I
I regulável, de quase O a 100% tipo]

1

CIF US$.

7.812
1

1

I
I
,\
,.

Valor'
Total

I

grande dureza, e inatacável pelo sal.]
cilindro móvel ragulável e jogos dei
raspadeiras desmontáveis para a \
limpeza dos cilindros lisos . . . ... '1\

I - Pares de engrenagens
I ,- Mancais móveis completos
I - M.olas
! - Raspadeiras . . . .

24

Quantidade
a ser
importada

1\1

II
I

1

I

810.

I
27

I para a mesma voltagem e cíclagem.
I Peças sobressalentes para os 3 Distri-\
I buutores Vibratórios DR 100/550: I

31

I

Conjunto de díversae pequenas peças \
.de grande desgaste . . . .
I

I

1

!

1

28 I Vibrador tipo MV 6/120-2
I Para soltar o sal fino da calha de
1
descida dêste sal, construido parai
1400Ve60AZ
I Peças eobresetüentes para o
I tipo MV 6/120-2

Vibrador\

!

I
I

\ Conjunto de diversas pequenas peças
\ de grande desgaste . . . .
.
30 I Dostuior:
I Para a adição de solução íodada COmI preenderido: um depósito de mtstu-]
I ra e estocagem em PV:C, um depósí- \
I to regulador de vasão .em aço inOXi-1
I dável com ralo em PVC, torneira do
1 tipo de boiá em latão niquelado, ré-I
I
gua graduada e sistema de fixação]
\ e esvasíamento rápido, um atomísa-]
I dor tipo AAC 7 RH em aço inOXidá-1
1
vel, com válvula de retenção eletroI magnética, um expandídor manual
I de O a 10 kgvcmã, e, uma bomba do-I

I

sadora, tipo S 10 Z 8/60 .

• ..... I

1.131

II
I

I

175

I

1

I

8G

I

I
I
I

I
11

[

I

I
1

I

j

.867-
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I

Item

ESPECIFICAÇÃO

I Peçae

! importada I CIF'~
1
I
I
1

sobressalentes para o Dosiuiar: I
I Conjunto de diversas pequenas peças)
I
de grande desgaste . . . . .... ·· .. ·1
32 I Iruncaacree de Ntvel de sal em Moe-I
I gas
I
I' Feito em membrana tipo "Línatex" I
33 (Desempoeiradores do tipo 2.001-02
I
I Para ar carregado de poeira de sal, I
I sendo cada um equipado com duas I
1 platinas V8-07"quadros 2.708-13, ma-I
I nômetro especial' 50-0-50 e sistema I
I para sacudir . . . . .·.·· .. ·· .. ····.1
34 I Peças, sobressalentes para os 3 Desem-: \
I p0f!zradores 2.001-02
I

31

Platinas V8-07

1

1

I

I

I
I

I

jQuantidade I valor Total
I
a ser
I

j

I

1

8

I

1
1

I

391

J

279

I
I

I

I

I
I

I

3

I
I

2.584

J

6

1
Total

US$.

I

3'/8

1
264

J

I
I

183.D20

Parágrafo única. Com respeito aos motores elétricos que acompanham
a maquínáría, fica sua similaridade, para efeito da isenção de que trata:o
presente decreto, para ser examinada pela alfândega de destino, quando do
desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime tarifário próprio, observando-se o disposto na Circular nv 16, de 28 'de- agôato
de 1958, do senhor' Ministro da Fazenda.
Art. 211 Fica revogado, em todos os seus efeitos, o Decreto nv 56.993,
de 1-10-65.
Art. 39 ~ste decreto entrará em vigor na data ue sua publicação,revcgadas as disposições em contrário.
Bfasílta, 20 de julho de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

octavio Bulhões
Joáo Gonçalves de Souza

DECRETO

N9 58:887 JULHO DE: 1966

DE

20

DE

Autoriza a Companhia Brasileira de
Usinas Metalúrgicas a. lavrar minério de ferro no município -ae Antônio Dias, no Estado de Minas Gera13.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artígo 87, nc I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-Ieí nc 1.985, de 29. de
janeiro de . 1940 (Código de Mmas) ,

decreta:
Art. 19 Píca autorizada a Companhia Brasileira de Usinas Metalúrgt-

cal' a lavrar minério de ferro, em terrenos de sua propriedade, no lugar
denominado Fazenda da Liberdade,
distrito dc . Hematita, munfcípío de,
Antônio Dias, no Estado de Minas
Gerais, numa área de cento e quarenta e dois hectares noventa e sete ares
e doze centdares (142,9712 naj , detímítada por um polígono irregular 'que
tem -um vértice a quinhentos e cinco
metros (505 m) , no rumo verdadeiro
oitenta e sete graus e quinze minutos noroeste (879 15' NW) da confluência dos córregos Liberda-de e
Tanquinho e os lados,' a partir dêsse
Vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: setecentos e cín-
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qüenta metros (750 m) , setenta e seis
graus nordeste (769 NE); quatr-tcen-

tos e noventa e cinco metros (495 rru .
quarenta graus

nordeste

(400

~E);

quatrocentos e sessenta ~e sete metros (467 m) , setenta e cum graus e
quarenta e cinco minutos sudeste .~ 7~9
45' SE); seiscentos e setenta e cmco
metros (675 m) cínquenta e um graus
e trinta minutos sudoeste (51<;>30' S W) ;
quinhentos e etnqüenta 'metros '
.
(550 m) , quatorze graus e quarenta ti
cinco minutos sudoeste (149 45' SW);

quatrocentos metros (400 m) , trinta e
quatro graus sudoeste (349 S'W); seis-

centos e setenta metros (670 m) , vinte
e' um graus sudeste (219 SE); trezen-

tos e sessenta metros .(360 m) , dezesseis graus sudoeste (16(1 Sw); seiscentos e oitenta metros ([mO m) , cinqüenta e nove graus e trinta minutos noroeste. (599 30' NW); quatrocentos e trinta e dota metros (432 m)-,
oitenta graus e trinta minutos noroeste (80'?30' NW); oitocentos e se~
.tenta e cinco metros' (875 m) , quarenta e um graus nordeste (41'? NE)
o último lado da poligonal é o alinhamento retilíneo, compreendtôc entre a extremidade do penúltimo lado
acima descrito e o vértice de partida. Esta autorização é qutorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e
suas alíneas, além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código.
não expressamente mencionadas nes[;13 Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc '51. 726; de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965. da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário da autorízaçâo fica obrigado a recolher 30S
cofres públicos, na forma da- lei, os
tributos que forem devidos, à União,
ao Estado e ao Município. em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da
.autorízação não cumprir qualquer -das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art, 4'? As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
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sub-solo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do .código de Minus.
"ért. 59 O concessionário da autori~
zaçâo será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção MineraL
e gozará dos favores discriminados no
art. _71 do mesmo Código.
Art'. 69 A autortzacao de lavra terá
por título êste Decreto, que será transcrito no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após o pagamento da taxa de dois mil e oitocentos e sessenta cruzeiros <Cr$ 2.860) .
Art. 7° Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 20 de julho de 1956; 1459 da
Independência e 78'? -da: aenuouca .
H. CASTELLO BRANCO_
Mau1'Q Thibau
DECRETO N9 58.888

DE 20 DE

JULHO DE 1966

Renova o Decreto número 53.302, de
16 de tieeemoro de 1963

o Presidente da República, usando
da atribuiçáo que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constitutçâo e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, je 29 de
janeiro de 1940 <códígo de Minas) ,
decreta:
Art. 19 Fica renovada pelo prazo
de um O) ano nos têrmcs da letra a,
do art. 19, .do Decreto-lei nv 9,605, de
19 de agosto de 1946, a autorização
conreriôa a cidadã brasileira Gatmella Haralyí pela decreto numero
cinqüenta e três mil trezentos e ooe
(53.302); de dezesseis, (16) de deaembro de mil novecentos e sessenta e
três (19S3) , para pesquisar eaulhn e
argila no município de Santo André,
Estado de São Paulo
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a, taxa de trezentos cruzeiros
(Crg 300)- e. será transcrita nc livro
próprio de Registro das Autortzaçôes
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as díspostções
'em contrário.
Brasília, 20 de julho de 1966; 1.;.59• da
Independência e 78(1 da Repúbtlca ,
H, CASTELLOBRANCQ

'Maw·o Thibau
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DE 20 DE

Declara sem efeito o decreto número
52.998, de 27 de novembro de 1963
o Preaídente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc r, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.935, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mínasj ,
decreta:
Artigo único. Pica declarado sem
efeito o decreto número cinqüenta e
dois mil novecentos e noventa e oito
(52. 99B), de vinte e sete (27) de novembro de mil novecentos e sessenta
e três (1963), que autorizou 'a Empre-sa de Caclím Ltda. a pesquisar caunm, . na área de quinze hectares dez
ares" e vinte e seis eent:ares (15,1026
na», em terrenos de propriedade de
Francisco de Souza Ferreira, no imóvel denominado São Joaquim, cístrtto de Saudade, munícípío de Mar de
Espanha, Estado de Minas . Gerais,
revogadas as disposições em .contrário.
Brasília, 20 de julho de 1966; 1459 da
Jndependêncía e 789 da Repúblíca.
H. CASTELLO BRANCO

Maw'o Thibau

DECRETO N9 58.890 JULHO

DE 1966

DE 20 DE

Renonc o Decreto n 9 53.805, de 23 de
março de 1964

o Presidente da República, usando
ôa atribuição que lhe c-onfere o artigo 8'7, nv I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
Janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica renovada pelo ~ prazo
improrrogável de um (1) ano, .nos têrmos da letra "b" do art. 19 do Decreto-Ieí n« 9.605, doe 19 de agosto de
1946, a -autorização concedida ao cidadão brasüeíro Antõnío Delalíbera
pelo Decrete nv 53.805, de 23 de março de 1964, para pesquísar feldspato
no munícípío de São João da Boa
Vista, Estado de São Paulo.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica deste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será transcrito ao
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Iivro próprio de Registro das Autor! ..
aaçôes de Pesquzsa.
Art. 39 Revogam-se [1$ dlSpOsiçõeb:
em contrário.
Brasília, 20 de julho de 196ô; 1459 da
Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
M aura Thibau

DECRETO NÇI 58.891 JULHO

Renova

o Decreto

DE 1966
n9

DE 20 DE

53.807, de 23 de

março de 1964

O P~esi,d~nte da 'República, usando

aGi. atríbuíçãn que lhe confere o ártdeo 87, nc I, da Constituição e nos ter-

mOS _do Decreto-lei nc 1.985, de 2lJ ue
janeiro de 1940 (Código ae Minas).
decreta:
" Art. 19_ Fica renovada pelo prazo
improrrogávej de um (1) ano, nos têrmos da-Ietra "h" do artigo 19 do DeN
ereto-lei no 9.605, de 19 de agôsto ue
1946, a autorização concedida ao cidadão brasileiro João Cândido. Ríbeiro, pelo decreto número cínqüenta e
três mil oitocentos e sete (53.807) de
vinte e três (23) de marco de' mrl
novecentos ~ sessenta e quatro ,19(4),
para pesquisar minério de feno no
distrito de Fecha-dos, atual mumeípíc
de Santana do Pírapama, Estado de
Minas Gerais.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Deereto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Crg 300) e será transcrita no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dísposíçêes
em contrário.
Brasília, 20 de julho de '1966; 1450 da
Independência e 739 da República,
H. CAST~LLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.892 -

DE 20 DE

JULHO DE 196-6

Renova o Decreto n 9 2.076, de 17 de
[ameiro de 1963

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere (1 artigo
87, no-r, da Constituiçãu e nos termos
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DECRETO N9 58.894- - DE 29 DE
JULHO DE 1966

do Decreto-lei nv 1 ;985-, de 29' de ,janetro de 1940 (Código de Mínas) , de-

ereta:
Art. lI?, Fica renovada neto prazo
improrrogável de um O) ano, nos
têrmcs da letra b, do art. 19, do De-

creto-Ieí nv 9.605, de 19 de agosto de
194'6, a autorízaçâo concedida ao 01'caoao brasileiro Antônio José de
Souza, pelo decreto número dois mil
setenta e seis (2.076), de dezessete
(17) 'de janeiro de mil novecentos e
sessenta e três (1963.). para pesquisar
saígema, no município de Luiz Correia,

e

'Estado do Píauí •

Art. 2'? A presente renovação, que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de cinco mil cruzeiros
(Cr$ 5.000) e será transcrito no livro
próprio de Registro das .autonsações
de pesquisa.
'
Art. 39. Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 20. de julho de 1966' 1459
da Independência e 78 9 da.
H.

CJlSTELLO

ReplÍblica ..

BRANCO

'-Mauro Thibau

DECRETO NQ 58.893 -

DE 20 DE

JULHO DE 1966

Asüoríec estrarujeirà a adquirir, em
transferência de aforamento, o do-

mínio útil de fração ideal -ie, terreno
«e marinha que menciona, no Es-

tado 'da Guanabara. "

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87 inciso I, da Constituição Federal e
tendo em vista o disposto no art. 205,
00 Decreto-lei nc 9.7-60, de 5 de setem.,
bro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Ebba Margareta
Ghiatza. de nacionalidade sueca auto-'
l'izada a adquirir, em -transferê~cia de
aforamento, a fração ideal de 22/1316
'ao terreno de marmha situado na Avenida. Atlântico, n9 3.040, correspon->
dente ao apartamento nv 102, no Estado da Guanabara, conforme processo
protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n9 48.089, de 1966.
Brasília, 20 de julho de lf166; 1459 da
Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

octaoío Bulhões

De~lara de utilidade. 1;!úblity, para
tíns de desapropnaçaa, o imóvel
que menciona, necessário ao Minis.
tério da Guerra.
o Presidente' da Repúbltca, usando

das atribuições que' lhe confere ti ar
tigo 87, inciso I, da cõnetítuícão Fe:
deral, decreta:
_ Art. 19 E' declarado de utilidade

pública, para fins de desapropriaçã-o.
de acôrdo com o artigo 6Q combinado com o artigo 59, alínea a, do Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho de
1941, o imóvel constituído de' terreno
e benfeítortas, com área total de
4.650.529,0051m2. localizado no Dis-

trito de Fflípson, Município de Santa Marta - RS de propriedade de
Jerônimo zelmanovitz e sua mulher.
Art. 2° O imóvel ,a que se refere
o artigo anterior destina-se ao Ministério da Guerra.
Art. 39 Fica o Ministério da, Guerra autorizado a promover a desaproprraçâo em apreço, correndo· as respectivas despesas à conte, dos recursos do referido Ministério.
Art. 49 O presente decreto. entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.

Brasí.lia, 20 de julho de 19669 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Adhemar de Queiroa
DECRETO N9 58.895 -

DE' 20 DE

JULHO DE 1966
a concessão do Prêmio "MuTinha do -Brasil" à Marinha de
Guerra Argentina.

j~egula

I

O Presidente da República, usando
da atrtbuiçâo que lhe confere o artigo 87, inciso I,lia Constituição Federal, decreta:
Art. lQ E' concedido, de acôrdo
com o art. 39 do Decreto número
39.904, de 4 de setembro de 1956, o
Prêmio. "Marinha do Brasil" à Marinha de Guerra da Argentina, a ser
entregue; anualmente, ao Guarda-.
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Marinha classificado em primeiro .Iugar nas matérias do ensino' náutico,
da Escola Naval Militar de Rio Santiago .
.
Art, 29 Fica revogado o' decreto
número 40.247, de 31 de outubro de
1905.
Art. 30 ~ste decreto 'entrará em vigor na data _de sua publicação, revogadas as disposições em contrártq.

Brasília, 20 de julho de -"1966; 145°
da tnaependêncía, e 789 da República.
H, ÇASTELLO BRANCO

Zilmar srartoe

DECRETO N958.895-A -

DE

20

DE

JULHO DE 1966

Estabelece critérios de prioridade para
a aplicaçáo, na região amazônica, do
art. 18, aimea "b" da Lei número
4.239, de 27 de j1mho de 1963, de
ecôrdo com a redução dada pelo art.
13 .ia Dei n 9 4:.869, de' 1 de dezembro
de 1965.

o

Presidente ela República, usando

se atribuição que lhe confere o B,rL

H7, item I da Constituição, e nos têrInOS do art. 18, alínea "b" da Lei nú-

mero 4.239, de 27 de junho de 19'33, de
acôrüo com a redação' dada pelo art.
'18 da Lei nv 4:.869, de 1 de dezembro
de 1955, decreta:
Art. FI O benefício de que trata a
alínea "h" do art. 18 da Lei núme:1'0 4.239, de 27 de junho âe 1963, de

acordo com a redação dada pelo art.
18 da Lei nc .4.869, de 1 de dezembro
de 1965, na sua aplicação na região
amazônica, somente será concedido se
o contribuinte que o pretender, ou a
empresa benefícíárfa da -apltcação, satãsrertas as dernaía exfgênc-as legais
concorrer, efetivamente, para o finan:
cíamento das inversões totais projetadas:

I ,- com recursos próprios nunca
énferíores a 1/3 (um têrço) do mon1iallte dos recursos oriundos' dêste artigo, aplicados ou reinvestidos no 'projeto-. em empreendimentos que respendam .a um ou mais dos seguintes
crrtértcs, considerados príorrtérros:
a) Instalação de indústrias que pro.
movam o aproveitamento da matéria;".
prima reglOnal~.em estágio quo repre-

sente melhoria. do nível tecnológico da
área, de conformidade' com cnténos
estabelecidos pela Comíssâc Deliberativa;
b) instalação. de índúsu-as básicas
e germínatrvas, definidas de confcrmidade com critérios estabelecidos pela
Comissão Deliberativa;
C) instalação de empreendimentos
agrícolas ou de pecuàrra, que promo'Iam a inrroduçàc 011 a íntensíficaçâc
de culturas de espécies vegetais de ín.,
terêssa econômtco, para fins alimentares ou industriais, ou animais ecológíca- e econômícamente recomendados
para a área, de .conformídade com critérios estabelecidos pela Comissão DeIlberatrva;
d) fabricação de máquinas, equipamentos ou utensílios para uso industrial 011 nas atividades florestais, agrícolas, de pecuária ou pesqueiras;
e)
modernização, complementação
Ou ampliação de empreendimentos Industría's, agrícolas ou de pecuária' já
existentes, no sentido de promover sensível aumento da rentabilidade;'
f) produção de fertilizantes, rações
cu outros produtos destinados a aumentar a produtividade das atividades
florestais, agrícolas, de pecuária 'OU
pesqueiras;
g) produção, transporte, guarda ou
conservação de produtos alimentícios
de primeira necess'ôade, e de matérfas-prímas básicas, consideradas essenciafs para' o desenvolvimento da região, visando o atendimento à demanda. crescente de tais produtos, segundo critérios estabelecidos pela 00":
missa o . Deliberativa;
ft) atend'mento à produção de serviços de telccomuntcaçôes na área de
atuação da SPVEA e de outros serviços ,e produtos considerados essenciais
ao desenvolvimento da regtâo, segundo
critérios estabelecidos pela Comissão
Deliberativa.
TI - com recursos própríos nunca
inferiores, a 2/3 (dois terços) do montante dos recursos oriundos dêste artígo, aplicados ou reinvestidos no projeto, em empreendimentos que atendam a dois, pelo menos, dos objetivos
a seguir:
a)
substituição de importações do
Exterior. ou de outras regiões do país:
O) produção de bem exportável para o exterior ou para outra região do
país;
C)
absorção _intensiva de mão-de'obra; .
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à) _ localização. em zonas de fraco 011
Inexistente desenvolvimento industrial,
agrfcola ou de pecuária, com ênfase
especial às faixas de fronteiras.
UI - com recursos próprios nunca
inferiores ao do montante dos recur-

seis oriundos dêste aí-tígo, aplicados ou

reinvestidos no projeto, desde que o
empreendimento:
a) atenda a um dos objetivos relaclonados no item precedente;'
b) apresente, a critério da Comissão
D-eliberativa da SPVEA, característi-

cas especiais em favor do desenvolvimen to econômico e "Social da região
amazônica, e se .limite pelos critérios
. de prtorfdade estabelecidos no art. 18,
§ '3(J, da Lei nc 4.869, -de 1 de dezembro de 1965-.

Art. 29 A Comissão Deliberativa da
na área de atuação
desta autarquia, os procedimentos e
as normas que considerar, sob o aspecto técnico, 'econômico, financeiro,
administrativo e social, recomendáveis
à análise' e aprovação dos projetos
apresentados com o objetivo de se obter a aplicação mais eficiente dos recursos de que trata a alínea "b", do
art. 18, da Lei nc 4.239, de 27 de junho de 1963, de acôrdooom a redação dada. pelo art. 18, da Lei número 4.869, de 1 de dezembro de 1,965.
Art. 39 aste decreto entrará' em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de julho de 1966; 1459 da
Independência e 789 da República.

SPVEA adotará,

li. CASTELLO' BRANco

João Gonçalves, de Sou.za

DECRETO N° 58.396
»s 20 DE
. JULHO DE 1966
Autoriza o cidadão brasileiro Ermelino
lvIatarazza a pesquisar calcaria, no
Município de Arcos, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, no I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro de 1940 CCódigode Minas), decreta:
AXt. 19 Fica autorizado O. cidadão
brasileiro Ermellno Matarazzo a pesquisar calcário, em terrenos de propriedade de S/A de Cimento, Minera-

ExECUTIVO

çâo e Cabotagem I<CIMIMAR", no lu;
gar denominado Biquínba, Distrito e
Município de Arcos, Estado de Minas

Gerais, em três áreas diferentes perfazendo o total de onze hectares cínqüenta e dois ares e cinqüenta fi dois
centiares (11,5252 ha) , e que assim se
definem: a primeira, com cínco nectares oito ares e cinqüenta e nove
centrares .(5,0859

ha) , e

delírmtada

por um polígono Irregular que tem
um vértice no final da poligonal que
partindo da ponte de concreto armado sôbre o ribeirão das Almas, na.
estrada Arcos-Paans, apresenta os seguintes comprimentos e rumos verda.,
deíros: cinqüenta e seis metros (56 m) ,
trinta e seis graus e dezenove minutos sudeste (369 19' SE); quatro mil
seiscentos e trinta e nove metros e
vinte e nove centímetros (4.639,29 m) ,
oitenta e nove graus e quarenta e 0]- ,.
to minutos sudoeste (89 9 48' SW). A
partir desse vértice, a poligonal envolvente da. área de pesquisa, assim se
ãerme, por seus comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e. quatorze
metros (214 m) , quarenta e oito graus
e- quarenta. e um minutos- nordeste '(48fJ
41' NE); noventa e .quatro metros '-e
oitenta e dois centimetros (94,82 m) ,
vinte e cinco graus e dezesseis mínutos noroeste (259 16' NW); vinte e três
metros e cinqüenta e nove centímetros
(23,50 fi), trinta e um graus e trtnta e seis minutos nordeste, (31 9 3{)'
NE)· cento e cinqüenta e sete metros
e vinte e quatrovcentímetros 057,24
m) , oitenta e sete graus e trinta e
quatro minutos nordeste (879 Sq' NE) ;
trinta e seis metros e oitenta e três
centímetros (36,83 m) , seis graus e onze minutos nordeste (69 11' NE); duzentos metros e cinco cen tímetros
(200,05 m) , cinqüenta e- três graus' e
trinta e dois m'nutos noroeste (539 32'
NW); cento e setenta metros e dez:
centímetros 070,10 m) , trinta e sete
graus e cinqüenta e um minutos sudoeste (379 51' SW); cento e vinte e
cinco metros e trinta e cinco centímetros (125,35 m) , ·três graus e trinta
e sete minutos sudoeste (3 9 37' SW);
sessenta e cinco metros e quarenta
cenumeu-osxõê.en m) , quarenta e sete graus e dezessete minutos sudoeste
(479 17' SVoJ); cento e cinco metros e
cinqüenta e um. centímetros <105,51
m) , doze graus e cinqüenta e sels mí,
nutos sudeste (129 56" SE.) A segunda área, com três hectares noventa e
seis ares e cinqüenta e quatro centíares (3,9654 ha),é delimitada por um
polígono irregular que tem, um vértd-
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ce no final da poligonal que partindo
da ponte de concreto armado sôbre o
ribeirão das Almas, na estrada ArcosPaíns, apresenta os seguintes comnrfmentes e rumos verdadeíroa: cmqüen.,
ta e seis metros (56 m) , trinta e seis
graus e dezenove minutos sudeste (360
19' SE); quatro mil seiscentos e .trinta e nove metros e vinte e nove centímetros (4.639,29 m) , oitenta e nove
graus e quarenta e oito minutos sudoeste (8S'? 48' SW); trezentos e vinte e quatro metros e quarenta e cinco centímetros (324,45 m) , cinqüenta e
três. graus e quinze minutos noroeste
(539 15 ' NW); a partir- dêsse vértice, a
poligonal envolvente da área de pesquisa, assim se define, por seus comprimentos e rumos verdadeiros: cento
e trinta e três metros e quarenta e
quatro centímetros (133,44 mi , dezenove graus e trinta e seis minutos nordeste 099 33' NED; trezentos e vinte
e três 'metros e sessenta- e quatro centímetros (323,64 mj , sessenta e nove
graus e cinqüenta e sete -minutos' noroeste (631"57' NW); cento 8- dezoito
metros 8 setenta e dois centímetros
(118,72m), vinte graus e três minutos sudoeste (20903' SW); duzentos e
vinte e quatro metros e noventa e cinco .centímetroa (224,95 my , sessenta e
nove graus e quatorze minutos sudeste <69,914' SE}; cem metros € quarenta e seis centímetros 000,46 m) , sessenta e três graus e sete minutos sudeste (63907' SE.) A terceira area, com
dois hectares quarenta e' sete ares e
trinta e nove centdares (2.-1'739. ha) , é
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice no final da poligonal que partindo 'da ponte de conereto armado sôbre o ribeirão das Almas, ne. cstrada Arcos-Pains, apresenta os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros:' crncüenta' e seís metros
(55 m) , trinta e "seís graus e dezenove minutos sudeste .(36919' SE); dois
mil duzentos e cinqüenta e quatro me,
tros e 'dezesseis centímetros (2.254,ís
m) , oitenta e quatro graus e vinte e
quatro minutos sudoeste (84°24' SW);
a partir dêsse vértice, a poligonal envolvente da -area de pesquisa, assim se
define por seus comprimentos
rumos
verdadeiros: cento e quatro metros
(lC4 mj , .trínta graus e dezessete minutos sudeste (30\117' SE); setenta metros e dezessete centímetros (70,17 m) ,
set-enta e seis graus e onze minutos
sudoeste (76°11' SW); oitenta e oito
metros e quarenta e seis centímetros
(83,4:6 m) trinta graus e dezessete mí-

e
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nutos sudeste (30~17' SE); cento e vinte e três metros e oitenta e três C0ntímetros (123,83 mj , setenta e seis
graus e trinta e sete minutos nordeste (7'01"37' NE); cento e vinte e nove
metros (129 m) , quarenta e dois grau-s
e vinte minutos nordeste ({'l2920' NE);
duzentos e quarenta e três metros e
cinqüenta e sete centímetros (243,57
m) , setenta e seis graus noroeste (76 9
NW.)
Parágrafo ti~ico. A exeouçáo da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 1~ de fevereiro de 1963 e da Resolução nc 3, de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 20 O titulo da autortzacâc de
pesquisa, que será uma via autêntíca dêste decreto, pagará-a taxa de tltl~
zen tos cruzeircs Yõrg 300) e será válido por dois (2) -anos a contar da data da transcrição no livro próprio de
R-2gjStro das Autorizações de Pesquisa.
Jl....rt.. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 20 de julho de 1966; 145'? da
Independência e 789 da República.
H. C!1.STELLO BRANco
MaUro Thibau

"')ECRETO N9 53.397
JU,LHü DE 1966

DE

21 DE

_lJ.bre, ao Poder Judiciário Justiça
ao Trabalho Tribunal Regional
do Trabalho da 2~ Região - o créàitó especial de c-s SO.-~64.800, pa~
1"a atender às despesas decorrentes
da Lei n9 4.942, de 5 de abril de
H!66,

o Presidente da República, usando
da atrfbutçâo que lhe confere o artrgc
87, nc I, da Constítuiçáo e da autorização contida na Lei n 9 4.942,' UI-: 5
de abril de; 1966 e tendo ouvido o 1'1'1bunaj oe Contas e o Mírnsterlc (ta.
Fazenda, nos têrmos do are 93 do
R-egulamento Geral de Contaoihdade
Pública, decreta:
Art. 19 Fica ace-to ao POdPT JEdícíárto - -Justíça <.1'0 Trabalho -- 1:1"íbunal Regional do 'I'rabaího da Segunda Região,
crédito especiar de
crs 60.664.800 (sessenta milhões, .ielscentos e sessenta e quatro mil e oito-o

°
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no

POl)1;~

centos cruzeiros) 12SÜl1a·ió ao. atendimento das despesas dccon-entes da.
>

referida Lei, a qual reorganizou o
Quadro do _Pessoal daquele Tribunal.
Art. 29 O crédito especial de que
trata' o artigo anterior sert\.ulltomàttcamente registrado P;;lO Tribunal de
Contas e distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 3Q ftste decreto entrará em víger na data de sua publicaçâo, revogadas as disposições em oontrárru.
BrasilJa,' 21 de julho de 1966; 1459 da.
Independência e 7~N /da Repúouca.
H. CASTELLO BRANCO

CarlC1.3 Medeiros Silva

octaoio tnunoe«
"DECRETO NQ 58.893
JULHO DE

DE

21

DE

1066

Outorga à Sociedade An6nima de Eletrificação da Pamuua concessão
para distribuir enerçic elétrica. '

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o
art.. 87, inciso l, da Constituição, e
nos têrmos cos arts," 5° do Decretolei nv 852, de 11 de novembro de 1938,
e 8 9 ' do Decreto-lei n» 3.763, de 25
de outubro de 1941, decreta:·
Art. PÉ: outorgada à Sociedade
Anônim8,de Eletrificação da Paraíba
eoncessâo para distribuir energia
elétrica no Mumctpío _de ATeia, Estado da Paraíba, ficando autorizada
a construir os sistemas de transmíssão e de distribuição que se .rízerem
necessárias.
.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dQS projetos, serão determinadas as
caraetertaticas técnicas das instalações.
,
§ 2Q A energia a ser distribuída
será fornecida pela Companhia Hídro
Elétrica do São Francisco.
Art. 29 A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exígêncíaa:
I Submeter à aprovação do
M-inistro _ das Minas e Energia, em
três (3) "vias, dentro do prazo de
cento e oitenta (180) ctas, a contar
d,::\, data da publicação. dêste decreto,
os estudos, 'projetos e orçamentos relativos às obras a executar.

EXECU'l'IVO

II -

Assinar o contrate disciplinar

da concessão dentro do prazo de trin-

ta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo l\1inistro" das Minas
e Energia.
,
IH - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acordo com os projetos aprovados e as modificações qua
rorem autorizadas.
Parágrafo úmcc. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato cdo Ministro das Minas e Energia.
Art , 39 As tarifas do -iorneciment3
ele energia elétrtca serão fixadas- e
revistas trienalmente pelo Departamento Nacional de Aguas e Energfa,
com aprov'açãovdc Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigcxará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo d'a conces88.0, todos os bens e msbalações que,
no momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços
concedidos, reverterão ao Poder Concedente.
Art. 69 A ccncessronátía poderá
requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária

deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até" seis (6) meses
antes de findar o prazo de vígéncie
da concessão, entendendo-se, Se" não
o rrzer. que nã-o pretende a renovação,
Art.. 79 Este decreto entr-a em vigor
na data de sua publícaçâo,' revogadas
as diSPQsiçó,es. em contrário. .
Brasília, 21 de julho de 1966; 1459
à..a Independência e 789 da Republíca.
H. CASTELLo BRANCO
Mauro Thibau
DECRETO N9 58.899 - DE 21 DE
JULHO DE 1966
Autor"iza o cidadão brasúeirc .Celino
Júlio de Oliveira a pesquisc!-T m.ic,z
no município de São José da Safira,
Estado de Minas Gerais,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ~
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art. 87,' nc I, cX.a Constituição, e nos
térmos do Decreto-lei no 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), -decreta:
Art. te. Fica autorizado o cidadão
brasileiro oeuno Júlio de. Oliveira a
pesquisar mica em terrenos devolutos
no lugar denominado Córrego do Rosendo, distrito e mumcípío de são
José da Safira, Estado de, Minas Gerais, numa área de sete hectares trinta e dois ares e oito centiares (7,3208
ha) . delim1tada por um polígono 11'regular, que tem um vértice num
marco cravado na barra dos córregos
Barr-e e Rosendo e os lados a partir
dêsse vértice, os seguintes comprtmentes e rumos magnéticos: cento e
cinqüenta metros (150 m) , trinta e
seis graus quarenta e cinco minutos
noroeste (36 9 45' N\V); duzentos e
dezoito metros (218 m) , dezessete
graus quarenta e cinco minutos noroeste (l7'? 45' NW); duzentos e 'quetro metros (204 m) , oitenta. e três
graus nordeste (839 NE); cento e
oitenta e quatro metros (184 m) ,
trinta e nove graus trinta minutos
sudeste (399 30' SE); duzentos e sessenta e nove metros (260 m) , trmta
e oito graus quinze minutos sudoeste
GI09 15' SW).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeite às
esttputcçôes do Regulamento aprova-do pelo Decreto ne 51.726, de 19
de fevereiro de 1963, e da Resolução
nc 3 de 30 de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via' autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
dOe Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 21 de julho de '1966; 145'?
da Independência e 789 da República.

n.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.900 -

DE

21

:0:&_

JULHO 1>:2 1966

Ministério da Fazenda. Abre o credito especial de c-s l.412.335.00U,
p a r a atender às despesos com a
conclusão das o b r a s 'btszcf.t.s dI)
lvluseu de Arte Moderna, no Estado
da Guanabara.

o Presidente da República, usanôa
das atribuições que lhe conter e o artigo 87, nc r. da consutuicao Federal, da autorízaçao contida no artigo 19 da Lei nv 4.976, de 11 d~
maio de 19B6e, ouvido 'o Tribuna-l de
Contas da União, como preceitua o
art. 93, do Regulamento Geral de
Contabilidade Púbnca, decreta
Art. 19 E'abel"to pelo Ministério
da Fazenda o crédito especial de Cr$
1.412.335.C'Ü{} (um bilhão quatroeentos e doze milhões trezentos e trinta
e cinco mil cruzeiros), para atender
às despesas c o m a conctusác das
obras básicas do Museu de" Arte Moderna, no Estado da Guanabara, 1n-~
dispensáveis à instalação e funcionamento da. Reunião Anual da Funde
Monetário Internacional, do Ban00
Múndíal e entidades filiadas, a M:
realizar em setembro de 1967, na Ctdacíe do Rio de Janeiro, naquele Estado.
ATt. 29 O .crédíto especial em questão, terá vigência por 2 (dois) exerctcíoa.
Art. 39 Este decreto entrara em Vigor na data de sua puhhcação, revogadas as disposições em contrárfo.
Brastüa, - 21 de julho de 1906; 145?
da Independênci-a e 789 da Repúbnca,
H.

QA8TÉLLO BRANCO

Octavio Bulhões

DECRETO N9 58.901
JULHO DE

DE 21 »s

1966

Autoriza a Mineração Cajrlry trao:
a lavrar columbita e neruo no mu··
nicipio de Galiléia, Estario de Minas Gerais ..

O Presidente da República, usando
üa atribuição que .Ihe contere a - artigo 87, nc I, da Constituição e nos
termos -do Decreto~lei nv 1.985, de ~9
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rle janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas). -ôecreta:

Art. 10 Fica autorizada a Minel'a~
cão Cajury Ltda., na qualidade .de
'Cessionária, das direitos de J03.0 .rovíno da Mata, a lavrar columbtta e
berüo, em terrenos de propriedade
de Sebastião Manoel Ferreira e irmãos, no lugar denominado Córrego
Laranjeiras, di s t r i t o de Sapucara
município de Galiléia. no Estado de

{f-,[lnas Gerais, numa área de quatro'tentos e dezoito hectares (413 na)
õeumitaca por um polígono írreguâar 'que tem um vértice a novecentos
e setenta e cinco metros (975m), no
eumo verdadeiro de cinqüenta e seís
minutos sudoeste (56' SW) da, confluência dos córregos Prêto e Laranjeirás e os lados, a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdaceíroe: dois mil e quatrocentos metros (2. 409m), doze graus e
onze minutos sudoeste (12 9 11' S'W);
mn e duzentos metros O, ZOOm) , oiconte e sete graus e onze minutos sudoeste (879 11' S\rV); dois mil trezen.,
tos e oitenta e oito metros (2. 388m) ,
dezesseis graus e quarenta e nove
minutos noroeste (l69 49' NW). O
último lado da poligonal é o alinhamento retmneo, compreendido entre
a extremidade do penúltimo lado acima descrito e o vérüíce ds partida.
'Esta -autortzaçào é outorgada meétante as condições constantes' do patt'ágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32 . 33, 34
e suas alíneas, além das seguintes e
de outras constantes do mesmo CÓcngo, nâo expressamente menciona({p,s neste decreto.
i Parágrafo
n c o. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51. 72-6, de 19
revereíro de 1963, e da Resoíuçâo número 3, de 30 de abril de 1965, O.a.
Comissão Nacional de Bnergfa Nuú

í

clear ,

Art. 2 9 O concessionário da autoz'ízaoão fica obrigado a recolher aos
'Cofres públicos, na "forma da lei, cs
tributos que forem devidos a Umâo.
ao Bstado e ao Município em cumprimento do disposto no a-rt. 68 ('\0
Código de Minas.
Art. 39 Se o concéssíonàrío da autor-ízação não cumprir qualquer das
obrigações que lhe íncumbeen, a autortzaçáo de lavra será declarada ea-

duca ou nula, na forma dos arts. 37e 33 do Código de Minas.
Art. 49. As propriedades vizinhas
estão sujeitas as servidões de solo e
8'1b8010. para fins de lavra, na forma dos ar ts. 39 e 40 do Código' de
Minas.
Art. 59 O concessionário da automzação será Iíscanzado pelo Departamento Nacional da Produção MineTal e gozará dos favores dtscrímmados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69' A autortzaçâo de' lavra terá.
por titulo êste d e c r e to, quese>:á
taanscnto no livro próprio de Registro das Autorizações de Lavra, após
o pagamento da taxa de cito mn treaentos e sessenta cruzeiros (Cr$ ..'..
8.360) .
Art: 79 Revogam-se as disposições

em contrárto.
Brasília, 21 de julho -de 19l:iG; 1459
da Independêncía e 78º da Repúblí-

CQ..

H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO Nº 58.90.2 JU!JHO

DE

De;

21·11E

1966

\Autoriza o cidadão oraeüetro J o S e
A.yrton de Oliveira a lavrar imart...
zo - turmalina - xisto, no município de Mogi das Cruzes, Estado de
Stio Paulo,

Presidente da República, usando
COn1eI\~ o artigo 87, nc I, da Constdtuíçac e nos termos do Decreto-lei no 1.983, de 29 de
janeiro de 19{0 (Código de Minas).
decreta:
Art. 1(1 Fica autorizado o cidadão
brasüeíro José Ayrton de Olívelra a
lavrar quartzo ~ turmalina
xisto,
'em terrenos de propriedade de Leo,poldino Cardoso de Moraes, no ímovel denominado Sitio Leouoldíno Cardoso, distrito de 't'atacupeoa, muruct'Pio de Mogi das Cruzes. no Estado de
iSao Paulo, numa área de dezesseis
hectares oitenta e dois ares e setenO

'da atríbuiçào que lhe

-r-.

ta e dois centrares 06,3272 l1a) deli-

mitada por um polígono írregtnar
que tem um vértice a quatrocentos e
setenta e quatro metros (47'.i m) , no
rumo verdadeiro oitenta graus e vínte e oito minutos nordeste (00(1 28'
NE) do marco quilométrico núme: o
'sessenta e nove (Km 69) da rodovia
Mogí das Cruzes-Berttiba Açu e os.
I
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aaacs, a partir dêssa vértice, os seguintes ccmprímentcs e rumos verdadeíros: quínhentcs metros (500 mr ,
sessenta e quatro graus e vinte e oino minutos nordeste (54 922,' NE);
'duzentos e noventa e cínco vmetrós
'(295 m) , quarenta e cíneo graus e
ctnqüenta e oito minutos nordeste
1(45'158' NE); duzentos,~ noventa, e
quatro metros (294m), vinte e Cinco
graus e trinta e dois minutos sudeste (25 932' SE); setecentos e setenta
e sete metros (777 mj , sessenta e
quatro graus e vinte e oito minutos
sudoeste (64929), SW); duzentos me'tros (200 mj , vinte e cinco graus e
trinta e dois minutos noroeste ,.,.,.
1(25 932' NW). Esta autortzacao é outorgada mediante aS condíçbes constantes do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas e dos artígoa 32,
33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencíonadgs neste decreto.
i Parágrafon i c o. A execucão da
presente autortzaçào rica sujeita as
-esttpulaçôes do Regularnem.o aprovado pelo Decreto no 31.'12'0, de 19
revereíro de 1963, e da Resotuçào número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão - Nacional de EnerghtNuclear .
Art. 29 O ccncessíonárto da automzaçâo fica obrigado" a recolher aos
'Cofres publicas, na forma da lei, -os
críbutos que forem devidos à trmao.
ac Estado e ao 1\,1uniclui:> em cumprimento do disposto"
ar t. 63 do
Oódígo de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da auú

no

eortzaçáo nào cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbe, a euto-

rfzaçáo ele lavra será declarada caduca -ou nula, na forma dos arts.' 2-7
e38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vismhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins' de lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5l! O concessíonàrto da automzação será fiscalizado pelo Departament-o Nacional- da Proauçáo Mim~
ral e gozará dos favores dtacrtnnnados no art. 71 do mesmo CÓdigo.
Art. 69 A autorização de lavra terá

Ipor titulo este d e c r e t 0, que será
transcrito no livro próprio de' Registro das Autorizações de Lavra, após
I() pagamento
da' taxa de seiscentos
cruzeiros cors 600,).

Art. 7ÇJ Revogam-se as disposições

em contrário.

Brasília, 21 de julho de 1966, 1459

da Independência e '189 da Repúbn-

ca.

H

CASJ:ELI,Q BRANCO

l1f aura Thibau

DECRETO Nl? 58.903

DE

21 DE

JULHO DE- 1966
Concede à Gesso Reicos Limitada autOTi.zaçao para continuar a funcionar como emprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o artígc 37, n 9 I, da Constítuícão e tendo

em vista o que dispõe o Deereto-Iet
933, 'de 8 de dezembro de 1938, de-ereta:
Artig-o .úníco. E' concedida à Gesso.
Reícos .Límítarta, anteriormente denommada Reíxach, Costa & Cía , Ltda.
com sede na .Cídade de São Paulo.

!J1'!

autorizada a funcionar corno empresa
de mineração pelo Decreto nc 56,010,
de 23 de abril de 19%, cujo 110m(' ro:
alterado pelo instrumento particular
de 7 de janeiro de 1964, autortzacáo
para, continuar a funcionar como emprêsa de mineração. rícando obrigada a cumprir integralmente as leis e
regulamentos em vigor ov. que venhar a vigorar sôbre o objeto desta
autorização.
Brasüta, 21 de julho de WÔ6; 1459
(la Independência e 78 9 da Repüblíca.
li Ci\STELLO BRANCO
Mauro T~iibau

DECRETO NÇJ 58.904 JULHO DE

DE

21

DE

1966

Concede à sociedBde anônim.a W.· M.
Jactcson, Inc. autorizaçâo para continuar a funcionar na República .ías
Estaflos Unidos do" Brasil.

O Prestríente da República, usando
ela atrtbutção que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição Federal,
e nos termos do Decreto-lei nc 2.62-7,
G.e26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo úníco , E' concedida à sociedade anônima W. M. Jackson, Inc.,
COm sede em New York, Estados Uni-

170
dos da América, autorizada a funcionar através de Decretos Federais, o
ultimo dos quais sob o nv 56.443, ,de
9 de junho de 1965, autorização para
continuar a funcionar no Brasil, com
O' capital destinado às operacões mercantis da filial brastleira, elevado de
Cr$ 349.850.000 (trezentos e quarenta
e nove milhões, oitocentos e cmquenra
mil cruzeiros); para Cr$ 554.370.DOO
(quinhentos e cinqüenta e quatro rníthões trezentos e setenta mil cruaeiroo) , 'por meio da correção monetária dos valôres do Ativo ímobíhzado,
nos termos da Lei nv 4.357, de 16 ele
julho de 1964, consoante resolução
aprovada por sua Diretoria, em re-i-.
DECRETO N° 58.905 -

mão realizada a 20 de outubro de
1965, e declaração do seu Representante legal no País, datada de 29 de
outubro de 1965, mediante às cláusu-

'que acompanham o Decreto número 312, de 7 de dezembro de 1961,
assmadas pelo Ministro de Estado da
Indústria e do Comércio, obríganriose a mesma sociedade a cumprir Integralmente as leis e regulamentos em
Vigor, Ou que venham a vigorar, sobre o objeto da presente autorização.
Brastha, 21 de julho de 1966; 1451,'>
da Independência e 789 da República.
H. CJl.STELLO BRlINCO
las

paulo Egyàio Martin'S

DE 21 DE JULHO Di 1966

DecluTa prioritária co âesenocnnnietitc do Nordeste, para efeito de isenção
de quaisqu~. taxas. e imlJOSfOS federais, a importação de equipamentos
consignados à em/préea '·Companhia Pernambucana de Borracha Sintética <COPERBO) ", cabo (!?e).

O Presidente da República, usando Q'S.s atribuições que lhe "confere o
art. 87, Item I, da Conszttuiçâo Federal e nos têrmoa do 'art. 18, .da Lei
ns 3.692, de 15 de, dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho
Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE). ata-aves Q\l Resoluçâc nc 793, de 9-10-63, aprovou o parecer da
Secretaria Executiva oaqu-ve órgão, propondo fôsse reconhecida como
pnorrtárta para' o deeenvolvímento da região, para efeito de .isenção de
impostos e taxas federais, a importaçâo dos equipamentos neste descritos,
a ser efetuada pela enipi'êsa. "companhia Pernambucana de Borracha
Sintética (COPERBO) , do Município do Cabo, Estado de Pernambuco e
destmados à instalação de uma tabnca çee "BOrracha: Natural Sintética";
Cónsíderando o mais que consta da Exposição de Motivos com que o
Supermtendente da SUDENE encemínhou a proposta do 'Conselho Deliberativo do mesmo órgão, decreta :
Art. 10 F'iea declarada prtorttáría para o desenvolvimento do Nordeste,
para. efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos recerare. a importação
dos equipamentos e seguir descritos e consignados à emprêsa -sCompanhta
Pernambucana de Borr-acna sintética (COPERBO)", do Municipio do Cabo.
Estado de Pernambuco,
'

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

'

.

Parágrafo único. Para eteíto da isenção de que trata o presente decreto
e com respeito aos motores elétricos citados - na descrição retro, fica sua
stmnartdade para ser examinada pela alfândega de destine quanúo vdo
desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime tarifário
próprio, ccservenuo-se o disposto na Circular ne 1G, de 28 de agôsto de
19-58, do Sr. Ministro da Fazenôa:
Art. 2" ~ste decreto entrará em 'vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21. de julho ~ de 1966; 145Q da Independência e 781,'> da
República.
H. CASTELLO BRANCO

Octanío Buínões

Joao GonçalVes de Souza

---

A descrição dos equipamentos foi publicada nó Diário Oficial de
3-8-66 (Suplemento).
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DECRETO 1'1'9 58.·9{)6 -- DE 21 00:

JULHO DE 1966
Ministério da Fazenda. Abre o crédiR
to especial de
CT$ 6.472.592.500,
para regularizar a âeepésa com o
programa de emerçéncia no setor,
agropecuário.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o art.1g0 87, numero I, da Oonstttuíçao j'cderal, da autorização contida no artigol° da Lei nv 5.0.05, de 2'1 de maio
de 1%8 e, ouvido
Tribunal de Contas da: União, como preceitua o erugo 93, do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19. E' aberto pelo Ministério da
Fazenda o crédito especial de
.
Cr$ 6.472.592.500 (seis bilhões quatro;
centos e setenta e dois milhões quinhentos e noventa e dois mil e quinhentos cruzeíroa) , para regularizar' a
despesa com o programa, de emergênela no setor agropecua.rio em todo
o território nacional, conforme plano
de aplicação organízado pelo Ministéno da Agricultura.
Art. 29 O crédito' especial de -que
trata o presente Decreto será regístraco e distc-íbtndo aojj'esouro-Nacíot12.-I, pelo Tribunal de Contas.
Art. -3i? &ste decreto entrará -em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de julho de 1?66; 1459
da Independência e ~'89 da República.

°

H.

CASTELLp

BRANCO

Octavio Bulhões'
Ney' Braga

DECR-ETO N° 58. S07

DE 22 DZ

JULHO lJE 1!:.l6b

Ap,-ova as alterações introduzidas nos
Estatutos da Companhia' Central ae
seouros, inclusive aumento do capzral' social.

o

Presidente da República,' usando
atrrbuíçâc que lhe confere o at
sígc 87, inciso I, da Constítutçâo e,
NOS termos do Deereto-Ieí nc 2.063, de
1 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alte<>
rações íntroduzídas nos Estatutos da
Cempanhía Central de Seguros, com
~a

sede na cidade de São Paulo, Estado
de Sao Paulo, autorizada a funcionar
·pelo Decreto nv 16.951, de 25 de 0\.1tunro de 1944, inclusive aumento do
capital social de Cr$ 3.000.000 (três
mnnóes de. cruzeiros) para Cr$
.
18.000.000 (dezcíto milhões de cruzeíros) , conforme 'dehberaçào de seus

ectomstes em Assembléia Geral Extraordinária,' realizada em 16 de .agõ.sto
de 1965.

Art. 29 A Sociedade continuará. integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham

a vigorar, sôbre o objeto .da autortzaçáo a que alude aquêle decreto.
Brasília,

22

de

julho

de

1966;

1459 da Independência e 789 da Re-

pública.
F.[. CP••S TELLO BRJiNCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO N9 58.908
JULHO DE

DE:

2â

O~

19õ6

Concede à Aíuonoe Assurance Company Lfmited autorização para (J·UR
mentar o capital destinado às SHf<'3
operações de seguros szo Brasil.

o Presidente da. R-epública, uaa..n de
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, da Constituiçã.o, e nos
termos do Decreto-lei nc 2.063, ~e 7
de março de 1940, decreta:
Art. 19 E' concedida
Alliance Assurance Company Limited, com sede
em Londres, Inglaterra, autorizada a
funcionar no Brasil' pelo Decreto número 8.864, de 2 de agôsto de 1911,
autorização para aumentai ° capital
destinado às suas operações de seguros no Brasil, de .ore 41.065.0L'ü
(quarenta e um milhões e sessenta e
cinco mil cruzeiros) para Cr$ ....
f>lJ.ÜQO.OCO (cinqüenta milhões de .ruzetros) , por fôrça .da Lei no 4.357, de
16 de julho de 1964.
Art. 29 A gociedade 'continuará !Dtegralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham a
v:... orar, sôbre (. objeto d~ r.utcrizaçac
a que alude aquêle decreto.
Brasília, 22 de julho de 1956; 1~5t>
da Independência e 789 da Repúbuta .
à

H.

Ci\STELLO

BRANCO

Paulo Egydio Ma.rtins
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DECRETO N9 58.909 Aprova

08

DE

22

DE JULHO DE

1965

O1'çamentús das Caixas gccmómicas Federais do Pará e do Paraná

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art.
87. item r, da rjonstíttncàc, nos têrmos do art. 107 da Lei no 4.32.0, de 17
de março de 1964. e deracôrd. com o disposto no Decreto nv 54.~·H77, .de 9
de outubro de 1%4, alterado pelos de na. 55.534 e 55.535, de 11 de janeiro de 1$65, decreta:

Art. 19 picam aprovados, contorme os quadros anexos, os orçamentos
para o exercício de 1966, das Caixas Econômicas Federais do P<U'á e do

Paraná, autarquias vinculadas ao Mímstérío da Fazenda.
Art. 29 :este decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâc, revogadas as dispostções em contrário.

Brasília, 22 de julho de 1966; 1450 da Independência e

'le9

da República.

lI. CASULJ.O BRANCO

Octavio Bulhões

Os anexes a que se refere o texto foram publicados 'no D, O. de 26-'] ~66.

DECRETO N9 58,gJO -

DE 22 DE JULHO DE 1966

Aprova o orçamento âo Conselho Federal de Medicina

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conter \:: c art.
8'?, item I, da Constituição, nos termos do art. 107 da Lei nv '4.::LW, de 17
de março de 1964. e de acordo com o disposto no Decreto nv 54.;j~tr, de 9
de outubro de 19'64, alterado pelos de ns , 55.534 e 55.535, de .1.1 de janeiro

de 1965. decreta:

°

Art. 10 Fica aprovado, 'conforme
quadro anexo, o orçamento para o
exercício de 19G6, do Conselho Federal de Medicina, autarquia vinculada
ao Mímstérto do Trabalho e Previdência Social.
Art. 29 :f':ste decreto entrará em vigor na data de sua pubhcaçâo, revogadas as drspostçôes em contrário.
Brastüa, ~2 de JU~'"'lO de 12'65; "'l4.5\" da Independência e 789 da Repúbhca.
H. CASTELLO BnANco

}'aulo Egydic Mm'f:ins

o

anexo a que se refere o texto foi publicado na D,O. de 2G-7-66.

DECRETO N9 58,911 -

DE '22 DE JULHO DE 19ô6

Aprova o orçamento da Unioersuuuie Federal de Santa Catarina

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87. ítem I, da Constituição. nos termos do arb: 107 da Lei n» 4.320,
de 17 de março de J964:, e de acôrdo com o disposto no Decreto nv 51.397,
de 9 de outubro de 195·1, alt.s-ado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de janarro de 1985, decreta:
Art. IV Fica aprovado, contorme.o quadro anexo, o orçamento para
o exercício de 1966, da Untversíctade Federal de Santa Catarina, autarquia
vinculada ao. Mínísterto da Educação e Cultura.

ATOS DO PODER ExECUTiVO
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Art. 21.' zste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispcctçóes em contrário.
.
Brasília, 22 de julho de 19-66; l1H? da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Raymulndo Moniz de Aragão

o anexo a que se refere o texto foi publicado no D.O. de 26-7-66.

DECRETO

N9 58.9.12'DE
JULHO DE 1966

Z2

DE

ao Ministério da Educacáo e
Cultura, o creauo especial no ~ valor
de Cr$ 180.000.-000, para custear as
despesas com a recuperação do prédio situado na Praia do Flamengo
n.9 132, Estado' da Guanabara.

Abr~

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

tigo 87, inciso '1, da Constituição F~
deral e da autorlzacão contida na Lei
4.635, de 18 de maio de 1965, e tendo ouvido o Tribunal de Contas da
União' nos têrmos do Artigo 93 do Regulamento Geral de. Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 1.9 Fica aberto, ao Minístérlo
da Educação e Cultura, o crédito es-

DECRETO
~1prova

N9

58.913 -

pecíal de Crg 180.00,0.000

(cento e
oitenta milhões de cruzeiros), para.
custear as despesas com obras de recuperação do imóvel situado no Estado da Guanabara, na Praia do
Flamengo n.c 132, desapropr-iado pelo
Decreto n.c 45.050,' de 13 de dezembro de 1958.
Art. 2.9 l!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário,
Brasília, 22 de julho de 1966; 145'>
de Independência e 789 da República ..
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Bulhões
Ra.ymundo Moniz de Aragão

DE

22. DE

JULHO DE

1966

o orçamento da Caíea Económíca Federal de Minas Gerais

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, nos tôrmos do art. 107 da r.er nv 4.320,
de 17' de 'março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto nc 54.39'1,
de u co outuoi o de ~9fi4, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.5'35, de 11 de janeiro de 198;5, decreta:
Art. 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento para
o exercícío de 1966, da Caixa Econômica Federal de Minas Gerais, autarquia
Vinculada ao Ministério da Fazenda.
Art. 29 :E:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bra-silia; 22 de julho-de 196.6; 1459'da--Ihetependência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões

o anexo a que se refere o texto foi publicado no

D.O. de

26-7-66~

174

AToS·:lO PODzn EXECU'l'IVO

DECRETO N'? 58. g.:14 JULHO DE 1986

DE

22

DE

.

Constitui Comissão Promotora de organizaçao e Execução do Plano ae

comemoração do Sesquicenteruuío

do
Nascimento do Jurisconsulto
Brasileiro Augusto Teixeira de Freitas.

>

Ó Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo '87,· item I, da Constituição Federal, e
Consiãeran~o que transcorre a 19
de janeiro de 1967 o sesquicentenário
do nascimento do fnstgne jurisconsulto brasileiro Augusto Teixeira de
Freitas, decreta:
Art. 1'? O Govêrno Federal assumirá a imoíatíva da comemoração do
sesquícentenárío do nascimento de
Augusto Teixeira de Freitas a transcorrer em 19 de janeiro de 1957.·
DECRETO N'?

58.~15

..:....

.Art.. 2.'? Para organizar e executar o
plano daquelas celebrações nacíonaas,
o Chefe do Governo constituirá uma
Comissão Promotora sob a presídênela do Ministro da Justiça.
Parágrafo único. A Casa da Moeda, órgão do Ministério da Fazenda,
fica autorizada a cunhar medalha comemorativa, conforme as especrücaçôes oferecidas pela Çomíssão Promotora atendendo-se a despesa resultante com recursos nnancefros" adequados
do ]\,1Iinistério da Justiça e. Negócios
Interiores.
Art. 3'? ~ste decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 22, de julho de 1986; 145Q
da Independência e78'? da Repúhüca..
H. CASTELLO BRANCi:?

Carlos Medeims Silva
Octaoío Bulhões

DE

22

DE Ju'"LHO DE

1906

Aprova o orçc» ,.,3'liJO ela Ca.ixti' Econômica Federal da Paraíba

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

art. 37. item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei no 4.320,
de 17 de março de 19.64, e de acordo com o disposto no Decreto nv 51.39"7,

ce :.. de outuorc.. de 1<::64, a.lterado pelos de -TIS. 55.534 e 55.535, de 11 de janeiro de 1985, decreta:
Art. 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento para
o exercício de 1006, da Caixa Econômica Federal da Paraíba, autarquia
vinculada ao Ministério da Fazenda.·
.
Art.2'? . Este decreto entrará em vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de !SSB; 14'5Q da Independência e 78'? da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octaoio Bulhões

o anexo a que se retere-c texto foi publicado, no D.a. de 28-';-66.
DEORETO NQ 58.9-16 JULHO DE 1966

DE

22· D3

Autoriza no Ministério da Aeronáutica
a fixação de nOrmas reçuuuiorae
para as junções de Ajudante:-deOrdens,
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artig087, inciso I, da Constituição Federal, -decret~:
Art. 19 Fica o Míntstro da AeronáutiCI1 autorizado a baixar ato regulan-

do as funções de'Ajudante~ce~Orden3
no Ministério da Aeronáutica, observadas as disposições dos Decretos números '26.607, de 27 de abril de 1949
e 56.738, de 25 de agôsto de 1965.
Art. 2'? .aste Decreto entrará -em vigor na data de sua publícaçâo e re ....
voga.o Decreto n'' 55.133, de 2de dezembro de -1964,
Brasília, 22 de julho de 1966; 145?
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Eduardo Gomes

ATOS D3 POD':ER )<1x'EGUT!VO

DECEETO N9 58.911' -

DE

25

E:3

JULHO DE 1966
Altera os térmoe do Decreto nümero
57.392, de 7 de dezembro' de 1965,
que dispõo sôbre o recolhimento de
diferenças de preços sôbre estoques
de trigo e seus derivados e determina outras providências.
o Presidente da República, usando

da atribuição que, lhe contere o Artigo 87, ítem I, 'da Constituição ,Federal decreta:
Art. 19 Fica alterada, a redação do
Artigo 59 item c, e parágrafo único,
do Decreto nc 57.39-2, ele 7 de' dezembro de -1865, que passa a ter o seguinte texto:
C)

Para o Ministério

da

Agricul-

tura 50% (cínqüentaipor cento), sendo 250/" (vinte e cinco por cento)

para ocorrer aos gastos com o desenvolvímento da trtticultura nacional e
para a participação nó F'LU1d-d de Estímulo Financeiro' ao Uso de Fertilizantes e Suplementos Minerais', e 25%
(vinte e cinco por cento) para ocorrer: aos, gastos advenientes com trabalhos e programas de pesquisa e experimentação, visando ao incremento
da produtividade, por hectare, da
lavoura trftícola no País, especialmente no tocante ao levantamento
das áreas ecológicas apropriadas; em,
prêgo das técnicas mais recomendadas; adubação adequada; profilaxia
Iítossanítéria,
obtenção, desenvolvimento e aplicação de novas. variedades de sementes e planejamento ra..
cional da mecanfzaçâo:
Parágrafoiúnico. O Banco Central
da República do Brasil atenderá às
solicitações p a r a fornecimentos de
verbas dos titulares dos órgãos citados nas alíneas a, b e c dêste artigo,
sendo que os recursos destinados ao
Ministério da Agricultura serão de"posítados a ordem do Fundo Federal
Agropecuário, de .acõrdo . com a Lei
Delegada nc 8, de 11 de. outubro de
1962, sendo, que serão aplicados exelu,
sivamente nas finalidades mencionadas .neste decreto.
Art. 29 O presente- decreto entrará
em vigor na 'data de sua publícaçâc,

revogadas as 'disposições em contrário. '
Brasília; 25 de julho de 1956; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Octómic Bulhões
[vey Braga
DECRETO N9 58.918
JULHO

DE

1966

DE

as

DE

Apro'va alterações
iniroduFâdas nos
Estatutos da Companhia internacional de coauaueaçao,
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o
tigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto n« 22.456, de
10 de revereíro de 1933, decreta:
Art. '19 Ficam aprovadas as alte-"
"rações introduzidas nos Estatutos da
Companhia Internacional de Capíta-.
lizaçâo, com sede ria cidade do Rio
de Janeiro, autorizada a funcionar
pelo Decreto nc 23.287, de 25 de outubro de 1933, inclusive o aumento do
valor máximo dos, títulos de capítalizaçâo, conforme deliberação de seus
acionistas em Assembléia cteral Extraordinária, realizada em 30 de jUN
lho de 1965, e mediante as seguintes
condições:
I - Substituição do texto do artigo
39, pelo que segue: "Os títulos de
capitalização emitidos pela aocíedade terão .como limite máximo o valar correspondente a' 5_0 (cinqüenta)
vêzes o maior salário-mínimo vigente -no país, na data de sua emissão".
Ir A alteração consignada n{l.
cláusula precedente deverá -ser apro~
vada em Assembléia Geral Extraordinária, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação dêste Decreto.
Art. 2° A Sociedade continuará íntegralmente sujeita às .eís c aos regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 2,üde julho de 19'56; 1459
da Independência e. 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO·

Paulo Egydio Martins
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DECRETO N9 58.919 -

DE

26

PODER -EX~C1J'I!VO

DE

JULHO DE 1966

Cria o Estandarte-Distintivo para o
99 Regimento de Infantaria (Regimento 'Tuiuti) .

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artígo 87, item I, da Constiturçâc F'e..
deral, decreta:
Art. 1Q 'Ficá criado o gstandar teDistintivo para o 91 Regimento de
Infantaria, de acôrdo com o modélo
que a este acompanha e obedecendo
a seguinte descrição heráldica:
Em campo do sinople (verde), _
côr simbólica da Arma de Infantaria
- e duas estreitas pelas laterais, uma
à destra (drreíta) do blau (azul) e
outra à sinistra (esquerda). de g61es
(vermelho) simbolizando as côrcs caracteríatícas do Exército (azul e ver'melho) completam o campo do Estandarte-Distintivo. Sôbre a côr verde, ao centro, um escudo francês com
bordadura de azul, ostenta em a;bls..
mo sôbre um campo de góles (vermelho) um leão rompante, de ouro,

carregado de uma estrêla de vermelho, segurando 'com as patas dianteiras a bandeira brasileira; completa-o
escudo, um chefe de sínople (verde).
tendo ao eentro.» símbolo da Arma
de Infantaria e seu nc 9 (arábico),
correspondente à unidade, tudo de
prata. Em semr-círculo, em chefe
contra-chefe, ainda no campo verde,
em caracteres maiúsculos, o dístico:
"Regimento 'I'uiutí", Ao alto, junto
à franja de ouro que contorna o estandarte, menos do lado da tralha, os
seguintes dizeres, também de ouro:
Paíssandu Montevídeu Tuiuti: a mesma situação em metal, porém, na
base do estandarte: Itororó Itaívaté
peribebul•.
Laço nacional (verde e amarelo)
pendente do mastro, tendo, marcado
a ouro, a denominação regrmental: 99
Regimento de Infantaria.
Art. 29 ítste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação,' revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 26 de julho' de 1966; 1469
da. Independência e 78Ç da República.

e

H.

CA8TELLO BRANCO

Ademar de Queiroz

OURO
AMARELO
AZUL

VERDE c

m

PRATA

VERDE

~

DURO

ANAR"LO·L~LW'

OURO
AZUL
PRATA

OURO

AZUL
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DECRETO N9 58.920 -

D~

26

DE

JULHO DE 19"65

Declara de utilidade pública, para.
fins de desapropriaçãO, o imóvel
que menciona, necessário ao Ministério da Guerra.

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere. o ar-.'

tígo 87, inciso I, da Constituição Fe ...
deral, decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
de acôrdo com o artigo 69, combinado com o artigo 59" alínea a, do Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho de
1941, o imóvel constituído de terreno
e benfeitoria, COm área total de ...
1. 563,50m2, de propriedade' de Sidio
Schuche sua mulher localizado na Rua
15 de Novembro no 1. {J:g'7, no Município de Pelotas- RS.
Art. 29 O imóvel a que .se refere. o
artigo anterior destina-se ao Ministério da Guerra'.
Art. 39 Fica o Ministério da Guerra autorizado a promover a" desapropriação em apreço, correndo as respectivas despesas à conta dos recursos' do referido Mmistérlo.
f.xL 49 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
r-evogadas as disposições .ero contrário,
Brasília, 26 de julho de 1966; 14'59
da Independência e 789 da República.
li.

CASTELLO BRANCÓ

Ademar de Queiroz

civil, com sede. em Belo Horizonte,
vem, desenvolvendo' atividades de earáter subversivo;
Considerando que essa atividade
consiste no aliciamento de adeptos
em várias cidades de Minas Gerais
como Juiz de . Fora, Ouro Préto,
Viçosa, Alfenas, Montes Claros, Diamantina, santa Rita, Pouso Alegre,
Uberaba e Uberlândía:

H.

DECRETO N9 (8.921
DE 27 DE
JULHO DE 1966

Es-

Suspende as atividades da União
tadual dos Estudantes de Minas
Gerais.

O Presidente, da República, no mo
das atribuições que lhe conferem o
art. 87, item I da Constituição e a
Legislação em vigor:
Considerando que, segundo dados
colhidos pelo Serviço Nacional de Informações, a União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais, sociedade

~

Considerando que a partir de .feve.,
reíro de 1965 tem convocado reuniões
e congressos est-tdantís, com o propó.sito de discutir temas de cunho exclusivamente político, de todo estranhos às atividades escolares;
Considerando que, nesses reuniões,
da escolha dos assuntos a' debater
ressalta ineqUivoca inspiração comunista;
Considerando que a referida entidade está propiciando, por todos os.
meios, a, realízaçâo de um congresso
em Belo Horizonte, promovido pela
União Nacional de Estudantes, entidade cujas atividades foram suspensas pelo Decreto ne 57.631, de 14 de
janeiro de 1966", decreta:
Art. 19 Ficam suspensas, pelo prazo de seis meses, as atividades da
União Estadual dos Estudantes de.
Minas Gerais, socíedad, civil, com se,
de em Belo Horizonte.'
Art.- 29 O Ministério Público' Federal, 11'Os têrmos da legislação em
vigor, promoverá a dissolução judicial da referida sociedade,
Art. 39_f:ste decreto entra em vigor
na data de sua, publicação, revogadas
as disposições 'em contrário,
Brasília. 27 de julho de 196·6; 1459
da Independência e 789 da República.
CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva

DECRETO N9 58.922
JULHO DE 1966

DE

27 ,DE

Outorga à centrais Elétricas de Minas
Gerais S. A, concessão paTa distribuir energia etetríca,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constítuíçâo, e
nos termos do arb. 59 do Decreto-Ieí
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nc 852, de 11 de novembro de 1938 e
do art. 8Ç do Decreto-lei nv 3.763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 1') lt outorgada à Centrais E!étricas de Minas Gerais S. A. concessão para distribuir energia elétrica
no distrito de Vargem Alegre, Municípío de oareunsa, Estado de Minas
Gerais f.cando nutorízada a construir 0~ sistemas de transmissão e de
distribuição que forem necessários.
Paráerafo único. Em portaria do
Minist;o' das Minas e Energia, após a

aprovação dos projetos, serão determínarías as caractertstccas técnicas das
Instalações.

Art , 20 A concessionárta deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I _ Submeter à aprovação do Míntstro (]'h-S 1·1i11';:'8 e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de trezentos
e sessenta (360) dias. 'a contar da
data da publicação dêste decreto, _os
estudos, projetos e orçamentos relativos aos sistemas de transmíssâo e
distribuição.
II - Assinar o contrato díscíplíner
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publtcaçâo
de despacho da aprovação da respectiv·,> rrunuta pelo Ministro das Minas
e Energia
IH ~ Iniciar e concluir as obras'
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro- das Minas e Energia; exeoutando-as de acôrdc com os projetos
npr vndos e as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único, Os prazos refertdos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 3Q As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pelo Departamento, Nacional de Ap;1.Ja.s e Energia,
com aprovação, do Ministro das Minas e Energia.
Art. 4t? A presente concessão vtgorara. 'pelo prazo de trinta (30) anos,
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em Iuncào exclusivo e permanente dostservíços concedidos reverterão à. 'União.
Art. 69 A concessícnárie poderá
requerer que a concessão -seja renovada mediante as condições que vierem a; ser estipuladas. .

Parágrafo único. A concessionárfa
deverá entrar com o pedido. a que se
refererêste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de- vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovaçáo.
Art. 79 ltste decreto entra em vigor
na. data de sua publícaçâo, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 27, de julho de 1966; 1450:d.~
Independência e 7St? da Repúbhca,
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 58.923 -

DE

27

DE

JuLHO DE 19€6

Cassa a autorização concedida à Protetora Companhia Nacional de Seguros Gerais, . com sede na cidade
de Pórto Alegre,
Estado 10 RiO
Grande. do Sul, para funcionar nfl:
República.

O Presidente da República, -uaando
da atribuição que lhe .eonfere-.o artigo 87, inciso L da Constituição e
atendendo ao que preceitua o artigo
139', alínea "O", do Decreto-lei número 2.083, de 'i de março de 1940, de:ereta;
Art. 1Q E' cassada à Protetora Companhia Nacional de Seguros Gerais,
com sede na .'cidade de Pôrto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, a autorização para funcionar concedida
'pelo Decreto-nv 1.292, de 23 de dezembrc de 1936,
Art. 2Q Revogam-se as dísposiçôes
em .contràrío.
Brasília, 27 de julho de W66; 1459
da Independência e 789 da República,
H. CM5TELLQ BRANéo

Paulo Egydio Iâartins,

DECRETO N9 58.924 -

DE 27 DE

JU1-HO DE 1966

Aprova oueroçóce íntrottueuiae nos
Estatutos da Regente Co1lt'jianhix
Nacunuü de Seguros, mctusíue aumento do c'apital social.

O Presidente da República, usando
da atrfbuiçâc que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Oonstítuíçâo, e
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lias têrmos do Decreto-lei 119 2.063.
de·7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Regente Companhia Nacional de Seguros, com sede na Cidade de -Río de
Janeiro, autorizada a funciona!' pelo
Decreto no 43.500, -de 7 de abril de
1958, inclusive aumento do capital
social de cr,'3 60.000.000 (sessenta milhões de cruzeiros) para....
.'
Cr5 70.000.000 (setenta milhões de
cruzeiros), conforme. deliberação de
seus acionistas em Assembléia Geral
Extraordinária. realizada em 15 de
outubro de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuará tntegralmente sujeita às leis- e aos 1'e::..
gulamentcs vigentes, ou que venham
a vigorar. sôbre o objet-o da eatcrteaçâo a que alude aquêle decreto.
Brasília, 27 de julho de 1966; 145V
da Independência e 78 9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydío Martins

DECRETO N9 58.925 -

DE

27

DE

JULHO DE 1966

Aprova alteração íntroausaâa nos Estatutos da Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRAS.

O
da
art.
nos
Lei

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o
87, item I" da Constituição, e
têrmos do art. 59, in fine, da
no 3.890-A, de 25" de abril de
1961, alterada pela de nfJ ,4.400, de 31
de agôsto de 1964, decreta:
Artigo único.' Fica aprovada a alte.,
ração introduzida no art. 59 dos Estatutos da centrais Elétricas' Brasileiras S. A. - ELETR,OBRAS, socíedade com sede em Brasília e oonstituída na forma da Lei n» 3.890-A, de
25 de 'abril de 1961, conforme deliberação de-sua Assembléia Geral Extraordinária realizada em 11 de junho
de 1966. e qual passará a ter a seguinte redação:
"Art. 59 O capital social é de
c.s 400.000.000.000 (quatrocentos bíIhões de cruzeiros) , dividido em
399.4'10.069 (trezentos e noventa e
nove milhões, quatrocentos e setenta
mil e sessenta, e nove) ações ordinárias, nominativas. no valor de
.
Cr$ 1. coa (hum mil cruzeiros) cada
uma, subscritas Integralmente- pela

União, e.529.931 (quinhentos e vinte
e nove- mil. novecentos e trinta (lo
uma) ações preferenciais,' também de,
Cr$ 1. DOO (hum mil cruzeir-os) cada.
uma" .
Brasília, 27 de julho de 1966; 1459
di! Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRflNCO

MaUro Thibau

DECRETO N9

58.926 DE
DE 1966

37

DE JULHO

Aprova a alteração introduzida
nos
Estatutos da Regente
Ccmqiannia
Naclonal de Seguros,
reuun-o Óao
aumento do capital social.
"

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, G nos
têrmos do Decreto-lei nv 2.063, de 7
de março de 1940. decreta:
Art. IV Fica aprovada a alteraeâo
introduzida nos Estatutos da Regente
Companhia Nacional. de Seguros', com
sede na cidade do Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara, autorízada a
funcionar pelo Decreto nc 13.500, de
7 de abril de 1958, relativa aoaumente do capital social de
.
Cr$ 70.0crO.O'ÜO (setenta milhões de
cruzeiros) para ors 105.ODO. 000 (cento e cinco milhões de cruzeiros), conforme dehoeraçáo de seus acionistas
em Assembléia Geral Extraordínáría,
realizada em 29 de abril de 1965.
Art. 2Q A Sociedade continuará fntegralmente sujeita às leis e aos ~e
gulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a 'que alude aquêle Decreto.
Brasília, 27 de julho de 1365; .145<;J .
da independência e 78º da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO N9 58.927 JULHO DE

DE

29

DE

19G6

Autoriza. a Bmpréea Luz "e .Fôrça Elétrica de ,Tietê S. A. a construir linha de transmissão,
O Presidente da República, usando

da

atribuição

que

lhe

confere

o
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art. ?7, inciso I, da Constituição, e
nos termos' do art. 59 do Decreto-lei
1,5' 852, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. lQ·Fica a Empresa Luz e Fôrça
Elétrica de Tietê S. A. autorizada a

no

construir,
Estado de Sáu" Paulo,
uma linha' de transmíssâo entre as'
cidades de Conchas, Maristela e La-

ranjal Paulista, bem como subestação
abaíxadora em Conchas.
§ 1<} As mstaíaçôes ora autcrízadas
se destinam a reforçar o fornecimento de energia aos citados municípios.
§ 2\' Por ocasião da aprovação dos
projetos serão fixadas as características técnicas das instalações.
Art. 29 A Empresa Luz e Fôrça Elé-

trica de Tietê S. A. deverá satisfazer
as seguintes exigências:
I - Apresentar ao Departamento
Nacional de Aguas e Energia do Ministérío das Minas e

Energia, em

três (3) vias, dentro do prazo de .cento e oitenta (180) dias, a contar da
data da publicação dêste decreto os
estudos, projetos e orçamentos relativos às linhas 6.'e transmíssáo e subestação.
II - Inicial' e concluir as obras nas
DT2.Z0S que forem fixados pelo Ministro das Minas e Energia, executando'as de acôrdo com Os projetos aprovados e as modificações a serem autorízadàs.

.
Parágrafo único. Os prazos a que

se refere- êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
.
Art. 39 jtste decreto entra em vígur
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 29 de julho de 1366; 145l.'
da Independência e 789 da República.
H -. CASTELLO BRANCO

lliauro Thiba:u

DECRETO N9 58.928 --'- DE 29 DE
JULHO Dz1953
Outorga à Centrais Elétricas de Minas
.Gerais S. A. concessão para distribuir energia elétrica.

O
na
art.
nos

Presidente da República, usando
atrrbutcâc que lhe confere o
87, inciso r, da Constituição, e
têrmos dos, arts. 59 do Decreto-

lei ns 852, de 11 de novembro de HJ38
e 89 do Decreto-lei nc 3.763, de 25 de
outubro de ~ 1911, decreta:
Art. 10 É outorgada a Centreis Elétricas de Minas Gerais S. A. concessão para distribuir energia elétrica.
na Município de Arapuá, Estaco de
Minas Gerais, ficando autcrízada . a
construir os sistemas de transmissão
e de dístrfbuíçâo que se fizerem necessártoa.
parágrafo entoe- Em' portaria do
Ministro das Minas e Energia, após a
aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas
das instalações.
Art. 29 A concessionária deverá
saüsraacr as seguintes exigências:
_ - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vta.. ctentro do prazo de cento e
otten-a (180) dias, a contar -d'a 'data.
da publlcaçâo dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativas
aos s15t(~T:.\B.s de transmissão e dístrt-.
butção.
II - Assinar o contrato disciplinar

da concessão dentro do prazo de tnn ,
ta (30) di-as. contados da publicaçâc
do despacho da aprovação da respectiva. minuta pelo Mínietro das Minas
e Ec ergfa.
In - Iniciar e concluir as obras
TIOs prazos que forem aprovados pelo
Ministro (1.1·8 Minas e Energia. executando-aa de acôrdc com os projetos
aprovados e as .modifícacôea que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia ..
ArC. 39 AE tarifas do fornecimento
d~ energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pelo Departamenta Nacional de Aguas e Energia.
com aprovação do Ministro das Minas
e Energra ,
Art. 49 A presente concessâo vigorara pcls- prazo de trinta (30) anos.
Art. E(' Findo o prazo da concessão,
todos os. bens e instalações que, no
momento. existirem em função exclusiva f permanente dos serviços concedidos reverterâc à União.
Art. 69 A concessionária poderá
requerer 'que a concessão seja renovada mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
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Parágrafo único. A concessionária

°

deverá entrar com
pedido a que se
refere êste cartígo até seis (6) meses

artes de findar 'o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se se nâo o
fizer, que não pretende a renovação.
Art. .7fJ gste decreto entra em vigor
na data de sua publíoaçâo. revcganas
as o.eoosieõesem contrárto .
Bresfha, 29 de julho de 1966; 1459

d;. Independência e 789 da

cnca.

H. CASTELLo

Repú~

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.929 - DE
JULHi( DE 1966

29

DE·

Revoga o Decreto nl) 53.802, de 23 de
março de 19()4, que instituiy, o "Prêmio de Produtividade" a ser concedido aos produtores rurais pela Comissão de Financiamento da Produção.

O Presidente da República, usando
da atz-íbuíçâo que lhe confere o
art. 87, I, cLr, Cunstitulçào, e tendo
em vista o disposto no inciso IV, do
art. 29 • da Lei Delegada no 4, de 26
de setembro 'de 1962, decreta:
Art. 19 Fica revogado o Decreto
.nc 53.802, de 23 de março de 1964, que
Instítauu o "Prêmio de Produtividade"
a ser concedido aos produtores rurais'
pela Comissão de Financiamento da
Produção.
Art. 2fJ f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação no
Diário .Otícuü da União revogadas as
disposições em contrário.
BI'8.sília, 29 de julho de 196'6; 1459
da Independência e 789 da Repúbhoa.
H.

CASTELLO BR,i\NCO

Ney Braga

DECRETO N9 53.930
DE 29 llE
JULHO DE 1966
Ministério da Fazenda Abre O
crédito especial de Cr$ 1'5.000.000,
-pera paçamento de aluguéis atraeaaas -iie prêdios ocupados por Exatoruis Federais- no Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República,usando
confere o

das atrtouíções _que' lhe

ExEéuTIV'J

131

art. 87, n? t, da Constituição Federal,
da autcrizacào contida no art. 19' d0,
Lei nc 5.031, de 17 de junho de 1966,
e, ouvido o Tribunal de Contas da
União, como preceitua o art. 93, do
Regulamento Geral de Contabrlídade
Pública, decreta:
Art. 19 li: aberto pelo Ministério da
Fazenda o crédito .especíal de .. _•..
Crg 15.000.0.00 (quinze milhões de
cruzeíros) , destinado ao pagamento
"de aluguéis atrazadoa de prédios
ocupados por Exatorias Federais ínsfaladas no Estado de Minas oorais.
Art. 29 O Crédito esnecial de que
trata o presente' decreto será regfstradc e dlstrfbuído ao Tesouro --Nacio1121, pelo Tribunal de Contas.
Art 39 reste decreto entr-ará em
vigor na data de sua.· publícaçào, revogadas as disposições e:qI contrário.
Brasília, 29 de julho de 1966;1459
da Independência e 789 da RepúbEca.
H. CASTELLO BRANCO

OctaVio Bulhões
:Mauro Thibau

DECRETO Ni! 58.931

DE 29 DE

JULHO DE 1966

Ministério da Fazenda
Abre o
crédUo' especial de Cr$ 30,684.172,
para pagamenio de quotas federais
aos municipios de Ouro Branco,
Branquinha, J oromauua e Carneiros, no Bstatic de Alagoas.

O Presidente da - República, US8.noo
das atribuições que lhe confere o
art. 87, nc I, da Constituição Federal,
da autorização contida no art. 19 de.
Lei n9 5.034, de 17 de junho de 1966
e, ouvindo o Tribunal de Contas da
União, como preceitua
art. 93 do
Regulamento Geral ele Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 19 It aberto o crédito especíat
de Cr$ 30.684.172 (trinta milhões,
seiscentos e oitenta e quatro mil.
cento e setenta e dois cruzeiros), destinado ao pagamento das 'quotas federais dos impostos de consumo e(
renda, relativas ao exercício -de 1963,
devidas aos Mumcípíos alagoanos de
Ouro Branco, Branquinha, Jerama-

°

taía e oarnetro.
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Art, 29 O crédito especial 'em questão será registrado pelo Tribunal de
Cc-iras da União e distribuído automàtdcamente ao 'I'esouru jeactonal ,
li::. :Y! este decreto entra em vigor
na data. de sua 'publicação,
Art , 49 Revogam-se as disposições
em contrário,
Brt:::.s:llia, 29 de julho de 1966; 145'?
da Independência e 73(' da Repú~lica.

EC

CASTELLO BRANCD

Octaoio Bulhões
].1 auro

Thibau

DECRETO N9 58,932 - DE 29 DE
JULHO DE 1966
tcemucmen:o a Lei n9 4.613, de 2 de
abril de 1965

o presidente da República, usando.
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, deereta:
Art. 19 A importação de veículos
com isenção do ímpôsto de importaÇ3.D e de- consumo e taxa de despacho aduaneiro. prevista na Lei núme·1'04.613, de 2 de abril de 1965, deverá ser feita diretamente por parapíêgicosou pessoas portadoras de defeítos físicos, impossibilitados de tntlizar
as "modelos comuns.
Al't.29 A licença de importação poderá ser concedida pela carteira ele
Comércio Exterior do Banco do Brasil S. A. com tratamento de categoria geral de câmbio, desde que satísfeitas pelos benefícíárfoa as exigências
estabelecidas no particular, pelo .conselho Monetário Nacional.
Art. 3~ Os veiculos importados com
as benefícícs previstos neste regulamenta deverão possuir adaptação e
earecterístjcas especiais,' tais como
transmissão automática, -contrôles manuais,que tornem a sua utillzaçâo
adequada aos- paraplégtcos v.e portadores de" defeitos físicos.
Art: 49 O valor dos veículos nao po.dera ultrapassar o limite fixado no
art. 49 da Lef -nc 2.410, de 29 de janeiro de 1955.

Al't. 59 Os veículos importados' sob
êsse regime não poderão ser objeto de

venda, cessão ou doação, sem prévfn
autorização da repartição aduaneira
por . m de se processar o desembaraço
e sua propriedade- somente poderá ser
transferida a pessoa igualmente portadora de deficiência física, apurada
em inspeção médica oficial solicitada
pelo chefe da repartição;
Parágrafo' único. As pessoas que
obtiverem os benefícios prevístcs meste decreto, somente poderão pleitear
nova concessão decorridos 3 anos da
primeira importação.
Art. 69 Verificada, a qualquer tempo, que. a importação do veículo fol
retta com inobservância das normas
legais ou que está sendo utilizado pai'
pessoa outra que não o ímportadcr,
ou ainda que houve transferência. de
propriedade, sem observância do disposto no artigo precedente," fícarà o
importador sujeito ao pagamento, em
dôbro, dos impostos de importação e
de consumo e da taxa de despacno
aduaneiro, bem corno dos gravames
cambiais, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.
Art. 79 ,As estações aduaneiras, que
procederem ao desembaraço dos verouros, comunicarão às repartições 10caia de trânsito que o mesmo foi' importado com os favores. previstos _neste regulamente, não podendo ser utilizado senão pelo próprio Importador,
condição essa que deverá figurar na
respectiva ttcénea do veiculo.
Art. 89 Caberá aos Serviços de Isenção das repartições aduaneiras, por
onde se processar o desembaraço, í'Iscàlízar a fiel observância das disposições contidas neste regulamento,
promovendo a comprovação do emprêgo adequado do veiculo, nos termos
da Iegfslação vigente.
Art. 99 Cessará a concessão dos favores previstos neste decreto quando
houver veiculo similar de produção
nacional.
. Art. 10. nste decreto entrará em
vlgor na data de, sua publicaçâo, revcgadas as dlspbsíçôes em contrário:
Brasília, 29 de' julho de 1!566; 1'15<?da Independência e' 789 'da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões
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DECRE'"i'O N9 53.933

~ DE
JULHO DE 1966

29' DE

nentíca a cíaesítícaçao de corooe

de
nível superior, na parte rejer,ente à
série de classes' de Estatis1.ico do
Quadro de PessoaZ ~ Parte Permanente, do Departamento Administrativo do serviço Público, aprovada.
pelo Decreto n Q 55.095, de 1° de dezembro de 1964, alterada pelOs Decretos ns. 55.284, de 24 de dezembro
de 1964, 55.845, de 18 de marco de
1965 e 57.746, ele" 01 de teoereírc de
lfjô6, e dispõe sôbre.c enquadramento do seu atual ocupante.

pelo instrumento particular de 1 de
outubro de 1965, com sede na- Cidade
do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando
obrigada .a.. cumprir Integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto desta
autorização.
Brasília, 29· de julho de 1966, 1'1:59
da Independência e 789 da República ..
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO .N9 58(f)35 -

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
S7 item I, da Constituição e de acôrdo com o artigo 99 da Lei nc 4.345, de
26 de junho de 1964, e respectiva rcgulamentaçâo, decreta:
Art. 19 Fica retificada a classificaçào dos cargos de nível superior,' na
parte referente à série de classes de
Estatístico, do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Departamento Administrativo do' Serviço, público,
para considerar Ronald vj'eíxelra palmorra ocupante de cargo, da classe C,
nível 22, dessa série de classes.
Art. 29 Os efeitos do 'disposto no
presente decreto retroagirão a 23 de
junho de 1964.
Art. 39 aste decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto,
Brasília, 29' de julho de 1966; 1459
ia Independência e 789 da República,
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 58.934 JULHO DE

t»

DE

29

DE

1986

conceãe à Christóuâo Neumann & Filhos Ltda., autorização para /v.m~
danar como emorésa de mineraçâo.

O Presidente da República;, usando
da atribuição .que lhe confere o arbígo 87, no 1; da Oonstttuicâo e nos
têrmos do Decreto-lei no 938, de 8
de dezembro de 1938. decreta:
Artizo único, lt· concedida à Ohrístôvâo Neumann & Filhos Ltda.; constãtuída 'por contrato social arquivado
sob no 9~.858, no DNRO. alterado

JULHO/DE

DE

29

DJç

1966 .

AutaT~za a ComiJanhia de Mineração.
Roeicler a pi~quisar areia ouort;

aosn, no município de Itirapznâ u.stado âe São Paulo,

o Presidente da República. usando
da atribuição .que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei no L 985, do 20
de janeiro de 1940 (Cédígovde rvrlnas), decreta:
Art. 1Q Fica autorizada a Companhia de Mineração Rosicler a D"õECiUisal' areia quartzosa em terrenos de
propriedade' de Nadtr Figueiredo tndústria e Comércio S, A. no .Iugsudenominado Fazenda Monte Aleg-e,
distrito e munícípío de Itdrapina, Eistado de São Paulo, numa área de
quatrocentos e trinta E' Um hectares
sessenta e quatro ares e sessenta e
um centíares . (431,6461 ha) detímttada IJ0I' um poligono írregulnr qtH'
tem um vértice a cinqüenta metros
(50 m) , no rumo magnético de em,
qüenta e dois. graus quarenta e dure
minutos sudeste (529 42' SE), CCl
marco quilométrico número cento e
setenta e sete (km 177). da o-ancauhia Paulista, de Estradas de Ferro,
linha-tronco, trecho' Rio Claro-São
Carlos. e os lados a partir- dêsse verttce, os seguintes comprimentos e TUrnos magnéticos: mil e vinte li': três
metros (1:.023 m) , vinte' e sete, graus
dezoito mínutos nordeste (279 :;.8 Nr,~ I ;
mil e vinte e dois metros e sessenta
e cinco centímetros O. {}22,65 m) , dezessete graus vinte e dois minutos
nordeste C179 22' NE): oitocentosve
sessenta e quatro metros e quarenta
e dois centímetros (864,42 m) , doze
graus treze minutos sudoeste (569 13'
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,U:::W 34' NW).; três mil cento e trinta
e três metros e cinqüenta e quatro
centímetros (3.133,54 m) sessenta e
quatro graus trinta minutos .sudeste
(64 9 30! SE); mil cento e oitenta e

Um metros e quatro centlmetro,>.,. - ..
'0.181,04 m) , quinze graus sudoeste
(l5~ SW); mil noyecentos e .ioventa
e um metros e cinqüenta cenümetros
<1.991,50 m) . setenta e quatro ara-re
vinte '8 dois minutos noroeste ('74" 'g'
NW)' mü quatrocentos e vinte f; scfs
metr~s e cinqüenta e oito ceuc.metrcs (1,426,58 m) , cinqüenta ~ sete
graus treze minutos sudoeste (539 13,
SW).

Parágrafo único. A execução da.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamente aprovado pelo Decreto uc 51. 726, de 19 de

fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril ·de 191)5, da
Comissão Nacional de Energia Nu,
clear.
Art. 29 O titulo da autorreacao co
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste .decreto, pagará a taxa de quéira mil trezentos e vinte cruzeu-cs
(Cr$ 4.320) e será válido por 6'015 (2)
anos a contar da data da trau-cncão
no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. ,39 Revogam-se as dispostcões
em contrário.
Brasília, 29 de julho de, 1966, 145"
da Independência, e 789 da República.
H.

CASTELL{) BRANCO

Mt':tU1'O Thibau

DECRETO N9 58.936
JULHO DE

DE

29

DE

1966

Autoriza o cidadão brasileiro -roaqutm:
de Castro a pesquisar baUX!Ul no
1nunicípto de Lavrinhas, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República. -rsanno
da atribuição que lhe confere 0- artigo 87, ns r" daConstituiçáo e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de, 29
de janeiro de 1940 (Código dI' Mtnas), deereba:
Art. 19 Fica autorizado o ctrtadâo
brasileiro Joaquim de castro a pesquisar bauxita em terrenos de pro,
príedade de Fábio, ,Ari, Hugo. Leme
Varajão e Lulo Bosco Leme Varajão

no lugar denominado Pazendaa Palmeiras e Recreio, distrito de Pinheírõs. município de Lavrlnhas, Estado
de São paulo, numa área de dezoito
hectares quarenta ares e vinte e três
oen tíarea GS,4023ha) delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice 'a mil e cinqüenta metros
(1.050 m) , no rumo magnético de
vinte e seis graus noroeste (26 0 NW)
do canto nordeste (NE) da casa sede
da Fazenda Palmeiras e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rurnos magnéticos: cento
quarenta e um metros <I41' n)", sessenta graus e trinta minutos sudoeste
(60Q 30' ~)W); noventa e seis metros
(96 mj , quarenta e nove graus trinta
e cinco minutos sudoeste (499 35' SVf)'
cento oitenta 'e três metros (lm m)',
sessenta e sete graus e quarenta minutos sudoeste (671,1 40' SW): cento
sessenta e oito metros (168 m) , oitenta e seis graus noroeste (869 r' W) ;
cento e vinte e dois metros (122 m) ,
vinte e alto graus e. trinta minutos
noroeste (289 30' N\X!); cento e .vrnte
e oito metros (128 m) , cinqüpnta· e
oito graus e _trinta minutos cncrdeste
(58Q 30' NE); cento e três metros
(l03 m) , setenta e sete graus uordeste (779 NE'); cento e quarenta metros (140 m) , sessenta e quatro graus
e ta'Inta minutos nordeste (640 30'
NE): sessenta e cinco .metros (65 m) ,
oitenta e um graus e quarenta mirratos nordeste (819 40' NE): setenta e
oito metros (78 m) . setenta e deis
graus e quinze minutos sudeste (7'~'!
15' SE); cento e dois metros (10?,rn),
trtnta e sete graus e cinqüenta €' .cíncc
minutos nordeste (37Q 55' NE): ses,
senta metros (60 m) trinta E' oito
graus e quinze minutos nordeste (381.1
15' NE): cento e três metros (Ft] mj ,
trinta e oito grause cinqüenta minutos nordeste (38Q 50' NE); cento e
dezessete metros (117 m) , quarenta e
oito graus cmcüenta minuto" nordeste (48Q 50' NÊ); oitenta 'e sei" metros (86 m) , trinta· e três '''·1'8 us ~.
cinqüenta minutos nordeste (839 50'
NE); cento e dez metros (110 m) ,
quarenta e um graus e cjncüenta mínutos nordeste (41Ç1 50' NE)'; noventa
e Quatro metros (94 m) -, cinqüenta
e sete graus e dez minutos' nordeste
(579 10' ,NE').; oitenta e quatro metros (84 m) , sessenta e dois graus e'
vinte e chico minutos nordeste. (629
25' NE);· trinta metros' (30 m) . vírue
e cinco graus e quinze minutos eudeste (259 15' SE); cento- e dez me-
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tros e cinqüenta cenümetroa.. . ....•
(UO,50m), treze graus e quinze mínutos sudoeste (139 15' SW);' duzentos e vinte e seis metros (226 m) ,
trinta e sete graus e trinta minutos
sudoeste (37 Q 30' SW); cento e cín,
qüenta e quatro metros (154 .n r. vinte
e dois graus e trinta minutos sudoeste
(22Q -30' SW); duzentos e doze metros (212 m) , sessenta e oito graus
e cinqüenta minutos sudoeste ([3 9 50'
SW). O vlgéslmo quarto (249) e úl·
timo lado é o segmento rettlínen que
une a extremidade do vigésimo terceiro (23°) lado descrito ao vértice
de partida.
o
Parágrafo, umco . A execução da
presente autorização fica suíeue às
estipulações do regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 ele tevereíro de 1963 e da Resolução nv 3.
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorízacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2) anos a contar da
. data da transcrição no livro prôprfo
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 R€voga m-se as disposições
em contrário.
Brasília, 29 de julho de 1966, 1459
da. Independéncía e 78Q da República.
R. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO Na 53.937

DE

29

DE

JULHO DE 1966

ExEcunvo

185

no Imóvel tíenomínado Fazenda Caxambu, dístt íto .e município de Pluí.
Estado de Minas Gerais, numa área
de cento e seis hectares e vinte are....
(106,20 har, delimitada por um trapésío h-regular, que tem um vértice
coincidindo com o vértice ínícial do
decreto de lavra, nc 14.218, de 8.-12-65,
outorgado ao Sr. João Menezes, e os
lados. a partir dêsae . vértice, os segumtes comprimentos e rumos verda,
delroa: hum mil e quatrocentos meta-os (lADO m) , dezoito graus sudeste
(18° 8l!,); quinhentos e vinte metros
(520 m) , setenta e cmc., graus suôceste (759 SW); hum mil, seiscentos e
cinqüenta metros (1.650 rm , quinze
graus noroeste (159 NW); o quarto e
último i<ido é o segmento retilíneo
que partindo da extremidade do terceiro lado <.escrito vai ao vértice ne
partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulacôes da Regulamento aprovado
pelo Decreto n» 51.726. de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução nc 3, de
30 de abri, àe 1965, da Comissão Nacional cle Energia Nuclear .
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decrete, pagará a taxa de hum
mil e setenta. cruzeiros (Cr$ 1.070).
e.sera váüdo por dois (2) anos a contar da data da transcrícàc no livro
próprio de Registro das "Autcnzações
de Pesquisa.
Art . SQ Revogam-se as disposições
em conrranc.
Brasílla,29 de julho de 1966; H5 Q
c:'J, Independência e 789 da República.
H.· CP.STELLO BRANCO

Autoriza .o cíaanao brasileiro Jose
Terra de Oliveira a pesquisar minérics deero'mo e manganês no
municípià de Piui, Estado de Minas
Gerais.
O Presidente da República; usando
da átt ibuiçâo que lhe confere o
arb. 87, no I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei i19 1.985, de 29
de janeiro- de 1940 (Código õ.'e Minas),
cccreta:
Art. 19 l"ica autorizado o cidadão
brasileíro Jc~é Terra de Oliveira a
pesquisar mínéríos de cromo e- de
manganês em terrenos de sua propriedade e de Alaôr Terra de Oliveira

Ma-uro ThilJau

DECRETO NQ 53:933
JULHO DE 19GB

DE

29 DE

outorga concessão à Rádio Educaàoru
São, José Ltda., para instalar, uma
estacao de radiodifusão sonora na
cuuiae de Macapá, Território Federal do Amapá.
O Presidente da República usando
da atribuição que- lhe confere o artigo 37, nc I, da constituição Federal
e tendo em vista o râsposto no artigo 59, nc XII, da mesma Constitui-
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cão e o que consta dó Parecer nv 750,
de 1965, do Conselho Nacional de Telecomunicações, decreta:
Art. 19 Fica outorgada concessão
à Rádio Educadora São José Ltda.,
J::lOS têrmos do art. 28 do nemnemente dos Serviços .de Radiodifusão,
para estabelecer, na Cidade de 'Macapá" Território Federal do Amapá.
sem direito de exclusividade, uma es~
taçâo radiodifusora sonora, (onda tropical) .
Parágrafo único. O contrato' decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubrtcadas pelo Presidente do Conselho
Nacional de Telecomunicações e de'será ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da pubücação dêste decreto no Diário Olictal, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato da outorga.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasflía, 29 de julho de 1986; 145<;l
da Independência e 789 da Repú-

blica.
H.

CASTELLQ

BRANco

DECRETO rc,v 58.939 -

nn 29

DE

JULHÓ DE 1966

Autoriza Sandspar Minérios Ltda. a
pesquisar quartzito no- mnmícipío de
Nazaré paulista, Estádo de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artfgo 87, n.c I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mí'nas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado Sandspar
Minérios Ltda., a pesquisar quartzito.
em terrenos de sua propriedade, no
lugar .denominado Bairro da Vargem,
distrito e município de Nazaré Pauneta, Estado de São Paulo, numa
área de sete 'hectares e vinte e .seís
ares (7,26 ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice
no alinhamento lado -Oeste da estraue São Miguel-Nazaré Paulista a-du-

ExECUTIVO

zentos e oitenta' e -sete metros (287m)
no rumo magnético de quarenta - e
oito minutos .noroeste (0,48' NW), dI)
marco quilométrico número cinqüenta
e três _(km 53), da referida estrada,
e of{ lados a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cento e oitenta: e um me":
tros (181 m) , oitenta e três. graus _e
vinte e um minutos noroeste (83" 21'
NW); duzentos e onze metros e cinqüenta centímetros (211,50 mj , cinqüenta e sete graus e quarenta e sete
minutos sudoeste (579 47' SW); cento e trinta e oito metros (138 m) , sessenta e três graus e cinqüenta e três
minutos sudoeste (639 53' SW); sessenta e quatro metros .(64 m) , ottent,a e três graus e cinco minutos sudoeste (83? 05' SW); cento e quarente e três metros (143 m) , oitenta
~ seis graus e trinta e sete- minutos
noroeste (869 37' NWY; duzentos e
dois metros e cinqüenta centímetros
(202.50 m) , cinqüenta e três graus e
dezessete minutos nordeste (53Q 17'
NE); o sétimo lado é o segmento retilíneo. que partindo da extremidade
do sexto lado descrito" com· rumo
magnético de setenta graus e'vinte
minutos. nordeste (709 20' NE), alcança o alinhamento lado Oeste (W) da.
citada estrada; o oitavo e último 1a4
do é o trêchc do alinhamento lado
oeste (W) da estrada São MiguelNazaré Paulista, compreendido entre
'a extremidade do sétimo lado e o vértice de ,partida.
'Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica Sujeita às
estipulações do Regulamento e'orovedo pelo Decreto n.c 51. 725, de ·19 de
fevereiro de 1963 e da Resolucâo nv 3
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear ,
Art. 2.9 O titulo da autorização de
pesquisa,. que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos crusetros rors 300), e será vàndo -por dois (2) anos a conter da data da transcrição no livro próprio de
tnegtstro das Autorízac6es de' Pesquisa.
.
Art. 39 Revogam-se
em contrário.

as disposições

Brasilía, 29 "de de julho de 1966; 1450
da Independência e 789 da República,
H. CASTELLC BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N.9 53.940 -

DE 29 DE

JULHO DE 1966

Autoriza o cidadão brasileiro José
Emilio Rocha a laorar ouro e âiamente 1WS 17lunic(pios de Bocaiuva
e Diamantina, Estaclo de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, -da Constituição e nos

têrmos do Decreto-lei n.v 1.985-, de
29 de janeiro de 19<iO (Código'- de Minasi , decreta:
Art. 1<;> Fica autorizado o cidadão
'brasileiro José Emílio Rocha a lavrar
ouro e diamante no leito e margens
'públicas do rio Jequitinhonha do domínio da União, distritos de Terra
Branca e Senador Mourão, munícípios
de Bocaíuva e Diamantina, Estado de
Minas Gerais, numa área de quatrocentos e oitenta e quatro hectares e
dezessete ares (484,17 lia), delimitam por um polígono irregular,' que
tem um vértfce na barra do córrego
Campo Belo, óontríbuínte pela margem -díretta do rio Jequitinhonha e
OH lados a partir dêsse vértice, os se~
guintes comprimentos e rumos verdadeiros: três mil duzentos e trinta e
nove metros (3.239 m) , trinta e sets
'graus quarenta e três minutos noroeste (369 43' NW); dois mil e cem
metros (2.100 m) , cinqüenta' e sete
graus trinta e 'doís minutos nordeste
(571J 32' NE); mil cento e quarenta
metros (1.140 m)., vinte e três graus
trinta e dois minutos nordeste (239
32' NE); oitocentos e trinta metros
(830 m) , sessenta e sete graus quarenta 'e sete minutos nordeste (670
47' NE); mil seiscentos e trinta metros (1.630 m) , oitenta e seis graus
dezessete minutos nordeste (869 17'
NE); mil quatrocentos e oitenta metros (1 A80 m) , oito graus' treZ0 mínutos noroeste (8: 13' NW); mil e
-cítenta e um metros (1.08Jm), setenta e seis graus quarenta e três
minutos sudoeste (769 43' SE); quatrocentos e quarenta metros (440 m) ,
-quatro graus dezessete minutos nordeste (4<;> 17' NE); mil quinhentas e
noventa metros (L.590 m) , oitenta
graus quarenta e três rnlnutos -noroeste' (-809 43'- NW); mil e quínhentcs
metros (1',500m), treze graus vinte
e oito minutos SUdeste (13:28' SE);
dois mil e quarenta e cinco metros
(2.045 m) , setenta e nove graus de-

zessete minutos sudoeste (79: 17' SE) ;
dois mil cento e quarenta metros
C... 140 m) , trinta e seis graus e doís
minutos sudoeste (36 0 02' NW); ,mil
cento e trinta metros <1.130 m) , setenta e quatro graus dezessete nunutos sudoeste (749 17' SW); seiscentos e setenta metros (670 mj , quarenta e oito graus dois minutos sudoeste (4:89 02' SW); dois mil duzentos e sessenta metros (2.260 m) , vmte e' 110YC gT8US vinte e oito minutos
sudeste (290 28' SEi); mil quinhentos
e dez metros 1.510 m) , quarenta e

nove graus cinqüenta e oito minutos
sudeste (499 58' SE); o décimo sétlmo e último lado é o segmento retilíneo que une a extremidade do déelmo sexto lado descrito .ao vértice
de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condíçôes' constantes do. parágrafo único do art. 28 do
Código de Minas e dos artigos 32, 33.
34· e suas alíneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo CÔdigo, nâc expressamente mencionadas
neste Decreto.
Parágrafo único. A . execução da.
presente autorização fica sujeita 8.S
estipulações do Regulamento aprovad , pelo Decreto n,c 51. 72G, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3 de 30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.0 O Concessionário da autorização fica. obrigado 2. recolher
aos cofres públicos, na forma da lei,
os tributos que forem devidos à União.
8.0 Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código. de Minas.
Art. 3.9 Se o cconcessíonárlo da autorização de lavra não cumprir integralmente qualquer das obrigações
que lhe incumbem a autorização de
lavra, será declarada caduca OU nula, na forma dos artigos 37 e 38 do
Código de Minas.
Art, 4.<;> As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.9 O -Conceasionárlo da autoriz....ç ã o será fiscalizado pelo Departan.ento Nacional .da Prcducâo Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do m .smo Código.
Art, 6.9 A autorização de lavra terá
por titulo êste ceereto, que será trans-
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crftc no -tívro próprio de Registre das
Autcrízacõea de lavra, após o paga-.
mente da taxa de quatro mtl. e oitocentos e cinqüenta cruzeiros ..... ,.

cc-s

4.850),

Art, 71J Revogam -se as disposições
em contrario.
Barsílía, 29 de julho de 19G6; 1459
da Independência e 78-'"> da República.
H. CASTELLÔ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NIl 53.941

DE.

29

DE

JULHO DE 1966

Outorga ao Iâunicipío de Santana da
Riacho, Estcuio de Minas Gerais,
concessão pará distribuir energia
eZétrica.
.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o antigo 37, incisa I,' da Constituição, e

nos têrmos dos artigos 5.9 do Decreto-

lei n,c 852, de 11 _.de novembro de
1938, e 8.9 do Decreto-lei n.c 3.763,

de. 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 1.9 É outorgada ao Município
de Santana do Riacho,
Estado de
Minas Gerais concessão para distribuir energia elétrica- em seu território. ficando autoríaado a construir QS
sistemas de transmissão e de dístrtbuíçàc que forem necessários.
§ 1.9 Em portaria do Mínlstro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
caractertstícas técnicas 'das instalações.
§ 2.9 A· energia será fornecida p"Ü3.
Companhia Industrial de Belo Ho-

nzonte.
Art. 2.9 O concessionário deverá
satisfazer às seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentre do prazo de cento e
oitenta (120) dias, a contar da data
da publicação dôste Decreto; os estudos, projetos e orçamentos relatívos aos sistemas de transmissão e
'distribuição.
, II - Assinar o contrato discínünar
da concessão dentro do prazo de-trinta. (30), dias, contados da publicação

do despacho da aprovação' da respee-

EXECUTIVO

tiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
lI! - Iniciar- e concluir às obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro elas Minas e Energia executando-as ele. acôrdo com os projet0H aprovados e _as modificações que
forem autortzadas.
Parágrafo único. Os prazos referfdos neste artdgo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 3.° As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia,
com aprovação do Ministro das Mitias e Energia.
Art. 45' A presente concessão vi·
gorará pelo prazo de trinta (30)
anos.
A~t. 5.9 Findo o, prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento, existirem em função exalusiva e permanente dos
serviços
concedidos reverterão à União.
Art G9 O concessionário poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem .a
ser estipuladas.
Parágrafo único. O concessionário
deverá entra-r com O pedido a que
se refere êste artigo até seis (6) me-ses antes de findar o prazo de vigêncfa, da concessão, 'entendendo-se
se não o fizer, que não pretende a
renovação. '
Art. 79 :B:ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas 2.S disposições em contrário.
Brasília, 29 de julho de 1986; 145',\
da Independência e 789 da República.
H .. CASTELLO BRANC?
Mauro TJ1,ioa-u

DECRETO N5! 58.942

DE

-29

DE

JULHO DE 1966

Otitcrça à Compa.nhia Esta...'iuo.l de
Energia Elétrica, do Rio Grande do
Sul. concessão para distribuir energia elétrica.

o Presidente da. República, usando.
da-atrfbuícão que lhe confere ç artd80 87, Inciso I, da Constituição, E?nos têrmos dos artigos 5.9 do. Decrete-

ATOS

lei

n.c

no

852, de 11 de novembro

PODER EXECUTIVO

de

1938, e 8.9 do Decreto-lei n.c 3.763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:

Art. 1.9 I!: outorgada, à Companhia
Estadual de Energia Elétrica concessão para distribuir energia 'e16tri-ea no Munícípic de Irai, Estado do
Rio Grande do Sul, ficando autorizada a construir os sistemas de transe
missão e de distribuição que se fizerem necessários.
'
§ 1.9 O sum-ímento de energia elétrica será rerto pela Usina Hidrelétrica de Guarita, ú outorgada.
§ 2(1 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas" .as
características técnicas' das Instalações ,
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Art. 6.9 O concessionário poderá requerer. que a concessão seja renovada
mediante, as condiçõzs que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que
se refere êste artigo até seis (6) meses antes de findar o prazo de vigêncía da concessão, entendendo-se
se não o fizer, que não pretende a
renovação.
Art. 79 J1:ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes cm :contrário.
Brasília, 29 de julho de 1966' 145')
da Independência e 780 da RepÚblica.
H. CASTELLQ .BRANCO

Mauro Thibau

Art. 2.9 A concessionária deverá sa-

tisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relatávos aos sistemas de transmissão e
distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da, publicação
no despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das
Minas e Energia.
IH --'- Iniciar e concluir as obras
nos' prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia executando-as de acôrdo com os pl'oje"tos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neate-artfgo poderão sér prorrogados por ato do Ministro elas Minas
e Energia.
Art. 30 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente, pelo Departamenta Nacional de Aguas.« Energia
com aprovação do Ministro das 1'.'1i~
nas- e Energia.
Art. 4.9 A presente concessão vigorará pelo. prazo de trinta (30)
anos.
Art. 5.9 Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que
no momento, existirem em funcão ex:
clusiva. e permanente dos serviços
-concedídos reverterão à União.

DECRETO N9 53.043 -

DE

AGÔSTO DE 1966

li? DE
.

Publica, os índices de atualização mone.tária dos salários dos últimoe , 24
(imite e quatTO) meses, na forma
estabelecida no Decrete-Lei n9 15.àe
29 de julho de 19ô6, e dá outras providências.

o Presidente da Repúblrca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 19 do
Decreto-Lei nO 15 de 29 de julho de
196$; decreta:
Art. 19 Para reconstituição dos salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme estabélecrdc no artigo 19 do DecretoLei nv 15 de 29 de julho de 1966 serão utilizados Os seguintes coefIcientes, aplicáveis aos salários dos meses
correspondentes, para os acordos CQletivos de trabalho ou decisões da Jus.,
tdça do Trabalhe cuja vigência termine no mês de agôsto de J.9?13.
Mês - Coeficiente
Agôsto de 1964 .....

Setembro de 1964 .
Outubro de 1964
Novembro de 1964
_.
Dezembro de 1964
Janeiro de 1965
Fevereiro de 1965
'. .
Março de 1995
Abrrl de 1965
Maio de 1965 .. ' _. . .
Junho de 1965' ..

2.23
2,15

2,03
1,98
1.84
1,67
1,45
~ .55
1,49
1,45
1,42
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Julho de 1965
Agôsto de .1965
Setembro de 1965

1,39
1,37
1,32

,. _. . . . . .

outubro de 1965

Novembro de 1965
Dezembro de 1965
Janeiro de 1966
Fevereiro de, 19-66
Março de 1966 . _. . . . . . . .
Abril de 1966 '..............
Maio de' 1966
Junho de 1986
Julho de 1,966
..
Parágrafo único. O: salário real

1,30
12[J

1:.27
1,21
1,16
1.11
1.06
1,04
J,02
1,00
mé-

dio a ser reconstituído será a média
aritmética dos valores" obtidos pela
aplícaçâo dos coencrentes acima aos
salários dos meses correspondentes.
Art. 29 nste decreto entrará sm vigor na data de sua publicação, -evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de aeôsto de 19'66; 145(,1

,da Independência e 789 da República.
H~

CASTELLO BRANCO

Octaoio Bulhões
Roberto Campos
Luiz Gonzaga do Nascimento e
Silva

-,-DECRETO NQ 58.944 AGÔSTO

Autoriza

DE

1 DE

DE 1966

o cidadão brasileiro

ros«

Duarte Irmão. a pesquisar mármore

no Município de curaçá, Estado da
Bahia.

O Presidente (1::1. República, usando
da atrrbüíçâo que lhe contere o artigo
~'7J no 1, da Oonstdt.aição e nos têrmos do Decreto-Ieí D'; 1.985, de :l9 óe
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jose Duarte Irmão a pesquisar mármore em terrenos. de propriedade dos herdeiros e sucessores de
Francisco' Henrique de Souza e sua
mulher. e outros no imóvel rural próindiviso Fazenda curral Nôvo distrito
de Patamuté, Munícíptc de Curaca,
Estado da Bahia, numa área de trezentos hectares (300 ha) , delimitada
por um polígono irregular, que tem
um vértice a mil e quinhentos metros
(l 50úm). no rumo 'magnético de cinco graus nordeste (59 NE) da torre
da igreja da Vila de Patamuté e os
lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumosmagné-

ExECUTIVO

tícos: mil metros (1.üüüm), quarenta
graus sudeste (409 SE)_; três mil metros (3.üOOm), vinte e três graus sudoeste (23 Q SW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento anrovadc
pelo Decreto nc 51. 72,6, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução ne 3, de
30 de abril de 1965, da Comíseâo. .Nacíonal de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autortzacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de três
mil cruzeiros rors 3. ()OO) e' será váltdo por dois (2) anos a contar da data
da transcrição no livro próprio de Registro das Autorizações de pesquisa,
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário,
.

Brasília, 1 de agôsto de 1966; 145Çl
da Independência e 789 da República.

H. CASTELLo B?ANCO
:Mauro Thibau
DECRETO NQ 58.945 -

AGÔSTO

DE

DE

1

DE

196-6

. Concede à
"BRAZTYPS" Brasilian'
Typiccas Lida. autorização pare
ttincicmar cama empresa de minera-

côo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe' contere o artígo 87, nv I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lein9 938, de 8 de dezembro de 193'8, decreta;
Artigo único. 11: concedida à .... ,.
"BRAZ'I'YPS" Brazilian Typícale Limitada, constituída por contrato arquivado sob número trezentos e vinte
mil seiscentos e trinta e um (320:631)
e alteração sob número trezentos e setenta e um mil novecentos e sete... ~
(371,907), na Junta Comercial do Estado de São Paulo, alterado pelo· ínatrumento particular de seis (6) de OU~
tubro de mil novecentos e sessenta e
cinco 09$5) com sede na cidade de
São Paula, autorfzaçâo para funcional"
como emprêsa de mineração, ficando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto desta
autorízação.

Brasília, 1 de agôstc de 1966; 145-0
da Independência e 78\1 da República.
H. CASTELLo BRANCO
Mauro Thibau
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DECRETO N'? 58.946 AGÔSTO DE 1966

DE,! DE

Concede à tcmoresa Pardnaense de
Mineração taac., autorização para
funcionar como empresa àe minera-

ção.

o

presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art.

87, no I, da Oonstdtuíção e tendo em
vista o que dispõe o Decreto-lei numero 938, de 8 de dezembro de 1938,
decreta:
Artigo único. lt concedida à Empresa Paranaense de Míneraçâo Limitada, constituída por contrato social. de
·22 de fevereiro de 1965, arquivado soa
nv 68.628, na Junta Comercial do Estado do Paraná e alterada pelo íristrumento particular, de 28 de revereiTO de 1966, com sede no Munír-tpíc de
Bocaíúva do Sul, autorização para
funcionar como empresa de mineraçao, ficando obrigada a cumprn- inte..
gr-almente as leis e regulamentos em
vigr r ou que venham a vígorar soare O
objeto desta autorização,
Brasíha 1 de agôsto de !S:.iS; 14W·'
da Independência e 78° dafJ,t'pública,
H,

CASTFLLO BRANCO

f.tI auro Thibau

DECRETO N9 53.047

.DE 1 DE

AGÔSTO DE 19'66

ra-

Concede à Sociedade Iâimercuicva
nuarense Ltda. autorização para
funcionar como empresa àe mineração.

venham a vigorar sôbre o objeto desta
autorização.
.
Brasília, 1 de agôsto de 1966;, 14.'P
'0.0. Independência e 189 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

M aura Tht.bau

DECRETO N9 58.948

DE 1 DE

AGÔSTO DE 1966

Cria no Ministério da Aeronúutica ~
Centro de conunuaçao da Aeronáutica,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o 2.1'ügo 87, inciso r, da Oonstdtuíçâo Federal, decreta:
Art. 1° Fica criado e subordinado
à Inspetoria Geral da Aeronautíca o
Centro de Computação da Aerónáutlca.
Art.. 29 O Centro, de· Computao..9.G
da Aeronáutica centralizará tôdas " as
atividades de processamento de dados
na Aeronáutica, quer as de aspecto
administrativo, quer as de feição científica.
Art, 39 A Ohefía do centro de
Computação da Aeronáutica sem
exercida por Um Coronel do Corpo de
Oficiais da Aeronáutica.
Art. 49 Até 60 dias a partir' da data da publicação dêste: ato; o Ministério da Aeronáutica deverá baixar
Portaria aprovando o Regulamento
do Centro de Computação da Aeronáutica.
Art. 59 ssee Decreto entrará era
vigor na data de sua publicaçã-o ficando revogadas as disposições em
contrário'.
Brasília, 1 de agõsto 'de 1966; 1459
da Independência e 789 da Repúbli-

o presidente da República, Usando ca.
da atribuição que lhe contere o art.
H. CASTELLO BRANCO
87, ne 1, da Constítuíção e tendo em
vista o que dispõe o Decreto-Ieí núEduardo Gomes
mero 938, de 8 de dezembro de 1938,
decreta:
DECRETO N9 58.949
DE 1 DE
Artigo único. E: concedida à SocleAGÔSTO DE 1966
dade Mineradora' .januarense Lírrütada, constituída por contrato socai de
para àistTibuir
18 de fevereiro de 196G, com sede na ·Ouwrgêi concessão
energia elétrica
CIdade de .Ianuárfa, Estado de Minas
Gerais, autorização para runcíonar como emprêsa de mineração, ficando
o Presidente da República, Usando
obrigada a cumprir integralmente as
da atrlbuíçâo vque lhe conf-ere o art.
leis e regulamentos em vigor ou que
87, inciso I, da Constituição, e nos ter-
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mos do art. 150 do Côdígo de Aguaa
(Decreto' nc 24.643, de 10 de julho de

1934), combinado com os arts. 5'" do
Decreto-lei nc 852, de 11 de novembro
de 1938, e 89 do Decreto-lei numero
3.763, de 25 de outubro de 1941, de-

creta;
Art. 19 E outorgada, à Companhia
Paranaense de Energia Elétrica,' concessão para dístríbuír energia elétrica
no Município de Engenheiro Be.tráo,

Estado 'do Paraná; ficando auc mzada
a construir os sistemas de transnuasão e de distribuição que se nserem
necessaríos .
sI'? A energia será suprida pela
Uníac Mourão I, de proprreoade da
ccncessrcnáría ,
. § 2Q em portaria do Ministro das
Minas f' Enet gaa após a aprovaçao cos
projetos, serão fixadas as características técnicas das Instaíaçõev.

ExECUTIVO

momento, existirem em [unção exclusiva: e permanente dos serviços concedidos reverterão à União,
Art'. 69 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovaon
mediante' as condições que vierem, a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária.
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência da
concessão, entendendo-se, se nâo o ríser, que não pretende a renovação.
Arb. 79 :ítste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em conbtárto.
Brasfha 1 de agôsto de 1966; 1459
Q8 Inrtepeudencíu e 789 da Eepúblíca .

H. CJl.STELLO BRANco
Mauro Thibau

Art. 2~ A concesslonárra deverá Satísrazcr as seguintes exigências;
I - Submeter à aproveçào do Mlmetro das Minas e Ener:gia,f~m três
(3) vias, dentre do prazo de um (l}
ano, a contar da 'data da punltcaçào
oeste decrete os estu-tos. projetos e
orçamentos relativos aos sistemas de
transmís.sáo € distribuíção.
II - Assinar o contra-c díscipl.nar
da concessão dentro do prazo de tnuta (:30) dias . contados da pubncação
do ti -spacho da aprovação da respectiva rr mnta pelo Ministro das Minas
€ Ene.gra..
'
TIl :..... Irrír -ar e concluir as obras
nos c-asos que forem aprovados pelo
Mini&1",1'( das Minas e S ne-gra executandc-as ce acórdo CO;,n 'os projetos
aprovados <: as mcdmcaçô-s que torem auto....Jzacas .
Paraarafo único. Os p-azes rerertdos neste &.1ngc poderão ser prorrogados por ato do Ministro (ias Minas e
Energia

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere _o artigo 87, Inciso r, da Constítuiçâo.. e
nos têrmos dos arts. 10, do Decreto-lei
n.o 2.281, 'de' 5 de junho de 1940, e
8,9 'co DecretoJeí n.c 3.763, de 25 de
outubro de 1941, decreta:
Art. V:J E' outorgada ao Município
de Juruti, Estado do Pará, concessão
para distribuir energia elétrica em seu
terrrtorto, ficando autorizado a montal' usinas termeletrtcas é a construir
os sistemas de distribuição que se nzerem necessários.

Art. 39 Ar;" tarifas do forneeímento
de energia -ntnca serão lixadas ,e revistas crienaímente pelo Deparuamento Nacional éle Aguas e E:1t:ngia., com
aprovação (o 'Minístro das Minas e

Parágrafo único. Em portaria. do
Mínístrc das Minas e Energia,' após
a aprovação dos projetos" -erão determinadas as caracteríaücas técnicas
das instalações,

Etnergta,

Art. 2,9 O concessionário deverá satisfazer as seguintes extgêncías:
I - Submeter à aprovação do Minfstro das Minas e En-ergia em três.
(3;' vias, dentro do prazo de cento

Art. 49 A presente concessão vígorará pelo pl'az~ de trinta '(30) anca.
Art. 59 Findo o prazo, da concessão,
todos os bens e instalações que, no

DECRETO

N9

58,950
DE 19 DE:
1966

AGOSTO DE

Outorgq, ao Munic§pio de Juruti coacessâo para distribuir energia eté-

trica,

Arca

e oitenta

(18J)

]}J

dias, a contar da da-

publicação dêste decreto, os estt..d0~ projetos e orçamentos relativos
à3 «smas termelétrícas e aos sistemas
~~->.

DECRETO N9 58.951 AGÓST-Q 'DE

8.,,",

de d.strniutção.

II -

Assinar o contrato disciplinar

da COYl<;'8:::<:ào dentro do prazo de trmta (30) dias, contados da publicação

do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministre das Minas
e Energia.

lU - Inícíar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Mmtstrvío das' Minas e Energia,
executando-as de acõrdo com 08 projeos aprovados e as modírícaçoes que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste art.ígc poderão ser prorroe'aoos por ato do Ministro 'das Minas
e Enervia .
Art. iL'! Af:. tarifas do fornecimento
de Energíe elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pelo Departamanto Nacional de Aguas e Energia,
cem aprovação do Ministro das Minas
e Energfa.
Art. 4,.\-' A present-e concessao vígor-ará pelo prazo de trinta (30) anos.

Art. 5.° Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que no
momento. existirem em runção exclusiva e permanente 'dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 6.9 O concessronárto poderá requerer que a concessão seja renovada mediant-e as conrüçôes que vierem
a ser estipuladas.
Parugrufo único. O ccncessionano
deverá entrar com o pedido a que se
refere este artigo até seis (6) meses
antes de findar c prazo doe vigencta
da concessão, entendendo-se, se não
o rízer. que não pretende a renovação.
Art. 7/! zste decreto entra em vigor na data de sua pubücaçáo, revogadas as dísposíçôes em contranv.

Brasília, H' de agôsto de 1966;· 1459
da Independência e '78.ÇI da República.
H. CASTELLO BRANCO

iaouvo Thibau
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Altera, C7n cum-primento de decisão
judiClal, enquadramento de tunaonóría incluída na série de classes
de Revisor, 'do Quadro de Pessoal
ao Departamento Administrativo do
Serviço Público, e dá outras prota~ências.

o Presidente da República, usando
da atrtbuícâo que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constdtuíção, e tencio em vista o que consta do precesso n.c CCC-GB-841-66, da comissão
de Classíffcaçâo de Cargos, oecreta:
Art. 1.9 Fica alterado, do nível 12-A
para o nível lG-C da série de classes de Revisor,
código EC-30e, do
Quadro de Pessoal" do Departamento'
Administrativo do Serviço Público, a
partir de l.~ de julho de 1960, em decorrência do Acórdão do Tribunal Federal de Recursos ·proferido na Apelação Cível-u.'?- 7.038, do antigo Distrito Federal, o enquadramento de
Jdalma Mary «e Queiroz Teixeira
aprovado pelo Decreto ns 49.178, de
Iv de novembro de 19GO. em virtude
de ter sido a mesma considerada, pelo referido julgado, ocupante da tuncão ele referência 30 da extinta série
funcional de Revisor, da antiga I'abela única de Mensalista - Parte
Permanente do mencionado Departamento.
Art. 2.9. Fica' igualmente retificado
o decreto de 5 de janeiro de 1965,
publicado 'no Diário Oficial de 6 de
janeiro de 1965,.que readaptou Idalyna Mary de Queiroz Teixeira no cargo de Oficial de Adminístraçâo nível
12-A, do .ouaoro de Pessoal do Ministério da Saúde, para declarar que
a readaptação de que se trata é conaíderacta etetívaaa para o cargo de
onciai de Admímstração, código AF201-16.C. do Quadro de Pessoal do
1vlinistério da Saúde.
Art. 3.'? aste decreto entrará em VIgor na data de sua publícação, revogadas as rnspostcõee em contrário.
'Brasília; 1° de agôst-, de 1966; 1459
da Independência e '1S".1' da República.
H.

CIlSTELLO BRANCO
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DECRETO N.9 53.954 - DE 19
AGÔSTO DE 1966

DE

Aprova a atteração introduzida
nos
Estatutos da companhia de Seguros Minas Brasil, relativa ao au7nent~ do capital social.

Aprova a alteração introduzida nos
Estatutos da Companhia de Seguros
Latino-Americana, reuituxi ao aumento do capital social.

O Presidente da República, usando

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo 87, .íncíso I, da Constítuição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 2.063. de
7 de março de 1940, decreta:
Art. 1<;> Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos ela Compa.,
nhia de Seguros Latíno-Amertcans,
com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Mirras Gerais, autorízada a funcionar pelo Decreto uúmero 20.652, de 22 de fevereiro de
194G, relativa ao aumento do capital
socía, de Cr$ 15.000.000. (quinze milhões de cruzeiros), para Ct'S
.
36.000.000 (trinta e seis milhões de

da atribuição que lhe confere _o ar.tdgc 87, inciso 1, da' constituição, e
nos termos do Decreto-lei no 2.0$3,
de 7 de março oe 1940 decceta ;
Art. 1.<;> Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da Companhia de Segures M;r!a~' Brasil, com
sede na cidade c.e Bele Horizonte, Estado de Minas Gerais. autorizada a
funcionai pelo Decrete n.c 3.297, de
24 de' novembro de 1938, relativa ao
aumente do capítaí social de Cr$ ..
400.000.000 (quatrocentos 'milhões de
cruzeiros) para 01'$ , 600.000.000 {um
biJ.\JfJ.c e seíacentos m.Jhôes de cruzeires) , conforme deliberação de seus
acíomstas em Assemnleta Geral Extraordínarra. realizada em 14 de outubro de 1964.
Art 2,\' A Boctertace continuará integralmente sujeita à5 leis e aOS regulamcntcs vigentes OlJ que venham a

vigorar sõbre o 'objete' da autorização
a que alude aquêtc decreto.
Brasília, I'? de agôsto de 1966; 145Q
da Independência 8 78 li da República.

deliberação de

S2US acionistas ern Assembléia Geral

Extraordinária,

realizada, em 14 de
outubro de 1964.
Arb. 2'.1 A Sociedade continuará integralmante sujeita às leis c aos regulamentcs vigentes, ou que venham
p~vigorar, sôbre o objeto da antorj .
zaçâo a que alude aquêle decreto.
Brasília, ~.(l de agôsto de 19136; 144'>
da, Independência e 779. da República.

H. CASTEI.LO fl',1ANCO

H.

Paulo E9ydio Martins

paulo Egydio Martin-s

DECRETO N'? 58.853 AGÔSTO'DE 1966

DE 1 DE

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Art,
87. itero I da Constítuicào e tendo
em vista o que consta do processo número 41.878-64, do Ministério da - Educação e Cultura, decreta:

Artigo único. !!:: concedido reconhecimento à Faculdade de Serviço SOR
ctar de Brasília ,mantida pela Sociedade Feminina de Instrução e Cartdade, com sede em Brastha, Distrito

Fedei'al.

Brasília 1 de agosto de 19136. 1459
Jndependênc.a e

ouca..

H.

'

78Q

CA5TELLO BRANCO

DECRETO N9 58 955 AGÔSTO DE

Concede reccntiecímetitc à. Faculdade
de Serviço Social de Brasília.

da

cruzeiros). conforme

da

CASTELLO BRANCO

Raymundo Moniz de Aragao

Repú-

DE 1· DE

19\)6

Autorieo: a '.'ompannia Brasilemt .te
Ueinas Pâeuuimnctu: a 'PesquiSa1 minerio de rerro. no Mumcipw de Sâo
Gcnçiúo do aio Abaixo, Estadu C{C
li-finas Gera}.s.

O Presidente da República, usando

da atr.buíçào que íhev conrere c art..
87, nv 1, da Ccnstttuiçac e nos têr-

m03 do Decreto-Jeí nv 1.985, de 29 de
janeiro de 194U' (Oodigc de Mmasj .

decreta:
Ai'L 1\' Pica autorizada a Comuanma Braslletra fe tjstnas Meta.urgrcas a pesquisar mtnérto de ten-. em

terrenos de sua -proprtecade no

uugar

denommado Brucu tu IU, Disr r.to EMunrcípro de São Gonçaío do Rio
Abaixo, gstado de Minas Gerais, numa área de .oítenta e cinco hectares
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e oito. ares (85,03 ha) , delimitada por
um polígono mistílíneo, que tem um
vértice na confluência' dos córregos do
Canal e da Estica e os lados a partir
dêssa vértice, os seguintes cornprtmentos e rumos verdadeiros: cento e 01tenta e cinco metros (185 m) , um
grau trinta minutos nordeste (lQ 30'
NE); mil setecentos e trinta c cin~o
metros (1. 735 rn) , dezenove graus noroeste (1g~ N.W); seiscentos 3 vinte
metros '(620 m) , setenta gr-aus trinta.
minutos sudoeste (70° 30' SW); mll

q u a t ro c e n t o s e quareuta c rnetros

(1.440 m) , dezenove graus sudeste 09 9
SE.) O lado místtlíneo da poligonal é

a margem esquerda do córrego de Canal e compreendida entre a extremtdade do último lado retnmeo acnna
descrito e o vértice de partida.
parágrafo único. ,A execução da
presente autorjzaçáo fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de tevereiro de 1%3 e da Resolução nc 3,
de :W de abril de 1965 da Comtssào
Nacional de jãnergfa Núclear ,
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de 9i-tocentos e sessenta cruzeiros (Cl·S...
860) e será válido por dois (2) anos
a contar da data da transcrtcàc no
livro próprio de Registro das - Autorizaçôes de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrárto .
Brasília, 1 de agôsto de 1966; 1QY,l
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

de Lavras do Sul, Estado do Rio
Grande do SuL
~ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovaçao
d03 projetos,. sel:~to. determinadas as
características técnicas das. instalações.
. .
.
li 2° A ampliação destma-se a m~
lhor.a do fornecimento de energia
elétrica do. sistema da noncessíonárra..
Art. 2() A interessada deverá sanefazer as seguintes exígênçías:
I - Apresentar ao Departamento
Nacional de éguas e Energia, do Mínistéríc das Minas e gnergía, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da (lata
da. publicação deste decreto, os estudos, projetos e orçamentos -das obras
e instalações.
Ir - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministérto das Mina-s e Energia, executaodo-as de acõrdo com os projetos aprovades .e com as modificações que rcrem autortzadas .
Parágrafo úntco . Os prazos rercrrdos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas.«
Energ.a .

H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

D:2CRETO N9 53:9'37 • AGÔSTO DE

j}Iauro Thibau

DECRETO N9 58. 956 .- DE 1 ;)E
AGÔSTO DE 19ô-S
Autoriza a .Companhia Estadu.al de
Enerçia Elétrica do Rio aronae do
Sul a ampliar suas instalaçóee,

_

Art. 39 nstc .decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 1 de agôsto de 1966; H5°
da Independência e 789 da Repúblíca .

DE 10 n;;;:

HlG6

Ab.í"e pelo 1J!finislério
das Minas f.
Energia o crédito especial de .... .
Crs 200.0-1)0.000 (duzentos milhóes
de cruzeiros), para
fim Que eepe-

cittca ,

c

O presidente da Répúblíca. usando

da atrfbuíçâo que Ihe confere o art.ig'J-

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere Q art.
87, inciso I, da -oonsutuieão, e nos
tênues do art. 10 do Decreto-Jaí número 2.281, de 5 de junho de lS'10,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Oompanhla Estadual de Energia Elétrica do
Rio Grande 'do Sul a amplo ar suas
instalações mediante a montagem de
grupos diesel elétricos no Munícrp.c

87. item r da Constituícâo n'ederal,
da autorizaçào ccntkta HG artigo 3,1
da Lei nv 4.904 de 17 de dezembro
c..,-~ Uj'(;ü, e tendo ouvido o 'J'rrbunar di!
Contas da Uníâo. em cumprtmen!u
M que determina o artàgo 93 do Ret;Ul8.mento Geral de Contabüídade
Púbhéa. decreta:
Art. Iv Fica aberto peto Mín.ctérro
daa ~/iil1as e finei:g;ü.:.. o crédito espécial de Cr$ 200.COO.000 (duzentos ml ..
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Darcy Fenàiol Vílla __
referente a grattJicaçáo peja execução
de trabalho especial
com risco de vida e
saúde, nos têrmos do
art. '145, item VI, da
Lei nc 1. 711, de 28 de
outubro de 1952. (Processo nv 239. 678-6u-

lhões de. cruzeiros), destinado 2.. atender às despesas de qualquer natureza
decorrentes da aplicação da Lei número 4:.904, de 17

de dezembro

ÇEt,

(tE.

1955, Inclusive com o pagamento das

funções gratificadas

necessárias

Iuncíonamento. cios órgãos
criados-o

M

por els,

Art. 29 O crédito especial' de que'

trata o presente decreto será auto
màttcamen te registrado e distc-llnridu
no Tesouro Nacional, pelo I'ribunal
de Contas da União.
Art.. 39 esta decreto entrará em vir;Ól' na data' de SUa publicação, 1'f:VU·
gadas H·S disposições em contrãrto.
Brasília, 1 de agôsto de 1966; l45<:'
(10, Independência e "Bv da República
H.

CJI.STELLO BRANCO

-M auto 'Thibau
Cctaoto Bulhões

MP)

4;;'.2LH'j

G ~ Para atender ao pagamesto da gratáfícação
pela execução de trabalho especial c o m
r1sco de vida e saúde
.nos termos do art.
145, item VI, da Lei
no 1.711, de 28 de OUtubro de 1952, durante
o exercício de 19S0,
aos servidores índíca.,
dos no item 1 e ao
Iãigenheiro Hemaní do

DECRETO N9 53.953 -,-_DE 1°
AGÔSTO DE 1.966

Paço Mattoso Mala. re~
Ierente ao quarto trímestre de' 1960 _ (Processo n 9 239.67S~60-

LE

Abre, pelo Ministério cto.s J!l1ws e
Energia, o crédito especial ele crts

(oitocentos e dois mil e oitocentos cruzeiros), para o firn. que

Ml<~)

757. 6tJ~

.

2'Ü2.800

especifica.

802.:JCO

Art. 2',' O crédito especial (le 4u<;

da' atribuíçâo que lhe confere (J arü87, item r, da Constituição Federal,

trata o presente decreto será automàtícamente registrado e dístrfbutdc
no Tesouro Nacional, pelo Tribuna] ue
contas da União.
Art. 39 Este decreto entrara eir.
VIgor na data de sua pubücacão, l"evogadas as disposições em contrár!o.

Contas da União, em cumprimente no
((u.e determina o artigo 93 do etegula
mente Gera.! de Contabilidade PúbU
ea, decreta:

da Independência e 789 da Repúbn-

o 'Presidente da República, usaudc

(;0

da autorização contida no ~rtlgo 19
da Lei nv 4".935, de 17 de março d~
l866, e tendo ouvido o 'l'tiblJ.11al do

Art.. F' Fica aberto. pêlo Mlrlistéri6

elas Minas e Energia, o crédito especial de Cr$ 802. SOO .(ottocento~ e ~ül&
mil e oitocentos cruzeiros), para.
atender às seguintes despesas:
1 - Para, atender ao pagamento relativo ao mês
de dezembro de 1959,
aos Engenheiros Lauro
Ferraz Sampaio, Paulo
Ferreira Souza Filho,
Mordant John Moreira
.rtscnen, Alcino V1ana de Aguiar, _Reinaldo
reoertguea de Oarvulho, Mário José Ferreira Pinto Mi1wara,
J osé oaana Gomes p

- Brasília. 1 ç de agôsto de 196B;

14~)'>

G8..

H. CAS'l.'FLLO BRANCU

tâauro ,Thibau
Octaoio. Bulhóee

DECRETO N'? 58.959 -

DE

to

DE

P.GÔSTO DE 1966

Retifica, na parte a que se refere, o
Decreto n? 52.037, d,e 22 de maio ele

1963.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-tigo -87, item I, da Constituição Federal
e tendo em vista o -disposto na Lei
ns 3.780, de 12 doe julho de 1960, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na relação
nominal que acompanha o necreto

ATOS

no

nv 52.037, de 22 de maio de 1963 que aprovou o enquadramento' definitivo dos cargos e funções da Estrada
de Ferro Goiás - para Joaquim MarqU'3S Povoa o nome do Fiscal de Tráfego Ferroviário, código F, 102, nível
15.

Art. 29 astc. decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 19 de agôsto de 1966; 1459
da Independência e 789 da República,
H,

CASTELLO 'BEANCO

Juarez Ttwom

DECRETO N0'58.960 AGÔSTO DE 1966

DE 1 DE

'l',.·ü/nsjeré da Companhia Dictvitnudo7'a de Elet"icidade do Brejo Paraibano para Sociedade Anô~d)na de
Btetrificaçõo (la Paraíba a conces-

são vara oroauur, "transmitir e d1striouir energia elétrica,
O Presidente da República, usando
da atrfbuíçáo que lhe confere o arti-

go 87, inciso I, da Constituição, e nos
termos do artigo 89 do Decreto-lei
n« 3.763, de 25 de outubro de 19·11 e
artigo 59 do Decreto-lei nv 852, de 11
de novembro de 193~, decreta:
A.rt; 1c Fica transferida para a Sociedade Anõnrma de Eletrificacão da
Paraíba . a concessão para dis'tribulr
energia elétrica no Município de Bananeiras, Estado da Paraíba, de que
e titular a Companhia Díatribuidoru
de Eletricidade do Brejo Paraibano
(em virtude do Decreto nc tiD,79G, -de
15 de junho' de. 1961) .
Art. 29 A concessionária deverá
8.831n8..1'

o contrato disciplinar da ccn-

cessão dentro de trinta (30) dias,
contados da puhlícaçâo do despacho
da aprovação da respectiva minuta
pelo Ministro dRS Minas e E!'H~l'Q'~a
Art. 39 As tarifas de forneCli;1€l;to
de energia elétrica s e r o fixadas e
revistas trienalmente p e I o D8p?ri!!t··
menta Nacional de Aguas. e Eneraia
cem aprovação do Míutstro da •s Mi-'
nus e Energia,
Art. 4° Este decreto entra em vrgor na data de sua puhlicaçào, revo ..
gadas as disposições em contrúrto.
ã

Brasília, 1 de agôsto de lfJ6S; 1459
tia Independência e 78'1 da República.

H.

CASTELLo BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO Nt? 58.961 AGÔSTO DE 1966

DE

1 DE

Cancela' o Decreto nO 29.~27,· de. 26
de ianeirc de 1961.

O Prasídente vda República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, nv Í, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-1ein'! 1,985, de
29 de janeiro de 1940 (Código-de Minas) c' tendo em vista o que consta,
elo DNPM. 6.354-50 do Ministério
das Minas e Energia, decreta:
Artigo único, Fica cancelada, a pedido, a autorização concedida pelo
Decreto nc 29.227, de' 26 de janeiro
de 1851, à Produco-Socíedade de flroducão e Comércio de Minérios e Matertas-Prímas t.tda.. para tuncícnru'

como emprêsa de mineração.
Brasilía, ,1 de agôstc de 1985; 1'15"
da Independência e 789 da República.
H. CASTnr,Q BRANCO
il,Iau1'O Thibau
DECRETO Nv 58. %2 ACÓSTO DE 1966

DE

1

DE

Autoriza o cidadão brasi,leim JC3é
Antunes vuaça a pesquisar tüçamatoiito no muniCípio de Itatia~uçll,.
Estado de Minas Gerais,

O Presidente rta República, usando
da atribulçàc que lhe confere o arLigo 87, ns I, da Constítutçâo-e nos
termos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código ne Mtnas», decreta;
Ai't. 1° Fica autorizado o ctdadáu
brasueíro José Antunes Vilaça u pescursar algamatcüto em terrenos de
propriedade. de José Mana Sobrmho
e Aureliano Ferreira de Rezende 110
lugar denominado Clementíno, distrito e município ele Itatíaiuçu, Estado
de Mínas Gerais, numa área de quin
ze ficctares c oítentn e quatro -arcs
05,84 naj . -dehmítada por um P8!igODO Irregular, que tem um ....cmce.
a setenta e um metros (71 m) , no
rumo verdadeiro de cinqüenta e quatro gTV.Us trinta minutos sudoeste
(54.<.130' svn, do canto sudoeste (SWl
da C~~Sr1. dê José Marra Sobrinho e os
lados a partir desse Vértice, os' seguintes comprimentos e rumos 'verdadeiros: quatrocentos e oitenta e nove
metros e ouinze centímetros (/189,15
m) , setenta c quatro graus r, u-inta
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minutos sudoeste (74(l~){)JSW)'; trezentos e oitenta metros (38<)m), quinze

graus trinta minutos noroeste (15Ç'30'
NW): cento e oitenta e quatro metros e quinze centímetros OB4,f5m),
setenta e quatro- graus trinta minutos nordeste (74Q30'NE); quarenta e
dois metros (42m) , tI li i TI Ze graus
'trinta minutos sudeste U59 SO,Ng);

cento e dezesseis metros (l16m> , setenta e cinco graus trinta minutos
sudeste (7593ü'SE); duzentos e qua-

tro metros xzaami , setenta e quatro
graus trinta minutos nordeste (74Ç>3{)'
NE). o sétimo e último lado é o segmenta retilíneo que une o sexto lado
descrito ao vértice de partida..,
. Parágrafo único. A execução da
presente autorização f i c a sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv ;.>1. 726 de 1G de
.revereíro de 1963 e da Resoluçâo número 3 de 30 de li b l' i I . de 1965 da
Oomissâo Nacional de Energia Nuclear.·
.
Art. 29 O titulo da autorizacâo d"
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de tre-zen tos cruzeiros (CrS 300) e será válido por dois (2) a n ..Q s a contar da.
Mia da. transcrição no livro próprio
de Registro das autonaações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 1 de agôsto de 1966; 145"
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLo BRANCO

Mauro Thibau

. do de São Paulo, numa área de quinze hectares e quarenta ares 05..40
ha) , delimitada por um retânguloquo
tem um vértice a trezentos e sessenta metros (360m), no rumo verdadeiro de dez graus trinta minutos sudoeste (1093ú'SW); da extremidade
sudeste (SE) da sede do escritório cla
Cerâmica Sanitária Porcelite e 05 la··
dos divergentes dêsse vértice, os se:'
gutntes comprimentos e rumos verdacerres: mfl oitocentos e "sessenta metroa (1.360 fi), sessenta e ClUCO
graus quarenta e cinco minutos noroeste (€5945'NW); oitenta e dois metros e oitenta centímetros (82,80m),
vinte e quatro graus quinze minutos
sudoeste (24915'SW) .
Parágrafo ú n i C'O. A execução da
presente autorização f i c asuj eíta às
estípulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726 de 19 de
tevereírc de 1963 e da Resoluçã-o número '3 de 30 de a b r i 1 de 1965 da
comissão Nacional de Energia Nuclear.
_
Art. 2Q O título da autorizaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto." pagará a taxa de tre-.
zentos cruzeiros rcrs 300) e cerá váI1do por dois (2) a nos a contar da
data da transcríçâo- no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pe3quisa..
Art. 3() Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 1 de agôsto de 1966; 145"
'da Independência e 78<;1 da República.
H.

CASTELLo BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 58.963 .
AGÔSTO DE: 1966

DE

1

DE

DECRETO NQ 58.964 AGÕSTO DE 1966

l)E

1

DE

Autori.m o cidadao brasileiro Joscpn.
Niari tI pesquisar argila e w·eia
cuartecsa., no município de Süzano,
Esuuio de São Paulo.

Concedê à Cal Partuuunínas Limita
da autorização para tuncunuuÓcomo emprésa de mineração,

O presidente da República, usando
tia atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei uv 1.985,
29
de janeiro de 194ú (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
urasüeíro Josepll Nigri a pesquisar
argila e areia quar teosa em terrenos
de propriedade de Yhouda Meyer Ntgri, Marco Nigri e Alberto Nigrr no
lugar denominado Sítio Manaumbaré,
dtstrtto e munícíplo de Suzana, Esta-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, nv I, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o Decreto
nc 938, de 8 de dezembro de 1933, decreta:
Artigo único. lf: concedida à Cal
Paranammas Limitada, constituída
por contrato social de 10 de setembro de 1965, arquivado sob número
377.332. na Junta Comercia] do Estado de São Paulo, com sede na Cidade de Sâo Paulo, autorízaçâc para

de
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runctonar ccmo empresa de mineraçao, ficando obrigada a 'cumprir Integralmente as, leis e. regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar
sobre o objeto desta autortzaçào ,
Brasítía, 1 de agôsto de 1966: 145l?
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

DECRETO N? 53.966 -

DE

1 me

A.GÔST.O DE', 1966~

AKwriza

lIlinerq,ção

Alto Paranaíba
bentonita, no
munic'lpio de Patrocínio, Estarlo de
111 mas Gerais.

t.taa, a pesquisar

U Presidente da República, usande
da atríbuíçâo que lhe confere o artIgo 37, nv I, da Constituição e nos
DECRETO N? 58.9-65 - DE 1 DE
têrmos do riecreto-rci nc 1.985, de 29
AGÔSTO DE 1966
de janeiro de 1940' (Código de MiTransfere do Governo do Estado do
nas), decreta:
Paraná para a Companhia Para-un,·.·
Art. 19 Fica autorizada a Mineraense de Bneroia Elétrica concessão
ção Alto Paranaíba Ltda., a pesquipara distribuir energia elétrica.
sar nentoníta em terrenos de proprteO Presidente da República, usando
dade de José nioec de Faria e de
na atrtbuíção que lhe confere o 31'- Enéas
Ferreira' de Aguiar no lugar
11g0' 87, inciso I, da Oonstàtuíçào, e
denominado Mata da Fortaleza, disnos têrmos dos artigos '140 e '150 do
trito de crusen-o da Fortaleza, muniCódigo de Aguas (Decreto nv 24.64:'5, cípíc de patrocínio, Estado de. Minas
de 10 de julho de 1934) e 5l? do DeGerais, •numa área de dezenove heccreto-lei no 852, de 11 de novembro' tares e quarenta ares' (19,40 ha) , deele 1938; decreta:
limitada por um polígono irregular,
Art. 1<) Fica transferida para a
que tem um vértice a noventa e dois
Companhia Paranaense de Energia
metros· (92m)., no rumo magnético de
Elétrica a concessão para distribuir
vinte graus vinte e sete minutos suenergia elétrica no distrito' de Nova
doeste (2{)-9 27'SW), do canto sudoBrasília e no distrito sede do Munieste (SW) da casa de resídêncía de
cípío de Araruna, Estado do Paraná,
Bernardes e os lados a partir dêsse
de que é titular o Govêrno do Estado
Vértice, os' seguintes comprimentos e
do Paraná, em virtude" do Decreto
rumos magnéticos: noventa metros e
nc 46.845, de 15 de setembro de H-l59.
noventa centímetros <90,9Qm), c 1nArt. 29 Fica ampliada a zona de
qúenta e cinco graus cinqüenta e noconcessão' a que se refere o artigo' ve minutos sudoeste (55959'SW); vinanterior com- a inclusão do distrito
te e cinco metros (25m), vinte e cinde São Vicente. Município de Araco graus cinqüenta e cinco minutos
runa.
sudoeste .(25955'SW); sessenta e seis
Art. 3<) Caducará o presente título,
metros (66m), cinqüenta e um graus
rndepenrtentemente de ato declaratósudoeste (51l? SW); quarenta metros
rio, se a concessionária não assinar o
(iWm)
vinte e nove graus vinte nuc o n t r a t o disciplinar da concessão
nutos 'sudoeste (29?20'SW); setenta e
dentro de trinta (30) dias, contados
dois metros e vinte centímetros ....
da pubtícaçâo do despacho da apro- ,(n,20nll, dezenove graus vinte minu-.
vação da respectiva minuta pelo Mitos sudoeste <l9 920'SW); duzentos e
nístro das Minas e Energia.
quatro metros e noventa centímetros
Art'." 49 As tarifas do rornecímento
(204,9Dm). quarenta e n o v e graus
de energia elétrica s e r o fixadas e
sete minutos sudeste (49907'8E); oirevistas trienalmente p e 1 o Departatenta e um metros e dez- centímetros
mento Nacional de Aguas e Enerma.. (81,lom), oitenta e CLllCO graus quacom aprovação do Ministro .das .Mitro minutos nordeste \(8590';~'NE); vmnas e Energía .
te e seis metros e noventa centimenrr.. 59 itste decreto entra em vigor tros (25.90m), oitenta e se t e graus
na data de sua publicação,' revogadas
cinqüenta e doís minutos nordeste ..
$.S disposições em -contràno.
(ST'52'NE); cento e dezenove metros
e S'êBsentacentímetros (119,ôom); seBrasília, 1 de agôsto de 1966; 1459
tenta-e três graus vinte e dois minuda Independência e 789 da Repúblíca.
tos nordeste (73922'NE) ; cento e noIl . CASTELLO BRANCO
venta e três metros e dez cen'ãmeM aura Thibau,
MaurQ Thibau

â
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t,1'05 n93910ml, setenta e-sere graus
dezenove minutos nordeste ~77°19'
NE); noventa e quatro metros e sessenta centímetros (94,60m), quarenta
e um graus dezesseis minutos nordeste (41916'NE), cento e noventa e oito metros dez centímetros 098JOm),
trinta e nove graus sete minutos noroeste (3990TNW); cento e vinte e
seis .metros e sessenta centímetros ..
U26,6üm), sessenta e quatro graus
quarenta minutos, li o r o e s t e (64 940'
NV.,T)· noventa e cinco metros sessenta centímetros (95°{l'Om), setenta e
oito graus sete minutos sudoeste ..
C/3ll{)'i'SW); o décimo quinto lado é
o segmento retilíneo, que une a extremidade do décimo quarto lado, descrito, ao vértice de partdda..
Parágrafo Ú li i c o. A execucâo da
presente autotrzaçâo f i c a sujeita às
esttputacões do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51.72'ô de' 19 de
fevereiro de, 1.063 e da Resolução número 3 de 30 de a b r i 1 de 19fi5da
Comissão Nacional de Energia Nuctear .
Art. 20 O titulo da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto, pagara a taxa de t1'e..,zen tos cruzeiros (Cr$ 3'00) e será válide por dois (2) a nos a 'contar ela
data da transcrição no livro próprio
ele Registro das Autorizações de Pcsquísa..

Ar'G. 31! jcevcgam-se as díspoaições
em contrárto.
Brasítía, 1 de agosto de 1966; 1459
da Indapendéucia e 789 da República.
H, CASTEI.LO BRANCO

Mauj'o ThilJau
DECRETO Nv 58.967 AGÔSTQ DE

DE 19 DE

1966

Sumrime canto extinto.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere '0 artigo
157, n» I, da Constituição Federal, e
nos têrmos do artigo 19, alínea n, do
Decreto-lei nv 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 19 Fica suprimido 1· (um) cargo de Fiel, do Tesouro, Nível 18,_da
Parte Suplementar do Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda, vago
em virtude da aposentadorra de ôn-

tania Maciel Ribas~ devendo a lotação
correspondente ser levada a crédito

da conta-corrente da Parte Perma-

nente dos mesmos Quadro e Mínlsté-

-no.

Ai-t. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
-- Brasília, 1.9 de agôsto de 19GB; 145'/
da Independência e 789 da República,
H.

CASTELLO BRANCO

ccuvoio Bulhões
DECRETO N9 58.968

m: 2

DE

AGÔSTO DE 1 S66

Dispõe eôcre a revisão de enqusulramenta dos cargos e funções da Caixa Econômica Federal ela Bahiade que treta o art. 19 da Lei -nú··
mero 4.345. de 26 de junho de 1954,·
e dá outras lJ1"ovidências.

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I da Constrtuição,0
tendo em vista o disposto no art. i9
da Lei nc 4.345, de 26 de junho de
196~ e art. 56 da Lei nv 3.780, de
12 'de julho de 1960, combinado com
o Decreto nc 48.923, de S de setembro de 19GO, decreta:
Art. 1\' Ficam aprovados na forma dos anexos, que constituem parte
integrante dêste Decreto, o enqnadramento dos cargos, funções e emprêgos da Caixa Econômica Pederst
da Bahia, de acôrdo com o disposto
no Decreto nc 48.921, de 3 de setembro de 1960, bem como a relação :1Wmínal dos respectivos ocupantes.
Art. 29 O pessoal beneficiado peta
Lei n9 4.069, de ri de junho de 1902,
passa a ccnstíturr Parte Especial 00:
quadro de Pessoal da Caixa gconômica Federal da' Bahia.
.
Art. 3° São acrescidos na forma indicada na tabela anexa, as classes
iniciais das respectivas séries de elasses daPal'te permanente, os carP'-('8 de que tratam ,OS Decretos números 51.364; de 19 de dezembro' de
1861 e 55.1(3"7, de 9 de dezembro de
HJÔ4.

Art , ';9 Picam Incluídos e classificaráter provisório, na (arcados,
ma do anexo. cargos de prcvrmento
em Corníssão e Funções Grátif'lcadas.
Parágrafo único. O Cargo em Comissão e as Funções Gratificadas da
Parte Suplementar serão suprimidos
à medida que vagarem.

em

A'ros
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Art. 5° Os valõres dos níveis de
venciment.os- dos símbolos dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, são os da Tabela de Retribuicão - Anexo III - da Lei nc 3.780,
de 12 de julho de 1960, reajustados
a. oartfr de 1° de dez-embro de 1960, de
ac';}l'da com a LeI' n» 3.826, de 23 de
novembro de 1960, pela Lei nv 4.059,
de 11 de junho de 1962, pela Lei número 4.242, de 17 de julho de 1963.
pela Lei nc 4.345, de 26 de junno de
1984 e pela Lei nc 4_863, de 29 de novembro de 1965.
parágrafo único. A partir de 1v
de dezembro de 1960, fica alterada a

\Gcalizacão dos eervídores mrncertos
nas relações nominais, obedecidos os
critél·ÜJS fixados na Lei nc 3_780, de
12 de julho de 19ÔO, devendo ser lavradas as competentes apostilas pejo

órgão da pessoal respectrvo, com Iunríamento no art. 2(> da Lei nv 3.826,
de 23 de novembro de 1960,
.
õ.rt . 6° O órgão de Pcasoal compe-

tente apostilará os títulos dos servidüres abrangtdos por este decreto ou
r.xped:ró, aos que não 03 possuírem,
observando em' cada caso, o disposto
110 art. 188 da Lei nv 1. 711, de 23 de
outubro de 1952.
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Parágrafo único, O enquadramento-

do pessoal beneficiado pela
mcr.,: 4.008. de 11 de junho
e pejos artigos 7'? e 99 da
mero 4.345, de 26 de junho

Lei nú-

de 1952,

Ler nú-

de 1964,
vigoram. respectivamente, a partir 02
15 de junho de Hl62 e 1(> de [urino

de

1964.

Art. 8~' A despesa com a execucàodêste decreto será atendida pelos rcC':Jl'SOS próprros da Caixa Econômica
Federal da Bahia.
Art.' 9° Dentro do prazo de cento
e vinte (120) dias, a contar da dar.a
da publicação dêste decreto, a Caixa
Econômica Federal da Bahia submeterá ao exame do D€nartamento 8.(1.'minístrativc .do Serviço públrco o seu
novo Regimento Interno, o qual devera incorporai' na ....sua estrutura, ;l.:'
modifícacões resultantes da aprovaçào dos cargos em comissão e funçô-s
gratificadas nos têrmos dêste
de-

creto.

Art. 10. aste decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçâo. levogadaa as disposições em, contrúno .
Brasília" 2 de agosto de 19GG: 14;\;)
da jndependêncía e 78Q da República.
H.

CAST:!;LLO

BRANCO

Octàvio Bulhôes

Art. 79 As vantagens financeiras
dêste decreto vigoram a partdr de 1v
de julho de ISBO, salvo quanto aos
provimentos
feitos
posteriormente
àquela data.
D~CH.0Tf.J

:~ECUTIVa

Os anexos a que se refere' o artigo
1°, bem como a relação nominal, foram publicados no D.O, de 10, e retificado no de 22-8-66.

N'! 53.9C9, DE 2 DE AGOSTO DE 1966

A]H0va as Tabelas de F~xaçáo de Fctlôres da Etapa, em SUIJS àije1-entes
t1waalzaaaes, e dos com-oienicuios Ü ração com·um da'3 Fôrças A,-madas,
jJlJ..ra o segurt':to semestre de 196Ç, c dá outras pro1,;idências.

O Presidente da lcopuoüca, usando. da atribuição que lhe confere o
a,rugo <':'1, inciso I,da. Constttuiçâo. decreta:
Art. Iv Ftca aprovada a 'I'abeía de Fixação- dos Valores da Etapa, em
suas du'erentes modaüna-Jes, nas diversas regtóes, zonas ou localidades, ergaaiaaaa na comcrnncao., C:,Q que preceitua o parágrafo único do art. 33 j,:1.
'_L;)~U, de 30 de :101'11 de 1904 (Código de Vencimentos dos Míütaresj ,
cem corno a Tabela, de Ii'ixac8.o dos Valôi-es dos Comnlementos à Racão Comum para as 1"Ol'Ç(,'ts Armadas organizada de conformidade .como que preceitua o art.go 80, aríneas b e c, da citada lei.
Art ::JQ Para execuçao das retertoas 'I'abetas, que se acham anexas a
. cato decreto, sez'ao obcdecírtas, na Me.rmna, na Exército e na Aeronáutica,
as rnstruçoes que as acompanham.
Are. .Sv O presente decreto terá vigencra a partir de 1') de julho de 19-2d3,

1-,81 u'

revogadas as o.soostcõcs em conrrárto.
erásnta, 2 de agd.sted~ 1360; H5'] da Innepcndêricra e 7SQ da República.
H. C,'STBLLO BRANcú

Zumar de Ara7lve Moceüc
Aaemar de Qllf:-I'(O~
Süuurão GOmes

ESTADO_l,1A!0R D~~S lfvE.QA."3 Am'iADAS
COMISSÃO DE ALIMBHTAÇXO DAS Fó!Z9AS AmfJillAS
Ta"ne~~

de Fixação dos Vaj.o r-ee da Etapa em suas
fc renbe s modaâ.â dadus , para 6S F8l';i8S Armadas,
e vt gora r- a partir de Lü de ju:tho de 191$6, Dare o ãa semeerta-e d-E) -1966:
õâ

A _' Para ousteio. da RAÇÃO fQ.~
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O

T

A

L
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(3)

(2)!

TIro
a +

I

c

I
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a

d·;

-l

._~

"

!
I~

E

~ )=_.J~) J _., ?!!.
1 280

I

I ·1'10

I

1 680

4.02

6 0 3 ! 1 072

I

1 206

I

1 407

390

585

0,:.0

i

l

170

I

1 365

976

' 1 098

~

1 281

1

'

V

306
~

720

;

!

549

11
~
~

!"
~

C5~·

~

.

,; 'U6
}
,SeI
1 74·4 t 1 902
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I)()8t08

1 .30e

bS~rY8ç3es:

---- Ti) -

oonrc mc Art. '84 do C

ir

M

(2) .M Par" atendimento nos ranchos de:
ô.

Oficial, guarda-marinha, aep1r~nte a ofi~ial, aspirante a guarda-marinha, cadete, subtenente,
subo~icial e sargento, con~forme Art. 85 do C V M;

b,

nos navios de guerra, quando em viagem e nas 'rô rçae militares, quando de prontidão ou em dea-.
locamento em serviço· ou exercício fora da sede, oonforme parágr~fo único do -Art. 85 do C Y M.

, (3) .:.. Par-e os mencionados na letra a da observagã·o anterior, quando ne wí.tueç eo da letra· b da

observação, ccnf'o.rme parágrafõ- ú:nic~ do Art. 85 do C V M....

.

-

c Lüada

(4) . :. . NGVi08, em v.LeeOID no e sr rangea ro - 'pare pagamento em d61ar;

- Quantitativo de Subsistência ••••••••••.• U3$ 3.00
_

QU3ntita~lvo

de ·Rancho •••••••••••••••••• U3$ 1.00

_ RefOrço de Rancho ou Quantitativo de
Rancho. Majorado ".•.•••••••••••••••••••••. US8 1.50
- Re f'ê z'ço de Rancho l1ajoródo .' ••• ; •••.••••_.U3$ 2.25
- Etapa ÚOL1UIjl •••••••••••••• '.' •••••••• , • '" US$ 4-.00

- Etapa Tipo I ••..••••••••••..••••••••••• USS 4.50
... Etapa Tipo Ir ••••.....•....••• '• .•..•. .-.• U3$ 5.2.5·
B - Para custeio ~E!ção CO~Q?LEMENTADA:
De conformidade com a alínea "b" do' Art.
do C· V M o valor da Ração .õompâ.emenüade é cónetrí.truã.do
pelo valor. doa Ração Comum ao reeod de de compl.ement-osd-e.stinados -3 eeenser.eo eeícr dtspêndí.c energ€itiC"o dFmrrerite;~
da natureza dos serviços. Os valores atxibuiaos aos ·Complement~s, oon~ta~.da respectiva Tabel~.

se

C - Para cu.eteio.§.ê. RAÇAO ESPECIAL:
~ecor~ormid8de c~m 8

alínea ~o+!do Art. 80 do,CV M:\
Enqusnto não forem aprovadas as respectivas Tábelas, seu custeio será ,a~ênd1do com,Q acré~cimp~'~ó,
valor da Etapa Comum, em suas mcda.Lí.dedé s , .dc a .Oompâ.emen'tou constantes da- r-eepeouí.ve Tebeli51 9 6beaeci:d~;à
,~1IJ ':rnso:truçõl)~.-ql.l.S ,1hiSl'diZarnri?'1lIJ.'l&.:1.,t.o~-.
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ESTADO-MAIOE DAS FôRÇAS ARMADAS
Comissão de AZimentação das Fôrças Armadas

a Ração Comum
para as Fôrças Armadas .para o 2'1 semestre de 196G

Tabela, de Ftxaçâo dos Valôl'es d8S Complementos

(Alíneas b e c do art. 80 do C,V.M.)

Valor
CQMPLEIvIENTO
Cl'S

I

Escola NS,I'al

.1

Cotéeto Naval

.3

ESCOLAR

f/laTinha

1.

I
I
I
I
I

..........................•... 1

-- Escolas oe Aorendízcs de Marinheiros
I
- Escolas de Marinha Mercante
..1
-- Escola de Guerra Naval
I
- Escola de Pcrmacào de Oficiais da Reserva
.I
- Lscom CB 'I'orpedo Minas e Bombas
I
~ Centre de Inst.rucâo Almirante Tamandaré
I
-- Centro oe Instrucâo Almirante Wandenlcolk
I
-- Centro .de Adestramento Almirante Marques dei
I.~ho

260

225

I

-Centro de Instrução do corpo de Fuzileiros Na-I

I

--- Centro de Instrução e Adestramento Aero-Navaf
Centro dI;' Esportes da Marinha
I
oursos de Especialização para Oficiais .. '

tcxército

2.
2.1

-- Academia Militar das Agulhas- Negras
- ESColaE Preparatórias de Cadetes
-

2.2

2.3

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais

,,,i

I

I

·1
.. ··1

- gscola de Sargentos das Armas ..
- Escola de Comando e Estado-Maior do Exércitoj
Instituto Militar de Engenharia
Escola de Defesa Antiaérea
Esccln de E'quit~Wão do Exército

Escola de Ccmunicacôes
Escola de Material 'nénco
Escola de Instrução Especializada
--- Escola de Veterinária
-- Escola de Educação Física

-

-

3.1
3.2

260

225

I
I
lil
'I

I
I
I

Escola de Artilharia de Costa
Centres e Núcleos de Formação da Oflctais dai
Reserva
I
.~~ Centro de Estudos de Pessoal
I,
-- C'ológios Militares
. 'I

-~

195

I
I

195

I
I
I
I

Escola de Aeronáutica
Escora Preparatória de Cadetes da Aeronáutica I
Centro 'I'écntcq - da Aeronáutica
' ,.1
- E.scola de Especialistas da Aeronáutica
!

260

205

I
II
I
I
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Valor
Cr$

"-----~---------~-1--~---~------··

-

Escola de Ofícíals Especialistas e de Injantaría.]
de Guardá

3.3

"

1

-- Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáu-!
tíca
i
- Escola de Apcrtetçoamento de Oficiais da Aero-]
··,
·
1
nautdca
II -

HOSPITALAR

Doentes sob regime dietético
In -

11

.

ES:PECIAL

JVlarinha

"". . .I
I
I
I
I
I
I

215

1

260
390
113

1.

-

1.1
1.1.1

-- Navioa..
- Hidrográficos e faroleiros rem viagens, quando]
em efetivo serviço da especialidade)
I
- Rebocadores de .alto mar e Corvetas (quando em I
viagem especifica de socorro ou em estado dei

1.1.2
1.1.3
.1. 1..4

- Submarino (em viagem) .
.
'
1
-- Pessoal de quarto, à noite, em viagem
1
'- Pessoal embarcado quando em viagem, prontidão!
ou reparo fora da sede .,
[
I
- ESCê.fandristas e homens-rãs
- Fuzileiros paraquedistas
i
- Policia da Marinha ._
!

pronto)

-

8Xúcito

2.1

-

-

Organizações componentes do Grupamento da]
Unidade Escola
1
Policia do Exército
I
Primeiro Batalhão de Guardas
Regimento de Cavalaria de Guardas
Batalhão de Guardas Presidencial
Companhia Mista de Transporte
Unidades componentes da Divisão Aeroterrestre]

o.

-

Aeronáutica

3" 1

-

Lanche de bordo para avião

3.2

-

-

-r-.

I

1.1
1.:d

I

120

Até 6 horas

.....

120

1.200

~

2.400

J Mais de 6 horas ..

Policia da Aeronáutica' (Subunídadas)
IV -

1.

230

I
I
I

2.

-

195

I

1V1 tirmna, lf:XéTcito e AerQnãutica

-

].2

225

I

120

,I

REGIONAL

- rcarmtui
.

-- Depósitos de subsistência supridores
_. Diretoria de Intendência da Marinha

'I
I
\
I

65
275
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I
OOMPLEMENTO

1

Valor

\

or$

I
2.

-

2.1

-'- Organizações Militares
,
- .êstabelecímentoa de Subsistêncía cprovedores
-Diretoria de subsistência
,

1
1

3.

-

1

3.1

- Organízaçôes Militares:
-- Fundo de Manutenção de Rancho
- Díretorta de Intendência:
Complemente Regional propriamente dito

2.2

2.3

3.2

Exercito

/1

Aeronáutzca

v -

CO]'!ISSÃQ DE AL!MENTACÃO DAS FÔRÇAS
. ARMADAS-

lneíruçóes pata aplicação das Tabelas
de Fixação dos Valôres da Etapa
em suas diferentes modalidades, e
elos Complementos da RaçãoCo~
?num para as Fôrças Armadas

(Parágrafo único do art. 88 da Lei
no ,4.323, de 30 .de abril de 1964, ~;
art. 29 do Decreto nv 52.950, de 26 de
novembro de 1963.)
SEÇÃO 1

Da Etapa

1. :É mantida 8, Tabela qualitativa
quantitativa padrão da Ração Comum, aprovada pelo Decreto nc 29.621),
de 31 de maio da 19-51.
2. O toucinho, o azeite vegetal, o
bacalhau, o pescado e a carne sêca são
considerados artigos de substituição,
uâc constando do cálculo para a fixacão do custo da ração.
S. Para efeito do cálculo do custo
da Ração Comum os alimentos 81.0guíntes são assim considerados:
Carne de boi - tipo casado (diauteíro e traseiro em partes iguais ou,
eventualmente, dois dianteiros para
Um traseiro);

:1
1

135

I
!

155

!

-- Marinha.. Exército e Aeronáutica
Arroz
similar,

230

II

RAÇAO DE PoESERVA

ESTADO-MAIOR DAS FôRÇAs
ARMADAS

)

45
65

12

tipo bleu-rose, japcnêa (JU
existente em cade . região,
sempre de primeira qualidade.
Quaisquer tipos especiais, dêsses ui',rnentos devem correr à conta do 1'8rõrco de rancho ou dos complementes da ração.
4.. Etapa é a importâncía: em dinheiro correspondente ao custeio da
ração na região, zona ou "Iocalídede .
considerada {art. 88 do OVM).
5. Pata efeito da Tabela c.e Píxaçàc
dos vaióres, as etapas- serão assim designadas:
A. Etapa Comum, com as uegulntos modalidades:
~

a) Etapa Comum, nrinmameote
dit(!., ---:' importância correspondente à

soma dos quantitativos de subststênCL:l e de -rancno:
b) Etapa Tipo I importância
correspondente à sarna do quantitativo de tsuusistênoia e refôrço de rancho tart.. 85 do CVM) (ou quantítutrvo de rancho majorado - parágra1'0 única <ia art. 85 do CVM, no caso
de cabos" soldados, marinheiros e tal-

felrcs) ;
c) Eta.pas Tipo 11 - _ímportâncta

correspondente ca sarna do quantítatívo de subsistência e refôrco de rancbo majorado (parágrafo único do 3,.1:120 85 do CVM, para Os mencionaelos neste artigo) .
B. Etapa Complementada - coneurctõa 'pelo valor da Ração Comam

ATOS

00 PODER EXECUTIVO

2Q7

9. As organizações de subsístêncíá
da Marinha, do Exército e da Aero··
náutica poderão suprir-se reciprocamente, independente de concorrência,
coleta ou tomada de preços.
10. No que ror aplicável às Fôrç'<1.,-5
Singulares e como resultante da anoção _ de
regime de 'subsistência, O,
quantitativo de subsistência se destina:
a) à aquisição dos gêneros de pajor
ou de subsistência; integrantes das
respectivas rações;
b) a despesas de armazenamento"
conservação e outros, inerentes ao
runcicnamento dos estabelecíment.os
de subaístêncía (dentro do limite de
20% incluídos no valor do quantrtaUva de subsistência fixados), tais co-mo:
- cota de salário' do pessoal pago
pelos recursos internos;
- aquisição de material dê aplicação, de transformação e de COnStL.'TlO,
inclusive combustíveis:
- aquisição de materíal permanecrto, lnclusíve o de transporte;
- - reaparelhamento, manutenção e·
reparos nos bens móveis (Inclusive
lidades;
Viaturas) e imóveis,
b) a partir do 219 (vigésimo primeiro) tia da partida do último pôrto
11. O quantitativo de subsístênc-ía
nacioner, será calculado em moeda
não atenderá às despesas de transestrangeira o valor total . d. a etapa.
porte ferroviário, fluvial ou marítimo
e taxas portuárias; que devem correr
5.3 Nas viagens de navio ao exteà conta dos recursos próprios das donor para as quais não tenha sido autacôes correspondentes, cujo numerátcrizada despesa em moeda estrangeirio será entregue, diretamente, peles
ra, o ' valor da etapa será igual ao
órgãos de finanças aos estabelecfmenmaior fixado para o território natas de subsistência.
càonal ,
6. A indenização da Etapa ocmum
12. Quando sob regime de subsísem dinheiro SÓ caberá nos cesos pretêncía, os quantitativos de subsistênve.tce no art. 87 do CVM e seus pacia fixados pelo presente decreto serágrafos. 9,S praças de graduação tnrã-o pagos aos estabelecimentos profcrtcr a 39 sargento, como é estabevedores, pelos órgãos .de finanças, per
lacíüo.
trimestre adiantado. A prestação de
contas dêsses quantitativos será rea7. '0 militar; quando em serviço de
Iteada
de acôrdo com as instruções em
c.:.urar;àocontinuada de 24 (vinte e
vigor,
quatro) horas em organização mimar
toem rancho, fará jus a diária de ali-..
13. No que fôr aplicável às Fôrças
mcntaçâo de que trata o art. 37 do
Singulares e corno resultante do reCVM, desde que sua organização ou
gime de subsistência, a indenização
outra nas proximidades do local do
das economias de VÍveres às unidaserviço não possa fornecer alimentades administrativas será realizada
ção ~ por conta do Estado (§ 39 do
pejos estabelecimentos provedores, de:
art. 82 de CVM) ,
acõrúo com .os preços QOs artigos da
Tabela da Ração Comum vigente,
8. -Fn jus à alimentação por conta
aprovadas pelo órgão competente da
da Estado o aluno dos Centros e Esrespectiva Diretoria de Intendência.
colas di; Formação de Oficiais da 8,'313.1 Quando o preço de aquísíçâoserva, quando em exercício e instrução que a. justifiquem (alínea e' do
fôr inferior ao da Tabela, a íncícm..
an. 82 do CVM).
zaçao tar-se-à obedecendo àquele,

aci'escido de complementos destinados
a a.tenaer ao maior õispêndlo energético decorrente da natureza dos serviços e constantes da respectiva tebela.
C. Etapa Especial - enquanto não
forem aprovadas suas tabelas, seu
custeio. será atendido com o acréscimo, ao valor da Etapa Comum, em
suas diferentes modalidades, dos Oompjementçs, constantes da respectiva
tabela,
.
5.1 Nas Missões operativas ou Admíntstratívas, refertdas na alínea C
do artigo nv 1()3 da Lei nv 4.328-64
<CVM) serão observadas, para o abono ou. municíamento de etapas, as
normas que especificamente forem estabelecidas, em cada caso.
5.2 Para efeito de municíamento da
etapa, nas viagens de navio ao extertor, em que fôr autorizada a despesa
em moeda estrangeira, será observado o seguinte:
a) a partdr do primeiro pôrto estaangeíro, será calculado em moeda,
estrangeira o quantitativo de rancho
ou refórço de rancho, em suas moda-
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14, Nas Organizações Militares
cujo horário de trabalho exigir a pormanêncta .contdnuada de pessoal per
8 (Oito) horas diárias de efetivo trabalho, ou 'mais, deverá, em prmcípio,
ser providenciada a instalação de
rancho (§ 1° do art. 82 do CVM).
14.1 Enquanto não forem obtidos os
meios para a Instalaçâo de rancho
próprio e, em outros 9asos especiais, os
comandantes, diretores ou chefes das
organizações, cujo horário de trabalho
jõr de 8 (oito) horas diárias ou mais,
poderão, mediante entendimento prévio,' e publicação em Boletim Interno,
autorizar a utilização de refeitórios de
outras organizações que forem mais
convenientes, seja pela viztnhança de
sua sede ou do local onde se enccntr« o pessoal de seu efetivo prestando servíço . O saque ou munícíamento
das etapas e complementos, nesta situação, será feito de acôrdo com J;l,S
normas vigentes em cada Ministério
Militar.

15. As Diretorias de Jntendêncía
dos Ministérios Militares deverão fornecer, na época oportuna, ao Grupo
de Representantes da respectiva Fôrça junto à comissão de Alimentação
das Fôrças Armadas, todos os elementosibástcos para a fixação periódica
dos valõres das etapas e coenpjemen-

too.

16. Os saldos verificados mensal ..
mente no título Rancho terão os destinos prescritos nos regulamentos ou
instruções pertinentes a cada F61·ça.
1'7. As irmãs de caridade contratanas pelos hospitais e sanatórios serão
para efeito de saque ou municiamcn~
to de etapas, equiparadas aos sa-rgentos.
18. Os servidores civis que perce»am 'por dotações orçamentárias, lotados, designados ou destacados para
para prestar serviços em orgamzaçces
que disponham de ranct:-0 organizado
e cujo horário de trabalho eX1Ja P81'-,
manêncía por 8 (oito) ou mais hoTas diárias, farão jus, no~ dias de
efetivo sarvíçov
alimentação em espécíe, por conta do Estado.
'
19. A alimentação em espécie, por
conta do Estado, nas mesmas condicôes estabelecidas para os' servidores
cívís que percebam por dotacôea 0;,'çamentárras, fica também assegurada
ao pessoal civil pago pelos recursos
próprios das organizações militares,
ou por fundos especiais; aos estagiá; rios; aos internos; aos aprendizes;
à

aGS que prestam serviços nos Minis_
térros Militares pOI' fôrça de contra;
tos ou convênios; bem como aos cauornatos inscritos em exames ou COn~
curso, promovidos por Fôrça Arma.,
da, quando 'a Iocaüdade em que sa
realizarem as provas não coincidir
cem a de sua residência,
20. Para fazer face à alimentac:.ãe
do pessoal civil, nas situações previ;,·.
tua, será o mesmo arranchado, em
prmcipío para o almôço e café, quando apropriado. O arranchamento para
o .jantar será permitido quando
o pessoal civil rõr escalado para o
servíçc diário com duraçâc de 24 horas. O saque ou muníclamento integral de valor da etapa comum, para
o pessoal. civil que não rôr escalado
para serviço diário, com duração de 24
noras, dependerá de autorização mimaterial.
20.1 Para os fins dêste artigo, o
valor da etapa comum fixado para
a regrâo, zona ou localidade compre-o
ende as parcelas de 10% para o café,
50 % para o almôço e 40% para o
jantar. Nas organizações sob o regime de subsistência, o desdobramento, por refeição, das quautddadea dos
gemeras de paiol ou de subsistência
obedecerá o critério fixado pela Díretorta de Intendência da respectiva
Fôrça e o do quantitativo de rancho
será fp.)t.o nas proporções correspundentes li 1{), 50 e 40%· sõbrc o valor
fixado, respectivamente para o cate.
almóço e jantar.
SEÇÃO

2

Do Fundo de Estocagem e
Intercâmbio
~1. Picam mantidos o Fundo de Estocagem do Serviço de Subsistência da
Martnna e da Aeronàutíca.ve o F'U"!1do ele gstocagem e Intercâmbio, do
Exército, que serão denominados stmplcsmenue "Fundo de Estocagem e
jntercâmbío"
(FED, observado 9
seguinte;
21.1
Da Recalta
A receita do Fundo de Estocasem
e mtercámbto será oonstttuída:
a) pelá taxa de 3% (três por C:;l1to) calculada sôbre o valor total apurad'o' dos quantitativos de subsistêncía de todos os efetivos arranchactos
de cada Fôrça Armada;
,
b) pela taxa de 3% (três por cento), calculada sôbre o valor total apurado doa quantitativos de subsistência
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da ração de forragem (somente aplicével ao Exército) ;
O) de outras fontes.
21;2 -
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cruzeiros). Acima dessa importância,
a. despesa dependerá de autorízacão
ministerial ouvida a Diretoria de Intendência da Marinha.

Dos Fins

O p'undo, de Estocagem e Intercâmbio tem como finalidade principal
ativar os suprimentos de viveres e
forragens pelas Diretorias e Bubdtretortas especíalízadasvda Diretoria .-de
Intendência de cada' Fôrça Armada,
através de investimentos de capital,
em
beneficio da alimentação da
tropa.
21.2.1 Para consecução da finalidade citada, o FUndo de Estocageeu de
jntcrcâmbío será empregado' diretamente pelos serviços próprios:
a) na aquisição de gêneros e Jorragens, nos períodos de safra, nas fontes de produção, com o objetivo de
manter os níveis mínimos, preestabelecldcs:
t» no. reaparelhamento, manutenção, ampliação e funcionamento das
Organízaçôes envolvidas na obtenção,
oontrôle, armazenagem e dístrfbuição
de artigos' de subsistência;
c)
no financiamento de gêneros
componentes da Tabela de, Ração Comum, desde que cercado das respectives garantias.
21.2.2 No Exército,' a letrab, citade no período anterior, terá os seguintes limites de apllcaçâo:
aJ até o-s 3.000.00-0 (três milhões
de cruzeiros) - apresentação dos pedidos formulados pelos diferentes Estabelecimentos de Subsistência ao Diretor 'de Subsistência, que autorizará
seu emprêgo, após necessário estudo;
b) daquele limite até o de Crg •••
6.000.000 (seis milhões de cruzeiros),
'nas mesmas condIções, à autorização
do Diretor-Geral de Intendência;
c) dêsse último limite até o de ors
18.0'00.000 (dezoito milhões de cruzeiros) , à autorização do Chefe do Departamento de Provisão Geral;
d) as que excederem aos tetos acima fixados, à audiência do Departamento de Provisão Geral e autorização mmtstertal ,
21.2.3 Na Marinha, na mesma letra b, citada em 21.2.1, será autonzada a despesa pelo Diretor-Geral de
Intendência, por proposta dos Depósitos de Subsistência, até o limite de
Cr$ 20.0DO.OOO (vinte milhões de

21.3 -

Da Administração

A administração do FEl ficará a
cargo da Diretoria de Intendência, na
Marinha e na Aeronáutica e da Diretoria de Subsistência, no Exército,
compedmdo-ljie o seguinte:
a) aprovar os programas de 'aplicaçâo do tundo de estccagem, até os límítes que lhes são outorgados:
b) autorizar as aquisições e os serviços julgados necessários, bem como
as despesas respectivas, nos termos
destas mstruçõea.
c) autorizar os auxílios, financiamentos e empréstimos, fixando 005
prazos para o resgate dêstes últimos.
21.4 -

Disposições Gerais

21.4.1 A percentagem de 3% (três
por cent-o) do FEl não esta integrada no quantitativo de subsistência e
será requisitada adiantadamente, por
trimestre.
21.4.2 A aplicação do FEl obedecerá ainda às instruções complementares baixadas em cada FA, visando
à sua maior flexibilidade e controle.
21·.4.3 A juízo das Diretorias de Intendência da Marinha e Aeronautíca
e da Diretoria de Subsistência do
Exército, poderão ser concedidos empréstimos . e auxílios aos reembolsáveis, às fazendas, às granjas e aos estabelecimentos e entrepostos de suesístêncía que lhes sejam subordínados.
SEÇÃO

a

Do .c0mplemento-

22. Os complementos só poderão
ser sacados ou municiados nos têrmos
exatos das presentes Instruções e tãosomente pelas organizações e nas 'situações expressas na Tabela de. Fixação dos 'çalôres dos Complementos.
23. O saque ou municiamento dos
Complementos, Escolar, Hospitalar e
gspecíal sómente será permitido quando, na realidade, rôr fornecida a Ração Complementada.
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24. Em hipótese alguma, os:comple-mentes poderão ser pagos em dt.nheíro.
'25. Os complementos serão <!eytdos
nos dias em 'que- houver atívldade
normal ou extraordinária,' no que tange à missã-o principal da orgamz~.Q~~o
bem como nos casos de prollioldâ: 0
para 03 elementos nela compreendidos. .
23. O complemento Escolar sómente poderá ser sacado ou munícíado
durante o ano letivo, Inclusive época
de exames, para os alunos com direito à alimentação, por conta do Estado, para, os militares que e~ercem
função de docência, ensino ou ínstrução bem como nos dias de recesso,
par~ os alunos de Esco~.a~ ~repara~6
Tias, de FOJ;mação de onerais da ~t~va

ou de praças e gratuitos de ColeglOs
Militares.
27. Os alunos dos centros; ~s.colas
e Núcleos de Formação de OfICIaIs da
Reserva farão jus à alimentação por
conta do Estado nos dias de exercício e instrução que a justifiquem
(alínea e do art. 82 do CVM) .
28.. Os militares baixados aos hospitais e sanatórios militares sob regime dietético, farão jus a uma etapa complementada, equivalente ao valor da Etapa Comum vigente para a
região, zonas ou localidade, e mais o
complemento previsto para as organizações hospitalares.
29. Em regime de pôrto, os submarinos, navios faroleiros, hidrográficos,
rebocadores de alto- mar e corvetas,
terão o mesmo muníciamento dos demais navios.
30. somente' o pessoal que efetivamente estiver de serviço à noite, em
viagem, em navios, nos quartos de
zero às quatro e de quatro às oito hotas fará jus ao municíaenento do Complemento Especial correspondente.
31. O complemento atribuído ao
pessoal embarcado, destina-se a
custear o excesso de despesa nos navios de guerra quando em viagens.
prontidão ou repa-ro fora da sede, inclusive quando, em viagem, houver
necessidade de substituiçã-o de gêneros em virtude de deterioração ou
perdas, que resulte em munícíamento
de outros gêneros, cabendo ao Comandante do navio, até o limite eonstderado, justificar o acréscimo verificado.

,

32. omuniciamento do complemento especial atribuído. ao pessoal" eenbarcado não será concedido aos submarinos,. navios hiôrográfícos, Iaroletros, rebocadores de alto mar e cervatas, quando em viagem fizerem uso
do complemento a êles previsto na
Tabela de Fixação dos Valôres dos
Complementos.
33. Os Escafandristas e HomensT2..S, jeuaileiros-paraquedíatas, componentes de Unidades 011 Subuntdades
de Policia de Guarda, do Grupamento de Unidades. Escola, da Dívísác
Aeroterrestre ou da Companhia Místa de Transporte, farão jus no mâxímo, a cinco' dias por semana ao
complemento que lhes é atribuído,
durante o ano. de instruçã-o, excluídos
'os períodos de incorporação e desíncorporação.
34. O lanche de bordo de avião será fornecido às tripulações dos aviões
da FAB e aos militares que viajarem
nesses aviões em objeto de serviço,
instrução ou treinamento, com duração .de vôo superior a 3 <três) "horas.

. 34. 1 O valor. do lanche de bordo
fixado em razão do tempo' de vôo e
estabelecido para período de 3 <três)
a 6 (seis) horas e superiores a 6 (sem)
horas.
.
34.2 Os vôos de instrução ou treinamento de âmbito das organlzaçêes
isto é,Vôos locais, não darão dírertc
ao saque, devendo a despesa correr à
conta do arranchamento normal.
34.3 A Percepção do lanche de bordo não interfere com o díreíte à ração ou diária de alimentação.
35. O Complemento Re'gional será
aplicado de acôrdo com as instruções
que se seguem.
35.1 O Complemento Regional, da
Etapa Comum, destina-se a bem assegurar a alimentaçâo dos arranchados e será empregado no que fôr necessário à satdsfacâo das' necessidades
impostas pela natureza dos serviços
do rancho, bem como para suprtr deficiências dos recursos flnanceíros
para aquisição dos componentes da
ração e para satisfazer outros encargos inerentes à estoeagem, produção,
conservação, transporte, preparo e distribuição da alimentação.
35.2 O valor do complemento Re~
gional calculado sôbre o efetivo arranchado.
é

é
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35.2.1A-parte do Complemento Regional atrfbuída às Organizações Militares serâ sacada ou municiada
mensalmente em função do efetivo
arranchado e abrangerá, também, no
Exército - para as unidades fora do
regime de subsistência, a parcela atnbuída aos Estabelecimentos de Sub~istência provedores.
35.2.2 A parcela destinada aos, Depósitos de Subsistência, da Marinha
e aos estabelecimentos de Subsistência do Exército será sacada ou reoutsttada, dos respectivos órgãos de finanças, trimestral e adiantadamente,
por estimativa. No Exército serão
considerados os efetivos arranchados e
sob o regime de subsistência e na Marinha os supridos pelos Depósitos e:e
Subsistência, revertendo a dos demais
efetivos municiados para a Díretorta
de 'Intendência da Marinha.
35.2.3 O valor atribuido à Diretoria
de Intendência da Marinha, Diretoriá
de Subsistência do Exército ou Dltetoria de rnteneêncíe. da Aeronáuttea
será sacado ou requtsttaõo dos respectivos órgãos de finanças, trimestral fi
adiantadamente, por estimativa. ~
35.3 O saque ou requisição do Complemento Regional será feito independentemente de. qualquer outro complémenta abonado.
35.4 A aplicação do Complemento
Regtonal e do saldo que venha a apresentar durante ou no encerramento
do exercício, pela Diretoria de Intendência e Depósitos de Subsistência da
Marinha, Diretoria de Intendência da
Aeronáutica, ou Diretoria de SUb::;lStência e Estabelecimento de subsistência do Exército obedecerá às prescrições específicas de cada Fôrça
Singular. dentro da finalidade precípua do Complemento Regional.
36. O quantttatívo destinado à naçâo de .Reserva será sacado ou' requi-

sitado pelo Depósito de Subsistência
do Rio co Janeiro na Marinha, pela
Diretoria de Intendência -da Aeronáutica e pela Diretoria de Subsistência,
no Exército, e calculado sôbre o total
de militares arranchado em cada trlmestre.
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36. i A receita apurada para a. produção da ração de reserva constituirá
um fundo especial intitulado Fundo
de. Ração de Reserva destinado a
atender às despesas com:
a) estudo, elaboração e experfmentaçâo de protó~ipos;
b) transporte de material e pessoal,
diárias de alimentação e pousada dos
encarregados de cumprir missões l'e·
Iacíonadas com o fim em vista, quando não forem atribuídas essas despesas às dotações orçamentárias;
c) mostruários e publicações;
d) custeio da produção, estocagem
e dlstribuiçâo para o consumo;
e) pessoal, material e serviços relacionados com o assunto, não previstas
nas alíneas anteriores, após aprovação
devida.
36.2 O Estado-Maior das Fôrças Ar~
madas, também manterá um Fundo
de Ração de Reserva, constituído de
5% (cinco por cento) da arrecadação
do Complemento da Ração de Reserva e que lhes serão destinados pelas
Fôrças Singulares, para atender despesas, . da Comissão de Alimentação
das Fôrças Armadas na forma prescrita em 36.1.
36 ~ 3 Os recursos escriturados no
Fundo de Reserva não ficarão subordinados à aplicação em prazos fixos
ou dentro do exercício financeiro e,
observadas as prescrições constantes
do Decreto nc 53.9'70, de 17 de junho
de 1964 (Aprova o Regimento Interno
da Comissão 'de Alimentação das, Fôrças Armadasr ; deverão, em sua totalidade, 'ser utilizados exclusivamente
na consecução dos objetivos mencionados em 3$ .1, sendo dispensadas,
para a.s aquisições em geral e demais
encargos do Fundo, as concorrências
ou tomada de preços nos têrmos (aLei nc 4.401, de 10 de setembro de
19S4 (Estabelece normas para a licitação de serviços e obras e aquisição
de materiais no Serviço Público da
União) .

36.4 Nos dias de consumo da Ração de Reserva não será sacada ou
municiada a Etapa Comum.
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DECRETO Nº 58.970 - DE 2
DE 1966

DE AGÔSTO

A,bre, pelo Ministerio' dàs W!'Í1W8 -6 Energia, o crédito

Cr$ 3.902.888 (três milhões, mooecentcs e dois mil,
e Ottf' cru..zel1·os) para o fim que esiecitíca.

de

.

oitoc,~tttos

e oitenta

I'S]Ji3E<ai

Ó Presidente da Repúbüca. usando da atribuição que lhe confere.» artio-o 87, item r, da Oonstátuição Federal, da autorização -contida no ~rtigo
g"'" da Lei nv 4.939; de 20 de marco de 1965, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas da ,Unilio,' em cumptímento ao que determina o art. 93 do Rq!ulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 Pica aberto p810 Ministério d8;S Minas e Energia, o crédito especial de Or$ 3.g02.888 (três mftbôes, novecentos e dois mil, oitocentos e
oitenta e oito cruzeiros) para atender as seguintes despesas:
CONSELHO Nf.ClONA1 DE AGUAS E ENERGIA ELf:TRICA
DESPFSAS ORDINÁRIAS

c-s

Cr$

Verba 1.0.00 - Custeio
Consígnação 1.5.00 - Serviços de Terceiros

Subconsignações:
ríumtnecâo, fôrça motriz e gás .....•
l.iL 11 - Telefone, telefonemas, telegramas,
radíogremas, porte postal e assinatura de
caíxas postais
.
1.6.04 -

10.000
60.000

70.MO

CONSELHO NACIONAL DO PETRóLEO
DESPESAS

Verba 1.0.00 -

ORDINÁR!AS

Custeio

o-s

o-s

Conslgnação 1.1.00 -- Pessoa] Civil

Bubconslgnações:
1.1.13 - Gratificação de função (Lei número 3.780, de 12 de julho de 19-6Q, artigos
119 e, 139, parágrafo Ymícoj .. ; .....•......
1.1.27 - Abono (Lei nv 3.826, de 23 de novembro de -19GO, artigos 79 e 90) .•..............

2.21Hl.680
1.352.208

3.632.868

LABORATóRIO DA PRODUÇAO MINERAL
DESPESAS'

ORDINÁRIAS

Verba 1.0.00 - Custeio
Consignação 1.5.QO -- serviços de Terceiros

crs

Cr$

Subconsígnaçôea:
1.5.04 .:...... Iluminação, fôrça motriz e gás ....
TOTAL GERAL

200.000

200.000
3.902.888
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Art.- 29 O crédito especial de .que trata o' presente decreto .será a.rtemàtrcamente registrado e distrfbuído ao Tesouro Nacional, pelo Trfbemal
de Contas da União.
Art.. 39 Este decreto entrará em vigor na data d~ sua publicação, revogadas as disposições e~ contrário.
Brasília"2 detagôsto de 19ô6; 1459 da Independência e 78Q da Repúb!ica.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Bulliôee
Mauro Thibau

EtlECRETO -N9 58.971 ..,.- DE 2 DE

DECRETO NÇI &8:9-72 -

DB 2 DB

AGÔSTO DE 1966

AGÔSTO DE 1956

Concede à ,Companhia de NavegaçãD
NORSUL autorização para continuar
a funcionar como emprésa de na-

Concede à Companhia de NClvegaçüo
Santos N ASA -r- autori~açü0
para continuar a junciOnar como
emprésc de navegaçãoft~ 'cabotagem.

..neçação de cabotaçem .

O Presidente -da' República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição PeO Presidente da República, usando
deral, e nos têrrnos do Decreto-lei nu- . da atribuição que lhe confere o artimero - 2.784, de 20 de novembro de
go 87, inciso I, da Constituição Fe1940, decreta:
deral, e nos têrmos do Decreto-lei núArtigo único. É concedida à Commero 2.784, de- 20 de novembro de
panhia de Navegaç~o NOR8U.L, com
sede na cidade do RIO, de .janeiro, Es-~ 1940, decreta:
tado da Guanabara, autorizada a funArtigo único. É concedida à. Com ~
cionar pelo Decreto nc 53. 5'5{). de 6 de
íevereíro de 1964, autorização para
panhía de Navegação Santos .,.- NASA
continuar -a funcionar como emprêsa
-, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, autortde navegação de cabotagem. com as
alterações estatutárias apresentadas e
zada a funcionar pelo Decreto numero 53.549, de 6 de fevereiro de 1964,
com o capital social elevado de Cr$
autorização para continuar a funcio20.ü-OO.OOO (vinte milhões de cruzeinar como emprêsa de navegação de
ros) para Crg 5CO.OOO.OOO (quinhentos
milhões de cruzeiros), por meio da
cabotagem, com .as alterações estatutuártas apresentadas, mantendo-se,
emissão de novas ações, ficando o referido capital dívidido em 500.000
contudo, inalterado o capital SOCiJI..l na
(quinhentas mil) ações nominativas,
importância de Cr$ 20.{).OO.OOO (vinte
milhões 'de cruzeiros), dividido em ...
do valor unitário de Crg 1. 000 (hum
20.000 (vinte mil)' , ações ordinárias,
mil cruzeiros), sendo 30{).Oüo(trezennominativas, do valor unitário de OIS
tas, mm ações ordinárias e 2úO.000
(duzentas mil) ações preferenciais,
1.000 (hum mil cruzeiros) -t distribuídas com base na Lei no 2.100, de 5
distrfbuidas com base na Lei número
de fevereiro de 1954, consoante reso2.180. de 5 de fevereiro de 1954, consoantc resoluções aprovadas em Asluções aprovadas em Assembléiassembléias-Gerais Extraordinárias, reàGerais Extraordinárias, realizadas a 14
Ilzadas a 26 de' outubro de 1964, 4 de
de maio de 1985, 17 de setembro de
janeiro de 1965 e 10 de novcmbro Be
1965 e 30 de dezembro de 19'85,
1965, obrigando-se a mesma sociedaobrigando-se a mesma sociedade a
de a cumprir integralmente as leis e
cumprir integralmente as leis e reregulamentos em vigor, ou que vegulamentos em vigor, OU- que venham
nham a vigorar, sôbre O· objeto da
a vigorar, sôbre o objeto da presente
presente autorização.
autorização.
Brasília, 2 de agôsto de 1966; 145Q
Brasília, 2 de agôsto de 198fS; 1459
da Independência e 78Q da República.
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio .saos-un«

-Paulo Egydio Martins.
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DECRETO N.9 58.973 - DE 2 DE,
'AGÔSTO DE 1966
Outorga concessão à naaso Atalaia de
Serçipe S. A., lJ[I,Ta instalar uma
estação âe radiofEjUsão s o n o r (1
(onde média).

O .Presidente da República, usando
da -atribuição 'que lhe 'confere o artigo 87 nv I, da Constituição Fe-

deral e "tendo em vista o disposto '10
art. 59, nv XII, ia mesma Constitui-c
cão e o que consta do Parecer núme.ro -833-65, do Conselho Nacional de
Telecomunicações, decreta:
Art. 1.9 Fica outorgada concessão
à Rádio Atalaia de Sergipe S. A., nos
têrmos do art. 28 do Regulamento
dos serviços de Radiodifusão, para estabelecer na Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, sem direito de exclusividade, uma estação radíodífusara sonora, (onda média).
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão, obedecerá as
cláusulas que com êste baixam, rutu-toadas pelo Presidente do Conselho
Nacional de Telecomunicações e, deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publícação dêste Decreto no Diáro -otíclal, - sob pena de se tornar nulo de
pleno direito, o ato da outorga.
Art. 2.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de .agosto de 1966; 145'?
da Independência e 739 da Repú-

blíca.

H. CASTELLO BRANco
PRESIDlJ.'NCIA DA REPúBLICA

NACIONAL DE
COMUNICAÇÕES

CONSELHO

TELE_

Cláusulas a que se refere o Decreto
n9 áS. 973 de 2 de agôsto de 1966:

I

Fica assegurado 'a Rádio Atalaia de
Sergipe S. A. o direito de estabele,
cer, sem exclusividaoe, narDídade de
Aracaju, Estaúo de Sergipe uma estação de onda média destinada a executar o serviço de radiodifusão com
finalidades educativas e culturais vísendo aos superiores ínterêsses do 'País

e subordinadas às oorfgações institUídas neste ato.
II

A presente concessão é outorg;ad'l
pelo prazo de 10 (dez) anos, e entrará em vigor na data do reo'istro
oeste contrato pelo 'I'ríbunal de C..m tas da União, não se responsabilizarl._
do o Governo Federal por indeniza_
çâo alguma, caso o contrato. por qUhlquer motivo, não venha a ser regi'3_
trado.

lU
A concessionária é obrigada -a:

ter sua diretoria e .quadro <;:(Jcíal constituídos exclusivamente dos
brasileiros a que se referem as alíneas
I e Il do artigo 129 da, Constátuíçâo
Federal;
b) admitir, para as funções técrncas ou operacionais relativas à execução dos serviços de radiedifusào
somente brasileiros ou estrangeiros
com residência exclusiva no Pais.
permítdda, porém, em caráter excepcional e com aurorrzaçâo expressa
do CONTEL, a admissão de espactalistas estrangeiros, mediante contrato, em qualquer hipótese, deverão ser
observadas as qualificações técnicas
e habilitações estabelecidas no R€gulamentctaprovado pelo Decreto !)9
52. 795, de 31 de outubro de 1963;
c) manter, efetivamente, na totalidade dos seus serviços," dois terços
(2/3), no mínimo, de pessoal brasileiro;
d) não transferir, direta ou mdíre..
temente a concessão, sem prévia autorização do Govêrno:
e) suspender o serviço, nó todo ou
em parte, pelo tempo que rôr determinado, nos prazos previstos nas leis,
regulamentos e instruções vígentes e
futuras que regem a matéria tão logo
seja notificada pela autoridade competente, fazendo cessar as transmissões ato contínuo ao recebimento da
Intímaçâo, sem que, por isso, asststa
à concessionária direito a qualquer
indenização;
f) submeter-se, na forma da lei e
dos regulamentos, à fiscalização do
Govêrno Federal, ao qual fornecerá
todos os elementos exigidos para êsse
fim;
a)
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(I) pagar taxas e contribuições existentes ou que venham a see estacciecídas em lei ou ::':P-S'ulamento:
h) manter em dia os registros qe
pl'ogTamação, de acôrdo com o estipulado no Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 52.795, de 31 de outubro de 1963;
i) irradiar diàriamente, os boletins
ou avisos do serviço meteorológico
bem como integrar, gratuitamente as
Rêdes de Radiodifusfn, sob a direção
da Agência Nacional do Mínistérto
da Justiça e Negócios Interiores, sempre que para isso seja convocada pela autoridade competente, quer para.
a transmissão do programa "A Vos
do Brasil", quer para a divulgação
de assuntos de relevante interesse
nacional;
1) irradiar, com indispensável prtortdade : e a título gratuito, os avises
expedidos pela Chefia de Polícia jo.,
calou autoridade congênere, em cusos de perturbação da ordem pública, incêndio ou inundação bem como
os relacionados por acontecimentos
imprevistos;
1) submeter, no pra-zo de 6 (seis)
meses, a contar da data do registre
do contrato pelo Tribunal .de Contas
da União, à aprovação do Conselho
Nacional de Telecomunicações, o local escolhido .para a montagem da
estação, bem como as plantas, orçamento e tôdas as demais especificações .técnicas dos equípamentos ;
m) inaugurar o serviço
definitivo
no prazo de 2 (dois) anos, a contar
da data da aprovação de que trata a
alínea anterior;
n) submeter-se aos preceitos estabelecidos nas convenções Internacío.,
- nais e regulamentos anexos aprovados
pelo Congresso Nacional, bem como
a tôdas as disposições contidas em
Ieís, decretos, regulamentos e instruções ou normas que existam ou ve~
nnam a existir referentes' ou aplicáveis ao serviço da concessão;
O) não alterar, em qualquer tempo,
seus estatutos ou centrar social; nem
fazer transferência de ações ou cotas sem que tenha havido prévia autorização do Govêrno Federal;
·11) manter sua estação em perfeito
funcionamento com a eficiência necessária e de acôrdo comas normas
técnicas e operacionais que estiverem
em vigor ou vierem a ser fixadas

pelo CONTEL;

q) manter a Sua escrita e contabilidade padronizadas de acôrdo com as
normas estabelecidas pelo CONTEr.;
r) não firmar qualquer convênio,
acôrdo OU ajuste, relativo à utilização das freqüências consignadas e exploração do serviço, com outras emprêsas ou pessoas, sem prévia autorização do CONTEL;
s) obedecer às instruções baixadas
pela Justiça Eleitoral, referentes à
propaganda eleítoral ;
t) cumprir tôdas as prescrições contidas em leis, regulamentos e tnstruções que existam ou venham a existir; referentes" a programação.

IV
Fiéa assegurado à União

'J

dil'e.ito

sôbre todo o acervo da sociedade, para

garantia da liquidação de
débito' para com ela.

qualquer

V
A freqüência consignada à soctedade nâo constitui direít., de Proot-íedade e ficará sujeita as regras
estabelecidas na legislação vigente ou

na que vier a disciplinar a exe.cução do serviço de radícdifusâo, incidindo sôbre esna freqúênela o ctreíto de posse da União.

VI
Em qualquer tempo são aplfcávels
à concessionária os preceitos da. legislação sôbre desapropriações e requisições.

VII
A inobservância de qualquer das
estipulações contidas no presente
contrato sujeitará concessíonárra às
penalidades estabelecidas em leis e
regulamentos. Não havendo penalidade expressamente prevista, aplicarse-á pena de multa 'a ser fixada pelo
CONTEL, observados os príncípíos do
artigo 63 do Código Brasileiro de
Telecomunicações.

VIII
Findo o prazo a que se refere a
cláusula H, será declarada 'perempta
a concessão, se a concessionária decair do direito à renovação.
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3

DE

AGÔSTO DE 1966

Auto1'iza sociedade
p o r ações, c(m~
sede em Roma, Itália, a adquirir,
em' truneterêncía de aforamento, o
aonunic útil do terreno :le marinha que menciona, no Estado àa
Uuanabara.

o PresIdente da República, usando
da atrtbutçáo que lhe confere o artigo 87. inciso I da: Constituição Federal e tendo em vista o disposto no
artigo 205, do Decreto-lei no 9.760, de

5 de setembro de 1946,~ decreta:
Artigo único. Fica "Alitaüa Línes
Aeree Jtauane-Socíetá per Azioni",
com sede em Roma, Itália, 'autonzada a adquirir, em ,transfecência de
aforamento, a tração de 27.145/1{}GO;
do domtnto útil do terreno vde mar.rnha situado na Avenida' Atlântica
nv 1.936, correspondente à loja B,
no Estado da Guâna1;)ara, .conforme
processo protocolizado no Ministério
da Fazenda sob o número 218.476, de
1965.
Brasília, 3 de agôsto de 19ü6; ,1459
da Jndependência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões

DECRETO N,9 58: 975

Dlii

3

DE

AGÔSTO DE 1966

Fixá os preços -mínémoe oósíeoe relativos à safra do ano doe 1967, para
o algodão das Regiões Central e
M ~ridional./

O . Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I da consütuieão, -e de

ácôrdo com o disposto na Lei número
1.506, de 19 de dezembro de 1951,
com a nova redação dada pela Lei
Delegada n.c 2, de 26' de setembro de
1962, -combinadas aos Decreto-Ieí número 2, de 14 de janeiro de _1966, e
Decretos números 57.391 e 57.660, respectivamente, de 'í de dezembro de
1965 e 24 de janeiro de 1966,. decreta:
Art. 19 Fica assegurado ao algodão
da Região Centro-Sul, da safra de
1967, a garantia de preços mínimos
básicos para as operações de ünancta-

menta ou aquisição do produto. nas
seguintes condições:
a) algodão em 'pluma - . 0 preço de
crs 13.130 (treze mil, cento e trlnta
éruzeiros) , por arrôba de 15 (quínze j
quilos, para o produto COI"1 fibra de
28 a 30 milímetros, do, tipo 5 regular
básico, pôsto nos armazéns gerais
particulares da Capital do Estado de
São Paulo ou portos de escoamento;
"b) algodão em caroço o preçe
de Crg 4.200 (quatro mil e duacntcs
cruzeiros), por arrôba :1e 15 (quinze) quilos, para o produto do tipo 1)
regular, básico, no mten.» do Estada
de São Paulo (localidade de Mirante
do Paranapanema) . '
§ 19 Entende-se por safra de 1967
a colheí ts, correspondente ao cnc
agrícola de 1966-67, compreendendo
êste O período eutre 1Q de agõstc a
31 de julho do ano subseqüente.
§ 2.9 Entende-se,· igualmente,
p_ll'
Região Centro-Meridional, os Estados do. Espírito Santo, Rio de Janeiro,
São Paulo, Minas Gerais Paraná,
.Santa Catarina, Rio Grande do Sul
Goiás, Mato Grosso e o Distrito Federal.
Art. 2.t' Para a reaüzação cas operações de financiamento ou aquisj\~f.i..)
nos demais Estados produtores das
Regiões centrei e Meridional, serão
deduzidas as despesas necessáríae à
colocação do produto nas condtcõcs
referidas no artãgo 1.0 dêste decreto,
na forma do artégc 69 da Lei numero 1.506, de 19 de dezembro dE! 1851,
modificada pela Lei Delegada numero 2, de 2,6 de setembro. de 1962. EÍltretantc, fica facultado. à Dtretcrfa
Executiva da Comissão de Fmancxamenta da Produção (CFP) , com prévia audiência do Plenárto, eleger
centros de convergência da produçâo,
no interior dos Estados em tuncâo
dos quais 'serão procedidas as dFOUções que lncldírem sôbre 0·3 meças
mímmos básicos fixados neste Da-.
ereto.
Art. 3,Q As operações de au.nsicâo
011 fínancíamento serão reaítznoas
com produtores OU SU8.S COOpP1'~{"V2,s.
podendo, entretanto, as de ttnanctamento.vcom opção .de venda. em carãter excepcional, ser estendidas a
terceiros, desde que comprovem ler
pago aos produtores preço nunca inferior aos valôres fixados nas alíneas
"a" .e. "b" do artigo 1'<:" observadas
as dispostcêes constantes do decreto
n.v 57.391, de 7 de dezembro de 1965,
modificada em parte pelo Decreto nú-

ou
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roera 57.660, de 24 de janeiro 1966, e
as normas que forem estabelecidas
pelo Plenário da Comissão de Financiamento da Produção.
Art. 45' Os limites e prazos dos nnanciam~ntos previstos neste Decreto; serão estabelecidos pela Comíssãc
de Financiamento da Produção, de
acôrdo com o artigo 79 da, Ler núme-,
1'0 1.506, de 19 de 'dezembro de 1951,
GOm a redação dada pelo artigo 1.'.1
da Lei Delegada n51 2, de 26 de setembro de 1962, atendidas as decisões
do Conselho Monetário Nacional. ex
vi do artigo 65 do Decrete-te! número 2, de 14 de janeiro de 1966.
Art. 59 As operações a que se refere o artigo 19 do presente decreto
somente poderão ser realizadas até
o dia 1.9 de março de 1968.
Art. 69 A fim de proporcionar maior
distribuição de crédito e de obter a
tntertorfzacâo do sistema de o-ecos
mínimos, o Banco do Brasil Snciedade Anônima fica autortzadn- a ceiebrar convênios- com Bancos cficíàls,
estaduais. regionais e também com
Bancos prtvadoa para execução tL&S
operações previstas, neste decreto,
mediante normas e condições prêvíamente aprovadas pelo Plenário (ia
Comissão de Financiamento da Produção:
Arb. 79 Os ágios e deságios para O;j
tipos não mencionados .neste Decre$0 serão estipulados em instruções
a serem baixadas pela Comissão de
Financiamento da Producâo .
Art. K9 A Diretoria Executíca da
Comissão de Pmancíamento da Producão índícara os níveis de pr-ece
mínimos Iicuidos nos centros d('> convergêncla, em função das deduções
que normalmente incidem sôbre os
preços básicos fixados neste Decreto.
Art. 9.9 Ficam liberadas as exportações do algodão, amparado pelos
preces mínimos, nos têrmos dêste Decreto, da safra referente ao ano agrícola de 19,66-67.
Art. 10. A Comissão de Financiamento da Produção expedirá as lns··
trueões necessárias à execucão dêste
decreto.
'
Art. 11. 1tste Decreto entrará em
vigor- na data de sua publicação. r;)-'
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de agôsto de' 1966; 145!;J
da Independência, e 789 da República.
1

H. CASTELLO BRANCO
Ney Braga

DECRETO N9 58,976 -

DE 3 DE.

AGÔSTO DE 1966
Fixa o preço mínimo básico relativo
à safra do Girassol de 1967 para,
o produto das Regiões CentraZ e
Meridional,

presidente da República, -usanda atribuição que lhe confer.e o
artfgo 87, número I, da Conatítuíção
e de acôrdo com O disposto na Lei
número 1. 506, de 19 de dezembro
de, 1951, com a nova redação dada
pela Lei Delegada n92, dê 26 de
setembro de 1962, combinadas ao
Decreto-Lei número 2, de 14 de janeiro de 1966, e Decretos números
57.391 e 57.660, respectivamente. de
7 de dezembro de 1965 e 24 de [anetro de 1966, decreta:
Art , 19 Fica asegurada ao gfrassol
das Regtões Central e Mertdícnal,
(19, safra de 1967, a garantia de preco mtnímc básico para as operações
de financiamento ou aquisição do
produto, nas seguintescondiç6.es:
O preço de Cr$ 15,000 (quinze. mil
cruzeiros), por saca de 60 (sessenta)
quilos líquidos para o produto do
ttpc 2 básico, observadas as especificações constantes do decreto 'ua,
mero 8.178, de 7 de novembro de
1941, acondicionado em sacaria nOVD
de anlagem ou algodão,
9 19 Conceitua-se como safra de
'1967 a colheita correspondente co
ano agrícola de 1966-67, compreendendo êste o período de 19 de
ugôsto a 31 de julho do ano subseqüente.
§ 29 Conceltua-se, igualmente,
por
l:tegião Centro-Merídíonal. cs Estados do Espírito Santo, Rio de Janelro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande
do Sul, Goiás, Mates Grosso e..' o
Distrito Federal.
Art. 29 Os-preços consignados no
artigo ,19 reterem-se ao produto pôsto
nos principais centros de consumo
do Pais, atendidas as condições e
especificações decorrentes da Lei
no 1.506, de 19-12-51, alterada pela
Lei Delegada nv 2, já mencionada.
§ 19 Para os efeitos dêste Decreto
serão considerados 'centro de consumo os respectivos portos de escoamento ou as cidades de São Paulo,
Cui-itiba, Belo Horizonte e Brasília,
adotada a alternativa que mais
O
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'convier

ao

produtor.

Entretanto,

fica facultado à Díretoría Executiva
da Comissão, de Financiamento da
Produção (CFP), com yrévia audíâncía do Plenário, eleger centros de
'convergência da produção, no iu-.
tertor dos Estados, em função do
quais serão procedidas as deduções
que íneídíremtsôore o .preçc mtrrímo
oastco fixado neste Decreto,
~ ~'? Para 'a realização das operações
Ce tinanclamento ou aquísíçao em

outras localidades do interior, não
dafínídas conforme previstas pelo § Jl.>
serâo deduzidas as despesas necessanes à colocação do produto nas
condições referidas no mesmo parágrafo, na forma do, artigo 69 da Le1
no rbnô, de 19-12-1951, modificada
pela Lei Delegada vnv 2, de 26-9-62.

Art. 31? As operações de aquisição]
.ou financiamento serão realizadas

com produtores ou suas cooperativas,
podendo, entretanto, as de financiamento, com' opção de venda, -em caráter excepcional, ser estendidas a beneficiadores, desde que comprovem 'G<:::1'
pago aos produtores preço nunca inferior ao valor fixado no artigo 1'?,
observadas as disposições constantes
do Decreto' no 57.391, de 7-12-·1965;
modificado em parte pelo Decreto
nv 57.660, de 24-1-66, e as normas que
terem estabelecidas pelo Plenário da
'Comissão de Financiamento da Pro
duçâo .

Art. 4'? Os límites e prazos dos flnaucíamentcs previstos 'neste, Decreto,
serão estabelecidos pela Comissão de
Financiamento "da Produção, de acôr ,
do com o artigo 7'? da. Lei nv 1.506,
de 19-12-51, com a redação dada pelo
artigo jc da Lei Delegada nv 2, de
26-9-32, atendidas as decisões do
Conselho Monetário Nacional, ex vi
do artigo 6Ç> do Decreto-Lei no 2 de
14r 1-1966.

Art. 59 As operações a que se refere
o arngo 19 do presente decreto sómente poderão ser realizadas até o
dia 19 de março de 1968.
Art. 69 A fim de proporcionar
maior distribuição de crédito e de
obter a interiorização do sistema de
preços mínimos, o Banco do Brasil
Sociedade Anônima fica autorízado .a
celebra-r convênios com Bancos ofictais, estaduais, regionais e também
e-om Bancos privados, para execução
das operações previstas neste Decreto,
mediante normas e condições prêvla-

mente aprovada-s' pelo Plenário da
Comissão de Financiamento da Produção.
Art. 79 Os ágios e deságios para Os
tipos uão mencionados neste decreto
5-21'200 estipulados em instruções a se.
rem baixadas pela Comissão de Ft.,
uancramento da Produção.
Art. 8 9 A Diretoria Executiva d8..
Comtssâo de Financiamento da Produçâo indicará' os· níveis de preços
mínímcs líquidos nos centros de convergência, em função das deduções
que normalmente incidem sôbre o
preço básico fixado neste decreto.
Art. 91? Ficam liberadas as expor.
taçôes de' Girassol amparado pelos
preços minímos, nos termos
deste
Decreto, da safra rcrerentó ao ano
agrícola de 1966-67.
Art. 10. A Comissão de, Financiamento da Produção expedirá as instruções necessárias
execuçao deste
Decreto.
Art. 11. aete decreto entrará em
vigor na data. de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 .de .agôstc de 1966; ~459
da Independência, e 789 da República.
à

H. CbSTELLO BRANCO

Octaoic Bulhões
Ney Braga

DECRETO N9 58.977

DE 3 DE

Ac;ÔSTO DE 1966

Fixa os preços mínimos básicos relativos à eotra de 1966-67, pa1'a os
produtos; amendoim, arroz. farinha
de mandioca, jeijão, milho e soja,
das Regiões Central e saeruuo-uü.

o Presidente da República, usando
da atribuição que, lhe confere. o artigo
87, número I, da Constituição e de
acôrdc com o dispôsto na Lei número 1.506, de 19 de dezembro de 195J.,
com a nova redação dada pela Lei
Delegada nc 2, de 26 de setembro de
1962, combinadas ao Decreto Lei número 2, de 14 de [anetrc de 1966. e
Decretos números 57.391 e 57.660,
respectivamente, de 7 de dezembro de
1965 e 24 de janeiro de 1963, decreta:
Art. 19 Fica assegurada ao amendoim e ao arroz, a farinha "de mandio-
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ca e ao feijão, ao milho e a soja, das
Regiões Central e Meridional. referentes à safra de 1966-67, a garantia
de preços mínimos .básicos para as
operações de financiamento ou aquisição -dos produtos, nas eegutntes
condições:
I -

IV -

Amendoim

Classe graúda - o preço mínimo
básico de Cr$ 5.800 (cinco mil _e oitocentos>, por saco de 25 (vinte e
cinco) quilos Iiquídos, do tipo 3, observadas as específfcaçôes baixadas
pelo Decreto nv 590, de 6 de reveretro
de 1962, acondicionado em sacaria
nova de algodão ou juta e similares;
b) Classe miúda - o preço mínimo
báslco de Crg 5.430 (cinco mil, quatrocentos e trinta cruzerrosr , por saco
de 25 quilos líquidos, do tipo 3, observadas as mesmas especificações ao
mencionado Decreto ne 590, e condições.
a)

II -

Arroz

Para o produto em casca, -acondícionado em sacaria nova de juta, dos
tipos um (l) e dois (lD, por saco de
sessenta (60) quilos líquidos, de acôrdo com es especificações constantes
dos Decretos números 28.098 e 50.814,
respectivamente, de 10 de maio de
1950 e 20-6-1961, ou outras eqüívalentes que vierem a ser estabelecidas
offcíalmente, os seguintes preços mtriímos básicos:
a) Classe de Grãos longos .

c.s ,10.500.
-tdea mil e quinhentos cruzeiros);

Classe de Grãos médios - ... ,
(dez mil cruzeiros);
C) Classe de Grãos curtos .
Cr-S 9. 5DO (nove mil e quinhentos cruzen-cai ;
b)

Cl'S 10.000

IH -

. b) o preço mínimo básico de
.
CrS 14 A!JO (quatorze mil e quatrocentos cruzeíros) , para os demais
feijões não especificados na alínea
"a" procedente, igualmente extgfdaa
as mesmas condições e especificações
ali mencionadas.

Peijao

o preço mínimo básico de .... ""
ors 18.000 (dezoito mil cruzeiros)
por saco de 60 quilos Iíquidos, para
produto acondicionado em sacaria
nova de juta, das variedades Branca
Preta e de CÔl', compreendidos nesta
última os seguintes feijões: rõxo
topaco ou lustroso), rosinha, [alo ou
enxôrre, opaquínho, bico de ouro, mulatinha e creme, em conformidade
com as especificações constantes do
Decreto número 7,260, de 28-5-1941,
ou outras eqüívalentes que vierem a
ser estabelecidas oficialmente;
a)

o

Farinha de mandioca

O preço mtnlmo básico de Cr$ 3.700

(três

mi~

e setecentos cruzeiros). por

saco de 50 (cinqüenta) quilos líquidos:
para, a- farinha grossa do tipo 1 (um),
das especificações constantes do Deereto número 7.785, de 3-9-1941, e

com a tolerâncla mínima de 80%
(oitenta. por cento) do amido acondicionada em sacaria nova de algodão.
V -

Milho.

Para o produto acondicionado em
sacaria nova de juta, do tipo 3 (três),
por saco de 60 (sessenta) quilos 1quídos, conforme especificações constantes do Decreto número 54.858, de
3.11.1964, os seguintes preços mínimos básicos:
a) Grupo "Duro" - CrS 6.300 (sets
mil. e trezentos cruzetrosi :
b) Grupo "Semi-duro e "Mole" ~
Cr$ 6. (100 (seis mil cruzeiros);
c) Grupo "Misturado" - Cr$ 5.580
(cinco mil quinhentos e oitenta cruzeíros) •

VI -

SOJa

O preço mínimo básíco de Cr$ 8.700

(oito mil e setecentos cruzeiros), por
saca de '50 (sessenta) cutloc liquidas, para o produto do ttpo 3, de qualquer das classes, de acôrdo com as
especificações constantes do Decreto
número 471, de 5 de janeiro de 1962,
acondicionado em sacarta nova de
juta.
§ 19 Conceituá-se como safra dE:
19G7 a colheita correspondente ao ano
agrícola de 1966-.67, compreendendo
êste o período, de te de agôsto a 31 de
julho do ano subseqüente. Quanto à
farinha de mandioca, entretanto, a
safra se caracteriza pela fabricação
da farinha que se processar no pertodo que vai de março a dezembro
de 1267.
.
§ 29 Concettua-se, igualmente, por
Região Centro-Meridional. os Estados
do Espírito Santo, Pio de Janeiro, São
Paulo, Minas Gerais, Paraná. Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás
Mato Grosso e o Distrito Federal.
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§ 39 Os preços fixados nas alíneas
"a" c "b" dos itens I e IH dêste Artigo são aplicados igualmente ao
amendoim e 'ao feijão tanto das águas
como da sêca.
Art. 2'? Os preços consignados nu
Art. 19 referem-se ao produto posto
nos principais centros de consumo
do Pais atendidas as condições e es~
pecificações decorrentes da Lei número _1.506, de 19 de dezembro de
1951, alterada pela Lei Delegada número 2, já mencionada.
§ 19 Para os efeitos dêste decreto,
serão considerados Centros de Consumoas respectivos portos de escoamento ou as cidades de São Paulo. Curt-,
tíba. Belo Horizonte e Brasília, excluídas as duas (2) últimas para a
soja, adotada a alternativa que mala
convier ao produtor. Entretanto, fica
facultado à D1retoria .Executíva da
Comissão de Financiamento da Preduçâc (CFP) , com prévia audiência do
Plenãrto, eleger centros dê convergência da produção, no interior doa
Estados, . em função dos quais serão
procedidas as deduções que incidirem
sôbre os preços mínimos básicos nxa.
dos neste decreto.
§ 29 Para a realização das operações
de financiamento ou aquisição em ou.
tras localidades do íntenor. não deftntdas conforme o previsto pelo § I?,
serão deduzidas as despesas neeessánas à colocação do produto nas condições referidas no mesmo parágrafo.
na forma do Art. 69 da Lei no 1.506,
de 19.12.51, modificada pela Lei Delegada nv 2, de 26 de setembro de

H162.

Art. 39 As operações de aquisição
ou 'financiamento serão realizadas
com produtores ou suas cooperatívaa
podendo, entretanto, as de ftnancíamenta, com opção de venda, em carátcr excepcíonaí, ser estendidas a
benefíciadores, desde que comprovem
ter pago aos produtores' preço nunca
inferior aos valôres fixados no Artigo 19 , observadas as disposições constantes do Decreto no 57.391, de, 7 de
dezembro de 1965, modificado em parte pelo Decreto nv 57.660. de 24 .de
janeiro de 1966, e as normas que rorem estabelecidas pelo Plenário da
Comtssao de Pinancíamento da Produção,
Art. 49 Os limites e prazos dos financiamentos previstos neste decreto
serão estabelecidos pela Comissão de

Financiamento da Produção, de ácôr;
do com o artigo 79 da Lei n9 1. ~Of),
de 19-12-1951, coma redação dacía

~~1~6~~:i~~2:9at~~dt~~sDae;e~::õ~9 ;~

Conselho Monetário Nacional, ex vi,
do artigo 69 do Decreto Lei nc 2
de 14-1-1966.
Arb , 59 As operações a que se -rerere o artigo 1Q do presente decreto ~~
mente poderão ser realizadas até o
dia 19 de .março de 1968.
Art. 61) A fim de proporcionar maior
dístrtbuíçâo de crédito e de obter e.
lntertorízaçâo do sistema de preços
tnintmos, o Banco do Brasil Sociedade
Anônima nca. autorizado a celebrar
convênios com Bancos oficiais, estaduais e regionais, e também. com
Bancos privados, para execução das
onerações previstas nêste decreto, mediante normas e condíçôes previamente aprovadas pelo Plenár!o da
Comissão de Financiamento da , Pro-.
duçâo .

Art. 79 Os ágios e desâgfos para 05
tipos não mencionados nêste decreto
serão estipulados em instruções a serem baixadas pela Comissão de Flnancíamento da Produção.
Art. 8° A Diretoria Executiva a.-:r
Comissão de Pínanctamento da Pi'Oduçâo Indicará ,os níveis de preços mínímos Tíquidos nos Centros de Oonvergência, em Iuncào das deducões
que normalmente Incidem sobre os
preços básicos fixados neste decr eto .
Arb. 99 Picam liberadas as exuorta-,

ções dos produtos agrícolas amparados
Pelos tu-ecos mínimos. nos termo" deste decreto,. do. safra referente ao ano
agticola de 1966.;.6'[.
Art. 10. A Comissão de Pinanctamento da Produção expedirá as ínstruções necessárias à execução dêste
decreto.
Art. 11. üete decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revoga.das as disposições em contràr:o.
Brasília, 3 de agôsto de 196~6; 1459'
da Independência e 789 da Repúblíca..
H. CASTELLO Bnanco

Octávio Bulhões
Ne:lj Braga
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DE:3 DE

Cria M. Estações
Experimentais da
Icoâonià Belém-Brasília e do Sudoeste . do paraná, suboràinactm.,',
respectiiamente, _ (&O
Instituto de
Pesquisas e Bxperímentucão AgTOpecuá1'ias do Norte (lPEAN) e Instituto de Pesquzsas e E."cpe1·imenta_
9,ão Agropecuárias do Sul (lPEAS),
ao Departamento de Peequísae ellxPEfri1!2?n'taçâo Agropecuárias, do
tâinisterio da Agricultura.
O Pl:ezi?-e_nte da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constítuícão Federal, decreta:
.
~

Art. 1,° Ficam criadas as Estacões
da Rodovia BelémBras~lla.8 do Sudoeste do Paraná, subordtnadas, respectivamente, ao InstItl:to de ,P.2squisas e Experim.:mtaçao
Agropscuártas do Norte-e Instituto de
Pesquisas e Experimentação Ag-rope.cuarias do Sul, do Depat-tamentn de
r=::-::~,Ui::p.s e E!xpe:r:i1!1entação .Agropecuarras 40 Mimstérto da Agrtcultura.
A}·t. 25' As duas' referidas unidades
s~~ao. localizadas segundo as convemen?la~ region~js recomendadas por
Comissões 'I'écntcas que serão desig.nadas. pelo Ministro de Estado
NegoCIOS da Agricultura ou por autorídade por êle desígnarta ,
.Expe.r~mentais

doo

Art. 39 Revogam-se as dísposlçoes
em contrário,

Brasília, 3 de agôsto de 1966; 1459
Independência e 789 da Repú-

dl~

blíca..

H. CIISTELLO BRANCO

Ney Braga

DEORETO N.9 58.979

DE 3 DE

AGÓS'l'o ,DE 1966

Dá ,,!.ova redação ao parágrafo 4,9 do
~r~lgo 2,'.1. do Decreto n.c 37.396, de
LI? de 7:W{O de 1955 e- revoga o artlgO 41 do Decreto n.c 37,5-73, de 5de j-I!lho de 1955,

o Pr~~id.e~te da República, usando
das atribuíçôcs que lhe confere o in·CUJO I, Art. 87, da Constituição Pe-

âeraj, decreta:

Ar-t. 1.9 O narágraro 4.9 do artigo

2,9 ao Decreto n.e 37.39S, de - 2-6 de
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mala de 1955, passa a ter a seguinte
redação:
Existindo vagas no Magistério do
Exército, o Ministro da Guerra ouendo julgar necessário o seu preenchimento, mandará publicar nos órgãos
de divulgação do Distrito Federal, das
capitais dos Estados e dos Territórios
o edital de abertura do concurso.
Art. 2.° Fica revogado o artigo 41
das Instruções para concursos
no
Magistério do Exército, aprovadas pelo Decreto 1l,9 37.573, de 5 de julho
de 1955.
Art. -3.9 4!:ste Decreto entra em vigor
na -data ~e sua publicação, revogadas
as cusposíçõeg em contrário.
BraslJia, 3 de agôsto de 12S8; H:50
da
Independência e 739 da Repúbltca.
H, CIISTELLO BRANCO

Aâemar de Queiroz

DECRETO NÇl 58,980 - DE 3 DE
AGÓSTO DE 1966
Anula total ou parcialmente âotacôes
orçamentârias- consignadas ao

-Mi~

nietértc da Saúde, constante àa Lei
n? 4,900, de 10 de dezembro de 1965

e abre ao mesmo Ministério o crédito suplementar de Cr$ ,
.
1. 594 .121.900 (um bilhão, quinhentos e noventa e quatro milhões, cento e vinte e um yniZ cruzeiros), pa.Ta
construçâo do prédio destinado às
repartições do' Ministério da Saúde
sediadas no Estado da Guanabara,
O Presidente da República; no uso
das atribuições que lhe confere o item
I do artigo 87 da Constituição Federal
e usando a autorízacâo contida .no
artigo 1,3 da Leivnv 4,900, de 10 de
dezembro de 1965, combinada com o
disposto nos artigos 79, item I, 42 e
43 § 1 9 , itemIII da Lei nc 4.320, de
17 de março de 1961, decreta:
Art. 19 Ficam total ou parcíalmente anuladas. da forma como se demonstra no quadro em anexo as dotações orçamentárras, conSignadas na
Lei nv 4,9üO, de 10 d-e dezembro de
1965, a favor do Minü:;tério da Saúde,
no total de Cr$ 1.594:121.000 (um
bilhão, quinhentos e noventa e quatro milhões, cento e vinte e um mil
cruzeiros) .
Art. 2v Fica aberto ao Ministério
da Saúde o' crédito suplementar de
Crg 1.594.121.000 (um bilhão, qutnhentos e noventa e quatro milhões,
cento e vinte e um mil cruzeiros),
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para ccnstrução do prédio destinado
às repartições do Ministério da Saúde

sediadas no Estado da Guanabara, em

refôrço à dotação orçamentária abai-

xo especificada:
Lei nc -4.900, de 10 de dezembro de

1965.
4.14.00 4.14.06 -

Ministério da Saúde
Departamento de .Admt-

4.0.0.0

Despesas de Capital

4.1..'0.0 4.1.1. O 4. 1. 1.3 -

Obras Públicas

nistraçãc (órgãos Dependentes)
jnvestrmentoa

prosseguimento e couclusão de obras
3) Diversas obras inclusive a gatagero de Brasília -

Crg 680.000.000.

Art. 39 O crédito suplementar' de
que trata o artigo 29 será automàticamente registrado pelo Tribunal de
Contas da União e distribuído ao Te-

somo Nacional.
Art. 49 nste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dlsposrçôes em contrário.
Brasilia, 3 de agôsto de 1966; 1459
da. Independência e 789 da República;
H. CJ}STELLO BRANCO

Octavio Bulhões
Raymundo, de Brito

°

O anexo a que se refere
art. 19,
foi publicado no D.O. de 4, republtcado em 12 e retificado no de 18 de
agôstó de 1966.
DECRETO N.9 58.981
AGÔSTO DE 1966

DE

3

DE

Autoriza o Banco Central da Re'fJÚ1JUca, do Brasil, como Agente da
Uniélo 'Federal, a dar a garantia do
Tesouro Nacional à operação de
crédito que menciona.

o

Presidente da República, usando
atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do art. 19 e seu
parágrafo único da Lei nc 4.457, de
6 de novembro de 1964, decreta:
Art. 19 Fica o Banco Central da
República do Brasil, com'o Agente da
União Federal, autorizado a dar a
ga.rantaa do 'I'esourc .Nacional à operação de crédito no montante de DM
20.000.000;00 (trinta milhões de marcos alemâes) , eleváveis a DM .... ,.
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de
das

marcos alemães) e mais os respectivos juros, entre o Ministério da Saúde e um Consórcio de firmas COm~
preendendo a Síemens-Reíníger \Verke
A. G.,. de Erlangen, C.H.F. Muel1er
G.M.B.F., de

Hamburgo

e

N.V.

Philips Gloeilampenfabrieken, de Heidhoven, destinada à aquisição de

material eletromédíco.
Art. 2<;> Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, rsvcgadas as disposições em contrário,
Brasília, 3 ele agôsto de ]966; 14~o
da Independência e 78<;> da República.
CASTELLO BRANCO
Octusno Bulhões
Raymundo de Britto

H.

DECRETO N/.' 58.982 AGÔSTO DE 1966

DE

3

DE

Autoriza o Banco, Central da; R€p--,lblica do Brasil, como Agente- àa
União Federal, a dar a garantia do
Tesouro Nacional à· operação· àe
crédito que mencictui,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso' I, da Constitulçâo Federal, e nos têrmos do art. 19 e seu
parâgrafo único da Lej nc 4.457, de
6 de novembro de 1964, decreta:
Art. 19 Ftca o Banco Central da
República do Brasil, como Agente da
Uníãc Federal, autorizado a dar a
garantia do Tesouro Nacional à' operação de crédito no montante de Fr.
Fr. 15.000.000 (quinze milhões de
francos írancesesj. eleváveis a F1'.
Fr , 30.000,000 (trinta milhões de francos franceses), e mais os respectivos
ôuros, entre 'o Ministério da. Saúde e
um Consórcio Bancário, comnreendendc "Le Banque de Paris et des
Pays-Bas" e o "Credit Lvonnaás"
destinada à aquisição de aparelhagens
médicas, eletromédícas, eletromecântcas, eletro-ótícas e de radiologia
à aquisição de equipamento eletrônico.
Art. 29 ltste decreto entrará em vigor na data de sua publícacão, revogadas as disposições em ,contrário.
Brasília, 3 de agôsto de 1966; 145Q

e

da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Octavio Bulhões
Raymundo de Britto
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DECHETO N.9 58.983 ACÔSTO DE 1966

DE

3 DE

Altem o Quadro de pessoal do Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lbe confere o. artigo
67, item. I, da Constituição Federal,
e tendo em vista o art. 5'6, da Lei
nc 3.780, de 12 de julho de 1960, deereta:
Art. 19 Fica
transformada
em
(largo de. provimento em comissão - I
Dtreçâc Intermediária - de Chefe da
HecretarLt do Conselho Diretor do
lnstituto de Previdência e Assistência
dos Serviaores do Estado, símbolo
3-C, a atual função gratíftcada, símbolo 1-F, de Secretário do Conselho
Diretor do mesmo. Instituto.
Art. 29 O provimento do cargo ein
comissão, de que trata o art. 19, fica
condicionado à supressão do cargo
isolado, extinto, de Chefe de accretaría do Conselho Diretor.
Art. 39 A despesa com a execução
dêste decreto correrá à conta dos rccursos orçamentários próprios dó: rnsuruto de Previdência e Assistência
aos servidores do Estado.
Art. 49 Este decreto entrara em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 3. de agôsto de 1966; 145<;l
da Independência e 789 da República
H. CASTELLO BRANCO
Luiz Gonzaga do Nascimento Silva

Art. 29 A Regulamentação entrará
em vigor na data da sua publicação,
Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 3 de agôsto de 1966; J459da Jndependéncta 'e 7ô9 da República:
H.

CtSrELLQ BRANCO

Ney Braga

REGULAMENTO DA ORGANIZAÇAO, FUNC10NAMENTOE EXE-

cncxo DOS REGISTROS GENEALõGICOS DE ANIMAIS DO-,
M.,STICQS NO PAIS.
Art . 1Çl O registro genealógico de
que trata a Lei nc 4.716, de 29 da
junho de 1965, será realizado em todo
o Território Nacional, de acôrdo com
a orientação estabelecida pelo Mírustérlo da Agricultura, ficando vedada
a existência de mais de um registre
genealógico para cada raça dos diferentes animais domésticos,
Art, 29 São considerados animais
domésticos, para os efeitos dêate regulamento, asmmos, bovinos, bubalínos, equínos, suínos, ovinos e caprinos.
Art. 39 As entidades privadas referidas no .art.. 1Q da Lei nv 4,716, de
29 de junho de 1965, deverão atualizar seus registros no Ministério da
Agricultura, observadas as exigências
dêste regulamento.
Parágrafo único, As entidades previstas neste artigo deverão enresen'tal':

DECRETO Nq 58.984 -

DE 3 DE

AGÓSTO DE 196ô

Aprova o Regulamento da Lei número 4.716, de 29.6,65, que dispõe sóbre o registro genealógico de asii'mais domésticos no País.

o Presidente da. República, usando
da atrlbtüção que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal e nos têrmos da Lei no 4.716,
de 29.6.65, decreta:
Art, 1Çl Fica aprovada a Regulamentação sôbre o Registro Genealógico que com êste 'baixa.

1) certidão de inteiro teor dos Estatutos, regulamentos ou compromísSOs da instituição, fornecida pelo Registro Público das Pessoas Jurídicas;
2) mandato da diretoria em exercicio, repetindo a apresentação tôda
'Vez que a mesma rôr renovada,
Art. 4 9 As exigências do, parágrafo único do artigo anterior aplicamse às entidades mencionadas nos parágrafos 19 e 49 do artigo 29- e no artigo 49 da Lei no 4.716, de 1965.
Art, 59 As entidades incumbidas da
execução do ser-viço de registro genealógico, de âmbito nacional, ficam
autorizadas a celebrar convênios com
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outras entidades especializadas que
fícarâo sujeitas à orientação uniforme de trabalho de registro, deterrninada pela: entidade .detentora da autortzaçào, observadas as disposições
deste regulamento.
,
Parágrafo único. Entende-se p o r
entidades nneess aquelas que se 01'gamzarem sob os auspícios da entidade detentora de registro genealógico, a fim de atender as peculiaridades dos diversos Estados e Regiões .do
Pai::;.
Art. 69 A orgarrízaçâo e a fiscalização do registro genealógico de equinos e asínmoa ficarão a cargo da
Comissão Coordenadora da Criação
do Cavalo Nacional. à qual caberá
andtcar ao Ministério da' Agricultura
as entidades privadas . em condições
de realizar aquêle registro, tendo em
vista sua constituição e funcionamento.
-Art. 79 As entidades que pleíteaTem a execução de serviços de registro genealógico devem ser especializadas, legalmente organizadas. devendo submeter-se às normas gerais de
registro, cstabeíecídas no' presente
regulamentó .
Art. 8Q As entidades que executam
e e» que pretendam executar ore":
gtstfo genealógico devem apresentar
Estatuto, Regulam-entos e Instruções
das quais constem, obrfgató-íamente,
além das exigências de Interêsse .da
proprta entidade, outras referentes à
orgtimzaçào e funcionamento dos- trabalhos de registro, relacionados com
os serviços de escrtturaçào e provas
zcotécnícas (contrôle leiteiro, velocidade de ganho de pêso, conversão de
alimentos e outras).
Art. 99 Cada entidade deve possuir
um Diretor do Serviço de Registro,
obrigatoriamente técnico (agrônomo
ou veterinário) .
Art. 10. As entidades que executam
o registro genealógico devem. possuir
elementos de anotação (ficha, livros),
devidamente rubricados, onde serão
Inscrttos os antmaía.
Art. 11. Nos' elementos de anotação, referidos no Art. 79, de v e In
constar, sem qualquer rasura, dados
.sôbre genealogia, identificação, nascimento, origem e propriedade, bem
como .inscrição dos nasctmentos _de
produtos e. outras ocorrências quepos;
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sam dar idéia de proéutivídade e de

reprodução.
Art. 12: As diversas ocorrências.
corno -coberturas, nascimento, trensferêncta, mortes e anormalidades, devem ser enviadas pelos criadores, nos
'prazos previstos na- Regulamentação
de registro de cada entidade para as
necessárias anotações na respectiva
Associação de registro genealógico.
Art. 13, Cada criador deverá manter uma escrtturação zootécnica, capaz de orientar os trabalhos de- reg ístro, identificando, pelos meios adequados, e de modo perfeito, seus animais.
Art. 14. As entidades poderão emitir certificados de registro ou "pedigrees", devidamente rubricados, de
acôrdo com o critério adotado em CI1da regulamento de registro.
Art. 15. Os animais submetidos a
registro d e vem ser perfeitamente
identificados, por marca a fogo, fotografias, díagfamas de manchas, piques ou outros meios .ad~quad03, de
ràcil reconhecimento.
Art. 16. As inspeções zootécntcas
'Para efeito de registro genealógico e
contrôle de produtívidade. serão realizadas de' acôrdo com a regutamerrtaçâo de cada entidade do serviço de
registro e das quais farão parte pelo
menos um técnico (agrônomo ou veterinário), devidamente h a b i litado,
do Ministério da Agricultura ou das
Secretarias Estaduais.
parágrafo único. Por devidamente
habilitado, 'entende-se o técnico credenciado por serviços já prestados ao
1" e g i s t r o genealógico em ínspeçôes
zootecntcas ou por estágio probatório
nas entidades de registros.
Art. 17. As entidades que n à o
cumprirem as cláusulas constantes
dos convênios, ajustes e contratos serão paasívets, nos têrmos do- art. 7 Q
alínea b, da Lei nv 4.716, ora regulamentada, das seguintes penalidades:
a) advertência que será aplicada nos mrratorés primários, tendo-em
vista a natureza e a circunstância da
infração;
'b) cassação da autorizàção ministerial. cabível nos casas de fraude
ou reincidência em irregularidades [á

puntdas -cóm a pena de advertência.
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Art.

18. As entidades detentoras
de registro genealógico
poderão proceder à cobrança de ema":'
jumentos, por elas estabelecidos, como retribuição dos seus serviços,sujeitos a aprovação do Ministério, da
Agricultura.
Art.. 19. Sempre 'q)le surgir a necessidade de transferência dos reglsrros genealógicos, sob a guarda de 61'gáos governamentais, para entidades
privadas, far-sa-á a publicação de
editais, para estabelecimento de no-i/OS convênios.
parágrafo único. As entidades Interessadas. dos serviços de registro
genealógico estimularão, através dos
meios ao seu alcance, a utilização,
pelos criadores, dos processos que
permitam avaliar a capacidade produtâva e reprodutora dos animais.
Art. 20. Até o dia 31 de março de
cada ano, as entidades de registro
genealógico. incumbidas dêsses serviços, remeterão ao Ministério' da Agrícultura, Relatório da Diretoria e respectiva prestação de contas; com os
trabalhos realizados, no ano anterior,
ressaltando o número de animais l'e.,.
gístrados, as 'transferências, mortes e
outras ocorrências que demonstrem
a atividade do trabalho desenvolvido .
Art. 21. As dúvidas suscitadas na
aplicação deste regulamento serão día'imídas pelo Ministério da Agricultura.
Brasília, 3 de agôsto de 1966.
stos serviços

Ney Braga.

DECRETO

N.~

58.985 AGÔSTO ·DE 1966

DE

3

DE

Concede à, trova Motor do .nmsu S,A.
autorZzaçao para continuar a 1un~
cionar na República
dos Estados
Umàos do Brasil.

o Presidente da 'Repúblí sa, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, meteo 1, da Constttuíçâo F'ederal, e nos termos do Decreto-lei número 2.627, de 26 de setembro de
1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à Pord
Motor do Brasil S. A., com sede na
cidade de Wílmíngton, Condado- de
New. Castle, E"stado de Delaware, Estados Unidos da Aménca, autorizada
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a funcionar no Brasil, através dé Decretos Federais, o último dos quais
sob o n,c 56.126, de 27 de- abril de
1965, autorízaçâc para continuar a
funcionar na República, com o capital
destinado às suas operações indus.
triais no Pais, _elevado de. cr$
6,385.800.000 (seis bilhões, --ezentos e
oitenta e cinco milhões e oitocentos
mil cruzeiros) para cr$ 65.485.475.000
(sessenta e cinco bilhões, quatrocentos
e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil cruzeiros),
por meio da. correçàc monetàr ia dos
valôres do Ativo imobilizado, nos têrmos da Lei n.v 4.3&7, de 16 de julho
de 1964, bem como em virtude da importação de maquinas e equipamentos, consoante resoluções aprovadas
pela Díretcría, em reuniões realizadas a7 de outubro de 1964 e 21 de
abril de 1965, mediante as cláusulas
que acompanham o Decreto número
51. 249, de 24 de agôsto de 1961, assinadas pelo Ministro de Estado da
Indústria e do Comércio, obrigando-se
a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos- em
vigor, ou que venham a vigorar, aõbre
o .objeto da presente autorização.
Brasília, 3 de agôsto de, 1966; 145.9
da Independência e 78.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO N.9 58.986 AGÔSTo OE 1966

DE

3

DE

Aprova as alterações inirotiüziâae nos
Estatutos da
Colonial Companhia
Naciotuú de seçueoe Gerais, ínclusive aumento do capital social.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar..
tigo 87, inciso I da Constituição e nos
termos do Decreto-lei 119 2,063, de
7 de março de 19'40, decreta:
Art. 1.9 Ficam aprovadas as alterações íntroduzldas nos Estatutos da
Colonial Companhia Nacional de Seguros Gerais, com sede na cidade do
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara,
autorizada a funcionar pelo Decreto
n 9 14.490, de 11 de janeiro de 1944,
inclusive aUlTI0Dto do capital social de
Cr$ 84.000.000 (oItenta e quatro milhões de cruzeiros) para Cr$ ..... -. ..
168,000.000 (cento e sessenta e oito
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milhões de cruzeíros) , conforme deliberação de' seus acionistas em Assem'bléíaaGerais f:xtraordinárías, realizadaa um 8 de .ianeh:o, 14 de setembro
e 11 de outubro de 1965.
Ai-t , 2.9 A Sociedade continuará integralmente sujeita as reis e aos regulamentos vigentes ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autcrízaçào
a que alude aquêle decreto.

Brasília, 3 de agõsto de 1966; 1459
da Independência e 789 da República
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio' Martins.

DECRETO N' 58.9'87
DE 3 DE
AGÇlSTO DE 1966
Suspende a aplicação de disposit'lVOS
do Decreto n 9 57.361-A, de 29 de
novembro de '1965, e dá outras providencIas.

o Presidente da Repúbllca, usanco
âa atrtoutção que lhe confere o artigo
'87. -íncrsd I, da Constituição, e de
acordo com-o § 19 do art. 23, .da Lel
4.828, de 29 de outubro de 1963.
decreta:
AI't. 19 Fica suspensa" até 31 õe
dezembro de 1966, a aplicação do díeposto nos artigos 31, 42, 49, 58, 66 b
139, do necreto nv 57 ,361~AI de 29 de
ecvemcro de 1965, "que regulamentou
ti, Lei nc 4;822, de 29' de outubro de
1965.
Art. 29 Para. o interstício de que
tratam 05 mencionados artigos 31,42,
49,58 e 66, do Decreto n 957.361-A,de
29 de novembro de 19-65, será considerado .eté 31 de dezembro de 1956,
O" período de um ano,
(fi9

Art. 39 ltste decreto entrará em
vigor na data. de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasüta, em. 3 de agôstode 1966;
1409 da Independência e 789 da Re ...
tsúbllca,

H. CASTELLQ BRANCU
zumar Arartpe
v

DECRETO N9 58.988· - DE 3 Da
AGÔSTO DE 19-6$
:t)eetara luto oficial pelo !aleetmenl$
ào presidente da República de Nl.
t.,"aragua.
'

o Presidente da República, usanrtc<la atribuição que lhe contere artigo
87, .nc 1, da Constituição e tendo recebido comunicação oficial do faleci...
mente, ocorrido a 3 de agôsto de 196()'
de Sua Excelência o Senhor Renê
Bchtclc Gutierrez, presidente da República de Nicarágua, decreta:

°

Artigo único. l!: .declarado luto onetal em todo o país, por três dias. a
partir desta data, em sinal de pesar
pelo falecimento do Presidente Renê
Scmck Gutierrez.
Brasília, em 3 de agôsto de 1966:
1459 da Independência e 78Çlda Ee·
publica.
H. CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva
Juracy Magalhães

DECRETO N9 58.989 AGÔSTO DE 1966

DE

4

DE

Altera o Regulamento da Superintendéncia do Plano de valorizaçcío
Econômica da Amazônio" ap1'ovado
pelo Decreto nÇJ 34.132, df- 9 ele outubro de 1953, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constitulçâo Federal,
Considerando a iminente retormulaçâo da política de valortzaçâo _da
Amazônia, e as moõtrícecões substanciais a que será subinetida a Buperm.,
tendência do Plano de Valcrízaçãc
Econômica da Amazônia (SPVEA) ,
'adotada que seja qualquer das alternativas estruturais sugeridas nos estudos realizados sôbre a matéria;
Considerando a necessidade de se
eliminarem dístorçôea estruturais do
órgão executivo da. valorização d<3.
Amazônia, de modo a' restabelecer Ui
linhas gerais traçadas pela lei que o
instituiu, objetivando, nesta fase de
transição, .às melhores condições pos-
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ervets para sua colaboração nó esrõrto de' implantação das reformas ora
em estudo, e
Considerando a urgêncta de alteraçôes preliminares no Regulamento daquela autarquia, a .rtm de dar-Jhs con
(lições imediatas para -nelhor desempenha de sua autonomia Imancetra,
bem como flexibilidade :,0 L::SO de seu
pata-ímõnto, no cumprimento de suas
finalidades e" tendo em vista especialmente, permitir que disponha de
metas para uma pronta e efetiva
atuação" no que diz respeito a medi ~
das preparatórias da mencionada reformulação, decreta:
Art. 19. A Superlntenuêncía do
Plano de Valorização Económica da
Amazônia (SPVEA), órgàc executivo
do Plano, tem por .rínaüdade:
a)
estudar e propor direttfaes para
assegur-ar a necessária contínuídade à
elab-oração e execução do Plano de
Valorização' Econômica ca Amazônia,
nos têrmos da Lei nc 1.806, de 6 de
janeiro de 1953;
z» supervisionar, coordenar e controlar a elaboração e execução de projetos a cargo de outros -rnãos na região e que se relacionem espeotücamente com sua valorização, nos têrmos do artigo 16, ia Leí n» 1.806. de.
6 de janeiro de 1951t;
C)
executar, diretamente ou me~
diante oon vênia, acõrdo' ou coi.trato,
os projetos relativos à valortzaçâo da
Amazônia que lhe forem atribuídos
nos têrmos da legislação em vigor;
d)
coordenar programas de assíatêncía técnica, nacional, internacional ou estrangeira, na ncisaõma.
Art. 29. Fica criada, nc Superintendência do Plano de valor'zaçâo da
Amazônia, a Comissão Diretora, órgão superior de coordenação e contrôle da autarquia, presíd.do. peloSupermtendente ou por representante
por êle indicado, que :etá vçto de
qualidade, constituindo-se de maís 7
(sete) membros, sendo 3 r três) indicados pela Comissão -Ie Plar-ejamento,' dentre seus membros técnicos. e 3
(três) técnicos da SPVEA; designados
p~10 Superintendente, além do Chefe
do Setor .Iurídíco ,
Art. 39. compete à Comíssâo rn-

sesora:

a)
apreciar os contratos" convêmos, acôrdos e outros atus a Gerem
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celebrados pela Supertntendêncía ou
qualquer órgão ou entidade a ela VIn..
culado ;
b)
assistir o Superintendente na
coordenação e contrõtc de atividades
da SPVEA. _seus órgãos e entidades a
ela Vinculados, na forma do respecuv. Regimento Interno.
Art, 49. Para os ereítos do díspcs..
to no artigo 69, da Lei nc 4.370. de
28 de julho de 1964, 0'3 contratos celebrados pela SPVEA -erào submettdos à aprovação do Ministro de Estado.
Art. 59. Fica o Superintendente
autorizado a constituir, junte. ao seu
Gabinete, uma Auditoria, que terá
suas atribuições definidas na portaria de instituição.
Ar t; 69. Fica a Superintendência
autorizada a instalar e manter escritórios fora da sede, para melhor se
capacitar ao desempenho cas atividade relativas à reformulaçâo e tmplantação da nova política de vajortzaçâc da Amazônia, pesquisar e dtvulgar oportunídadea.. atrair investimentos públicos e privadas para a região e objetivando' sua. atuação díreta onde se fizer necessário para a
consecução de seus objetivos.
Art. 7Q O art. 79, caput, do -Deereto nc 34.132, de 9 de outubro de
1953, passa .~ ter a seguinte r~dação:
"Art. 7Q; Para .aprlcaçâc dos
recursos do Fundo de Valoriza...
cão Econômica da Amaaônía, será
elaborada, anualmente, a proposta do respectivo çrcamento, a fim
de ser apresentada, com a- proposta 0.0 Orçamento Geral. ao
Congresso e com êsse, juntamente discutida e vetada, na base da
receita tributária da União, dos
Estados e Munícípíos da regíâo,
verificada no exercício anterior,
sendo a despesa a efetuar, préviamente discriminada (Art., 99 da
Lei nc 1. 806, de 6 de janeiro do
1953) .

Art. 89 O. parágrafo primeiro do
Art. 7Q , do Decreto no 34.132, de 9
de outubro de ~953, passa a ter a seguínte redação:
§ 1Q. O orçamento da autarquia, com o vdesdobramento das
dotações que lhe "orem. atrfbuídas pelo Orçamento Geral de..
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União ou obtidas de outras fontes, será aprovado em decreto do
Poder Executivo, na forma do artigo 107, da Lei n? 4.320, de 17
de março ~de 1964.
Art. 99. A comissão de Planejamento, órgão consultivo da autarquia,
será presidida pelo Superintendente
do Plano de Valorização Econômica
da Amazônia e, nos seus Impedimentos por representante por êle Indicado,~ revogado o artigo 20" do Regula~
menta aprovado _pelo Decreto T... úme1'0 34.132, de 9 de outubro de 1953.
Art. 10. Passam a vigorar, com a
seguinte redação, QS itens I, rr, rr, IV,
V, IX e X do artigo 25 do Regulamenta. aprovado pelo Decreto número
34.132, de 9 de outubro de 1953:
I - opinar, sempre que solicitada
pelo Superintendente, sôbre as diretrizes da, política de desenvclvímento
ds Amazônia, com base nos trabalhos
técnicos "da Supermtendêncía, através de pareceres ,à mesma encaminhados;
II - ' acompanhar a execução dos
programas e projetos integrantes do
Plano de Valorização rcconomtca da
Amazônia, com base nos relatórios da
Supertntendêneta, a fim de sugerir
medidas tendentes a dar maíorcefíctêncía à execução dos mesmos;
nr - sugerir medidas visando ~
.e.dequação dos planos 'estaduais de
desenvolvimento à orientação do PIa.
no de Valorização Eccnómtca da Amazônia, e emitir, sôbre os mesmos, paTecer a ser encaminhado por intermédio da Supertntendência, quando
solicitado pelos respectivos govêmos-,
XV - pronunciar-se sôcre. prcpcslcôes qus lhe forem encaminhadas pela
Superintendência, no que d.iz respeítoa programas visando Interessar
grupos privados em _participarem dos
projetos compreendidos no Plano de
Valorização Econômica da .smazônía:
V - opinar, nos casos que lhe forém presentes, sôbre providências a
serem tornadas junto dOS governos estaduais, tcrrttonaís e munícípats, vísando à melhor execuçã-o do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia:
IX -apreciar o relatório anual SÔR
bl'C a execução -do Plano ue Valcrlzaçâo Econômica da Amazônia, cncamíuhando parecer. ao Superrntendente,"
dentro do prazo regimental;

x ~ estudar e propor ao. supenntendente d'O Plano de Valorização Econômica da Amazônia a adoção de pro.
vídências tendentes a facílttar ou a
dar maior eficiência à execução de
programas, projetos e obras relacíonados com o Plano de Valorização Econômica da Amazônia.
Art. 11. Ficam acrescentadas, ao
§ P, do Art. 2Q, do Regulamento da
Lei ns 4.218, de 6 de maio de 1963,
aprovado pelo Decreto nc 5:L 149, de
25 de junho de 1963, as seguintes
alíneas:
(h) 1 (um) assessor jurídico de..
sfgnado pelo Superintendente;
(1) 2 (dois) técnicos em análise .de
projetos, designados pelo Superfntendente;
(j) 1 (um) especialista, que poderá ser convocado pelo Supertnten
dente, conforme a natureza do assunto que deva ser objeto de deliberaQão.
Art. 12. A Comtssâo Deltberattva,
presidida, pelo Superintendente ou
por representante por êle indicado,
decidirá por maioria de votos e se
reunirá com pelo menos a maioria
absoluta- de seus membros.
Art. 13. Fica expressamente revo,
gado o § 5Q do Art. 2Q' do Regulamenta aprovado pelo Decreto número
52.149, de 25 de junho de 19:63.
Art. 14. A estrutura, a eompetên..
ela e o funcionamento dos órgãos da
Sl-"VEA serão objeto de Seu Regtmento Interno, a ser proposto pelo
Superintendente e aprovado pelo Poder Competente.
Art. 15. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publica.
cão, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4- de agosto de 1966; 14M
da Independência e 7W? da República.
H. ·CASTELLO BRANCO

scõo Gonçalves de
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DE

4

DE

AGÔSTO· DE

MOdifica a redação do art. 49 do Decreto n 9 58.682, de 21 de junho ele

1966.

.

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

ATOS DO PODER

tígo 87, item I .da Constituição Fe-deral, decreta:
Art~ 19 A redação do art. 49 do
Decreto nv 5-8.682, de 21 de junho de
1966, passa ser a seguinte:
"Art . 49 Fica revogado o Decreto nc 52.075, de 19 do maio de
1963, publicado no Diário Oticuü
da mesma data, na parte, rererente ao prédio, e respectivo terreno, situado à Rua Doze de Outubro números 58{l e 534, no 149
Subdistríto - Lapa -- do Distrito, Município e Comarca da Capital do Estado de sao 'Paulo.",
Art.." 29 l!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de agôsto de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H,

Bulhões

DECRETO N9· 58.991

de contas e distribuído ao MinistériO
da Fazenda.
Art. 39 ~ste Dee-reto entrará em vigor na data de sua publicação, :tevogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de agôsto de 19,66; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Octaoic Bulhões

DECRETO N9 58.992

DE 4 DE

AGÔSTO DE 1966

Dispõe sõbre a' ímatementaçãc (la política governamental de supressão

de trechos terroouuíoe amtieconômicos de que trata a Lei n9 4.452
de 1964, de 5 o",e novembro de 1964.

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

CASl'ELLO BRANCO

ocueao
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ExECUTIVO

DZ 4 DE

AGÔSTO DE 1966

Ministério da Fazenda. Abre o crêdi..
to especial de Crg 8~.O{)O.OOO.OOO,
para ser uiiiísauio pela Carteirn- de
Comércio Exterior, em caráter âe
ttinâo rotativo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ártlgn 87, número 1, da Constituição
Federal, da autorização contida na
art. 88, da Lei nv 5.025, de 10 de junho de 1966 e, ouvido o Tribunal de
.Ocntas da Uniã-o, cceno preceitua o
art. 93 do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 :fi: aberto pelo Miníatérlo da
Fazenda o crédito especial 'de Cr$ ...
20, OCO. eco. 000 (oitenta
bilhões de
cruzeiros) , para os fins previstos na
item V, do art. 29, da Lei nc 2.14:5.
de 29 de dezembro de 19~, citado no
art. 14, da, Lei nv 5.025, de 10 de junho de lS6S.
§ 19 O crédito especial a que se retere o presente artigo será utilizado
pela Carteira de Comércio Exterior
em caráter de fundo rotativo, regístrandcc-se as operações correspondentes em conta separada .na Contabilldade do Banco do Brasil S.A.
§ 20 O referido crédito será automàtlcamente registrado pelg 'I'ríbunal

Art. 1° A substituícão de trechos e
r a m a i s ferrovíáríos antíeconôrmcos
por estrada de rodagem sei-á programada de acôrdo com as estimativas
das dtspontlídades financeiras a que
se refere a Lei nv 4.452, de 5.11.64,
observados os procedimentos constantes dõste decreto.
parág-rafo único. A substdtuíção a
que se refere êste artigo obedecerá ao
relacionamento constante do anexo
'ao presente decreto.
Art., 2'! Fica estabelecida a seguinte classificação e ordem. de príortdade para os ramais e trechos ferroViários antíeccnômícos que serão suprimidos e substituídos por rodovias:
a) to G?UPO Ramais ou trechos
ferrovíáríos que poderão ser suprimidos ímedíatamente se ainda não o
foram, por servirem a zonas já atendi das' em condições adequadas de
tráfego pelas rodovias existentes (Relação 1);
b) 2'"! Grupo ~ Ramais ou trechos
ferroviários, cujas rodovias substitutivas te acham em execução, de acôrelo' com os projetos e espéclfícaçôes
aprovados (Relação In;
c) 3'! Grupo - Ramais ou trechos
ferroviários, para os quais ainda nào
tenha sido iniciada a construção de
rodovia substitutiva, considerados es-

pecíàlmente os que tenham tido suspensa a operação, por motivo de segurança do tráfego, ou por outros
'motivos relevantes (Relação lII).
Parágrafo único, O programa de
obras rodoviárias substitutivas, será,
basicamente, o constante do item
VIII do relatórío do Grupo de 'I'rabalhc da p o rt a rt a 119 '393:-65, do
MVOP, com as alterações que resultarem do agrupamento referido neste
artigo, bem como as decorrentes elo
disposto no artigo 49, respeitado' o
procedimento estabelecido no aí-tígo
19 do presente decreto,
Art. 39 A erradicação dos ramais
ou trechos componentes do 39 Gl'U1)0, nos quais a medida ainda não tenha sido tomada, fica dependendo de
prévia .autorízaçâo do Ministre da
Viação e Obras Públicas, por propôs'ta da entidade sob cuja administraçâo estiver o trecho .ferroviário, ouvído o Conselho' Ferroviário Nacío-

naá.

Art, 49 O Conselho perrovíárto
Nacional poderá propor, em qualquer
tempo, ao Conselho Nacional de
'I'ransportes, por iniciativa própria ou
P01' sugestão dos outros órgãos, a revisão da programaçâc estabelecida.
neste decreto.
Art. 59 O Conselho Nacional de
Transportes, através do o r g o que
julgar conveniente, promoverá estudos, de forma a verificar se as rodovias substitutivas estão, realmente,
atendendo aos núcleos populacionais
'anteriormente servidos pelos trechos
ferrovíáríos substituídoa.'
ã

,Art. 6Q Compete ao Conselho Rodoviário Nacional aprovar 'os. programas anuais de construção- de rodovias
substítutívas dos ramais antieconômicos e proceder às revisões necessárias, no sentido de compatibnízar
os programas com os recursos dispontveis do Fundo Especial.
parágrafo único. A elaboração dos
programas anuais e de suas modificaçôes, respeitado o. disposto no paa'ágrafc único do artigo 29, será procedida na forma estabelecida no ar'tígo 8 9•

Al't.79 Os programas' anuais e suas
modificações, depois de aprovados
pelo Conselho Rodoviário Nacional,

'deverão ser SUbmetidos à apreciação
e aprovação do Conselho, 'Naetonal de
Transportes,
Art, 8Q A supervisão da cxeoueãs
do programa de construção de rodovias substitutivas dos ramais anueconômíccs caberá ao 'Conselho Rodovíarto Nacional, que encamtnhará
conhecimento e à aprecíaçâo do Conselho Nacional de Transportes os relatórios trimestrais apresentados pela
fiscalização das obras.
parágrafo único. O Ministro da
Viação e Obras públicas poderá constituir Comissão Executiva no âmbito
tio Ministério, com a missão de Tmplementar as medidas preconizadas
no Relatório do Grupo de Trabalho
constituído pela Portaria no 393-65,
do MVOP, com a observância dos
dispositivos do presente decreto,
Art. 99 A erradicação de quaisquer
outros ramais' cu ti-echos ferroviários
não constantes do relacionamento
anexo ao presente decreto, fica su-

ao

bordínada:

proposta 0.02> órgãos .ínteressados
08 trechos a serem suprimidos;
t» à existência ou à construção de
outra via de transporte em' condições de atender satisfatoriamente às
necessidades. do tráfego, assegurado
o. transporte de passageiros e cargas,
em caráter' permanente, para todos
os núcleos populacíonats servidos peias ünhas a levantar;
c) à inexistência de proposta aceitável p a r a a exploração de trecho
ferroviário a ser suprimido, verificada- após a publicação de editais pela
ferrovia interessada;
d) a estudos fundamentais, tendo
em vista a operação, as condições (j
peculiaridades regionais e outros ftô.,:-,
tôres:
e) , à manifestação
do Conselho
Ferroviário Nacional junto ao Ministério da Viação e' Obras Públicas;
jY à aprovação do Ministro da
Viação e Obras Públicas.
Parágrafo único, O Ministro de,
Viaçao e Obras Públicas, em casos urgentes e excepcionais, no resguarda
da segurança do tráfego, poderá autorizar a suspensão. da operação 8111.
determinados t r e c h o s ferroviários,
promovendo, se fôr o caso, medidas
complementares, visando aerradicação dos mesmos.
a)

sôbre

ATOS DO PODER

Art. 10, O Ministério da Viação e
Obras Públicas. 'e O Departamento
.aommtstranvo do serviço Público
promoverão o aproveitamento do pessoar liberado pela supressão .das fers-ovías e ramais, que pertença aos
quadrostpúblícos federais, na conformidade do disposto nos artigos 69 e
19 do Decreto-lei nc 5, de 4 de abril

15, Volta Grande-Pírapetínga
'16. Vista Alegre-Leopoldína

17, Patrocínio do Murlaé-Muriaé

,18. Niterói-Cabo Frio
19. Pequert-Mar de Espanha

Oampos-Atafona
21. Martins Lage-Barâc São José
22. Seguro-Santo Amaro de Campos

~O.

23, Guapímírfm-Teresópolís
24. Guapímàrâm-Magê

de 1966.

Art. 11. nste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re'togadas as disposições em contráno
e, em especial, o Decreto nc 58,341,
de 3.5.66.

. Brasília -4 de agôsto de 1866: 1459
da Independência e 789 da República .
H. CASTEL"tO BRANCO

'25. Cava-Tínguá
26. João Pinto-Registro

27. Bento Ribeiro-Campos dos Afcnsos
'28, Santa Cruz-Base Aérea
V, F, Centro oeste -

30, Barbacena-Campolíde

I

Ferrovias e Ramais cujas ziecessãcciiee de tráfego ia são atendidas p01'
Estradas de Rodagem - 1.466 km,

'32, Píranguínho-Paratsópclís
33. Gonçalves- Ferreira-Itapeceríca
34, Chagas Dórta-Aguas santas
35. Vargínha-duréía
i36. Ramal Pitanguí
'37, Campanha-São Gonçalo
E-. F. Noroeste do Brasil
- 107 km

'38, .àraçatuba-Lussarrvíra
R. V. Paromà-Sanià cataritta

E, F. São Luis-Teresina
- 43 km

R. V. Cearense -

R.F. do Nordeste

-

E.

Ilhéus -

~13.

~

549 kni

1t. Guia do Pacobaiba-Píabetá
lã. Vila' Inhomirím-Trtângulo

Pãrto das C a i x as-Conselheiro
Paulino
<i'J. Cordeiro-Macuco
il4. Guarani-Rio Pomba

F.

Guaira-Põrto Mendes
- 60 km

Tôda ela
Observações:

76 km:

8. Jlhêus-Itabuna
S. Rio do Braço-Jtajuípe

99 km

40. Junção-Beira Mar
41, Uruguaíana-Barra do Quarai
42, Rio dos Sínos-Nôvo Hamburgo

111 Icni

5. Oarpína- Bom Jardim
~i. Paquevíra-Garanhuns

t~.

E, F. Rio Grande dó Sul

69 kmi

2. 'Maracanaú-Maranguape
3. /Km, 589-Barbalha
4. Floresta-Barra
tio, Alencar-Ores

E.F. Leopoldina

--.: 5lcm

39. Marcilio Días-Oanoínhas

1,' Coroatá-Peritoró

F,

324 Tem

31. Espera-Três Pontas

RELAÇÕES ANEXAS AO DECRETO
N' 5B.992, DE 4 DE AGOSTO
DE 1966 •
RELAÇÃO

E. F, Central do Brasil
132 km

,29, Bernardo Monteiro-Contagem

Juarez Tâvora

E.

231

EXECUTIVO

Não há conveniência de C()l1S«ruçâo de rodovia substitutiva para o
ramal João Pinto-Registro -~ por se
situar em área de reserva florestal
que protege mananciais e as necessidades de seu s habitantes serem
atendidas por caminhos existentes.
2, Embora já atendidos por estradas pavimentadas, os ramais Bento
Ríbeíro-Campc dos Afonsos e Santa

1.

232
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Cruz-Base Aérea deverão ser mantidos como desvios de interesse militar.
3.

Embora atendidos pela-s, estra-

das de rodagem existentes e já estejam com o tráfego suspenso, não dewerão ser suptímtdos: o ramal Guia
tio Pacobaíba-Píbetá, por estar tomado pelo Patrimônio Histórico Nacional; Marcílío Días-Canoinhas, p o r
que convém ser mantido como desvio particular; Campanha-São Gonçalo, por ser Integrante da T-10 do
'PNV; podendo todavia, s e r erradícado através de reformulação do PIa..;
no nesse particular.
Relação n
Ferrovias

e

ramais

cujas 1'Oc7JJt'i.'lS

substitutivas se acham em construção ou estão -proçrumcuiae pOJa
195ô E.

2.803 km.
F. Madeira-Mamorê
- 368 km

1. Pôrto veüio-reuajara Mirim
E. F. Bragança -:- 289 krn

2. Belém-Bragança e ramais
R. V.

Cearense -

22 tem.

EXECUTIVO

V. F. Centro Oeste - 238 Tem
123. Itajubá- Delfim Moreira
24. Barra do Píraí-Banta R i t a de

.Iacutdnga
25. Gonçalves Feneira-Clãudio
,26. Freitas-campanha

V. F. Rio Grande do Sul
-

377

lcm:

:27. Ramíz Galvâo-Santa
Sul

C r U 2 , de

:28. Pelotas-Cangusau
29. Uruguaiana-Sãc Borja
30. Taquara-Canela
E. F. Bahia-Minas- 582 kni

31. Caravelas-Arassuaí
Observações:

1. As rodovias substitutivas estão
sendo executadas pelos órgãos 1'0(10'Viários estaduais mediante convênios
'Com o D. N. E. R., exceto a do ramal Rio do Braço-Pcirt, em .construção sob a administração do Departamento.
2. O trecho' Benflea-Lima DuartE!
constitui O T-S do PNV e a vsue, e1'-

racicaceo dependerá de reformulaçào
deste Plano nesse aspecto.

3. Km 551 ".....;. Cajazeiras
R. F. ·do Nordeste -

4.
5.
6.
7.

Rtbeírão-Cortez
Píranhas-Petrolândia
Camarazal - Alagca Grande
Itamatad-Bananeíras
V. F. Fedeml Leste Brasileiro
-

159 Tem

8. Tapert-Santa 'I'eresinha
9. Queimadinhas-Itaité

,12.

Conselheiro paulíno-Portela

Trajano-Santa' Maria Madalena
J.6. Coutinho-Castelo
17. Paracquena-Mu-acema
!lp.

18. Macaé-Glícério

F. Central do Brasil
- 37 km

19. Saudade-Bananal
vatança-Arcnso Arinos
:21. Benítca-Líma Duarte
'22. Santos Dumont-Mercês
~O.

R. V. Cearense -' 33 !cm.
1. Jaguartbe-Cariús
R. F. Do Nordeste 2. Ribeiráo-Ban-eíros

V. F.

369 rern

13, Conselheiro Paulino-Belo Barreto
114. Triunfo-Manoel de Morais

E.

-Ferrovias e ramais para os quais não
tenha sido iniciada a construçéo tl~
rctiooíc substitutiva - 2,C76 km,

199 km

3. Itaretama-Bâo Rafael-Jurucutu
4, Mossoró-Pôrto Franco

10. Buranhem-Catuíçara
,11. Rio do Braço-Poirí
E. F. Leoplodina· -

RELAÇÃO' III

203 kni

Federal Leste Brusüeiro
- 257 km

5, Itinga-Campc Formoso
Conceíçâo- Feira de Santana
7. Capela-Murta
8. Petroüna-Paulistana

fi.

E. F. Naearé -

256 km

9. Santo Antônio de Jesus-Jequlé
,10. sso Míguel-Amargosa
E. F. Leopoldina -

2J.2 km

11. Cataguazea-Mírad
12. Espera Feliz..Cachoeiro do Itape-

mirim

ATOS .DO PODER

13; saracuruna-Vila Inhomír-lm
14. Sereno-Santa de Cataguazes

de 1966, passa a ter a seguinte redação:

E. ,F. Central do Brasil
- 207 lcm

1.5. Belford Roxo-Xerém

'16. Belford Roxo-Cava
d7. Cava-Jaceruba
18. Corinto-Díamantdna
V.F. Centro Oeste -

553 tcni

'119. Velho da Taipa-pompeu

eo. Dívinópolís-Velho da Taipa
121. Azurita-Bom Despacho
i:!l2. Bom Despacho-Barra do Punchal
83. Gaspar-Lopes-Machado

M. Pompeu-Barra do Paraopeba
E.

F. Santa Catarina
10

km

i:15. Subida-Ibírama
V.

F. Ria Grande do Sul
- 90 km

'126. Nõvo Hamburgo-Taquara

127. Rio dos Sinos-Montenegro
E. F. Tocantins -

117 ícni

.28. 'I'ucurur-Jatobal
E. F, Jacu! -

EXECUTIVO

72 km

:W, Tôda ela.
Observações:

Dentro de cada Estrada de
Feno, os ramais estão relacionados
por ordem crescente de densidade de
tráfego.
:2. Os ramais Mcssoró-Pôrto Franca e Santo Antônio de .Iesua-Jequíé
constituem as L-5 L-8 do Plano de
'víaçào . A sua supressão dependera
de reformulaçâo dêste Plano nesse
1.

"b. Membros: - Engenheh'o&
Civis; onciars Superiores (tas
Fôrças. Armadas que sejam Engenheiros Geógrafos Mllttares ou
equivalentes; e Diplomatas de
Carreira, em úmero ele doís por
organização, um como representante e outro como suplente, indicados como abaixo se segue:"
Art. 21? Acrescente-se ao item t»
do artigo 10 do Decreto n'' 57.814, de
15 de fevereiro de 1966, a seguinte
alínea:
"VI - Pelo Miníst::::'io das ~e~
Iações Iílxterfores'".
Arb. aI? .~Acrescente-'.se ao artigo
19 do Decreto nc 57.814, de 15 de revererro de 1966, o seguinte parágrafo:
u§ 30. No caso da ínexistênela de oficiais superiores com as
qualif'ícaçôes previstas no item b,
do presente artigo, o Minlstério
Militar far-se-á representar por
Oficiais Superiores com curso de
Estado-Maior, ou ~ol' cncrnrs eubalternos Engenherros Militares
ou equívalentes".
Art. ~8. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias
Brasília, 4 de agosto de 1966; 1459
da Independência e 78º da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Zi!mar Araripe
Aàemar de Queiroz
';uracy Maqalhilçs
Rayrrmnào Moniz de A.rogao

Eâuorâo Gomes
J.oão Gonçalves de Souza

aspecto.
DE'cRETO N5' 58,894 -

DECHETQ

N9 58,993
AGÔSTÓ DE 196ô

d~spositivos

Altera
TO

DE 4:

do Decrete

»a

n1hne~

57.814, de 15 de teuereíro de

1966.

o Presidente da.

DE

1:

1':::<;

AGÓ3TO DE 1966

Cria a Série áe cnas-es de Fiscni 'de
Transporte Coletivo, e dá
cziras
providências.

O Presidente da República,. usando
das 'atribuições «ue lhe confere o 2.1'-

República, usando
da atrfbuíçãc que lhe confere o Lncíso I do Art. 87 da Ccnstítuíçâo Ee-

tígo 87, item I,· da Constituição 'J.:'2deral, e tendo em vista o díspcsto

âeral, decreta:
Art. te O item b do artigo 19 do
Decreto nv 57.814, de J5 de fevereiro

de julho de 1930, decreta:

no art. 56 da Lei n.c 3.780, de 12
Art. 15' Fica criada, de acôrdo com
o art. 3.9 do Decreto n.v 48.923, de

ATOS.
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no
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8 de setembro de 19'60, no Serviço de
Comunicações e Transporte --:- CT,
Grupo Ocupacional -

CT-400, Rodo-

víarto, a Série de Classes de Fiscal
de Transporte Coletivo - cT-409, com
as classes CT-409-16.C. CT-409-14.B

e CT-'409-12.A cabendo, à primeira
Supervisão, As'sessorament~ e .ooorOne~taça() e
denaçâo, à segunda
Execução e à terceira jâxecuçao.
Art. 2.9 Fica criada no Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem,a Série de Classes. de
Fiscal de Transporte Coletivo, C'f409, com 38 (trinta e oito) cargos,
sendo dezoito

(18)

na classe 12. A,

doze (12) na cla-sse l4-B, e oito (8)
na 16.C.
Art. 3.9 Os cargos da classe inicial
ela Série de

Classes de Fiscal

de

Transporte Coletivo serão preenchidos
de conformidade coro o disposto no
art. 53 da Lei n.c .3.780, de 12 de
julho de 1960.

Art. 4.9 Os atuais funcionários c1<J
Departasnento. Nacional de Estradas
de Rodagem que venham exercendo
atribuições
pertinentes à Série de
classes' de Fiscal de Transporte Coleüvo poderão ser readaptados, observadas as dtsposlções dos artigos 4·3
da. Lei n5) 3.780, de 12 de julho ee
19130, e 64 da Lei n.c 4,242, de 17 de
julho de 1963, e a legislação subseqüente relativa ao assunto.
Art. 59 - As despesas cem o provímento dos c;:\.rgc& de 'que trata o
artígc- 29 creste decreto correrão
conta dos recursos orçamentárjcs pró-

.à

prtos do D.1'1 ,E.R.

Art. 69 - :f:ste, decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, H':vogadas cas disposições em contrárío .
Brasília, 4 de agôsto de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H'. CASTELLO BRANCO

JuMez Távora

DECRETO N9 58.99,5
AGÔSTO DE -1966

DE

4

DE

Dispõe sôbre o atendimento de despesas com o regime de tempo integrCtI e dedicacão exclusiva.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere O' artí-

so 87, item, I, da Qonstituíçâc, deereta:
Art. 10 O crédito especial a que I!~
refere o Art. 30 da Lei nv ~.863, dL
29 eje novembro de 1965, no que con ..
cerne ao regime de tempo tntegrat e
dedicação exclusiva, só poderá ser
utilizado para atender a despesas dae
unidades adimmstratívaa da administração centralizada,
§ 19 As unidades
administrativas
da administraçã-o 'centralizada deve1'3,0 valer-se de suas dotações. orçamentárias normais, antes de se nabílitarem à utilização do crédito espe ..
cial ,

§ 2Q OS saldos que se, verificarem
nas dotações orçamentárias normais
não poderão ser objeto de qualquer
aplicação, redistribuição ou transtcrêncía..
Art. 29 Os órgãos da admintstraçâo descentralizada .sómente poderão
ter aprovados seus. programas de aplicação do regime de tempo Integral o

g~(1à~a~~~ul~~~~sf;aap~~a~6n~~I~~~:

ereto nv 57.714, de 3 de fevereiro da
1866, se contarem com recursos orçamentários próprios que os habilitem
a executá-los.
Art. 39 O regime de tempo tntegrat
e dadtcaçâc exclusiva concedido após
a vigência do presente decrete 'sõmente entrará em vigor a partir de Iv de
agôsto de HJ6'o, observado o .üspostc
no artigo 18 do Decreto nc 57.744, de
3 de fevereiro de 1966.
Art. 45' :f:ste -decreto entrará - €Dl
vigor -na data de sua publicação, revogadas as -ítsposições em contrário.
Brasília, 4 de agôsto de 1905; 145\1
da Independência e' 789 da República

CA~TELLO BRANCo
Carlos MedetTOs Silva
Zilllíar Arapipe
Asiemar de Queíro.~
Jmacy Magalháes
Octávio Bulhões
Juarez Távora
Ney Braga
Ray"rnundo M oniz de Aragt10
Luü:; Gonzaga do Nascimento
Silva
Eduardo Gomes
RaY1l1undo de Britto
Paulo Egydio Martins
Mauro Thibau .
Roberto' campos
soao Gonçalves de Souea
H.
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DE

no

,PODER ExEcuTIVO

4 DE

A.utoriza Q éidadão brasileiro Francisco Ribeiro de Carvalho Filho a
lavrar cassiterita, no município de
Coronel Xavier Chaves, no Bstsuio
de Minas Gerais.

O Presidente da 'República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmcs do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de, NUnasi , decreta:
Art. 19 Fica autorizado o. cidadão
brasileiro Francisco Ribeiro -íe Carcalho Filho a lavrar cassitertta, em
terrenos de sua propriedade nas 10oalidades Penedo Cardoso e cavalo
do Buraco, distrito e município de
Coronel Xavier Chaves, no Estàdo de
Minas cenüs, numa área de noventa
e seis hectares e sessenta ares ..-..
(96,60 ha) delimitada por um ooligano irregular que tem um vértice a
seiscentos e oitenta e cinco metros
(685' m) no rumo verdadeiro e oi,
tenta e nove graus e trinta minutos
sudeste (899 30' E·E) do marco <1111Iométrlco número cento e "eaessete
tkm . 117) do Ramal de Penedo. na
Rêde Míneíra de Viação e os lados,
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdaderros:
seiscentos e noventa metros (690 m) ,
quarenta e dois graus nordeste (421:1
NE): duzentos e dezoito metros (218
metros) . vinte e cinco- gT3uS e .a-ínta
minutos noroeste (25<:1 30' NW); duzen tos - e quatorze metros (214 m) ,
trinta e sete graus nordeste (37Q NE) ;
oitenta e cinco metros (85 -rn . ')ite-nta e dois graus sudeste (8'29 SE)';
duzentos e quarenta metros (240 m) ,
quarenta e dois graus e trinta minutos nordeste (429 30' NE): oitocentos
e dez metros (810 m i , trinta e oito
geaus noroeste. (389 NW): um -dl duzentos e cinqüenta metros (1,250 mj ,
quarenta e dois graus sudoeste (429
SW); oitocentos e dez metros ano. m) ,
talnta e oito graus 'sudoeste (3B!? SW).
Hsta autortzacão é outotrtada meéíante as conctcões constantes 0)0 parágrafo 'único do art. 28 do Código
tieMinas, e dos arts. 32, 33. 'H e
anas alíneas além das seguintes e de
entras constantes do mesmo oõrueo.
)tdo expressamente mencionadas -ccete
eecreeo.
'
.
Parágrafo único. A execução da
~l'esente autorização fica sujeita às

23i

estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726. de 19 de fe ..
vereíro de 1963 e da Resolução n.c 3,
de 30 de abril de 1965 da Comíssâo.
Nacional de Energia Nuclear.
.
Art. 29 O concessionário da autorí,
zaçâo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à união.
ao Estado e ao Município, em aumprfmento do disposto no art. G8 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da eutorfsaçâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autortzàçâo de lavra será- declarada caduca ou nula na forma dos, arts. 37.
e 38 do Código de Minas.
Art. 4.9 As proprtedades víaínnas
f stáo sujeitas às' servídôes de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5Q O concessionário da -urtorfzaçâo será fiscalizado pelo .Départamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no (3,1't. 71 do mesmo Código.
Arü. 69 A autorizacãode lavra terú
por título êste decreto, que será trans,
cnto no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra após c paga..
menta da taxa - hum mil novecentos e quarenta cruzeiros (CrS 1.\)4-O,i..
Art , 79 Revogam-se as disposições
em contrárto.
Brasília, 4 de agôsto 'de 1966; 145')
da Independência e 78Q da República.
n.

CA8'IELLo BRANCO
lvIaUTO Thibau

DECRETO N9 53.997
DE 4 DE
AGÔSTO DE 1966
Autoriza o cidadão brasileiro tiene:»
C)algado Pinneiro a pestnuear rainerio de cobre no município âe. uorore, Estado de São Paulo.

O presidente da República, usando
da atribuição que .Ihe confere o er.,
tlgo 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta;
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasílefro Renato. Salgado Pinheiro a
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pesquisar minério de cobre em terrenos de propriedade de Pedro correta e castro no. imóvel fazenda rbíty
distrito e município de Itararé, Estado de São Paulo, numa área de
vinte e seis hectares .e cinqüenta e
cinco ares (26,55 ha) . localizada na
r-enterra com o Estado do Paraná, e
delimitada por um polígono mistili-

neo que tem um. vértice na margen,
direita do rio Itararé no pegâo sudeste

(SE)

da ponte de madeira da

DECRETO Nº 58,998 -

DE

4-

DE

AGÔSTO DE 1966
Autoriza o cidadão brasileiro Guunermino de 'Freitas Jatobã a peMIUisQ.f'
mármore no município de Juà:zeiro,
Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I 'da Constituição
nos
têrmoa do' Decretq-leí nv 1.985, de 2~
de janeiro de 1940 (Código de Mi
nas), decreta:

e

estrada da -Serraria Ouro verde. cera
Itararé e os -lados a partir do vértíce considerado são assim defiutdost-,
o primeiro lado é um segmento rétiuúeo, com seiscentos metros (600 tn i ,
que parte do pegâo da ponte referida
com o rumo verdadeiro de quaren ia
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
e oito graus nordeste (489 NE); o brasileiro Cuübermíno de Freitas Jasegundo lado é um segmento retilí., tobá a pesquisar mármore em terre,
11CO, com duzentos e cinqüenta menos devolutas no lugar denominado
tros (250 li), que parte da extremiCacimba de cima, distrito de C8.rdade do primeiro lado cem o 1'1.11110 naíba do Sertão, mumcípíc de Ju(\verdadeiro de quarenta e dois graus serro, Estado da Bahia, numa área
sudeste '(420 SE): o terceiro lado é de quatrocentos e dezessete hectares
f) segmento retilíneo. que partindo da
e quarenta e oito ares (417,48 ha) ,
extremidade do segundo lado. com .delímítada por Um polígono irregurumo magnético de quarenta e oito lar, que tem um vértàce a .íuzantcs
graus sudoeste (480 S''V). alcanca a
e oitenta metros (280 m)', no rumo
margem direita do rio Itararé: o
magnético de trinta e sete graus suqU9.TtO e último lado é o trecho da
deste (37° SE) do marco do quilomaraem direita do rio Itararé commetro quinhentos e quarenta e trê.s
préendido entre a extremidade do
(km 543) da linha da Viação Férterceiro lado e C' vértice Início- do prirea Federal Leste Brasileira, trecho
meiro lado.
.Iuremal-Carnaíba e os lados a partir dêsse . vértice, os seguintes' com,
. Parágrafo único. A execução da
prímentos e rumos magnéticos: dois
presente autor-ização fica sujeita às
estipulações do Regulamento ::PJn.)J mil e seiscentos metros (2.500 Ih"),
vado pelo Decreto nc 51.726, iJ.e 19 dez graus noroeste (lO,? NV;l); mil quinhentos e trinta metros (1.530 1)11
de fevereiro de 1962 e da Resclucâo
nc 3, de 30 de abril de lÇJ6ô' ela Co- setenta e cinco graus nordeste (75"
NE);, dois mil e quinhentos metros
missão Nacional de Eflergia Nuclear.
(2.500 m) , quinze graus sudeste 0&
Art. 2° O título da autorização de SE); o quarto (48) e último lado é
pesquisa, que será uma via autêntica o segmento retilíneo que Une a extremidade do tereeu-o (39) lado descrito
dêste decreto, pagará a;- taxa de treao vórtice de partida.
zentos cruzeiros (erS 30-G) e será V8.~
Parágrafo único. A execução da
lido por dois - (2) f!.110S a contar da
.presente autcrtzaçâo rtcé sujeita às
data da ti'an;:.e:':.·iGâo 110 livro próprto
estipulações do Regulamento aprode Registro das Autorizações de Pes., vado p210 Decreto n« 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da nesorucão núquisa.
mero 3 de 30 de" abril de 1.965, de
Art. 30 Revogam-se as disposições
Comissão Nacional de Energia Nuem contrário.
clear.
Brasília, 4 de agôsto de 1966' 1450
Art. 2Q O título da autorização de
da Independência e 78Q da Repúpesquisa, .que será uma via autêntica
blica,
dêste decreto, pagará a taxa de quotro mil cento e oitenta cruzeiros
H. CASTELLO BRANCO
(Cr$ 4.180) e será válido por doís
Mauro Thibau
(2) anos a contar da data da transw
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críçâc no. livro próprio de Registro

aas Autorizações de Pesquisa.
Art. S9. Revogam-se as dlspoalçõea
em contrário.
Brasília, 4 de agôstc de 1966; 1459
da Independência _e 789 da República.
H. -CASTELLO BRANCO

Mauro Tlúbau

DECRETO Nq 58.999 AGÔSTO DE

1966

DE

4

DE

Autoriza o. cidadão brasileiro' Antonio
Aparecido de Tcteâo a pesquisar
feldspato, quartzo e cauum no Mu·
nícuna de socorro, Estado de São
Paulo.
.

o Presidente da República, usando
da -atribuição que lhe confere o artãgo 87, 11 9 I, da. Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940. (Código de Minas),
decreta:
Art, Iv Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antonio Aparecido de ToJedo a pesquisar feldspato, quartzo e
eauüm . em terrenos de propriedade de
Maria Flora de Lima, Alcebíades Morelra de Lima e sua mulher, Sebastião
Rubfm de Toledo e sua mulher e .Icacuím Cândido _Moreira Lima e sua
mulher no "lugar denominado Bairro
da Serra do Moken, distrito e município de Socorro, Estado de São Paulo,
11Ull1a área de dezenove hectaa.. es
(19 ha) . delimitada por um polígono
irregular, que tem um vértice acento
e trinta e nove metros e oitenta cenümetros (I39,SOm), no' rumo magnético norte <NJ, da Cruz Coa Capela
Santa Cruz e os lados a partir dêase
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: cento e vinte e
quatro metros e oitenta centímetros
ü24,SOm), vinte e sete graus e quaTenta e sete minutos noroeste (27 947'
.::..-W); sessenta e nove metros e sessenta centímetros (69,60m), vinte e
seis graus e sete minutos nordeste
(261.'{}7' NE) ; vinte e seis metros e eessenta centímetros (26,60rn), sessenta e
Quatro graus e quarenta e seis minutos nordeste (64946' NE); cento e cinqüenta e dois metros e vinte centametros (l52,20m), oitenta e sete graus
e trinta' e um minutos nordeste .. ,
W7 Q31' NE); hum mil e cem metros
(l,lODm), sessenta e nove graus e ctn-

qüenta e três minutos sudeste .. ,
(69953' SE); oitenta .e sete metros e
cinqüenta centímetros (87,sOm), ctn..
qüenta e nove graus e treze unínutcs
sudoeste (5g.i?13' SW). O sétimo e úl-tímo lado é o segmento retilineo qU3
partindo da extremidade do sexto lado descrito alcança o vértice de partida.
Parágrafo único. Aexecuçâo da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova;..
do pelo Decreto nc 51'-726, de 19 de reveretro de 1963 e da Resolução nc ),
de 3D de abril de 1965, da comtseão
Nacional de Energia NUclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será' uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de n-ezentoa cruzeíros rcrs 300), e será válido por dois (2) anos a contar da data lia transcrição no _livro' próprio de
Registro das Autorizações de Pesquisa,
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 4 de agôsto de 1966: 1450
da Independência e 789 da República.
H: CASTELLO BR4NCO

Mauro Thibau

DECRETO Nv 59.0CO AGÔSTO DE 1966

DE

4

DE

.

Autoriza o cidadão brasileiro Silvestre
Duarte a pesquisar minério de man-.
ganês no Município de Entre Rios
de Minas, Estado de Minas Gerais.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arti-

go 87, nv I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de 1..940 <Código de Mina-s),
decreta:

Art. lQ Fica autorizado o cidadão
brasileiro Silvestre Duarte a pesquisar minério de manganês, em terrenos de propriedade de José adennc
da Fonseca e outros no lugar _denominado Fazenda das Lavras, distrito
de Serra do Camapuâ, Município de
Entre Rios de Minas, Estado de MInas .Gerals, numa área de trinta hectares e vinte e oito ares .(30,28 ha) ,
delimitada por um polígono Irregular.
que tem um vértice a trezentos e noventa metros (390 m) , no rumo magnético de vinte graus nordeste (2ijQ
NE), do canto noroeste (NW) da ca-
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sa sede da Fazenda das Lavras, e os
teces a partir dêese vértice, os st:.~
guíntee comprimentos e, rumos masnéticos: setecentos metros (700 m i ,
quarenta e cmco graus sudeste <459
SE>· quatrocentos e sessenta metros
(<160' nu quarenta e cinco graus nordeste ·(459 NE>; qtnnnentos e oitenta
metros (58l mj , quarenta e CUlCO
graus noroeste (459' NW) ; cento e s~s
senta metros (160 m i , quarenta e emco graus sudoeste (459 SW);· cento e

vinte metros (120 m) , quarenta e emco graus noroeste (45~ NW); treseutos metros (300 m) , quarenta é ~i!1CO
graus sudoeste (45Çl SW).
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51. 726,~ de 19 de

re-

vereíro de 1963 e da Resolução nv 3,
de '30 de abril de 1965 da Comissão
Nacional de Energia NUclear.
Art. 29 O titulo da autorfsação de
pesquisa, que será uma via autêntica
.dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos .; dez cruzeiros (CrS 310) e
será válido por dois (2) anos a contal' da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de' pesquisa.
Art. 3l?Revogam-se as díspostçêes
em contrário.
Brasília, 4 de agôstc de 1966' ~145Q
de- Independência e 789"da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRÉTO N.9 59.001 - DE 5 DE
AGÔSTO DE 1966
Dtsciplina os incentivos jiscais para a
constituição, retorço e recompoetçõo
ao capital de trabalho das atuats
emprês-as indUstriais e agrícolas com
sede no Nordeste e dá outraspro~

uitiencias,

O Presidente da República, _usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição f-ederal, decreta:
Art. 1.9 Os depósítõs efetuados de
conformidade coro os arts. 34, da
Lei nc 3.995, de 14 de dezembro de
1961, e 18, da Lei n.c 4.239, de 27 de
junho de 1963, com - a nova redação
constante do art. 13, da Lei 'no 4,869,
de 1.9 de dezembro de 1965, e correspondentes ao ímpõstc de renda devido

até o exercício financeiro de 1966, mclusíve, poderão ser' liberados, a cntério da Superintendência do Desenvotvímentc do Nordeste (SUDENE)
até o limite de 30% (trinta por ceu-'
to) do valor de cada deposito, para
fins de ccnstatutção, recompost-e-, e
refõrço do capital de trabalho das
atuais empresas índustrtaís é agrrcola" com sede no Nordeste.
§ '15' Os recursos liberados na forma dêste artigo SB1'ào utrlízados na
integranzaçào do aumento .de capttar
das emprêsas beneficiadas, não podendo exceder, em nenhuma hipótese,
a 50% (cinqüenta por cento) de seu
capital realizado, consoante regIstro
em 30 de junho de 1966.
§ 2.9 Mediante aprovaçâ- prévia da
SUDENE e concordáncta dos mteressados, os recursos de que trata êete
artigo poderão ser transferídos para
a empresa beneficiaria e mantidos em
conta especial do passivo não exigível, em nome da pessoa jurídica depositante, para que sejam incorporados ao capital da empresa no prazo
que a SUDENE fixar.
3.9. Os beneficios Instituídos neste artigo sômente serâo concedidos se
SUDENE.
expressamente 'solicitados
dentro do prazo de 1 (um) ano, o,
contar ela data de publícaçán dêste
decreto.
§ 4.9 Terão
príoi-ídade no atendímento à utilização dos recursos previstos neste artigo, as empresas que
assumirem o compromisso de vender.
com presteza,
os imóveis e outros
bens patrrmoníaís, visando à recomposição e refôrço do seu capital de
trabalho e normalização de sua situaçâo fínanceira..
Art. 2.9 Compete à SUDENE, mediante requerimento das empresas interessadas, instruído com a documentação e informações
neceasarías à
análise de sua situação econômicofinanceira, decidir sôbre :r concessão
dos favores ínstttuídos neste decreto,
na proporção e nas condições que
julgar adequadas,
Parágrafo único. Será exigido das
empresas requerentes .que incorporem
ao seu capital social o valor dos lucros suspensos, credttos de sócios ou
acionistas e fundos -specíaís registradoa-em seu balanço do exercício mais
recente, ou na data da apresentaçêe
ê
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e1;o' requerimento, a critério da

SU-

DEÇ,RETO NQ 59.002

PENE.

Art. 3.9 As cmprêsas que obtiverem
8B favores ínstatuídos neste decreto
não poderão realizar novas imobilizações fixas ou fínanceíras. de valor
superior a 5% (cinco par cento) do
seu capital realizado, salvo mediante
nôvo aumento de capital ou expressa
autorização da SUDE'NE.
Art. 4.9 Nos aumentos de capital
previstos no art. 1.9, é obrigatória a
subscrtçâo de, pelo menos, 10 (dez)
pessoas jurtdícas dístíntas.j.cada uma
das quais com a partdcípação máxíma de 10% (dez por cento) salvo
casos especiais a critério da SUDENE.
Art .. 5.9 As empresas que já houverem obtido da SUDENE autorização para incorporar ao seu capital
recursos provenientes dos depósrtos
referidos .no art. 1.9, e que tenham
necessidade de reajustar suas est.mati1'as de capital de trabalho poderão
reformular os .prcjetos crígtnàrtamente aprovados, solicitando à SUDENE
a complementação de recursos a que
tiverem direito, com base nasrnencíonados depósitos, na forma da Ie..
gíslação em "vigor sôbre a matéria.
Ar~ 6.9 A inobservância das condições especificas fixadas, em cada
caso, pela SUDENE, para a concessão
dos favores previstos neste decreto,
constituirá impedimento para o deferimento de qualquer pedido posterior
da emprêsa perante a mesma autarquia,
cessando,
automaticamente,
quando houver, o beneficio referido
nos .arts. ,19, da Lei n.c 3.692, de 15
de dezembro de 1959, e 13 a 16, da Le1
n.c 4.239, de 27 de junho de 1963.
Art. 7.9 Continuam em vigor as
normas constantes, dos regulamentos
aprovados com ,JS Decretos ns.: E·5. 334,
de 31 de dezembro de 1964, e 58.666- A,
de 16 de Junho de 1966, no que não
colidirem com as estabelecidas neste decreto.
Art. 8.9, O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicacão, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 5 de agosto de 1966; 1455'
da Independência e 78.() da República.
H. CÀSTELLO BRANCO

octavio Btünôes
JOão" GonçalVesàe Souza
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AGÔSTO DE 19-66

A tüoriza o Serviço' do Patrimônio da
União a aceitar .C? doação do terreno que menczona, situado no Município de Cuiabá, Estado de Mato
Grosso.

o Presidente da República, usando
da atrlbuíção que lhe confere o art .
87, inciso I, da Constdtuíçâo Federal,
e de acôrdo com os' arts. 1.165 e 1.180·
do Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrtmômo da União autorizado aace:tal',
mediante. retificação e ratificação da
respectiva escritura, a doação que, de
acordo com a Lei Municipal nc 775, de
20 de novembro de 1964, o Mumeípio
de Cuiabá, Estado de Mato Grosso,
fêz à Umâo Federal, do terreno C0Ul
a área de 1.075 m2 (um mil e setenta e cinco metros quadrados), teceuzado na Praça Couto Magalhães naquele Munícípío, tudo de contormídade com os elementos constantes no
processo protocolizado .no Ministério
da Fazenda sob o !19 11.358-65.
Art. 29 Destina,:,se o terreno a que
se relere o artigo anterior à construçâ o da Delegacia Regional do 'I'rabalho em Mato Grosso.
Brasília, 5 de agôsto de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octaoío Bulhões

DECRETO N9 59" 003
DF..:3 DE
AGÔSTO DE 19G6
Inclui junções gratijicadas na Parte
Permanente do Quadro de Pessoal
do Ministério da" Educação e Cuitura.

o Presidente da República, usando
dns-atrfbuições que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição Federal,
decreta:
lu't. 19 Ficam Incluídas, na Parte
Permanente do Quadro de Pessoal do
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Ministério da .Educação e cultura, e

ctasstücacas, em caráter provisório,

EOS símbolos 3-F e' 5-F,.. respectivamente, as funções gratificadas de Assistente do Diretor e Chefe da Secão de Administração, da Divisão de
Educação Extra-Escolar, do Departa..
mente" Nacional de Educação, previstas no Regimento aprovado pelo Decreto nv 43.170, de 4 de fevereiro de

Art. 39 :Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga,
das as disposições em contrário.
Brasília, 5 de agôsto de 19€·6; 145'
da Independência e 789 da República,
H. CASTELLO BRANCO

Luiz Gonzaga
Silva

1953.
/.lIt. 29 A despesa com a execução
deste decreto será atendida pelos re-

cursos financeiros próprios.

Art. 3Q :Este decreto entrará em vigcr na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasfha, 5 de agôsto de 1966' 1459
da Independência e 78Q da Repúbl1ca.

H.

do

Nascimento e

Os anexos a que se refere' o artigo
10, -bem como a relação .nommat,
foram pubücados no D. o. de 11 de

agôsto de 1966.
DECRETO

:r;r9

59.005 1966

DE

5

DE

AGÔSTO DE

Dá nova redação ao Decreto nÇl 56 732,

de 17 de açõsto de 1965 ..

CASTELLO BRANCO

Raymundo

M~niz -de

Araçãa

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art.

DECRETO NÇl 59.004
AGOSTO DE 1966

DE

5

DE

Iceiitica o enquadramento dos carços,
junções e elltpregos do Serviço de
AIi?nentaçáo da Preoíâéncic social
- SAPS.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item T, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 56 da Lei número 3,780, de 12 de julho de 1960,
combinado com ,o. Decreto nc 56.887,
de 20 de sctem..bro de Hl'65, decreta:
Art. 19 Fica. retificado, na forma
dos anexos, o Quadro de Pessoal -

~~:~QPJ~m~~c~~t~, ;~ %~:2~~_l~fâ~e 1~

de julho de 1963, e art. F' do Decreto nv 58.511, de 26 de maio de 1966,
que dispõem SÔbl'8 o enquadramento
dos cargos, funções e empregos do
Serviço de Alimentação da Previdência.'Social, na parte referente
série
de classes de Bíbllotecárío e classe de
Auxiliar de Biblíotecárío, bem como a
relação nemínal dos seus ocupantes.
à

Art. 29 Os efeitos da retrncacao a
que se retere êste Decreto prevalecerão a partir de 1 de julho de 1960.

87, item I, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19 Passa a ter a seguinte redaçào o Decreto no 56.732, .de 17 de

agôsto de 1965:
"Art. 19 Fica transformada, em càrgo em comissã-o - Direção Superior
- de Díretcr do Conservatório Minei ~
1'0. de Música, símbolo 5-C, a Iunçâo
cratincada, símbolo FG-1, de Diretor
do 'mesmo Conservatório, constante do
Anexo' IV do Decreto no 35.447, de 30
de abril de 1954, o qual fica Incluído
no Quadro de Pessoal da Universidade de Minas Gerais.
Art. 2Q A despesa com a execução
deste decreto será atendida 'pelos recursos próprios da Universidade de
Minas Gerais.
Art. sv üate decreto entrará em ví5"('1' na data da sua publicação, revcgadas as disposições em contrário."
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário .
Brasília; 5 de agôsto de 1966;' H5~
da Independência e 789 da RepÜblica.
H.

CASTELLO BRANco

Raymundo Moniz de Aragão

na

Ã'IOS
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I)ECRETO W 59.006 -

DE

5

DE AGÔSTO DE

1966

coneetno

Aprova o orçamento dó

Regional de Medicina do Estado
da Guanabara

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. S·7, item 1, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei nc 4.320,
de 17 de março de 19'64; e de acôrdo com o disposto no Decreto no 54.397,
de 9 de outubro de 19M. alterado pelos de ns. 1;i5.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1965, decreta:'
Art. 19 Fica aprovado. conforme o quadro anexo, o orçamento para
6 exerctcío de 1SB6, do Conselho Regional de Medicina do Estado da Guanabara, autarquia federal vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência
Social.
Art. 20 ' ~te decreto entrará em vigor na data dê sua publicação,
revogadas as aisposlçôes em contrario.
Brasília, 5 de agosto de 1966; 1"459 da Independência e 789 da 'República.
c

H. CASTELLO BRANCO

Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva

o

anexo a que se

verere

DECRETO N<) 59.007 AGÔSTO DE 1966

o art. 19 foi publicado no D.O. de

DE

5

Escola Técnica de Campos

DE

SU(J1'ime [unções gratificadas do Quaciro de pessoal, Parte Permanente,
do Ministério da Educação c Cul-

tura.

o

presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o art.
3'1, item r, da Constituição joederaí ,
decreta:
.A xt. 1<) Ficam suprimidas,' de ecõrdf) com o art. 28 da Lei no 3.5"')2 de
16 de fevereiro de 18,59, e, com o art.
H! do Regulamento aprovado pelo
Decreto nc 47.038, de 16 de outubro
de 1959, as seguintes funções gruufícedas do Quadro de pessoal, Parte
Permanente, do Ministério da Educad~

çâc e Cultura:

E!coIa Técnica de Belo Horizonte

(a partir de 13-11-61)
1 - Diretor FG-2.
7 - Professor-Chefe FG-3, de Português; Matemática; Geogratfa e Historie; Desenho Ornamental; Desenho
de Máquinas e de Eletrotécnica: Cíêncáaa ztsfcas e Naturais e Canto Or
M

rcoeteo.

1 _. Instrutor-Chefe FG-3, de Edu-

eseao Física.

1 -

Chefe de Portaria FG-7.

.9-8~66.

(a partir de 3-4-62)
1 - Diretor FG-2.
rI _ professor-Chefe FG-3, de Português; Matemática; Geografia e História; DesenhorOrnamental: Desenho
de Màqumas e de metrotécntcc.: Canto Orfeôníco e Ciências Fisicas e Naturais.
2 - Instrutor-Chefe FG-3, de Educacão Física.
i - Chefe de Portaría FG-7 .
Escola Técnica de Curitiba.

(a partir de '20-4-60)
- Diretor FG-2.\
7 - Professor-Chefe, FG-3, de Português; Matemática; Geografia e Hístona.' Desenho Ornamental; Desenho
de Máquinas e de Eletrotécníca: Canto Orfeôníco e Ciências Físicas e Naturais.
1 - Instrutor-Chefe, FG~3, de Educação Física.
1 - Chefe de Portaria, FG-7.
Escola Técnica de Goiânia

(a parti! de 16-2-61)
1 - Direto! FG~2.
7 .:..- Professor-Chefe, FG~3, de Português; Matemática; Geografia e Historta: Desenno Ornamental; Desenho
de Máquinas e de Eletrotécnica; can-
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to Orfeônico e Ciências Físicas e Naturaía,

r - Instrutor-Chefe FG-3, de Educação- Píaíca.
1, - Chefe de portarta FG-7.

3 --, Professor-Chefe, F,G-3. dê Português; Desenho Ornamental; MMe-

máüca.

1 -- Chefe de POrtaria FG-'j'.
Escola Industrial de Belém

Escola..Técnica de Manaus

Escola Industrial Coriolano de \ Medeiros

(a partir de 10-8-60)
1 -- IJiretór F(}-3.
3 - Professor-Chefe. FG-3, de POl'tugüês;' Desenho Ornamental; Matemática.
1 -- Chefe de Portaria FG-'l.

(a partir de 6-8-60)

Escola Industrial de Cuiabâ

(a partir de '27-1-61)'
1 -c-c.Díretcr, FG-2.

(ex-coao Pessoa)

1-

Diretor

(a partir de 26-5-61)

FG~3.

3 - Protesscr-Chefe FG-3, de Português; Desenho Ornamental; Nlate-

rcatica.
1 -

Chefe de Portaria FG-7.
Escola Industrial Deodoro
da Fonseca
(ex-Maceíó)

1 -- Diretor FG-3.
3 -- sroreesor-cnere, FG-3, de Português; Desenho Ornamentaf Mate-·
mátdca.
I -- Chefe de Portaria FG-7.
Escola huiustruü de Florianópolzs

(a partir de 30-1-61)

(a partir de 6-2-(1)
tuguês; Desenho Ornamental; Matemátdca,
1 - Chefe de Portaria FG-7.

1 -- Diretor FG-3.
3 -- professor-Chefe, FG-3, de Portnguêa; Desenho Ornamental; Matemática.
1 - Chefe de Portaria FG-7.

Escola Industrial de Natal

Escola Iruiustruü de Fortalez.z

1 - Diretor FG-S.
;, ..:- Professor-Chefe, FG-3, de Por-

(a partir de 15-2-61)

1 .;.... Diretor FG-3.
3 - Professor-Chefe FG-3, de Por-

tuguês; Desenho ornamental; Matemática.
1 -- Chefe de portaria FG-7.

(a partir de 4-4-60)

1 - Diretor FG-3.
:; - professor-Chefe, FG-3, de Portuguêa; Desenho, Ornamental; Matl:'rnátdca.

... ---.:- Chefe de portaria FG-7.

Escola .tnauetruü de Teresina

(a partir de 23-2-61).
! Diretor FG-3.
3 -- Professor-chefe FG-3, de Por-

tuguês; Desenho Ornamental; .Matemática.

1 -- Chefe de portaria 'FG-7.

Escola Técnica de Química

(ex-Curso de Química Industrial)
(a partir de ,23-3-60)
1 -- Superintendente FG-2.
1 -- Instrutor-Chefe, FG-3, de Edu-

caçáo Física.

Escola Tecnicade so» Luiz

(a partir de 4-2..;61)
-- Diretor' FG-2.
professor- Chefe, FG-3,. de Português ; Matemática; Geogra.na e Htstor:a: Desenho Ornamental; Desenho
de Máquinas e de Eletrvtecnica: Canto Orfeônico e Ciências Físicas e 1:~3.
tutaãa.
} - Instrutor-chefe FG-3, de Edll"1 _

c~1.ÇáO

1 -

.

Escola. Técnica de São Paulo

1 -- Chefe de portaria, FG-7.

Escola Inâuetriat de Aracaju
:1. - .

(a partir de 5-8-60)
Diretor FG-S.

Física.
Chefe de portaria FG-7.
(a partir de 31-1-61)

-- Diretor FG-2.
7 - professor-Chefe, FG-3, de Português; .Matemàtica, Geografia e Hís~
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torta: Desenho Ornamental; Desenho
de Máquinas e de Iâletrótécníca: Canto Orfeôníco e Ciências Físicas e Naturais,
1 .:...- Instrutor-Chefe FG-3, de Educação Física.
1 ....:.... Chefe de portaria FG-7.
Escola Técnica de Vitõria

(a partir de 16-2-61)
Diretor FG-2.
'1 - professor-Chefe FG-3, de portugués ; Matemática; Geografia e- Híatorra: Desenho Ornamental; Desenho
de Máquinas e de metrotecmca: Canto Orfeôníco: e Ciências .Fisícas e Naturaís.
1 - rnstrutor-cnere Po-a, de -Educacão Física.
i - Chefe de Portaria FG-7.
-

Escola Técnica Nacíondt
(a partix de 28-3-60)
Secretário FG-3.
~; Professor-Chefe FG-3, de Português; Matemática; Geografia e História; Desenho Ornamental; Desenho
de Maquinas e de Eletrotécníca: Canto orreõntco e Ciências Físicas e Naturais,
1 - rnsrrutor-ohcre FG-3, de Educação Fisica.
.
- Chefe de portaria FG-'I.

1 -

Escola Técnica de Pelotas

(a partir de 9":1-61)
Diretor FG-2.
'I _ Professor-Chefe, FG~3, de Português; Matemática; Geografia e Bisteria: Desenho Ornamental; Desenho
de Maquinas e de Eletrotécníca Canto Orfeôníco e Ciências Físícas e Naturats,
1 - Instrutor-Chefe FG-3, de Educacào .Física.
I - Chefe de Portaria FG-7,
1-

DE'CRET9

N9 59.008 -

Escola Técnica ão Recite
(a partir de 6-4...60)
Diretor FG-2,
7 ..,.... professor-Chefe, FG-3, de Português; Matemática; Geografia e Historta: Desenho Ornamental; Desenho
de Máquinas e de gletrotécníca; Canto Orfeôníco e Ciências Físicas e Naturais.
l' - Instrutor-Chefe FG-3, de Edu-

1 -

caçác Ftaíca.

Chefe de portaria FG-7.

.i -

Escola Técnieà de Salvador
(a partir de 26-9-61)
-·Diretor FG-2.
'; - Protessor-Cnefe, FG-3, de POl'tugués ; Matemattca.; Geografia e -Hiêtóría: Desenho Ornamental; Desenho
de Máqumas e de Eletrotécnica; Oanto Orfeônico e Ciências Físicas e Naturais,
1 _ Instrutor-Chefe FG-3, de Educação Písíca.. '
1 - Chefe de portaria FG-7~

Escola Técnica de Mineragao
e M etruurçia

(ex-Curso de Minas e Metalurgia)
(a partir de 2-2-61)
1 - Superintendente FG-.2.
Art. 2(1 Fica, igualmente, suprimido
o cargo, em comissão, de Díretcr 5~C,
da Escola 'I'écmca Nacional, a aartnde ) de. julho de 1960.
Art. 39 este decreto entrará em vigor .na data da sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as díspcsiçôea
em contrário.
Brasília, 5 de agôsto de 19ü6; H5'·'
da Independência e 789 da F...epn-·

bJica.
H.

CP.f3TELLO

BHANCO

Raymundo Moniz de Aragão
DE 5 DE AGÔSTO DE 1966

smroca o orçamento do Conselho Federal de Quimica
O Presidente da· República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item 1, da Constdtuiçao. nos têrmos do art. 107 da Lei nv 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acordo com o disposto no Decreto nc 54.397,
de 9 de outubro de 1984. alt-erado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de' 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento para
o exercícío de 1966, do Conselho Federal de Quimica, autarquia vinculada
ao Ministério do Trabalho e Previdência Social.
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Art. 2lJ 1!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de agosto de 1966; 145<:> da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Luiz Gonzaga do Nascimento e SiL.va

o anexo a que se retere o art. 19 foi publicado no D.O. de 9-3-00.
DECRETO N? 59. 009 AGÓSTO DE

DE

D~

5

1966

Altera o Quadro de Pessoal da Universidade do Rio Grande do sul.

o Presidente da Repúbllca, usando
c'.a

atribuição que lhe confere o

~,rNW,

8'1, item r, da Constituiçào Federal,
e tendo em vista o art. 11, da Lt"Í
nv 3.780, de 12 de 'julho de 19bQ,

decreta:
Art. 19 Fica transformada; em
cargo em .Oomissâo - Direção Superior - de Diretor da Escola fe Artes,
símbolo 5-0, a função gratificada,
símbolo, FG-1, de Diretor do ex-instituto de Belas Artes, constante do anexo IV .do Decreto 35.447, de 30 de
abril de 1954 e eiteraoe para o símbolo 2-F a tuncão gratificada, símbolo
4-F, de Secretário da mesma [scola,
ambos 'considerados incluídos no Quadro de Pessoal da Umversídaae do
Rio Grande do sul.
Art. 29 A despesa com. a execução
dêste decreto serà atendida com os
recursos financeiros. concedidos à U111vereidade do Rio Grande do Sul.
Ar-t. '39 f:ste decreto entrará em
vigor na data da sua punucacao. i-evogadasas disposições em contrário,
Brasíltac B de agôstc de 19'6ti; 1459
da Indepe-rdência e 789 da R(~llÚblica.
H. CASTELLO BRANCO
RIXI/mund, i\1ont;?' de Arag{í[)

DECRETO N9 59.010 AGÔSTO DF 1966
A.Item o Decreto n9
julho de 1964, 'que
dro de Pessoal da
santa Catarina, e
-d.dências.

DE

5

Art. te Pica alterado, na forma dos
anexos, o Decreto nc 54.051, de 27
de julho de 19ü4, que retificou o QUa~
dro 'de Pessoal da Universi-dade de
Santa Catarina, bem como a, relacão
nominal que o acompanha, para efeito de ínclusâo de cargos destinados ao
aproveitamento do pessoal amparado
pelo disposto no parágrafo único, do
art. 23; da Lei nc 4.069, de 11 de
junho de 1962.
Art. 29 Os efeitos da alteracâo prevista neste decreto prevalecem a par'tir de 15 de junho de 1962, data da
vigência. da Lei no 4.069. de 11 de
junho de 1962.
Art. 39 Serão expedidas pelo Reitor
da Universidade de Santa Catarina
portarias de aproveitamento do pesscal abrangido pelo disposto neste
decreto, observado, em cada caso o
disposto na art. 188 e seu parágr~fo
único da Lei nc 1.711, de 2'3 de outubro de 1952.
~Art. 49 A despesa cem -a execução
deste decreto sera atendida pelos recursos fina-nceiros próprios da Universidade de Santa Catarina.
Art: 5Çl Este decreto entrará em vígol" na data de sua publicação, revogadas as disposições .em contrário.
Brasília, 5 de agôstc de 196-ô; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Raymundo PlIoniz

DE

54.0-51, de 27 de
retifica o QuaUniversidade de
dá outras pro-

de Aragâo

Os anexos a que se refere o artigo
!9, bem como a. relação nominal,
roram publicados no D. O. de 11 de
agôsto de 1966.
DE'JBETO .N" .:;;; 011 AGÔS1'O DE 1966

DE

5

DE

Retifica o Quadre, de Pessoal rio Ministério da Educa9ãO é cauu.a .
O Presidente 'da República, usando
da. atribuição que lhe confere o art.
0, Presidente da República. usando
37, item I, da Constituição Federal,
decreta:
do atribuição que rne contere o. artigo
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m: item I, da Constdtuiçâo Federal,
decreta:
Art. 19 Fica incluída na Parte
Permanente do Quadro de Pessoal do
Ministério da Educação e Cultura. e
cjasz ífícada. em caráter provisório no
Símbolo 5-F. a runcão gratificada de
Chefe de Secretaria da Comissão Nacional de Belas Artes. prevista no Regímenro mtemo aprovado pele Decreta nc 103 de 3 de novembro de 19ó1.
Art 2Q A despesa com a execução
dêste decreto será atendida pelos recursos financeiros próprios.
Art. 39 t!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposícões em contrário.
Br.asilia, 5 de agôsto de 196,6; 145'-'
da Independência e 789 da República.
I! CASTELLO B:1ANco
Iourmuauic .o/101H;:- de 4Lrag{lo

DECRETO NQ 59.012 AGÔSTO DE

DE 5 DE:

1966

Concede à Minerações Brasileiras
Reunidas S. A. autorização para
funcionar como emprêsa de 'mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. nv 1, da Constituição, e nos têrmos do- Decreto-lei nc 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:

Art. 1Q l!:. concedida à Minerações
Brasileiras Reunidas S. A., com sede
na cidade do .Río de Janeiro, Estado
da Guanabara, anteriormente denominada Jangada Indústria e comercio
S. A. autorização para funcionar como emprêsa de mmeracêo.: ficando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto -desta autorização.
Parágrafo único. O presente decreto é baixado tendo em vista o dehberado pela Assembléia-Geral Extraordinária realizada em 30 de julho de
1965-, conforme' ata arquivada sob o
nc 123.445, no Departamento Nacional
de Registro .de Comércio, que alterou
o nome social da empresa Jangada
Indústria e Comércio S. A., então
autorizada a funcionar pelo Decreto
11Q 56.449, de 9 de junho, de 1965.
Brasília, 5 de agõstc de 1966; 1489
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANcO
Mauro Thibau

DECRETO NQ 59.013
AGÔSTO

DE 5

DlIJ

DE 1966

Transfere concessão

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo 87, inciso 1, da Constituição, e nos
têrmos dos arts. 89 do Decreto-lei número 3.763, de 25\de outubro-de 1941.;
e 59 do Decreto-lei no 852, de 11 de
novembro de 1938, decreta;
Art. 19 Fica transferida para a E.'m~
presa Distribuidora de Energia, em
SergipeS.A. a concessão para dIStrfbuír energia elétrica no MlUlÍClpio
de Cartra, Estado de Sergi:t,je, de que
é titular a prefeitura Municipal de
Canra, em virtude do Decreto número 54.5:03, de 21 de outubro de 19-64.
Art. ·29 Fica a Emprêsa Distribui ~
dera de Energia em gergípe S. A. eutorizada a construir os sistemas de
transmissão e de distribuição que se
fizerem necessários.
Parágrafo único. 'A energia a ser
dístríbuída será proveniente da Usina
de Paulo Afonso da Companhia Hídro
Elétrica do São Francisco.
.Art. 3Q A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I Apresentar ao Departamento
Nacional de Aguas e Energia, do Ministério das Minas .eEnergia, .em crês
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estu ..
dos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e dístríbuícão.
II Assinar o contrato dísctplí..
nar da concessão dentro do prazo de
trinta (301 dias, contados da pubucação do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas e Energia.
IH - Iníctar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia. executando-as de aeôrdo c-om os projetos aprovados e as modífícaçôes que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos rerendos neste artigo poderão serprorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 49 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pelo referido Departamento, com aprovação do' Ministro das Minas e Energia.
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~:l;'t. 59 A presente concessão vígorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 6Q Findo o 'prazo d~ concessão,
todos os bens e mstalaçoes que, no
momento existirem em função exclusiva ê permanente do.;;_ serviços
concedidos reverterão à União.
Art 79 A concessionÚia poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser ·€stipul~as.
Parágrafo, único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis .(6) . ~eses
antes de findar o prazo de vígencta

da concessão, entendendo-se, se nao o

fizer, que não pretende a renovação.

Art. 8Q nste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brãsflta, 5 de. agôsto de 1966; 145?
da Independência e 789 da República.
12. CASTELLO BRANCO

'Mauro Thibau

DECRETO N9 59.014 -

DE

5

DE

AGOSTO DE 1966

Autoriza o Ministro da Fazenda a
contratar operações de créàito e a
assinar Acôrdos de Pagamento cO"In
o Governo dos Estaàos Unidos da
.América.

O Presidente da República, usando

das atributcôes que lhe confere o ar-

tigo 37, inciso I, da Constituição Federal e nos termos do, arts. 19 e 29
da Lei no 1.518, de '24 de dezembro
de 1951, com as modificações da .J..>ei
n9 4.457, de 6 de novembro de 19134, e
tendo em vista o disposto no art. 31)
do Decreto no' 55.788, de 23 de reveretro de 196Ó', decreta:
ATt. 19 Fica o Ministro da Fazenda -autorízado a contratar operações
de crédito, em moeda nacíonel ' ou es-

trangeira, e a assinar Acôrdcs de Pagamento com o Gcvêrno dos sstaõoa
Unidos da América, no âmbito da
Alíança para o progresso, destinados
esses êcôrdos a permitir, em condições de maior' prazo fi mais baixos
juros, o repasse ao Govêrno vbrastleíro
de empréstimos contraídos por emprêssa e entidades brastleíras junte à
Agência para o, Desenvolvimento L'1ternacíonaí (A,I.D.)

Parágrafo umco. A autorização de
que trata êste artigo não ultrapassa_
rá os limites fixados .na Lei nc 4.457,
de 6 de novembro de 1964, e abrange_
rá, igualmente, os Acõrdos de Pagamento firmados com a agência para
o Desenvolvimento Internacional
(A.I.D,), em data-anterior à da pú:
bhoaçâo 'do presente Decreto.
Art. 29 :este decreto entrará em vigor na data de. sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 5 de vagôsto de 1966' 1459
da Independência e 781) da República.
H. .CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões

DECRETO

N.9 59.015 AGÔSTO DE 1966

DE 5 DE

Dispõe sôbre a classificação do Plenário da Junta Comercial do Distrito Federal.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art., 1.1) O Plenário da Junta Comercialqo Distrito Federal, composto do COlégio de vogais - órgão dedo
liberativo superior, nos têrmcs
art. 12, item n, da Lei n.c 4.'126,
de 13 de julho de 1965 - fica in':'
cluído nas disposições do Decreto número 55.090, de 28.11.64, classificado
na categoria B, fixado em 8 o munero màxímo de sessões mensais.
§ 1,9' A gratificação do membro que
exerça a função de Presidente será
calculada na forma prevista nc arttgo 3'1, § 19 do Decrto .ns 55.090,
de 1964.
§ 2.9 A gratificação do membro

que
exerça a função de Vice-Presidente
será acrescida de 25% da importância resultante da apltcacào do percntual fixado no art. 39, § H do
citado Decreto n. 9 55 .090, de 1964.
Art. 2.9 .êrste decreto entrará em
vigor na data' de sua pubhcacâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de agôsto de 1966; 145',~
da Independêncía; e 78.()c da Repú-

blica.
H. CAS'J:ELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins
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DECRETO NQ 59.016 AGÔS-TO' DE 1966

DE

5

DE

Transfere .ccncessãc pata distribuir
enerçia elétrica'

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'1, íncíso l, da Constituição, e
nos têrmos dos artigos 59 do Decretolei nc 852, de 11 de novembro de 1938
e' 39 do Decreto-lei nv 3. '163, de 25 de
outubro de 1941, decreta:
Art. 19 Fica transferida para a
Emprêsa Distribuidora de Energia em
Sergipe S. A. a concessão para dís.,
tríbuir energia elétrtca. no -Município
de Gracho Cardoso, Estado de Sergipe, de que é titular a Prefeitura
Municipal, em virtude do Decreto
nc 54.755, de 30 de outubro de 1964.
Art. 29 A concessionária deverá assinal' o contrato disciplinar da conoes.,
são dentro de trinta (30) dias, conta;
dos da 'publicação do despacho da
aprovação da respectiva minuta pelo
Ministro das Minas e Energia.
Art. 31? Às tarifas do 'fOl'necimento
de energia elétrica serão fixadas,' e
revistas trienalmente pelo Departamento Nacional de' .éguas e Energia,
com aprovação do Ministro das Minas
c Energia.
Art. 4 9 :este decreto entra em vigor
Da data de sua publicação,' revogadas
as disposições em contrario.
Brasília, 5 de agôsto de 1966; 145~
da Independência e, 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N9 59.017

~ DE 8 DE

AGÔSTO DE 196ü
A.utoiiza o Serviço do património da
União a aceitar a doação do préâia
e terreno .do antigo Me-rcado PÚblico, sito à rua Joâo. Pessoa n9 374,
na cidade âe-Sorüerém, Estado do
Pare.

o

Presidente da. República; usando

da atríbuíção que UH' confere o artigo
87,inCIISO 1, da Oonstítuíçâo Federal e

de acôrdc com os arts. 1.165, e L 180,

do Código Civil, decreta:
Art. I? jríca o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação do prédio e terreno do antigo
Mercado Público, ;;!:;t.:mdoà rua João

Pessoa nv 374, na -rídade de Santarém,
Estado do Pará, que, ao Minístério da
Marinha, faz a Câmara Mummpal de
gantarém destina-to à Instalação da
sede .Ia Agência da r-apttame eos Pertos do""E&tado do pará e émapá, na
cidade de gantarém. conforme a Lei
nv 2.425, de 1 de dezembro de 1965, da
Câmar-aMunicipal de ~Sanoo.rém, . . . ublícada no "Diário Oficial" do Estado
do Pará, dI:. 11 de dezembro de 1965.
Art. 29 As despesas decorrentes do
presente decreto correrão ã conta dos
recursos financeiros' élsponíveís, atribuídos ao Ministério da MJ.rinha.
Art. 3° O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicr.çâo.
revogadas a;" díspostçôea em contrário.
Brasília, 8 de agôsto de 1.9',):.3; . 459
da rndependõncía e 7g9 da República.
H. CASTELLO 'BRANCO
Zilmar de Araripe Macedo
Octavio Bulhões

DECRETO N9 59.018

DE,'8

AGÔSTO DE 1966
Abre ao Poder Jud.iciário - Justiça
Eleitoral - Tribunal Regional Eleitonü da Bahia, o crédito especial de
crs 512.729, para o fim que especifica.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
19 da Lei no 4.914, de 17~12~65, e tendo
ouvido o .Tribunal de Contas, nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Poder JUdiciário - Justiça Eleitoral ~ Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia, o crédito especial de C1'$ "512.729 (quinhentos e doze mil, setecentos' e vinte e
nove cruzeiros), para atender às' despesas de Salário-Família, Gratificação
adicional por tempo -de .serviço (qüinqüênios) e Gratificação pela prestação
de serviço eleitoral, devida a03 aervídores do Tribunal, nos exercícios de

1958 a 1962.

.

Art. 29 :Este decreto entrará em vignl' na data da sua publíceçâo. revogadas as disposições em' contrário.
Brasílía, 8 de agôsto de 1966; 145t:l
dá lpdl pendência e 789 da Repúblíca..
H. CASTELLO BRANCO
Carlos Medeiros Silva.
Octavio Bulhões.
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DECRETO NQ 59.019

DE

8

DE'

AGÔSTO DE 1966

Abre, ao Ministério da Justiça e Ne-

gócios Interiores, o crédito eepecíiü
de Cr$ 280.000.000, para o fim que
especifica.

o pI:esidente da República, usando
da atribuição contida no artigo 1 da
ç

Lei nv 4.646, de 31 de maio de 1965,

e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
nos termos do artigo 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública,
decreta:
Art. 1Q Fica aberto, ao Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, o
crédito

especial de

Cr$

280.000.000

(duzentos e oitenta milhões de cruzeí-:
rosj , destinado ao custeio de despesas
com o aparelhamento do .Corpo de
Bombeiros de Brastlía, do Departamento Federal de Segurança ?ública.
Art. 2Q O crédito especial em questão será registrado pelo Tribunal de
Contas e distribuído ao Tesouro Nacional:
Art. 39 zste Decreto entrará em
vigor 'na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de agôsto de 1966; 1459
da Independéncía e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

CaJ'Zç>s Medeiros Silva
Oc~a'Dio

Bulhões

DECRETO NQ 59.020 -

DE

8

DE

AGÔSTO DE 1966

Altera a redação do artigo 10 do jte.
çulamenio aprovado pelo Decreto
,n9 _47 .890, de 9 de março de 19'60.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item' I, da Constdtuíção, decreta:
Art. 19 o artigo 10 do Regulamento
aprovado peló Decreto nc 47.890, de

9 de março de 1960, passa a vigorar
com a seguinte- redação:
"Art. 10. O Conselho Deliberativo
reunir-se-á ordínàrfamente, uma vez

:ExEcu'uvo
por mês, na data que fixar, e, extra:..
ordínàrtamente, quando convocado
pelo Superintendente, por sua íntcía;
tiva vou por sohcitaçâo de um têr;o
pelo menos dos membros do Conselho".
Art. 29 :E:ste decreto entrará em.
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em' càntrário.
Brasília, 8 de agôsto de 1966; ,1~'.l
78~ da República.,

da Independência e
H.

CASTELLO BRANCO

João Gonçalves âe. Souza

DECRETO N'? 59.021
AGÔSTO DE 1966

DE

3

D2

Abre ao Ministério. da Educaçao e CUltura crédito especial de ....•••...
Cr$ 1.007.089.588 (um bilhão, sete
milhões, oitento' e nove mil, quinhentos e oitenta e ceto cruzeiros).

°

O Presidente da. República, usando
.da átrfbuíçâo que lhe confere o A,xtigo 87, Inciso I, da Ccnstdtuíçâc Federal e da autorização contida na. Lei
nv 4.652, de 31 de maio de 1965, e tendo ouvido o Tribunal de Contas da
União, nos termos do Art. 93 do Regulamento Geral de Contabílídade
Públics" decreta:

Art.' 19 s-oa aberto, no Ministério
da Educação e cultura, o créortc especíal de era 1.007.089.588 (um bilhão, sete munões, oítenta e nove mil,
quinhentos e oitenta e oito cruzeírcs) ,
para custear as despesas discriminadas, na relação correspondente ao mferido Ministério, no art. 1'."1 da. Lei
no 4.65-2, de 31 de maio de 1265.
Art. 29 este decreto entrará em vigor na data de 2U8. publicação.
Art; 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brastlié 8 de agôsto de Hl66; lq5 9
P. 789 da Rt\IÚblicl1.

da Independêncta

H. CASTELLO BRANCO

Octavzo Bulhóes
Raymundo Moniz de Magão
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DECRETO N9 59.Q22

DE 8 DE

AGÔSTO DE 1966

Abre ao Ministério das Relações Exteriores o credito especial de .....•
Cr$ 86.087.100, para atender às despesas decorrentes das Segundas. Reuniões Anuais Ordinárias do Ccnselho Interamericano Econômico e
Social (elES) da Organizagdo dos
Estados Americanos.

O Presidente da República, 'usando
da eutcrtzação contida na Lei número
4.916 de 17 de dezembro de 1965, e

tendo ouvido o Tribunal de Contas da
União, nos têrmos do art. 93 do Regulamentc Geral de Contabilidade PÚblica. decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério
dS,S Relações Exteriores o crédito. especial de C1'$ 86.087.100 (oitenta e

DECRETO N9 59.023 -

249

seis milhões oitenta e sete mil e cem
cruzeiros), . para atender às despesas
decorrentes das Segundas Reuniões
Anuais Ordinárias do Conselho Inberamertcano gconômlco e soda!
.
(OIES) da Organização dos Estados
Americanos.
parágrafo único. O crédito especial
de que trata êste artigo será registrado pelo -rrrouncz de Contas da
união e dístribuido ao Tesouro Nacional.
Art. 29~~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 8 de agôsto de 1966; 14:5"
da Independência e Ifl9 da Reounlíca..
H. CA8TELLO BRANCO

Juracy Magalhaes
Octavio Bulhões

DE

8 DE

AGÔSTO DE 1966

Declara prioritária ao aeeenuolnímento do Nordeste, para efeito de isenção
de quaisquer impostos 6 taxas [eâercis, aimportaçáo. dos equipamentos
novos, sem similar nacional reçistrtuio, neste descritos e consignados à
emprêsa "l-uiústria de Laticínios de Natal S. A. - ILNA8A". de Natal (RN).

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe' confere o
Artigo 87, Item I, da Constituição Federal e nos têrmos do Artigo 18, da
Lei número 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e. ainda, considerando que o
Conselho Denoeratívo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) através da Resolução número 1.677, de 5 de agôsto de
1965, aprovou Parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo
fôsse .reconhecida como pnoritárta para o desenvolvimento da região, para
efeito de Isenção de quaisquer impostos e taxas federais, a importação de
equipamentos n(lVOS, sem similar nacional registrado, neste descritos, a
serem Importa-res pela emprêsa "Indústria de Latícíníoa, de Natal S.A.
ILNASA" e oostmaoos
instalação de uma fábrica de, 'beneficiamento de
leite;
à

Considerando o atestado pelo Conselho de Política Aq,rlaneira;
Considerando enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou
Delíberatívo do mesmo órgão, decreta:

a

proposta do Conselho

Art. 19 Fica declarada príorltárla ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito 'te tsençâo de quaisquer impostos e' taxas rederals.. a importa~li.o de equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir deserítos e consignados à emprêsa "Indústria de Laticínios de Natal S. A. lLNASA", de Natal (RN).
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rio PéDER EXECUTIVO,

I

País

ITEM -

de
Origem

ESPECIFICAÇÃO

I
AJ;.FA ~ I

1 PasteurizadQl' de Placas.
LAVAL tipo P 13 RB, capacidade]
5.000 1Íh de leite para o progra-]

ma de temperaturas de .··· .. ·.·.1

30_41_64_75_52_41_33 59 C

1 Suécia

2 Painel de eontrôle, tipo ~-~7, para]
o aparelho do item anterior, ín-]
cluindo 2 registradores de tempe-]
ratura e o contrôle da válvula dei

1
I
I
I
I
.1

.... [

I
I
conjunto em, aço inoxidá-I
I
,
1 Suécia .... I

íncxídável para leite, fazendo IH
gàçâo entre os aparelhos dos itens]

TOTAL

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

1

I

I

J

I
I
I
.... I
1
I
I
I

I

I

1

I

1

.... I

anteriores, incluindo '),4 metros dei
tubo, curvas, uniões e válvula de]
I.
3 passagem de ãgmm 1 Suécia ····1
8 Máquina', de encher e empacotar]
I
leite em pacotes tetraédrfccs , TE-I
I
TRA-PAK, modêlo 1000, capacidade 3.800 l/h. automática, com 60-1
bressalentes . .
1 Suécia .... I
9 Máquina de empacotar manteiga.]
I
BENHIL JR II tipo 0331, capací-]
I
dade de 50 pacotes de 250 grs/mi-]
I
nuto, autcmátíca . .
1 Alemanha .1

1

I

t
I

<1 Tanque de equilíbrio, tipo BTD,]
com válvula-bóia .:e fêcho rápido.]

HP . . ..'
! Suécia
6 padronízador-Classíflcadora, ALFA-LAVAL, tipo 2181M-60, capa-I
cidade de 5.000 l/h .de -Iette, aco-l
pIado com motor elétrico' embutí-]
do . _ 5 HP
1 Suécia
7 Conjunto de tubulação -::::'. aço

I

I
I

retorno . .
··1 Suécia •••• 1
3 Conjunt() de equipamentos para I
I
aquecimento vapor-vácuo, com 1'e;;.1
I
gutagem automática de tempera-]
I
tura . .;
;'
·1 Suécia ··.·1
tampa é
vel '
5 Bomba Sanitária, tipo,EM-lC, com]
acoplamento direto em capa de aço I
inoxidável de motor elétrico de 3,51

.

I Quantidade I Valor Total
I a ser
I
1 importada I CIF USS

1
I

2

1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

II
I
I
I
I
\
I
I
I
I
I

1
I
I

4.581

2.638

676

355

317

5.896

859

I

I

I

II
I
I
I
I
I
I

17.395

7:330

39.945

1

Parágrafo úníco. Com respeito aos motoras elétricos que acompanham
a maquinaria. fica sua similaridade.. para efeito da isenção de que trata o
presente Decreto, par-a vser examinada pela alfândega de destino, quando
do desembaraço aduaneiro na hipótese. de os mesmos seguirem. regime ta-

rifário próprio; observando-se o disposto na, Circular nv 16,· de 28 de agôsto
de 1958, do Senhor xnnístrc da Fazenda.
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Artigo ã.v rsste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposlçôes em contrário.
Brasília, 8 de agôstc de 1966; 1459 da Independência e 78Q da República.
H, CM,>J'ELLa BRANCO

Octáoio Bulhões
João Gonçatoes de Souza

DECRETO N9 59.024 -

DE 8 DE AGÔSTO DE 1966

Declara priorisaria ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isenção
de quaisquer taxas e impostos federais ,a importação dos equipamentos
novos, sem etmiuir- nacional .reçistrudo. neste desçritos e consignados ,à,
emprêsa ;,Fábrica de Gazes Industriais Agro-Protetoras FAGIP
S. A." de Salvador, Estado da Bahia.

O Presidente ,daH.epública, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 87" Item 1,' da Constituição Federal e nos -tênnos do Artigo 18, da
Lei número 3,692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o
Conselho Deítueratívc oa Superintendência do Desenvolvimento .dc Nordeste (SUDENE). através da Resoruçáo n.c ,717, de 3 de maio de 1963, aprovou parecer dà Secretaria Executiva daquele órgão, propondo fôsse reconheetda como pncotárta para o desenvolvímentc da região para efeito de
Isenção -de impostos e taxas federais, a ímportaçào de equipamentos novos.
sem similar nacional 'registrado. neste descritos, a serem importados pela
emprêsa "Fábrica ce Crases Industriais Agro-Protetoras - FAGIP S. A.",
de Salvador (Bà) e destinados ao reaparefhamento .de SUa indústria têxtil,
sita na capital do Estado;
Ccnsfderanco o atestado pelo Conselho de Polttíca Aduaneira;
oonsiceraooc enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
Que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do' mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fi~~a declarada prtoi-ítarfa ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de ísençâc de- quaisquer impostes e taxas federais, a importacâo de equípa.nentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir desemprêsa "Fábrica de Gazes Industriais Agro-Protecritas e consignados
toras - FAGIP S. A. ". de Salvador' (Ba):
à

ITEM -

Quantldade
a ser
importada

ESPECIFICAÇAO

Valor: Total
FOB DS$

II

Trem de E'.1l?\ esttragem para passadores
de fita marca lNGOLSTAD'l (fabríeação
de DEUTSC'liER SPINNEREIMASCl:II-1
NENBAU

INuULSTAlJl',

Alemanha)

consistindo de: engrenagens para aciona-I
mcnt, do irem, com rolamentos; mancais]
de apoio para o.. cilindros canela-dos, jôgo
compiet.. ôe cumôrcs oanetacos: jôgo
completo de cíu.xu-os de pressât, com rolamentt,S;lyecanjsme de aümentacâo da
mecna: engrenagens do tjiSPOSH""Vo de üm-]
peza: casteio. giratórios com rolamentos; I

~r~~a , ~'..r~~~~1.8.~ã~. ~.~r.~ .1.~~~1.t~~~:~~. "":

I

2

8.815
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I

ITEM _

:2

Quantidade
Valor Total
a ser
importada I FOB US$

I

P.SPECIFICAÇAO

I
I

I

Batedor ínterme-üártc para sala de aber-j
tura, marca INl-üLS'l'ADT tranrícaçãc dei
DEUTSCHEli;

I

II

SPINNEREIMASCHINEN-f

BAU INGOLSTAD'1 Alemanhaj , com tam-]

3

bar .de tela perfurada. ........••.......... I
rnsposíttvo ele t1"üC3 automátíca de rôlo de)

I

1

manta. pat-a batedor, marca INGOLSTADTI
(Iabrrcaçâo de D:E;UTSCHEP. SPINNEREI-I
MASCHINE:01:1:5Al INGOLSTADT, Alema-

I

nha) , com 20 tubos para rolos de manta. \
4 VOad0! para macaroqueíras. -marcs INGOLSTA:JT crac-ícacãr. ce DEUTSCHERI
SPIHNEREIMAS, HINENBAV

I

1

24Ó

5 Ftlatôrlo de aneís marca INGOLSTADTI
rfabrfcaçâ, a. '. DEUToSCBEF SPINNER-,
EIMASCHINENHAD 'INGOLS'TAD'I Ale-l

manha) . mnoên HB-lü de 372 fusos, bitolai
de aeümm tren- dr esttragen do braçc I
pendular com pneumafu completo 6 jogos]
de viajante:" elíptacos. sem e motor princi-I
pai. porém corr motor do pneumarn deví-]
demente accpladr
.. .
1
6 Máquina para atar urdumes. marca KNOrfabr.cacâo

sai. mcluinoo 1\

5.145

I

I

11

4

tdpr; timver-

móveis 1 carri-I

nho para cranspor« df material e um segundo conjur. te ue atar
.
.
7 Mácuína para retif'rcai íançadetras, marcai

I

55.06'7

II

ct- KNOTEX MASCHJ-I

i,.'avalete~

I

I
I

I
I
I

de 75 mm, ane. de52 mIP de diâmetro alça!

Tb~

3.018

I

INGOLS-I

TADT, Alemanha) cromauos com 'rola-]
mentes e~eç& para a sua acaptaçác .. 1

NENBAU GDJrEB. Aterr..a nna:

5.918

I

1

SPALECK .fabrtc.tcào di MAX SPALECK,I
Alemanha). modêlc C, par» lançadeiras I

II
I

6.225

até ôu x 4.GOmm cem, ventcínhasvffltrc dei

po, carrtnno de transporte dtsposrtívc para]

frezagem e moto! etétrtco de 0,5 HP, d~Vi-\
demente acopla-I à mácuma
..
8 Espulaoe-ra autcmauoa marca SCHLA-\

1.

761

1

11.57.

1

11.496

FHOR-Srr . (fabricaçàc
de 'W
SCHLA-I
.PHORS'I &, Co. Alemanha) modêlc ASE,j
de 24 fusos, alta velocidade. gaiola para]

nos-mas comcas com soprador viajante e]
elétr~co
rtevídamenr e acoplado à]

muto~

maq UJn~'

;

•....•

. .•.•••••••••

I

9 Bcuh.aderra automática mares SCHLA-j
FHüRS'.i
tfatmeacâc de 'W. SCHLA-I
!"HüR8'I & 80. Aíemanne-j modêlo BKN,I
de '72 fusos para -nobínas r.ônícas 01. cíltn-]
drtcas de 14fi de oomptimento. verocídadr dei

enrolamentc ate. L200m por minuto. comi
transpor; automático de espuies vazias, I
soprador vratante e motores elétricos ueví-]
demente .acoplado à.. maquina
I
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ITEM -

Qual,ltidB.de
a ser
importada

ESPECIF'ICAÇAO

l-Il Jnstalacâc para preparo e cozínhamento
de goma para fies .de aígcdâo marca

Valor total
FOB US$

I

SUCKER
(fabri-taçâo de
GEBRUDERI
SUOKER GMBH, Aíemanhe) , capacidade 'I

de 600 litros, -te aquecimento indireto,
pressão de 3 atmcsrcres Concrôles de tem-I
peratura e tempo .de coainbamento auto-I
máticcs. com manômetro. termômetro, VJ11-1
vula de segurança, índicacicr de nível e
motor elétrico para o agitador, deVida-I
mente acoplado . _. . . . . . _..... , ~ ....
11 Tear automático marca SUCKER (fabri-]
cação de WEBSTHULBAU FH.JTZ ROS-l
CRER OHG, Alemanha), mouêln BESI,

1

I

largura de 245cm no pente, sistema de.J
troca-lançadeira», acionamento por meio dei
engrenagem excêntricos para 4: quadros dei
Iíços, guarda urdumes mecànícc, magualne I
para ~;3 espulas com motor elétrico deví-]
damento acoplado ... ,'"....
..""'
12 Conjunto etc secagem para engomaderca.]
marca SUCKER -fabrfcaçâc de GEBRU-I

38

rí-I

TOTAL

I
I

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

5.748

I

I.

134.900

I
'I

1

I
I

5.048

I,
,I
1

!

14 Aparezno para coíocaçâo de guarnições
gtdas em cal-das, macca INl.l-üLSTADT
Cnbrícaçâc de DEUTS(;HER SPINNEREI- '
MASCEINENBAU INGOLSTADT, Ale- 1
manha)
,
_ , " ')"_ _!

"

I

DER SUCKER GMHh- Alemanha) . modêlo]

De consttíuido de 2 cnuidrt-s secadores de',
2 ODOmm de comprímento, de aco ínoxidá-]
vel. para pressão ate 3.5 atmosferas, tubu-]
íaoâ. de vapor, -o'os-guía para c urdímen-]
to e mancais de rolamento em todos os I
cilindros, sem motor
... ".:
lZ Maquina automataca para manutenção dei
pentes de tear, marca SPALECR (fabri-]
cação de MAX SPALECK, Alemanha.x]
modelo "MATADüH. com drspoettívcs au-]
tomaticos para eSGlJ"I,"l1r e esme-ilhar· os !
pentes, com 1 moto' elétrico para, os rebo-]
los 1- motor elétrico para as .escóvas e 11
motor elétrtoo pare, o exaustor, todos de-I
vídamen te acoplados à máquina .. __ ".. _.1

I

\

3.143

I
1

II

-3.385

260.238

_ _ _ _o

Parágrafo (mico. Com respeito aos motores elétricos que acompanham
a maquinaria, fica sua sunilartdade para. efeito da isenção de que trata o
presente Decreto, para ser exarmnada pela alfândega de destino, quando
.mo desembaraço aduaneiro, na hipótese de Os mesmos seguirem regime tal1iário próprio, observando-se o disposto. na Circular nº 16, de 28 de agôsto
à13 1958, do Senhor Mmistro da FaZenda.
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Artigo 29 1tste Decreto entrará ~m vigor na data de sua publicaçiM
revogadas as cisoosícões em .eontrárfo,
Brasília, i5 de agôeto de 1,966; 145Çl da Independência e 78º da Repúblíea,
H. CA81'ELLO Bnexco
ootasno Buihôes
João donça,:z;es' de Souza

DECEETO N9 59.025 AGÔSTO DE 1966

DE 8 DE

Altera o Decreto n 9 38.673, de 27 de
janeir.o de 1956, retificado pelos' De~
eretos as , 38.9-66, de 3 de abril de
1956 e <-1.958, de 2 de abril de 1963.

O presidente da Repr-büca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I .. da Constituição Federal,
decreta:
Art., 1Q Fica alterada a lotação
numérica das repartrçõés atendidas
pelo Quadro Permanente do' Ministértc da Fazenda 'atual Quadro de
Pessoal - Parte Permanentej aprovada pelo Decreto nv 38 6.73 de 27 de
taneiro de ,ll):)b, renncace pel \~ Decretos ns. "38 966, de 3 de abril de
1958 e 51.958, de 26 de abril de ,963,
para efeito de serem transferi-tos
vinte e dois (22) claros correspondentes às ::3é;;,"~ de Classes de Oficial de
Administração" (quatro) Escrtturàrto
(três), Dacnógrafo cura:
raoto-íste
(um) e às '..nesscs de Escrevente-Datilógrafo '(oito). Servente (cmcoj , da
lotação da Casa ne Moeda para a
lotação única do Departamento de
Rendas Internas,
Art. 29 1tste decreto entra em 'vigor na data de' sua jmoucacão.
Ar~. 3'çi Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 8 de agôsto de 1.966; 1450
da Independência e 789 da República.
I

H

CASttI.LO BRANCO

Octávio Gouvêa de Bulhões

DECRETO· NÇl 59.026 -

DE 8 DE

AGÔSTO DE 1966

A.liem.o Decreto n9 38.673, 'de 27 de
janeiro de 1956, retificado pelos
Decretos ns • 38.966" de 3, de a.bril
de 195ô e 51. 9"58, de 26 de abnl
de 1963.

O' Presidente da República. -usando
da atribuição que lhe confere o artago

87, item r, da Constituição FedereI,
decreta:
Art. 19 Fica alterada a Iotacao
numérica das repartdçôês , atend.í.da.s
j elo Quadro Permanente do Mímstérfo da ê'azenda (atual Quadro ce
Pessoal ....:.- Parte Permanente). aprovado pelo Decreto nv 38.673, de 27 de
janeiro de 1956, retificada pelos Decretos ns. 38.966, de 3 de abril de
1956 e 51.958, de 26 de' abril de 1963,
r "Ta efeito de serem transferidos dez
(lO) claros correspondentes à Série
de Classes de Escriturário da lotacâc
do Departamento Federal de Compras para a lotação do serviço do
Pessoal.
Art. 29 :F.:ste decreto entra erc
vigor .1.3t data de sua publicação.
Art. '39 Revogam-se as disposições
em contrario.
Brasília, J de agôstc de 1966; 14&7
da Ind .rendêr-cía e 789 da Repúbflca.
I

H.

CASTELLO' BRANCO

Octávio Gouvêa de Bulhões

DECRETO N? 59.027
AGÔ<:70 DE

DE

s na

1966

.Abre., pelo l1TiniSftéTio da Via.giío e
Oblras Públicas., o créâito e..<;peOÍal
de Cr$ 200.000.000, para o fim que
especifica.

o Presidente da República, usando da atrtbuíçãc que lhe confere o
art. 87, -nc 1, da Constituição Federal,
da autorização conuda no art. 19 da.
t.et uc 4. '145, de 21·de julhu 1e 1965,
publicada no Diãrzr; Ojicia; de 22 se-:
g uinte, e tendo ouvido o M,mistétiO
da Fazenda. e. o Trfbtmal de Contas
'em CUmprlIDNÜOac.' que determina. o
art. 93 do Regulamento Geral
de
Contabilidade Pública decreta:
Art. 1() Fica .anertc pelo .Mtnístário
da Viação e Obras Púnncas, c crédito especial de crs 201) ;)DO 000 (duzentos rníihões de cruzeíroso , em teVaI' do Departamento Naoíonal de E:s~
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trudas de R<"'!lÍ.~.g'em, que a aplicará
na. reconstrução' de ponte sôbre O Rio
da Prata.' no il echo João Pinheiroparacatu. da rodovia federal BR~7.
inclusive ínccniaaçâr,
das despesas
efetuadas, visando, &,0 imediato restabelecnnento do v-ânsíto .
Art. 2~ í:ste decreto entrará em vi~
gorina «ara de sua publíeação. revogadas as disposíçôes em contrário.
Brasília.c S de agôsto de 1966; 1451?
da Independência 'f. 789 da República.
H.

CA"STElLo BR.'l.NCO

Oetánio

GÚ?J1jêa.

de Bulhôes

Juarez Távora

DECRETO N° 59.028 AGO:)Tú DE

DE 8 DE

1966

Revoga o Decreto n9 53,907, de 6 de
»aczo ae 1964.

o Presidente da República,usando
da' atribuição que lhe confere o artigo ~f], item . ,I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 11) Fica revogado o Decreto
nv 53.907, de 6 de maio de 1964.
Art. 29 :Ê:ste decreto entrará em vigor na data. de sua publicação.
Brasília, 8 de agôsto de 1966, 1459
da Indepenuenefa e,78 Q da República.
H.

CAS'I'ELl·O BRANCO

H.

DE

8 DE

CASl'i:'ILO BRANCO

Raymundo Moniz de Aragão

DECRETO N9 59.030 AGÔSTO DE

DE 8 DE

1966

Retifica a relação nOminal que acompanhou o Decreto n9 51.593~62.
O presidente da República, tendo
em vista o que consta do Processo número CCC-GB-220-65,da Comissão de
Classifícaçâo de Cargos, resolve retificar ,a relação nominal que acompanhou o Decreto nv 51.593, de 21 de
novembro de 1962, publicado no .Diário Ojicial do dia 27 do mesmo mês
e ano que aprovou o enquadramento
do pessoal da Estrada de Ferro Tocantrns .:.... M. V. O. P. - na parte
referente a Quirina Delza Nascimento,
enquadrada no cargo de EscreventeDactilógrafo, código AF-204. 7, para
o fim de declarar que a referida tuncionárta, em vírtude de haver contraído matrimônio, passa a figurar na
mencionada relação sob o nome de
Quirina Delza Nascimento da aüva.
Brasília, 8 de agôsto .de 1966; 14qO
da Indepcndêncte e 789 da República.
H.

RaymundoMoniz de Aragão

DECRETO N° 59. 029 ~
AGÔS'l'0 DE 1966

A,rt. 29 ~ste decreto entrará "em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de agôsto de .;.9b6; 1459'
da Independência e 789 da aepúbítce..

CAST;:'~LO

BRI,NCO

Juarez Tavo1·o,
DECRETO N9 59.031 - DE 8 DE
AC rJ'5l'o DE 1966

Concede reconhecimento a cursos da
Escola Politécnica de Pernambuco,
agregarla ,à Universidade Católica
de Pernambuco.

Abre, ao Mimisterio da Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial
de cr$ aoo-.ooo.OOO, para o fím: que
especifica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere
artigo 87, item I, da' Constituição, e nos
têrmos do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Art. 1\' .E: concedido reeonhectmento aos cursos de Engenharia Elétrica
e Engenharta Industrial (Modalidade
Mecânica) da Escola Politécnica de
Pernambuco, agregada à Universidade Católica de Pernambuco.

O Presidente da República, usando
da autorização contida no' art. 19
da Lei no. 4.879, de 3 de dezembro de
1965, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas.. nos têrmos do artigo 93 do
Regulamento Geral de Contabilidade
Pública. decreta:
Art. te Fica aberto, ao Ministério
da 'Justiça e Negócios Interiores, o
crédito especial de Cr$ 800.000.0QO
(oitocentos
milhões de cruzeiros) ,
destinados às obras de oomplementa-

°
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trado pelo Tribunal de Contas e dís...
tribuldo automàticamente ao Tesouro
Nacional com vigência de dois exer,
eretos financeiros.
Art. 31? ãste decreto enterrá em vigor na data da sua publicação revo_
gadas as.. disposições em contrãrio.
Bl'asíUa, 8 de agôstc de 1966; 1459
da Independência e 78° da República..

çâl que lhe estão vinculadas, desde
entes da 'autonomia administrativa do
Departamento Federal de Segurança
Pública. e relativas à. Academia J:l.T,a,_
clonal de Polícia, Restaurante dO.l?e~
ter-Policial, Delegacia Círcunscrrcio-

nal da cidade-satélite de 'I'aguatínga,
Instituto Nacional de Crímtnalístíca,
'Pôsto de Barreira, na Estrada Brasília-Belo",Horizonte e 2 (dois) Postos
de Assistência Policial na Asa NorteBrasília.
Art. 21? O . crédito especial de que
trata o presente decreto será regis-

H.

C;\~;'IE\.Lo

BRANCO

Carlos Medeiros Silva
Octávio Bulhões

D:f',;CRETO N'? '59.032 --

DE

8

DE AGÔSTO DE

1966

D5spõe st'bre o cargo el'n comissão e funções gratificada's do Território
Fcde?'al de R.ondônia

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe contere o
art. m,itnY.!. I~ da Oonstiturçâo Federal,' e tendo em vista o art. S6 da
Lei nc 3.780, de 12 de julho ele lWO; decreta:
Art. 19' Ficam retdtlcados os Decretos TIs. ~1.841, de 14 ele março de
1963, e 53,.295" de 29, de dezembro de 1964, a fim ' de incluir e classificar
provísôrtamente, cargo em comíssao e funções gratificadas, do Quadro de
Pessoal 00 Território Federal de Rondônia, na forma dos Anexos I e D,
que consrttuern parte integrante deste decreto.
Art. 29 As despesas com a .execução deste decreto serão' atendidas pelas
dotações orçamentárias próprias.
Art. 39 reste decreto entrará Com vigor na data da sua publtcaçãc,
revogadas as disposições em contrario.
Brasítía, 8c1e agosto de 1866; 145~ da Independência e 7Sq da Repúbhca.
H. CAS;rELLO BRANCO

João Gonçalves àe Souza,

Os anexos a que se retere o art. 19, foram publicados no D.a. de 19-5-6u.

DECRETO N9 59.03~~ -DE 8DE AGÔSTO DE

Dispõe sôbre a ciaesiticação de, ótgáo

âe deliberação

1966

coletiva que especifica.

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I da Constituição Pederal, decreta:
Art. 111 Fica Incluído nas disposições do Decreton955.090, de 28 de
novembro de 1964, .a Comissão Nacional de Hemoterapia classificada na
forma do Anexo L'dêste .decreto .
'
Art. 29 :Ê:ste decrete entrará em vigor na data da, sua publicação.
Brasilia,8 de agaste. de 1966; 1459 da Independência e 78 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Raymundo de Britto
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ANEXO I

centrouuuta

Administração

I
Número mensal
I máximo de

1

Categoria

DENüMINAÇAO DO ORGAO

Comísaão Nacional

I

oe Hemoterapia.]
.
I

DECRETO N<1 59.033-A,
AGÔSTO DE 19G6

DE

8

DE

Cria 0- GERAN - Grupo Especial para
Racionalização da Agro~Inàü,<;tria
Canauíeira do Nordeste.

B

I
i

.sessôes

---~

4

k 19 O processo de escolha dos representantes dos fornecedores de -('a~
na e dos trabalhadores rurais será diacípünado pelo Conselho Deliberatcvo.
. § 2'1 Os representantes da Punóaçüo Açucareíra do Nordeste e dos 01'gàcs de classe referidos na parte
nal dêsse artigo, participarão dos debates' do Conselho, cem direito a VO~
to.
.
_
S 39 Os membros Integrantes do
Conselho Deliberativo designarão seus
respectivos suplentes; no prazo '1>:; 10
<dez) dias, contados da data ca publicação deste decreto nó Diário oticuü da União.
§ 490 Ccnseího Deliberativo reuntr-se-á ordínàriamente uma vez por
mês, e, extraordínàriamente, sempre
que convocado.
Al't.5 9 A Secretaria-Geral será
dmglda por .um Secretário-Geral de
reconhecida competência e reputação
ilibada, cujo nome será submetido ao
conselho Deliberativo pelo Supenntendente da SUDENE, em lista tríplice, eleito por unanimidade em 19 ('S~
crutimo, ou por 4/5 dos votos dos zepresentantes dos órgãos que, íntegmm
aquêle Conselho com esta racntcaue.
~ I'? A Secretária-Geral será constituída por técnicos de reconhecida
competência, indicados pelos órgãos
integrantes do Conselho Deliberativo
cu requisitados de outros órgãos da
administração pública, bem ccenc do
pessoal. necessário para êste fim admitido.
§ 2° No caso de necessidade, pooerá
o Secretàrto-Geral; mediante autorizacâo do Conselho Deliberativo, contratar técnicos especializados nacionais
ou estrangeiros e· pessoal administrativo sob regime da Consolidação das
Leis do 'Trabalho,
Art. 6Q Observado o disposto no
artigo 11 dõste Decreto, compete ao
ü-

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere .0 Artigo 87, item I, da Oonstltuíçêo Ee-

deral, decreta:
Art. 1Q Fica crtado o Gruuc Especial para a .aactouaüaacao da ~ AgroIndústria Canavíetra do Nordeste
(GERAN), com sede na cidade do Re.cire. Estado f13 Pernambuco.
Art. 29 Tem o GERAN como finahdade coordenar recursos dtspcntvcís e atividades objetivando a ,t"fíOl'muleçâo ea racíonalízação da agroindústria canavieu-a do Nordeste, observados os termos do artigo j l déste
Decreto.
'
Parágrafo Ú1ÜCO ~ A área de atuacão do GER-AN compreende a do setor
canavíeíro do Nordeste, incluída na
jurisdição da ~UDENE, sendo que em
relação' aos planos, programas e projetos do lERA, na área prioritária de
Reforma Agrária do Nordeste, observer-se-á o disposto nos paràgratcs 1'!
e 29 do artigo Sé-da Lei nv 4.504, ele 30
de novembro de 19'34.
Art. 3 9 O GERAN será consutut.do por um Conselho Deliberativo e por
uma secretaria-Geral.
Art. {\l O 'Conselho Dertberatrvo
será integrado pelo Presidente do Instituto do Açúcar e do Alccol i,lAA) ,
que o 'presidirá, 'pelo Supertntendentc
da SUDENE e pelos Presidentes do
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária OBRA), do Instituto Nacíonal de
Desenvolvimento Agrário (INDA) e
do Banco do Brasil S.A'.. e de um
representante, respectivamente, da
Fundação Açucarelra do Nordeste, dos
Fornecedores de Cana e dos trabahadores rurais.

GERAN:

r '- -Promover a elaboração do cv-nvênío básico' a que se reporta o aTtigo
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10 .dêste Decreto, destinado a fixaI' as
diretrizes na adequação do problema
da racionalização da agro-índústría
canavíeíra do Nordeste.
Ir _ Elaborar, com base nas d!r~
trizes globais referidas no eonvemo
básico, os planos,programas _8 proJetos estaduais' de reestruturação e racionalízação da agro-indústria

ilÇUCU-

ren-a-de cada Estado.
H'l _ promover a elabcraçao de
convênios e contratos a serem tírmados entre os órgãos a que se refere o
Artigo 49 e com. outras entidades governOamentais,

públicas

ou 'privadas,

nacionais ou estrangeiras; para efetuar
levantamentos, estudos e projetos, objetivando a

racionalização da <1,41'0-

-Indústrta canavíeíra ,
IV' - opinar sobre planos, programas ou projetos de órgaospúbl1cos
ou particulares que se inserirem, em
programas e projetos .dos órgãos componentes do GERAN, que por êstes
lhe sejam submetidos e se refiram ao
Setor agro-industrial canavíeíro.
V ~ Coordenar as atividàdes d;~ outros órgãos públicos ou privados, nacíonais ou estrangeiros, que direta cu
indiretamente possam influir na vracionalízaçâo da agro-indústria cana";
vieíra 'na área do Nordeste.
VI ~ Elaborar planos, programas e
projetos regionais ou setoriais, com a
promoção de conventos entre os órgãos
competentes para a sua execuçao,
sempre observados os programas .pveexistentes e os objetivos das entidades
a que se refere o artigo 49 e na forma do disposto no artigo 29 e seu parágrafo único.
VII - Diligenciar para que os planos, programas e projetos obtenham
os necessários financiamentos .quanto
aos organismos nacionais ou estrangeiros.
VIlI - Opinar sôbre a ooncessâo
por órgãos públicos de favores, incentivos a empreendimentos privados relacionados COm a agrc-índústrta canavíeíra do Nordeste, para efeito de ve..
rificar a sua compatibilização com as
diretrizes de programação do GERA N.
IX _ Solicitar informações quanto
es atividades de eenprêsas, campa..
nhíaa e de quaisquer outros órgãos
que o .rjovêrno Federal venha a criar
na área de ação do GERAN._ ínteressando ao setor agro-industrial canavíeíro do Nordeste.
X ~ Promover estudos e cooperar
nos levantamentos básicos e nos indicativos de comportamento de safras
e mercados 'e elaborar. o seu plano de

EXECUTIVO

ação visando sobretudo ao oesenvor ...
vímento e à dtversifícaçào da agncuítura e da agro-indústria, e de modo
especial à indústria rural.
XI - Informar a cada órgão a oue
se refere o Artigo 4Q dos estudos realizados pelo GERAN e de exec:J,çr,Q
dos projetos aprovados, inteirando ·se,
também, dos- programas a .cargo dos
referidos órgãos.
XII - Colaborar com os órgâoa interessados na avaliação das prcgra.mações setoriais e regionais.
Art. !]Q São atribuições do Ocuselho Deliberativo:
I - Píxar a política e o Plano de
Acão do GERAN dentro das fínahdades estabelecidas neste Decreto;
II - Decidir sôbre os planos, programas ou projetos ~submetidos tt sua
apreciação, objetos de convênios. ouvida a Secretaria-Geral;
IH - Aprovar a estrutura admínfs.tratàva da secretaria-Geral;
IV - Apreciar e aprovar a propoata orçamentária, apresentada pelo Becretário-Geral;
V ~ Autorizar ao Secretário-Geral
a contratar pessoal técnico especialtzado e burocrático Indispensável à
execução dos serviços do GERA1'-l;
VI - Decidir sõbre acôrdos, contratos e' convênios com entidades públícas ou privadas, nacionais ou estrangeiras e autorizar ao Presidente
do Conselho a firmá-los;
VII - Aprovar o regulamento cio
GERAN.

Art. 39 São atrrbuições da Secretaria-Geral:
I - Promover a execução do plano
de ação que fôr estabelecida pelo Conselho Deliberativo;
II - Apresentar ao Conselho Deliberativo, até 31 de março de cada
ano, a proposta orçamentária do GERAN, bem como o relatório de sua
atuação do ano anterior;
UI - submeter ao 'Conselho D:;1.\-beratdvo a relação quantitativa do pessoal e as respectivas tabelas de remuneração inclusive a do' pessoal admitido sob regime da Consolidação das
Leis d-o Trabalho, para execução dos
serviços a seu cargo;
IV - Apresentar dentro de 38
(trinta) dias,_ a contar da publicação
do presente Decreto, o Projeto do Re~
gfmento Interno do. G~RAN;
V -r- Promover os meios neéessáríos
à aquisição de servidores para o desempenho das tarefas técnicas e administrativas do GERAN, propondo as
formas de remuneração;
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parágrafo único .- 05 servidores. a
que se refere o inciso anterior, serão
requisitados pelo Presidente do Oonselhc Deliberativo.
Art.. 99 Ao" Secretário-Geral compete dírígtr os serviços técnicos e administrativos do GERAN.
Art. 10. As contrfbutçôes e a participação técnica, financeira e aarmnistratíva de . .c ada um dos órgãos íntegrantes do GERAN, bem como a.
execução do. disposto no Artigo b'i e
seus incisos, serão definidas mediante
convênio básico a ser celebrado. entre
aquêles órgãos dentro de 30 <trL~ta)
dias, contados da publicação cêssc
Decreto.
Parágrafo único Os órgãos do
GERAN participantes da execução de
planos, programas e projetos firmarão convênios indispensáveis. observadas as diretrizes do -convênio básico.
Art. 11. A competência oerenua
ao GE....-q·AN neste Decreto, não importa, em caso algum, em resta-I>
cões às atividades de caráter legal e
regulamentar, tanto do ponto de vísta programático, como executivo, realizadas por qualquer dos órgãos que
o compõem.
Art. 12. O presente Decreto entrará em vigor na data- de sua publicação, revogadas as disposições .em
contrário.
Brasília, 8 de agôstc de 19ô6; 145'!
da Independência e 789 da República.
H.

CAS'!ELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins
João Gonçalves de Souza

DITICRETO

N9

59.034 -

DE

9

DE:

AGÔSl'o DE 1966

Disciplina a adjudicação

ae

cota-oar-

te de multas, reuitroamente a auais-

quer trurutos, e dá outras prov1den~

cios,

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
de conformidade com o que dispõe os
artigos 516 e :>17 do Código de Contabilidade da União (Decreto-legtslativo nc 4.536, de 28 de janeiro de
1922) e o artigo- VIII, incisos 3 e' 4,
do Acôrdo Geral sôbre Tarifas Aduaneiras e Comércio, aprovado pela Lei
nc 313, de 30 de julho de 1948, e
Considerando que o sistema de participação nas multas fiscais, apesar
de apresentar alguns aspectos negativos, constitui,ainda, índíspensavel
estimulo ao aumento 'da prcdutíví-
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dade dos agentes incumbidos de riscalizar o pagamento dos tributos;
Considerando que a necessidade
dêsse eetímuro " decorre, essencialmente, do fato de estar o agente
do Fisco sujeito a condições difíceis
de trabalho, criadas pelos perca.ços
e vicissitudes próprias da pesqmsa
e do combate à fraude;
Ocneíuerandc, entretanto, que a
atrtbuíçâo de vantagens adicionais
deve depender de maior esfôrço, dedíeaçáo, engenho e motivação por
parte dos fiscais, mas para isso é
precíso que se dê aos mesmos ânimo
e Interesse em descobrir a fraude em
suas múltiplas manífestaçôes:
Considerando, por outro lado, que
se torna necessário coibir abusos e
excessos, dos quais possam resultar
gravames injustos e danos à eccnoema dos contribuintes;
Considerando, finalmente, que a.
disciplina de regime de partícípaçâo
nas multas não" só protege o Fisco,
mas preserva também os legitimas
mterêsses dos contribuintes, decreta:
Al't~ ,19.
Não haverá adjudicação
de cota-parte de multas a quem quer
que seja, por infração de qualquer
disposição legal ou regulamentar, se
a respectiva imposição houver decorrido da vertrícação de fatos ou apuração de débito com base em elementos conhecidos das .repartícôes
sem que para isso haja concorrido ou
diligenciado o servidor que rmclou a
açáo fiscal.
Art. 21? A proibição de que trata
o artigo- anterior será aplicável também à adjudicação de partes de multas, ainda que observadas as exigênCIa-S constantes dos artigos 516 e 517
do Código de Contabilidade da União
se as penalidades oorresjiondentes àS
.mesm~s tiverem sido impostas por
ínfraçâo ou inobservância de preceitos legais, nos seguíntesvoasos:
a) atraso no pagamento cu Simples inobservância de prazos se en ~
tre o término dêsses prazos é a 'data
do início da ação fiscal não nouver.
decorrido mais de 20 dias·
b)
inexistência da licen'ça prevista no inicio do inciso I do artigo 60
da Lei nv 3.244, de 14 de agôsto de
195·7, quando se tratar de objetos de
USo pessoal ou doméstico, traaíõos
como bagagem;
c) multa prevista- no inciso Vl I
do artigo 29 da Lei nv 4.505, de 30
de novembro de 1964;
d) multas resultantes de desacato
aos agentes do Fisco, de embaraço,
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dificuldade ou impedimento da atividade fiscalizadora dos mesmos;
e) multa decorrente de falta, ou
insuficiência de/ pagamento, se este
fô.l" efetuado espontâneament.e: pelo
contribuinte ou infrator, mclueive no
caso de reapresentação de p~pel sujeito a pagamento do Imposto por
estimativa,
Art. 39. Comprovada. a adjudicação de cota-parte de multas com desobediência ao disposto nos artigos
anteriores, serão punidos na forma
da legislação em vigor,. tanto o responsável pela prática dêsse ato quanto "os servidores que se beneficiarem
com. as 'vantagens dêle decorrentes,
Art. 4Q • A13 penalidades pecuniárias
previstas na legislação, aplieàveís aos
casos de omissões ou erros nas faturas. apresentadas às repartições alfandegárias, ficam reduzidas, ex vi
do que dispõe o citado al'tigoVIlI
do Acôrdo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, .a 2% do valor do ímpôsto devido, desde que sejam Iàcflmente reparáveís e mamfestamente
isentos de qualquer intenção fraudulenta, não podendo, nesse caso a
multa exceder de Cr$ 100.000 para
cada comissão pu êrro verífícado .
Art. 59. :ttste decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçáo, revogadas as disposições em centrário.
Brasília,9 de agôsto de 1966; 145Q
da Independência e 789 da República.
H.
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DECRETO N959. Q35 -

9

DE

Determina a anuliéncía do Conselho
Nacional de Politica Salarial nos

reajustamentos, reiàsãee ou acôrtice
salariais de caráter coletivo, em que
sejam partes o SESI, SEN.AI, SESC~
SENAC e LBA.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e tendo em vista os eatudoa
procedidos pelo Conselho Nacional de
Política Salarial no processo MTPS.
no 124.829-66, decreta;
Art. 19 Aplica-se às instituições de
serviço sccial,de aprendizagem profissional e de assistência à matermdade e à infância, mantidas pela Indústria e pelo Comércio, o Serviço
Social da Indústria (SESI), o SCl'Vi~
ço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Social de
Comércio (SESC), o Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial ~SENA.C)
e a Legião Brasileira de Assjstêncta
(LBA) .. o regime Instituído pelos artigos 39 e seguintes do Decreto nú.mero 54.018, de 14 de julho de 1964.
Art. 29 Este decreto entrará em vigor na data de sua pubhcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 9 de agôsto de 1966; 145<'>
da Independência e- 789 d~ Repúbli-

ca.

H.

CASTELLO BRA.I."'rCO

CASTELLO BR,\!'lCO

Luiz Gonzaga
Silva

Octávio Bulhões

DECRETO N'" 59.036 -

DE

AGOSTO I:E 1966

DE 9

DE

do

Nascimento e

AGÔSTO DE lS66

ApTov:t os orçamentos âo« conseuios Regionais de Química da F\ 2u e

4~

Regiões,

O Presidente da República. usando da iatríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, item I, da Oonstttuiçâc DOS termos dó art. 107 da Lei nc 4,320, de
17 de março de 1064. e de acôrdo com o disposto no Decreto 1).9 54.397, de 9
de outubro de 1964. alterado peld~ de números 55.53'1 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1965, decreta:
Art. 1Q Ficam aprovados, conforme os quadros anexos, os orçamentos
para -o exercício de 1966, dos Conselhos Regionais de Química da l~, 2ª' e 4~
Regiões, autarquias federais vtncu.aõas ao Mínístér!o do Trabalho e Previçência Social.
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Art. 29 asre decreto 'entrará em vigor na data de-sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agôsto de 1966; 1459 da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Luiz Gonzaga do Nasci1ne'ilto e~ Silva

Os anexos a que se refere o art. 1<7, foram publlcaôos no D.O. de 19-8-66.
DECRETO N{' 59. D37 -

DE 9 DE AGÔSTO DE 1966

Aprova o orçamento da Superintetuiéncia de Serviços de Reabilitação Protissioruü da Preniãêncíà Social.

O Presidente da República, mando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei nv 4.,320, de
17 de março de 1964, e de acordo com o disposto no Decreto no 54.397, de !}
de outubro de 1.964, alterado pele-s de números 55,534 e 55.535; de 11 óe
janeiro de 1965, decreta:
Art. 1Q Fica aprovado, conforme -o quadro anexo, o orçamento para o
exercício de 1966, da Superintendência de serviços de Reabilitação Proflssronei ce Previdência Social.
Art. 29 "f:ste decreto entrará e111 vigor na data de sua publicação, revogadas as disposíçõea em contrário.
Brasília. 9 ele agosto, de 1956; 145\1 da Independência e 7SÇ da República.
·H. CASTELLO BRANCO

Lui.z Gonzaga. do Nascimento e stte«

o anexo a que se refere o art. 10, foi
DECRETO N9 59.038 J,~6~-;:o DE ÜJ66

DE 9 DE

suspende o funcionamento da Associação dos Vigilantes Portuários do
Brasil.

o

Presidente da. República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o art .
87, item I, da Constituição Federal
e tendo em vista o que consta do
Processo número 32.759-60, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, .decreta:
Art. 19. Fica suspenso, até o trânsito em julgado de ação de- dísaulução, por exercer atividade contrária
à. segurança. nacional e à ordemipúblíca, o funcionamento da Assoeíaçàc
dos Vigilantes Portuários do Brasil,
nOS têrmos do art. 69, § 29, do Decreto-lei 9.085, de 25 de .março doe
1946, alterado pelo Decreto-lei nc 8,
de 16_de junho de 1966.

publicado no D.O. de 19-8-050.

Ai-t, 29 • 'E;s!,e- decreto entrará em
Vigor na data de sua publícaçâc, revogadas as disposições em contrário.
Braatha, 9 de agosto de 19G6; 1459
da Independência e 789 da, República.
H.

CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros' Silva

DECR-ETO NO? 59.039 - DE 9 DE
AGÔSTO DE 1CG6
Abre, pelo Mintstério da Viagao e
Obras Públicas, os créàitos especiais
de Cr$ 2.420.440.000 e 01·$ ......
2.400.000, para os fins' que esuea[íca,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n? I da Constituição Federal, da
autc-tracào contida na Lei nv 4.849,
de 19 de novembro de 1965, pubííoa-
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da no Diário Oficial de 26 seguinte,
e tendo ouvido, o Mimstérío. ca F-azenda 'e o Tribunal de Contas
cumprimento .ao que determina o art.
::'. do Regulamento Q-e1'a1 de Contabilidade pública, decreta:
Art. 19 jsicam abertos, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, . C3
credttcs espectais de ors .2.420.
~)('(1

(dots bilhões quatrocentos e vinte L.~
Ihôes quatrocentos e quarenta mil
cruzeiros), em favor da extinta Comissão Mista - Perroviárra BrasileiroBoliviana; destinado a regularizar
despesas autorizadas na torro .0 art

e quatrocentos mil' cruzetroo . para
regularizar despesa realizada cem autcrízaçâo na forma do art. 4t: do Co:"
digo de Contabilidade '12: União
suplementar a Subconsígnação 1.1.0'."
Consígnaçâo 1.1.00, Verba 1.0 .o, Sll~
banexo 4-23 (OI), noexercicio de
1

1964.

Art. 29 ítste decrete entrara em vigor na data de sua publicação, cevogadas as disposições em contrárlo.
Brasiua, 9 de agosto de '1966; I·}!)'?
da Independência e 729 da R.epública.
H.

48 do Código de Contaotudade da
União e Ors 2.400.000 «íots milhões

DECRE'FO N":! 59.040 -

CASTELLO BRANCO

Octávio covieo de Bulhões
Juarez Távora
DE

io

;:'ZAGÔSTO DE

1966

Aprova o orçamento do Serviço (j~i~:f~~tência e Seguro Social dos ncoao;

o Presidente da Repúbltea, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei uc 4.320, de
17 de março de 1964, e de acôrdc com o disposto no Decreto nv 51.397, de 9
de outubro c:e 19,64 alterado pelos de números 55.534 e 55.535, de 11 de janeiro de 1965, decreta:
Art. I'? Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento para o
exercício de 1966, do- Serviço de Assistência e Seguro Social dos Econorniários, autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda.
Art. 2 9 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de agôsto de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.
H. .CASTELLo BRANCO

Ccuuoio

o

Bulhões

anexo a que se refere o art.. 1C! foi publicado no D.O. de 19-3-66.

DECRETO W? 59.041 -

DE

10

DE

AGÔSTO DE 1966

Acrescenta item ao art. 48, do De ...
ereto ns 52.2ü9, de 17 de' julho àé
1963, que alterou o Regulamento ao
Serviço (te Identificação do Exército,

tembro de 19S1, o item 12, com a segmntc redação:
"Art. <;8 .......•... , ..•...........•
1)
12)

.

Reservistas, ex-integrantes da
F6rça Expedicionária Brasileira, condecorados com a Meda1l1'l de Campa-

o Presidente da República, usando
da atríbuiçâc que lhe confere o artigo
87, inciso .1, da Oonstituicâo. decreta:

nha da PEB."

Art. 1(1 Fica acrescentado ao artigo
48 do Decreto nc 52.269, de 17 de julho de 1963, que alterou a redação de
artigos do Regulamento do Serviço de
Identificação do Exército. aprovado
pelo Decreto no 51.329, de 6 de se-

revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de agôstc de 1956; 145'·1

Art. 2":! O presente decreto entrará

em vigor na data de sua publicação,

da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRt.NCO

Ademar de Queiroz

DECRETO N9.59.042 -

DE

~63
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10

DE

AGÔSTO DE - 1966

netstíca o Quadro de Pessoal do Iâinistério da Marinha'~

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constttuíçâo Federal e tendo em vista o art. 40 da Lei
nc 4.123, de 27 de agôsto de 1962, decreta:
Art. 1Q Fica retificado o Quadro de
Pessoal do Ministério da Marinha,
com o fim de incluir, na Parte Permanente 15 (quinze) cargos de Professor
de Ensino Industrial Básico, código
E:C-510-16, para aproveitar Professôres em decorrência da aplicação do
disposto no Decreto nv 52.721; de 21
de outubro de 1963, que regulamentou
a Lei número 4.128, de 27 de agôsto
de 1963.

Parágrafo único. A rficlusâo dos cargos a que se 'refere êste artigo _decorre
do aproveitamento dos seguintes servideres:
Art. 29. O aproveitamento a .que se
refereo artigo -anterior vigorá a partir

de 3 de setembro de 1962.
Art. 39 O órgão de pessoal'do Ministério da Marinha apostilará os tí.,
tulcs dos servidores abrangidos por
êete Decreto. ou os expedirá aos que
não o possuírem, 'Observando-se em
cada .caso o disposto no art. 188, da
Lei n9 1. 711, de 23 'de outubro de 1952.
Art. 49 A despesa com a execução
dêste Decreto será atendida com os
recursos orçamentários do Miruatérto
da MariJ.111a.
Art. 59 úate Decreto entrará em vigor na data de sua' publicação, revoga;
das ãt> disposições em contrário.
Brasília, 10 de agôsto de 1966; . 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Zilmar de Aratipe Macedo

A relação nominal a que se refere
art. 19 foi publicada no D.a. de
12-8-66. '

ÚECRETO N9 59.043 AGOSTO DE

DE

10

DE

1966

Declara de utilidade pública, paTa
jinsde desapropriação, o imóvet"
que menciona, necessário (/,0 Ministéric da Aeronáutica.
O Presidente da República, usando
da atribuiçâo que lhe confere o artigo 87, inciso I, da' Constituição Federal, decreta:

Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
de acordo com o artigo 6"', combinado
com o artágo 59, alínea a, do Decreto-lei nv 3.395, de 21 de junho .de 1941.
o imóvel situado na Rua ·Prates nv
390, Bairro de Bom Retiro, na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo,
com a área de quatrocentos e oitenta
e um metros quadrados e cínquenta
e nove decímetros quadrados .... , ...
(481,59 mar. de propriedade de Maks
Stuhlberger e David Stuhlberger ou
seus herdeiros ou sucessores, tudo conforme consta do processo protocolado
no Ministério da Aeronáutica sob' o
número 40-01/2086 de 1966, onde se
encontra a planta do imóvel.
Art. 29 O imóvel a que se refere
o artigo anterior destina-se ao Minletérlo da "Aeronáutica.
Art. 39 Fica o Ministério da Aeronáutica, .autorizado a promover a efetivação da 'desapropriação de que
trata' o presente Decreto, na forma do
artigo 10 do Decreto-lei nc 3.365, de
21 de junho de 1941, correndo as despesas à conta de recursos orçalnentários próprios ou outros de que dispuser.
Art. 49 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de agosto de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Q

EduarClo Gomes
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DECRE'TO N.9 59.044
DE 10 DE
ACÕSTO DE 1966

Altera, sem aumento

àe despesa, a

Tabela das Funções Grau/teadas do
Gabmete ao Ministro da Justiça. e
Negócios tnteríores.

Art .. '29 Ê1ste decreto entra ém VÍO'orna data de sua publicação, revogadas
és disposições em contrário.
Brasília, 10 de: agôsto de 19'66; 145Ç)"
A

da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO. BRANco

GCbrlos Medeiros Silva

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1, da oonstttutçãc, e ten-

do em vista o disposto no art. 11 da
Lei nc 3.780, de 12 de julho de 1960-

decreta:
Art. 15' As funções gratificadas do

REGIMENTO DO GABINETE DO
MINISTRO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES
CAPíTULO I

Gabinete do Ministro da Justiça e
Negócios Interiores, de que tratam os

Da Finalidade

Decretos TIS. 52.904, de 2 de novembro de 1963 e 53.570, de 20 de feveretTO de 1964, ficam alteradas, por re-

Art.. 19. O Gabinete do Ministro(GM)" tem por finalidade prestar ao
Ministro de Estado' assistência administrativa, [urídíca, técnica,política,
militar e de representação social.

classificação, criação e evtinçâo, na
forma da Tabela anexa ao presente
decreto.
Art. 2.9. A despesa relativa ao paga"
menta das funções orattncadas previstas neste decreto, no exercício de'
1966, correrá à conta da 'dotação' orçamentárfa consignada ao Gabinete
do Ministro da Justiça e Negocies Intenores.
Art. 3.Q ~te decreto entrará em
vigor na data de sua p-blícacáo. revogadae as disposições em contrário.
Brasflía, 10 de agosto de InS6; 145.9
da Independência e 78.9 da República,
H. CASTELLO BRANCO

CarlOs Medeiros Silva

A Tabela .anexa a que se refere
o art. 19 foi publicada no D.O. de
12-8-66.
DECRETO N9 59.045 -

DE

10

DE

AGOSTO DE 1966

Aprova o ~egimento do Gabinete do
Ministro da Justiça e Negócios Interiores,

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

87, item I, da Constituição, decreta:
Art. ,19 Fica aprovado o Regimento
do Gabinete do Ministro da Justiça e
Negócios Interiores, que com êste baixa
assinado pelo Ministro de Estado.

CAPíTULO II

Da Organização

Art. 2i? O Gabinete do Ministro
(GM) compreende:
I - O Chefe do Gabinete.
TI - O Subchefe do Gahínete:
III - Assessoria Administrativa;
IV - Assessoria de Assuntos Parlamentares;
V - Assessoria de Imprensa, Râdio
e Televisão;
VI - Assessoria .Jurldíca:
VII - Assessoria 'Militar;
VIII - Secretaria Administrativa;
IX - secretaria partdcular;
X - Portaria.
Art. 39. O Gabinete do Ministro
(GM) será dirigido por um Chefe de
Gabinete de livre escolha do Ministro
de Estado,
Art. 4 Q • OS órgãos do Gabinete runcionarão sob o regime de .mútua cooperação, sob a supervisão do Chefe' do
Gabinete,
Art. 59. O Gabinete do Ministro
(GM) disporá de Assessores, Assistentes, Oficiais e Auxiliares de Gabinete,
Secretário do Ministro de Estado, todos por este designados.
Art. 69, O Gabinete do Ministro disporá, ainda, de Assistentes do Chefe
do Gabinete e de Auxiliares de Secre,
taría, designados pelo Chefe do Gabt-
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nete, .que também designará os Chefes
da secretaria Administrativa, o Chefe
da Secretaria Particular.
CAPíTULO

m

Da Competência dos órgãos

Art. 79 À Assessoria Administrativa
compete:
I - Estudar e encaminhar processos
de natureza administrativa;
Il - propor e efetuar diligências determinadas pelo Chefe do Gabinete
para esclarecimentos de assunto sujeito à decisão do Ministro:
III - Estudar e apresentar planos
de realizações que visem ao êxito da
gestão do Ministro;
IV - promover a elaboração do relatório do Ministério;
,
V - Manter arquivo atualizado da
súmula de todos os despachos, decisões e atos do Ministro concernentes
aos assuntos que lhe sejam afetos; .
VI - Informar e pedir ínformacôes
aos demais órgãos do Ministério sôbre
assuntos de SUa competência;
VII - Desempenhar outras atribuições que lhe forem determinadas
pelo ohete do Gabinete.
Art. 89 A Assessoria de Assuntos
Parlamentares compete:
I - Promover a instrução dos pedidos de informação do poder Legislativo e preparar as respostas;
II - Coligir dados paro. o relatórfo
do Mínístérío referentes aos assuntos
legislativos;
lI! - Acompanhar os trabaínes -Iegislatdvos das duas Casas do Congresso, e prestar ao Ministro de Estado
as informações sôbre as matérias em
discussão;
Art. 99 A Assessoria -de Imprensa,
Rádio e Televisf!.o compete:
.
I _. Dístrfbuir o notíciárro referente
-às atividades do Mislster!o, e providenciar sua publicação;'
Ir - Manter
ligação permanente
com o Comité de Imprensa do Ministério e com a Agência Nacional, e distribuir o noüctãrro:
ITI - Preparar sinopses do noticiário diário de interêsse do Ministério e
organizar a coletânía dos pronunciamentos do Minrstro;
IV - Executar outros serviços determinadas pelo chefe do Gabinete.
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Art. 10~ A Assessoria Jurídica com-,
pete:
I - Promover a instrução dos processes do Poder Judiciário e preparar
as respostas;
II - emitir parecer nos processos
que lhe sejam dístribuídos pelo Chefe
do Gabinete;
In - colaborar na' feitura dos projetos de lei de interêsse do Ministério;
IV - Assessorar o Ministro de Estudo em todos os assuntos de natureza.
jurídica ligados às atívldades do Ministério,
Art. 11 A Assessoria. Militar' compete:
I - Representar o Ministro de Estado ou Chefe do Gabinete, quando.
designado ;_
II - Supervisionar o serviço de segurança do Gabinete,
Art. 12. A Secretaria Administrativa, compete:
I....,. Redigir, datilografar e couterrr
O expediente
a ser submetido, após
exame pelo Chefe do Gabinete, à delibera:ção do Ministro;
II - Controlar e expedir a correspondência postal e telegráfica;
III - Preparar a mala de despe.. chodo Ministro com o Presidente da He
pública;
IV - receber, controlar, distribuir e
expedir os documentos, processos, e,,"~
pedíentes e papéis;
V - Ministrar os elementos necessà,
rios aos demais setores do Gabinete
do Ministro;
VI - manter em ordem e rigorosamente em dia. a ......cumeutaçâo das
atividades do Gabinete do Ministro;
'\VII - superintender os serviços auxiliares, o trabalho do pessoal subalterno e da Portaria do Gabinete do
Ministro;
VIII - Organizar a. escala de férias;
IX - promover a expedição dos noIetins de Merecimento dos funcionários do Gabinete do Ministro;
X - Orgnntzar e conferir o reSUl'Y1'J
do ponto dos servidores e fazer comu ~
nícaçâo de freqüência;
XI .:.-. Lavrar têrmos de posse; e
XII- - Executar outros serviços que
lhe: forem atmbuídos pelo Chefe do"
Gabinete.
4
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Art , 13. A Secretaria Particular
compete:
I - Preparar a correspondência particular do .Mínístro:
II --:-- organizar e manter em ord-em
,8 em dia o arquivo .pessoal do Ministro; e
.
In - Executar quaisquer outros trabalhos determinados pelo Ministro ou
pelo Chefe do Gabinete.
A.t. 14. A portaria do Gabinete
.oompete:
I ~ Receber e anunciar as pessoas
que tiverem assuntos a tratar no Gatdnete do Ministro ou audíênclas mar-eacias pelo Ministro;
'U - Fazer entrega e d\stribuiçâo do
expediente e correspondência;
III - Exercer vigilância nas denendências do Gabinete;
~
IV - Manter as dependências do
Gabmete em perfeitas condições de
conservação, asseio e ordem, articulando-se, para êsse fim, com o Departamento de Administração do Ministério
ou sugerindo pro;vidências à jsecretaria Administrativa; e
V - conservar em perfeito funcíonamento todos os aparelhos do Gabínete do Minrstro, bem como em perret,
to estado de conservação os respectivos
móveis.
CAPÍTULO .1V

Das atribuiçÇies do Pes'soal

Art. 15
'.compete:

Ao

Chefe

do

Gabinet-e

Distribuir, orientar, coordenar,
fiscalizar e supervisionar os trabalhos
do Gabinete;
II - Despachar com o Ministro;
UI - Assinar a correspondência do
Gabrnete;
IV - Proferir despachos ínterlocutórios trem como despachos decisórios, de
ordem do Ministro;
V -_Emitir parecer sõbre os assuntos que lhe forem submetidos pelo Ministro;
Vi - Transmitir aos órgãos subordinados as instruções e determinações
do Mímstro ;
\tU - Determrnar o horário de tra,
balho do pessoal do Gabinete;
VIII - Expedir Boletim de Merecimento dos servidores do Gabinete;
IX - Designar os ocupantes de run.,
-côes gratificadas que Ihe são diretamente subordinados;
I -

x -. Elogia.r e aplicar penalidade~
inclusive a de suspensão até trinta (300:»'
dias aos servidores do Gabmete .e -re~
presentar ao Ministro de Estado: quan.,
do a penalidade exceder de sua alcã·.
da:
XI -

-

Antecipar ou prorrogar o riorárto normal de expediente dos funcionários do Gabinete;
X~I Baixar portarias e expedir
instruções e ordens de serviço. e delegar competência;
XIII - Resolver Os assuntos relativos às atívrdades do Gabinete, opinar
sõbre as que dependerem de decisão
superior e propor ao Ministro providências necessárias ao andamento dos
trabalhos. quando nâo. forem de sua

competêncía:

XIV - Requisitar passagens e transpm·tes de pessoal e material para aten,
der aos serviços do Gabinete;
XV - Executar outros serviços de-

terminados pelo Ministro;
Parágrafo único. O Chefe do Gabtnete terá um Secretário por êle designado.

Art. 16. Ao Sub-chefe do Gabinete
compete:
1 - Substituir o Chefe do Gabinete
nas suas faltas ou ímpedímentos eventuats:
II '- Representar o Ministro ou o
Chefe do Gabinete quando por êle dC4

stgnano:

III '- Destncumblr quaisquer outros
trabalhos que lhe forem distribuídos
pelo M:ínistro ou pelo Chefe do Gabt-

nete.

Parágrafo único. O Subchefe do Gabinete terá um ·secretário por êle deslgnado.

Art. 17. Aos Assessôres. Assistentes
Oficiais e Auxiliares de Gabinete, As'sístentes do Chefe do Gabinete e Auxiliares de Secretaria incumbe
execução dos serviços que lhes forem dís.,
trrbuídoa pelc Ministro de Estado, pelo
Chef.e do Gab!ne~ ou pelos Chefes de
secretaria, conforme o Setor em qUB
tenham exercício.

a

Art. 18. Ao Chefe da secretaria numtnístrauva compete:
I - Dírígtr e orientar a execução
dos servtoos a cargo da secretaria Administratrva;

II .- Propor ao Chefe do Gabinete
organização de turmas, com horário
especral, e a antecipação'@u prorroga-

fi
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ção do -horário normal de trabalho, de
acôrdo com as necessidades do serviço.
Art. 19. Ao Chefe da secretaria Particular compete dírtgtr e orientar os:
serviços da Secretaria, transmitindo as
instruções recebidas do Miníst!.'o ou do
'Chefe do Gabinete.
CAP!TÚLO V

Das substituições

Art. 20. serão substituídos, automàticamente, em suas faltas ou impedimentos eventuais:
I - O Chefe do Gabinete pelo subchefe;
II - O Chefe da Secretaria Adnnntstrativapor um dos auxiliares;
III - O Chefe da Secretaria Parti.cular por um dos auxiliares.
Parágrafo único.
Haverá sempre
funcionários designados, previamente,
para as SUbstituições de que trata êste
artigo.
cAPíTULO Vi

Disposições Gerais e Transitórias

Art. 21. Para as funções d-e onere,
Subchefe, Oficiais de Gabinete, Assessôres e Secretário do Ministro poderâo ses designadas pessoas -estranhas ao Serviço Público.
Art. 22. Junto ao Gabinete funcionará a Consultoria Jurídica, diretamente subordinada ao Ministro de
Estado, na qual ficarão lotados o
Consultor Jurídico e os Assistentes
Jurídicos.
«"parágrafo único. O Ministro de Estado, mediante Portaria, poderá lo~
calízar eos Asslsten tea Jurídicos rH}S
diversos órgãos do Mmístério, onde se
fizerem necessários;
Art. 23, Obedecidos os limites 11xados em lei ou decreto, o Chefe do
Gabinete fixa-rá os horários de trabalho que permitam o perfeito tun ..
cionamento do serviço.
Art. 24. Os casos omissos neste Re-·
gimento serão resolvidos pelo Minratru
mediante proposta do Chefe do Gabinete.
Brasília, 10 de agôsto de 1966. ~
Carlos Medeiros Silva.
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DECRETO Nr) 59.046 AGOSTO DE

DE

10 DE

1966

Transfere, para o sistema de ensino
do Estado de Sâo -Paulo, as escola-s
estaduais e municipais de grau ?né~
aso e contere atriouíçóee para a
lJrãtica de atos relacionados com o
ensma superior.

o Presidente da República, usando
da atribuição que' lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e tendo
~:.".1 vista o disposto nos artigos 15 e
16 da Lei no 4.024, de 20 de dezembro de 1961, decreta:
Art. 19 Ficam transfertdas," para
o sistema de ensino do Estado de vão
Paulo, as escolas estaduais e municipaís de grau médio, bem como JS
encargos e responsabüíoades" reta,
nados com a ínstalacâo. funcionamente e reconhecimento' das universidades e dos estabelecín.entos isolados de ensino superior, mantidos
pelo Estado OU pelos 1\1UnlL: j"'G8.
Art. ::~ zste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasílta, 10 de agosto de 1966; 1459
da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANco

Raymundo Moniz de Aragão

DECRE-TO NO 59,047 - DE 10 DE
ACOSTO DE 1986
Extingue o Consulama Priv-ati'l)o ao
Brasit em Rocha, Uruguai

o

Presidente da República, usando

da atrfbuíção que lhe confere o art.

8'7, item I, da Constítuíçâo Federal,
resolve, de acôrdo com o parágrafo
1° do art. 27 da Lei nv 3.9-17, de-14
de' julho de 1961, decretar:
Art. 19. Fica extinto o Consulado
Privativo do Brasil em Rocha, UruArt. 2\l nste decreto entrará em vigor na data de :'ma publicação, revogadas a" disposições em contrário ..
Brasília, "ic de agôstc de 1966; 1459
da Independência e 7.89 da República.
H.

CASTELLO BRl'.NCQ

-Juracy Magalhiíes
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DECRETO Nº 59.048

DE

11

DE

AGÔSTO DE 1966

EXECUTIVO

que pertencerem, de acôrdc com ins....
truções do comandante dessa Pôrça;
Art. 3-2-9

Altera a oraenança Geral para
o
Seryiço da Armada, aprovada pelo
Decreto nO? 8.726, de 6 de fevereiro
de 1942.

o Presidente da República, usando
da atrlbuíçâo que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constrtuição Federal, decreta:
Art.. 19 A Ordenança Geral para o
gervíço U':i. Armada, aprovada pelo
Decreto nv 8.726, de 6- de fevereiro de

1942 e alterada pelos -Decretos números
21.846, de 13, de setembro de
1946; n 9 22. S07, de aa.rte janeiro de
1947; 119 23.002,
de 25 de abrfl da
1947; nv 37. Sü4-A, de 12 de julho de
1955; nc 38.896, de 14 .de 'março de
1956; nc 43.807, de 2', de maio de
1958; no 45.799, de 15 de abril
de
1959; nc 47.745, de 3 de fevereiro de
1960; nc 50.783, de 12 de junho de
1961; 119 117, de 6 de novembro da
1961; ne 52.670, de' 11 de outubro de
1963; nc 53.384, de S'lvde dezembro
de 1963; e nc 56.632- A, de 2 de agôsto de 1965 fica alterada nos Título
In, Capítulo I; Títúlo IV, Capítulo
I; Título VII, Capítulo único; Título
XIII, Capítulo I;', Título XIV, Capítulc I; Título XV, Capitulo I; Título
XVIII, Capitulo I, VI; e 'Titulo ....
XXVI,
Capitulo único, na
forma
r

abaixo especificada:

T~TULO

TíTULO IV
Da posse dos comandantf3s e dos oficiais,' do embevrque do pessoal sebaiterno; das alter;ações e substituiçães que se podem efetuar no pessoal das Fôrças Navais e dos navios
da Armada
CAPíTULO II

Da posse dos comandantes e dos oficiais e do' embarque do pessoal su·
balterno

UI

Da qualificação dos comandos e da
orçcmizaçâo do pessoal das Fórçae
Navais e dos navios da Armaâa
CAPÍTULO I

Da qualificação dos comandos

Art. 3-2-8
Serviço em Fôrça- Naval para) :

Regime e Alojamento (Alterarpara) :
Os oficiais do Estado-Maior ficarão
drretamente subordinados ao comandante da Fôrça, sob cujas ordens servirem, devendo contudo observar as.
disposições da organização do navio
em que se acharem embarcados.
§ lQ Os oficiais do
Eatado-Maior
não poderão intervir nos
serviços
concernentes ao pessoal e ao mate..
ria! do navío u não ser por determinação do comandante da Fôrça e
com o conhecimento do comandante
do navio.
§ 2Q O§ ofícfars do Estado-Maior. serão, sempre que possível, alojados no
capitânia, de acõrdo com os respectívos- postos e antígüídades, 'cabendo
ao comandante da Fôrça indicar os
oficiais que, na falta de acomodações
no capitânia, devam alojar em outros
navios da Fôrça.

(Alterar

Os oficiais do Estado-Maior, em
condições normais, deverão integrar
a escala de serviço <;ia Fôrça Naval a

Art.. 4-2 cll

Suprir a deficiência de pessoal eretívo com pessoal que estiver de paasagem - (Alterar para):
Os oficiais íntermediárros etsubalternos do Corpo da Armada que estíverem de passagem ou depositados
em' navio de guerra ou auxiliar, excetuados os presos, suprirão a deficiência de oficiais nos serviços de bordo, a juízo do .comandanie e desde
que sejam 'de menor antígürdade que
o imediato. Esta disposição é extensiva ao Pessoal Subalterno da Armada que estiver abordo depositado ou
de passagem.
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TITULO VII
Deveres gerais do pessoal da Armada

serviço, em condições normais, pernoítarão a bordo de acêrdo com asordens do comandante.

CAPÍTULO úNICO

TíTULO XVnI

Al't.. 7-1-26

Entrar a bordo à, paisana - (Alterar para) ':
Aos oficiais, sub oficiais e primeiros
sargentos é permitrdo entrar ou sair
de bordo à paisana; é vedado, entretanto, usar peças do vestuário em
desalinho DUque possam despertar a
.atenção e' atrai! o ridículo.
TíTULO XIII
Do

Comunüamte do navio
CAPÍTULO I

Disposições gerais

Art. 13-1'12

Pernoite a bordo -' (Alterar para):
O comandante, quando em condições normais, pernoitará a bordo de
acõrdo com Instruções do comàndanta
da Fôrça ou Diretor a que o navio
estíver diretamente subordtnado.
TíTULO XIV
Do

Imediato

CAPÍTULO

Disposições gerais
Art. 14-1-5
Deveres - (AI terar para>:

Ao imediato compete:
d) "pemoitnr a bordo, quando em
condições normais.' de acôrdo com as
ordens do comandante;
TíTULO

xv

Dos oticíaíe incumbidos dos serviços
permanentes
CAPÍTULO

1

Disposições gerais
Art. 15"1-7

Pernoite - (Alterar para):
Os oficiais superiores e os onctass
que não integrarem
as divisões de

Do Serviço de Quarto.
CAPíTULO

Do Serviço de ,Quarto no navio

Art. 18-1-1
Definição e ctassiücação - (Alte~
rar para>:
O exercício de velar, durante um
determinado período - denominado
quarto - pela segurança do navio e
pela. manutenção da disciplina e boa
marcha do serviço int-erno e externo,
pertence ao oficial de quarto e com ..
pete aos capitães-tenentes e oftcraís
subalternos dos diversos Corpos
e
Quadr0:3, respeitado o preceituado DOS
artigos 18~1~2, 18..1-3 e 18-1~11.
Art. 18-1-2

Divisões de pôrbo - (Alterar pa ..
Ta) :
No pôrtc, os oficiais intermediários
e subalternos serão escalados por divisão, cabendo a cada um o. servíçc
dos quartos compreendidos nas vnu.e
e quatro horas, iniciadas às doz-e tiaras de cada dia; o orictal do Corpo
da Armada mais antigo de cada orvisão será o chefe da divisão de serviço: o oficial mais antigo de aada
quarto,
offclal de quarto, sendo, os
demais, ajudantes do oficial de quarto.
Parágrafo único. A não .ser no ua80 previsto no Art. 18-1-6 o comandante e o imediato sendo oficiais tntermedíáríos ou subalternos nào entrarão nas divisões de serviço.

°

Art. 1&-1-3

Número de divisões de servrço
(Alterar para);
No pôrto o número de divisões de
serviço será fixado por ato do. Comandante-em-Chefe da Esquadra, Comandante _da Fôrça de Transporte ela
Marinha, Comandante
de Distritos
Navais e Diretor-Geral de Hídrografia e Navegação, mediante proposta
dos Comandantes de Fôrça- ,e de na.
vias subordinados,
que levarão em
conta o tipo e a situação do navro,
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não devendo - êete número, em circunstâncias normais, ser inferior a
quatro.
Paráarafo único. O navio, nos portos for~ de sua sede, cumprirá o serviço de quartos de acôrdo com os atos
emanados .das autorlôades a que estiverem subordinados administrativamente. Em situação de regrme especialacompanhal'á o regime estabelecidd para a área em que estiver estacionado.
Art. 18-1-4

Serviço de oficial de estado -

(Al-

terar para):
Na situação em que o número

de
oficiais por divisão de serviço
fôr
igualou ínferror a dois, ter-se-a o
serviço de estado.
Art. 18-1;5
Duração dos quartos no PÔ1'to
(Alterar para>:

A duração dos quartos no .pôrto será fixada pelas autoridades mencionadas no Art. 18-1-3, mediante proposta dos Comandantes de Fôrça e
de .navios subordinados, levando em
conta o número de oficiais em cada
divisão de serviço.
Art. 18-1-6
Redução ocasional
(Alterar para) :
Quando o número de onctars ficar
ocasionalmente reduzido a dois, o
imediato, sendo oficial subalterno ou
jntermedlárto, entrará na escala de
serviço até ser removida a anormalidade.
Art. 18-1-7
Serviço por instruções especiais .(Alterar para):
Nos pequenos navros cuja lotação
fôr de menos de quatro oficiais, excluídog o comandante e o imediato, o
serviço será regulado por instruções
especiais das autoridades mencionadas no Art. 18-1-3, mediante proposta dos Comandantes de Fôrças respectivas.
Art. 18-1-8
Divisões de serviço em viagem
(Alterar para):
Em . viagem, os oficiais serão escalados por divisões de serviço em via-

gem, as quais se sucederão continuadamente no serviço eserãoconstituídas, cada uma, pelos oficiais de
quarto, do corpo da Armada, e seus
ajudantes, .dos diversos corpos e quadros. Normalmente. o comandante e
o imediato, sendo oficiais rntermedtários ou subalternos, não entrarão nes,.
ta escala, exceto no caso previsto nos.
§§ 19 e29 do Art. 18-1-9.
Art. 18-1_9
Número de divisões de serviço em
viagem -(Alt-erar para):
O número de divisões dê serviço E'.l11
viagem será fixado pelo comandantee não d-everá ser menor do que três.
§ 19 Quando ccaslonalmente o número de oríerars ficar reduzido a dois,
o imediato entrará na' escala de ser"
viço.
§ 2(1 Se. o navio, incluindo o tmcdia to, 'só contar dois oficiais do Corpo da Armada, poderão ser oficiaisde quarto, em travessias maiores de
doze horas, os guardas-marmha e, na
falta dêstes, o mestre do navio.

Art. 18-1-10
Duração do serviço, de quartos (Alterar paraj ;
Em viagem a duração dos quartos
será fixada. pelas autoridades mencionadas no Art.
18-1-3, mediante
proposta dos Comandantes de Fôrça
e navios subordinados, levando
em
conta o número de divisões de serviço. Em qualquer caso a duração dos
quartos será no máximo de quatrohoras.
Art. 18-1-11
Oficial de quarto -- (Alterar para):

O oficial de quarto é sempre odo
Corpo da Armada que, independente
de sua antígürdade. estiver de serviço
na estação' de contrôle de manobra
do navio, em viagem.
Art. 18-1-12
Início do serviço de viagem -

(AI~

terar jiara) :

O serviço s-erá iniciado pelo prhnetquarto. Dentro da mesma cormssão, " o serviço se reiniciar-á com O'
quarto que se seguir ao que houver
estado de serviço por ooasrãc da, iD...
terrupçào da viagem.
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Art. 18-1-13

Duração do serviço por viagem
(Alt-erar para):
O serviço de viagem começará no
ínfcío do quarto em- que estiver compreendida a hora
marcada para o
navio suspender ; ou, em caso de suspender imprevisto, logo depois desta faina e cessará no fim do quarto
em que o navio fundear.
Parágrafo único. Quando o nav!o
fundear por menos de vrnte e quatro
horas, desde que conveniente, o regime de serviço poderá, a crtteriu do
comandante, não ser alterado.
Art. 18-1-14

Reinício do serviço de pôrto - (Alterar para):
Quando houver mudança de regime
do serviço de viagem para o de porto, entrará de serviço a divisão Que
houver feito o último serviço de porto, no caso de se haver ínícrado o
serviço de viagem antes de meia noite, e a que se lhe seguir, no caso

contrário.

Art. 18-1-15

Freqüência de manobra de suspender - (Alterar para):
Nas comissões -de exercício em QUP.
haja fainas de suspender e' fundeai'
intercalados apenas de doze ou menos horas, poderá, a critério - do ('O~
mandante ser mantido o regime de
serviço de pôrto,
CAPÍTULO VI

Art. 18-2-7, para repouso relativo na.
sala de est-ado, ou na praça d'annaa
1105 'navios que não dispuserem de
sala de estado, continuando entretanto responsável pelo que ocorrer.
Parágrafo -úníco.
Esta disposiçãoserá' também observada nos domingos.
e feriados, durante o perfcdo de recreio,
TíTULO XXVI
Das Iâoetrue de Armamento e Desar1J"Leí~tO

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 26-1-4

Cópias do têrmo de armamento -(Alterar para) :
O termo de armamento será lavrado no livro histórico do navio. Oópias.
do têrmo, dactilografadas, em papel
encorpado formato almaço e devrdamente antenticadas serão enviadas noprazo máximo de três dias ao E,.,stado-Maior da Armada e Diretorias de
Armamento, Eletrônica, Engenharia,.
Intendência.
Hidrografia e Navegação, pessoal e Saúde.
Art. 2Q .Ao Titulo XVIII da Ordenança Geral para o Serviço da Armada. aprovada p-elo Decreto núme1'0 8.726, de 6 de fevereiro de 1942 é
acrescentado ao Capítulo VI o Art.
18~Õ"5 e um Caprtutc IX com quatro
Art. 18-9-1, 18-9-2, 18-9-3, 18-9-4 e um.
Parágrafo único, com a seguinte' redação:

Do Oficial de Estado

CAPÍTULO VI

Do Oficial de Estado

Art. 18-6-1
Deflníção -

(Alterar para) :
Ofícíal de Estado é o que exerce no
pôrto, durante mais do) seis' 110Tas con.,
secutívas, as funções de oficial de
quarto com a autoridade e os deveres dós Capitulas II e In dêste titulo, com as alterações prescritas neste
capítulo.
Art. 18-6-4

Art. 18-6-5

rnvrsões com dois oficiais.
Nas divisões de serviço com dois
oficiais, êstes se revezarão em serviçode doze horas. aplícando-ee então o
prescrito neste Capitulo.
CAPÍTULO IX

.

quartos -pcra:
Subofidiais sargentos e Praças

No período compreendido entre a
volta a exercícios e faxinas à tarde e
o srlêncío, o oficial de estado poderá
deixar de observar as prescrições do

Art. 18-9-1
Número de divisões de serviço desubofícíaís e Sargentos.

-

Do arriar da bandeira ao silêncio
(Alterar para) : '

Divis'ões de serviço e
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No" pôr to, OS suboficiais e sargentos
'serão distribuídos por divisões de ser~
viço, que, sempre que possível, _serão
em número igual ao das dívísóes de
serviço de oífcíars, obedecendo-se o
mesmo critério estabelecido no l\.rt.
18-1-3.
Art. 18-9-2

Número de quartos de serviço de
subofíciaâs e sargentos.
Em viagem, os suboífcíais e sargentos serão distribuídos por quartos de
serviço. O número de quartos será
fixado pelo comandante, sempre que
possível em número igual ao dos quar..
tos de crrcíat.
Art. 18-9-3

Serviço de pôrto para marinheiros.
No pôr to, Os cabos e marinheiros
.serâo distribuídos por três quartos de
serviço, permanecendo a bordo após
o licenciamento, apenas aqueles efetivamente constantes do detalhe de
serviço.
Art.

18-9~4

Quartos' de viagem de marinheiros.
Em viagem, os cabos e marinheiros
Barão distrrbuídcs por três quartos de
serviço, os quais se sucederão contl..
nuadamente no serviço.
Parágrafo único. Para os serviços
que exijam maior esfôrço físico ou
continuada atenção, teís como timoneiro, vigias, etc., poderão ser esca ..
lados mais de um marinheiro
por
quarto, que se revesarão em intervalos de tempo menores.

Are. ~9 Suprúna-se o Art.
do Capítulo I, Título XVIII,
denança Geral, para o serviço
mada, aprovado pelo Derv:'eto
1'0 8. 72ü, de 6 de fevereiro de

18-1""16
da Or ..
da Arnúme1942.

Art, 49 zarc Decreto entrará em vIgor na data de sua publicação, revc..
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de agôsto de '1966; 1459
da Independência e 789 da Repú..
. b lica.
H.

CAS1ELLO. BRANCO

Zilmar de .Araripe Macedo

EXECUTIVO

DECRETO NQ 59.019 AGÔST-o DE 1966

DE

11 DE

Declara de uuuacae pública, para
fins de desapropriação, o imóvel que
menciona, necessérto ao Ministério
da-Guerra,

o Presidente da República, usando
das atrrbutçôes que lhe confere o artigo 87, IlJ('lSC r, da Constituição Fe~
deral, der.icta:
Art. 19 li" declarado de utilidade
pública, i.Jar<'!· rins de desapropriação,
de acôrdo com o artigo 6'\ combinado
com o artigo 59, alínea a, do Decreto-Lei nv 3.365, d-e 21 de junho de 1941,
o imóvel constituído -te uma área com
1.0S6,98-m2, de proprtedade de PranC1SCO Eduardo de Paula Maci.ado, to-

calíaado na Rua Major Suckow nc
23, Freguesia do Engenho Novo, Estado darjuanabara.
Art. 29 O imóvel a que se refere o
artigo anterior destina-se aa Minis ..
térro tia Guerra.
hrt. 3<) Fica· o Ministério. da 'Guerra autorizado a promover a dasaproprlaçâo em' aprêço, correndo as despesas respectivas .a conta dos recursos
do. referido Ministério.
Art. 4Çl O presente decreto entrara.
em vigor na data de sua publicaçao,
revogadas' as drsposiçôes em contrário.
Brasflta, 11 de agôsto de 1966;
1459 da. Indepenrtência e 789 da Repüblica.
H"

CASTELLO BRANCO

Aàemar de Queiroz

DECRETO NÇl 59.050 DE 1966

DE

11 DE

AGÔSTO

Aprova o Estatuto da Fundacâo .Bn-.
sino Espec1aU:zado de Stuuie Pública:

o Presidente da República, usando
da atribuição quê lhe confere o artigo
87, item I, da oonsrtturcão. e nos têrm.,c do artigo 29 da Lei número 5.019.
de 7 de junho de 1966. "decreta:
Artigo 19 Fica aprovado o Estatuto
da Fundação Ensino Especializado de
Saúde Pública, que, assinado pelo Mi..
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mstro de Estado dos Negócios da Saúde, com êste baixa.
Artigo 2 9 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de agôsto de 1966; 1459
da Independência e 73° da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Raimundo de Brito

ESTATUTO DA FUNDAÇÃO ENSINO ESPECIALIZADO DE SAúDE
PúBLICA
CAPITULO I

Da Natureza

Art. 19 A "Pundaçâo Ensino rrspecíalízado de Saúde Pública", que usa...
rã. a abreviatura "FENSP", é uma

fundação, de .duraçào ílímítada, com
sede e fôro na Cidade do Rio õe ce-

neíro, no Estado da Guanabara,' ínstàtutda pelo "Governo Federal, no uso
da autortaaçâo constante do artigo 19
da Lei número 5.019, de 7 de junho
ele 1966.
Art. 29 A FENSP te;111 personalidade
jurtdíca de direito privado e é vínculada ao Mínístérto da Saúde (Lei
número 5.019, artigo -19, parágrafo
único, e Código Civil, artigo 16,
item I).
rQAPITULO II

Da FinaliJiade

Art. 39 A FENSP tem por objetivo
manter, agrupando-os sob sua jurísdição, a Escola Nacional de Saúde
Pública e outros estabelecimentos destinados a mínístrar ensmc espectaüzado de saúde Pública através de cursos de .pós-graduacão "para pessoal de
nível tecnroo-ctcntrnco e' de cursos
de preparação de pessoal auxiliar de
nível médio,
incluindo-se entre as
suas atribuições (Lei número 5.019,
artigo 49) :
I - Promover a preparação de pessoal auxiliar e a especialização e treínamento do pessoal técnico e auxtliar necessários à execução dos Programas de Saúde Pública do Pais (Lei
numero 5.019, artigo 4°, alínea "a");
II - Colaborar com os órgãos e en ~
t.idades públicas ou particulares que
exerçam atividades de Saúde pública

no país, Visando à especialização e
aperfeiçoamento do pessoal técnico e
auxiliar (Lei número 5.019, artigo 49,
alínea "b");
UI - Organizar, 'manter e administrar, diretamente ou mediante convênias de cooperação com órgãos c
entidades públicas e particulares, centros de treinamento para cs fins de
estágtov experimentação e -demonstração de pessoal de nível técnico-cientifico e auxiliar de Saúde .públíca (Lei
número 5.019, artigo 49, alínea "c")_;
IV - Proceder a estudos e pesquisas de interesse para o aperfeiçoamento técnico, cientifico e cultural do
pessoal de Saúde pública. (Lei número
5.019, artigo 4~, alínea "d").
'Parágrafo único. A FENSP poderá,
ainda, a juizo dos seus órgãos, adota. outras modalidades de ensino t....::.
pecíalízado de Saúde Pública para
atender aos seus objetivos (Lei número 5.019, artigo 49 parágrafo amco).
Art. 41? A FENSP terá, ainda, por
fínalídade:
I, -

Promover e coordenar pesqtn-

sas e estudos dos recursos humanos

no campo. da Saúde, a fim de que as
suas atividades de ensino esnectaüzadc correspondam, de modo sistemaüco e organizado, às necessídadea do
Pais;
II Cooperar com os órgãos do
Ministério da Saúde na preparação de
técnicos neccssenos ao desenvolvimento de suas atívídades:
III - Estabelecer. intercâmbio com
1 wganízações
culturais, educacionais
ou técnicas, e, ainda, com estabelecimentos de ensino. superior, visando à
troca de informações e à cooperação
nos programas compreendidos em seu
âmbito de ação,
IV - Divulgar os resultados de suas
realizações, estudos e pesquisas.
CAPITULO

nr

Do patrimônio

Art. 59 O patrimônio da FENSP
será constituído por:
I - Bens móveis, imóveis e semoventes que, na data da sua constítutcão, estejam destinados pela União
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Federal ao funcionamento da Escola
Nacional de Saúde Pública e de outrás entidades· públicas transferidas
para.o âmbito da mesma Fundação
(Lei número 5.019, artigo 59, alínea

"a") ;
II - Bens móveis e semoventes que,
na data da sua -constltuíçãó, constituam instalações e equipamentos :.tOS
Cursos de Saúde pública de órgãos
do Mínistérto da Saúde (Lei número
5.019, artigo 5'1, alínea "b");
IH - Doações e subvenções que
lhe forem feitas ou concedidas pela
Uníàc e demais pessoas jurídicas de
direito público ou 'privado, nacionais,
estrangeiras' ou internacionais, ou por
pessoas físicas (Lei número 5.019, artigo 59, alínea "c");
IV - Juros bancários, contribuição
escorar autorizada' neste Estatuto e
Tendas eventuais (Lei número 5.019,
artigo 59, alínea "d") :
.
V - Bens móveis, imó'Veis e semoventes que adquírtr ,
parágrafo- único. Os bens e recursos da FENSP serão utilizados ou
aplicados exclusivamente para a consecução dos seus, objetivos, . previstos
na Lei número 5.019, -de 7 de junho
de 1966, e neste Esta tuto, revertendo
a União Federal, no caso de sua extinção (Lei número 5.019, artigo 59,
parágrafo único) .
Art. 69 A aquisição, hipoteca, promessa de compra ou venda, 'cessão,
locação, arrendamento ou alienação
de imóvel dependerá, em cada caso,
de parecer favorável do Conselho
Fiscal, de autorização do Conselho
Diretor -e de aprovação do Ministro
da Saúde e do Procurador-Geral da
República.
CAPITULO

rv

Da Autonomia Administrativa, Didática, Disciplinar e Financeira

Art. 7Q A FENSP gozará de autonomia administrativa, dídátíca, disciplinar e financeira (Lei número
5.019, artdgo 3Q)

.

.AJ.'t. 8Q Na autonomia didática, observadas as . disposições das Leis nú-

meros 4.024, de 20 de dezembro de
1961, que "fixa -as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional", e 5.019, de-7

de junho de 196,6, que "autoriza o
Poder Executivo a instituir a FENSP
inclui-se a faculdade .q.e:
I ~ Estabelecer uma politica própria de ensino, de estudo e de pes~
qutsa:

II ~ Firmar acôrdos cem uníver..
sidades brasileiras, a fim de que lhe
seja outorgado mandato uníversítário
para os seus cursos de nível superior
(Lei número 5.019, artigo 17);
III .- Oonfertr certificados, graus,
diplomas, títulos e dígnídades.
Art. 99 Na organização de seu 1'€'~
gime didático, inclusive de currteulo
dos seus cursos, a F'ENSP não estará
adstrita às exigências da legislação
g aral de' ensino (Lei' número 5.019,
artigo 22) .
Parágrafo único. Para que 'os cer..
tdücados de preparação de pessoal de
nível médio da FENSP possam conferir a seus titulares prerrcgativ..s
profissionais, deverão ser observados
pela Fundação os seguintes prtncípíos
(Lei número 5'.019, artigo 22, parágrafo úrucoj ;

19 A duração dos seus cursos de
ensino médio não poderá. ser inferior
ao padrão ínstdtuído pela legíalação
geral (Lei número 5.019, artigo 22,
parágrafo único, item 19);
29 'Nã-o poderá ser eliminada disciplina que a Jegrslaçào geral considere
ohrtgntót-ia, o que não impede, tendo
em vista a formação de prcífssíonaís
especializados de Saúde pública, que
qualquer discípíma possa-ser ministrada com extensão maior, cu menor
do que a prevista na -refcrtda legislaç â o (Lei número 5.019, artigo 22, parágrafo único, item 29);

3Q Não poderá ser dispensada a
obrigatoriedade da freqüência dos
alunos regulares, às aulas teorrcas ou
práticas e aos demais trabalhos escolares, podendo ser abolidas, entretanto, quaisquer fórmulas admttadas
pela legislação geral e que importem
indiretamente em dispensa de freqüência (Lei número 5.019, artigo 22,
parágrafo único, item 39 ) .
Art. 10. Na autonomia disciplinar,
Inclui-se a faculdade de estabelecer
o regulamento díscípünar para .08
corpos docente, administrativo, técnico e discente, fixando a penalidade para cada transgressão.
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Art. 11. Na autonomia financeira,
inclui-se a faculdade de:
I - Administrar o patrimônio próprto e dêle dispor na forma deste Estatuto e das leis aplicáveis;
II Aceitar subvenções, auxílios,
doações, heranças e legados;
IH - Receber a cooperação financeira de pessoas naturais
jurídicas,
de direito privado ou púbhco, interne
ou externo, inclusive de organismos
internacionais', mediante acordos ou
convênios (Lei nv 5.019, art: 16, e
Código Civil, art. 13) ;
IV - Organizar e executar o orçamento de sua receita e despesa;
V - Contrair empréstimos para a
aquisição e construção de prédios,
bem ccmo .a compra e montagemide
equipamentos destinados ao. ensino e

cu

à pesquisa;'

VI - Cobrar contribuição escolar
dos alunos de seus estabelecimentos
de ensino (Lei número 5.019, artigo
59, alínea "d");
§ 19 Os convênios e acôrdos "com
entidades estrangeiras ou internacionais deverão ser previamente submetidos à aprovação do govêrno braeíIeíro (Lei número 5..019, artrgo 16,
parágrafo único).
§ 29 Os convênios e acôrdcs de que
trata o parágrafo anterior serão submetidos ao Presidente' da República
com exposição de motivos do Míníatro da Saúde e aprovados por decreto
executivo.
§ 39 A aplicação dos recursos provenientes do Tesouro Nacional será
comprovada
pelo
Presidente
da
FENSP, na forma da Lei (Lei número 5.019, artigo 23) •
CAPITULO V

Da Ordem Financeira

Art. 12. A administração ffnanceíFENSP reger-se-á por orçamento, que obedecerá aos prtncípíos
de anualidade, universalidade e tinira da
dade.

Parágrafo' único. O exercício financeiro íníclar-se-á em 19 de março e
findar-se-á no último dia de revereiTO do ano imediatamente posterior.

275

Art , 13. O Orçamento será elaborado pelo Presidente da FENSP, que
o proporá ao Conselho Diretor antes
de findo o mês de novembro ímediatamente anterior ao do inicio do
respectivo exercício financeiro, acompanhado dos planos de trabalho.
Art. 14. O Conselho Diretor discutirá, emendará e, mediante rcsotução votada antes de findo o mês de
janeiro ímedíatamente anteri-or ao do
início do exercício, aprovará o Orçamento.

Art. 15. Vigorará o Orçamento:
Proposto, no prazo fixado no
artigo 13, pelo Presidente da FENSP,
se o Conselho Diretor nâo o aprovar
no prazo de que trata o arttgo 14;
TI _. Elaborado e aprovado, no prazo fixado no artigo. 14, pelo Conselho
Diretor, se o Presidente da FENSP
não o propuser no prazo de que trata
o artigo 13;
III - Do exercício anterior, se,
cumulativamente, o Presidente da
FENSP não o propuser e o Conselho
Diretor não o elaborar e aprovar, nos
prazos previstos nos artigos 13 e 14,
respectivamente.
I -

Art. 16. O Orçamento somente terá validade depois de publicado no
"Diário Oficial" e nâc poderá ser
proposto, nem aprovado, apresentando defícít, mesmo quevautortze operação financeira para cobrt-Jo .
Art. 17. Por proposta fundamentada-do Presidente da FENSP o Conselho Diretor, mediante resolução,
poderá aprovar modificação .do 01'çamen to em vigor, mas sómen te para
efeito de:
I - Fixar novas despesas, se a receita prevista houver sido integralmente realizada antes de findo o mês
de novembro do exercício respectivo;
I~ Alterar a discriminação da
despesa, desde que nâovímporte na
sua ampliação.
Parágrafo único. A resolução do
Conselho Diretor, de que trata êste
artigo, somente terá validade depois
de publicada no "Diário Oficial";
Art. 18. A receita prevista no Orçamento será constituída de:
I - Rendas patrimoniais;
II
Doações, auxílios e subvenções de pessoas naturais ou jurídicas,
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de direito privado ou público, interno ou externo, ínclusíve os organismos Internacionais (Lei número 5.019,
artigo 5\1, alínea «c", e Código. Civil,

artigo 13);
lU - Contribuições escolares dos
alunos de seus estabelecimentos de
ensino (Lei número 5.019, artigo 59,
alínea "d");

IV ,- Juros bancários (Lei número

§.1Ç1 O Conselho Fiscal transmitirá
ao Presidente da FENSP c seu parecer sôbre as contas prestadas.
§ 2Çl O Presidente da FENS encaminhará a prestação de suas contas
cem o parecer do Conselho Fiscal, a~
I.. .ã mistro da- Saúde. que, com seu pronunciamento, a transmitirá ao Procurador Geral da República, para os
fins do artigo 26 do Código Civil.

5.019, artigo 59, alínea "d");

V - Subvenção ordinária, sob a
forma de dotação global, consignada,
anualmente, no orçamento da União

CAPITULO VI

Da Estrutura

(Lei número 5.019, artigo 79);

Art. 23. A FEl'J"SP compreende:
VI - Remuneração por serviços
prestados a pessoas físicas ou [uríI - Presidência (Lei número 5.019,
dicas, sempre mediante contrato, ínartigo 10);
clusíve acôrdo, .ajuste ou convênio;
II .:.- Conselho Diretor (Lei númeVII - Rendas eventuais (Lei núro 5,019, artdgo 89 e '§§);
mero 5.019, artígo 59, alínea "d").
III - "tonselho Fiscal (Lei n úmero
Art.. hl. 0, Presidente da FENSP
5.019, artigo 12);
fica autorizado a realizar a despesa
IV .-c.. Conselho Departamental fixada no orçamento.
(Lei numero 5.019, artigo 11);
Art. 20. Poderá constar da despesa
V - Departamentos de (Leí número
fixada no Orçamento dotaçâc destí5.019, arbígo 11);
nada à concessão de bôleas de estudo
(Lei número 5.019, artigo 18).
a) Ensino;
b) Ciências Biológicas;
Art. 21. Antes de findo o mês de
c) Ciências Sociais;
março de cada ano.. o Presidente da
d) Epidemiologia:
FENSP encaminhará ao Conselho
e) Metodologta do Planejamento;
Fiscal a prestação de contas .relativa
j) Saneamento;
ao exercício anterior, acompanhada
g) Adrrurrístraçâo de Saúde;
de:
h) Estatística.
I - Relatório minucioso das ativiVI - Administração das Areas de
dades;
Treinamento.
Ir - Balanço patrimonial;
TIr -'- Balanço econômico;
§ 19 Os Departamentos terão chefes
IV - Balanço rtnanceíro:
desígnados pelo Presidente da FENSP
V Quadro comparauvo entre a
depois de. aprovada
escolha pelo
receita realizada e a estimada;
Conselho Diretor e pelo Ministro da
VI - Quadro .comparatdvo entre a
Saúde.
despesa realizada e a fixada;
§ 29 O Departamento de
Ensino
VII - Atestado de exame de concompreende:
tas, firmado por auditores de recoI - Escola Nacional de Saúde PÚnhecida idoneidade pública.
blica (Lei número 5.019, artigos 49 e
parágrafo único. ·0 Presidente da
19), destinada a ministrar cursos de
FENSP encaminhará, mensalmente,
pós-graduação;
ao Ocnselho Fiscal, balancete das
II - Colégio Técnico, destinado a
contas.
ministrar .cursos de nível médio;
Art. 22. O Conselho Fiscal examilIr - outros estabelecimentos de
nará detidamente a prestação de
ensino.
contas, e, mediante parecer. a apro§ 39 Os órgãos de que trata o. parávará, ou não, no prazo de dois megrafo ·anterior serão chefiados por
ses, podendo proceder a díngenctas
Administradores, designados pelo ohcprévias- e solicitar esclarecimentos c:
_fe do Departamento de Ensino.
elementos de prova.

a

"
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§ 49 A .Adminístraçâo das ãreas de
Treinamento será chefiada por um
Administrador.
Art. 24. Será Presidente nato da
FENSP o presidente do Conselho Diretor (Lei número 5.019, artágo 10).
parágrafo único: O Presidente terá
a retribuição mensal que ror arbitrada pelo Ministro da Saúde.
Art. 25. O Conselho Diretor é compeste de 6 (seis) membros, efetivos e
Igual número de suplentes, nomead-QS pelo Presidente da República, na
seguinte forma (Lei número 5.019, artigos 89 e 99) ;
I - 1 (uD;1) Técnico em Saúde PÚblica do Quadro de Pessoal do Mínístérto da Saúde, indicado pelo Ministro de Estado (Lei nv 5.019, artigo 9°,
alínea "a");
H - 1 (um) Técnico em Ensino _do
Quadro de -Pessoal do Ministério da
Educação e cultura, indicado pelo respectivo Ministro de Rn~d.ú (Lei nv
5.019, art. 9 9 , alínea "b");
II! - 1 (um) membro 0.-0 Ministério Público Federal, indicado pelo
Procurador-Geral da República
(Lei número 5.019, artigo 9<;1, alínea

"c") ;

IV -

3 (três) Técnicos em Saúde

Pública que tenham ministrado tópiCOS dos Cursos Básicos de Saúde PÜblíca na Escola Nacional de, Saúde
Pública ou em outras entidades de

ensino englobadas na Fundação, escolhidos pelo Presidente da República (Lei número 5.019, artigo 9(1,
alínea "d").
§ 1(1 Os membros do conselho a
que se refer-em as alíneas "a", "b" e
"c" exercerão mandato por quatro (4)
anos e os membros a uue se refere a
alínea "d" exercerão mandato por
dois (2) anos, podendo todos ser reconduzidos (Lei número 5.019, artigo
S'\ §1<;1) .
§ 2<;1 Os membros e suplentes
do
primeiro Co-nselho Díretor serão no"
meauos dentro dos 30 (trinta) dia-s
seguintes à instituição da Fundação
El_sino Especializado de Saúde pública (Lei numero
019, artigo 99 e
§ 2<;1) .
õ.

~

3(1 Será Presidente nato do Con-

eelhc Diretor o membra tndtcado pelo

Ministério da Saúde

. (Lei

número
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5.019,' artigo 10) e, nos unpedímentos
dêste, o seu suplente .

Art. 26. O Conselho Diretor reunir-se-á com a presença de, no mtnímo, quatro membros, ordínàríamente, 2 (duas) vêzes. por -ues. e, extraordinariamente, mediante convocação
de seu Presidente ou de quatro memoras.
.
:; 1° As decisões, sob a forma de
resoluções, serão tomadas por maioria
devotos dos membros presentes, exceto nos casos em .que êste jâstatuto
exigir quorum especial, cabendo ao
presidente, na hipótese -de empate,
além do voto ordinário o de qualidade.
~ 2Q OS membros do Conselho Diretor, exceto o Presidente, receberão,
por sessão a que comparecerem, .até
o máximo de 6 (seis) mensais, gratírtcação, correspondente a um saláriomtnímo que estiver em vigor no Estado da Guanabara.
S 39 A falta à sessão, mesmo por
motivo justificado, importará na perda da gratíficaçâo.
§

4'? Perderá o mandato o membro

do Conselho Diretor que faltar, sU-

cessívamente, a quatro (4) reuniões,
sem motivo justificado.
Art. 27. ,O Conselho Fiscal será
composto de 3 (três) membros e igual
número de suplentes nomeados pelo
Presidente da República, dentre pessoas de ílíbada reputação, com mandato de 3 (três) anos (Lei número
5.019, artigo 12).
§ 19 A nomeação- de um dos membros deverá recaírem Contador do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Fazenda, indicado pelo respecüvo Mí~
ntswo de Estado, que exercerá a runçâo sem prejuízo de suas. atribuições
ordinárias.
§ 29 O Conselho Fiscal reunir-se-á
com a presença de todos os seus membros, ordinàrtamente uma vez por
mês e, extraordínàriamente, sempre
que convocados por seu Presidente, Q
as decisões serão tomadas .por maioria.
§ 3Q Aplica-se aos membros do conselho Fiscal o disposto nos §§ 29 e 3~
e 49 do Artigo 26.
§ 49 O Conselho Fisct:ü elegerá 6
seu Presidente.
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Art. 28. Não poderão ser nomeados,
para .o Conselho Fiscal, integrantes
dos corpos docente e discente, empregados ou parentes dos 'membros do
Conselho Diretor até o terceiro grau.
Art. 29. Não poderão ser nomeadas para os Conselhos Diretor e Fiscal as pessoas impedidas por lei especial e os condenados a pena que
vede, ainda que temporártamente, o
acesso a cargos públicos, ou' a pena
por crime de prevaricação, ~ falência
culposa ou fraudulenta, subômo, sonegação fiscal, concussão, . peculato,
ou por crimes contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade.

.

Art. 30. O Conselho Departamental é composto pelos Chefes dos De-

partamentos indicados no artigo 23,
ítem V, dêste Estatuto (Lei número
5.019, artigo 11).
§ 19 Será Presidente nato do Consento Departamental o Presidente da
FENSP, que terá voto de qualidade.
~ 29 O
Conselho Departamental
reunir-se-á com a presença da matoria dos seus membros, .ordínartamente,
duas vôzes por mês, e; extraordínàrtamente sempre que fôr convocado
por seu Presidente ou por dois terços
dos seus membros sendo as decisões
tomadas. por maioria de votos dos
membros presentes.
Art. 31. Serão lavradas, em livros
próprios, atas das sessões dos Ccnselhos Diretor, Fiscal e, .Departamental.
Art. 32. Será aprovada por resoluções do Conselho Diretor a estrutura interna da Presidência e d013 Departamentos.

CAPÍ'IULQ VII

Do Pessoal e do Corpo Discente
Art. 33. O pessoal da FEN"SP é
classificado nos seguintes corpos:
I - Docente;
II - Técnico;
IH - Administrativo.
Art. 34. O Corpo Docente é" compõsto por proreseõres integrantes do
magistério, de que trata o artigo seguinte, por professôres extraordinários, e por auxiliares de ensino.

Art. 35. O magistério da FENSp

é organizado sob o .principio hterár-

quico e compôsto de proíessôres:
T -

Titularas:

1r-

Adjunvo's;
Assistentes.
§ 19 Somente terá ingresso no magistério o auxiliar de ensino contratado em caráter probatório e tempoIn -

rárro,
§ 2Ç1 Os professôres e os auxüíares
de ensino, serão obrigatoriamente con,
tratados scb .o regtme da Coneohdaçâo
das Leis do Trabalho (Lei número
5.018, artigo 14), excíustvamente
através de normas de seleção fixadas
no regulamento de pessoal.
Art. 36. O professor extraordinário,
que poderá receber honorários ou
P!O labore, será classtficado em:
1 - Titular vísítante ;
XI - Titular conferencista;
III - Titular colaborador.
Parágrafo único. poderá ser designado professor extraordlnárío o professor de universidade nacional ou
estrangeira ou pess-oa com formação
de nível superior e notório saber no
campo de sua especialização.

Art .37. O Corpo Técnico será constttuído por técnicos de nível superior
e médio contratados sob o regime da
Consolídaçâo. das Leis' do Trabalho (Lei número 5.019, artigo 14), mediante normas de seleção rtsaces -no
regulamente de pessoal.
Art. 38. A FENSP poderá requtsítal', na forma da lei, funcionários de,
órgãos públicos, federais, estaduais ou
mumctpaís, tanto da administração
direta, como indireta, para atender
a seus serviços, podendo utilizar êsses .
íuncíonártos em regtme de tempo integral que Iôr adotado, sem ônus para os órgãos públicos a que pertencerem (Lei número 5.019, artigo 15).
Art. 39. O Corpo Administrativo
será constituído por empregados contratados sob o rezime doa Consolidaçâo das Leis do Trabalho, por ato do
Presidente, 'observada a tabela numérica de empregos fixada pelo Conselho Diretor e aprovada pelo Mtnístro
da Saúde (Lei número 5:019, artigo
14 e parágrafo único).
Art. 40. Os alunos matrtculados
mos estabeleciment-os de ensino da
FENSP constituem o Corpo Discente.

ATOS DO PODER ExEGUTIVO,

CAPITULO VIII

Da comoetencui
Art. 41. Ao Presidente da' FENSP
compete:
I - Dirigir e coordenar tôdas as
suas atividades;
li Representá-la ou promoverIh ~ a representação, em juizo ou fora
dêle;

In - Convocar e presidir os oon.selnos Diretor e Departamental;
IV - Admmístrar o patrimônio;
V - Elaborar o Orçamen to e propô-lo ao Conselho Diretor, acompanhado de planos de trabalhos;
vt - Executar o Orçamento;
VII - Propor ao Conselho Diretor
modificações ao Orçamento que es~
tiver em vigor;
VilI - Comprovar, na forma da
Lei, a aplícacào dos recursos, provenientes do Tesouro Nacional (Lei número 5.019, artago 23);
IX - Encaminhar ao Conselho Fiscal a prestação de 'contas e transmitila, com-o parecer .dêste, 810 Ministro
da Saúde;
X - Encaminhar, mensalmente, aó
Conselho Fiscal balancete 'das contas'
XI - Conferir, na forma do regulamento de ensino, certificados graus
e diplomas, e com a autorização do
Conselho Diretor, titulas e digrridades;

- XII ,- Designar professôrea extraordinários, fixando-lhes os honorários
ou pro labore à' conta vda dotação
própria prevista no Orçamento:
XIII - Realizar concursos artístí ~
cos e oíentífícos, fixando e concedendo os respectivos prêmios à conta da
dotação própria prevista no Orçamento;
XIV -'- Designar os Chefes dos departamentos, depois de aprovada a
escolha pelo Conselho Diretor e pelo
Ministro da Saúde, e dispensá-los ad
nut1fm;

XV -

Designar e dispensar o Ad-

mínistrador doas Areas. de Treinamento;

XVI - Contratar o pessoal dos
Corpos Docentes, Técnico e Administrativo (Lei número 5.019, artigo 14,
parágrafo únícoi :
XVII
Requisitar funcionários
públicos, através e' a juízo do Ministro da Saúda;

27Q

XVIII ~ cumprir e fazer cumprir
êstc Estatuto.
Art. 42. Ao Conselho Diretor, ·01'''
gão de Administração da FENSP (Lei número 5.019, artigo 89 ) , mediante resoluções,con;.pete:
I - Discutir e aprovar o orçamento;
II - Estabelecer:
a) os regimentos dos departamentos e estabelecimentos de ensino e.os
regulamentos de ensino, do pessoal e
dos serviços;
b) normas para concessão de 1)ôlsaa de estudo (liei número 5.019, artigo l8},
c) o regulamento disciplinar, para
os corpos docente, admínístratívo,
técnico e discente, fixando a penalidade para -oada transgressão;
d) a tabela numérica de emprêgo
dos corpos administrativo, docente e
técnico (Lei número 5.019, artigo 14,
parágrafo único).
III - Criar, organizar, modificar e
extinguir cursos, fixando os currículcs
e estabelecendo o regime didático e
escolar, na forma proposta pelo Conselho Departamental;
IV - Adotar outras mcdaltdades
de ensino especializad-o de Saúde PÜ~
blica. na forma proposta pelo Conselho Departamental;
V - Autorizar a aquisição, hipoteca, promessa de compra e venda, cessão, locação, arrendamento ou alienação de imóvel;
VI - Autorízar o Presidente da
FENSP a:
a) rírmar acõrdos com universidades brasileiras, a fim de que lhe seja
outorgado 'mandato universitário para
os seus cursos de nível superior (Lei
número 5.019, artigo 17);
b) firmar acôrdos, ajustes e con-

vêníos:

c) aceitar subvenções, euxntoe.cheranças, legados e doações; sendo que
as doações onerosas se o Conselho
Fiscal houver emitido parecer ravorável:
dj ~ontrair empréstimos para aquisição e construção de prédios, bem
como jiara a compra e montagem de
equipamentos destinados ao ensino e
à pesquisa,
VII - Fixar as contribuições escolares dos alunos;
vm - Aprovar a escolha dos Chefes. dos Departamentos;
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IX - Deliberar sõbre emendas a
êste Estatuto;
X - Resolver os casos omissos neste Estatuto.

pelo voto da maioria .absoluta dos
seus membros CCódigoCivil, artigo
28, item I,e Lei número 5.019, artigo

Art. 43.. Ao Conselho Fiscal, órgão

TI - Não ccntrarte a finalidade da
PENSP (Código Civil, artigo 28, item

de fiscalização contábil e financeira
(Lei número 5.019, artigo 12) compete:
I - Examinar a prestação de contas do Presidente da FENSP. aprovando-a ou não, mediante parecer,
podendo proceder a.odilígêncras prévias e solicitar esclarecimentos
ou
elementos de prova;
II - Examinar e emitir pareuer.
sôbre os balancetes mensais das con-

tas,
III
Examinar e em: tirparecer
sôbre os Casos' de aquisição, hipoteca,
promessa de compra ou venda, cessão, locação, arrendamento e alienação de imóvel;'

IV - Emitir parecer sôbre os assuntos de natureza contábil e financeira,
que lhe sejam submetidos pelo Presídente ou pelo ocnsejjio Diretor;
V - Emí til' parecer sôbre a aceitação de doações onerosas;
VI - Examinar os livros e documentos da FENSP.
Art. 44. Ao Conselho Departamenta.}, órgão consultivo para a fixação
da .polítíca educacional ede peaqutsa (Lei numero 5.019, artigo 11) ,
compete:
I -'- Propor:
a) a criação, organização, mcdífícação 'e extinção de cursos, fixando
os currtculos e estabelecendo o regt-'
me didático e escolar;
b) a adoção de outras 'modalidades
de ensino especializado de Saúde PÚblica;
II - Opinar nos assuntos que lhe
sejam submetidos pelo Presidente da
FENSP.

Art. 45. As atribuições dos Chefes
dos Departamentos serão fixadas nos
egímentos próprios.

i

CAPITULO IX

Das Alterações Estatutárias

Art. 4B. :t!:ste Estatuto poderá ser
alterado, desde que a alteração:
I - Seja deliberada pelo Conselho
Diretor, mediante Resolução aprovada

89 )

;

lI) ;

III -

Não contrarie a Lei numero

5.019, de 1966, nem as demais dispo-

sições legais em vigor no País:
IV - Seja ouvido o ProcuradorGeral da RepÚblica (Lei numero 5.019
artigo 29, parágrafo único);
V - Seja aprovada por decisão do
Ministro da Saúde e por decreto executivo (Código Civil, artigo 28, item
lII, e Lei numero 5.019, artigo 29 e
parágrafo único) .
CAPITULO X

Das Disposições Finais e Transítoríae

Al'L47. A União intervirá, obrígatôriamente, nas causas judiciais em
que a FENSP figurar como autora ou
ré (Lei numero 5.010, artigo 70).
Art. 48. Ficam consolidadas as
normas regulamentares e regimentais da Escola Nacional de Saúde PÚ~
blica, que não colidirem cõm a Lei
número 5.019, de 7 de junho de 1965,
com êstc Estatuto. e com os regulamentos e regimentos estatutários (Lei número 5.019, artigo 19).
Art. 49. Os cursos e outras modalidades de ensino sôbre qualquer ramo da Saúde publica, realizados por
órgãos do Ministério. da Saúde, obebedecerâo á orientação técnica e didática daFENSP.
Art. 50. A primeira composição do
corpo docente da, FENSP obedecerá
a normas de seleção elaboradas pelo
Conselho Diretor e aprovadas pelo
Ministro da Saúde.
.
Art. 51. -Enquanto o Conselho Díreter não estabelecer os regulamentos
e regimentos estatutáríos e a tabela
numérica de empregos, o Presidente
da FENSP praticará os atos estritamente necessários ao seu funcionamento, ad reterennumi daquele Conselho.
Art. 52. No prazo de ao (trtnta)
dias da constituição da PENSP. o
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Conselho Diretor elaborará e aprovara

DECRETO N9 59.052 -

vereiro de 1967, praticando o Preaidente todos -os atos relativos à despesa e à receita, ad referendum do
conselho Diretor.
Brasílta, em 11 de agôsto de 1965.
-

Raymundo de Britto.

DECRETO N? 59.051 -

DEU DE

AGÔSTO DE 1966

ttomotoça Termo de Garantia iírmudo e1n 23.11.1962.
O, Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere "h arügo 87, nv I, da Oonstdtuíçâo Federal
e tendo em vista o que consta o processo nv 97.587-65, do Ministério .da
Fazenda, decreta:
Art. 19 E' homologado por 'este ato
o Têrmo de Garantia que, em nom~
do Govêrno dos Estados trntcos do
Brasil, firmou o Ministério oa Fazenda em 23 de novembro de 1!:;6:-, conforme publicação constante do úuiria.
Oficial de 30 do mês e ano 'citados
relativo ao Contrato de Empréstimo
celebrado entre o Banco Nactonal: da
Desenvolvimento Econômico CSNDE)
e o Export-Import : Bank oí Japan
(EXIMBANK), em 8 de novembro -de
1962; do valor Ide y6,317,000,000 (seis
bilhões trezentos e dezessete milhões
de ienes), destinado à subscríçáo de
ações pelo BNDE e o Governo do Estado de. Minas Gerais no aumento
do capital social das Usinas Siderúrgicas -de Minas Gerada USlMINAS)
e devidamente registrado pelo Tribu~
nal de Contas da Uníâo em Bessâc de
18 de dezembro de 1962.'
Art. 2? São homologados, também,
todos os atos praticados pelas Partes
contratantes em decorrência do Têrmo de Garantia firmado, ínclustve as
prorrogações nêle- previstas.
Art. 39 nstc decreto entra em vigor
na data da sua publicação, revogadas
as disposições em, contrario.

Brasília, 11 de agosto de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Bulhões

DE

'.11

DE

AGÔSTO DE 1966

o Orçamento a vigorar até 28 de fe-

Concede

a

Sociedade

Nd,1;egaç(J,o

"Trarunnar" Limitada autorização
pera continuar a funciona" como

emoresa de navegação de caootagem, sob a nova forma soclrtl de
Navegação "Transmar" S/A.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o· art..
87, inciso I, da Constituição Federa1,
e nos têrmos do Decreto-lei número
2.784, de 20 de novembro de 19'i0, decreta:
Ar tígo único. :É concedida à sociedade Navegação "Transmar" Limitada, com sede na Cidade de Santos,
Estado de São Paulo, autorizada a
funcionar através de Decretos Federais. o último dos quais sob o número 57.669, de 25 de janeiro de 1966
autorização para continuar a funciG~
nar, como empresa de navegação de
cabotagem, com a admissão de novos
sócios e sob a nova _forma social de
Navegação "Transmar" S/A, mediante o capital social elevado de Cr$ ....
367.490.000 (trezentos e sessenta e
sete milhões, quatrocentos' e noventa
mil cruzeiros) para. crs 728.J S{i;üow
(setecentos e vinte e oito milhões
cento - e noventa mil cruzeiros), P01~
meto da correção monetária ias vaIôres do Ativo imobilizado, nos. têrmos da Lei no 4,357, de 16 de Julho
de 19,64, capital êsae dividido em . '. .
728.190 (setecentos e vinte e cito mil.
cento e noventa) ações ordinárias
nomtnatívas, do valor unitário co .. :
Cr$ 1.000 (um mil cruzeíroai , uismbuídas com case na Lei nc 2. 180 de
5 de fevereiro de 1954, consoante íns...
trumentos particulares de alteracâo
contratual, firmados ia 28 de abril -de
1965 e 24 de novembro de 1965, bem,
cc-mo escrituras públicas de transformação social e de retíf'icação e ratdficacão de alteração contratual, lavra das, respectivamente, a 26 de novembro de 1965 e 4 de abril de 1968
obrfgandc-se a mesma sociedade á
cumprir integralmente as Ieía e re..
gulumentos em vigor, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da presente
cutonaação.
Brasília, 11 de agôsto de 196B; 1~
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio 11-1 artins
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DECRETO N' 59.053
AGÔSTO pE 1965

DE

11

DE

Outorga, concessão à Sociedade A.nõ..
nima Correio Braziliense, para instalar uma estação de radioàifusão
de sons e. 'imaçene (televisão), na
cidade de Brasília - DF.

o Presidente da República, usando
da atrtbuícâo que lhe confere o artigo 37, riv I, da Constituíçâo Federal, e tendo em vista o disposto
no art. 5'), no XII, ela mesma C')DStdtuícâo e o que consta no Parecer
nv 835--65, do Conselho Nacional de
'I'eleccmunicaçôes, decreta:
Art. 10 Fica outorgada concessão à
Sociedade Anônima Correio Braziliense, nos termos do art. 28 do- Regulamento dos Serviços de Radíoditusão, para estabelecer; na cidade de
Brasília, DF, sem cãreíto de excíueívtdade, uma estação de radíodifusâo
de sons f Imagens (televisão), na 'cidade de Brasília - DF, utilizando-o
canal 6.
Parágrafo único: O contrato decorrente desta concessão obedecerá as
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Presidente do Conselho
Nacional de Telecomunicações e deverá ser assinado e..entro de 60 rses ..
sentai eras, a contar da data da
publicação dêste decreto no. Di/iria
Oficial, sob pena de se .tornar nulo,
de pleno direito, o ato da outorga.
ArL 2Q Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília. 11 de agosto de 1966; 1459
da' Independência e 789 da República.
H.CASTELLO BRANCO

DB::CHE-TO N9 59.054
AGOSTO

DE 11 DE

DE 1966

ccnceae

à American Motorists Insurance Company autorizaçào para
aumentar o capital destinado às
suas operações de seguros no Brasil.

nos têrmos do Decreto-lei no 2.063,
de 7 de ma-rço de 1940, decreta:
Art. 19 E' concedida à Amerícan
Motorlsts Insurance Company, com
sede em Chicago, Illínoís, Estados
Unidos da América do Norte, autorizada a funcionar no Brasil pelo
Decreto nc 38.165, de 31 de outubro
de 1955. autortzaçâo para aumentar
o capital destinado às suas operações
de SP2:\HOS no Brasil de Cr$
.,.
10.000.000 (dez milhões de cruzeiros)
para crs 80.000,000 {Oitenta milhões
de cruzeiros), por fôrça da Lei 1}9
4.357, de 16 de julho de 1964.
- Art. 29 A sociedade continuará íntegr'almente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a VIgorar, sôbre o Objeto. da auterizaçâo a que alude aquêle Decreto.
Brasilia, 11 de agôsto de. 1965; 145?
da Independência e 789 da Repúbl1ca.
H,

CAST~LLO

BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO NI? 59.055
DE 11 DE
AGÔSro DI!; HJ66
Declara de unuaoae publica a Sociedade Beneficente ISraelita Brasileira
Hospital Albert Einstéin com
sede em Sã·o Paulo, Estado de 'São
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo. 87, item r, da Constituição Federal, e atendendo ao que consta do
r-rocesso fa. J.N. 1. no 43.166, de
1963, decreta:
Artigo único. E' declarada de utãltdade pública, nos termos do art. 19
da Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 19 do Regulamento aprovada pelo Decreto ..... , ..
n950.517, de 2 de maio de 1961, a
Sociedade Benettcentc Israelita Brasíleíra - Hospital Albert Einstein, com
sede em Sâo Paulo,Estado de São
Paulo.
Brastlta, 11 de agôsto de 1966;
1459 da Independência e 789 da
Repúblíca,

o

Presidente da República, 'USando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição, e

H. CASTELLO BRANCO

Carlos Medetros Silva
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DECRE'TO N9 59.056 - DE 11 DE
AGÔ8:>'O DE 1966
Declara de utíliaaete puDUca a Santa
Casa de Misericórdia de GuaçuL
com sede em Guaçus, Estado- do Esp'lrito Santo.

O Presidente da República, usando

da atrtbutçáo cue lhe contere o artigo 87, item 1 da Constitutcâo Pe.deral, e atenrtendo ao que consta do
ProcessoM. J. N, 1. 60.803,.de 1D64,
decreta:
Artigo único. E' declarada de utíudade pública. nos termos no art. 10
'da Lei nv 91, de 28 de agêsto de 19350;
combinado com o art. 1Q do Regulamento aprovado pelo Decreto .... , . .'.
no ·50.517, de 2 de maio de 1961, a
Santa Casa de Misericórdia de Guaçut, com sede em Guaçuí, Estado do
Esp1rito Sa11tO.
Brasíha, 11 de agôeto de 1966;
1459 da Independência c 78l? da
República.
.H. CASTELLO BRANCO
Carlos ]}I edetros Silva

DEORE'TO N" 59.057 .AGÔSTO DE

sôres dos estabelecimentos da rêde
da Superintendência do Ensjno Agrfcola e Veterinário.
parágrafo único. A Escola poderá
matricular também candidatos estranhos à Superintendência do Ensino
Agrícola e veterinário.
Art. 39 O corpo docente da Escola
de Didática do Ensina Agrícola será
constituído de proressôres do ensino
agrícola, lotados na SEAV e designados por ato do superintendente ata
ter exercício no mesmo Eatabeleclmenta.
Art. 4" Dentro de 30 dias a contar
desta data a Superintendência do
Ensino Agrícola e veterinário submeterá a aprovação do Ministro {la
Agricultura o Regimento Interno da
Escola.
Art. 59 aste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1'~
vogadas as
disposições em contrário.
Brasília, '11 de agôsto de 1966; 1459
da Repú-

da Independência e 789

blica .
1:1. CASTELLO BRAUCO
"Ney Braga

DE 11 DE

DECRETO N9 59.058 AGÓS1'O DE

1966

'Transforma .em "Escola de Didá"Nca
do Ensino Agrlcola" o atual Curso
de Didática do Ensino Agrícola, sem
aumento de despesas, e determina
outras providências.
O

283

presidente da República, usando

da atribuição-que lhe confere o .artigo

:87 n 9 1, da Constituição Federal, e.

tendo em vista o qüe consta do Pro-

cessoM,A.090-00607-66, decreta:

Art. 190 Curso. de Didática 'do
Ensino Agrícola, previsto no § 29 do
.art. 89 da Lei Orgânica do Ensino
Agrícola, aprovado pelo Decretõ-leí
n 9 9 ,613, de 20 de agôsto de 1946, fica
transformado em "Escola de Didática
do Ensino Agrícola", com sede no Estado da Guanabara e subordinada à
Superintendência do Ensino Agr'ícola

e veterinário do Ministério da Agricultura (SEAV).
Art. 29 A Escola terá por finalidade
dar formação pedagógica aos professôres de Cultura Técnica e de Economia Doméstica Rural,' bem como,
'0 aperfeiçoamento dos demais prores-

DE

11 DE

1966

Declara de utilidade pública a Fund.acão Beneficente Lucas AraÚjo, com
sede em e'csso F'undO, Estado do Rw
Grande do Sul.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere oartígo 87; item 1, da Constituição Fe-

deral, e atenuenuo ao que consta do
Processo M. J. N. r. no 32.653, de
1965, decreta:
Artigo unjeo. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos ao art. I"
da Lei n991, de 28 de agôsto de )9350,
combinado com o' art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto., ...' ..•
nv 50,517, de 2 de maio de 1961, a
Fundação Beneficente Lucas Araújo,
com sede em Passo Fundo; Estado do
Rio Grande do Sul.
Brasília, 11 de agôsto de 1966;
1459 da Independência e 789 da
República.
H.

CAS'IELLO BRANCU

cc-zos

Medeiros SUVa
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DECRETO Ng 59.059 -

DE

11

DE

AGÔSTO DE 1966

Promulga o Convênio de Intercâmbio
Cultural com Israel.

O Presidente da República,

Havendo o congresso Nacional
aprovado, pelo Decreto Legislativo
nv 21 de 1963, o Convênio de Intercâmbio Cultural com rsraei, assinado
em 24 de junho de 1.959;
E havendo o referido Convênio entrado em vigor de conformidade com
seu artigo 12, a 6 de atml de 1064,
isto é, um mêa upós a data da troca
dos ínatrumentcs ce -auncacão efetuada no Rio de Janeiro. ti 6 de março de 1964;
Dem'eta que o mesmo, apenso por
copia ao presente de~rct?, seja . executado e cumprido tão Inteiramente
como nêle se contém.
Brasília, 11 de agôsto de 1966: 145Q
da Independência e 78 Q da República.
H.

CASTELLOBRhNCO

Juracy Magalhães
Convênio de Intercâmbio Cuüunü
entre os Estados Unidos do Brasü e
o Estado de Israel.

o Govêrno dos Estados Unidos ·(10
Brasil e o Govêrno do Estado de
Israel:
Desejosos de rortajecer as relações
de amizade existentes entre os dots
paIses; ,
Convencidos "de que esses relações
podem ser intensificadas e ampliadas
através da 'difusão de Informações .sôore o progresso realizado no terreno
do pensamento, das ciências e das ar;
tes em ambos países:
Considerando, por isso, oportuno e
necessàno um estreitamento maior dos
laços culturais existentes entre os dois
países;
Acordaram no seguinte:
Artigo 1
Os Governos dos Estados Unidos
elo Brasil e do Estado de Israel tudo
farão a seu alcance para incrementar e facilitar o Intercâmbio cultural

entre o Brasil e Israel no domínio dM:
letras, ciências, artes piastícas, teatro, cinematografia, fotografia, cauto..
dífusâo, desporte e turismo.
Artigo 11

No intuito de realizar os objetivos"
do artigo precedente, as Partes Contratantes estrmularâo as viagens de
intelectuais, professores e membros demsutuições e-nsuces, literárras, cíen,
tificas e desportivas, a fim de que Ve_
nnem a realizar trabalhos, conferên;
eras e exibições, referentes à sua especialidade, ou particrpar de congres,
sos, certames ou competições.
Arti~o

III

As Partes Contratantes promoverão
vlsttas de companhias teatrais, 01'.
questras, grupos de -artistas ou artlstas isolados, e de conjuntos ou ffguras uesporttvas ,
Artigo- IV
AS Partes Contratantes estudarão a
possibilidade de estabelecer um tntercâmbío de bolsistas; portadores de
titulo universitário, para aperfeiçoaTem estudos e realizarem Investigações em ínstituíçõea existentes no ter
rftórío de um ou outro pais, dentro
dos limites da sua Iegfslação respectiva sôbre o assunto.

Artigo V

As Partes Contratantes estimularãoa realízação de exposições no território uma' da outra, tars como: de
arquitetura, artes plásticas, fflatelta,
numismática e folclore.
Artigo VI

As Partes Contratantes promoverão
a cneoao de cátedras nas Uníverstdanes de seus respectívos terrrtórtos,
destinadas ao ensino do idioma, literatura, história, cultur-a e arte, da
outra Parte.
Artigo VII

As Partes Contratantes Inctlttarão.
numa base reciproca, aos pesquisadores e homens de ciência da outra Par,
te, o aperfeiçoamento, de estudos e a
realização de investigações nas suas
respectivas instituições cientínoes.
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Artigo VIII

As Partes Contratantes promoverão
'um maior intercâmbio jornalístico entre si e darão facilidades para a organização de visitas índívíduaís OU coletivas de jornahstaa.
Artigo IX
Com o ínturto de dar cumprimento
aos .objetívos' deste Convênio, 33 Partes Contratantes prestdgmrâo Os cen ..
tros de íntercâmbío cultural já exístense. bem como a fundação de outros
órgãos semelhantes, destinados a auxflíar esse Intercâmbfo ,
Artigo X

As Partes Contratante-s procurarão
facilitar o movimento turístico entre
si.

Artigo Xl

As Partes Contratantes estabelecerâo, de comum' acôrdo, o mecanismo
'par'a . a' execução das intenções ex..
pressas no presente convênio.
Artigo XlI

O presente Convênio será ratíficado, -segundo a tegrstacão vigente
-em cada uma das Partes Contratantes, e entrará em vigor um mês após
a troca dos instrumentos de ratificações. que terá lugar ua cidade do RiO
de Janeiro, na: mais breve prazo possível.
.2. .Oada uma das Partes Contratantes poderá denunciá-lo a qualquer
tempo, mas seus efeitos perdurarão
até seis meses após a denúncia.
1.

Artigo XIII

O presente Convênio e feito em dois
exemplares, estabelecidos, cada qual,
nes línguas portuguesa, hebráíca e
francesa, os três textos taaendo ig~al_
mente fé Entretanto, em caso de dtvergência entre os dais Governostsõbre a sua interpretação ou a sua
aplicação, só o texto francês .rerc. fé.
Em testemunho do -que os abaixoassinados, devidamente autorizados
pelos seus respectivos Governos, assinaram o presente Convênio e a êle
apuseram Os respectivos Bt310s.
Feito no Rio de Janeiro, aos' 24 de
junho de .1959. - Francisco Neçrtia
-de Lima. .;..- Golda M eír .

DECRETO Nl) 59.060 I'.{;ÔSTO DE 1966

DE,

Cria o Cons.ulado rrivauoo
em Chuy, uruguai

11

40

DE

Brasil

O presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

87, item r, da Constituição Federal.
resolve:
De acôrdo com o. § 19 do art. 27
da Lei nv 3.917, de 14 de julho de
1961, e o art. 64 do Regulamento Orgânico do Ministério das' Relações
Exteriores, aprovado pelo Decreto' número 1, de 21 de setembro de. 19'61,
decretar:
Art. 19 Fica criado
Consulado
Privativo do Brasil em Chuy, Uruguai.
Art. Z9 ~te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, J"evogadas as disposíçôes em contrário.
Brasília, 11 de agôsto de 1966; 1459
ela Independência 'e 789
da República.

°

H. CASTELLO BRANCO

Jumcy Magalhães

DECRETO

N9 59.061 ' - DE 11 DE

AGÔ,STO DE

1966

°

Autortza
cIdadão orasuesro Geralào
ae Limá e Mello a pesquisar m.inério àe terrc no municipio ae Brumaamno, Estado de Minas Geral'].

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe
confere o
eru. 87, n9 r, da Conetttuíção e nos
termos do Decreto-lei n'' 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de MInas),
decreta:
Ar't , 19 Fica autorizado o cldadao
orasueíro Geraldo de Lima e Mello
a pesquisar mmérto de ferro em terrenas de proprtedade em condommío
no lugar denominado Pedro PaUlO,
distrito de Piedade de Paraopeba, munícípío de Brumadínho, Estado de Mína- Gerais, numa área de cento e
quatorze hectares e. quatro ares .....
(114,04 ha) . delimitada por um poligano, irregular, que tem um vértice a
seiscentos e cinqüenta ~. seis metros
(656 m) , no rumo verdadeiro de se-
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tenta e nove graus sudoeste (799 SW),
da confluência dos córregos Catarina
e Agua Limpa e os " lados, F partir
dêsse vértice os seguintes comprunentos e rum'os' verdadeíros: hum mü e
setenta metros H. 070 mj dezessete
graus t: trinta minutos noroeste .....
(179 30' NW); quinhentos e noventa

e cinco metros (595 mj , sessenta e
três graus e quarenta minutos sudeste
(63? 40' SE); quirihentos e

nove~ta,

e

cinco metros (595 mr , setenta graus
e trinta mmutos nordeste
.
(70 Q 30' NE); trezentos e quarenta '8
dois metros e cinqüenta centímetros
l342,50 rm , sete graus e vinte minutos
noroeste (79 20' NW); quinhentos e
setenta e dois metros (572 m) , setenta
'graus e trinta minutos nordeste .....
(709 30' NE); novecentos e sessenta
e um metros (961 m) , trinta e cinco
graus e quinze minutos sudeste.
(3rP 15' SE); o sétimo (79) e último
lado é o segmento retilíneo que une a
extremidade de sexto (69) lado dea,
crato ao. vértice de partida.
Parágrafo ÚnICO. A execuçã-o da presente .autortzaçáo fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado,
pelo Decreto nv 51.726; de 19 de fevereiro de 1963 ~ da Resolução nc 3, de
30 de abril de 1965 da Comissão Nacional de ícnergía Nuclear.
Art. 29 O titulo da autcrízaçâo de
pesquisa, que será uma via autentica
deste Decreto, pagará a taxa de hum
mil cento e cinqüenta cruzeiros
.
(Cr$ 1.150), e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilic.., 11 de agôstc de 1966;
14j\' da Independência e 7SQ' da
República.
H.

ExECUTIVO

87, n.c I, da Oonsttiutçâo e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 dêjaneiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Pereira de Queiroz a
pesquisar diamante, no leito e margens do Rio Pardo Pequeno, de dominto público, no lugar denominado
Cachoeira dos Alforges" distrito de
Gouveia, município de Diamantina,
nc Dstado de Minas Gerais, numa
área de vinte e cinco hectares (25 ha)
delimitada por uma faixa de cem
metros (lOGm) de largura, sendo clnqüenta metros .(50m) para cada lado.
por dois mil e quinhentos metros ...
(2.500m) de comprimento e contados
do eíx- médio do rio e compreendida
entre a barra do córrego dos Alforges e a barra do córrego' das Andorinhas, no, mesmo Rio Pardo Pequeno.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica Sujeita às
estípulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e' da Resolução nc :3,
de 30 de abril de 1965, da Comícsâc
Nacional de -Energra Nuclear.
Art. 2Q O título da autctízaçâo de
pesquisa, que será uma via autênticadêste decreto, 'pagará a taxa de trezentos cru ... iros .Ci-S 300) e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pese
quísa ,

Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de agôsto de 1966; 145~
daTndependênc'n e 78Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thíbau

DECRETO

NQ 59.083 AGÔSTO DE 1966

CASTELLO BRANCO

Jltla UTO Thfbau

Ceia o Centro de processamento de
Dados do Exercito

DECRETO N9 59.062 AGÔS''':O DE

DE 12 DE

DE

11 DE

1966

Autoriza o cidadáo brasileiro José Pereira de· Queiro.z a pesquisar diamante no municmio de Díamumtin[L, Estado de Minas Gerafs.

O Presidente da; República, usando
da atribuição que lhe confere o art.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artíso 87, inciso I, da constituição. e de
acôrdo 'Com o art. 19.da Lei número
2.851, de 25 de agôsto de 1$156, decI'eta:
Art. 1Q Fica criado o Centro de
Processamento de Dados do Exércit&,.

ATOS DO· PODER .ExECUTIVO

que será subordinado diretamente ao
Ministro da Guerra,
Art. 20;. O Ministro da Guerra baixará os atos complementares decorrentes dêste decreto;
Art. 39 O presente decreto entrará
em vigor na data da sua pubhcaçâo,
revogadas as dlsposíções. em contrá1'10.

Brasília, '12 de agôstc de 19'66 ;:459
da Independência e '789 da República.
H. CASTELLO,BRANCO

Adernar de. Queiroz

DECRETO N9 .59. OS4 AGÔSTO D:8

DE

12

DE

1966

Abre ao Mi'nistério das Reiaçôes Ex~
teriores o crédito especial de Cr$ '..
15.-000.000 para atender as despesas
decorrentes da visita ao Brasil de
Governadores Estaduais Norte-Americanos.

1'0 4.842, de 18 de novembro de 1965.

e tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Oontabilidade Pública,
decreta:
Art. lO? Fica aberto ao Ministério
das Relações gxterlores o crédito 0Specíal de' eis 15.00-o.0no (quinze .nílhôes de cruzeiros) para atender ás
despesas decorrentes da visita ao Brasil de Governadores Estaduais NorteAmericanos.
Parágrafo único. O crédito especiaI de que trata êste artigo será registrado pelo Tribunal de ccntes . e
distribuidoautomàticamente ao T0souro Nacional.
Art. 29 :fl:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de agôsto de 1965; 1459
da Independência e '789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Octávio Bulhões

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei núme-

DECRETO N9 59.065 -

267

Juracy Magalhães
DE

12

DE AGÔSTO DE

"966

Declara de uiiiuiade pública, para fins de desapropriação, em favor da
Companhia Vale do Rio Doce S. A .• a área de terra que menciona.
o Presidente da República, usando da atrfbuíçâo que lhe confere
o art. 87, item I, da Constituição, e nos -têrmos do Decreto-lei nc 3.365, de
21 de julho de 1941, alterado pela Lei nc 2.786, de 2. de maio de 1956,
decreta:
Art. 19 São declaradas de utilidade pública, para fins de deaaproprraçao, em favar da Companhia Vàle do. Rio Doce 8-. A., as faixas
de terra com a área total de 28 ,km2,316.050 (vinte e oito quilômetros
quadrados, trezentos e dezesseis mil, e cinqüenta mnrmctros ' quadrados)
necessária à construção de um ramal ferroviário entre as-localidades denominadas .Fazenda Alegria e Fábrica, abrangendo territórios dos municípíos de Maríana:e Ouro Preto, no Estado de Mínas Gerais.
Art. 29 As faixas de terra, referidas no artigo anterior, estão representadas pela poligonal cujos vértices têm as seguintes coordenadas :

A 1
A 3
A 5
A 7
A 9
A 11
A 13·
A 15
A17
A 19

(X
157.090,
(X
157.500,
(X
157.050,
(X
155.350,
(X
154.700,
(X
154.100,
(X
154.550,
(X
155.000,
(X - .155.300,
(X
.153.550,

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

=
=

101. 010)
98.950)
98.000)
94.550)
91.600)
90.900)
69,900)
67.600)
86.350)
83.900)

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X

=

=

157.390,
156.900,
156.800,
155.100,
154.400,
154.750,
155.150,
155.200,
153.900,
151.900,

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

='
~

100.750)
96.250)
95.600)
92.500)
.91.700)
90.250)
88.100)
67.300)
85.050)
82.900)

2B8

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

21
23
25
27
29
31
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35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
A 63
A 65
A 67
A 69
A 71
A 73
A 75
B 1
B 3
B5
B 7
B 9
B 11
B 13
B 1.
B 17
B 19
B 21
B 23
B 25
B 27
B 29
B 31
B 33
B 35
B 37
B 39
B 41
B 43
B 45
B 47
B 49
B 51
B 53
B 55
B 57
B 59
B 61
B 63
B 65
B 57
B 69
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(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X
(X

= 151.300, 'I" = 83.100)
"" 150.200, 'I" = 84.200)
= 149.600, Y = 83.900)
= 146.950, Y '" 84.000)
= 145.100, Y = 82.000)
= 144.050, Y = 81. 650)
= 144.650, Y = 80.950)
=" 143.600, Y:::::: 79.400)
= 143.100, 'I" = 79.200)
= 141.200, Y = 76.600)
= 138.900, 'I"
76.550)
= 137.800, Y = 76.950)
= 136.900, 'I" = 76.100)
= 137.100, 'I" = 75.000)
= 136.600, 'I"
74.100)
= 135.700, 'I" = 72.700)
= 134.900, 'I" = 72.600)
= 133.700, 'I" = 72,,700)
= 131. 750, 'I" = 70.750)
= 128.450, 'I" = 71.500)
= 126.900, v- = 72.000)
ex
126.200, Y = 72.300)
(X = 125.300,. 'I" = '12.750)
(X = 124.400, Y = 72.600)
73.800)
(X = 122.500,'1"
(X
121.750,. 'I"
74.300)
(X = 119.800, 'I"
74.750)
(X
116.450, 'I"
75.750)
(X
156.850, Y
100.880)
(X
157.150, Y
98.950)
(X
156.750; 'I"
97.800)
(X = 155.100, Y
95.050)
(X = '154.100, Y = 91.900)
(X = 154.200, Y = 90.200)
(X = 154.700, Y = 88.000),
(X = 154.900, Y = 86.600)
(X = 153.100, Y = 84.000)
(X = 151.400, Y = 84.000)
(X = 149.800, Y = 84.700)
(X = 146.500, Y = 84.400)
(X = 145.000, 'I" = 82.500)
(X = 143.700, 'I" = 81. 900)
(X = 144.100, 'I"
80.700)
(X = 142.700, 'I" = 79.800)
(X = 141. 700, 'I" = 77.200)
(X = 139.200, 'I" = 76.700)
(X = 137.600, Y = 77.300)
(X = 136.650, 'I" = 76.400)
(X = 135.850, Y
74.900)
(X = 136.100, 'I" = 74.100)
(X = 135.200, 'I"
73.300)
(X = 134.500, Y
73.300)
(X oi 131.700, Y
71.100)
(X = 129.000, Y
71.300)
(X - 128.000, Y = 71.850)
(X = 126.700, Y = 72.800)
(X = 126.200, Y = 72.800)
(X = 125.800, Y = 73.800)
(X = 124.200, Y = 73.000)
(X = 122.800, 'I" = 74.200)
(X = 121.900, 'I" = . 74.650)
(X'= 119.800, 'I" = 75.150)
(X = 117.800, 'I" = 75.500)

=
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A
A
A
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
'/2
.74

(X=
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(X =
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(X =
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(X =
(X =
(X =
(X =
(X =
(X =
(X =
(X =
(X =
(X =
(X =
(X =
(X =
(X =

151.150, 'I"
149.900, 'I"
148.300, 'I"
147.000, 'I"
144.660, 'I"
144.050, 'I"
144.600, Y
143.100, 'I"
142.600, 'I"
139.500, 'I"
138.350, 'I"
137.550, Y
136.250, 'I"
137.000,. 'I"
136.200, 'I"
135.250, 'I"
134.500, 'I"
133.300, 'I"
128.700, 'I"
127.850, 'I"
126.500, 'I"
125.800, 'I"
125.350, 'I"
123.300, 'I"
122.050, 'I"
121.000, 'I"
118.760, 'I"

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=

'"

=

=

=
=
=
=
=
=
=
=
=

83.700)
84.256)
83.850)
83.400)
82.150)
81.100)
80.500)
79.400)
77.000)
76.250)
77.050)
76.300)
75.200)
74.500)
72.900)
72.900)
72.850)
72.100)
70.910)
71.550)
72.400)
72.700)
73.500)
72.700)
73.800)
74.100)
74.400)

2 (X = 157.050, 'I"
100.700)
4 (X = 156.500, 'I"
98.300)
6 (X = 156.500, Y = 95.800)
8 (X = 154.700, 'I" = 92.500)
10 (X = 153.650, 'I" = 91.000)
12 (X = 154.150 'I" = 89.900)
14 (X = 154.600, 'I" = 87.500)
16 (X = 153.600, 'I" = 85.300)
18 (X = 151.700, 'I" = 83.300)
20 (X = 150.200, 'I" = 84.600)
22 (X .=149.400, 'I" = 84.200)
24 (X = 146.500, 'I" = 83.600)
26 (X = 144.500, 'I" = 82.550)
28 (X =143.600, 'I" = 80.900)
30 (X = 143.350, 'I" = 79.800)
32 (X = 142.700, 'I" = 79.2ÓO)
34 (X = 139.650, 'I" = 76.600)
36 (X = 138.400, 'I" = 77.450)
38 (X = 137.300, 'I" = 76.550)
40 (X = 135.850, 'I" = 75.400)
42 (X = 136.600, 'I" = 74.700)
44 (X = 135.800, 'I" = 73.100)
46 (X = 134.850, 'I" = 73.100)
48 ex = 133.600, 'I" = 73.100)
50 (X = 130.500, 'I" = 71.350)
52 (X = 128.750, 'I" = 71.850)
54 (X = 127.300, 'I" = 72.200)
56 (X = 126.500, 'I" = 72.800)
58 (X' '" 125.700, 'I" = 73.100)
60 (X = 125.300, 'I" = 74.100)
TI 62 (X : : : : 123.500, Y::: 73.100)
B 64 (X = 122.250, Y = 74.200)
.B 66 (X = 121.050, 'I" = 74.500)
B 68 (X = 118.750, 'I" = 74.800)
B 70 (X = 116.700, 'I" = 76.200)
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As coordenadas anteriormente indicadas são rcrerentes ao sistema em
'Que o ,RN 124, cota 580, 574, do CNGE, cravado no 29 degrau da escadaria
-dá Matriz de João Monlevade, tem como coordenadas":
X
Y

= 195.683,09

= 135.B2.4,BO

onde o eixo dos YY é p.araleün à direção Norte-Sul verdadeira.

Art. 3lJ· Fica autorizada a 'Companhía Vale do Rio Doce S. A. a promover, com os seus próprios recursos, a desapropriação do, domínio pleno
.da aludida área de terra, na forma da legislação vígante, onde tal se
fizer necessário para a construção do ramal ferroviário a que se refere
o art. 10.
4rt. 49 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições .em contrário.
Brasília, 12 de agosto de

1966;

1459 da Independêncila e 78fJ da República,

H. CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

Decreto nc 59.066 ainda não foi
publicado no Diário Oficial.

DECRETO N° 59.087

DE

12

DE

AGÔSTO DE 1966

Institui Comissão Especial paJ·a o fim
que especifica

O Presidente da República, usando

da atrtoutçâo que lhe confere o artí.go 87, inciso 1', da Constituição Fe-

deral,
Considerando a 'necessidade urgente de concluir, em definitivo, as negoclacôes "entre a Internatíonal Telegraph & 'I'elepnone (I'I'T)' e, o Govêr-

no do Estado do Rio Grande do Sul,
relativas à desapropriação dos bens
da, Companhia Telefônica Nacional,
'efetuada pelo Govêruo daquele Lsl ado, em 1962;

Considerando o. ínterêsse demonstrado pela ITT em transacionar com
o (j ovêrno do Estado do Paraná, 013
bens da Companhia Telefônica Nacicnal, nesse .gstado: c
Conaíderando as solicitações formuladas pelos G01'e:no5 dos mencíona.dos Estados, no sent'do de o Govêrno Federal o-rientar o estudo oorrelacíonado dessas questões, decreta:

Art. I? Fica instituída
Comissão
Especial para promover a solução dos
problemas existentes entre os Governos dos Estados do Rio Grande do
Sul e. do Paraná, de Um lado, e a Internacional 'I'elegraph & 'I'elephone do
outro, relativos aos serviços telefônicos explorados nesses Estados, pela
Companhia Telefônica Nacional.

Art. 29 A Comissão Especial, sob a
direção do Presidente do CONTEL,
será ccnsütuida por
representantes
dos Governos dos
Estados do ato
Grande do Sul e do Paraná, do :\lIinls tro Extraordinárío para o Planejemento e Coordenação Econômica,
do B-anco Central da República do
Brasil e do B?-llCO do Brasil S. A.
Art. 3lJ Competirá à Comissão Especíal ;
a)

entrar em

negociaçõesccom a

ITT para estabelecer os valôres 'a ,,2rem pagos e as formas de pagamen-

to, pelos bem da Companhia. 'I'eletôntca Nacional desapropriados no .'1.io
Grande do sul e por adquirir no Estado vdo Paraná;
b) organizar a minuta dos atos administrativos necessários à regulartzação e efetivação das transações COl'respondentes..
Art. 4{l A Comissão Especial funcionará na sede do Cü1l'"'TEL e deverá
apresentar o resultado de seus trabalhes dentro de sessenta (SO) dias
após a 'sua instalação.
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Art. 59 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publíoaçâô,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de agôsto de 196ü; 1459
da. Independência e 789
da Republíca ,
H. CASTELLO BRANCO

Roberto Campos

DE 12 DE

AGÔSTO DE 1966

Institui como Patrono do Quadro de
Material Bélico, o Tenente-General
Carlos Antónío Napwn.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, &'1. Constituição Federal, e' considerando
- Que a grande figura de engenheiro que liderou e ainda simboliza
a implantação da Indústria Militar

no Brasil, com renome técnico e autor
de várias obras notáveis, é, sem dúvida, a do 'I'enente-General Carlos
Antônio Napíon, a quem se deve, entre outros serviços relevantes, a 01'ganízaçâo do .Arsenal Real do Exército e da Fábrica de Pólvora da Lagoa Rodrtgo de Freitas (Fábrica da
Estrêla) ;
- que, os seus exemplos ediflcantes de pesquisador e estudioso além
de seu idealismo, dos problemas relacionados COm a indústria militar brasileira, oue muitoconcnrreram para
estruturá-Ia. e consolidá-la,
podem
configurar perféítamen te as missões
relevantes atribuídas aos oflcíais do
Quadro de Material Bélico do Exército, decreta:
Art. 1Q f: instituído como Patronoda Quadro de Material Bélico, o Tenente-General Carlos Antônio Napion.
Art. 2Q nste decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 12 de· agôsto de Hl66;- )45 Q
da . Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Aâemar de Queiroz'

DECRETO·NQ 59.069 -

DE 12 DE

AGÔSTO DE 1966

Autoriza o Serotço do Patrimônio da;
União -a 'aceitar a doação do ter-eno que menciona, situado no Munidpio de Joaçaba, Estado de ~'i{i.nta,
Catfi.rina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar...
tdgo 87, inciso r, da Constituição B'ederal e de acôrdo com os artigos números 1,165 e 1.180, do Código Civil,

Octávio Bulhões

DECRETO N9 59.068

EXECUTIVO

decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrimô-

nio da -União autorizado a aceitar
a doação que, de acõrdo com as Leis
ns. 67, de 12 de maio de 1950 e 274,
de 5 de junho de 1958, o Município
de .Ioaçaba, no Estado de Santa Catarma, quer fazer à União Federal, de
um terreno com -a área de 1. 551m2,
(um mil quinhentos e cinqüenta e um
metros quadrados), situado na rua
Getúlio. Vargas, esquina da rua Roberto 'I'rompowsíd, niquele Município
tudo de acôrdo com Os elementos
constantes do processo' protocolizado
no Ministério da Pazenda, sob o número 202.796, de 1957.
P..rt. 29 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construção de um prédio para instalacâo da
Agência postal-Telegráfica local.
Brasiha, 12 de agôsto de 196ô; 1459
<la Independência e 789 da República..
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Bulhões

DECRETO N9 59.070 AGÔSTO I1E 1966

DE

12 DE

Revoga o Decreto n'? 51.522, de 25 de
junho de 1962 -

o Presidente da República" usando'
oas atribuições que lhe confere .o artígo 37, item I, da. Constdtuiçâo Fe:ueral e tendo em VIsta: o que consta
do Processo nv 62.716, de 1965, do Departamento de Admtntstraçâo do Mimstéríc da Educação e Cultura, de..
ereta:
Art. 1° Fica revogado o Decreto nú.,
mero 51.522, de 25 de junho de 1962,
que dispõe sôbre a "Casa Cláudio de
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Souza", já Incorporada ao patrimônio
do Museu Imperial do Ministério da.
Educação e Cultura.
Art. 2'? :Ê:!3te decreto entrará em vígor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brastüa, 12 de agôsto de 1966: 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO

BRP.N('O

Raymundo Moniz de Aragão

DECRETO NQ 59.0'11 AGÔSTO

DE 1966

Dg

12 on

Autoriza o ciaadâo brasileiro João
Manoel Pereira Filho a lavrar areta
muateoea no nnuuctmo de ltanhaen
no Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atributçào que lhe confer-e o artigo 87, n.o I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorihdo o cidadão
brasileiro João Manoel Pereira Filho
a lavrar areia quartzosa, em terrenos de propriedade da Sociedade Balneária Cavalo-Marinho, no Sitio Guamiranga - Praia Grande, distrito e
município de Itanhaem,no Estada: de
São Paulo, numa área de oitenta e
nove hectares e cinqüenta .e quatro
ares (89,54 na) delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice
a mil cento e vinte metros ,(1.120m)
no rumo verdadeiro setenta e seis
graus e quarenta minutos noroeste
(769 40' NW) do marco divisa dos
terrenos da Sociedade Balneária Cavalo-Marinho e os Iadoc, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e setenta e quatro metros 'ti 74m), vinte
e seis graus e oito uunutos sudoeste
(269 08' SW); quatroccntc; e vinte e
.oítc metros (428m), sessenta e três
graus e quarenta minutos noroeste
(639 40'· NW); trezentos e cinqüenta
e três metros e quinze 'centímetros
(353',15m), vinte e quatro graus e vinte e dois minutos sudoeste (249 22'
SW) ; quinhentos e dez metros (510m).
setenta e seis graus cinqüenta e cinco
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minutos noroeste (76\l55~NW); ..n ll dUR
zen tos e vinte e oito metros (L228m),
vinte e seis graus e vinte e cinco minutos nordeste (269 25' NE); noveoentos e oito metros C908m), sessenta e
quatro graus e quarenta minutos su..
deste (64040' SE). Esta autorfzaçâo é
outorgada mediante as condíções cone;
tantes .:10 parágrafo único do art. 28
do Código de Minas e dos arts. 32, 33,
34 e suas almeas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código, nào expressamente mencionadas
neste decrete,
Parágrafo único. A execução da
presente autorízaçao fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n Q 51.726, de 19 _de
fevereiro de 1963 ê dó. Resolução número 3, de 30 cte aunt de 1965, da Co:"
míssâo Nacional de En-ergia Nuclear,
Art. 2.9 O concessionário da autortzaçâo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Mumcípío, em cumprtmenta do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3.9 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorfzacâo de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos -urts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art . 4.9 As propriedades víaínhas
estão sujeítas as servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma dos arts . 39 e 40 dó Código de
Mtnaa.
Art. 5.9 O concasíonárto da autorização s-erá fiscalizada pelo Departamento Nacíonai dó. Produção Mineral
e gozará dos 1<),701'es discriminados no
ar t.. 71 do mesmo Código.
Art. 6.9 A autorfzaçâc de lavra ter'; por titulo êste decreto; qUB será
transci-íto no nvrr- próprto de Regiatro das Autcrízaçôes de Lavra, após
o pagamento da taxa de mil e oitocento'> cruzeiros ccrs 1.800).
Art. ~/S Revogam-se as disposições
em contrario.
Brasiua, 12 de agôsto de 1966; 145.9
da Independencía e 78/1 da República.
H.

CASTELJ.C BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO :fq.Q 59.072 -

DE

rio FODER EXECUTlVO

12

DE

AGÔSTO DE 1966

Autoriza Representações, Mineração
Cidade do Aço Ltda., a lavrar cculim no munic~pio. de lt-abirito, no
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República', usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, i15' r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas] >

decreta:
Art. 1.9 Fica autorízada a Representações, Míneraçâo Oídade do Aço Limitada. a lavrar cauhm. em terrenos
de propriedade de Antonio Ernesto
dos Reis' Filho, no lugar denominado
Marinho, distrito de Bacâo, município de Itabirito, no Estado de Minas
Gerais, numa área de dois hectares
setenta ares e cinqüenta
centiares
(2,70500 ha) , delimitada por um polígono Irregular que tem .um vértice a
quarenta e dois metros e cinqüenta
centímetros (42,50m) no rumo verdadeiro trinta graus e quarenta mínu-;O~ sudeste (30940' SEl da, extremidade sudoeste (SW) da casa de Antonio Ernesto dos Reís Filho e os lados, a partir dêsse vértice, os seguíntes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e quarenta metros (140m)
setenta e cinco gL'uUS e quarenta mi~
nutos sudeste (750 40' SE) ; cento e
cinqüenta e' ~ ave metros <l59m) , sete
graus e cinqüenta minutos sudoeste
(79 50' SW); cento e sessenta e cinco
metros e sessenta centímetros (165,6()
m) , setenta 5:1.'8'.15 e quarenta minutos
noroeste '<709 aü' NW); cento e 11m
metros (101m), dezessete graus e -dez
rmnutcs noroeste (179 10' NW) ottenta e um metros (81m), sessenta e sete
graus e cinqüenta minutos nordeste
(679 50' NE), Esta autortzacào é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo úntoo do art. ,28
do Código. de Minas e dos ai-ta. 32,
33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica 'sujeita às
estrpulacôes do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 51.726, de 19 de

fevereiro de 1963 e da Resolução n.ft_ 3,
de abril de 1965..da Comissão Nacional de Energia Nucíear.
Art. 2.9 O concesronãrt., da autorízaçâo fica obrigado 3. recolher aos
cofres pübücos, na forma da lei, os
tributos qur forem devidos à Unlãe,
ao Estado e ao Município, em cumprtmenta do dísoosto no art. 98 do Código de Minas,
Art. 3.9 Se o concessionário da autorização nàc cumprir qualquer - das'
obrfgaçôes que lhe Incumbem. a autonaaçâo üe lavra será declarada cacuca ou n-ua na forma dos arts. 37
f' 38' do Oócrgo de Minas,
Art, 4,9 As propriedades vizinhas estão sujeitas es: servtooes do solo e subsolo para fins de lavra, na forma .dos
arts. 39 e 40 do Codígo de Minas,
Art. 5.9 O concessionário da autorrzaçâo será fiscalizado pelo Departa-'
menta Nacional da Produçân Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. '71. do mesmo Código.
Art. 6,',) A autorização de lavra tera por 1",itqlo êste decreto, 'que será
transcritc nc lIvro próprio de Regísbro das Autorizações de -Lavra, após
o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros 4(,1'$ 600).
Art. 7.v Revogam-se as disposições
'em contráa-io,
Brasilia, 12 de agôsto de 1966;,145. 9
da. Jndepenóência é 78,9 da República,
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro 'rhibau

DECRETO N.9 59.073
AGÔSTO DE

DE

12

DE

196";

Autoriza o cidadão brasileiro Ita(Jyba
Mattos ã pesquisar água mineral no
município' de Santa Fé do Sul, Betiuio sie São Paulo.

o rreeicentc :em Repúulíca, usando
da atrtbuiçâc que lne confere. o artígo l;n, n.c 1, da Constituíçào e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 <Código de
Minas) ,decreta:
Art. V! Fica autorizado o cidadão
brasileiro Itagyba Mattos a pesquisar
água mineral em terrenos de sua pro-

ATOS DO PODER

priedade e de Mário Alves Gobbi e
sua mulher, no lugar denominado Vila Mariana, distrito e munícípío de
Santa Pe do Sul, Estado
.e São
Paulo, numa área de hum hectare doís
ares e vinte e três centíares (1,0223
har . delimitada por um polígono irregular que tem um vértice no ponto em que o córrego do Jacu Queimado cruza .com o alinhamento lado
este. '(E). da entrada municipal para
Vila Mariana e os lados a partir desse vértice, os seguintes ccmprtmentos
e rumos magnéticos: noventa e dois
metrosW2m), vinte e oito graus e
cmquenta minutos sudeste .(289 50',
SE) ;sessent~· e nove metros e vinte
centímetros <69,20m), quarenta e sete
graus e quarenta minutos nordeste
(47? 40' NE);
vinte e seis metros
(26,00m), quarenta e cinco graus e
quarenta e sete minutos noroeste (45'
47' NW); oitenta e quatro metros
(84,OOm) quarenta e oito graue
quarentá minutos nordeste (48 9 40'
NE). O quinto lado é o segmento retüíneo .que partindo da extremidade
do quarto lado com rumo magnético
de quarenta e dois graus e vinte ,e
cinco minutos noroeste (429 2E.' NW),
alcança o alinhamento "lado. este (E)
da rodovia; o .sexto e último lado
é o trecho do alínharnento, lado este
(E), da estrada .munícípal para Vila
Mariana, compreendido 'entre o vértice inicial E '3. extremidade do quínT.C Lado descrrto.
.
Paràgraro uníeo . , A execução da
presente autorização fica sujeita às
esüpuíaçóes do Regulamento aprovade pelo Iiecreto n.c 51. 726, de 19 -de
fevereiro de 1963 e da Resoluçâc n.v 3,
de 30 de abril de 1965 da Comissão
Nacional de Energia Nuclear,
Art. 2.Y O titulo da autorização 'de
pesquisa, que será uma via autentica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300), e será válido por coís (2) anos a contar da
data da- transcrição no I1vro próprio
de Registre das Autorizações de Pesquisa.
Art. a,v Revogam-se as disposições
em contrárro,
Brasília. 1:1 de agôstode 1966; 145,9
da Independência 2, 78,9 da República.
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DECRETO N9 59.074 -

DE 12 DZ

AGÔSTO DE 1966

Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo
Fernandes de Melo a pesquisar minéric ele manganês no manicipio ele
Joboticatubae, Estado de Minas Gerais,

O Presídente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, ne I, da Constituição e' nos
têrmos do Decreto-Ieí nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínas),
decreta ;
Art. 19 Fica. autorizado o cidadão
brasíteíro Geraldo Fernandes de Lelo
a pesquisar minério d~ manganês em
terrenos de propriedade de' Benedito
Rodrigues Quintão, na margem esquerda do ribeirão Bom Jardim no
trecho das corredeiras desse ribeirão,
no distrito e munícípío de -Jaooücatub<';.:;, Estado de Mina-s .Gerais . numa
área de cem hectares <100 ha) delímítarla por um quadrado com m'H me.
tros de adc (1.000 r-' . ouo tem um
véi-tíc- na barra do córrego de Benedite QuintâD, afluente pela margem
esquerda do ribeirão do Bom Jardim
e 08 lados divergentes dêsse Vértice, os
seguintes rumos, dezesseis graus trin,
ta e três minutos noroeste <l6"·33'NW)
e setenta três graus vinte e sete mínutos sudoeste (739 27'SW).
Parágrafo unrco. A execução da pre;
serve autorização fica énielta às es.
tipulaçôes do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726 de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução nc 3
de 30 de abril de 1965 da Comissão
cte Energia Nuclear,
Art 29 O titulo da autorização de
pesquisa; que será uma via autêntica
deste Decreto, paga-rá a taxa de um
m.. cruzeiros (Cr$ 1.000) f:' será válide por' dois (2) anos a conter da
data da transcrtçâo no lhiro próprio
de Registro das Autorizações dePesquísa..

e

ArL 39 Revogam-se ás dísposicões

contrário.
Brasília, 12 de agõstc de 1966; 145Q
da Ind~pendência e. 789 da República.
e'J1

H. CASTELLO BRANCO

H. CASTELL:Q BRANCO

MaUTOThibau

Mauro Thibau.
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DECRETO N':' 59.075 -

DE

12

DE

AGÔSTQ DE 1966

Auioriza o c:dadão brasileiro MarC6lino Gonçalves Júnior a pesquisar
mica no município de Macaé~ Estado do B~) de Janeiro.

o Presidente da .Repúbltca, usando
da atribuição que lhe confere o art.
207 nv I, da Constituição e nos têrmos

do Decrete-lei nv 1.985, de 29 de janelro de 1940 (Código de Minas), de-

cretá:
Art. 19 Fica autorizado O' cidadão

orastleiro Marce linc Gonçalves Júnior
a pecqutsar mica em terrenos de sua
proprteôad no lugar dencmínado Ser.,
Escura; ria Fazenda Monte Lage,
distrito de Ghcérro, niumc-r--o de Ma-

cae, Estado co Rio de Janeiro, numa
área de doís hectares dezoito ares e
setenta e cinco centíares (2,1875 ha) ,
denmítada por um polígono misttüneo,
qUJ te-c um vértice a quatrocentos e
vinte e cinco metros (425 m) . 1'..0 rumo
verôadeu-c cl.p. setenta graus nordeste (709 NE), da nascente do Córrego
(' Serra Escura e Os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e
trinta e dois metros (132 m) , dezessete graus sudeste (179 SE); cento e
cíncüenta metros (150 m) , setenta.
e cinco graus nordeste (759 NE); cento e cinqüenta metros (150 m) , dezessete graus noroeste (l79 NW); o
lado mtstilíneo da poligonal, é a margem do .orrego da Serra Escura e
compreendida entre a extremidade do
último vértice acima descrito e o pon ,
to de .partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo. Decreto no 51. 726; de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resclúção nv 3
de ?O de abril de 1965 da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagara a taxa de taeeentos crueetros tcrs 300,) e será válido pardais (2) anos a. contar da
data da transcrição no livro -prôprâo
de Reg'3tro das Autorizacões de Pesql:'lisa.
~

Art. 39 Revogam-se as dispcsições
contrário.

em

Brasília, 12 {te agôsto' de 1966; 1451)
da. Independência e 73° da República.
H. 'CASTELi'Q BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9 59.076
DE 12 DE
AGÔSTO DE. 1966

Altera a redação do ortiço 29 do Decreto n 9 44.409, de 28 de agósto de
1958, sôbre bens pertencentes a pessoas físicas e juridicas alemãs, e
dá outras providéncias.

o 'Presidente da República, usando da atribuição que lhe COnfere o
artigo 87, item' t, da Constltutção
Federal,· decreta:
Art. 19. O artigo 29 do Decreto numero 44.409, de 28 de agôsto de 1858,
passa a ter à seguinte redação:

"Os bens e direitos não teclamedos até a data prescrita no
artigo an teuíor serão considerados bens de ausentes ~ neste caso
passarão imediatamente a ser regulados pela lei comum".
Art. 29. A Agência Especial de De
tesa- Econômica do Banco de Brasil
d. A. comunicará, dentro de 30, dias,
quais Os bens a que se refere O Deereto ne 44.409. de 28 de agôsto de
1958, não reclamados .pelos respectrvos donos nos prazos nêle previatos, à Procuradoria-Geral da República, para as providências de dtrei to.
Art. 39 • O presente decreto entra
(..m vigor na data de sua publicacâo,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 12 de agôsto de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
M

H.

CASTELLO BRANC'O

Octávio Bulhões
Carlos. Medeiros Silva
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DECRETO N" 59.077 _-

DE

12

DE

AGOSTO DE 1'966

Reçiüamenta o item 11 do art. 14 do
Decreto-lei ns 1. 985) de 29 de ja~
metro de 1940, dispõe sôbre cutorizaçao de pesquisa de jazida mineral
que imponha' elevado gasto na sua
efetivação 6 d,á outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo87, inciso I, da Constituição e
'Lendo em vista '0 disposto no Decreto18i li." 1. 985, . de 29
de janeiro de
1940, e
Considerando a. occrrcncta de ja-.
ztdas minerais no território nacional
cuja pesquisa exige elevada inversão
de capital por depender de técnica
apurada ou ser feita em região ínvta c
de dtfícü ~,CPb&O;
Considerando que a pesquisa dessas
jaaídas c.epende de preparo especial e
de capaeldarte nnancetra à altura da
tarefa (Jl1(J~~O lI, art. 14 do 'CódigJ
de ~II inàs) ;
Considerando que o requerente de
uma. ':;uto' r-ação de pesquisa de jarada mineral deve estar capacitada a
apresentar cit cunstancíadc relacórío
ao termo de seu trabalho Cncíso 1X,
art.. 16 elo Cr.dígo de Minas);
Considerando que os puôutos de au
toríaaçâo de pesqúísa para jazimen
co a)uvionare3 podem objettvar a-tenas' a reserva de áreas para faíacaçác
e [a:r:;mi)a::;em e não a seu racíon« i
aproveitamento;
Considerando, por outro lado, 'que
a pesq-nsa dessas jazidas deve ser
promovida ecr» retardamentos mj-tsttncav-ie '~<J.. sua execuçac, dcc.n'ta:
<

Art. L" O requerimento 1e autor!
zacàõ de r;eMJ. . ' úsade jazr Jas ."L'1e· ais
que exige elevado investimento por
depender de· apurada temce ou ser
feita em região ínvía e de difícil acesso, a critério do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Mintatér!o das IV,LM e Enerv'u, deverá
atender aos seguintes requisitos:
I _ paravas jazidas nrtner ars compreendidas' nas cresses-r a VIII, in-
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cluaive, de que trata o art.. 3" do CÓdrgo de Minas, a área a ser pesquisada deverá ter, no mtnímo, 400 (quatrocentos) hectares, respeitado o limite máximo da lei;
II - tratando-se de mads de um
requerimento de autorízação de pesquísa, formulados pe.a mesma pessoa,
física ou jurtdíca, eui áreas contíguas
cu próximas, estas ôeverão SE'i.' eestnaíartas na planta por um lado co"
mum ou rronteu-o:
IH - o, reqúer ímento de autcrtvaçâordevei-á .ser mstruí-Jo com ,j respectivo Plano de Pesquisa, contendo
a descrição dos process.is a serem empregados e o orçamento das despesas
da prospecção, ttrmarto por engenheí1'0 de minas, devidamente hablhtaoc:
IV - o Plano ele Pesquisa ncará
sujeito
aprovação do Departamento
Nacional da Produção Mmeraí, que
deverá ter em vista as condições peculiares da pesqatsa, as despesas a
serem realizadas com a sua efetivação
e· a capacidade Itnanceíra e tccmca
do requerente;
V - na hipótese do inciso H, o
Plano de Pesquisa será único, de modo
a abranger .a totalidade das áreas a
serem pesquísadas .
Art. 25' A requerimento dos interessados e a critério do Departamente: Nacional da Produção Mineral, o
cüsposto no item V do art. 1.Q, pocerá ser adotado na hipótese de pedidos de autorização de pesquisa em
áreas contíguas OU próximas formulacoa por pessoas diversas.
Art . 3,'1 A prova de capacidade financeira do requerente devera mencionar o mineral a ser pesquisado e
a sua efetiva possibilidade de investir na prospecção o montante das despesas previstas no orçamento referido. no inCLSQ lU do art. 1.9.
à

Art. 48 1tste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de agôsto de 1966; 145.Q
da Independência e 78.9 da Repúblíca..
H. CASTELLO BRANCO

11:[auro Thibau
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DECREI'O N9 59.078 AGÔSTO DE 19-66

Oficina. de carpíntarta.
Turma de Alvenaria e Correla-,

DE 21 DE

Aprova o tcecmiento da Administração do Edifício da Fazenda.

O President.e da Repáblica, usando
da atribuição que lhe c0J:?fe~e~ o artigo 87, item I, da Constdtuiçáo, decreta:
Art. I'" Fica aprovado o Regimento
da Administração' do Edifício da Fazenda (A.E.F.),' que com este baixa,
assinado pelo respectivo Mmístro de
Estado.
Art. 2.9 ltste decreto entrará een
vigor na data de sua pubücaçào, revogadas as disposições em c·}~trário:
Brasília, 12 de acôsto de 19ô6; 1459
da Independência e 789 da República.
li. CA5TELLO BRANCO

Octávio Bulhões'

REGINrENTO DA ADMINISTRAQAO
DO EDIFíCIO DA FAZENDA
(A. E. F.)
cAPíT.ULO I

Da Finalidade

Art. 19 A Administração do Edifício da Fazenda (A.E.-F.) criada pelo
Decreto-lei n.c 5.841 de 22 de setembro de 1943, diretamente subordinada à Direção-Geral da Fazenda
Nacional, tem por finalidade a manutenção, conservação, segurança é
vigilância do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda.
CAPÍTULO . II

Da Orçamização
Art. 29 A A.E.~._ compreende:
-Seção de Manutenção" e Reparos
(S.M.R.)

- Seção 'de Transporte . (S. T . ) .
':'-Corpo da Guarda (C.G.),.
- seção do Material (S.M'>.
- SEÇ.8.0 de Serviços Gerais (S:':O).
,-----...-_Seçào de Conservação e Limpeza (S.C.L.).
Art. 3.° A Seção de- Manutencâo e
Reparos (S.M.R.) compreende:
- Oficina de Bletromecâmca e de
Hidráulica.

tos.
Art. 4.9 A Seção do Material (S.M.)·
'compreende:
- Turma' Administrativa.
-. Depósito do Material.
Al;t. 5.9 A Seção de' Serviços Gerais <S.S.O.) compreende:
- Turma de Administração.
- Turma de ascensorrstaa.
- Turma ne Auditório.
- Turma de Centro Telefônico.
§ 1,.9 A Turma da ascensoristas funcionará em 'J (dois) turnos dç trabalho.
§ 2.9 O Encarregado da Turma de
Ascensoristas será auxiliado pu-r Um
(1)

ajudante.

Art. 6.9 Os 'Serviços a cargo da Seção de Conservação e Limpeza _
(S.e.L.) serão executados em .Itrês)
turnos de trabalho.
Parágrafo único. Q Chefe da Be-ção de que trata êste artigo será
auxiliado por dois (2) Ajudantes.
Art.' 7.9 O Administrador do Edifício da Pazenda terá um Secretário.
de sua livre escolha.
Art 8. 9 As Seções e o Corpo da
Guarda serão dirigidos por Chefes e
as Turmas e.o Depósito de Material
terão Encarregados.
CAPÍTULO

rrr

Da competência dos órgãos

Art. 9.Q A Seção de Manuntenção e
Reparos (S.M.R.) compete iI - através da Oficina de Eletromecânica e de Hidráulica:
a) manter em parfeíto
"estado de
conservação e funcionamento as instalações mecânicas, elétricas, nídraullcas, de esgotos e de gás do EdifíCIO;
b) executar os serviços de recuperaçâo e restauração das
Instalaçoes
mecânicas e elétricas;
c) conservar e manter emp -rfeito
estado de runcíonaanento- as instalações de combate a incêndios;
, d) prestar, quando solicitada, colaboração e assistência aos demais órgãos -do Ministério, na execução dos
serviços de sue especialidade:
c) executar os serviços de serralheria e soldagem ;
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f) confeccionar pequenas peças necessárias aos serviços da 'Oficina.
U - através da Oficina de Carpintaria:
a) executar os serviços de carpmtaría, de envermzamento e outros
afins, necéssártos 3.S instalações e aos
equipamentos .que servem ao Edlf icio'
b), executar Os serviços de recuperação e restauração das .nstatacões
de madeíra.;
c) colaborar com os demais órgãos,
quando solicitada, nos serviços de sua
competência.
UI - através da Turma ele Atvenaría e Correlatos:
u) executar os serviços de ,p.;1.l''21.:U,
pintor, estucador e _correlato, necesàrios à conservação do Edífício ;
b) manter em- perfeito estado de
conservação e funcionamento (>3 coletores -e as canalizações para o escoamento das águas pluviais.
Art. 10. A Seção de Transpce-te
(S.T.) compete:
d)- guardar, lavar, lubrificar, conservar e consertar os veículos pertencentes ao Ministério, sob sua responsabtlídade,
b) controlai' a quilometragem e os
gastos com lubrificantes, combusuveis e acessórios;
. .
c) controlar a utilização (tos veículos do Ministério e tomar as medidas necessárias em caso de avaitas
ou danos por êles sofridos.

Art. 11. Ao
Corpo da Guarda
(C.G.) compete:
a)
abrir, e fechar os portões de
acesso ao Edifício;
D)
manter vigilância sôbre tôóas
as instalações do Edifício;
c) executar o policiamento :'10:5 corredores dos diversos andares e aias
do Edifício;

ti) manter vigilância em tôruo dos
locais onde são efetuados pagamentos
e recebimentos:
e) prestar informações e efetua-r e
guarda de volumes;
f) anotara entrada e salda de veio
culos na garagem do Edifícto:
g) registrar as anormalidades occrrídas durante o serviço;
h) comunicar, verbalmente cu por
escrito, as ocorrências que -nereçarn
providências da autoridade aupertcr;
i) selar pela conservação do armamento;
1) hastear' a Bandeira Nacional.

Art. 12.

A Seção do

(S.M.) compete:

I tiva:

:i\I-atel'ial:_

através da Turma Administra-

d) providenciar a aquisição, a requisição e o registro do matetrat permanente e de consumo;
b) fornecer à S.S.S.
elementos
para a elaboração da propostacorçamentária da A.E.F.;
c) promover, quando autorlzaca; a.
baixa, troca, cessão ou venda do material;
ti) providenciar a reparacão ê recuperação do material permanente.
II . - através do Depósito de Material:
a) guardai.' v material' de consumo
e permanente pertencentes à A.E.F.,
b) controlar o estoque do material;
c) solicitar a aquisição ou requistçâo do material em falta;
.
Art. 13. A Seção de Serviços Gerais.
(S.~.G.) compete:
I - Através da 'Turma de Admíntstração:
a) instruir e encaminhar processossôbre direitos e vantagens e .utrns.
assuntos relativos a administração da.
pessoal;
b) 'manter fichário do pessoal lota.,
do naA.E.F.;
c). elaborar e providenciar o encaminhamento dos boletins de frecüênela:

(b

~

receber, protocolizar e distribuir
as Seções 'Competentes os processos:';
ou papéis que transitarem pela AEF~
e) fornecer carteiras e cartões de
ingresso ao Edifício;
f) fornecer passes de saída de volumes, máquinas e materiais;
y) organizar processos relativos a.
inquéritos admimatratlvoa em que se
achem envolvidos servidores da AEF;
h) encaminhar os boletins de merecímentc do pessoal em exercício na
A.E.F.;
iJ elaborar o serviço datilográfico,
da A.E.F.;
1) coletar os elementos necessários.
à elaboração da proposta orçamentária e organizá-la;
l) controlar a execução do orçamenta da A.E.F.;
m) organizar coleção de reis, Iearetos, portarias e outros atos de Interêsse da A.E.F.
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Através da- Turma do Audltó-

abrir e fechar o Auditório;
executar os trabalhos I de -n-ojeção cinematográfica:
c) afixar, mensalmente, em local
apropriado, a programação das atividades do Auditório;
d)
providenciar para que sejam
mantidos em bom estado de 'funcionamento oe aparelhos e Instrumentos
que servem ao Audítórlo:
e)' zelar pela limpeza e conservação do Auditório.
ITr - Através da Turma de ASJG:J1.soristas:
a) operar e manter .em funclcnamente os elevadores do Edifício;
b) zelar pela limpeza dos elevado,
a)

b)

1'e5'

c) providenciar o conserto e revisão
dos elevadores quando necessários:
d) comunicar à autoridade competente tôda e qualquer anomalia mais
grave no funcionamento e segurança
dos elevadores.
IV - Através da Turma do Centro
"Telefônico:
iL) operar e manter em funcionamento o sistema. de coinuntcacões telefônicas do Edifício;
b) zelar pela aparelhagem Instalada no Centro Telefônico;
oi. providenciar, junto à Turma de
Administração, o reparo das _mesas de
ligação e dos aparelhos telefônicos
conforme o caso.
Art. 14. À Seção de Ocnservaeâoie
Limpeza (S.e.L.) compete:
.
a) - manter limpas tôdas as depandéncías do Edificlo-;
b) polir cs mármores e-metais que
.necessitem - dêsse tratamento;
d) remover e manter em ordem os
"móveis e outras peças do Edifício:
e) providenciar a -incíneraçâo do
'lixo e do que fôr julgado ínútfl:
f} manter e conservar o jardim do
"Ediffcio.
CAP1TULQ IV

Das

atTibu;~ções'

do pessoal

Art. 15. Ao Administrador do Edi-fício da Fazenda incumbe':
a) dirigir, coordenar. e fiscaUzar os
-trabalhos da A. E. F. ;

EXECUTIVO
b) propor ao
Dlretor-Oeral
na.
Fazenda Nacional as prcvidêncíag
convenientes à boa execucão dos ser
viços da A.E.F.;
.
c) manter entendimentos diret:::s
com os Chefes das repartições 10C8.·.
lízadas no Edifício-Sede, no que se
relacionar] com as atividades
(la

A_KF_:

d), organizar a escala de férias dos
servidores que lhe são diretamente
subordinados e aprovar a dos demais.
lotados na A.E.!".;
expedir o boletim de merecimento dos servidores que lhe oâo diretamente vsubordinados:
t) promover a responsabilidade dos
servidores da A.E.F., propondo a
instauração do processo admíntstrativo.e ímpor-Ihes pena dteclplinar,
inclusive a. de suspensão até 15·
(quinze) dias, representando ao Dtreter-Geral da Fazenda Nacional sem,
pre que a' penalidade a aplicar não
couber na sua alçada;
g) designar funcionários para o
exercício de funções .de chefia ~ secretariado'
h) elos~ar os funcionários em exercício na A.E.F.;
i)
distribuir os funcionários da
A.E.F. pelas Seções que a integram:
j) propor a admissão do pessoal
temporário:
1) antecídar ou prorrogar o expedienteda A.E.F.;
m) propor a execução por. intermédio de .emprêsas particulares ele
serviços que, por sua natureza. vulto
de urgência, não possam ser executados pelo pessoal da A.E.F.;
n) estabelecer normas de físcallza,
cão para execução de serviços prestados Dor terceiros à A. E. F. :
o) designar servidores para recebel' adiantamentos ;
p) apresentar, em época oportuna,
ao Diretor-Geral da Fazenda Nacional. o rcie.tõno das atividades da

e'

A_E_F_.:

Art. 16. Ao secretário do Administrador incumbe:
a) atender às pessoas que desejarem comunicar-se com o Administrador, encaminhando.as ou dando a
êste conhecimento do assento a ser
tratado;
b) redigir a correspondência pessoal do Administrador;
c) datilografar 'ou providenciar para
que sejam datilografados os expedientes redigidos pelo Administrador;
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d) executar outras tarefas de que
Iôr encarregado pelo Administrador.
Art. 17. Aos Chefes de Seções e
do Corpo da Guarda incumbe:
a) dirigir orientar - e coordenar a
execução dás serviços;
b) prooor .e designação dos Elll":'arregados das respectivas Turmas e dos
Ajudantes;
c) emitir parecer sôbre assuntos Que
lhes forem. pertinentes;
d) propor' a antecipação ou prcrrogação" do horário normal do cxpediente. de acôrdo com as necessidades do serviço;
e) distribuir pelas respectivas 'I'utmas e pelos turnos de trabalho os
servidores subordinados;
j) expedir boletins de merecimento:
g) propor elogio ou aplicação de
-pena disciplinar aos servidores que
"lhes estiverem diretamente subordí.,
nados;
_
h) enviar ao Administrador relatórios das atividades sob sua responsabilidade;
i) zelar pela disciplina no recinto
de trabalho1) comunicar ao Administrador
quaisquer irregularidades verificadas
nos serviços que lhe estão afetos;
Z) organizar escalas de férias.
§ 1Q Ao Chefe do corpo da Guarda
'incumbe, __ainda, organizar as - escalas
de rodízios e plantões bem, como físcalízar os serviços de guarda do Edifício.
§ 2Q Ao Chefe da Seção de 'rrans..
partes incumbe, também, organizar
as escalas de plantão dos motoristas.
.art, 18. Aos Encarregados de 'rur.
mas, do Depósito 'de Material lJ das
Oficinas incumbe:
a) cí-íentar os trabalhos afetos ao
setor sob sua supervisão'
b) sugerir ao" Chefe da seçAo ree-pectiva as providências que se .dzerem necessárias à boa marcha dos
trabalhos;
c) comunicar ao Chefe (la Seção
quaisquer .irregularidades observadas
no servtco:
d) .zelar pela díscíplma no recinto
-de trabalho'
e) apresentar ao chefe da acene
-reiatõrtos .dos serviços executados;
1) cumprir e .fazer cumprir as de..
terminações vigentes.
Parágrafo-único. Ao encarregado da
"Turma de Ascensoristas Incumbe,

ainda, organizar as escalas .de rodí ~

zios e plantões,
Art. 19, Aos ajudantes incumbe:
auxiliar o chefe ou o encarregado
em suas atividades gerais espectal.,
mente na coordenação dos trabalhos
da competência da respectiva Seção
ou Turma;
'b)
encarregar-se do. acampamento
e fiscalização do serviço a cargo de
equipes, nos casos da divisão de trabalho por turnos;
c) zelar pelo cumprimento das normas de trabalho estabelecidas e comunícar ao Chefe imediato as irregularidades que observar,
Art. 20. Aos demais runcíonánce
da A,E,F. incumbe executar os encargos que lhes forem determinados
pelos seus chefes imediatos.
a)

CAPíTULO

V

Das substituições

Art. 21. Serão substituídos automàtícamente em seus impedimentos
eventuais até trinta dias:
a) o Administrador do Edificio da
Fazenda, por um dos Chefes' de beção da A.E.F., por êle tndícaêo e
previamente designado pelo rríretor.,
Geral da Fazenda Nacional;
,b) . os Chefes das seções e o do
Corpo da Guarda, por servidores por
êles indicados e previamente destanados pelo Administrador do Edifício
da Fazenda;
C) os Encarregados de Turmas, PN'
servidores indicados pelos Chefes das ~
respectivas Seções epreviament~ de..
signados pelo Administrador.
CAPÍTULO VI

Da lotação

Art. 22. A lotação da 'A.E.F. será
proposta pelo Administrador ao inretor-Oeral da Fazenda Nacional, de
acôrdo com as necessidades do serviço.
CAPÍTULO

vn

Do horário
Art, 23. O horárlc normal de trabalho 'da Admíntstraçâo do Edifício
da Fazenda, será firmado pelo Ad..

300

ATOS

DO PODER

mintstrador respeitado O número de
horas semanais ou mensais' estabelecido para o serviço público federal.
CAPíTULO VIII

Das -disposições gerais
Art. 24. O Chefe da Guarda sera
escolhido entre os Inspetores de ouar..
das do Ministério da Fazenda.
.
Art. 25. O Administrador do Edifício da Fazenda organizará .rrcjeto
de regulamento dos serviços. do gdtJícío. o qual será submetido à aprovação _do Diretor-Geral da Fazenda
Nacional.
Art. 26. Os veículos (automóveis,
camionetas 'e' caminhões) das .repartições do Ministério da Fazenda localizadas no Edifício-Sede, ficam todos
a cargo' e à dísposiçâo da. Seção de
Transporte da A.E.F., a qual se cn,
carregará de, sua manutenção e"
abastecimento cabendo-lhe, outrossim,
mobilizá-los de acôrdo com as ínstrucões do Admlnístrador.

Brasília, em 12 de agôsto de 1966.
Octávio Bulhões

DECRETO

N9

59.079
1966

DE.

12

DE

AGÔSTO DE

Autoriza o Departamento Nacional
de Aguas e Energia, do Ministério
das Minas e Energia, a reconhecer

como, investimento das ccncescicnáriae ae serviço público de energia elétrica, cujo contróle acionária
foi aqquirido pela ELETROF.::.RAS,
nos termos, da Lei n 9 4.428, as 14
de outubro de 1964. o valor que
menciona, para efeitos do Usrwsto
no § 19 do art. 59 do Decreio-Iel
n 9 3,128, de 19 de março te ÜJ41.

O Presidente. da República no uso
das atribuições que lhe confe're o' artago 87, Inciso I~ da Constituicáo ,8
tendo em vista o disposto na Lei número 4.428, de 14 de outubro de
1964, e no Decreto-lei nc 3.128, rle ·19
de março de 1941, e
Considerando quê ' a. centrais E'j(;;
trlcas Brasileiras sociedade Anônima
ELETROBRáS,
autorrzada pela
Lei nc 4.428. de 14 .ríe outubro .de
1964, adquírhi, por compra"
' da

EXECpnVO

"Amerrcan & "Poreígn Power -Compa-.
ny Incorporated" e da '~13ras111an
Electric Power Company", as ações
'de capital e todos os créditos e outros
dírertos de que eram titulares, nas
subsidiárias mencionadas noartlgo<
11.' da citadt. Lei;
Conslderando que o preço de com..
pra e outras condições da operaçao
furam as cônstantes da minuta de
contrato aprovada pelo' Poder Executivo, consoante o estabelecido no
art. 2Q da mesma LeI;
Considerando que nos têrmos da
"Oláusula Décima Oitava" da iontrato o preço de compra, entenatao
eomo preço máximo,' foi verificada
através de tombamento nstco contábil dos bens das empresaa;
Considerando que tal tombamento
roi reaUzado de conformidade com a
Iegfslaçâo brasileira que' regula o assunto, através de perícia acompunhada por Comissão Especial, orlada
DecretonQ 55. 212, de 15 de dezembro de 1964 e' pela então Dlvtsac
de Aguas. do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério
nas Minas e Energia havendo sido
apurado o valor do investimento em
81 de 'dezembro de 1962:
Considerando', em face do ctL;;)iJstiJ
no Decreto-lei no 3.128, de ~9 dI)
março de 1941, que há necessidade t1~
se fixar os investimentos das -etertdas empresas. para servir de base à'
determtnaçâo das tarifas pelas 'lUais
os concessionários cobrarão os sei ~
viços que prestarem. decreta:
Art. 19 Para os efeitos do díssosto no § iv do artigo 59, do Decreto10i nc 3,128 de 19 de março de 1941,
fica o Departamento Nacional da
Aguas e Energia. do Ministério das
Minas e Energia. 'autorizado a reconhecer como investimento. em 31 dr,
dezembro de 1962 das concession(wias
de serviços públicos de snergfa elétrica, cujo oontrôle actonárto rot artuutrido pela F:LF.:'I'ROBRAS, nos tênnos
da Lei nc 4.428 de 14 de outubro ':11':
1964. o valor htstóríco determinado'
pela pertcia realizada, de acôrdo com
o estabelecido na letra «c" do ftrti-so
18 do -contrato de compra.
Art.' 29 Os concesstonártos de QU~
trata o art. 19 poderão, se necessá.
1'10 compatibilízar investimentos. a :n
de' dezembro de cada exercício, em
conformidade com o disposto na !e-
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tra "e" do mencionado artigo 13 do
contrato de compra.
Art. 3Q' O presente decreto entra:"
rá em vigor na' data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 12 de .agôsto de 1966: 145'"
-da Independência e 78Q da Repúblíca.

tígc 15 do Decreto-Iel mv 3~365, de
21 de Junho de 1941.
Art. 39 :l!:ste decreto entrará em vtgor na data de sua publicação, revogadas as rnsposições 'em contrário.
Brasília, 16 de agosto de 1966; 145?
da Independência e 789 ce República.
{)ASTELLO BRANCO

H. 'CA8TELLO BRANCO

H.

Mauro Thibau

Juarez Tàvora

DECRETO Ni! 59.080 - DE 16 DE
AGÔSTO D~ 1966

DECRETO N9 p9.081 - DE 16 DE
AGÔSTO I:E1966

Decuira de utilidade pública, para fins
âe- desapropriação, p e 1o tienartomenta Nacional de Estradas de Rctiaçem, a área .de terreno situada
nos Municípios de Santa Rita, Rio
Tinto e Mamanguâpe, .ao Estado
da Paraiba.

Declara: de utilidade p.ública para
fins de desapropriação pelo 'Depar,.
tametito Nacional· de Bntrtuiae: de
Rodagem, a área de terreno situada nos Municipios de João Pessoa
Bayeux e Santa-Rita, no Estado dâ
Paraíba.

o

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

tigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do rieoreto-tet
nv 3.365 de 21 de junho ce 1941,
modificado pela Lei ni! 2.786, de 21
de maio de 1956, decreta: .
Àrt. 10;- Ficam declaradas de utthdade pública, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, a faixa de
terra, na extensão de 43,395 km, situada nos Municípios de Santa Rita,
Rio TinW e Mamanguape,
Es';ado
da Paraíba, necessária à ímpjantaçac

no

da Rodovia BR-111PB- trecho santa
~ita""":"'Mamanguape, "suutrecno

com-

preendido entre as estacas O e 2.169
+ 15,10, do projeto do Departamento
Nacional de- Estradas de Rodagem,
'Constante dos desenhos de números
?EET. 885 a PEET. 914 = 55; ela-

borados por aquêle Departamento,
devidamente autenticados e que ficam
depositados no arquivo técnico da. DiVIsa0 de Estudos e Projetos do ·1'8ferido Departamento, bem assísn as jazídaa de areia e cascalho, . pedreíras
'e aguadas, ainda que fora da ratxa
de 'dommío, cujo material se torne
uecessano à execução da referida

cora.

Art. 2 A cesaorcprtaçao a que f5C
tm:ereJ presente decreto
oonsíderaca de urgência para efeito do arÇ

é

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo ~7, inciso I, da Constituição, e
nos termos do Decreto-lei no 3.365. do
2t .de' junho de 1941,' modificado pela
LeI nc 2, 786~ de 21 de maio de 1956,
decreta:
Art.· 19 .Ficam declaradas 'de utfltda,cte.. pública, para fins de desapropriaçao pelo Departamento Nacional
de Estradas dé Rodagem a. faixa de
terra, na extensão de 10,130km situada nos Municípios de João 'Pessoa,
Bayeux e Santa Rita, no Estado da
Paraíba, necessária à construção da
Rodovia BR-l1--PB, trecho otneerroVárzea Nova, subtrecho compreendido
entre as estacas O a 506 + 10, = 49 +
4,55 do projeto do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, constante dos desenhos de nvs PEET.
2.526 a.2.536-5'7, devidamente auten-

j.ícadoa e que ficam depositados no
arquivo técnico da Divisão de Estudos
e Projetos do referido Departamento,
alcançado as benfeitorias nela: contidas, bem como a das [aaídas de areia
e cascalho, pedreiras e aguadas, embora farada faixa, que possam ser
utilizadas para a realização da referida rodovia.

Art. 2,9 A desapropriação a que se
refere o presente decreto é considerada de urgência para efeito do artig-o 15, do Decreto-lei nc 3.365, de 21
de junho de' 1941.
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Art. 39 sste decreto entrará em
vigor na data-de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
.Brasíüa, 16 deragôsto de 1966; 1459
da Independência e 7SQ da República,
H. CASTELLQ

BRANCO

Juarez Távora
DE

16

DE

AGÔSTO DE 1966

Declara de utilidade pública, p a r a
fins de desapropriação pelo Depw'··
tarnento Nacional de Estradas (lo
Rodagem, a área de terreno situada
nus Municípios de Bayeux e santa
Rtta, no Es'taào da Paraiba.

O Presidente da _República, usando
da atrlbuíção que' lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei
de 21 de

junho de

1941,

modificado, pela Lei li'] 2.736, de 21
de m.co de 1956, dêcreta:
Art-. 10;: Ficam declaradas de uttüdade pública, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional
de Estradas de. Rodagem, a área de

terreno na extensão de 6,239 km, situadanos Munícípíos de . Baveux e
Santa Rita, no Estado da Pararna,
necessária à construção da Ligação
Rodovtáría

BR-23/PB -

BR-ll/PB

compreendida entre as estacas ..... .'
160 + 10 = O a 311 + 19,70 = :!88
+ 15,6 L constante dos desenhos de
ns. PEET. 2.526-57, PEET. 591-53 t:
PEE'I'. 596-58, elaborados pelo Deoartamento Nacional de Estradas ele'Rodagem, devidamente autenticados e
que fícarr, depositados no arquivo técnico da Divisão de Estudos e Projetos do referido Departamento, alcançando as benfeitorias nela contidas,
bem como a das jazidas de areia e
cascalho pedreiras e aguadas, ainda
que fora. da faixa de domínio, cujo
material se torne necessário . à ,~xe
cucâo da aludida. obra rodoviária.
Art. 29 A desapropríaoão a oue se
refere o presente decreto é conslderada de urgência para efeito do 31'tign 15 do Decreto-lei no 3.365, de
21 de junho de 1941.
Art. 3° i<::ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as dísposlções em contrário.
Bras.iJia, 13 de agôsto de 1966' 1459
da Independência e 789 da ReplibHc~.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez

raoora

DECRETO N9 59.083 AGÔSTODE

r

DE

16 DE

1966

Declara de utilidade pl1blica o .Lar d.as
Meninas "Santa aeruvae«: CO"!;'
sede em. Goiânia, Estado de Gozés ,

o Presidente da R'epública, usando.

DECRETO N Q59 ,082" -

nc 3.365

EXBCUnVO

.

da atribuição que lhe confere o ar.t.
37, item I, da Constituição Federal e

atendendo ao que consta do processo
M.J.N,I. uc 53.632; de 1965, decreta:

Artfgo único.

É

declarada de uuu-

dade pública, nos termos do -uu. 19
da Lei nv 91 de 28 de agosto -tc 1935,
combinado
o art. 19 do Regula-,

com

menta aprovado pelo Decreto número
õO,517, de 2 de maio de 1961, o Lar
das Meninas "Santa Gertrudes", com
sede em Goiânia, Estado de GOiáS"
Brasília, 16 de agôsto de 1966; 145"'
da. Independência e 78Q da Repúoüca
H. CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva

C') DECRETO 1'1 9 59.084'-AGÓSTO DE 1966

16

DE

Outorga concessão à Rátlio Correio
Paratba S. A. para instalar. wna
tação de radiodifusão sanam n,t
dade de João Pessoa, Estado
Paraíba.

da
escida

DE

<

o

Presidente da República, usando

da atrtbutçêc que lhe confere o artigo87, ne I, da Constituição Federal F
tendo e.11 vista o disposto no art. 59,
nc XII ela mesma Constdtuiçâo e o
que ...;O;ULa no Parecer no 660-65, do
conselho Nacional de Telecomunica-

ções; decreta:
Art. tv Ftca outorgada concessão à;
Rádio Correio da Paraíba S. A , nos

têrmos do art. 23 do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, para estabelecei" na cidade de João Pessoa,
Estado ttla Paraíba; sem díreno de
exclusividade, uma estação ti'> 1'0.díoduusào sonora.

Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá as
cláusulas que com êste baixam, rubricadas oe!c presidente rio oonset.,c Nacional de Telecumunícaçôea e deverá
ser assinado dentro de tiO (sessenta)
dtaa. a contar da date da vpublicaçâo
dêstc Decreto, no Diário Oiicuü, sob

ATOS DO POm.':R EXECUnVO

pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Arb, 29 Revogam-se as dtsposíçõe.
..
em contrário.
Bra~ilia. 16 de agôsto de 1M6; 145?
da Independência 'e 78f; da Rep . . oüca.
,

H.

CASTELLO BRANCO

DECRETO N.9 59.085 AGÓSTO DE

DE

1966

'16 DE

Concede recontiectmentc ao CW'SG de
Nutricionistas da Escola de !{I~tri
cumistae da Universidade da Bahia.

O Presidente da República, no uso

da atríbuíçâo que lhe' confere o ar tt,
go 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 23 do Decreto-Iei nú-

mero 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Art. 1.9 li: concedido reconhecimento ao Curso de Nutricionistas da Escola de Nutricionistas da Uníversida.,
de da Bahia.
Art. 2.0 :f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de agôsto de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Rayrnundo j}loniz de Arc,yáo

DECRETO 1,T,9 59.086 AGÔSTO

DE

16 DE

DE' 1.966

Concede à Frota Oceânica' Brasileira
S: A. autorização para continuar a
nmcíonor como emoréea. de navegação de cabotagem.

go 87, inciso T, da Constdtuícão Federal, e nos térmos do Decreto-Lei uv
2.784, de 20 de novembro de 1940, de-

ereta:
Artigo único. f:: concedida à Frota
Oceânica Brasileira S.A., com sede
na cidade do Rio de Janeiro) Estado
da Guanabara, autorizada a efuncíonar através de Decretos Federais. o
último dos quais sob o número 73,' de
24 de outubro de 1961, autortaacâc para continuar a Iuncíonar como emprêsa de navegação de cabotagem,
com a alteração estntutár!a apresentada, que compreende o aumento do
capital social de Crg 5.000 000 (cinco milhões de cruzeiros) para
.
Crg 300.000.000, (trezentos múhôes de
cruzeiros). dividido em 3(}{). 000 (trezentas mil) ações nominativas. , d.o
valor unitário de Cr'S 1.000, (um mil
cruzeiros), sendo 150.060 (cento e
cinqüenta' mil e sessenta) ações 01'dínárfas e 149.940 (cento e quarenta
e nove mil novecentos e quarenta)
ações preferenciais, distribuídas com'
base na Lei nv 2.180, de 5 de .revereíro de 1954, consoante resctucões aprovadas em Assembléias Gerais Extraordinárias. realizadas a 24 de agôsto
de ~96't 23 de janeiro de 1965 e 7 de
abril de 1966, obrigando-se a mesma
sociederte 8 cumpr-ir integralmente as
leis e regulamentos em vigor. ou quevenham a vigorar. sôbre o objeto da
-presente autorlzaçâo.
Brasília, 16 de agôsto de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

() Presidente da' República" usando
da atribuição que 111e confere -9...- artdDECRETO 1\Q 59.007 -
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Paulo Egydio Martins
DE

17

DE AGÔSTO DE

19ô6

Apro~la

o orçamento do Conseüio Feiierat de Economistas Profissionais.
O Presidente da Repúbl'ca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituiçâo.. nos têrmos do art. 107 da Lei nv 4.320, de
17 de março de 19-64, e de acôrdo com o disposto no Decreto nc 54.397, de
9 de outubro de 1964, alterado pelos de números 55.534 e 55,535, de 11 ce
janeiro de 19,G5, decreta:
Art 19 Pica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento para o
exerctcto de 19üô, do 00n5e1110 Federal. de Economistas Profíssiontus autarquia vinculada ao Mlntsterfo do Trabalho e Previdência Social.
Art. 29 riste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogacas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de 8.gÔStU de 1966; 1459 da Independência e 78° da República.
H. CAS'fELLO BRANCO
L, G. elo Nascimento e Silva
O

anexo a que S2 refere o art .19, foi publicado no D. O. de :13-8 ·66.,
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DECRETO N.!? 59.088 . . . .;.

DE

18

DE

AGÔSTO DE 1966

.Auioriza: a Cia. Brasileira de Zinco a
pesquisar minério de, cobre no m1tnicípio de Curaçà, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atriQuiçã o que lhe confere o ert.
87. n« I, .da Constituição e nos têr-

.mos do Decreto-Lei nc 1.985, de 29 de
.janeíro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. iv Fica autorizada a Cia.
Brasileira de Zinco a pesquisar mínério de cobre em terrenos de ,proprie~
dade de Abrâc Francisco Feliz AveUno Francisco Felix, Geracina' Felix
Martins e outros no lugar denominado Curaçá, na Fazenda POÇO de Fora
distrito e munícipio de Curaçá, Estado

-da Bahia, numa área de quatrocentos
e oitenta e oito néctares e oito ares
(488,0~ ha) delimitada por um polígono Irregular, que tem um vértice a
três mil quatrocentos e noventa metrt?s (3. 490m) no rumo verdadeiro 'de
três graus e trinta minutos sudoeste
(3 Q 30'SW) do canto direito da fachada da casa, sede do sitio Bela Vista e
os lados a partir dêsse vértice, os segumtes comprimentos e rumos verôa-'
deu-os: dois mil e cinquenta metros
(2. csom: , vinte graus sudeste. (20Q
SE); três mil -e qumhentos metros
(3.500m)·, oeste (W); dois mil e cem
metros (2.100m), norte <N); seiscentos c setenta e cinco metros (675m),
este (E); o quinto (5 Q ) e último lado
é o segmento retilíneo que partindo
da extremidade do quarto (49) lado
descrito vai ao vértice de partida.
Parágrafo único. A- execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova"do pelo Decreto nv 51.726. de 19 de
'fevereiro de 1963 e da Resolução nú-mero x de. 30 de abril de 1965. da Co'missão Nacional de, Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorlzacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de qua.tro mil oitocentos e noventa cruzeiros
-(Cl'$-4.890) e será válido por dois (2)
'anos a contar da data da transcrí-çâo no livro .próprfo de Registro das
Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 _Revogam-se as disposições
.em contrário.
Brasília, .18 de agôsto de 1966; 1459
<da Independência e 789 da República.
II CASTELLO Bnaxco
,Mau.ro Thibau

DECRETO N.9 59.0S9,-·DE 18 DE
AGÔSTO DE 1966
Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo
vnorvno -u pesquisar mica e caulirn
1W município de Espera Feliz, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confel:e o art.
87, n.c I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Geraldo Vitorino a pesquisar mica e caulim em terrenos de sua
propriedade no imóvel
dencmínado
Ipê Peroba, distrito e município de
Espera Feliz, Estado de Minas oeraís, numa área de trinta e oito hectares (38 ha) , delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice
na bani do córrego Ipê no ribeirão
'Caparaó e 0_8 lados e. partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: trezentos e cinqüenta. metros (350 m)', quinze graus
nordeste 059 NE); quatrocentos metros (400 m) , oitenta e três graus
nordeste (839- NE); cento e oitenta
metros (180 m) , trinta e oito graus
sudeste (389 SE); seiscentos e' dez
metros (610 m) '" seis graus e trinta
minutos sudoeste (69 SO' svn: trezentos e noventa metros (390 m) , ot;
tenta e seis graus sudoeste (869- SW) .
o sexto (65') e último lado é o seg~
mento retilíneo que une a extremídadedo quinto (5.Q) lado descrito ao
vértice de partida.
Parágrafo único. A execução
da
presente -autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aproVEdo pelo Decreto 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução número 3, de 30 de abril de' 19ô5, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autênüca dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos e oitenta cruzeiros (CrS 380)
(; será válido por dois (2) anos a con,
tal'. da data da transcrição no Iívro
próprio do Registro das Autorizações
. de Pesquisa.
Art, 3.Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 18 de agôeto de 196ô; 1459
da Independência e 78.'! da República.
H. CASTELLO BRANCO
111auro Thibau
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DECRETO N!? 59~090 ""::":';:'DE 18
AGÔSTO DE 1966

DE

Declara caanoo o decreto n.'? 26.948;
de 25 de julho de 1949.

O Presidente da Renúbllcà, usando
da atribuição .queThe. .confere,() art.
87, n;v I, da COl1Btit:\Üção, e 'nos: .t~r:-'
mos deDecrete-lei n:'.',',1.,985, ,de;29 de
janeiro de 1940 (C6digo,d,"" Mipa!,L, e

tendo-em vista o quevconstaxíoa.nu.,
tos do

ereta:

processo:DNPM':"2019,;.~n,

de-

Artigo .rúnico.. E,' <declarado caduco

o decreto .número víate.c seis, mil: no'recentes e.vquarenta e oito, (26.:948)

à..:cvinte e cinco ..(25.) de julho, de míl
novecentos e quarenta enove-caseai,
que autorizou a ,cidadã,brasileíra,'Ma-'
ria, Amélía. von ;,Atzingen,' .a' lavrar
ereíaiquartaosa no municípro.. dc rtanhaém, Estado de .Bâo. Paulo.

Br-asil ia, 18 ,Cl~ agõsto de.t966; ,'1459
da' Independência e, 78.9;da República.
H; CASTELLÓ BRANco

Mauro Thibau

(297',50'm), vinte e-cito graus: d6Z
minutos sudeste, (28'} 10' SE); .cento
e trinta e sete metros e cínqüénta
centímetros (137,50 1lI), sessenta (::. .um
graus cinqüenta minutos sudoeste
(619 50' SW):; setecentos e sete metros
e cinqüenta centímetros ~707.50 mr ,
vinte e oito graus dez minutos .vndeste (2m' 10' SE)',
Parágrafo único. A execuçao ,da
presente, autorIzação, fica . sujeita ,às
estípulaçôes .doRegulamento aprova.. .
do pelo 'Decreto nv. 51.72.6,' de- -tc
fevereíróvde 1963.. e ,da, aesotu-ao
n 93',de 30 de abrü'<de 19~5,' 4acjamissão Nacional de Enp.l:'gla Nuclear,
Art; 29 O titulo "da-autorização de
pesquisa; 'que será uma vía uutêntrea
dêste decreto, pagará a taxa de trezentoscruzeiros rors 300) e scraválido por dois (2) anos n coc-tar 'ta
data da transortçâo uio livro pr6prio
de .Registro das. Autorizações de .pesquleà.:

"C 3,?' Revogarú;'se' as díspostções
em contrário.
Brasília, 18 de agôstoide 1966; 145?
da Independência' e 789 da-República.
H

DECRETO;N9 59.09-1 ~DE 18 D,E
AGÔSTO DE 1966
Autoriza Saanbra S;-A.
Mármores
Brasileiros, a 'pesquisar ,mármore'; e
calcita, -ne ,municipio "de .Camooe,
Estado do Rio .ec Janeiro,

'o Presidente 'da '.Ftep\l:b,lica, .usando
da .atribuição ,que,.lhe. confere •. o,artigo',
87, .Item . I,., da:. Oorístdtuíçâo ,.e"no~
têrmos "clfJ: .pecreto-Lef;.nl,> ..,1.985, .de

29 ,de

"janefro . de 'H-l4J., C:',)digo

DECRETO N9 59.092
DE 18 DE
AGÔSTO 'DE' 1966
Auiorizaca Sid~.1"urgica'São

de .ttatiaiussü

Lagarto,. Díátrtto de.,Italva,,;,mUlllcipio
de Campos, ;E~.tad{)' do, .do de .raneiro.
nU111L. área 3;:.' treze. hectares >'fF-qn~
ta e domares" (l3,82ha>., de1iInitada
por um retârigu«. que tem' un, \érr,:.oevno.r.marcocn.tmero.vum-. .-,» l)"do
DNPM, do Decreto de Lavrai: número
doze milquipheI1tos e nqvent,ae.t".1:ê:.::

,->4tor!ª:a'dO- ..,<'.E;~m~ra~:,:,S:'A,~

e-os ladóss: riaí'tír cdêsse "vértice: ós
seguintes comprl,mento,s, :.C.'.. " rumos
magnéticos: dúzeritos e' noventa esete
metros
e cinqüenta \centímetros

S.A.

seoaenao

a, pesquzsar

minério de ferro, no m'dnicípio de

de

Minas) , -decreta:
Art. 19, Pica. autorizada Samnra
S.A.:Mármores .Brasilelros. . ft'pesq~l:
sar mármore e calcita .em terrenos' .ôe
sua pTl.lprl,édar:it:, . nL':I1,lgar, "denomíriado

(l~593L,

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau.

ltaúna, seuiaoae Minas '.J.erats.

o Presidente da- República, usando
da atr-íbutçâo que Ine confere o s -tágo
87. item 1. da Constituição e nos têrmos .do .Decreto-Leí nv ,1.'985" üeas: de
janeiro de 1940 (Código' de Minas).
decreta:
Art. lê; 'FÍca autorieeda a'··'S'Úlerúrgica São "Sebaetíâe de;' ptatíalussu
g,lL·, a, pesquisar .mínérío.cde vg'erro
em tel:r0rlO,s, .-,0f>Ua {)ropri~QaJ~, .lu
lugar deiLomin~ô,o Lagoa ,: dªs Flores,
Distrito de Itatiáíussu, muntcíptc' "de
Jtaúna. Estado de Minas Gerais,

numacárea-vdevonze .aectares - trlNá.

!.ÜT" ates :(11.~ I ",i;'\'; ;deqmit<ii-"a, .oor
u-r »oltecno rt:e12',,'la:t c''au- .em -cmt

e

vértíce a'tsetecentos enoventaucrnce

ATOS
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metros (798 m) , no rumo verdadeiro
sessenta e quatro graus e quinze
minutos nordeste (649 15'

ponte da ~SGt'b,t1<:1

de

NE), da

f>o1ageàl de Serra

Azul sôbre o córrego do _Vlangue e os

lados a oaa-tír dêss c vértice, os se~
gurntes eomprímentos e .ftmos '1erdadeiros: duzentos e três metros
(2Q3 m) , setenta graus e trinta minutos sudeste no", 30' SE); trezentos e
trinta e seis metros 13311 mj , vinte e
oito graus e ta-mte .rinutos nordeste
(28Çl 30' NE); duzentos e cinqüenta
e quatro mN;ros(254 m) , oito graus
e trinta minutos noroeste (3Q 3D' NW)
cento e cinqüenta e dois metros
(152 m) . setenta e nove graus' e trinta 'minutos sudoeste (79Q 30' S\V);
quatrocentos C>. setenta f" cinco metros
(475 rrn .

dezenove

g;1'a1.15

e

trinta

minutos sudoeste (199 :~O' SW) .
Parágrafo UllICO. fi,. exeeucão da.
-present- autortzacâo fica sujeite às
estàpnlacôes do Rp.~·ulamento aprovado nele Decreto nv 51.726. de' 19 de
fevereiro de 1963. e da R€solu,ção n Q ',3
de 30 de abrü de 1965, da Comissão
Nacional dê Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa que será 'uma vra autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de l.,J"P-zentos cruzeiros . Ci'~ 300) e será
válido per ,01:" (2) anos. a contar da
data da transcrição no livro próprio
de I"H~~'J~tro das Autorrzacões de Pesquisa
Art. 39 Revogam-se as disposições
em ",'\'"""",rio.
.
Brasília, ·18 de agôstc de 1966; 1459
da jn-ic-n-r dêncta> 18lf da Répública.
H

(:ASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

neíro de 1940 (Código de Minas), deereta:
Art.. 1'" Ftca autortsacto o cidadão
brasileiro Antônio Pacifico Homem
.Iumor 8, pesquisar minério de man..
ganes, dojomita e caunm em 'erre..
r (1:- de sua propriedade, n'o lUt;::.,r denominado Prata,. dtstrtto de Bacão,
mumcrpio de itaomto. Estado de Minas Gerais, numa área de duzentos
e dezesseis hectares vinte e oito area
e setenta e cinco centdares (216,2875
haj .delimitad.a por um polígono ID18_
tilineo que tem um vértice ca confluência do córrego Agua Brava no
rfberràc ,Mata Porcos e os lados a par ~
tír cesse vertace. os -segutntes cornprl.,
mentos 2 rumos verdadeiros: duaen .
tos e quarenta 'e oito metros (248m)
cínqüenta e sets graus stroceste , .. :
(569 SW); setecentos e qumze metros (715m), trinta e três graus e cinqüenta e seis minutos sudoeste (331,'56'
SW); cento e cítenia e cínco metros
e cinqüenta centametros (185,5'Om),
doze graus e quarenta e seis mm uros
sudeste (12(146' SE); trezentos E '~0~
venta e dois metros (392m), vinte e
dou, graus e trinta rnmutos sudoeste
(22930' SW); uuzentos e dez lUe;;:i:~b
(210m), vinte e nove graus e dez minutos sudeste (29 Q10' SEl; ate a.ungir o carrego .ras Almas. Dor onde
segue. aicancanoo o t-íueirâo oa Prata até a sua confluência no rtbeirâo
Mata Porcos e, por este Ultlmo(:üm
um mil novecentos e noven La metros
(1990rn), até o ponto de oartaôu.
Paragraro único. A exec.icao Q~
presente autortsacâo fica .sujeir.a às
estíptuacóe- ao Regulamento aprovado peío Decreto no 51.726, cc 19 de
fevereiro de 1963 e da aesotução nv ;)
de 30 de '1brIJ de 1965 da '. "ormssáo
Nacional LJE Energra Nuclear,
Art.. 29 O tituro da autorrzacac

DECRETO N9 59; 093 AGÔSTO DE

DE

18' DE

1966

Autoriza o czdaaáo nrasúeiro, Antô~
nio pacíjzco Homem Júnior, a 1Jes:
quisar minério de manganês, dolo..
mita e caulim, no munic1pzo de Itabtrito, ~stado de Minas Gerais.

o Presidente da J:tepúbuca. usando
da- atribuição que lheconf.ere oart.
87, nv 1 da Oonstiturçao e nos "aIDOS
do Decreto-lei nc f.~i85,de 29 de ja-

oe

pesquisa, que será uma via autêntica.
deste Decreto pagara a taxa de dois
mr. cento e setenta cruzetrus
(Cr8 2.170)

f'

será valido por nois

(2\ anos. <i contar da data da transcrrçao no uvro próprio de Registro
das Autortzacões de Pesquisa.
Art. Xv ...cevogam-se 3G dísposrçoes
em contrarro .
Brasma 18 de agosto de 1966; 145Q
da Independêncíaie 789, da Repúbuca.
H.

CASTELI:.Q BRANCO

Mauro Thibau

ATOS
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18

DE

1966

Autoriza, o cidaetâo brasileiro ÁngetO
Bcrtotatti a pesquisar quartzito 1/0
município de RifáÚta Estado de S.
Pauto.

o Presidente da Repúbllca, usando
da atrmuíção que lhe confere o 'alto
87, nc 1, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei ns 1.9{}5 de 29 de janer,
ro de 1940 (Código. de Minas) decreta;
Art. 19 Fica autorizado o crdauao
brasüerro Angelo Bortolotti a pesqursar quartzito em terrenos de sua pro.
priedade e de Antônio Lezada li, no
imóvel denominado
Fazenda Morre
Branco cervo, no cnstrttc , muuicpio de Rifâina, Estado de São Paulo,
numa área de dezessete nect.ar '''S cu,
qüenta e nove ares e quarenta e qua
tro centrares (17.5944 haj , delimitada
por um polígono irregular que tem
um vértace a noventa e 11m· metrcs
(gIm). no rumo magnético de sete
graus e quarenta mmutos. norueste
(rJ940 ' N.E;) do cante noroeste \ ,"JF)
da estacao 'de Rífâma, da Companhia
Mogiana da Estrada .de s'erru c us
lados, a partir desse vértice, os segumtes comprimentos e -\H110S mag.
nétacos: trezentos e cinqüenta e sete
metro- (35's m j _ quatro gt'aus e .quarema minutos nordeste (4940' NE);
cento e onze metros e .vmte e seis
centímetros ;111,26m), oitenta e uua
tro graus e sete minutos noroeste
(84907' NW); cento e oitenta metros
U80m) , 'crmta e cinco graus e quaren.a e cinco minutos noroeste ....
(3f1945' "NW); duzentos e trtnr.a e neve
metros (239m). quarenta e r.rês graus
e quarenta minutos sudoeste 43940
SW); quatrncentos e quarenta e dois
metros (442m') dois graus sudeste
(29: SE); noventa e nove metros
. HH:lm) sessenta graus to: tres mmu
t~ sudeste t60903' SE>; trinta E' emec metros (35m), quarenta' graus e
dez minutos nordeste /40910' .'fE) ;"
cento e sessenta e seu; metros (166m)
cinqüenta e nove graus nordeste
(599 NE); noventa e seis metros
<96m). sessenta e quatro graus e; emqüenta minutos nordeste ~64Q50' NE).
Parágrafo -unco. A -execução da
presente autorização fica, sujeita 'à.!::
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de te-

vereiro de ·1963 e da Resolução no 3
de 30 de abril' de 1965 da comissão
Naoaonar de Energia 'Nuclear,
Ar1. 29 O titulo na autortzacao de
-esmcsa que será uma via autêntica
'dêste Decreto pagara a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e sera válido cor dois (2) anos a contar da
date da transcrrçâo .no livro ,pró"prio
de \~egistro dR!5 Autorízacões j~ Pe3~
quíaa,
Art. ac Revogam-se as dispOSH;ÕE:;S
em contrario.
Braeura. 18 'te agosto de 1966; 1459
da Independência e 789 da República
fi. CASTELLq BRANCO
Mauro Thibau

DECRETe N9 59.095
AGÔSTO DE

DE

18

DE

1966

Autoriza o c~dadão brasileiro Domin'gos Notiari a pesquisar calcário no
municípi6 de Colombo, 'Estado do
Paraná.

o Presidente da República, usando
da atrlbuíçào que lhe contere o art.
87, n» 1, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de .janeíro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 F1c~ autorizado o cidadão
brasileiro' Domingos Nadari .a pesqulsal' calcário em terrenos de sua propriedade no lugar denomínadc Batiatunurlm, distrito e município de CoIornbo. Estado do Paraná, numa área
Çtt; cinco néctares e -mquenta ares
(5.50 naj , delimitada por. um polígono
irregular que. tem um ver-toe a duzentos e ontenta metros (280m), no
rumo verdadeiro de quatorze graus
quarenta e um minutos nordeste (149
41''NH:),· do Canto Nordeste (NE) da,
residência de Domingos Nadar] <: os
lados a partir desse vet-tíce, os seguintes comprtmentos '" "umos verdadeu-os

cento e dezo'co metros (UHm)

i

.e um graus trinta e nove
minutos ioroesbc (419 39' NW); sessenta e dcís metros (62m) , cinco
graus quatorze minutos noroeste (59
14' NW); cento " quarenta e' três
metros (l43m) , cinqüenta e oito graus
quarenta e' seis minutos nordeste (58 9
46'NE); duzentos e noventa e oito
metros (298m), oitenta e cinco graus
qUS,I''-Ylt:"

808,

ATOS"DO,P,ODER ,ExECU'IIVo.

vinte e.,: seis-.minu.~_nord~te,,~ {8&~,
~6~ 'N,_E),;" quarenta metros ,(4Ó'nÚ, ~,' óí-

to graus quatrorrmnutos sudeste /W',

04' SE).' O sexto e últãmo

1l1dó.~'

o

segmento- retilíneo que une 'a extremidade' do quinto: .aoo-descrtto-ao-vertice de partida.
Parágrafo .lmic9,A'ex:er,Llç~b da presente :l..ll!.L;rlzaçây ,~;c-<i sujeita .às esta-

óutecôes 'do .Re,gulame,rto~ .unrovado
pelo Decreto: nv 51. 726, de 19 de:
veretro 'lf' 1963 e da Resotuçào nc 3,
de 30 de' abril de ''1965 da Comissão
Nac.oua. de Erlt,;'gla Nur.o-ar

re-

Al't.2 Q ;,Ot;~U10"daatf~,I'iizafao;, de

pesquisa..'que -será uma 'vía

autêntica

dêstc _Oecreto, , p~~,"r.á,a .,t:a1(a, trezentos cruzeírcs (Cr$ 300) e 'será válido
por dois (2) anos B'cotiLü "1à" data
de transcrtcõ.o no Livro pi óprfc .de
Registro das Auto-tzaçôes de Pesquisa.
Art. 31? Revógam-ss as disposições

em ~O:1'~::>!lO
nresíue, ,',8.' de', agôstc de'U-lôó;1459
da Independêntoa-e 789 de República.
ti.

CASTI~LI,(

l\1auro

BRANCO

ThZba~

DECRETO Nv. 59, ,096 - , DE 19 DE
AGÔSTODE 1966
Deçlara de "tuilUiade pública, im~tleis
situ(Úl,.os em; Belém; 'necessaruie à
UniversidádeFederal' do" Pará.
\J 'préSidente',"d~'Re.túlblú~a" usando
da: atribuição que lhe Tonfere .o artigo
S't, '..,incLsQ ,1;: da ,corstitllição"" e " nos
t~rrnOs do' ,'ártjgo '~Q,'a'lineà m, üo cre-

creto-ieln<:<.,3:365,' d~"21cle junhcde
1~41, alterado ,pe\a,Lei,nQ :,2 .'78?, 'de' 21
ae,maio'd~ lQ56,decreta:,:
Art, ".lQ, Fícam.. declarados de.-.u~il.~":"
dade.tpúbtíca. para ereíto de.desaoropríaçâo.. os"-aegumtes imóveis:
-s ~'lmÓveJ situado na" Avenida'
Governador rose-. Malcheri.nv ;'1.-291;,
arrugo' 645,:em'-Belém;Estado,'do Pai-á;
pemnetro: compreendíüovenbre :, ,'Tra:-:vessa .14:,de Março: e:'à:; Averuda.i.Ienêransetmc-Deodoro,'.medtndo .,JO.;10rn
de. trente-rpor ,101.00m aproximadamente. por·ambos os .Iados. connnan..
drl·;de um, tadn.com.io imóy.e1i -de .propried~de,:de·.Rajmundo üE"S9u.;za~j\(! .urra. ,',pequem) ,Q-e"direitú:, f,: de outro
lado:,com: 0, ~mém::l::;3:' segll!l':~,de{>.qrit.Q;

H_, .rmóver sítuado .. na . A:v~nida
Governador ~osé JI..iIaJpl1er liq '1.291,
antigo 657. em Belém, Estado do Pará
pcrírrietro compreendido entre a T-'a~
vessa 14 de: Março e a Avenida Ge.;.
neransstmo Deodoro, medindo 8.40m
de frente e tm.unm eproxtmaoamsn,
te por ambos os lados, confmando de
un lado com o imóvel número 361
d. proprrenade xíe quernde dIreIto;'
lcII
Imóvel situado na. Avenida
Governador .Jose Malcher' ,no L 716
e IU, Belém, . sstaeo do .Pará, medindo
aproximadamente, 22,OOm-de trente
.{;O' 87.00m pelo lado esquerdo. 9:!·,OO
:pele.. lado direito e 21,00 de.. fundos.
-r

•

conf'ínando de, 'um lado' com o imóvej
de propriedade 'de BUda' Montetru-da
Sítva ol.] de quém de direttc.Je-do OU.;
tro lado, com-quem de 'direito.

Art. 2'" Destinam-se, os .tmóvets, ora
uecraracos . de utilidade, pública, a
constituir. patrimônio' da.. Universídade Feder~l elo Para. cabendo à Rettorte dessa-Dmversídade-adotar as, medidas' necessárias "à execução do pre-

sente, decreto.

Art.3q zste üecreto entrarã em vigor na data de sua. publicação, revogadaa as disposições em contrárío.,

B1'asllia;19 detagôsto' de.:1966;' 145~
da Independência-e 78Q da-República.
H. C.ASTELLO~RA:NCO,

,Raymundo .Moniz de Aragão

DECRE'TO NQ ',59:09'7. AGÔSTO 'DE 1966

DE

,19

DE

Extingue o Cons,ulati,o Honorário d')
Brasil eni Murei,a, .ESPt2:'l,.ha

o Prestdente.vda República, usando
da atrrbuíçào .oue
contere ·(1, art.

.me.

87.. item' r, -da.. ccnstiuncão a'e-teral,
resolve, de -acôrdo com u naracraro -tc
do :art. 27 da, Lei nv 3.917, de 14 de
julno de 1961, decretar:
A.rt~t<") Pica, ,extinto ,0 Consulado
Honorárto .dó BrasH' em Mureta, E,:spanha
Art.2Q,",ltste decreto entrará' em,
vigor-ma data de suaopublíêaçâo.vrevogadas as disposições -em contrário'.
Braaiha, 19 ce agôsto de ·19f;6~ .1459
da Independência e·'7-8Ç1 da: República.
H'- ,CASTELLO, B,~A:NCO

Juracy Maq.alhães
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DECRETO NQ"59;098 ---'
AGÇlSTO _DE

DE

DECRETO N9 59.100 -

lll'riÊ

1966

AGÔSTO, DE

Criei'

a Presidente da Repúbliqa, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, _item I, daCoustitUiçào Federal, resolve, de -acõrdo _como P:1r:~-:
grafo iv do árt. 27 àa'Leln9 3.917,
de 14 de julho «e 1951,Clecret:1r:
Art. 19" Fica criado o Consulado
Honorário do-Brasil em Alicante,-'ES"

v Presrdentê da República," usando

da atrfbuíçâc.que-Ihe confere a artigo
87 .inciso ,I, da Constituição, decre~a:

Ait.19Fica:'criada ~. Carteira de
Identidade' á ser "utilizada nó Corpo'
de Bombeiros do Distri~oFéderal; com
fé pública em -toctó' Território Nacío-

nar.

itste: decreto _entrara em vi-

gor.,mi .data de sua publi~açao,reyo
gadas as disposições' em contr á-ro,
Brasllill,,19, oe: agôscc ce 19'515; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhães

DECRETO

NQ·-59~099:-:---,-"DE '1'9-:DE'

AGOSTO DE 1966

Declara públicas"deuso ,comum, .-,às
águas do curso dágua que especi-

fica.

O 'Presidente' dá -República, usando
da atrfbuição que lhe confere o artigo
87, inciso ,I;, da Constituição" e .nos
têrmos do artigo 5Q -do-Decreto-Ieí n 9
2.,281;' de.ãrtafunho de 1940;'
, con~id'.e;rando, que.o-:: e:~itàl.. Íje 'cSliSsíneacao do curso dágua nubltcado . no
Diáriô Oficial de- 24 de julho de 196'4
não suscitou qualquer contestação OU
reclamaçao.c-e
Considéra~do que o, Conselho "Na~
ctonal de Águas e Energia Elétrica
opinou .:pela 'classificação constante
QO mesmo edital, decreta:
':' Art. 1() São declaradas públicas. de
uso comum, do domínio do Estad? de
SaoPaulo, as águas do c,ursq, dag-ua
denominado "São Lourenço" ,em, toda.
e..aua. e,xt~nsão,: ,no: Município de:' .l)...apeóerfca ,da Berra;''onde está, contido,
'até"am,argem dírerta do .Jüquíá do
quaté ~ributário~

, I

'. Al;t:,,29 .:G:stelJecretoentra"eP1:,yl~
gOl' na data cde sue :publicaçã(},revogadas as, disposições em contrário.

13ralSilia"':19 "de agôstc .de 1~66;, 1159
da Independência e 789 da República.
H. 'CASTELLO BRANCO.

Mauro 'ThibaU

DE 19 DE

a carteira 'de" taentuuiae para
uso dos compqnentes, do Corpo de
Bcmõeiroe do Distrito Federal.

Cria o Consulado Honorório do' BràsiZ em AZicante, Espanha.

pa~t~'29

1966

Art. 29'O'Com~n1~ame·do Corpo de
'Bombeiros do: Distrito 'Federal deverá
encaminhar ao Gabinete do Mínístrc
da Justiça e Negócios, Lnterrores com
a possível Ul:gênç~a". a regulamentação para fornecimento da Carteirade Identidade -de .que .trata o artigo
anterior, a fim de ser submetida a
apre9iaçã.o .d0I\1:inist~~o da Justtca que
baixará portaria a: respeito.
Art. 39'O.,presen'te decreto entrará
em vigor: na' data, de sua publicação,
revogadas as disposições am contr 'rio.
Brasília. 19',de agôsto-de 1965; 1459
da Independéncía e 7B9 'da República.
H. CASTELLO BRANCO

Carlos ,Medeiros Silva

DECRETO N° 59.10J- DE, 19 DB
AGÔSTO DE. 1966
Concede reconhecimento à Faculda,;,.
de de Serviço Social de Ribeirão
Preto;

o Presidente da República. usando
da atríbuiçâo que lhe confere o artdgo 87, nv I, da Ooristttuíção. e nos
têrmos do artigo 23 do Decreto-lei
nv 421, de 11 de maio de 19~8, , decreta:

Art. 19 E' concedido reconhecimento à Faculdade de Serviço Social.~e
Ribeirão' Preto, no Estado de BWJ
Paulo;
Art. 29 aste decret-o entra em vigor
na .data "de sua publicação,
Brasilia; 19deas'ôsto: de:1966; 145<;'
'da; Independência, e 789 tia Repúbllea.

a..

CA1?TELLO BRANCO

Raymundo Moniz de Aragãí1
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DECRETO I'\'1 5!}.1.0~ -

EXECUTIVO
DE

19, DE

AG6STO DE

lSS0

Concede à The Motor Union: [nsuramce Company' ismaea a,utprização par~
aumentar o capital destinado às suas operações de seguros no Brasil.
o Presidente. da República, usando da atríbutçâo que lhe confere o ar";
tígo 87, inciso I, da Oonsttturçâo, e nos têrmos do Decreto-lei nc 2.063, de '1
de março de H}40, decreta:
Art. 19 ~ concedida à The Motor Uníon rnsuranee Oompany Lumited,
com sede em Londres, Inglaterra -autorízada a funcionar no Brasil pelo
Decreto nv 13.322, de 11 de dezembro de 1918; autorázaçào para aumentar o
capital destinado 'às suas operações de seguros no Brasil, de, cr$ 34. 58ti.MO
(trinta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e seis mil cruzeiros) para
Cr$ 61. 700 .000 <sessenta e um mílnões e setecentos mil cruzeiros), por fôrça
da Lei no 4.357,· de 1f.de julho de 1964.
Art. 29 A Sociedade contdnuatá íntegraímente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da autorização a. que alude aquele Decreto.
Brasília"19 de agôsto de 19tH; 1459 da Independência e 789 da República,
H. CASTELLQ BRllNCO

Paulo Egyãio Martins

DECRETO NlJ 59.103 -

DE 19

DE AGÔSTO DE

1966

Concede' à Royal Exchange ASSílíance autorização para aumentar o capital
âesiuuuio às suas operações q,e seguros no Brasil.

o Presidente da República, usando, da atribuição que lhe conf-ere oartígo ~7, inciso I, da Constituição, e 'nos têrmos do Decreto-lei no 2.063, de 7
de março de 1940. decreta:
Art. 1'" :Êl conceaica à Royat Exchange Assurance, com sede em Lon .
dres, Inglaterra, autorizada a runcionar no Brasil pelo Decreto nv 13.649,
de 18 de junho de 1919 autorízaçâc para aumentar o. capital destinado às
suas operações de seguros 110 Jsrasíl, de CrS ·.34.292.000 (trinta e quatro
milnões, duzentos e noventa e dClt: mil cruzeiros) para ors 42.700.00ü {quarenta e dois milhões e .sctecentos mil cruzeiros)" por fôrça da Lei 'número
4.357, de 16 de julho de 19-04.
; Art. 29 A Sociedade oontmuará íntegraimente sujeita às leis e aos regularuentos vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto .da autoriza.
cão a que alude aquêle Decreto.
Brasüta, 19 de agõsto de 1966, 1459 da Independência e 78'"1 da República.
H. CASTELLO BRi,NCO

Pauto Egydio Martins

DECREI'O Nv 59.104 AGôSTO DE 1966

DE

19

DE

Declara de utilidade pública o "Hospital de M amh.uaçu", com sede em
Manhuaçú, Estado de Minas Ge-

r:ats .

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdg087, item l, da' Constituição Federal
e atendendo ao. que consta do precesso .M.J.N.I. no 31.69'5, de 1965, decreta:

Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 19 -do Regulamento aprovado pelo Decreto no 50.517,
de 2 de maio de 1961, o Hospital de
Manhuaçú, com sede em Manhuaçú,
Estado de Minas Gerais.
Brasilia, 19 de agõsto de 1986: 145',
da .Independêncía e 7ag da RepÚblica.
H. CASTELLO BRANCO

Carlos M eceiros Süva
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DECRETO NQ .59.105 AGÔSTO DE 1966

DE

19

DECRETO

NQ 59.107
AGÔSTO DE 1966

DE

Declara de utilidade pública a F~m~
dação Ptuire Ibiapina, com sede no
ereto, Estado do Ceará.

O Presidente da República, usando da atrfbuíção que lhe confere o

artigo 87, item 1, da Constituição Fe~
dera! e atendendo ao que consta do
'Processo M. J. N. 1., nv 30.733, de
1965, decreta:
Artago único. E' declarada de -utilidade pública, nos têrmos dá art
19 da Lei nv 91, de 28 de agôsto e1935, 'combinado com o arte 19, "in
tme", do Decreto nv 50.517, de 2 de
maio de 1961, a Fundação Padre
lbiapma, com sede no Crato, Estado
do Ceará.
Brasília, "19 .de agôsto de 1966: 1459
da Independência e 789 da República.
L

H.

CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros 'Silva

DECREro N'?

59.106 - DE 19
1966

DE

AGÔSTO - DE

Concede _à Companhia reiotense de
Eletricidade autorizaçáo para funcionar como emprésa de energia
elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe' confere o artigo 87, item 1, 'da Consttruiçâo, e nos
têrmos do Decreto-lei nc 938, de 8
de dezembro de 1933, decreta:
Ar-tigo único. :E concedida à companhia Pelotense de Eletricidade, com
sede no Rio' de Janeiro, Estado da
Guanabara, autorização para runcío..
nar como emprêsa de energia elétrica,
ficando obrigada a satisfazer integralmente as exigências do Código de
.éguas (Decreto nc 24.643, de 10 de
julho' de 1934), leis subseqüentes e
seus regulamentos sob pena de revogação do presente ato.
Brasilia, 19 de agôsto de 1966; 1459
da Independência e, '789 da Repú ~

blíca.

H.

CASrELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DE

22 De

Cria funções gratificadas no Quadro
de Pessoal do Ministêrio daFazenda

O Presidente da 'República, usando
da atribuiçã-o que lhe "(Infere o artigo 87, item T, da Constittnçâo Federal, e tendo em vista o art. 11 da
Lei nc 3.730. de 12 de j-ulho de 1960,
e o art. 23 da Lei- nc f 904, de 17 de
dezembro ae 1965, decreta:
Art. 19 Ficam criadas, na Parte
Permanente do Quadro de Pessoal
do Míntstérto da' Fazenda, e classífíc~das,prQvisóriamente, com as atribuições e responsabütdades definidas
no regimento da Contadoria-Geral
da República, aprovado pelo Decreto
nc 1,503, de 12 'lt' novemuro de 1962,
3.$ seguintes tunçôes
gratrncadas da
Contadoria Seccional jU'1{'<' ao Mínístérro das Minas
Eneq~Jo.·
1 Contador Seccionaa, stmboto 2-F;
1 Encarregado (10. Turma de êscrtturaçâo rr .E.) símbolo 5-F;
1 Encarregado da Turma de· Crédito e Empenhos (T.e E.),
símbolo 5-F;
1 Encarregado da Turma de Serviços Auxiliares (T .A.), símbolo 16-F.

Art. 2Q ,A despesa decorrente do
cumprimento oeste decreto correrá à
conta dos' recurso'!" orçamentários
próprios do Mmfstérto da Fazenda.
Art. 39 nste decreto entrará em vigor na data da sua publfcaçâo, revogadas 3,S disposições f-Ir' contrário.
Braaflia, 22 de agôsto de 1966;
145\1 da Independência e 789 'da Repubnca,

li. CASTELLO BRANCO.
Octavio Bulhões.

DECRETO

N9 59.108 DE
AGÔSTO DE 1966

22

DE

Autoriza o cutaaáo brasileiro José
Norberto Diniz a pesquzsar minério
de trunuumês nos municípzos de Ja7Joticatubas e Taquaraçu. Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usandfl <la atribuição que lhe confere o
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art.. 87~ 'nº",I; davconstttutcão-emos
termos do Decreto-Ier mv 1.985, de 29
de' janeiro de 1940 (Código de MinM) ,
decreta:
Att; 19 Fica autorizado o "cidadão
brasileiro José Norberto Díníz a pesquisar minério de, manganês em~er
renos -de proprfedade' de Prancísco
Soares: a oútros Df) lugar denominado
Fazenda. do. Patrocínio. distritos' .ec.
aanoncerunas e Taquaraçu e municí'pios de 'J:;tboticàtubas, e 'I'aquaràçu,
Estado de, Minas,q.erais. numa área
de cento 'a crnqüenta hectares 050ha),
delimitada, por jretângulo.r.que tem um
vértice a,.quatrocentos', metros,' 4:00m) ,
no ,rumo ' verdadeiro' de , ' onze, .graus, e
quinze minutos .noroeste.: (J,lQ15' NW).
da'confluência,dosCólTegos Capoeí-.
rão: €' -da-Derrubada e oe lados divérgentes dêsse .vértdce, os seguintes com;
prfmentos..e rumos. verdadeiros: sete;
centos-e cinqüenta metros f750m) ,se~
tenta e; oito ,graus: e . vinte 'e:sete minutos nordeste:'(781?27-' NE) ;dols"mil
metros~2'7OOOm) '. on,ze graus e trinta e
três: minutos-ncroeste (119.",33~, NW).
parágrafo omco.. A execução da pre ..
.6,ente" autorrzaçao fica . sujeita às estipulações do. ,Regulamento' aprovado
pelo Decreto nc 51:726, de 19 .de fevereíro de, .1963 :e da; Resolução nú ~
'mero câ.r.dé Sü-vdei.abrfl de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O>titulo ,da autortzaçâc 'de
pesquisa; .que será-uma via autêntica
dêste'decreto"pagará ta taxa de um
mil eiqutnhentcs cruzeiros (Cr$ ....
1..500L.e sera vándorior doi (2) anos
a'vcontar : da .da~a,ç:la·. transcriçã,o., no
livro' 'próprio dé Registro das Auto..
rfzaçôes de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dlsp-usições.
em contrario.
Brasüía, 22' de "agosto dé196ô; 1459
da Jndependêncía-e.vtgc da .Repúbltca.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thfbau

DECRETO NQ 59.109 - 'DE 22 DE
AGÔS'I'O' DE 1966
AZttira', et' recUição. do .pai'4gra}º .1íntco
dô,art. 1'-i·'~dirDecre.w'n\j '5'&:65.5, de
20 de janeiro de 1966>
...

'o. Pre:SidénÚ' ,da', Repiíbl1ca". usando
da"'atribui'ção 'que 'lhe 'confere' o 'ar-

tlgo.. 87;".item:'!" da' 'constitÍiiçáó' ]federal, decreta:
Art. , 1°,,0 parágrafo úniCQ,.,~O .,a.r.tdgo ~9, ecvnecrcto' nv 57,;65~, de '21
de 'janeiro' de 1966. passa a' vigorar
com a segurnte-redação:
"Parágrafo UniCO. As ,al~eraçõe3
dos orçamentos analíticos seràe
publicadas 'no Dlário Oficial dentro do prazo fixado neste artigo,
fazendo-se reproduzir nessa pubrícacâo, observado o' disposto .ne
§ 2t? do art. 2Q, apenas as partes
modificadas. "
-A.rt; 29 ~ste decreto entraráem ,'V{~
gcr 'na data de sua .publicação; r~vo
gadas as' .disposições . em" contrário;'

Brasília, ",22 de agôsto .de 1966;
i 459·. da, Independência- e 189 -da Repúbhoa,
H •. CASTELL,? B~N('O.

Octaviô

B"ulhões~'

DECRETO' N9' 59' ;110 - 'DE 22 DE
AGÔSTO,DE 1966
Alte-r'ao Regimento',' da . Cont.4dori«.
.Geral aa, República, .aprooaao pele
Decreto 11,1) 1.508, de 12 de novembro de 1962" e ,dã,.outra.s .provÜ:Uncias.

O Presidente .da República usando
da atribuição que lhe confere o ar"
tígo 87, item li da, ConstiWiçãoFederal.i.e .recõo .ém viste ·,o;.;:tr.t.,ll,da
Lei, n Q ;.3. 780.. de, 12·:de julho de, 1960,
'é.» ar,t.l0 da Leinl? 4:483,·,.de.1f
de novembro de 1964" decreta:
Art . 19 rnerua-se noart. 4,Q .do Regimento.,4a çontailorià, ·Ger~l.éla ,R~~
púbhca.; aprovado pela ...Decreto.. numero 1.'50S"qé.. 12· ,de novembro de
::'96~,; o .seguírite .parégraro:
"§,:"59:,A Contadoria ~ec:cIoIial
juntocao Departame~toFederai
de ,'Segurança·' Pública' .compõe-se
de:
'I'urma-' de uscnturacae
(T:E.):; "I'urmu de,'Cré'~jtos'" $
Empenhos ~T.C'.E-.); ,e Turma 'di
Serviços Auxi1iares,(T .,A.) ."
j

,

Art.2Q Ficam criadis; 'TIa; )~aite
Permanente do ouaoro de Pessoal de
Ministério da: Pazenda.ce.. classificadas provísoríamente, ...es .. .segutntee
funções gratificadas" da contêôoria
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ãeccíónat juntc- ao Depar'tarnentb-Federal de 'Segurança'::PÚbJica.
1 Contador, Seccional, si,mbolq.2~F;
1 Rncarregado" da Turma 'de Bsertturacâo;> simbolo,'5,.F;'~
1 Encarregado, da' Turma -de 'Créditos e Empenhos, símbolo 5-F; e.
1 Encarregado da Turma cde , SArviÇ06, Auxutarea.. .sí'mbolo 16-F.
Art. 39, Fica extín ta a runcâc gratificada de Subcontador Seccional
junto ao Departamento Estadual de
Segurança Pública,
símbolo '\l-F,
classificada pelo Decreto n9 49.593,
de 27 de dezembro de 1960.
Art. ,49 A despesa decorrente .uo
eumprímento dêste decreto será ater-c
dida à conta do crédito própria do
Ministério, da Fazenda Art'. 59 aste.oecreto entrará .em vi·
gcr na data da sua publicaçâo, .reeogadas as dísposícôes em contrário.

de

Brasília, 22 de agôsto
'1966;
1459' da Independência e, 789 ua República.
H.CASTELLQ BRANc:6'.

Octavio Bulhões.

DECRETO N9 59.111

DE 22

os

AGÔSTO ',DE,,1966

A-utoriza o Departamentó Nacional de
'listradas de;Ferro'(DIvEF) a ceder,
gratuitamente; através ,ãetêrmo, ou
eontroto, aO, Eeuuio .de'p'ernambucb
o imóvel, de sae. propriedade;.'situa'
do em Petrotina, naquele Estado.

Oi?resictente, da Repúbüca; .usando
das: atribuições que lhe.' confere ,o artigo _87, ttem I, da C.on~tituiçãoF~~
der&,1,e .tendo e:rp. vist~, 0, disposto no
~t.125do Decreto-leí nv 9..760, de
1.9.46; decreta.'

Art. 19, Fica 'o Departamento, Naeional dê "Estradas de' Ferro autor!lado a ceder," gretuttamente, .átravée
de têrmo ou -contrato;' ao Estado dePernambuco, o imóvel de .sua ,proprie~
âade,' situado em Petrofiná.v-rraquele
Estado, e 'destinado a' 'estabelecimento
hoteleiro, cabendo, assim, ao Govêrnu
eessíonárío, a obrigaçãorde .darcprosseguimento às obras" .para . imediata
instalação do referido "hotel.

Art~.';2\l'" o pr'eSeIltj~: decreto', entrará
em. vigQr na. da.ta., de . • sue. publicaçác,
revogadas as disposições em - centrário.
Brasílía.. 22 de agôsto de 1965;
1459 . da Independência e 789; da R-epúblíce,

B.. CASTELío BRANCO.
Juarez Távora.

DECRETO N9 59.112

DE 22 DE

AGÔSTO DE 1966

Altera' Ó Regi~entú.', aprovado, .:pelio
Decreto nr;i' 38.6'09', de 19 de janeiro
de 1956.

o presidente da' República, usando
da. atribuição' que. )he:,,'cO,ní'ereo artigo 87, item l,·Aa Constituição, decreta:
Art.:1 Q Os artigos2 Q, 10 e 13 do
Regimento do Gabinete. .do: Ministro
da Educação e, cultura, aprovado.' pelo Decrete nc 38..609,:de 19 de faneíre
de, '1956, oassam-a-víeorcr-com aeeguínte. 'redação:
"Art. 29, o ,'Gabine'te é' coiistttuidoide Chefe" dois, Bubchefes,
Secretário P~rticulal',., Assistentes
Técnicos, Ofíclaíst.e .éúxntarés.
Art. 10,. Aos, Subchefes do Ga~
bínete incumbe:
1 - .substituir. o .Chefe do .Gabinete na, sua sua falta ou no seu
impedimento eventual;
TI ,- . representar .o' 'Ministro ou
o Chefe, do Gabínete,' .quandQ por
õres designados;
Ü:( . ' 7 ·orientú~ ·distl'íbUir" coordenarve fiscalizar 06 trabalhos
do ... S.E:A.',b.ein"como colaborar
pessoalmente, na 'sua ,execução;
IV ~ expedir; boletins -de merecimento dos servidores em exer..
creio no S.E.A.;
V '.~.: exercer . o,u'tras . 'atrlbuíções
cue 'forem determinadas pelo,Minístro de Estado.
Art. 13'.'As'·fuúções' de Subchefe do Oabíneteiserêo .gratíficadas.
e:wivativas, do, servidor do M.
. E.C."
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Art. 29 Fica suprimido o parágra-

fo único do artigo 39 do Regimento
a que se refere o presente 'decreto.
Art. 39 reste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 19 de agosto de 1966; 145(1
da "Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Raymundo Moniz de Awgão

DECRETO N? 59.113

DE

22

DE

AGÔSTO DE 1966

Auto'tiza a oessdo, sob a forma de
utiUzaçao gratuita, do terreno que
-mencuma, situado. no Municíp20 de
Rio Negro, Estado do Paraná,

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constátuíçâo Pe-

dera! e de acôrdo com ....5 arts. 1'25
e 126 do Decreto-Iei vnv 9 760; de 5

de setembro de 1946, decreta:
An. 1Q Fica autorizada a cessão,
sob a forma. de utíhzaçâo gratuita, à
Un.versídade do. Paraná do terreno
federal com a. área de 1.218.958 ma
(um mühâo, duzentos e dezoíto mil,
novecentos e cinqüenta e oito metros
quaurados) , situado -nos locais denominados "I'Ijt-co Prêtc" e "Passa
Tt U:;" , no Mumcípto -íe füú Negro,
Estado do Paraná, de acôrdc ..com a.
escritura pública. planta e demais
elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o nv 94.881-65.
Art. 29 Destina-se o terreno, a que
se refere o artigo anterior :-; ínstáração > de um campo" experimental para
ensino prátaco e pesquisas tloreacaís
da Escola' Nacional de Ftcrestas daquela Universidade, tornando-se nula,
a cessão, sem direito a qualquer índenizaçâo, se fôr dada ao imóvel, no
todo ou em parte, utilização diversa,
ou ainda se houver tnarhmplemento
de cláusula do contrato que devera
ser lavrado em livro próprio do-Berviço do Patrimônio da União.
Brasi\ia, 22 de agôsto de i966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

DECRETO N.9 59.114 AGÔSTO DE 1966

DE

23 DB

Concede reconhecimento ao Curso de
Biblioteconomia
da
UniversiàaM
Federal de Pernambuco.

O Presidente rta Repu .íca, usando
da atrrbuíçào que lhe confere o artdge
87, n.o 1, da Constrtuíção Federal e
de acordo com o sue dispõe o Deereto-lei n.v 421, de 11 de maio de
1938, decreta:
Art. f<:> E' concedido reconnecímento ao eursode Biblioteconomia da.
Universidade Federal de Pernambuco,
com sede" em Recife, Estado de Pernambuco.
Al,'t. 2.9 msto decreto entra em vigar
na datai de sua publicação.
Brastlía, 23 de agosto ne 1966; 145.~
da Independência e 785' da Repúoüca.
H. CASTELLO BRANCO

Rcumuauio

Momz tb

DECRETO N.9 s9.115

nraaao

DE

23

D!:

AGÔSTO DE 1966

A Fazenda Reçnmuu de Crzaçâo
de
Sourepassa 'a aenommor-ee. pceenàa Regional de Cr'iaçâo de Marajá,

O Presidente da aepúonce, usando
das atriblUções que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constdtuiçâo Federal,
decreta:
Art. 1.9 A P'azenrra Reg tonal de
Ortaçào de Some dependência -do Departamento' de Promoção M,-rope-cuá.ria lt Ministério Gil AgTic1.atura srtuada na Ilha de Marajo H:suido tio
Pará passa a denominar-se reaaenda
Regional de Crtaçãc de -Marajá.
Art. 2.'" este 'uecv-to entrará em figor na data de sua ·pu~u(<.,çao, rercgadas as disposicoee em conererío.
Brasüía, 23· (1':) agosto da ...9150; 141.'1
da Independêncta e 78.9 da República.

octacso Bulhões.

H. CASTq..Lo BRANCO

RaymuThàoM oniz de Aragão.

Severo Fagll,nxes Gomes
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196·6

.11prova o orçamento da Asísnmistraçiio 'do Pôrto do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Oonstttuíção, nce têrmcs do art." 107 da Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, e de acordo com u.disposto no Decreto nv 54.397, de 9
de outubro de 196':<, arterado pelos de números 55.534 e 55.535, de 11 de janeiro de 1965, decreta:

Art. 11) Fica aprovado, conforme o quadro 'anexo, o orçamento para o
exercício' de 1966,' da Admmtstraçào do Pôrto do Rio de Janeiro, autarquia
federal vinculada ao Mínistérío da Viação e Obras Públicas.
Art. 2Q Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíli3,23 de agôsto de 1966; 1459 da Independência e 781) da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

o anexo a

que se refere o art. 19 foi publicado no D.O. de 25-8-66.

DECRETO NQ 59.117 ;Aprova

DE

23

DE AGÔSTO ·DE

196B

o orçamento do Serníçc de Navegação da Bacia do Prata.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, nos termos do art. 107 da Lei nc 4.320, de
17 de março .de 1964, e de acôrao com o disposto no Decreto nc 54.397, de 9
de outubro de 1964, alterado pelos de números 5'5.534 e 55.535, de 11 de '1a- r
'netro de 1965, decreta:
.
,
Art. 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento' para o
exercício de 1966, do Serviço de Navegação da Bacia do Prata, autarquia rederal vinculada ao Ministério da Viação e Obras Públícas.
Art. 29' -este decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 23 de agôsto de 19'6G~ 1459 da Independência e 781) da, República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

o

anexo a que se refere o ert. 1{l: foi publicado no D.O. de 25-8-66.

DECRETO N /' 59.118
AGÔSTO DE

DE

1966

23

DE

ósstoriza o serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado "no IVIunicipio de Rio Negro, Estado do
Paraná.
.

O Presidente da República, .zsanüo
áa atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal e de acôrdo com os artigos
1.165 e 1.180 do Código Civil, deereta:
Art.

1.9 Fica. o

Serviço do Patri-

mônio da União autorizado a oceítar,

mediante retificação e ratificação da
respectiva escritura, a doação rue, de
acôrdo com a Lei Municipal '1.9 170,
de 22 de julho de 1953, o Mumcípto
de Rio Negro, Estado do Paraná, Iêz
à União Federal, do terreno com a
área de 1.218.958m2 (um mtlhào duzentos e dezoito mil, novecentos e
cinqüenta e oito metros quadradoS),
situado nos locais "Ttjuco Prêto" e
"Passa Três", naquele
Munícípto,

tudo de oontormídade com a escritura pública, planta e, demais elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da wazenda
sob o u.c 94.881-65,

Art. 25' Destina-se o térréno auue
se refere o artigo anterior à instalação de, um' Pôstc Agropecuário.
Brasília, 23, de agõsto .de ,196,6;,
1459 da'. Independência i; 789 da" República.
H. CASTELLó' BRANCO
Octávio Bulhões
Severo Fagundes Gomes

DECRETO N 5' 5,9.119

DE 24

DE

'AGÔSTO' DE 1966

Confere ao, Diretor-Geral do DepaTtamento Nacional da treoiaeosa
Social as atribuições espeeuue que
menciona e dá outras prooiâénciae.

o

Presidente' da República,. usando
atribuições que lhe conte-e. o
art. 87 inciso r, da Oonstrtuíção,
decreta:
Art. 1.9 Ao . Díretor-Geralv.rto-Departamento Nacional da Previdência
Social é conferida competência "para,
pessoal e diretamente:
a) coordenar etsupervísíonar p;'e'xe~
cuçâo -dos serviços dos Institutos de
Aposentadorfa , e Pensões, para isso
expedindo ,'e, mandandoi executar ,os
atos oeoessartos: , ',,'"
.
t» formalizar e efetivar' 'a ürg.a-'
meação das comunidades te servicos
previstas na legislação em- vigor~a
xando-Ihes as condições de funcionamento;
cj• uniformizar, no que 'couber,os
sistemas de arrecadação de contribuições, de concessão e pagamento
de benefícios, detadmírnstracac geral
e de prestação de assístêncía médica
das referidas .ínstaturçôes,
Art. 2.9 Enquanto o Diretor-Geral
do Departamento Nacional da Previdência Social' estiver no
desempenho .das atribuições especiais de
que trata: êste Decreto, a -presídêncla
das' sessões do Conselho-Diretor do
Departamento
Nacional da Previdência "Social "será exercida oero sutetttuto. ,dopiretor-Geral, observado,
no, que, couber, (), disposto no crs. .16
do, Regulamento aprovado 'pelo Decretorn.c 51.087,' de 31 'de j.üho de
das

1. ....

.:' .. ..

.

196
Parágrafo único. E',asseg'lÍ'ada, ao

Diretor-Geral

dO"Pepartame~!to 'Na-

ctonàl' da 'Previdência

Social~e~,1qu~n

to', estiver ' no 'des~mpenhod~s,',q,tributcões espécíaís ,á." ,'lue'?€ ~'eferé "êste
Decreto, a vantagem prevista rio" pa-

rágrafo2'9dO' a:rÚi6: 27,·, do Regula..
mente aprovado" pelo, Decreto ,nl1mel'(!l
51.037, de 31 de julho de 1961,' 60nvocando'-s~ o ,xe~pectivo suplente.
Art. 3.° Para o" fiel cumprimento
do presente Decreto, o rjtretor-Geral,
do Departamento , Nacional da Previdência Socià.L'poder-á requtsitar instalações. material, pessoal f ou-ros
recursos das instituições de Previdência social ..
Art. 4.9 Ficam mantidas as atríbuíções das. Juntas. Interventoras nos
Conselhos . Admrntstraüvoa . e FIscais
dos Institutos de Aposentàdorta
e
Pensões, 'no: 'que .não colidirem com
as disposições dêste Decreto"
Art. 5;9 ·Asdú'vidas,ou omissões.
suscitadas na' execução do presente
Decreto serão resolvidas pelo Ministro do,' Trabalho, .e Previdêucla Social.
Ar~. 6.1' O: .pfesente Decreto entrará.
em vigor' na data de sua puoücacão,
revogadas as disposições em
contrario.
Brasilia,,24 de, ,,,agôsto de 1966;
1459 da Independência. e 781' da .aepúb1i~a.

H.

CASTELLO

B.RANco

L. G. do Nascimetito e Silva
DECRETO. N9. 59 ';'120:- DE·24 '.DE
AGÔSTO,DE'

Suprim~,c.a'i'gd

19'66

extinto

O Presidente tda-Repúblíca, usando
d- atribuição que lh,e, confere o artigo
87, número 1'. 'da Cónstítuíçâo Federal e no stêrmos'<do artigo 1Q, ali;

nea n, do Decreto-lei número ,3.195,
de 14 de,abril de 1941, decretà:
Art. lQ Fica suprimida 1 (um) cargo de Fiel do Tesouro, Nível 18, da
Partf\, Suplementar do Quadro de Pes;
soal do Ministério da Fazenda. vago
em virtude, da aposentadorta de Waãdemar de Medeiros .Alvím. devendo ao
dotação. correspondente ier irvade a
crédito da contaccorrente da- Parte
Permanente dos mesmos Quadro e Mt-

nistérto .
A"'i,., 29 Revogam-se 'as' dispo...<)i:;i)~s

em contrário.

'

Brasiüa; 24,,' de agôsto vde 1966;, .45(1
da . Independência' e:7'8 Q da Repú-

blica.
H:' 'CAS'rELLo 'B!lANCO

Octaoia Bu.lhõés .
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DECREI'Q, N'?59_.;l21 '-:-;'DE',~24
AGÓSTQ na 1966

'DE

Autorizá a,Magnesita S: A. a toorar
eremita no município de ,Hídrolân,-';
dia, no Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
«ía atrtbuiçáo que .Ihe confere O .artí:50, 87" .nc 1, da
consuturção !':'!",n,os
'termos do rrecreto-rei.nc a.sas, de 29
.de, janeiro de 194.o,,/Código de, Mlnas), decreta:
Art. '19 Fica, autorizada a Magnaaita B. A. a lavrar oromíta;: em terrenos de sua propriedade, .no, Imóvel
Fazenda Morro Feio,. distrito e. ,rnUmctpíe de Htdrolândíá, n.o estado ue
Goiás numa área de doze neorares
oitenta e dois' ares e 'oitenta: e:,éin~
co centiares (12,8285 na) , dettmltadà
por um pongono Irregular 'que: tem
um v e r t rc e a 'dois mn-ouacntos-e
quarenta e três metros (2.243 riU no
rumo verdadeiro .trmta e quatro
'graus trinta, minutos, sudoeste. (34 930'
SE) do canto nordeste (NE) da sede
da Fazenda Morro 'Feio e os lades a
partir d és se, Vértice',aB •seguintes
oomprtmentos ,e' . rumos, .verdadeiros:
duzentos e 'setenta' e um 'metros ....
(27,lm), dois graus. trinta minutos, su-.
doestc(2930'S"o/); set~nta: e,', ct.n c o
metros (75m); v i n t e e nove graus
trinta ,m in ut o s sUdesteQ9og0'Srp;
duzentos e noventa e ,Q.uatr?,'metros
(294m) ,setenta é' três graus <trinta
minutos' sudeste (73030'SE) ; cento e
eínqüenta.ie seis metros .Clôôm) , sete
graus trinta minutos nordeste (7930'
NE); cento e rioventaietseís metros
Og6m), um grau, trinta minutos UOI~
deste' (lÇl3'Ü'NE); cento e .ottenta .metros OS-Q'm)',clnqüenta "e'uni" graus
noroeste ··(519NW);,'. cínqüentareiqua'trc metros' (54rn)'"
sete nta "e, sete
graus trinta minutos noroeste:: 177.030'
NW); cento' e, círíqüenta ,e' dois metros 052m)', sessenta e' se t 'e 'graus
sudoeste (679'SW.)., Esta autortzaçâo
'é outorgada mediante .. as .condícões
eonstanies do parágraro único .do artigo 28 do Código de Minas e dos artigos32, 3~" 3,4" e suas,,alinea~, ::lJ:ém
-cas ' seguintes' :e' 'de' outp~, const~,nt,es
40 mesmo .çó~igo:> não exp'rp-ssamente mencronadas neste'. decreto.
Parágrafo "u n i c o. A· execução da
presente ,au,torizaçã'o" ,Jic'l,. sllj,eita,às
"€sbpu1açqes"dci ~~gIiIa!p.erito; aprova-

do, pelo Decreto nc 51.-726, .de 19d,e
feveretroIde 1963 e da Resolução número 3 de 30 de' abril de ·1965 da Co-:-'
missão Nacional de Energia, Nuclear.
Art. 29 O concessionário da. autorização fica obrigado a recolher aos
Cofres públicos, .na forma da lei, os
tributos .que forem devidos á União,
ao Estado e ao Munícípío, em cumprimento do disposto no art. 68 do
'Oõdígo de" Minas .
Aru.. 39 Se, o concessionário da eutorrzaçâo. de -íavra nâo cumprir qualquer das obrigações que lhe tncumbem aautorizaçâo de lavra será declarada. caduca ou nula, na forma
dos artigos 37 e' 38 do Códigod'~' Minas.
Art. 49. As :propriedades vizinhas
estão, sujeitas. às .servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma.
dos artigos, 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessíonárto da autorização será fiscalizado pelo Deuartamento Nacional da Produção Míneral e gozará dos favores discriminados' no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A .autorlzação 'de lavra te';'
rá por titulo éste 'decreto, qileserâ
transcrito no livro próprio de Regiatro das Autorizações de lavra, após
o vpagamento da taxa' de seisceutos
cruzeíros

ccrs 600).

ArL 79, Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 24 de agõsto de i966; 145~
da Independência' e 7,89 da Repúbli-

ca.
H. CA8TELLo BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO .N.959.122
AGÔSTO DE

DE 24 DE

1966

Dá nova reaaçac cce.orte. 3.9 e 19 e
acrescenta" parágrafo 'ao art. :3; do
Reçulamento do salário~Familia ào

rraoaítuuior.

,O Presidente da, República, usando
dav.atríbuícâo. ,que,'.lhe . confere c. artígó ,.8,7, item, I, da Constituieáo
Considerando, 'as': dúvidascsurgidas
no tocante ao pagamento das quotas
de' saJário-famíliaaoerrip1'8ga',h [1cencíado para
efeíto-ede
auxlltodoença, em 'face da redação dada

ATOS
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aos artigos 3.9 e. 19 do ~'te~pl1amento
aprovado ·pelo Decreto nc 53.153. de
10 de dezembro de 1963;
Considerando que melhor . mterpretaça.o do disposto no art. 19 e no

parágrafo 15' do art. 3.9 'da Lei cúmero 4.263, de 3 de outubro de i9G3.

leva ao entendimento de que o pagamento do salário-família
o tespectívo custeio .,deve'abranger a ,<:0talidade dos empregados .ja empresa,

sem excetuar os que este iam licenciados nos têrmos do art. 476 da
Consolídaçâo das Leis do Trabalho,
uma vez que conservam aquela qualidade;
Considerando a [utisprudência que

vem prevalecendo nos 'I'ríbunaia do
Trabalho a êsse respeito;
Considerando, destarte a neocssidado de deixar,' doravante, a apnca-

çâo da Lei instituidora lo <;';t,\.á... IQfamiüa do trabalhador extreme -te
qualquer dúvida quanto aveste. matéria, decreta:

Art.

1.9

O art. 3.9. mantido c seu

paragrafo úmco. e o art. t9 (lo Regulamento do Sarárto-Famtta
do

'I'raualhador, aprovado ceio Oecretc
n.c 5~1. 153, de 10 de dezesnoro de
1963. passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 3.° rem 1ire,t,'1 ao' saràno-famílía
todo
empregado,
como tal definido no art. '39 e
seu parágrafo UDlCO ta .,UilSOJldacao das LeIS do
t t-a'<amo,

qualquer «uc seja
,'alUI" 3 ,01'ma de sua remuneracao
das
empresas mencionadas io wrt. ,!..9
com a ressalva -onstance da pai-te
final do mesmo artigo."
"Art. 19. Caberá a cada emque seja o número. a dade ~ o estado ~ivü
di? seus 'empregados '" .nueuen
dentemente -íe terem e~f.~is
ou
não, filhos nas -ondíçoe- rerexídas no art. 4Y. ecolhe- mensalmente, ao Instituto ou Instttutos de Aposentadoria e -Peusões
a que estiver vinculada a contrlbuíção relativa 'ao salário-tamüía, que corresponderá à. percentagem de 1,3% (quatro e três
décimos por cento) incidente sôbre
o
salàrfo-de-contríbutçâo,
nettnído na Iegíslação de preví-:
dêncía socral, de todos os empregados da empresa nos termos' do'
artigo 35 e seu parágrafo 29 da
Lei ne 4.863, de 29 de novembro
de 1965.,"

presa, qualquer

Art. 2.Q O parágrafo único co artigo 13 dei Regulamento referido no.
art. 1.9 passa a constituír oaragrafo
primeiro .(§ 1.9), acrescendo-se ao ..,rtdgo o seguinte parágrafo
segundo
(§2.9) .

'

"§ 2.9 No' caso de empregado na si-

tuaçao do art. 47,6 da oonsonuacae
das Leis do .t'raoerno, a empresa, seIícitará ao Instituto de Aposentadona t" Pensões respectivo que passe a
efetuar rhe o pagamento da qUOt11õ_
ou quotas de salárto-tamtha juntamente com a prestação .ío auxluodoença, fazendo-se a necessarra ressalva, por ocasião do reembôlso de
que tratam os arts. 21 a 25"
Art. 3.9. O presente Decreto entrará em vigor a 1.9 de setembro de .
19ô6 revogadas as disposições
em
contrário.
de llJ{iS'
Brasília, 24 de agôsto
145'J da Independência e 789 da Re:.
pública.
H. CASTELLO LRANCO

L. G. do Nascimento

DECREI'O N9 59.123 -

DE.

24

DE

AGOSTO DE 1956

Revoga .dispositivo do Decreto número
1.919, de 19 de dezembro de' 1962.

o Presidente da República, usandoda atríbuíçâo que lhe confere o art. 87,
ítem I da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica revogado o item 7, do
art. 1Q. do Decreto nc 1. 919, de 19 de
dezembro de 1962.
Art. 29 1;;ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília. 24 'de agôsto de 1966; 145l!'
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Raymundo Moniz de Aragão

DECRETO N° 59. 124

DE 25 DE

AGÔSTO DE 1966

Estabelece o salário mínimo regional
para os efeitos preVistos na letra b
do art. 26 da Lei n9 4.239. de 27 de
junho de 1963.

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

ATOS DO PODER

tigo 87. item I, da Constituição, bem
ccmo tendo em vista o disposto no artigo 116, § 29 da Consolidação elas
Leis do Trabalho, e
Considerando que a Lei nv 4.239, de
27 de. junho de 19ú3, em seu art. 26 determina a prestaçâô-de assistência ao
flagelado, pelo Poder público, inclusive
memento
abertura e
manutenção
"frentes de trabalho para a execução
de obras e serviços de emergência",
segundo condições fixadas pelo Conselho Deliberativo da Superintendência
do
Desenvolvimento Econômico do
Nordeste. mediante pagamento semanal,' em dinheiro, ao pessoal alistado
para execução dessas obras e serviços;
Oonsrderando que. observadas as
condições locais e a natureza das reta,
ções de trabalho, deliberou '0. referida
Superm .dência que. em se tratando
de admissão, como auxilio a flagelados,
deveriam ser pagos com diárias minimas a razão de orá '1.000 (mil cruzeiros e )1'$ 1.500 (mil e quinhentos Cruzeiros), a título de salário mínimo de
auxilio a flagelados no "Polígono das
Sêcas", uma vez que êstes
ante a
D. N. Q. C. S. ou a SUDENE não
possuem as mesmas ceraócensücas e
condições do trabalhador normal,
quanto à tormaçâo dos mínimos salariais fixados pelo Decreto '111} 57.900,
de 2 de março de 1966, cujos níveis se
rôssem mantidos, rorçertam a redução
da duracâo. normal do trabalho diário
para o flagelado. Essa redução. a sua
vee.. redundaria em desmesurado aumente de oferta de mão-de-obra de
parte dos flagelados. desnaturando-se.
pelos motivos expostos a-s funções asslstencíaís a que se refere o art. 26 da
Lei r" ·4.239, .de 1963, e, por outro,

DECRETO NI} 59.125 -
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aearre.zarla a dímínuícâo do número
de-necessitados a serem atendidos. provocando,. concomitantemente, deslocação demão-de-obra das atívídades -prfvadas para as "frentes de trabalho de
emergência" .
No meio têrmo proposto._sem dúvida,
está a virtude, considerando que. é
atribuição do Poder Executivo fixar os
níveis de salários mínimo, de auxílio,
a título de. assistência social, bel'. cerne
as condições, de sua aplicação. já que
ínexíste idísposíttvr, legal que proíba a
.fíxaçâo. para a determínaõa região, em
face das respectivas condições econômicas e sociais, de diferentes níveis
de salário-mínimo;
Considerando os 'fatôres de ordemeconômico-social que condicionam, pro
fundamente, a situação da região em
causa, decreta:
Art. le O salário-mínimo, de auxíliç, para os efeitos previstos na letra
b do 'art. 26 õa r.et nv 4.239. de 27 de
junho de 1963, poderá ser ajustado até
o valor que corresponder. à metade do
previsto" para a respectiva região na
tabela a que se refere o Decreto número 57.900, de 2 de marco de Wô6.
Parágrafo ( ';0 - Pagar-se-á, nesse
caso, o saláric correspondane a 'sete
(J't) jornadas, po.r quarenta (40) horas
Qf' trabalho durante a. semana.
Art. :29 ~ste Decreto entrará em vigor na datá de sua -ublír.acâo. revogadas as disposições em cm"lt~ ária.
Brasília, 25 de agôsto de 19€6: 145Q
da Independênela e 78('1 da República.
~

CASTELLQ

r-"

,\Nrn

L. G. do Nascimento e Silva
DE 25 DE AGÕS,TO DE 19$6

Declara pTiOritarza ao aeeenoonnmento do Nordeste, para efeito de isenção
de quaisquer impostos e taxas federais, a im-portação dos equipamentos
novos, sem similar nacional reçutraao. neste descritos e consignados
a ":rn.prêso "Com.pantüa .de Teciâcs Paulista", de paulista (PE).

o Presidente da República, usando das atribuições 'que lhe confere
o artigo 87, Item 1. da Constdtuíçâo Federal e nos termos do artigo 18.
da Lei nv 3.692 .de ~5 de dez- mbro de 1959 e ainda, considerando que
o Oonseího Deliberativo, da Supertntendêncía 'do Desenvolvimento do Nordeste
SUDENE através da Resolução nc 2.169, de 2 de março de 19ô6,
aprovou Parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo tôsse
reconhecida como prtorttáría para o desenvolvimento da região. para efeito
de isenção de quaisquer impostos e taxas federais, a importação de equipamentes novos, sem similar nacional registrado, neste descritos, a: serem

importados pela emprêsa '~qompanhia de Te,ciclOS,pl:)..ulista", -dev Paulists,
<PE)e'destinadó:s, ao reaparelnamentc de sua indústria, têxtil;
Considerando O . atestado , pelo 'Conselho de' Politica' Aduaneira;
Considerando,~nftrri, o .maís que consta, da Exposição de Motivos em
que o guperrntenderite da SUDID{E errcamínhóu a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art;19', Fica declarada prioritária ,.a.o desenvolvimento do Nordeste
pata, efeito defsencao de quaisquer Impostos, e. taxas reõerais, 3:-' importaçã~
·de: equípamentoa novo~, sem, .stmilar naoionsu registraõo, a segutr vdescrjtos
e consign'ad'os à ~mprêsa "CompaDhiade Tecidos pàulista", ,<le Pa,ulista(PE)

Item

I ..
.1
I.Quantid~de, ,I Valor

ESPECIFIOAÇAO

1

1

.aser·1
Importada 1 OIF

\

1

dros,para~O

i
I

l

cores, e', equipamento

"WARD LEONARD" completo 111-1
I cruswe. "M,ANS,ARD" ,de secagem, J
1 de, .tabrtcaçao ~ exportação da' firma!
["RelVO;! LTD";. [lo. Praga c.:: Tche-I
\

I
I

2

cosiovaquià.. ,
" '.
Peso líquido38.420Kg~

·00

I

I
I
1

'I

'
••••••••

!

1
1

automática para atar fiOS. I
"TITAN'" modê- I
lo GK-6-B, com equípamento-com-']
preto, de fabrtcaçao e exportaçao ]
d-e"Trr AN " ,. de Copenhaguec-c ninamarca. ','
,

1

Pêsollquido.395Kg

I
1

I

1 ,Máquina

1\

I

I
I

I

,I

iI

ce uruume, marca

',I

TOTAL

·-<.,

_

,

)JS$

1

II MáQUin.
a.comPleta, para estari1}J.a,r.'t.'e~'I
Cl,C1os,marca'''ELITEX'', com, cüín- I

I

Totai

1
11

I

1

I
I
I

I

63;287

6.306

69.593

Art. 29 _ Est:epecreto entrará 'em vigor na' data de. .sua 'publicação' revogaaas,a,s dísposíçôes em contrárto.
"
,

Brasília, 25 de agôsto de 1966; 1459

d~'

Irl:depe'ndên'cla,e,'789 .da. República.

H. CASTELLO ·,BRANCO

Octavio Bulhões
soao Gonçalves. de Souza
DÉC-RETO',NQ"5~~126'~' DE'25'DE.'
AGÔSTO DE

1966

'Autoriza Irutustría e comeTcio de
Mineracão. BTas,H Central '"Jncí)miorce- S. ',A. Óa 'pesquisarmzne.rio.
manganês' :no.,:munictpiQ: de Portei-o

ae

Tinha,., Estado ,de,. Minas .:Ge,razs.

O.' Presidente- çla:-ReplÍbljca", jsandc
dar.atrtbuíçâo .que- lhé.. confere '0,4').".:::0'
tígo. .87',; .no -I,,; da. Cop.stituiçãQ,.:e,:,uos
têrmos. do .De:creto,::lei·"nQ, 1:.98,5. :::de

j::uleiró 'de'. '1940 :(06digb,d~' Minas) 'decreta:
'
Art. 19 Fica autorizada' Indústria
e ,Comér,c.io,de Míneraçâo-jgrasfl Oentra~'.'~nootil1brac" S.: ,:A. a .pesquisar
~inério, de .maneenês.em. terrenos, de
propriedade, de •• Pacífico Pedroao .'dos
Santos .e D,elmir.o:.peqroso" dos vSantos: na-lugar .•.dencmínado mamereíre.
dist,ri~o .de.. .Gorutuba... munícípíoc-de
port~irinh3J,: Estado::de :-Minas·'Gerais,
.numa -área: ,;de'·sessenta,.·, e':sete . nccte-

'29, 'de

ATOS

DO P9DER EXECUTIVO

res e trinta e nove ares (67. 39 ha)
delimitada por um polígono iri'egular;
que tem um vértice no canto nordeste
{NE) da casa-sede da Fazenda Alegre e os lados a partir dêsse Vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: quatrocentos e vinte e
cinco metros (425 fi) quarenta e três
graus nordeste (439 NE); oitocentos
e setenta e três metros (873 m) , trmta
graus sudeste (309 SE); novecentos e
noventa metros (990 m) , quarenta e
três graus sudoeste (439 SW); mil e
quarenta metros (1.040 rn) , dez graus
quarenta minutos' noroeste (lOQ 40'
NVI); o quinto e último lado é o
segmento retilíneo que partindo da
extremidade do quarto lado .ecscnto
vai ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento uprovadc pelo Decreto nv 51. 726, . de 19
de fevereiro de 1963, e da Resolução
nv 3, de 30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de gnergía Nuclear,
.Art. 29 O título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa. de seiscentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 680)
e será, válido -por dois (2) anos a
contar da data da transcrição no livro próprio de Autorizações de Pesquisa.
Art. 3° Revogam-se as dispostções
em contrário,
Brasília, 25 de agôsto de 1966; 1159
da Independência e 789. da República.
I{.

CASTELLQ BRANco
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cisco Félix, Manoel Flôr da silva, Josino da Silva Duarte e outros no
imóvel rural Fazenda poço de Pora,
nos lugares denominados Sítios Bela
Vista e Surubim, distrito de Poço ne
Fora, munícípío de ouraca, 'Estado da
Bahia numa área dequatrcC8:1t.oS
noventa e nove' hectares cinqüenta e
dois ares e setenta e dois centiares
(499.5272 ha i . _deliml tada por um re·
tângulo, que tem um vértice a dois
mil novecentos e sessenta e cinco metros e vinte e oito centímetros .... : ..
(2. 965,2ÜID), no rumo verdadeiro de
setenta e seis graus e treze minutos
e dez segundos sudeste (769 13' 10"
SE'), do canto nordeste (NE) da 89.Sasede do sítio Bela Vista e os lados
divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil trezentos oitenta e três metros (1.383 m) setenta graus nordeste (70'." NE); três mil seiscentos e
onze metros e noventa e Um centímetrôs (3.611,91m), vinte graus sudeste (209 SE).

Parágrafo único. A execucâc da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de revcrelrq de' 1963, e da Resolucâo l1Ç 3.
de 30 de abrtl de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.

Art. 2'."0 título da autorização de
pesquisa, Que será uma via autêntica
dêste decreto pagará a taxa de cíuco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000) e será válido por dois (2) anos a contar da
data da, transcrição no livro própria
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposíções

Mauro Thibau

em contrário.
DECRETO N9 59.127
ACÔSTo DE 1966

DE

25

DE

Autoriza a Companhia Brasileira do
Zinco a pesquisar minério de ccõre
no municipio de Curcçà, Estar1Q
da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da constituição e nos
têrmos do Decreto-lei no 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de JVü':'
nas). decreta:
Art. I? Fica autcrízada a Companhia Brasileira do Zinco a pesquisar
minério de cobre em terrenos de Lf:'.Obíno da Silva Duarte, Avelíno Fran-

Brasília, 25 de agôsto de 1966; 145'?
da Independência e 789 da Repú-

blica"
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO NÇ> 59.128
DE 25 D'li:
AGÔSTO DE 1966
Autoriza O c i d a dão brosiieíro Jos&.
Pereira Corooüuü Filho a pesquisar quartzo no municí.pio de Passti
Quatro, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República" usando'
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da, Constituição.e nos

322
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têrmcs do Decreto-lei nc 1.985, de, 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:

de janeiro de 1940 (Código de Minas),

Art. 19 Fica. autorizado o cidadão
brasileiro José Pereira CarvalhalFl..

lho a pesquisar quartzo em terr-enos
de sua propriedade no lugar denomina,dosertão _dos Ferreiras, distrito

de Pinbeirinhos, município de Passa
Quatro" Estado
de
Minas Gerais,
numa área de quinze hectares (15
ha) delimitada por um retângulo. que

tem um vértice a duzentos e dez me,
troa-e oitenta centímetros (210,80- mr ,
no rumo magnéticc de quarenta e
seis graus sudoeste (469 SW) da bar.

ra. do córrego José' de Lorenzo no
córrego da Tiririca e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
quinhentos metros (500 mi : quaren ..
ta e oito graus e quarenta mmutos
s U d o e s t e (48l? 40' SW); trezentos
metros (300 m) , quarenta e um
graus e vinte minutos noroeste (41Q
20' SW).

'

Parágrafo único. A execução da'
presente - autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51. 726, de 19
de fevereiro jt- 1963 e 1<> Resolução
ng3, de 30 de -abr-il de 1965. da _Cotnissên Naciona' de Ene-ete Nuolear.

Art. 2Q O titulo da autorização de
pesqrcsa. que sere uma VIl: autêntica
dêste decreto; pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cl'S 300) e será válido po. dois (2) anos a 'contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro á8,S Autorízacões de Pescutsa.
A.rt. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário,
Brasília, 25 de agôsto de 1966; 1459
da Independência e 789 , da Repú~
blica.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO

N9

59.129

AGÔSTO DE

DE -25 DE

1966

Autoriza o ciaaàão brasileiro Hetoecio
de Jesus Resende Chaves' a pesq11igar cassiterita, no município de Resende Costa, Estado de Minas Ge-

rczs .

o Presidente

da

art. 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos. do Decrete-lei ne 1.985, de 29

atrtbuíçâo

da República, usando
q~e

lhe

confere

o

decreta:
Art '1'.) Ftca au.oríaado o cadactac
bresüeíro Helvécio .IE Jesus !:"I,êsenja
Chaves ti pesquisar nsstter-ta em
terrenos de p, "lifC1e-é'.ade de MI'!., -ia V<.t
Ientma Rpo]ogu"s .rhaves, Jose Ma-ia
Chaves, A'lt(·I;'o ue Pádua Chaves e

outros, m iugo:>.,r nenomtnado ,-;, oubuca, <ilS~l'·'tA e -c untcípío de ecesende
Cesta, Esr'1Pl' CH Mlu'as Gerais numa
área de crirua f r ove hectares o'~·.~I}t.a
e três are- < : , ' JJ ·01 enta e 'u.icc ;~en
tiares (39,8355 ha) , derímjtada por
um polígono irregular, que tem, 11111

vértice a oitocentos e cinco met-es
(3D5 m) . no, rumo verdadeiro de cinco
graus e trinta minutos noroeste
(59 30' NW), da barra do córrego 00
Brumado no 'Ribeirão Mosquito e os
lados a partir dêsse .. vértice, os o.eguíntes comprímentoa e rumos verna-,
dctros: noventa e dois metros (92 tn l ,
setenta e sete graus e dez mínutoa
noroeste (779 10' NW); cento e onze
metros 011 mr , oitenta e nove graus
e dois minutos noroeste (899 02' I'J'W);
duzentos e um metros (201 m) , sessenta e sete graus noroeste (679 NW) ;
seiscentos e sessenta e cinco metros
(665 m) , trinta e cinco graus e um
minuto nordeste (359 01'- NE); setecentos e vinte e dois metros (7-22 rm ,
quarenta e nove graus e doze mmutos sudeste (499 12' SE); trezentos e
oitenta e dois metros /382 mj , trinta.
e três graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (339 45' SW); o sétimo
e último iedo é o segmento retinneo
que partindo da extremidade do sexto
lado descrito vai ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fíca sujeita 8,S,
estipulações de Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726. .de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução no '3,
de 30 de abril de 1965, da X'ormssãc
Nacional de Energia Nuclear.
Art.. 29 () uturo oe aut?l'ização ,de
pesquisa, que será lima via autêntaca
dêste decreto, pagara a taxa de
quatrocentos cruzeiros <Cr$ 400) e
sere valido por d9is (2) anos a cont'}1'
da data da transcrtçãc no livro pro-

ATOS DO PODER ExECUTIVO

prio de RegIstro das Autonzacões. de
Pesquisa.
'Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrárfo .
Brasília,
145\1

da

25

de

de

agôsto

Independência

e

1966;

789

da

Repúblíce .
H",

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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aprovaçâc dos projetos, serão determínados df, características técnicas das
instalações.
Art. 49 A concessionária deverá Mtisfazer as seguintes exigências:
1 - Submeter à aprovação õo Mi·
ntstro das Minas e Energia, em três
(3), vias, dentro do prazo de cento e
oitenta. (180) dias, a contar da data
da pubticacâc dêste Decreto, os. estudos, projetos e orçamentos relativos
ROS sistemas de tranemíssâo e de djs~'

trnnncão.

DECRETO N9 59.130
DE 25 DF
I\.GÔSTO DE 1966
Restrmçe a eoac de priVilegio àa
Prefeitura Municlpal de Alto Rio
Doce e outorga à Centrais Elétrica.s
de Minas Gerais S .A. a respectiva
concessão.

o

presidente da República, usando
da' atrtbutçâo que lhe confere o 31'tígu 87 mctso I, da Constituição e
nos têrmos do art. 5" do Decreto-Ieí
nc 852 'de 11 de novembro de 1938 e
do art. SC do Decreto-lei nv 3.163 de
25 de .outubro de 1941 .decreta:
Art 1\ Fica restrmgrda a zona de
concessão da Prefeitura Muntcípal de
Alto Ríc Doce, Estado- de Minas Geraís.imedíante a exclusão dos dístrttcs
da sede e de' Missionários.
Art. 2'" E outorgada; a Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A., concessão para distribuir energia elétrtca uos
distritos da sede e de Missionários. no
Muníctpio de Alto Rio Doce, ficando
autorizada a construir os sistemas de
transmissão e de distribuição que se
fizerem necessanos.
Art. 3" Os oens e mstajações de
propriedade da Prefeitura Municlpa 1
de Alto Rio Doce que no momento,
existírerr em runcão eXCJUS1Va dos
serviços ce produção. transmissão e
dtstríbuicão de energia elétrica nos
distritos ficam desvinculados tta concessao ora transrerrda nao podendo
porem, ser efetuada a sua retirada de
serviço enquanto não nouver. por sua
aubsttturçâo. outros instalados peja
nova concessronarra.
Paràgrarc- umco , Em portaria dO
Mínístrc dás Minas e Energia, apos a

n - Iniciar e concluir as obras 110S
prazos que forein estabelecidos pelo"
Ministro das Minas e Energia, execurando-as de acõrdo com -os projetos aprovados e as moõirtcacões que
rorem autorizadas.
Paràgrato, único. Os prazos rerendos neste artigo poderão ser prorroga"dos por ato do 'MInistro das Mínaa e
Energia.
Art. 5<; As tarifas do Iornecímento
de energia elétrica serão fixadas. e revistas trienalmente pelo Departamento Nacional de Águas e Energia. com
aprovacào do Ministro das Mtnaa e
Energia
Art. -13 9 A presente concessão vteorará pelo prazo de trinta (30) dias
Art. 79 Findo o prazo de concesos bens e instalações que
no momento. existirem em função
exclusiva e permanente dos servtcos
concedídos reverterão à União.

são todos

Art 8\ A concessionane poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condtcões que vjeren~ 'a
ser P.st,ipuladas.
Paràgrarr único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere ÉSLe artigo até seis (6) meses
antes ne ttndar o prazo de vtgencra
da concessão, entendendo-se, se nàc.
fizer qUE' não pretende a renovacao.

°

Art. !-}~ Este Decreto -entra em _vigor na data de sua ptmlrcucào, revogadas as dtsposícões em contrário
Brasina 25 ce agôsto de 1966; 145-?
da Indepenoêncta e 789 da Repútníca.
H

CASTELLO. BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO NQ 59.131 -

DE

25

DE

AGÔSTO DE 1966

Autoriza o cidadão brasileiro José de
Barros Sobrinho a pesquisar mtea
no município de Galiléia, Estado

de Minâs Gerais.

no tívro próprio de Registro das Autorizações de pesquisa,
Art. 39 Revogam-se as disposições:
em contrário.
Brasília, 25 de agõsto de 1956;
14·5<:' .da Independência e 78.9 da
Repúblíca..

o

Presidente da República, usando
atribuição que 'lhe confere o
8,1't. 87, nc I, da Constdtuíção e nos
tél1110S do Decreto.:.lei nc 1. 985, d'e 29

H.

. de janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 1Q Fica autoriz-ado o cidadão
brasileiro José de Berros Sobrinho a
pesquisar mica em terrenos de proprradade de Paulo Ernesto Pedrosa
-Campos no - lugar denominado CÓr·rego São Paulo, distríto.e: município
de Galiléia, Estado de Minas Gerais,
numa área de duzentos e quarenta'
hectares e setenta e seis ares (240,76
ha) , delimitada por um polígono ir:'
regular, que tem um vértice a cento
e sessenta, e cinco metros (165 rru, no
rumo magnético de três graus nordeste (39 NE), da barra da Vazante
São Pedro no Córrego São Paulo e
os lados a partir desse vértice,' os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: hum' mil duzentos e ortente
metros (l.280 m) , vinte e oito graus
noroeste (289 NW); hum mil trezentos e quarenta e cinco metros U.J45
anj , quinze graus e trinta minutos
sudoeste (159 30' SW); hum mil seiscentos e trinta e dois metros <1.632
mj , vinte e três graus e trmta minutos sudeste, (239 30', SE); hum mil
duzentos e oitenta e "seis metros (1,286
m) ,setenta e-nove graus nordeste (7S9
NE); o quinto e último lado é o segmento ..retálineo que partindo da extremidade do quarto lado descrito alcançar o vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
'Presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51..726, de' 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução nc 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia .Nuclear~
Art. 29 O titulo da autorízaçáo de
pesquisa, que será. uma via autêntica
dêste decreto, pagará. a ta-xa de
dois mil quatrocentos e dez cruzeiros
(Cr$ 2.410) e será válido por dois (2)
.anos a "contar da data da transcrição

CASTELLD BRANCO

Mauro Thibau

da

DECRETO N9 59.132 AGÓSTO DE

DE

25

DE

1966

Autoriza a Preieitura Municipal de
Belo Horizonte a pesqufuar acre no
município de Betim, Estado de Mi-

nas" Gerais.

o

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o
art. 87, no I, da Constdtutcâc e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art.. 19 Fica autorizada a Prefeitura
Muntcípal de Belo Hortzonte .a pesquísar acre em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Serrinha, distrito e município de Betdm,
Estado de Minas Gerais, numa área
de cinqüenta e oito hectares e dezesseis ares (58,16 ha) , delimitada por
um polígono .irregular, que tem um
vértice a duzentos metros (200 mj .
no fumo magnético .de cinqüenta e
dois graus e cinqüenta e um. minutos
sudeste (529 51' SE); do canto nordeste (NE) da base da torre número
duzentos e setenta e seis (276) da linha de transmissão daCEMIG t. os
lados a partir d'êsse Vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: novecentos e trinta metros (930
m) , dezessete graus cinqüenta 2 quatro minutos sudoeste (17l? 54' SW);
quatrocentos e trinta e cinco 111e1;r03
(435 mi sessenta graus vinte t um
mmutcs sudeste (609 21' SE); quatrocentos e noventa metros (490 00),'
oitenta e sete graus quarenta e cinco
minutos nordeste (87945' NE); cento
e sessenta e cinco metros e setenta
centímetros (165,70 m) , três
graus
quarenta e cmco minutos noroeste
(139 45' NW); quarenta e seis metros
e nove centlmetros (46,09 mi , vinte e
um graus quinze minutos noroeste
(219 15' NW); setenta e três metros
e quarenta e sete -centímetros (73,47
da

l
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m) , 'vinte e cinco graus três minutos
noroeste (259 03' NW) ; sessenta e dota
'metros e noventa e cinco centímetros
(62,95 m) , sessenta e oito graus quarente e cinco minutos noroeste (689 45'
NW); cinqüenta metros vinte e quatro centímetros (50,24 mi. trinta e
dois graus cinqüenta e sete minutos
noroeste (329 57' NW); cinqüenta e
sete metros quarenta e dois centímetros (57,42 m) , vinte e um graus sete
minutos' noroeste (21 Q 07' NW); cento
e trinta e sete metros e noventa e
dois centímetros (137,92 m) , vinte e
um graus quarenta e sete minutos
noroeste (21 Q 47' NW); trezentos e
nove metros e dez centímetros (309,10
m) , vinte e oito graus e nove minutos
nordeste (28Q 09' NE); cinqüenta metros e setenta e cinco centímetros
(50,75 m) , sessenta e -sete graus e crnqüenta e um minutos noroeste (679 51'
NW). O décimo terceiro lado é o segmento retilíneo que une a extremidade do décimo segundo lado ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução .tí:.a
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução no 3,
de 30 de' abril de 1965, da comtsss..o
Nacion-al de Energia Nuclear.
'
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
quinhentos e noventa cruzeiros .....
ccrs 590) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das Autorizações dé Pesquisa.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 25 de agôsto de 1966;
145'? da Independência e 789 .t a
República.
H.

CABTELL'Ü BRANCO

B(lauro Thibau

DECRETO NQ 59.133 - DE 25 DE
AGÔSTO DE 1966
Autoriza o cidadão brasileiro Afroâizio Witzel a pesquisar argila e
areia quartzoea, no município de
Mogí das Cruzes, Estado de 810
Paulo.

O Presidente. .da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, nv I, da Constituição e nos
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têrmos do Decreto-lei no 1.985, de 29de janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art: 19 Fica autortaa-io o cídadãcbrasileiro errootato Wit,lt~l a pesquisar
argila e areia quartzosa em te.rl'enos
d'e propriedade dos 81'S. Hens wilnerm
Ríebrecht 'f ildegard St.reger, Marcelo
Streger, Gerda streser, Ruíza StregerTurelli e Hamilcar 'rurc'n. no lugar
denominado Vila Suíça e POrteiro.
Preta no municínlo de ~.j[agi das Cruzes, Estado de São Paulo, numa área
de cinqüenta e cint-o hectares e cinqüenta ares ,',55,50 na) df>iimitada por
um polígono que tem um vértice no
marco do quilômetro ctuqüenta e cinco
(Km 55) da antiga rodovia Rio-São
Paulo no trecho Mogt das Cruzes
.Iacareí, e os lados a pacuir do vértice
considerado são assim definidos: O
primeiro rado é o alinhamento, Jado
esquerdo da rodovia referida no sentido de Jacarei para Mogi das Cruzes,
tendo .o referido lado o comprrmentc'
de seiscentos e setenta e três metros;
O segundo lado é um segmento retlIíneo com seiscentos metros (6GO rm.
que parte da extremidade do primeiro
lado com o rumo verdadeira de trinta,
e oito graus sudeste (389 SE>; O terceiro lado é um segmento tetiüueo,
com novecentos e vinte e cinco metros . (925 m) que parte da extremidade do segundo lado com o rumo
verdadeiro de cmuüenta e dois graus
nordeste (529 NE); O quarto l.a.doé
o segmento retilíneo que partindo da
extremidade do terceiro lado descrito,
com o rumo verdadeiro de trinta e
oito graus noroeste (389 NW), alcança
a margem da rodovia citada; O quinto
e último lado é o trecho de alinhamento da Todavia compreendido entre
a extremidade do quarto lado e o
marco de quilômetro cinqüenta e cinco' (Km 55).
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de'
quinhentos e sessenta cruzeiros .....
(Crg 560) e será válido por dois (2)
anos a. contar da data da transcriçãono livro próprio de Registro das An~
tcnzaçõcs de Pesquisa.
Are, 39 Revogam -se as disposições
em contrário,
Brasília, 25 ele agôsto de 1965;
V.J59 da Independência e 789 d'i\.
c-c

República,
H,

C,iST;;;LLO BRANCO

'MauTo Thíbau
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DECRETO NQ 59.134 -

DE

no

25

PODER EXECU'I'IVO

DE

AGÔSTO DE 1966

A.utoriz'a Plumbutn S. A. IndilstrW
Brasileira de Mineração a pesqUisar chumbo, no municipio de Adl'ianópolis, Estado do Paraná.

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, ns l, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n 9, 1. 985, àe ,29
de janeiro de 1940 <Código de Minas)
decreta:
J

Art. 19 Fica autorizado Plumbum
S. A. Indústria Brasileira de Mine-

ração a pesquisar chumbo, em terrenos devolutas, no lugar denominado
Bôa Vista ou Matâo, 'distr-ito e munrcípío de _Adríanópolie, Estado, do Pa-

estípulacões do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.72.6, de' 19 de
fevereiro de 1963 e da Resoluçã-o nc 3
de 30 de abril de 1965, da COlUi.S5ã~
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma vía autêntica
dêate decreto, pagará a taxa de
dois mil trezentos e noventa cruzeiros
(CrIE> 2.390) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das Au. torfzações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 25 de' agôstc de 1966·
1459 da Independência e 789 ~
República.

-

raná, numa área de duzentos e trinta

H.

CASTELLO BRANCO

e nove .hectares e vinte e sete ares
(239,27 ha) , delimitada por- um polígono irregular, que tem um vértice a
mil e sessenta e sete metros e cinqüenta e dois centímetros (1.067,52
m) , no rumo verdadeiro de -doze
!6TauS e quarenta e oito minutos noroeste (129 48' NW), do canto Sul (S)
da casa do senhor Virgilio Bueno e
05 .lados a partir cesse vértice, os seguintes comprimentos 'e rumos verdadeiros: mil duzentos e três metros
e noventa e três centímetros (1 :203,93
nn; sessenta e dois graus e oito mínutoa nordeste (629- g8' NE); _' setecentos e noventa e tres metros e setenta. e três. centímetros (793,73 m) ,
quarenta e OIto graus e vinte e um
minutos nordeste (489 21' NE); .duzentos e noventa e três metros e quarenta e sete centímetros (293,47' fi),
sete graus e um minuto nordeste (79
01' NE); cento e sessenta, e quatro
metros e vinte ,. e dois centímetros
(164,22 m) , trinta e quatro graus e
dez minutos noroeste (349 lO' NW);
novecentos metros (900 m) , setenta e
um graus e trinta minutos sudoeste
(71Çl~ ao' SW); seiscentos metros (600
m) , vinte é oito graus e trmta..minutos noroeste (289 30' NW); mil trezentos e oitenta e nove metros e .noventa e nove centímetros (1.389,99
m) , setenta graus e vinte e três minutos sudoeste (709 23' SW); o oitavo
e último lado é o segmento retninec
que, partindo da extremidade do sétime lado descrito, une ao vértice de.
partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às

Muw'o' Thibau

DECRETO NQ 59.135 -

DE.

25

DE

AGÔSTO' DE 1966

Autoriza Construções e Comercio, Camanjo Corréu S. A. a pesquisa1
agalmatolito no município de Ma w
teus Leme, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâc que lhe confere o
ar t. 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de '[anelrc de 1940 <Código de Minas)
decreta:'
'

Art. 1Q Fica autorizada Construções e Comércio camargo Corrêa S. A.
a pesquisar agalmatolito em terrenos de SUa propriedade no lugar
denominado Sitio 0'0 Melão distrito 6:
município de Mateus Leme,' Estado de
Minas Gerais, numa área de quarenta
e oíto hectares e vinte e dois ares
(48,22 nar. delimitada por' um pongano irregular, que tem um vértice no
ponto ma-is ao norte do Sítio do Melão, no canto da cêrca divisória entre
êste Sitio e os terrenos de José Vicente 'Moreira onde se localiza a área
de JaYl'0.., decreto múmero quarenta e'
quatro mil setecentos e noventa e
quatro (44.794), de, seis (6) de, novembro .ce mil novecentos e cinqüenta, e oito (1958), da Mineração Mateus
L~m.e Ltda., e o,s lados a pártár desse
vértíce, OS seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: mil cento cinqüenta e oito metros e" vinte cehumetros 0.153,20 fi), trinta Bum
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graus e trinta minutos noroeste (319
:30' NW); quatrocentos sessenta e cin-

co metros

e noventa

centímetros

(465,90 m) , cinqüenta e um minutos
nordeste (51' NE) ; cento e trinta e oito
metros e dez centímetros (138,10 fi),

sessenta e seis graus treze minutos
noroeste (66? 13' NW); seíscentos
metros (600 m) , vinte e cinco graus
trinta e oito minutos sudoeste (25'"
3S' SW); quatrocentos e trinta e quatro metros e setenta centímetros
(434,70m), vinte e dois graus e três
minutos" sudeste (22? 03' SE); seiscentos e trinta e seís. metros e quarenta centímetros <636,40m), quarenta
e oito graus e onze minutos sudoeste
(489 11' SE). O sétimo (7 9) e últrmo
lado é o segmento retilineo que par-:
Onda da extremídáde do sexto (69 ) .
lado descrito vai ao vértice de partída..
Parágrafo único. A .execução ca
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado' pelo Decreto nv 51.726, de 19. de
fevereiro de 1963 e da Resolução ns 3,
de 30 de .abrtl de 1965. da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decrete, pagará a taxa de
quatrocentos e noventa cruzeiros
(Crg 490) e será válido' por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das Autorraaçôes de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em con trário .
Brasília, 25 de agôstc de 1966;
145(' da Independéncía" e 789 da
República.
H,

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau "

DECRETO N° 59.136
AGÔSTO DE 1966

DE

25

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Lino
Gomes Pacheco a pesquisa?' , teiae1Jatõ no município de Divino das
Laranieircs, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando

da

atribuição

que

lhe

confere

o
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art. 8'7, nc I, da' Constituição e nos
têl1TIOS do Decreto-Ieí nv 1.925, ee 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta
Art. to Fica autorizado o cidadão
brasileiro Lino Gomes Pacheco a -pesquisar feldspato em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado Linopclís, distrito e munícipio ae U1Vm'iJ
das Laranjeiras, Estado de Mina-s Ge,
raia, numa área de cinqüenta het.tarés noventa e dois ares e trtnta e dcía
eentiares (50,9232 ha) , dehmitectu pOI
um polígono irregular que tem um
vérttee a setecentos e cinqüenta e um
metros (751 mi , no rumo magnetíco
de sessenta e sete graus e trtnra e
õlnco minutos nordeste (67? 35' NE),
do canto sudeste (SE) da casa sede
da Fazenda de sua propriedade € (I!!
lados fi. parbír desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos megnéticos: quinhentos e dez metros
(510 m) , vinte e um grausnordesta
(21'" NE); quatrocentos e trinta e dO!3
metros (432 m) , -sessenta e dois grau..
e vinte minutos nordeste (62Q . 20'
NE); hum mil e doze metros <1.012
m) , sessenta e dois graus e quarenta
minutos sudeste (62? 40' SE). O
quarto e último rado é o segmento
retilíneo que parüindo da extremidade
do terceiro lado descrito. alcance. o
vértice de partida.
"
Parágrafo Único. A execução da
presente autorízação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Rescluoâo ns 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
quinhentos e dez cruzeiros (Ci;$ 510),
e eerá válido por dois (2) anos a con ..
tar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 3(' Revogam-se as dísposrções
em contrário.
Brasília, 25 de agosto de 1966:
1459 da Independência e 78() d',",
.Repúblicf;t.
H.

CASTELLO BRANCO

'Mauro Thibau
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DECRETO N9 59.137

DE

25

DE

AGÔSTO DE 1966

C'oncede à Mesquita & Pastor Ltãa.,
autorização para tuncicmor como
emprêsa de mineração,

e regulamentos em vigor ou que venham a vígorer aôbre o objeto desta
autorização,
Brasília. 25 de agôeto - de 1966;
145q da Independência e 73\1 da
República.
H,

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, nc 1, da constituição e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
ne 938; de

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 59.139 AGÔSTO DE 1966

8 de dezembro de 193B,

decreta:

DE

25

DE

Artigo único. E' concedida à Me:",~
quita & Pastor Ltda., constituida por .
contrato social de t de março de 1951
arquivado no D.N.I.C. sob nc 39.163:
alterado pelos instrumentos de 17 de
janeiro de 1952, de 21 de janeiro de

Autoriza o cidadão brasileiro' roem:
tno ;He.nrique Corrêa a pesquisar
cassiterita no municipio de Pôr ia
Velho, Território Federal de Ron·

1964 e. de 5 de outubro de 1965 com
sede na cidade do Rio de Janeiro.

da República, usarmo
da atribuição que lhe confere o
art. 87, nc I, da Constituição e nos
têrmoa do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), .
decreta:
Art. 19 Ficª,autoriz'ado o cídaôãu
bresíleíro Jacintho Henrique. Corrêa
a pesquisar cassiterita em' terrenos
devolutas' no lugar denominado, RiO
são Lourenço, distrito de Juci-Parana
município de Pôrto Velho,' TerritOl'~Ó'
Federal. de Rondônia, numa área (lI'"
quinhentos hectares (500 ha) , dehmíteda por um retângulo, que tem
um, vértice a mil quinhentos e cin
qüenta metros <1,550 m) , no rumo
magnético de quarenta e oito graus
dez minutos noroeste (489 10' N"\V),
da confluência do Igarapé Sauviuna
com o Igarapé da Cobra e os lados
a partir dêsse vértice, os, seguintes
comprímentos e rumos rriagnétíoos,
mil e duzentos e cinqüenta metros
(1.250 m) , sul (8); quatro mil metros
(4.000 m) , oeste (W); mil duzentos e
cinqüenta metros (1.200 mj , norte
(Ni ; o quarto e último lado é o segmento retilíneo que une a extrcrru
dade do terceiro lado descrito ao vértice de parf.ída.
Parágrafo único. A cxecucao vcc
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução nc .;1,
de 30 de abril' de 1965. da comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autortzação de
pesquisa, qUE: será uma via autêntica..

Estado d~ .Guanabara, autorízaçãc
para funcionar como-emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir
integralmente as leis e regulamentes
em vigor ou que venham a vísorar
sôbre o objeto desta autorização ~
Brasília,
145q

da

República.
H.

25 de acosto de 1966'
Independência e 78q d'~

CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO Nq 59,138
DE 25
AGÔSTO DE 1966

DE

Concede à Mineração Borrazam do
Brasil t.taa, autorização para funcionar como emprêsa de min~ra~
ção.

o

Pr~side~te da República, usando
atríbulçâo que lhe confere o
art. ~7, no I, da Constituição e tendo
etn. vista o que dispõe o Decreto-lei

da.

nc 938, de 8 de dezembro de 1938
decreta:
'
Artigo único. :Ê concedida à Míneraç~o Barrazan do Brasil Ltda., constdtuida por. contrato social «e 2~( de
dez~~bro de 1965, com sede na cidade
do RIO
~an~iro, Estado da Guanabara, a~honzaçao para funcionar- como
empresa de mineração, ficando obrfgada-a cumprir integralmente as leis

qe

aoma,
o Presidente

>
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dêste decreto. pagará ',;, taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000) ~ será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcflçâo no livro próprio
de Registro das autonsecõ,,s de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dísposíções
em contrario.
Brasília. 25 de agôsto de 1966;
1459 da Independência e 789 da
República .
Afauro Thibau
.DE 25 DE

AGÓSTO DE 1966

Decrara de utilidade pública o Se1'~
vico de Assistência Rural com sede
em Natal, Estado do Rio Grande
do Norte.
O Presidente da República, usando
da atríbuíçâc que lhe" confere o
art. 87, item I, da Constituição Federal e atendendo ao que consta do
Processo M.J.N.!. 27.763, .de 1961,
decreta:

Artigo único. É declarado de utilídade pública, nos têrmos do art. 10
da Lei n« 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 10 do 'Regulamenta aprovado pelo Decreto núme1'0 5{}'517, de 2 de
maio de 1961, o
Serviço de Assistência, Rural, com
sede em Natal, Estado do Rio Grande
do Norte.
Brasília, 25 de agôstc - de 1966;
1459 da Independência e 789 da
. República.
H.

CASTELLO BMNCO

Certos Medeiros Silva

DECRETO N9 59.141 -

Art. 29 ":ltste decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 25 de agôsto de. i966;
145Q da Independência e 789 da
República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Raymundo Moniz de Aragão

DECRETO"N9 59.142 - DE 25
AGÔSTO DE 1966
'

DE

Concede autorização para o funcionamento da Escola Superior de Quimica' "Oswaldo Cruz" de São Paulo.

H. CASTELLO BRANCO

DECRETO NO 59.140 -

329

DE

25 DE

AGÔSTO DE 1966

COncede reconhecimento à Faculdade
de Direito da Universidaàe Católica
de Pernambuco.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 23 do Decreto-lei
nv 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Art. 10 li: concedido reconhecimento
à Faculdade de Direito da Untverstcace Católica de Pernambuco.

o Presidente. da República, no uso
da atribuição' que lhe confere ·0
art. 87, I, da Constituição e tendo em
vista o disposto no Deereto-Ieí nú ~
mero 421, de 11 de maio de 1938,
decreta:
Art. 19 É concedida autorização
para o funcionamento d'a Escol:3. Superior de Química "Oswaldo Cruz",
da Capital do Estado de 'São Paulo,
Art. 29 ·tJ:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília; 25 de agôsto de 196B;
1450 da Jndependêncía e 78Q d'ã
República.
H. CASTELLO BRANCO
Raymundo Iâoniz de Amgão
DECRETO

N9

59 .143

~ DE

AGÔSTO DE 1966

25 DE

.

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Direito de São João da Boa
Vista, no Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, nv I, da Constituição Pederal. nos têrmos Q'O art. 23 do
Decreto-lei no 421, de 11 de maio de
1938 e tendo em vista os elementos
constantes do Processo nv 58.768-65,
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta;
Art. 19 11: concedida autortzacão
pera o funcionamento da Faculdade
de Direito de São João da Boa Vista,
no Estado ce São Paulo.
Art. 29 :ê:ste decrete entra em vigor
na date de sua publicação.
Brasília. 25 de agôsto de 19GG;"
1450 da Independência e : 789 da
Hepúblic·a. .
H.

ClISTELLO BRANCO

Rosrmuruio Moniz de Aragáo

Aros: no'
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59,144 -

DE

25

1966

DE AGÔSTO DE

.FiXa' a azstribU2çao em cada Anna e em cada posto, das .funções gerai.s
dos oficiais do Exército, a vigorar a partir de 24 de agósto -de. 19-56.

O Presidente da República, usando da atríbuiçào que lhe confere -o artigo 87, inciso I daConstituiçâo Federal e tendo em vista o § lv do artigo 36
da Lei no 4.443, de 29 de outubro de 19ã4, -ctecreta;

Art. 19 são 'os etetivos globais das Armas atualmente em vigor, dista-ibutdos em cada Arma e em cada posto pelas tunçôes gerais (QEMG e QSG)
e pelas funções privativas da s-eguinte forma:
Funções
gerais

pôsto

Efetiv.o
previsto
privativas \ por pôsto
Funções

(QEMG

ARMAS

e
QSG)

I
\

Cel

I.

Infantaria
Cavalaria
Artilharia

Engennarfa

Comunicações

I
I

1

1

97
43
61

39
24

23
26

7

340

I

-------I-------rnfanta·cr:cia:------c--=,-.,--;-c=~,,-----

T

I

cei

I
I

Major

I

Oap

II
I

II
I

19 Teu

20 Teu

Cavalaria
Artilharia

Engenharia
Comunicações
Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
.Comunicações
Infantaria
Cavalaria
Artilharia

Engenharia
Comunicações
Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
oomumcacões
Jnfantarla
Cavalaria
Artilharia
Engenharta
Comunicações

,

I

185
109
129

O

\

-

I

292
114
160
12

II
I

I
I

I
I

\
I
I

96
1
40
71
35 (1)

-

I

-

I

283
104
177
143

249

I

655

I

490

60
277
100

-

54
85
53
113
-

-.
lo,
75
116
46

67

I

665

-

1.345

-

269

2.345

245

-

545
186
296·
127

1.463

-

I(LeiVariável
nc 2.3!H,

I

de 7-1-55)

Deixaram de ser computadas doze (12) funções de Engenheiros
não numerados;
Art. 29 Este decreto entrará em vigor a partir de 24 de agôsto de 1965.
Brasília, DF, 25 de agôsto de 1966; 145Q da Independência e -789 da Ré-

Obs.:

(1)

publica.
H. CASTELLO BRANCO

4demar de Queiroz
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DECRETO N9 59.145
AGÔSTO DE 1966

DE

25

DE

Autoriza o funcionamento do Curso
de Licenciatura de Ciências para
o 1Çl ciclo. na Facuuiaâe de Filosofia do Recife.

o Presidente da República, -no uso
da atribuição que lhe .confere o
art. 87, I, da Constitulçâo e tendo
em viste o disposto no Decreto-lei
n9421, de 11 à.'e maio de 1938. decreta:
Art. 19 f: autorizado o funcionamento do Curso de Licenciatura de
oienciee para o 19 ciclo, na Faculdade
de Filosofia do Recife, agregada à
Universidade Federal de Pernambuco.
Art. 29:Ê:ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Brasília, 25 de agôsto de 1966;
1459 da Independência e 789 da
República.
H. CASTELLQ BRANco

Raymundo Moniz "de Aragão.

DECRETO N' 59.146

DE

25

DE

, AGÔSTO DE 1966

,,4.utoriza a cessão, sob a forma de
utilização gratuita, do imóvel que
menciona, ao Banco Central: (ia
República do l}rasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que· lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição Federal e de acôrdo com os arts. 125 e
126 do Decreto-lei nc 9.760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, ao
Banco Central da República do Brasil, do Imóvel federal situado na esenída Rio Branco nv 30, Estado ci'a
Guanabara, cujo terreno mede 2.593,90
(dois' mil quinhentos e noventa e três
metros quadrados e noventa decímetros quadrados). de acordo com as
condições estipuladas pela Caixa: de
Amortização no que concerne às acomodações necessárias ao "eu Iuncícnamento, de. acordo com os elementos
constantes do processo protocolado
no Ministério da Fazenda sob o número 247.758, de 1965.
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Art. 29 Destina-se o imóvel a que
se refere o artigo anterior à instalaçâc
do mencionado Banco Centrai,
tornando-se nula a CeSSa0, sem direito a qualquer tndenizacâo, se tõr
dada ao imóvel, no todo ou em parte.
utilização diversa, ou ainda se houver
tnadímplemento da clausulado contrato que deverá ser lavrado em livro
próprio do Serviço do Pata-ímônto da
Uniâo .

Brasília, 25 de
1459 da

República.
H.

agôsto

Independência

e

de 1966;
789 da

CASTELLO. BRANCO

Octaoío Bulhões
~

DECRETO N9 59.147

DE 25 »a

AGÔSTO DE 1966

Concede autorização para [umcumamento de curso.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o
art. 87, I, da Constítuiçâo e tendo
em vista o disposto no Decreto-lei
nv 421, de 11 de maio de 1938, decreta;
Art. 1o ,É concedida autorização
para o funcionamento do Curso de
Ciências da Faéuldade de Filosofia.
Ciências e Letras Nossa - Senhora 10
Patrocínio, àe Itú, no Estado de São
Paulo.
Art. 29 ~ste decreto entrará em
vigor na -data de sua punhcação .
Brasília, 25 de agôsto de 1966:
1459 da Independência e 73Q da
República.

H.

CASTELLO BRANCO

Raymundo Moni,G de Aragão

DECRETO N9 59.148 -

DE 26 DI!:

AGÔSTO DE 1966

Altera dispositivo do Regimento da
Consultoria-Geral
da
República,
aprovado pelo Decreto n!! 58.693. de
22 de junho de 1966.

O Presidente da República, usando
da -atríbuíçâo _que lhe confere o BTtigo .87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 O § 1~, do art. 22, do Regtmenta da .Consultorta-Geral da Repú~
blica, aprovado pelo Decreto núme-
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1'0 .58.693, de 22 de junho .de 1966,

passa a' vigorar com a seguinte redação:
"§ 19 Se aprovado, o' parecer,
com o respectivo despacho presidencial, será encaminhado .à publicação" .
Art. 29 l1:ste Decreto entrará em vi~
gor na data de sua pubnoacâo., re~
vogadas as disposições em oontràrro .
Brasília: 26 de agôsto de 1966; 14~jQ
da Independência e 78Q da .Repúblíca .
H.

CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva.
DECRETO NQ 59.149 -

DE

26

DE

3'1, 'item I. da Constdtuíçâo, nos têr-,

mos do art. 23 do Decreto-lei número
421, de 11 de maio de' 1938, e tendo em
vista, o que consta do processo núme1'0 60.452-64 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. lI! E' concedida. autortzaçáo
para Iuncionamento à Faculdade de
Direito de Campo Grande, Estado de
Mato Grosso.
Art. 2'? ~ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília 26 de agôsto de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
li. CASTELLO BRANCO
Raymundo Moniz. de Aragão

AGÔSTO DE 1966

Altera a âenomuuição do Centro de

Pesquisas

ce . Belo

InstitutoNaciona~

Horizonte, !lo
de Btuienuas

Rurais, do Denartametito Nac,ional
de Endemias Icurcis, e dá outras
providências.

O Presidente da República..usando
das atribuições que lhe contere o~ artigo ns 87, item I, da Constdtuíçâo e
tendo em vista o que dispõe o artigo
7Q da Lei nc 2.743, de 6 de março de
1956, decreta:
Art. 1Q Passa a denominar-se vCentro de Pesquisas Renê Rachou" o
Centro de Pesquisas de Belo Hortzonte, do Instituto Nacional de Endemias Rurais, do Departamento NuC!ODJ..l- de Endemias. Rurais. com sede

em Belo Horizonte, Estado de M1R
nas Gerais, continuando com as mes.,
mas atrlbuíções regulamentares.
Art. 2Q itste decreto entrará em v~
gor na data de sua publicação. revog a das as disposições em contrário.

Brasília, 26 de agôsto de 1966; 145°
da jndepcndêncía e 78° da RepúblIca.
I-I.

DECRETO

N.9 59.151 DE 26 JE
ACÔSTQ DE 1966

Declara de utilidade pública o "Instituto Histórico e Geográfico de São
Posuo", com sede em S. Paulo,
tado de. São Paulo;

zs-

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição .Feüeral e
atendendo ao que consta do processo

M.J.N.I. 9.038, de 1966. 'decreta:

Artigo único. E' declarada de uti-

lidade pública, nos têrmos 010 81't P
da Lei 91, de 28 de agôsbc de 1935,.
combinado com O art. 1.9 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de. L961,
o "Instituto Histórico e Geográfico de
São Paulo" com sede em São paulo,
Estado de São Paulo.
Brasília, 26 de agosto de 1966; ~45(>
da Independência e 789 da República.

H. CASTELLO BRANCO
carlos Medetro8 Silva

CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 59.152 -

Raymundo de Britto

DE

30

DE

AGÔSTO DE 1966

DECRETO N9 59.150 AGÔSTO _D2 1966

DE

26

DE

Concede autorização para nmoionamenta à Facuuiaâ ~ de Direito de
Cam-po Grande - Estaélo de Mato
Grosso.

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

Concerte à sociedade Navegação e C?méTcio Lajeado tsaa. autor-tzaçao,
para continuar a tuncunuir como
emoréec .de naieçoção de cabotagem.

O Presidente da República, usando
da atrfbutçào que lhe confere b artigo
87, íncíso I,.da Constituição Federal,
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e nOS têrmos do Decreto-Ieí número junho de 1966, ede acôrdo com plano
aprovado pelo Ministro da saúde, a
2.784, de 20 de novembro de 1940, db
Campanha de Erradicação da varíola
ereta:
(C;E.V.), diretamente subordinada
Artigo único. E' concedida à socieao Diretor-Geral, do Departamento
dade Navegaçác e Comercio Lajeado
de Saúde e destinada. a inLtda- com sede na cidade de Laje,a-· Nacional
tensificar e coordenar, em todo o terdo Estado do Rio Grande do Sul, auritório nacional, as atividades públitorizada a funcional' através de Decas e particulares de prevenção e
cretos Federais, o último dos quais
à varíola, em tôdas as suas
sob o nc 42.935, ôa so de dezembro de combate
formas clínicas, com a finalidade de
1957,· autcrízaçâc para
continuar a
alcançar a erradícaçâo dessa- doença,
runctonar como emprêsa de navegaoào de cabotagem, com as alterações
Art. '29 A C.E. V., na consecucâo
contJ"atuais apresentadas, que : comde sua finalidade, executará o propreendem entrada e saída de SÓC103 grama anual de trabalho aprovado
cotistas, bem como aumento do capipelo Minístrc da. Saúde ea êle sub,
tal social de Cr$ 4.500.000 (quatro
metido pelo Diretor-Geral do Deparmíthoes e quinhentos mü cruzeíros i
tamento Nacional de Saúde.
para Crg 52.100.000 (cinqüenta e dois
Parágrafo único. O programa anual
milhões e cem mil cruzelros) , distribuído entre 11 (onze) sócios, com
de. trabalho incluirá inquéritos,' estubase na Lei número 2.180, de 5 de fedos e pesquisas e conterá o plano de
aplicacâo doa recursos financeiros,
vereiro de 1954,' consoante ínstrumontos particulares de alteração contrabem como a tabela de pessoal de que
tual, firmados a 22 de março de 1962,
trata o item In do art. 13.
11 de setembro de 1962 e 14 de outuArt. 3Q Além do Departamento Nahro de 1964, obrigando-se a mesma ~(I
cíonal de Saúde elo Ministério da
.oíedade a cumprir integralmente as
õaúde participarão, facultativamente
leIs e 'regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar, sôbre o objeto da. da C.E:. V" mediante convênio. acôtdc
ou atos semelhantes, órgãos e entipresente autorização.
dades públicas e particulares, nacioBrasília, 30 de aeõsto de 1966; 1459 nais, internacionais e estrangeu-as,
da Independência e 789 da República.
que tenham finalidade, direta ou indiretamente, relacionada com seu objeH;.. CASTELLo BRANCO
Uva (Lei no 5.026, art , 3Q) .
Paulo Egydio Martins

CAPíTULO II

DECRETO Nl? 59.153
AGÔSTO DE 1966

Institui, no Ministéíio da Saúde, a
Campanha de Erradicação da Varíola e dá outras providências.

o

Do Superintendente

DE 31 -DE

Presidente da· República. usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, item I, da oonatnutcão. e na
forma do disposto no art. 19 da Lei
nv 5.026. de 14 de junho de 1966, de.
creta:
CAPíTULO I

Da Campanha de Erradicação da Va~
ríola, sua finalidade .e órgãos participantes

Art, 19 Fica _ínstdtuída, no Ministêno da Saúde, nos têrmos dos artísos 19 e 29 da Lei nc 5.026, de 14 de

Art. 49 A C. E. V. será dirigida por
Superintendente indicado pelo
Diretor.Geral do Departamento Nacional de Saúde e designado. em portaria, pelo Ministro de Saúde, devendo
a escolha recair em técnico de reconhecida competência (Lei n9 5.0~~6,
art. 30. parágrarc único) .
Parágrafo único. Nos impedimentos
eventuais, nas férias ou nas aUS03ncías da sede até 30 (trinta) dias, o
Superintendente será substituído por
técnico. designado, em portarta, pelo
Ministro da Saúde (Lei nv 5. 02ô, artigo 14).
Art. 5° Ao Superintendente íncumbe:
I - Dirigii, superintender, orientar,
coordenar e fiscalizar os trabalhos da
C.E.V.., e representá-la nas suas relações Com outros órgãos;
um
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II - Elaborar ci programa anual
de trabalho da C.E. V., .ínclutndo 'inquéritos,estudos e pesquísas.. e contendo o plano de aplicação de seus
recursos. bem como a tabela de, pes-

de

soal
que trata o item In do artigo 13 encaminhando-o ao DiretorGeral do Departamento Nacional de
Saúde;

In -

.

Apresentar, anualmente, ao

Diretor-Geral do Departamento Nacional de saúde relatório das atividades da C.B.V.;

.'

IV - Baixar portarias, instruções.
e ordens de serviço;
V -'" Movimentar, na forma do ar.
tigo 10, os recursos .financeiros da
C~E. V., depositados, em conta especial, no Banco do Brasil S.A., auto-

rizar despesas e efetuar pagamentos;'
VI -Comprovar, na forma do ar-

tigo 11 e parágrafos, a aplicação dos
recursos rínancelros da G. E. V . ;
VII Remeter ao Tribunal de
Contas, 'para anotação e registro, os
documentos relativos aos atos que lhe
devam ser submetidos;
VIII - Promover 'ou propor medl-'
das que visem à obtenção de recur60S humanos e materiais necessários
ao cumprimento das finalidades da
C.E.V.;
IX - Despachar com o DiretorGeral do Departamento Nacional de
Saúde;
X - Designar, na forma do art. Bv
e parágrafos os essessõrcs técnicos e
admínfstratívos e os coordenadores
reztonais:
XI - Admitir e dispensar na forma
do ~ 29 do art. 13, pessoal, Inclusive
especialistas;
XII - Autorizar, na forma do 0.1'-_
tigo 15, a retribuição, mediante re,
cibo à conta de recursos próprios da
C, E. V.; de serviços especiais de natureza eventual que lhe forem pres<

tados'

xrir - Conceder diárias, para- indenização de despesas com alimentação e pousada. aos empregados » aos
servidores em exercício na C. E; V. :
XIV - Movimentar o pessoal em
exercício na C.E.V.:
XV - Determinar à instauração de
processo administrativo:
XVI -, Elogiar. e aplicar penas disciplinares a09 servídores em exerciclc
Da C.E.V. inclusive a de 'suspensão
até 30 (trinta) dias. propondo à ,1UtO~
rtdade superior as penalidades que
excederem à sua alçada;

ExECUTIVO

XVII - Conceder férias aos em,
pregados e aos servidores em exercicio na C.E.V.;
XVIII - prorrogar ou antecipar o
expediente normal de trabalho" na
C.E.V:;
XIX Deslocar-se, no pais, em
objeto de serviço. por qualquer meio
de transporte, independentemente de
designação ou autorização superior;
XX"...... Firmar, em nome da C.E.V.
convênios, contratos, acôrdos ajustes
e quaisquer outros atos bilaterais;
XXI - Aprovar coletas de preços
e concorrências públicas e administrativas, na forma da legislação federal vigente;
XXII - Promover medidas destínadas à importação e desembaraço
.aduaneíro de materiais e equipamentos destinados à C.E.V.;
XXIII - Requisitar passagens e
transportes de pessoal e material sob
quaisquer modalidades, para atender
O;Os serviços da- C. E. V .
Art. 69 O Superintendente poderá:
I - Atribuir funções de supervisão
e inspeção ao pessoal da C.E.V., fixando-lhe, de acôrdo com tabelas
aprovadas pelo Ministro da Saúrle,
Junto a seus programas anuais, e à
conta dos respectivos recursoa.vgratífícaçâo correspondente a 20% (vinte
por cento) do vencimento do servidor OU salário do empregado (Lei nÚ
mero 5.026 art. 13);
II - Delegar atribuições. lnclustve
para admissão de pessoal, a coorccnadares regionais ou mediante nrévre
autorízaçâo do Ministro da Saúde a
funcionários públicos federais nela em
exerctcío ou ainda, a dirigentes de
órgãos estaduais ou municipais dela
participantes (Lei 09 5.026, art. 15).
Art. 79 O' Superintendente percaberá. à conta dos recursos da C.E.V.,
gratificação única correspondente à
díferenca entre o vencimento-base do
cargo efetivo ou em comissão, de que
fôr o ocupante no Serviço Público
Federal. e o valor do simbclo l-C,
sem prejuízo. das demais vantagens a
que faça jus, inclusive pelo exercício
em regime de tempo Integral (Lei
n°, 5.026. art. .11).
parágrafo único. O superintendente
poderá optar pelo critério estabelecido neste artigo ou pela percepção
do vencimento e demais vantagens do
seu cargo efetivo ou em comissão no
Serviço público Federal, acrescidos de
A
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gratificação f i x a correspondente a
(cinqüenta 'por cento) do valor
do símbolo l-C (Lei n'' 5.026, art. 11,
parágrafo único).

50%

CA\ÍTULO IIr

Dos Assess6res e dos Coordenadores
Regionais

Ârt. 8Q Mediante prévia-aprovação
Ministro da Saúde, o Bupertntendente, obedecido o disposto nos pro,
gramas da' C. E. V ., designará para
coadjuvá-lo no desempenho de suas
atríbuíções, assessores técnicos e administrativos e coordenadores régionaís que perceberão, à conta dos 1'eclU'SOS da campanha, gratifícaçào correspondente à diferença entre o vehorménto ou salário e o valor do simbolo da função gratificada l-F (Lei
n 9 5.ü26, art. 12).
§ 19 O assessor ou coordenador regional poderá optar pelo critério esta,
belecido neste artigo ou pela percepção do vencimento ou salário ~ demaís vantagens de seu cargo reí'ettvo
no Serviço Público ou de seu emprêgc na·C.E.V., acrescidos da granrtcacão fixa correspondente a 20%
(vinte por cento) do valor do símbolo
l-F (Lei no 5.026, art. 12, parágrafo'
úníco i .
§ 29 Os assessôrea e os coordenadores regionais terão as atríbuíções que
lhes forem fixadas, de acôrdo. com os
programas da C, E: V., pelo scnenutendente.
~ 3° Os assessôres e os coordenadores regionais serão substituídos,
n03 seus impedimentos. por funcionário ou empregado designado em
portaria, pelo Superintendente.
§ 49 A designação de assessôres p
de coordenadores regionais, bem como
a de seus substitutos, deverá recair
em tuncíonáío público da União Dia,
Jrito Federal, Estados, Municípios uu
de suas autarquias, ou em empregado
da C.E.V·.
do

CAPíTULO IV

De or&sm tmanceua

Art.' 99 A C ..E. V. será custeada
pelos seguintes recursos:
I - Dotações orçamentárias e créditos adicionais especificamente a ela
consignados;
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Ir _. Importâncias que à conta de
dotações orçamentárias ou créditos.
adícíonais próprios, lhe forem destinadas por ógàos públicos federais;
UI - Contribuições, de qualquer
natureza, de órgãos e entidade,:; pÚ
bücas ou particulares, nacionais, estrangeiras ou internacionais;
IV ~ 'contribuições, de qualquer natureza inclusive legados e doações.
sem cláusula onerosa, efetuadas por
pessoas físicas nacionais ou estrangeiras;
V - Produto de donativos popuiares angariados mediante prévia autorização do Ministério da Saúde;
VI - Juros bancários e r e n das
eventuais (Lei nc J .026, art. 49):
Art. 10. Os recursos de que trata
o artigo anterior serão concentrados
no Banco do Brasil S. A., em conta
especial, com o titulo de Campa 7 l h a
de Erradicaçiio da VariOla, à disposiçâo do seu Superintendente, que os
movimentará de acôrdo com o programa aprovado anualmente, pele
Ministro da Saúde (Lei nv 5.026, artigo 5Q ) .
Parágrafo único. Depositados os recursos -provententes do Tesouro Nacional na conta especial a que :ie refere êste artigo, considerar-se-á realizada, naquele exercício, a desnesa
correspondente (Lei nc 5.026, art. 50?,
parágrafo único).
Art. 11. No prazo de 60 (sessenta)
"dias após o término de cada semestre do exerctcío financeiro o Superintendente da C.E. V.· -comprovara
por intermédio do Ministério da saude .ao Tribunal de. Contas, a aplicação dos recursos provenientes dos créditos orçamentários e adícíonats da
União. bem como as importâncias li
ela destinadas na forma do art. 9\1,
item' H. por órgãos públicos federaís
(Lei nc 5.026 art. 69).
1Q Constitui instrumento hábil,
para a prestação de contas do órgão
público federal perante o Tribunal ce
Contas. o comprovante da transferência de recursos à C.E.V. (Lei nú!?'lera 5.026, àH .. 69 ' § 1Q) .
~ 29 O Superintendente daC.E.V,
submeterá à aprovação do. Ministroda Saúde. no mesmo prazo previsto
neste artigo. circunstanciado retetono.
sôbre o recebimento e aplicação dos
recursos nâo provenientes direta ou
índíretamente do Tesouro Nacional.
(Lej nc 5.026, art. 6lJ, § 29).
R
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§ 39 Ao receber o relatório de que
trata o parágrafo. anterior, o Ministro da Saúde, antes de aprová-lo ou
dcnegar-tne taprovação, poderá, a .seu
juízo, determinar diligências, r~~ul
altar elementos de prova e solicitar
o parecer de órgãos do Ministério da

Saúde.

'

S 49 O Ministro da Saúde, se oenegar aprovação ao relatório de QU~

trata o § 29, adotará medidas destínadas à apuração de responsabilidade
e ao ressarcimento de danos causados
à C.E.V.

Art. 12. As despesas com a execução de serviços ou obras é a uquístçào de materiais e equipamento.a
necessários ao desenvolvimento da
C.E~V. serão realizadas pelo Superintendente, mediante concorrência administrativa ou coleta de preços. salvo
quando seja ordenada pelo Presidente
da República ou peto Ministro da,
Saúde a realizaçã-o de concorrôncla
pública (Lei nc 5.026, art. 10).
Parágrafo único. As concorrêncíaa
e coletas de preços serão realizadas
com observância da legislação federal
vígente.
CAPÍ'!'ULO V

Do pessoal
Art. 13. Os serviços da C.E. V., Cle
acôrdo com os planos anualmente
aprovados pelo Ministro da Saúde, serno executados por:
I Funcionários do Quadro d<;
Pessoal do Ministério da Saúde me.
diante prévia autorização do Ministro de Estado e sem prejuízo de sua
lotação nos órgãos do Minístértc:
II - Servidores de órgãos e enta ..
dades . federais, .estaduais e municípa.l~ ,participantes da C. E. V" sem
prejuiao de sua vinculação a ésses
órgãos e entidades;
In - Pessoal admitido à cantil de
recursos' próprios da C. E. V. e regido
pela Consolidação das Leis do Prübalho ~Lei 119 5.026, art. 79).
§ 19 Para o desempenho das atívtüades técnicas especializadas, comprovadamente essenciais ao desenvolvtmenta da C.E.V., o guperintenríente
poderá admitir especialistas, venncedos, previamente, os titulas, comprobatórios da habflttaçâo técnica f; especializada dos candidatos (Lei número 5.026, art. 7Q . ~ 19).

§ 29 A admissâó de pessoal, íncru-.
síve especialistas, na C. E. V" sera
efetuada pelç superintendente, mediante contratos individuais de traualhc, de prazo indeterminado, com
prévia aprovação do Ministro da
Saúde (Lei nv 5.02<3, art. 79, § 29) ,
§ 3° O empregado admitido na
CoE. V. perceberá salário mensal em
importância igual' a do vencimentobase estabelecido para o ntvei inicial
tia classe ou série de classes a que
correspondam, no Serviço Cívü do
Poder Executivo da União, atrtbuíçôea
idênticas ou similares às inerentes ao
seu emprêgo (Lei nv 5.026, art.. ~Q,
§ 3°).
§ 4'J O salário mensal do empregado
admttído para execução de atividade

de natureza técnica especializada não
prevista entre as atribuições de qualquer classe ou série de classes 'da Admtnístração Pública Federal será fixado. mediante proposta do Buperlntendente, .aprovada pelo Ministro da
Saúde. de acôrdo com as condições
regionais do mercado de trabalho e
considerada a especialidade técnica.
não podendo ser reajustado senão
quando e na mesma proporção em que
fór alterado o salárío-minímo da região cu sub-região (Lei ll\'5.026 sv49).
tígo ·7'\
§ 59 Ressalvado o previsto no item
no I dêate artigo, a participação nos
trabalhos da C. E.V. não importa
vínculo empregatícío com a Umâo Fedcral (Lei nv 5.026, art. 79 , § 59)
Art. 14. Ao pessoal admitido na
forma do item III do artigo antertcr,
dentro das díspcníbihdades de recursos próprios da C~ E. V., poderão eer
atribuídos por seu Superintendente:
I - Diárias para indenização de
despesas com alimentação e pousada.
quando em eervíco fora das seües.
no valor unitário de 1/30 (um trinta
avos) do salário mensal;
Ir - Gratífícacàc idêntica, observadas as mesmas condições e calculada sôbre os respectivos salárioe.
B, prevista no inciso V do art. 145 rta,
Lei no 1. 711, de 28 de outubro de
1952, respettado o disposto no art. 14
da Lei nc 4.863. de 29 de novembro
de 1965 (Lei nc. 5.025, art. 8'J).
Parágrafo único. As ímportânctaa
correspondentes, às gratificações e 'diártas de que trata êste artigo em nenhuma hipótese serão incorporadas
ê
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00 salário do empregado (Lei -ns 5.026,
art. 89, parágrafo único).
Art. 15. A prestação de- serviços de
natureza eventual necessáríos ao desenvolvimento da C. E. V., sem conetatutr reraçào de emprego, será retrtbuída mediante recibo à conta dos
seus recursos (;Lei nv 5.026, art. 99).
§ 19 A prestação de serviços de que
trata êste artigo dependerá, em _Cl:Mla
caso, de prévia autorização ou posterior homologação do Ministro da

sauue.

§ 2Q O recibo deverá indicar detalhadamente,
serviço prestado e o
prazo de &ua duraçâo.
§ '39 será admitida a prestação de
serviços, na forma deste artigo, se a
C. E. V. não dispuser de empregado
para realizá-lo e se não fôr possível
contratá-lo ou ajustá-lo como pessoa
jurídica, de direito privado, de acôrdo
com a legislação própria.
Art. 16. O pessoal de que tra ta o
item In do art. 13 não' poderá ser
desviado para serviços diferentes daquêle para que foi admitido, sob pena
de ser o -responsável por tal trreguIartdade. destituído do encargo
de
chefia que esteja exercendo (Lei numero 3.780, art. 28).
Art. 17. Aplica-se ao pessoal de que
trata o item III do art. 13. o disposto nos arts. 8Q, 15, 16 e 17 do Decreto nv 50.314, de 4 de março de 1961.

°

CAPÍTULO VI

Da extinção

Art. 18. A C E.V. extinguir-se-á:
a) pela execução integral de seu
Plano, aprovado pelo Ministro da
Saúde;
b) por ato do Presidente da República (Lei nc 5.026, art. 19).
~ 19 O material. e o equipamento
disponível da C.,E. V. no caso de sua
extinção, serão distríbutdos segundo o
critério aprovado pelo Ministro da
Saúde (Lei nv 5.020, art. 19 § lQ).
§ 2Q OS bens obtidos através de
convêuíos, doações ou acôrdos com
órgãos e entidades, estrangeiras ou
internacionais terão -a destinação previstas nesses atos, do mesmo "modo
que sua aplícaçâo e alienação durante

o desenvolvimento da C.E. V. (Lel
5.026,· art. 19, § 2 Q) .
Art. 19. Extinta a C.E.V.,. serão
rescindidos, de acôrdo com a legisla..
çâo trabalhista, os contratos de trabalho dos empregados por ela aomí..
tido; (Lei n 5.026, art. 20) ..
Art. 20. O saldo dos recursos tl~
nanceíros da C.E.V., v e r i f c a d c
quando de sua extínçâo e após I) pa-'
gamento das indenizações decorrentes
da aplícacao do artigo anterior, será
recolhido ao 't-esouro Nacional u.er
no 5.026, art. 21).

li'!

í

CAPíTULO VII
Das disposições jinats

Art. 21. Para os efeitos da Iegts-:
Iação trabalhista, a C. E. V. gozará de
personalidade própria. competindo ao
Superintendente sua representação em
Juizo (Lei nc 5.026, art. 18)'.
§ Iv Somente para os efeitos oeste
artigo e nos seus têrmos, a C. E. V.
constituirá uma pessoa jurtdíca oe
direito. público, integrando para 03
demais efeitos, o Ministério da Saúde.
§ 2Q Para os fins de representação
de que trata ôste artigo, a C.E.V.
poderá, em- cada ação trabalhista; retribuir Advogado, na forma do artigo 15 e parágrafos.
"Art. 22. Para efeito de ímunídaüe
tributária, os serviços da C. E. V. são
considerados serviços federais (Leí
nc 5.026, art. 16).
Art. 23. Nenhum ímpôsto, taxa.
emolumentos ou contribuição fiscal
OU cambial de qualquer natureza gravará a importação de materiada e
equipamentos destinados à C.E. V.
(Lei no 5.026, aru. 17).
Art. 24. A Consultoria Jurídica uo
Ministério da Saúde. na forma da Iegfslaçâo e normas próprias, atendera.
â consulta e prestará assistência. jurídica à C .E. V.
Art. 25. Fica extinta a atual Campanha Nacional Contra a çartote,
criada pela portaria nv 23-GB,de 18
de janeiro de 1962, do Ministro da
Saúde, passando à C.E.V. os recursos que IJ:1e foram destinados.
Parágrafo único. O -Ooordenador da
Campanha 'extinta prestará contas- ao
Diretor-Geral do Departamento Na..
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cíonal de 'Saúde, acompanhadas de
relatório circunstanciado. para a devida aprovação e transferência ao Buperlntendente da C.E.V.
Art. 26. 1l:ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, :31 de agosto de 1966; 145<;0
da IndependêDcia e 789 da República,
H.

CASTELLo

BRANCO

Raym,undo âe Britto.
Octavio Bulhões

DECRETO N° 59.154 -

fevereiro de 196b, da Resolução ne 3
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear,
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de setecentos e oitenta cruzeiros (Crg 180)
e será válido por dois (2) anos a contar da data da· transcrição no üvro
próprio de Registro das Autortzacôea
de Pesquisa.
~
Art , 39

DE

F'

DE

SETEMBRO DE 1966

-Autoriza o cidadiio brasileiro .tlntõnio
RoàTigues da Cunha a pesquisaT
eliamante.no município de Diamumtma, Estado _de .Minas Gerais.

o

Presidente da República, usando
da atrmuíção que lhe confere o artigo
87,n'? 1, da Constítutção e nos termos
do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de Ja-

neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19. Fica autorizado o cidadão
brasileiro A n tô li i o Rodrigues da
Cunha a pesquisar diamante em terrenos oevõíutcs no rugar denominado vargem Grattce, fiistrito de .:JuP8,
município de Dtamantma, Estado -te
Minas Gerais, numa área de setenta
e oito hectares (78 nm , delimitada
pOr um polígono irregular, que tem
um vértice a duzentos ,e trinta e cinco metros (235 rm , no rumo magnétaco de trinta, e seis, graus sudoeste
(369 SW) ôa confluência do Córrego
da Flôr Roxa com o Córrego Barro
Prêto e os" tados a partir dêsse vér ,tdce os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil quatrocentos esessenta metros (1.460 m) quatro
graus quinze minutos sudeste (4" J5'
SE); quinhentos metros (500m) cínqüenta e oito graus trinta minutos
noroeste (589 30' NW);' cttocentos e
noventa e cinco metros (395m) vinte
e um graus quarenta minutos noroeste (21 9 40' NW); setecentos e quinze
metros (õl:1m'. cteaesseís graus trm-.a
minutos nordeste (169 30' NE). O
quinto lado é o segmento retilíneo
que figa a extremidade do quarto lado
descrito ao ponto de partida.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorízacâc fica sujeita às
.estdpuíaçôes do Regulamento aprova_do pelo Decreto n- "th.726, de' lI) de

Revogam -se as dísposíçõcs

em contrário.
Brasília, '1" de setembro de 1966'
1459 dp. Independência e 789 da Repú~
blica.

H. CASTELLQ BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO NI) 59.155 -" DE 19

D~

SETEI'f...BRO DE 1966

RenOva o Decreto n Q 53.270, ele 13 «e
dezembro de 1983

o Presidente da República, usando
da atríbuiçáo que lhe confere o artigo
87, nv I, da "- onstttu.cao e nos tênnos

do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de Janeiro de 1940 (Côdigode Minas), deereta:
Art. 19, Fica renovada pelo prazo
ímprorrogaver de um (1) ano nos têr.;
mos da letra "b" do art. 19 do Decreto-lei nv 9.605, de 19 de agósto de
1946, a autorização ccncecüda ao Cluadão brasileiro Mário Oliveira Bor ..
ges pelo Decreto número cinqüenta e
três mil duzentos e setenta (53.270)
de treze (13) de dezembro de mil ;lO~
vecentos e sessenta e três (1963), para pesquisar calcita e mármore, .1'20
distrito de Jtaoca, -municípío de Cachoeíro de Itapemirím, Estado do ilispíríto Santo.
Art. 2(,) A presente renovação que
sere uma víaiautêntaca dêste decreto
pagará a taxa de trezentos. cruzeil'03
(Cr$ 300) e será transcrita no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa ~
Art. 39 Revogam-se as dísposíçõea

em 'contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1960;
145v da Incependencía e 78° da Re·
pública.
H. CASTHLO BRANCO

Mauro Thibmt
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Nl? 5~;156 DE 19 DE
SETEThIBRO DE 1966

Ministério da Fazenda. Abre crédito
especial de Cl'$ 4 000.000.000, .paTa
ocorrer ao pagamento dos encargos
decorrentes da Lei n9 5.067,. de 6 de
julho' de 1966.
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do em vista o disposto no art. 16 da
Lei nv 4.024, de 20 de dezembro de
1961, decreta:
Art. 19. Ficam transferidos para o
Gcvêrno do Estado de Pernambuco
os encargos e resoonsab.Itdades relacionados com o reconhecimento e
inspeção dos estabelecimentos de ensino médio, localizados no seu território, da rede estadual e dos particulares que não optarem pelo sistema federal, nos-têrmos do art. 110 d':\
Le! de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.
Art -29 :f:ste decreto entra em vigor
na data de sua publicaçao.
Bra-silia, 19 de setembro de 1966;
145v da Independência c 789 da Re-

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, nc I, da Constituição Federal, da autorização eonttda no artigo 6'. da Lei "ns 5.067, de 6 de julho
de 1966 e, ouvido o Tribunal de Contas da Uníão, com 1 pveceítua o artigo 93 'do Regulamente Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19. Ê: aberto pelo Ministério da
pública.
.
Fazenda o crédito especial de CrS ..
4.000.000.000 (quatro bilhões de cruH. CASTELLo BRANCO
zeiros), para ocorrer ao pagamento
Raym'U'ndo Moniz de Aragilo
da parcela tarifária de subsidio de que
trata o § 1.9 do art. 58, combinado
com a letra b do § 1.9 do art. 5'0, amDECRETO N9 59.158 - DE 19 D~
bos da Lei n.c 3.244, de 14 de agôs-'
SETEMBRO DE 1966
to de 1957, correspondente aó exercício de' 1965.
Declara de utsuaoae pública a "AssoParàgrarc único - O referido crécl~açdo Médica
de Brasília", com
dito será automaticamente registrado
sede no Distrito Feaenü,
pelo Tribunal de Contas da União e
distribuído ao Tesouro Nacional.
o Presidente da República, usanao
Art. 29 Para fazer face à cobertura da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo
87,
item 1 da Constítutçàc Federal,
do crédito especial de que trata o
artigo anterior, o Poder Executívo e atendendo ao que consta do" Pl'O~
esrà autorizado a promover R conten- .cesso M.J.N.I. 56.786, de 1966, etcereta:
'
ção de um montante igual de despe3M' orçamentarras previstas para. o
Artigo
único.
E'
declarada de utiliexcrctcío de 1966 •.
dade pública, nos têrmos cdo art. 29
Art. 39 1tste Decreto entra em vigor
da Lei nc 91 de 28 ce agosto de 1935,
na data de sua publicacâo, revogadas combinado com o art. IV, "in fine",
as tispcetcões em contrário.
do Decreto nv 50.517, de 2 de mala
de 1961, a Associação Médica de 81'a~
Brasnta, 19 de setembro de 1966; süia com sede no Distrito joederar.
145° Go Independência c 789 da República.
Brasília r» de setembro de 1966'
1459 da Independência e 789 da Repú':
H. CASTELLO BRANco

blíca.,

Octeoio Bulhões

DECRETO N° 59.157 -

H.

DE 19 DE

SETEMBRO DE 1966

Transfere para o Gooêrno do esuiao
de. Pernambuco os encargos e responsabilidade&. relacionados com o
reconnecimetsto de "ensino médio
localizados no seu território,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e ten-

CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva

DECRETO N9 59.159 SETEMBRO DE

DE 1f}

DJ3

1966

Concede à Phoetnix Assurance Company Limited autorização para aumentar o capltal destinado às suas
operações de seguros no' Brasil.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere' o artdgo
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87, inciso I da Constituição, e nos têrmos do Decretc-leí n? 2.0.63, de 7 de

março de 1940, decreta:
Art. 1Q E' concedida à phoeníx As-

suranco Company Limited, com osede
em Londres, Inglaterra, autorizada> a
funcionar no' Brasil pelo Decreto numero 17.612

de 29 de dezembro de

autorização para' aumentar o
capital destinado às suas operações de
1926

seguros no Brasil, de

Cr$ 3.000.000

(três milhões de cruzeiros) .vara Crg

13.000.000 (treze milhões' de cruzeiTOS), por fôrça .da Lei nc 4.357; de 16
de julho de 1964.

Art. 29 A Sociedade continuará
integralmente. sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.

de

Brasília, 1Q de setembro
1966;
1459 da Independência e -789 da República.
H.CASTELLO BRANCO

Paulo Egydlo Martins

DECRETO NQ 59.161 - ns 1Q
SETEMBRO DE 1966

DE

Concede autorização de funr;ioname."tto ao CU1'SO de Protensor-iic naucação Musical do conoenxuor:o 1I1i.lsi-·
cal Santa Marcelina, Botucatu, Es- . .
taao de São Paulo.

o

Presidente da República, usando
atribuição que lhe conrsre o Artigo 87, item 1. da Constitutçào, nos termos do Artigo 23 do Decreto-ieí uc 421,
de 11 de maio de 1938, c' tendo em vista o que consta .do Processo número
105.503.61 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
.
Artigo 1v- E' concedida autorização para funcionamento ao Curso de
Professor de Educação Musical do
ConservatárioMusical Santa MarceIina, de Botucatu Estado ne S. Paulo.
Artigo' 29 - Este decreto entrá: em
vigor na data, de sua publícáção.
Brasília, 19 de. setembro de 1966;
14j'.l da Independência e ~'39 da República.

da

H. CASTELLO BRANCO

Raymundo Moniz de

DECRETO NY'59.160 - DE 1.9
SE'lEMBRO DE 1968

/i"'c:gã~

DE

nÉCRETO N.9 59.162 -

DE

Lv

UE

SETEMBRO DE 1966

Declara de unuaoae pública a "Cemçreqaçiio das Religiosas Jiissionárias
de Nossa Senhora das DI)'res··' C&1n
sede no Estado da Guanaoara,

o

Presidente da Repúbtlea, usando
da atribuição que lhe contere o art. 87,
item i, da Constituição
eeôerar _ t:;
atenuendc ao que consta 1<;; processo
M.J.l'i..l. ·53.429. de 1965, decreta:
Artiao único. E' declarada oe utilidade pública, nos térmos do art. 15'
da Lei 91, de 2l:! de agôaro de 1935,
combinado, com o art. Lv do Re~u
íaeuento aprovado pelo i)e~rett. número 50.·517, de 2 de maio de 1961, fi
"Congregação das Rehgtosas

Mi~sio~

nárlas de Nossa Senhora o-is Dores",
com sede no Estado da ouenanara.
Brasília, 1:Q de setembro de 18(}ô;
145Q da Independência e 7ôQ da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva

Altera o art 1.9 do decreto n.v 31.006,
de 2 de [utno de 1952.

o Presidente da República, usando
d- atribuição que .Ihe confere orartigo 87, no 1, da Constituição e nos
termos do Decreto-Ieí n.c 1.~b5, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
e tendo em vista o que consta uos
autos do processo DNPM-2.226-51, dO
Ministério das Minas e Energta, deereta:
Art. 1.9 Fica alterado o zrttgo primeiro 05') ào decreto número trinta
e um mil e sessenta e aeís (31.006).
de dois (2) de julho de mil novecentos e cmquenta e dois {l!)52). que
passa a ter a seguinte cedaçâc: p'íca
autorizada Novas Indústrias Otínda
S. A. a lavrar rosroma, em terrenos
de sua propriedade. no I ugar oenominado Forno de Cal, dlstrrto e munlcípto de Orínrta no Estado de Per-'
nambuco, na área de oitocentos e sessenta hectares dezenove ares e cínquente centiares (860,1950 na) deu-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

mítada por um polígono tn-ecurar, que
tem um vértice no marco existente
na divisa da propriedade Forno de
Cal, com o quartel do 7,9 Grupo de
Artilharia de Dorso e os lados; a
partir dêsse vértice. os -segmnt-s comjmmentos e rumos verdadstros. quatrocentos e vinte metros ~42!lm I otnquente e sete graus e dezenove minutos sudeste (579 19' SE) duzentos e sessenta e oito' metros (268m), quinze
graus e dez minutos sudoeste (159, 10'
SW); seiscentos e quarenta metros
(640m), setenta e quatro graus e cínquenta minutos sudeste (74? 50 SE);
sessenta e cinco metros' (65mJ vinte
e três graus e dezenove minutos BUdeste (239 19' SE) ;miJ duzentos € setenta e sete "metros (1.277m'l vinte
e dois graus e dezenove mmutos sudeste (229 19' SE) ; cento e quinze metros Cl.lbm) , sessenta e dois graus e
quarenta e um
minutos sudoeste
(62 9 41' SW); -mil cento e oitenta e
dois metros (1. 182m) , setenta e seis
graus e dezenove minutos noroeste
(76Q 19' NW); mil novecent-os e quarenta e sete metros (l'.if47m;, cínquenta e oito graus e dezenove minutos noroeste (589 19 NW); trezentos e
noventa e sete metros (397m!, treze
graus e quarenta e nove .mmutcs noroeste (l9Q 49'
NW); cem metros
"(lOOm) , trmta e três graus to onze minutos nordeste (339 11~ NE); quinhentos e sessenta e cinco metros
(565m), trinta e dois graus e dezenove
minutos noroeste (329 19' NvV); trezentos e sessenta metros ,:~60m), oitenta e cinco graus e quarenta e. um
minutos sudoeste (859 41' >3W); quatrocentos e oitenta e cinco metros
(485m), trinta e seis graus, e onze minutos nordeste (369 11' N"E); trezentos
e cinco metros (305m) ,~love graus e
quarenta e nove minutos noroeste
(9o,J 49' NW); setecentos e -Itcnra metros C780m). cínquenta e dois graus e
dezenove minutos noroeste \520 19'
NW); setecentos metros (70Dm), trinta e um graus e onze '11l11Utus nordeste (319 11' NE); quatrocentos e
oitenta e sete metros e cínqueuta centímetros (487,50m), dezenove graus e
quarenta e um
minutos nordeste
(l9 9 41' NE); oitocentos e setenta
metros (870m), sessenta e três graus
e quarenta e nove minutos sudeste
(639 49' SE); cento e cínquenta metr.os <150, cinqüenta e um . graus e
quarenta e nove minutos sudeste
(519 49' SE)'; quinhentos e sessenta e
sete metros e cínquenta centímetros

(567,50m),
quarenta e

sessenta e oito graus e
nove minutos sudeste
49' SE); quatrocentos e trinta e
dois metros e cmquenta centtmetrcs
(432,50m). setenta e nove graus e quarenta ,e nove minutos sudeste (799 49'
SE); setecentos e dois metros e em(68 9

quenta centímetros

(702,60~n),

onze

graus e quarenta um minutos nordeste (119 41' NE); trezentos e trtnta
e sete metros e cínquenta o-ntímetros
(337,50m), sessenta e sete graus e dezenove minutos sudeste (679 19' SE)·
seiscentos e cínquenta e cinco metros
<655m), quarenta e oito graus e dezenove minutos sudeste (489 19' SE);
cento e oitenta e cinco metros C185m),
trinta e seis graus e quarenta e nove
minutos sudeste (36Q 49' SE); seiscentos e dez metros. (610ml quarenta
e um graus e quinze minutos sudoeste
(419 15' SW); trezentos e sessenta
e cinco metros (365m), quarenta e oito
graus e trinta e cinco minutos eudoeste (48 9 35' SW); oitocentos e cínquenta metros, (350m), vinte e quatro
graus sudoeste (249 SW); trezentos
e setenta metros (370m), .anquenta e
sete graus e dezenove mínucos sudeste
(579 19' SE). Esta autorização ~; outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28
do Código de M;inas e ,dos artigos 32,
33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes
do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste. Decreto.
Art. 2.9 A present-e alteração de decreto não fica sujeita ao pagamento
da taxa prevista pelo Códlgn de Minas
e será transcr-ita no livro próprio de
Registro das Autorizações de ·LaVTa..
Art, 3.<> Revogam-se as d-sposições
em contrário,
Brasília, 1,9, de setembro de 1968;
1459 da Independência e 73? da República,
H, CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N9 59.163 - DE 19
SETEMBRO DE 1966

DE

Transfere para o patrimônio do B{mco Nacional da Haoíiucão os terrenos de propriedade .dá Uniâo previstos no artigo 26 da Lei n9 4.380,
de 21 de agôsto de 1964.

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

3.4!
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tígo 87, inciso I da Constituição Federal e nos têrmos do artigo 26, -da
Lei no 4.300, de 21 de agôsto de
1964 decreta:
'
Art. 19 Ficam transferidos para o

patrimônio do Banco Nacional da
Habitação os terrenos de 'propriedade,
da União que, sendo desnecessários
aos serviços públicos federais, se prestem à construção de conjuntos residenciais de interesse social ou possam
ser vendidos para a realizeçâo de recursos líquidos destinados ao aumento de capital do Banco.
Art. 29 O Banco Nacional da Habitação indicará os terrenos que se

prestam às finalidades constantes dos
itens I e II do artigo 59 dêste decreta
e uma vez caracterizados devidamente os imóveis, Iar-se-á consulta genérica aos órgãos do Serviço Público
Federal, a. fim de que manifestem, no
prazo de 3i) (trinta) dias, improrrogáveis, seu mterésse na utilização dos
terrenos.
Art, 39 A consulta a que se refere
o artigo anterior também será feita
a órgão da Administração descentralizada desde que os terrenos indicados possam servil' aos seus objetivos.
Parágrafo único. O Banco Nacional
da Habitação, da mesma forma, será
ouvido sempre que outro órgão da
administração descentralizada solicite
a transfersncla «e terr-eno que lhe
possa in teressar .
Art. 49 A transferência, observada
a Tormalídade do artigo anterior, efetlvar-se-á mediante têrmo a ser assinado na Delegacia do Serviço do
Patrimônio da União nos' Estados,
após autorização do respectivo Diretor.
Parágrafo único. Dos têrmos 'de
transferências. que valerão' como escritura pública constarão os elementos necessários -à sua transcrição no
Registro Geral de Imóveis.
Art. 5(1 Na formalização' da transferência dos terrenos obedecer-se-á
quanto às suas caraotertsücas a seguinte ordem de· preferência:
! - terrenos que se prestam à,
construção de conjuntos .residencíaís
de interesse social;
II - terrenos que podem ser vendidos para realização de recursos lt-

ouidos destinados ao aumento de capital do Banco Nacional da Habitação.
Art. 69 Quanto à- situação geográfica terão prioridade para transferência os terrenos Ioeaüzados nâs re.,
giões constantes da relação que o
Banco Nacional úa Habttacâo. no pra..
20 de 90 (ncvent.a) dias fornecera ao
Serviço do patrimônio da União.
Art. '79 Revogam-se as disposições
em coutrárto.
Brasília 1° de setembro de 1966; 1459
da Independência e 78° da Repúbüca.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões
DECRETO Nv ,59.164 - DE 19 DE
SETEMBRO DE 1966

D(l nOlJa redaçâo ao art. 1!) do Decreto nl? 57.39-3. de 7 de aeeemo-o
de 19135. (dispõe sôbre o funciona ..
menta da Rêde de Telecomunicações
do Ministério da Educação e Cui-

tura. -

RETEMEC~.

o Presidente da República, usando
elas atribuições que n.e confere o ar ..
tig'o 87. tnctsc r. da Constituição Federal, e tendo em vista o que consta
do Processo nv 35.750, de 1966, do
Departamento de Administração do
Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art, 1'! O art. F do Decreto número 57.393, de 7 de dezembro de
LH35, passa a ter a seguinte redação"Art:

1(1

A RMe de vj'elecomunt-

cecões do Ministério da gduoacáo e
Cultura (RETEMEC1, em potência e
freqüência convenientes, terá por fi··
nalida.d- assegurar mterccmunícaçào
do Muustérto da Educação e õunure
com as 'entidades educacionais locahaacas nos Estados -e das mesmas
entre si, e funcionará junto ao Departamento de Adrnintstraçâo do mesmo Ministério."
Art. ·1' .âste decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárro.
Brastlía, 1li de setembro de 18GB:
1459 da Independência e 78 9 da Repúblíca ...

H. CASTELLO BRANco
Raymundo Moniz de Aragão
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DECRETO N9 59.165 -

DE 1Q DE

SETEMBRO DE 1966

Transfere, para o sistema de ensino
do -Bsttuio do Ceará, as escolas estaduais e municipais de grau me-

iuo.

o Presidente da República, usando da atrtbuicào que lhe confere o
art. 87, no I, da Constituição Federal
e' tendo em vista o rnspoatc no artigo 18 da Lei nv- 4.024, de 20 de desembro de 1961, decreta:
Art. 1c Picam transrerfdos, para o
Govêrno do Estado do Ceará, os encargos de autorização, reconhecimento e insnecâo dos estabelecimentos de
ensino de grau médio localizados no
seu território.
Art. 2Q nste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contràrto,
Brasília, 19 de setembro de 1966;
1459 da,' Independência e 789 da República.
H. CASTELLO RRAN(ü

Raymundo Moniz de Aragao

DECRETO N9 59. 16$ - DE 19
SETEMBRO DE 1966

DE

Altera o regulamento para a Concessão da Ordem de Rio Branco.

o .Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o Art.
87 no I da 'Constituição resolve:
Art. 1Q O Art. 12 de Regulamento
para a concessão da Ordem de Rio
Branco aprovado pelo Decre número 58.702 de 23 de junho de 19'66,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 12. pa::~ a admissão no QU8.dro Suplementar da Ordem os servidcc-e, públicos brasileiros devem contar, no mínímo, o tempo de serviço
estipulado a seguir, segundo o gr-au
proposto: ~
Cavaleiro
10 anos
15 anos
Oficial .....
Comendador
20 anos
Grande Oficial
25 anos
Grã-Cruz
30 anos
Parágrazo único. A promoção ao
grau superior será feita sem exígên-
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cia de tempo de serviço, obedecido
apenas o interstício fixado no Art.
14 abaixo"
Art. 2Çl O presente decreto . entrará em vigor' na data de sua publica-çâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1\1 de setembro .de 19ô-6;
,145 9 da Independência e 7-SÇl da República.
H.

CllSTELLO BRANCO

Juracy Magalhaes

DECRETO N\I 59.167 ~. DE 19
SETEMBRO DE 19'06

DE

Altera o Regulamento do Instituto
Rio-Branco, apTOvad,o pelo. Decreto n Ç 54.130, de 13 de açõsto de

1S'64.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, número I, da Constituição,
decreta:
Art. 1Q Acrescentem-se ao artigo
79 do Regulamento do Instituto RioBranco, aprovado, pelo Decreto número 54.130, de 13 ,de agôsto de 1964,
os seguintes parágrafos:
"§ 39 Uma comissão, composta de
três. membros designados pelo Diretor. do 'Instituto Rio-Branco,ent1.'evlstará cada. candidato e efetuará a
investigação a que se referem os parágrafos 19 e 2Çl dêste artigo.
"§ 4Çl Com nane r-1(1B resultados dos
exames, da mves tígacão e da ectrevista, -de que tratam êste artigo e
seus parágrafos, a Comissão ecmtírá, a respeito de cada, candidato, parecer sôbre sua aptidão para a carreira diplomática e sôbre a conveníêncía de sua admissão às provas
vestibulares finais.
"§ 5\1 Se a Comissão concluir contràriamente à admissão do candidato, o Diretor do Instituto Rio-Branco submeterá o respectivo expediente, com o seu parecer, à decisão do
Ministro de' Estado das Relações
Exteriores. De igual forma procederá o Diretor nos casos em que discorde de conclusão favorável da Comissão" .
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Arb: 2Ç1 àste "Decreto entrará em
vigor, -na data de- sua" publicação, revogadas as disposições ern vcontrárto.
Brasília, 19 de setecnbro 'de 19'&6,
1450 da Independência e 789 da República,
H. CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhães

DECRETO NQ 59.1.fl8 -

DE 19 D~

SETEMBRO DE 196'.6

Altera o disposto no Decreto núme-

ro 53.611, de 26 de fevereiro
1964.

de

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, número I; da.' Constituição, decreta:'
Art~lÇ1

O Mil11::,'cro das Reíaçoes

Exteriores, no exercício das atribuições que lhe sã-o conferidas pelo artigo 115 da Lei n« 4.504, de 30 de no-

vembro de 1964, adotará as medidas
necessárias para. o perfeito entrosamento das atividades de seleção de
imigrantes com as' atividades dos demais órgãos e Ministérios enumera"
dos nesse mesmo artigo.
. Art. 29 Os Serviços de Seleção de
Imigrantes do Extremo.Oriente e
na Europa, de que' tratam o artigo
1Q e parágrafo único do Decreto número 53.611, de 2'6- de fevereiro de
1964, passam a constituir setores in ~
ternos .da Embaixada do. Brasil em
Tóquio e da Delegação do Brasil em
.Genebra, respectivamente, na forma
do artigo 12 do Decreto nc 56.7'02, de
9 de agosto de 1965.
Parágrafo único. Os Chefes dessas
Missões diplomáticas responsáveis
por todas as a:ti"idades da respectiva Embaixada e Delegação, confiarão
a chefia dos setores internos de seleção de imigrantes, mediante aprovação da Secretaria de' Estado, a
funcionário da õarreíra de Diplomata lotado no pôsto.
Art. 39 A Secretaria de Estado' das
Relações Exteriores estabelecerá normas de entrosamento entre a Embaixada do Brasil em' Tóquio e -as de.mate Missões diplomáticas e Repartd-

ções consulares no Extremo-Oriente,
por um lado. e entre a Delegação do
Brasil em Genebra e as demais Míssões diplomáticas e Repartições consulares na. Europa. por outro lado,
para. a execução das atividades de
seleção de imigrantes que incumbem,
no exterior, ao Ministério das Relações Exteriores.
Art. 49 Para a execução de suae
atividades de seleção de imigrantes,
8, Embaixada do Drasil em Tóquio e
a Delegação do Brasil em Genebra
poderão, respectivamente, contar com
a assessoria de Um máximo de trêe
especialistas em imigração, designados em comissão pelo Ministro de
Estado das Relações Exteriores e demissíveis "ad nutum":
Parágrafo único. Tais funcioná,
rios, quando no exterior, perceberão
seus vencimentos pelo órgão a que
pertencerem, e uma gratificação paga pelo . Ministério das Relações Exteriores, na forma da legislação em
vigor.
Art. 59 Os especialistas em .ímigraçãoa que se refere o artigo anterior ater-se-âo às atribuições que
lhes forem facultadas pelo Chefe da
respectiva Missão Diplomática e, por
proposta dêsfe à Secretaria de Estado, poderão exercer tempcràrfamente suas funções junto a outra Míssão diplomática ou a Repartição
consular da respectiva área geográfi-

ca.
Art. 6.9 Em conseqüência do disposto neste .Decretc, o pessoal dos
Serviços de Seleção de Imigrantes
passa. a integral' a .otação da respectiva Missão Diplomática.
Parágrafo único. O acervo dêsaes
Serviços fica incorporado ao da Missão diplomática' correspondente.
Art. 70 1!::ste Decreto entrará em.
vigor na -data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíha, '1 de setembro de 1966 ~
14'59 da Independência. e 789 da República.
ç

H.

CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhães
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DEORETO

N9 59.169 -

DE 2 :oE

SETEMBRO DE 1966

Declara de utilidade pública, para
efeito. de desapropriaçt/'o, o prédio
sito na rua Senador Furtado rtú~
mero 121, o terreno e imóvel situados na mesma rua n<; 125, o terreno
situado na mesma rua, n9 129, e a
área entre esse prédio e a esquina ria
Avenida Radial-Oeste, na
cidade
do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.

1956, a desapropriação declarada de
caráter urgente.
Art. 39 O presente Decreto entra
e,ID vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de setembro de 19'86; 1459 da Independência e 789 da República.
é

H. CASTELLO BRANCO

Raymundo .Moniz de Aragão

DECRETO N9 59,í70' - DE 2 D~
o Presidente da República, usanSETEMBRO DE 1966
do da atribuição que lhe confere o
artigo ,87, inciso I, da Constitaiçâo e
Cria a Agência Especial de Finantendo em vista o disposto na alínea
ciamento Industrial - FINA1VJE "a" do artigo 59 do Decreto-lei núincorporando o runaoÓae Finanmero 3.365, de 21 de julho de 1941, ciamento -para AquislÇão de M ainumodífícado pela Lei nc 2.786, de 21'
nas e Equipamentos huiustmaie de màíc de 19'56, decreta:
FINAME, criado pelo Decreto número 55.275, de 22 de dezembro de
Art. 19 E' declarado de utilidade
1964, e dá outras providências.
pública, para efeito de desaproprâaçâc, o imóvel situado na rua Senador
Furtado nv 121, constante de Um préO Presidente da República, usando
dio assobradado, dividido em' oômo- das atribuições que lhe confere o Ar'dos, com porão alto, tendo aos funtigo 87, ítem I, da Constituição Fedos e à esquerda uma dependência -deral, e com fundamento no artigo
69 da Lei 4.728, de 14 de julho de
de dois pavimentos e em seguida uma
1965, decreta:
segunda dependência, em terreno
com 15,65 m.' de largura na frente e
Art. 19 Ficacl'iada, junto ao Bannos fundos, por 108 m. "de comprico Nacional do Desenvolvimento Ecomento 'de ambos os lados, bem como
nômico, para gerir; com autonomia
os imóveis, localizados na mesma rua
administrativa e ünanceíra, o Funnúmero 125, terreno com 12 m. de
do de Financiamento para Aquisição
largura, na trente, mesma largura no
de Máquinas e Equipamentos Indusfundo e 107,40 m . de comprimento
triais U_ FINAME _ criado pelo Deem' ambos os .Iadoa com um ímovel
creto no 55.275, de 22 de dezembro de
de um pavimento dividido em cõmo1964, a Agênela Especial de Financiados; e o de número 129 com 14,6,7 m.
mento Industrial, que conservará a
de largura. na rreu,e 16,15 m. ue
mesma sigla FINAME, prevalecendo
largura no, fundo e 108 m. de comem relação a ela, no que couber,' os
primento .em ambos Os lados e ár-ea preceitos legais aplicados às instituicompreendida entre o _imóvel número
ções financeiras sem prejuízo do dis129 e a esquina da mesma rua com a
posto neste Decreto.
Avenida Radial-oeste.
Art. 29 A Agência Especial de FiArt. 29 Fica o Ministério da Educananciamento Industrial -r- FINAME,
com sede e fôro no Estado da Guação e Cultura autorizado a 'promover
a desapropriação das referidas áreas
nabara, desenvolverá suas atdvídadcs
sob a responsabtlídade e com a code terreno e construções nelas exislaboração do BNDE, no qual será
tentes, por' intermédio da Diretoria
aberta uma conta destinada a regisdo Ensino Comercial, a fim de instatrar o movimento global dos recursoslar as suas unidades educativas e desenvolver as atívtdades do Centro de tio FINAME.
Formação e Treinamento de r-rores. Art. 39 A' Agência Especial de Fi·
sôres de Ensino Técnico Comercial.
nancíamento Industrial - FINA.ME,
será alimentada com, recursos pro....e-'
Parágrafo único. Nos têrmos do
níentes de:
artigo 15 do Decreto-lei nc 3.3'65, de
21 de junho de 1941, modificado pe-:
a)
empréstimos ou doações de enla Lei n.9 2.786, de 21 de maio de
tídades _ nacionais, internacionais OU'
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estrangeiras .e dentre êsses, os recursos provenientes da I' Aliança para o
Prom'eseo" .
b) recu{'sos colocados a sua disposição pelo Banco Nacional do De-

senvolvimento

Econômico

e

outras

agências. financeiras da União e dos

Estados;
c)
recursos mobüizadoe pelo B.N.
D.E. nos merca-dos Interne e externo de capitais para O fim específico

de Que trata este Decreto;
d) rendimento proveniente de .suas
operações, como reembôlso de capital, juros, comissões, bonificações e
outros; e)
refinanciamento de títulos no
Banco Central: dentro de termos e
eondicões por 'este eomttroos:
j) aportes do Tesouro Nacional
através de Obrigações Reajustáveís ou
outros títulos de crédito;
g)
operações _financeiras que, não
especificadas nas alíneas. anteriores,
se compreendam nas finalidades da
Agêceía, a juizo da Junta de Admt-

mstração..

Parágr'afo único. Os adiantamentos
abrtbuídcs pelo BNDE ao Fundo de
Fmanclamento de Aquíeicào de Máquír.as e Equípamentcg Industriais -:.
FINAME - passam 9. constituir reCti.1·SOS de movimen-o da Agência EsP8('.jgJ de Financiamento Industrial F'lNAME - sendo ínexigfvels enquanto aplicados nas opet-acôes previstas
neste Decreto.
Art. 49 Os recursos da A~ência
destlnar-se-âo ao financiamento de:
a)
Operações de compra e venda
de máquinas e equipamentos de produçàc nacional;
b) de _exportação e importação de
máquinas e equipamentos.
Art. 59 POI' decisão da Junta de
Administração, a Agência poderá realizaropenlcões de "acceptance". para suprimento de capital de gtro às
emprêsas instaladas em setores industrtade básicos da caconomia, definidos êstes na forma da letra b, do Artigo 79, iniciando esse tipo de atividade através do sistema de co-aceite
de titulas.
Parágrafo único. A Agência poderá,
ainda, subscrever. ações de emprêsas
industriais para: posterior repasse ao
'público, e, merüante convênios, apltear recursos e varôres mobiliários, de
outras agências públicas. federais ou
estaduais, nos fins a que se destina.

Art. 69 A Administração superior
da Agência compete à Junta de Adminis tracêo, sob a Presidência do
Presidente do BONDE, composta de oito
membros:
1 - Presidente do BNDE;
2 Diretor - Superintendente do
BNDE.
3 T Conselheiro de BNDE;
4 --=- ,~epresentante
da Indústria
mecânica. indicado pela Associação
Brasileira para o Desenvolvimento das
Indústrias de Base;
5 ,;..... Representante de Bancos Reqlonais e Estaduais de Desenvolvimento;
.
6 _- Representante de Bancos COR
mercíaís ;
7 - Representante de Sociedades
de Financiamento;
8 ,- Representante dos Bancos Privades de Investimentos.
§ 19 Os quatro últimos componentes da Junta de Admínistração 'serão
designados com mandato de dois anos,
renovável por igual per-íodo, pelo Con.,
selho Monetário Nacional. por índlcação do Presidente da Junta.
§ 29 As deliberações da Junta seR
râc tomadas por maioria relativa de
votos, com a presença de, pelo menos, 4 (quatro) .de seus membros, prevalecendo, em caso de empate, a decisão em cujo favor tiver votado o
Presidente, observado sempre o disposto no art. 10 oeste Decreto.
Art. 79 Compete à Junta de Administração da Agência:
a)
aprovar planos genéricos de
aplicação;
b)- fixar critérios para aplicação
dos recursos- da Agência, inclusive o
estabelecimento de escalas de prteridade;
c)
aprovar as condições gerais de
operação, bem como orçamentos, tnclusive de custeio, que preverá dotação para reembôlso do BNDE por serviços e material fornecido à Entidade;
d)
aprovar os contratos e os acôrdos necessários ao funcionamento da
Agência;
e) aprovar
c
Regulamento da
Agência e a expedição dos atos complementares necessários à realização
dos objetivos. da Agência ;
j) resolver Os casos omissos.
Art. 8·9 A .runta de êdmínístraçâo
reunir-se-á. ordlnàrtamente, na última semana de cada trimestre do ano
cívnv.e, extraordinàrlamente, sempre
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que fôr convocada pelo Presidente,
por deliber açào dêste ou mediante solicitação de, pelo menos, dois de seus
membros,
§ 19 Os membros (ta Junta de Admmis-traçào perceberáo uma gratificação de presença por sessão a que
ocmparcc-rem, e, quando residirem
fora da sede da Junta, o reembôl'S0 das neapesas de viagem e estada.
§ 2\' O Presidente l'l.a Junta- de Administração perceberá uma gratificacão de .rentesentaçâo a ser- fixada pela mesma Junta

Art. 90 A gerência cos negócios ordinários da Agência será exercida pelo f-Té3irJ.ente da Junta de Adrmníatração, ao qual compete a representação ativa e passiva da Entidade, em
Juizo e fora dêle, podendo, nos têr"mos e nos limites fixados pela Junta
no Regulamento da Agência, delegar
ao Diretor-Superintendente, bem -como ao Conselheiro do BNDE, o exerd.cio de algumas de suas atribuições.
§ 19 A Junta de Administração terá um Secretárío-Executívo, de índícação do Presidente, com as . atribuiçõe-s que forem fixadas uc Regulamento, que. disporá de assistência ad-:
ministrativa, técnica e jurídica,
§ 20 O Secretário-Executivo participará das reuniões da 'Junta; sem
direito a voto e terá os seus, honoráTios fixados pela mesma Junta.,
Art. 10. O Presidente do BNDE
será substdtuído, em suas ausências
ou impedimentos na Presidência, da
.Iunta, pelo Diretor-Superintendente
doBNDE, e êsteipelo Conselheiro do
BNDE.

Art. 11. A Agência poderá, mediante requisição do Presidente da Junta, utdlízar os serviços de funcionários públicos. inclusive de autarquias,
bem como de empregados de sociedade de economia mista.
§ 19 A colaboração do pessoal do
BNDE à entidade se efetivará mediante índiçaçâo do Presidente da
Junta.
§ 29 O Presidente da Junta de Administração deliberará sôbre as vantagens e gratificações que devam ser
atribuídas aos servidores da Agência.
AI·t. ,12. As operações da Agência
poderão ser realizadas por mtermé~io de agentes financeiros públicos e
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pt ivados, cuja qualificação fIca condicionada às seguintes exigências:
§ 19 Serão agentes financeiros do
FINAME os bancos regionais e estaduais de desenvolvimento, bem como
os bancos comerciais e as s-ociedades
de financiamento e bancos de investimento, que como tal foram credenciadas, subordinados todos às seguintes condições:
a) aceitarem expressamente as modalidades de operação estabelecida
pela Janta, a que se refere o artigo
4° dêste Decreto;
b) assumirem co-responsabilidade
como garantidores, financiadores ou
endossantes.
§ 2Q As operações só serão acolhidas pelos agentes financeiros dentre
das condições usuais de segurança
bancária, podendo ser exigidos dos 60licitantes de crédito todos os elementos financeiros, econômicos e contábeis necessários, inclusive o exame de
suas escritas.
Art. 13, O Regulamento da Agêncía disporá sôbre tõdas as condições
necessàrías ao seu funcionamento, o
mecanismo de suas operações, as garanüas de reembõrsc cor parte dos
agentes financeiros, bem como sôbre
a forma de aplicação da correção mo"
netáría nas operações que o FINAME
realizar.
Art. 14. No exercício das ativldades bancárias' a cue está autorizado
pelo artigo 1.0 da Lei n? 1.628 de 20
de junho de 1952, e dentro das áreas
de aplicação fixadas nas Leis 1.474
-e 1.518 com a 'ampliação introduzida
pelo parágrafo único do artigo 19 da
Lei nv 4.457. de 6 de novembro de
1964, o Banco I Nacional do Desenvolvimento Econômico poderá, nas
operações de "acceptance" que vierem a ser realízadae pela Agência,
outorgar aval na forma de aceite ou
co-aceite dos títulos respectivos.
v

Art. 15. Ficam mantidas a atual
rêdc de agentes financeiros e; no que
se conciliar com as disposições dêste
Decreto, o regime operacional e a Integridade dos contratos firmados pelo Fundo de Financiamento para
Aquisição de Máquinas '2 Equipamentos Industriais - FINAME, de que
trata o Decreto 119 55.275, de 22 de
dezembro de 1964. cujas operações não
sofrerão solução de continuidade.
Parágrafo único. A Agência de que
trata êste Decreto e o Fundo por ela
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. gerido não se subordinam ao disposto no Decreto. 56.835. de 3 de setem-

DECRETO N 9 59.172 -

bro de 1965.

Art. 16.

ãetc Decrete entrará em

vigor na data de

SU~

publicação,

r.e~

vogadas as disposições em. eontrárlo

Brasília, 2 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Re-pública.
H. CASTELLQ BRANco

Octávio Bulhões
Roberto Campos

DECRETO NQ 59.171 -

DE

5

DE

SETEMBRO DE 1966

Dá nova redcçéo ao art. 6Q do Decreto n9 40.026, de ·25 de sezernbrc
de 1956, que dispõe- sôore assistem_eia .mêdico-hospitalar à ser cresteda nos Estabelecimentos do Serviço
de Saúde do Exército aos: servidoTes
civis do Ministério da Guerra, costríouinies do [PASE ou dos Montepios civil ou .militar.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 O art.. 6 9 do Decreto numero. 40.026, de 25 de setembro de
1956,· passa a ter a seguinte redação:
"Art , 6 9 Para os efeitos anteriores
fica entendido que a responsabllidade
do IPASE -pelo pagamento das contas
de tratamento e nospítadzaçào terá
como limite máximo, mensalmente. o
correspondente a 25% (vinte e cinco
por cento) do maior salárro-míntmo
vigente à época em que se realizaram
as despesas, sendo que a quantia
excedente àquele limite será indenizada pelo próprio beneficiário, mediante
desconto em Iôlha de pagamento. "
Art, 29 E:ste decreto entrará em vigor na data. de sua pubücaçác, ficando revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 5 de setembro de 1966;
145\' da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octaoío Bulhões
Ademar de Queiroz

DE

2

Dff

SETElVIBRO DE 1966
Publica os índices de .atualizaçáo zaonetárza dos salârios dos últimos' 24
(vint.e e quatro) meses, na forma
estabelecida no Decreto-Lei n.9 15,
de 29 de julho de 196'6 e dá outras
·proVidenctas.

O Presidente da República, usaaao
da atrfbuíçâc que lhe confere o artigo
.87, Inciso I, da Constituição e tencó
em vista .o disposto no artigo 1Q do
Decreto-Lei no 15 de 29 de jUlho ele:
1966 decreta:
Art. 19 Paro9,. reconstituição dos aalártos reais médios dos últimos 24 tvm·te e quatro) meses, conforme estabetecido no artigo 19 do Decreto-lei" H(1~
mero 15 de 29 de jUlho _de 1966, serão utilizados os seguintes coencren .
tes aplicáveis aos salàrtos dos meses"
c01:respondentes, para os acôrdos CO'
letivos de trabalho ou uecisóes d~
Justiça do Trabalho cua vigência termine no mês de setembro de 1966.
Coeficiente>
Me,

Setembro
Outubro
Novembr.o
Dezembro
Janeiro
Fevereiro

Março
Abrll
Maio
Junho
Julho
Agõsto

Setembro
Outubro

Novembro
Dezembro
Jaueíro

Fevereiro
Março
Aorn

Maio
Junho
Julho

de 1964
de 1964
de 1964
de 1964
de 19-85
de 196!)

2,2~

2,16
'2,(}()
1,91

1,83

1,73

de 1965

1,6D

de 1965
de 1965

1,54

de 1965
de 1965
de 19:55
de 1965
de 1965
de 1965"
de 1965
de 1966
de 1966
de 1966
ce 1966
de 1956
de 1966
de 19'86
de 1966

1,48
1,44

1,50
1,42
1,37
1,35
1,34

1,31
1,28
1,20
1,16

1,10
. 1,(}(j
1,ü-8
1,Q2

1,00
O salário medto
a ser reconstituído será a média aritmética rtos valôres obtidos pela aplicação dos coeficientes acima aos salários dos meses correspondentes.
Agôsto

Par~l'fÜo único.
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ATt.2'9
&:te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadaa us diaposíçô-s em conrrano.

Brasília, 5 de setembro de 1966; 145<l
-da Independência e 789 da República
H.

CASTELLO BRANco

Octavio- Bulhões
~. G. do Nascimento e SUva:
Roberto Campos

DECRETO N9 59.173 SErEMBRo

na

b

t1E

DE

1!l66

.Estabelece prazo para concessao de
medalhu

o Presidente da República, U3a:::10.O
de atribuição que' Ih _ confere o urt1go 87, inciso I, da Oonstitutçao Fe.deral e tendo em vista as razoes apre.
DECRETO N"Q

5!:l.17~_

-
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sentadas pelo Ministro de Estado da
Aeronàutâca decreta:
Art. 19 Exclusivamente para nne
de reparar omissões, poderá o Ministro - da Aeronáutica, no prazo de 6,
(seis) meses, a contar da data da publícaçâo deste decreto propor ao Presidente da República a concessão da
medalha a que se refere a Lei nú-,
mero 497, de 28 de novembro de 1948,
regulamentada pelo Decreto n 9 26:550,
de 4 de abril de 1949.
Art. 2Q O Ministro da Aeronáutica
expedirá as ínstrucoes que forem ne~
cessàrrae ao cumprimento deste decreto .
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 19-56; 145?
da Independência e ,789 da República..

li.

CASTELLO BRANCO

Eduardo Gomes
DE ti Im SETEMBRO DE 1966

ooacece à The Nortnern. Assu,rancc company Limiteâ autorização pam
aumentar o c'apUal âcstituuio às suas operações de seçuros no eraeu,

o Presidente da República, usando da atrtbuíção que lhe contere o
art. 87, íncísc I, da Constituição, e nas termos do Decreto-lei n? 2.0d3, de
7 de março de 1940, decreta:
. Art. 19 ~ concedida à The Northern Assurance Company Límlted com
sede em Londres, Inglaterra, autorizada a funcionar no Brasil pelo oco-etc
nv 3.811, de 13 de março-de 1867, autortzaçào para aumentar ooapita. dr-stmadc às suas operações de seguros nc Brasil, de cr$ _10.000.000 (dez milhões de cruaeíros) para Cr$ 13.000.000· (treze milhões' de cruzeiros), por
fôrça da Lei nv 4.357, de 16 de julho de 19-64.
Art.2Q A Sociedade ccntínuará integralmente sujeita às leis e aos regu'lamentos vigentes, ou que venham a VIgorar, sõbre o objeto da autor.zação
ao que alude aquêle decreto.
Brasília, 5 de setembro de 1966; 145Q da. Independência" e 789 da Republlca.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO N9 59.175 -

DE

5

DE

SEtEMBRO DE 1966

--Outorga à Agrico-Industrial Rondônia
S. A. autorização para estudas o
aproveitamento de energia hidráulica do rie; Alto Paraguai.

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

go 87, Inciso r, da Constituição, e nos
termos dos arts. 99 e 10 do Decretolei nv 852, 'de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. 19 Fica outorgada à AgrícoIndustrial Rondônia S.A. autorização
para estudar o aproveitamento de
energia hidráulica do rio Alto Para..
guai, cerca- de 125 km. a Nordeste da.
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Cuiabá, Estado de Mato

Grosso.
Al't. 20 Sob pena de caducidade do

presente

titulo,

a

Agrrco-Industrtal

Rondônia S.A. fica obrigada a apre-

sentar, dentro do prazo de 1 (um)
ano, contado da cate da' punlicacâo
do presente Decreto, ao Departamento
Nacional de Aguas e Energia do Ministério das Minas e Energia, os 85-

tU'1.0" completos a que se refere a presente autorização.
Art., 3Ç O presente decreto entra em

Vig01:

na data de sua publícaçâo, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1956;

tígo 87, item T, da Constituição .Federal, e atendendo ao -que consta do
Processo MJNI 38.968, de 1965, decreta:
Artigo único. É declarada deutilidade pública, nos têrmos do art. jv
da Lei nv 91, 'de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 00.517. de. 2 de maio de 1961, o
Oratório Festivo "Nossa Senhora Auxílíadora" de Aracaju, com sede em
Aracaju, Estado de Sergipe.
Brasília, () de setembro de 19S'Õ; 1459"
da. Independência e 789 da Repúb.íca.

n.

1459 da Independência e 789 da República.

CAS'l'ELLO BRANCO

Carl.os Medeiros Silva

H. ClISTELLO BRANCO

MaUro Thibau

DECRETO N9 59,178 - DE fi
SETEMBRO DE 1966

DECRETO NO? 59.176 .

SETEMBRO

DE

DE

6

DE

1965

Declara de utilidade pública o "Ine-

tituto Isabel", com sede no Estado

da Guanabara.

Autoriza o funcionamento de cursos
na Faculdade de FilOSOfia de Passo
Fundo,

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, Item 1, da Constituicão Federal e atendendo ao que consta do
Processo MJNl 36.5-61, de 1965, de-

creta:

Artigo único. É declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei nc 91, de 28 de esrõsto de 1935,
combinado com o art. I'? do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, o
"Instituto Isabel", com sede no Estado da Guanabara.
Brasília, 6 de setembro de' 196<5; 1459
da Independência e 789 da Repúbhca.
H.

DB

tigo 87, nc T, da Constituição, nos rêrmos do art. 23 do Decreto-lei nc 421,
de 11 de mato de 1938, e tendo em
vista os elementos constantes-do Processo no 00.452-64, do Ministério da
Educação e CUltura, decreta:
·Art. 19 It concedida autorizacão
para o funcionamento dos Cursos -de
Ciências Sociais e de. Estudos Sociais,
da Faculdade de Filosofia de Passo
Fundo,' Rio ÇJrande do Sul.
Art. 29 este decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1%$; 1459da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

CASTELLO BRANCO

Raymundo Iâcniz de Aragão

Carlos M etieírcs Silva
DECRETO N'? 59.179

DECRETO NQ 59.177

~

DE 6 DE

SETEMBRO DE·

~ DE

fi DE

1936

SETEMBRO DE 19$·6

Declara de iltilidade públicct o oroioTio Festivo "Nossa senhora Auxiliadora" de Aracaju, com sede em Aracaju, Estado de Sergipe.

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

Concede à· Cdietra Nossa Senhora da
Guia S. A. autorização para íumcictuir como envpréea de mineração.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, nv I, da Constituição e tendo
em vista o que consta do Decreto-lei

ATOS DO PODER ExECUTIVO

3.1

mmutos nordeste (500 15' NE); cítocentos metros (800 m) , vinte i~ três
gl aus e quarenta minutos nordeste
(23" 40' NE); mil e cinqüenta metros
(l.050 mj , trinta graus e trinta mtnutcs nordeste (30 0 30' NE); seíscentos e noventa metros (690 mj , vinte
f' dois graus e trinta minutos noruea->
te (220 30' NE), quatrocentos e vinte
metros (420 m>' treze graus e trmta
mmutcs noroeste (13° 30' NW); oitocentos e oitenta metros (880 -ni , cinqüenta e quatro graus nordeste (540
NE); quatrocentos e trinta e ctnco
metros (4'35 mj , nove graus- e trinta
m nutos noroeste (90 30' NW>; trezen tos e sessenta metros (360 m) .
quarenta e seis graus e quarenta e
cinco minutos nordeste (403 0 45' NE';
Um mil trezentos e setenta metros
lI.3'lO rm , oitenta e dois graus nordeste (82 0 NE); quinhentos metros
(500 m) , quarenta e dois graus t:' quaTenta minutos nordeste (42 0 40' NE);
Um mil quinhentos e setenta metros
H. CASTELto BRANCO
(] .570 m), quatorze graus nordeste
04° NE); cem metias (100 mt , seMauro Thibau
tenta e cinco graus sudeste (75" SE);
um mil quinhentos 'e sessenta metros
U 560 m) , quatorze graus sudoeste
DEC:RETO N9 59. 180
DE 6 DE
(140 SW); seiscentos e dez metros
SETEMBRO DE 1966
(610 m) , quarenta e dois graus e quarenta minutos sudoeste (42° 40' SW);
A u t LJ r ~ Z a MIBRACO - Mineracão
um mil trezentos ve setenta e cinco
Brasileira Comercial Limitada - a
metros (1. 375 mj , oitenta e dois graus
pesquisar diamante e ouro no Musudoeste (82 0 SW); duzentos e '::111nicípio de Diamantina, Estado de
qúenta metros (250 m) , quarenta e
Minas Gerais.
seis graus e quarenta e cinco, mlnut08 sudoeste (460 45' SW); .qua.tcoceno Presidente da República, usando tos
e quarenta metros (440 m) , oove
da atribuição que lhe confere o art.·
graus e trinta minutos sudeste (9° 30'
iri. n,o I, da Constituição e !lOS têroitocentos e setenta metros (870
mos. do Decretó-Ieí n.c 1.985, de 29 de .sE)'
, ' cinqüenta e quatro graus súcoesjaneiro de 1940 (Código de Mínas) , m)
te (54 0 $W); trezentos e OItenta medecreta:
tros (380 m) , treze graus e trínr.a minutos sudeste 03° 30" SE); setscenArt. 1.0 Fica autorizada MIBRACO
- Mineração Brasileira comercial Lítos e oitenta metros (680 m) , vinte e
dois graus e trinta minutôsmdoe~te
mitada .a pesquisar diamante p O~IrO,
(22 0 30' SW); um mil cento e dez
no leito e margens do Rio Pardo Pequeno, de domínio público, no Dístrtmetros (1.110 m) , trinta graus e 1;1""n·
to de Guinda, Municipio de Díamanta minutos sudoeste (30 0 30' SW); oitocentos metros (800 m) , vinte e três
tina, no Estado de Minas Gerais, nu,
ma. área de noventa hectares \30 haj , graus e quarenta minutos sudoeste
deltmítaua por Um polígono irregular,
(230 40' SWl: quatrocentos e nov-nta metros (490. m) , cinqüenta .rraus e
que tem um vértice a sessenta metros (60 m) no rumo magnético doze
quinze minutos sudoeste (500 15' SW';
graus e quarenta minutos ao-oeste quatrocentos e oitenta metros 1480
mj . sessenta e oito graus e trinta tal<120 40' NW) da confluência do eorrego Capâc no Rio Pardo Pequeno e
nutos noroeste (680 . 30' NW): cem
metros (100 rrn , norte (N); quatroos lados, a. partir dêsse vértice, os secentos e oitenta metros (480 cn . sesguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e oitenta metros senta e oito graus e trinta mmutcs
(380 m) , cinqüenta graus e quinze
suceste (680 30' SE.)
nv &38, de 8 de dezembro de 1938,

decreta:
Artigo único. É concedida à Caíelra
Nossa Senhora da Guia S. A., com
sede na Cidade de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso, constdtuída por instrumento particular de 18 de março de
1959, alterado por escritura pública de 3 de agôsto de 1960, lavrada
a fls. 189-190, Livro 179-A, do 2 Q oucio da Comarca de Cuiabá, e por mstrumentos particulares de 2-2 de fevereiro de 1961" 13 de setembro de
19{j5, e 23 de fevereiro de :"d6'6, auto"
rizacâo para funcionar como emprêsa
de mineração, ficando obrigada a
cumprir integralmente o que dispõe
o ~ 3Q , do art. 61., do Decreto-lei número 2.627, de 26 de setembro de
1940, e demais regulamentos em Vig01'
ou que venham a vigorar sôbre o .objeto desta autorização.
Brasflia,.6 de setembro de 1966; 145Q
da Independência e 789 da República.

352

ATOS no PODER, EXECUTIVO

sudeste (15° SE) do marco quüométrICO quatrocentos e dezesseis
usm
4106) da estrada de rodagem BR-3,
Belo Horizonte-Rio de Janeiro e Os
do pelo Decreto n,c 51.726, de 19 de
lados a partirdêsse Vértice, os segumtes comprimentos e rumos .verdafevereiro de 1953 e da Resolução núcierros: seiscentos e setenta P. dois
mero -'3, de 30 de abril de 1965 da Cometros (672 m) . sessenta e oito graus
missão Nacional de Energia NUC.\e3r.
e dors minutos sudeste X680 02' SE);
quatrocentos e trinta metros (430 m) ,
Art. 2.° O tí~ulo da autorização de
cuiqüenta e seis graus sudeste (56 0
pe squísa, que será uma via autênt-ica. SE); o terceiro (3.°) lado é o trecho
da margem esquerda do córrego Sadeste decreto, pagará a taxa de nomamoa-a, compreendido entre a exvecentos cruzeiros (Cr$ 900), e será
tremidade do segundo (2.°) lado e a
valide por dois (2) anos a contar da
sua connuancre com o córrego dcs
'data. da -transcrição no livro próprio
Andaimes; o quarto (4.°) lado é o trecbo da margem direita do córrego dos
de Registro das Autorizações de PeaAndaimes com quinhentos, oitenta e
cuísa.
oito metros (588 m) a montante,
compreendido entre :;I, sua confluência
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
com o córrego Samambaia e a extreem ccntrárfo.
midade do quinto (5.0 ) lado; mil e
Brasília, 6 de setembro de 1966; 145.° cinqüenta e seis metros 0.056 m) ,
oitenta e' -nove graus e quatro mmuda Independência e 78.0 da, Repútos nordeste (890 04' NE); quau-ccenblica.
tos e trinta e seis metros (436 m) ,
norte (N); dois mil setecentos e vinH. CASTELLO BRANqO
te e seis metros (2.725 m'i, nove graus
noroeste (9° NW); o oitavo (8.°) e
M aUTO Thibau
último lado é c trecho da margem dí.,
reita do' córrego das Congonhas compreendido entre a extremidade do sé-:timo (7 .O),ladc descrito e o vértáce de
DECRETO N,o 59.181
DE B DE
partida, inicio do primeiro (1.0) Jado,
SETKMBRO DE 1966
Parágrafo único. A execução da
Autoriza a Mineração Agua Limpa
presente autorização fica sujeita às
S/ A a pesquisar argila no Municíestipulações do Regulamento aprovapio de ltaoirito, Estado de Minas
CO pelo Decreto' nc 51.726, de 19 de .re,
Gerais.
vcreíro de 1963 e da Resolução número 3, 'de 30 de abril de 1965 da coo Presidente da República, usando
míssâo Nacional de Energia Nuclear.
da atribuição que lhe confere o art.
Art. 29 O titulo da autorização de
87, nc I, da Constituição e nos têrpesquisa, que será uma 'via autêntica
mos do Decreto-lei n,o 1.985, de 29 de
deste decreto, pagará a taxa de quajaneiro de' 194.0 (Código de Minas), tro mil duzentos e sessenta cruzeiros
(Crg 4'.260) e será válido por dois (2)
decreta:
anos-e contar da data da transcrtçao
Art. 1.0 Fica autorizada 'a Minerano livro próprio de Registro das Auçac Água Limpa S/A a pesquisar artorizações de pesquisa.
gua em terrenos de sua propriedade -e
Art~" 39 Revogam-se as dísposíçôes
da. construtora Alfa S/ A no lugar denominado Agua Limpa, Distrito e
em contrário.
Murucípío de Itabu-íto, Estado de Mi-nas Gerais, numa área de quatrocenBrasília, 6 de setembro de 1966; 1459
tos e vinte e cinco hectares setenta e
da Independência e 78Q da Repú.nove ares e cinqüenta cen tiares ...
blica.
(425:1950 na) , delimitada por Um pohsrono irregular que tem um vérclce a
H. CASTELLO BRANCO
sento oitenta e -sete metros (187 m)
M aura Thibau
JW rumo verdadeiro de quinze graus

parágrafo 'mico. A execução dapresente autorização fica ~sujeíta às
e.s típulaçôes do Regulamento' aprova-
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Decreto n? 59.182, ainda não foi
publicado no Diário Oficial.
DECRETO N9

59.183 DE 8 DE
1966

SETEMBRO DE

Autoriza a Companhia Siderúrgica
pauusui - COSIPA - a lavrar íxücório no município de Salto de Pi~apora> no Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. nc 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.91'3'5, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
. Art. IV Fica autorizada- a 'Companhia Siderúrgica Paulista COSIPA a
lavrar calcarto, em terrenos de sua
propriedade, no lugar denominado
Piraporínna, no Estado de São Paulo,
numa área de oito hectares trinta e
dois ares e oitenta, centíares (8,3280
ha) , delimitada por um polígono rnístílíneo que tem um vértice a cento
cinqüenta e dois metros 052 fi) no
rumo verdadeiro cinqüenta e oito
graus e vinte e cinco minutos sudeste
(589 5' SE) da extremidade sudoeste
(SW) da ponte da estrada das La-,
vras Velhas sôbre o rio Píraporinna e
os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos ver-'
dadeíros: cento setenta e sete metros
(177 fi), quarenta minutos sudeste
(40' SE); duzentos e quarenta metros
(240 m) , setenta e seis, graus e crmta
e cinco minutos sudoeste (76 9 35'
·S1:V); cento e dez metros (110 m) ,
trinta e cinco graus e quarenta e
cinco minutos noroeste (35945' "iiW).
O lado místílmeo da poligonal é a
margem do rio Píraportnha, compreendida entre a extremidade do último
lado retilíneo acima descrito e o vértice de partida. Esta autortzaçáo é
outorgada mediante as condtcoes
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726. de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução número. 3, de 30 de abril de 1965. da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
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Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma· da rei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Munícíplo, em aumprtmento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorízaçáo não cumprir. qualquer das
obrigações que lhe incumbe, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 33 doeCódígo, de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. .59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção .Míneral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio de Regtstro das Autorizações de Lavra, após
o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros cors 600).
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrario.
Brasília, 8 de setembro de 19{}6;
1459 da Independência e 789 da Re, pública.
H •. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 59. 184
SETEMBRO

Autoriza o

DE

cidadão

DE

8

DE

1966
brasileiro

José

relicumo Ferreira da Rosa Aquino

a pesquisar arçila, no mumicípío de
Cotia, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atrfbuiçào: que lhe confere o artigo 87" nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasüeíró J osé Felícíano Ferreira da
Rosa Aquino a pesquisar argila, em
terrenos de sua propriedade, no rugar
denominado Fazendinha, distrito e
munícípío de Cotía; Estado de São
Paulo, numa área de quinze hectares
e .trinta e quatro ares 95,34 na», de-
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limitada por um polígono Irregular,
que tem um. vértice- a duzentos e dois
metros (202 .m) , no rumo magnético
de dois

graus sudeste (29 SE), da,

barra do Córrego vargem Grande no
rio Cotia e os lados a partir desse
Vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: . duzentos e quarenta e dois metros (242 m) , setenta
e sete graus e trinta e seis minutos
noroeste (779 3-6' N'W); cento e querenta e sete metros (147 m) , vinte e
quatro graus e cinqüenta e cinco
minutos sudeste (249 55' SE)·;, quarenta e três metros (43m), sessenta
graus e cinco minutos sudoeste
.
(609 05' SW): cento e vinte e oito
metros (128 m) , vinte e quatro eraus
e cinqüenta e cinco minutos noroeste
(249 55' NW); oitenta e quatro metros (84 mo, cinqüenta e dois graus
e quarenta minutos sudoeste (529 40'
SW); oitenta e sete metros (87 rm,
dez graus sudoeste OOQ SW); -ento
e trinta metros (130 m) , cinqüenta e
cinco' graus e vinte minutos sudoeste
(559 20' SW): cento e noventa e alto
metros (198 mj , cinqüenta e cinco
graus e vinte minutos noroeste (559
20', NW); cento e oitenta e sete me-.
tros (187 mt , cinqüenta e.cmco -rraus
e cinqüenta minutos sudoeste (5!)~ 50'
SW),; cento e oitenta metros (180 in),
oito graus e cinqüenta e cinco minutos sudeste, (89 55' SE): duzeritos e
setenta e um metros (271 .m), sessenta' e nove cráus e quarenta minutos sudeste (699 40' SE): trezentos e
eíncüenta E" um metros (351 m}, t:rinta
e seis crans e trinta mlnutoa nordeste
(3-69 30-' N"F,); cinqüenta e nove metros (59 .mt . oitenta e um sraus e
quinze minutos sudeste (819 15' SE);
cento p oito metros (10~ mv. Quarenta p t.rp.s graus e cínnüenta -nínutos nordeste (439 !'}O' NE): cento e
sessenta e três metros (163 rm setenta p .cnatro graus e ctnnüenta e
cinco minnt.ns nordeste (749 ss: "TE~ ~
o dsotmo sexto lado é o seamento retdltnen nll~ oarttndo da ext.remidade
do déctmo orrlntn lado descrito alcanoa o vét-ttce de partida,
Par:':u:.:rafo único. A execucão da
pr~~"'l1tp antot-lzacâo fica sl1ieita às
estinnlaf"iip.f': rio Rerrnlamento aprovado nplo Decreto nv 51.726, -íe 1,9
de fPl,prpirn de 1063. e d~, Resolncâo
nc 3. de ao rie abrtl de 1965, ela Comissão rcactonat .de En"'rQ'ia Nuclear

Art. 29 O titulo da autortzacàc de
pesouísa. oue será uma 'via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa' de trezentos cruzeiros (cr$' 300) e será vá-

ExEcurryo

lido por dois (2) .anos ~ contar Ólb
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 8 de setembro de 100ft;
1459 da Independência e 789 da. República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro - Thibau

DECRETO N9 59.185 SETEMBRO DE

DE

8

D'B

1966

Autoriza a Companhia de Cimento
Portland poty a lavrar tostorita, no
municipio rte 19araçu. Estado M
Pernambuco.

o

Presidente da República, usando

da atríbutçâo que lhe confere o art.

'87, n 9 I, da Constituiçâo e nos têr_
mos do Decreto-lei nc 1. 985, de 211
de janeiro de 1940 :(Código de Minas) " decreta:
Art. 1Q Fica autorizada a Companhia de Cimento Portland poty a lavrar fosforita, em terrenos de sua
propriedade, no imóvel denominado
Engenho Gongaçarf distrito. e município de Igaraçú, Estado de, Pernambuco, numa área de duzentos ti
oitenta hectares ottenta e dois ares
e vinte centiare::> (28{},8220 'ha), de-limitada por- um polígono mtstntneo,
que tem um vértice no centro da
Cruz da Igreja de Gongaçari e 08
lados, a partdr. dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e nove 'metros e
quarenta centímetros <2094{1m) sessenta e dois graus e vinte e doís minutos noroeste (629 22' N"'N)' mil 6\
vinte e sete metros e cinqüenta centímetros (1.027.50 m) , otten tA ? vncc
graus e vinte minutos sudoeste (&5'
20' SW); oitocentos e noventa e ôoís
metros e, sessenta centímetros
'(892,60 mr, onze graus noroeste (11'
NW); cento e cinqüenta e cinco metros e trinta centímetros (b5,1ü m) ,
cmco graus e dezenove mínurvsv sudeste (59 19' SE):' noventa. e sete
metros e setenta centímetros (97.70
mi , treze graus e dezoito minutos
sudoeste (139 18' SW); cento, e setenta e dois metros e oitenta eer ",
metros (172.11J mj , vinte e cinco gr:...m
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e quatorze minutos sudoeste- (25 9 14'
SW); trmta e nove metros e vinte
centímetros (39,20 m) , trinta e oors
graus e trinta e um minutos sudeste
(329 31' SE); cento e sete metros e
cinqüenta centímetros 007,50 m) ,
quatorze graus e quarenta e dois
m1nutos sudeste <149 42' SE); cento l:;!
vinte e cinco metros e oitenta centrmetros U25,80 m) , cinco graus' e quatro minutos sudoeste <5904' SW);
cento e quarenta e .cítc metros e
setenta centímetros (148.70 01). dez
graus e cinqüenta e três _minutos su~
deste (109 53' SE); o décimo prrmeiIO lado é o segmento retüíneo que
partindo da extremidade. do décimo
lado descrito, com rumo verdadeiro de
sessenta e oito graus e quarenta e
sete minutos sudoeste <689 47' SW);
alcança a 'margem esquerda do rio
Desterro; o décímo segundo lado e o
trecho da margem esquerda dos nos
Desterro e Maria Farinha, compreencrcc entre a extremidade do' décimo primeiro' lado e o marco díviaôrto ees propriedades Gongaçarr e
OUeiras marco êsee colocado na margem esquerda do rio Maria Parmna:
mil cento e oitenta e 11m metros e
dez centímetros <1.181,10 rm.. setenta
e nove graus e treze minutos noroeste <799 l~' NW); - duzentos e s~·
tenta metros (270 mr, quarenta graus
e eínqüenta e cinco minutos noroeste
(409 55' NW): cento e dez metros
e noventa centímetros <110,9-0 fi), 01~
tenta e cinco graus e trinta: e seis
mmutos noroeste <85<.' 36' NW); cento e cinqüenta' e um metros e setenta centímetros 051,70 fi), vmte e
aínco graus e vinte e dois' mínutos
noroeste .<259 2,2' NW) ; trezentos e
setenta e 0.015 metros <372 -rm , cínqüenta . e um graus e .doze minutos
noroeste (519 12' NW); mil seiscentos e, quarenta e sete metros e CInqüenta centímetros (I. 647,50 m) ,
trinta e dOIS graus e dezessete mrnutos sudeste (32 Q 17' SE); o décimo nono e último lado e o segmento retilíneo que partindo. da extremidade do décimo oitavo lado descrito vai ao vértice de partida l!:s~
ta eutoneacao e outorgada mediante
as condições constantes do paràgrarc
único do art. 28 do Código de MInas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas enneas. além das segumtes e de outras
cons-antes do mesmo Código. não
exp~Úosamente
mencionadas'
neste
Decreto.
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Parágrafo' MIco. A execucao da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento apro..
vado pelo Decreto nv 51.726, de Hl de
fevereiro de 1963 e da Resolução numero 3, de 30 de abril de 1960, da
Comissão Nacional de, Energia Nuclear.
.arr, 29 O conoessionãno da autortzacâó rica obrigado a recolher, aos
cofres públicos. na forma da lei, os
tríbutos que forem devidos à üníão,
ao Estado e ao Município em CUIIlw
prrmento de disposto no art. 63 do
Código de Minas.

Art. 39 Se o ooncesstonárto da eutorízaçao nao cumprtr qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autortzacáo de lavra será declarada caduca ou nuía. na forma dos arttgos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas as servidões de soro e
SUb-SOlO - para fins de lavra, na forma dos artigos 39' e 40 do Código da
Minas.
Art 5" O concesstonàrto da autorízacâo será fiscalizado pelo Departamente Nactónat da Produção Mineral
e gozará dos favores utscrrmmados
no a1'1. 71 do mesmo Código.
Art 6'" A autorização de lavra terá
por título êste
decreto, que será
transcrito 'no livro propr-ío de Regtstro das Autorízaçôea de Lavra, após o
pagamento da taxa de cinco mil
seiscentos e vinte- cruzeiros (cr$ .•
5.620) .\

Art. 7CJ Revogam-se as dlspostçõea
em' contrário.
Brasüia, 8 de setembro de
HJb6;
145Q da Independência .e 73" ra R.e-·
pública.

a.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
DECRETO N°, 59.1&6 SET~BRO

DE

8

DE

DE 1966

Autoriza o c1dadão -brasileiro Antônio
Sarai'va Diniz a pesquisar minério
de ferro no município de Mateus
Leme) Estado de Mlnas Gerczs .
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nc 1. da Constituição e nos têrmos
do Decrete-lei nc 1.985, de Z9 de ía-

ATOS
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ro
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neiro de 194{l (Código de Minas). de'ereta:
P... rt. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Saraiva.Diniz a pe:.quísar minério de ferro 'em terrenos de

sua

proprredade

na

Fazenda Pm-

daíbas. no lugar denominado Serra

de santa Cruz, distrito de .juatuoa,
munícipío de .Mateus Leme, Estado
de Minas Gerais numa área
vinte
c cinco hectares (25 ha) . delimitada
por um retângulo, que tem um vértice
a oitocentos E' vinte metros (820 fi),
no rumo verdadeiro de trinta e quatro
graus sudeste' (349 SE). da barra do
córrego Olhos d'água- no córrego do
Retiro e os lados divergentes' dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: quinhentos e
oitenta e oito metros (588 m) . dezersete graus sudeste (179 -SE); quatrocentos e vinte e cinco metros
(425 m) , setenta e três graus sudoeste

de

(731,1 SW) .

parágrafo único. Li. execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51 ;26, de 19 de fevereiro de 1963 e da Reso1ucão n'' 3 de
30 de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 21,1 O titulo .da autorização de
pesquisa. que será uma via mitêntíea
dêste Decreto. pagará a taxa de trezentos cruzeiros (01'$ 30m e será
válido por. dois (2) anos a contar {la
data da transcrição no livro próprio
de ..Registro das Autorizações de, Pesqtnsa..

Art. ?"O P.,evogam-se as dtsposícões

em contrário.
Brasilia. 8

de

setembro de 1966;

1459 da Independência e 789 da República.
H.··CASTELLO BRANCO

e rr.me e alto centrares

DE

8

DE

1966

Autoriza o claadao Drasdeiro Ub;ra.jara K euteneàjiàn a pesquisar màrmOi t: no município de R.1O Branco
do sui Estado do Pa7oná.

O prestcente do aaoucnce. usando
da atribuição .que .Ihe confere o artigo 87. n" 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n" 1 985, de 29
de janeiro de 1940 <Código de Minas},
decreta:

bai

I

ll"W um vértdce a hum mil q'nnnentos e trmta e sese met-es 0,537
In). r.o rumo magnéetco
de va.:te e
nove gn-< us e q .c arente ccnuto. sudcste (299 40' ,SE); do portar da capela
de Ss c MIguel f: .s tados a partír
de c e -értíce, ('8 as.nunte, comp ..:mentes e rumos magnétdcoa; .trezentos <: ....vtenta ~ CInCú meltI'Ob (.$(.5 m! ,
bvm grau sudeste (lu "::;,E), oitenta e
cuco metros 85 m i , setenta 8 uH.,)
gf8.:JE
trmtx se-e minutos su.t-ote
(.ir. ..3'-1 SE); trt.rta e noís rnet.ru's e
cinqüenta centímetros (32,50 m) , oitenta e nove graus e doze minutos
sudeste (89Çl 12' SE); cento e trinta
e ,.cinco metros (135 m) setenta e
três graus I: quinze minutos nordeste
(~3' 15' NE' duzentos e vinte e emco metros e noventa centímetros
(225,90 m. ôezessets
graus e quare~ta e .nnco nnnutoe noroeste (11)9
45 NW I; se.rsenta e un metros e ses-'
senta .'::emm,etros (.61 fjí~ tnl, qua-enta e 011,0 t~'íaL.S e hum minuto noroeste (4~'" 01' NW); o sétimo f" último
l~do e <J ;:;egm2i.1~ retdlínec que partmdo. da exbremidarle d'J sexto lado ,
descr:~o .-t.~c&l1~a. o . vértice . de parnda ,
Pai agr aro umco. A execucâc da
pre.sE'nte _allt~2'lzação fica sujeita às
estrpulacó-s <::0 ctegutnmento aprovado pelo De-reto nv 51. '7~'h de l~ de

que

fevereiro de lSfJ3 e da Reso'ucào -iúmero. 3~.. 1:: 30 de abril de f965, da

Comissão Nacional de Energta

N'J-

clear ,
'.:J utuío da auto.uzaçao de

'ser'! uma via autêntt-a
deste decreto, .pagará a taxa de te7,~nr.os er-re-v-os (Cr$ 21 10), e sem válido por dois (2), anos a contar da
data dl:l transcrição no livro próprio
de. Regístr- daa autcnaecões de Pesq1~0

pp;.sqmsa

DECRETO NÇl 59.187 -

16,7q~3

dE:!'IDIG"da' por umrpongono irr'egulaT.

~rLJ'

M auTO Thibau

SETEMBRO DE

Art. 19 Fica autortzado. o cidadão
brasileiro Ubir~jara. Keutenedjían a
pesquisar marmore em terrenos de
propriedade de Otavio dos Santos
C.<.lst~o no lugar ,denommado
Tigre.
cüstrtto e mumcíprc de Rio Branco
do sul, Estado do Paraná, numa área
ue se e néctares setenta e quatro ares

'quisa..
Art

3<:> Revogam -,se es uísposícoes

em contrarie
Bras11ia, b -te setembro

de

19ti6'

)45<:> da (ndensndêneia e 78Q da Re:

pública,
H,

CAS'[ELLO BRANt'O.

Mauro Thibau

ATOS DO . 'PODER ExECUTivO

DECRETO

N9 59.188 DE 8 DE
'SETEMBRO DE 19u6

Aprova -a tüteraçéo msroauoaa nos
Estatutos da Companhia de seguros
Pôrto Aleçrense, relativa ao aamenta do' capital social.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe' confere o artigo 87, inciso 1, da constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n9 2.063,
7 de março de 1910, decreta:

de

Art. -1 Q Fica aprovada a alteração
íntroduaída nos Estatutos da Compa-

nhia
sede
tado
zada

de Seguros Pôrto Alegrense.: com
na cidade de Pôrto Alegre. Esdo Rio Grande do Sul, autoría funcional' pela Cart-a- Patente
nv 201. de 17 de janeiro de 19'25, relativa ao aumento do capital social
de ors 62.700.000 (sessenta e dois milhões e setecentos mil cruzeiros) para
Cr$. 66.000.000 (sessenta e seis milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada
em 28 de abril de 1005.
Art. Z(l A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorízaçâc a que alude aquela Carta-Patente.
Brasília, 8 de setembro de 1966;
14:59 da Independência e 780 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO N9 59. 189 -

DE

8

DE

SETl.'MBRO DE 19'86

O'b>torga ccacesseo . à Rádio Cultura
.Angrense Ltda., para íneuúar uma
estação de radiodifusão sonora na
cidade de Angra .aoe Reis, Estado
do Rio de Janeiro.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n» I, da Constituição Federal
e tendo em vista o disposto no arti-

go 59, nv XI;I, da mesma Constituíe o que consta' no Parecer 'numero 151-66, do Conselho Nacional de
Telecomunicações, decreta:
Art. te Fica outorgada concessão à
Rádio Cultura Angrense Ltda., nos
têrmos do art. 28 do Regulamento dos
Berviços de Radiodifusão, para estação
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belecer, na cidade de Angra dos Reis,
RJ, sem direito de exclusividade, uma

estação de radiodifusão sonora (Onda
média) .
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá as
cláusulas que com êste baixam, rubricadas nele Presidente do Conselho
Nacional de Telecomunicações e deverá ser assinado dentro de 60 (ses-senta) dias, a contar da data da publicação dêate Decreto no Diário Oficial, sob pena de, se -tornar ' nulo, de
pleno direito, o ato da outorga.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 8 de setembro de 1966;
1459 da. Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 59.190

DE

8

DE

1966

SETEMBRO DE

Dispõe sôbre a adição de álcool anidro à gasolina automotiva consumida: no Pa~s e dá outras providên-

das.

O Presidente da República, no uso

das atríbuíções que lhe confere o ar.,
tígo 87, inciso I, da Constituição Fe-

deral, €
Considerando. que a indústria alccoleira do pais foi declarada de interêsse nacional, de conformtdde com
o Decreto-Ieí número 4.722, àe 22 de
setembro de 1942;
Ocnsiderando que, com o desenvolvimento da indústria do refino de
petróleo, a produção de gasolina nacional se aproxima ràpídamente da
auto-suficiência;
Considerando, por outro lado, que
a produção de álcool anídro, esttmu,
lada por política de elevado interesse
nacional, nec-essita de normal escoamento, que só pode ser garantido mediante seu aproveitamento, em 'grande parte, pela adição
gasolma:
Considerando, ainda, que a mistura
do álcool anidro à gasolina apresenta
índice de octana superior ao' da ga.,
solína pura e que o alto poder antidetonante do. álcool dá maior efícíêr.cía aos motores;
Considerando, finalmente, a' necessidade de evitar maior elevação de
preços para a, mistura carburante,
à
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erc face de I evidente ínterêase de
manter os transportes urbanos e ro;
dovíáríos, em níveis econômicos, deereta:
Art. 19 Cabe ao Instituto do Açúcar e do Atcool fixar o preço de venda do álcool anídro destinado à adi.

ção à gasolina, em correspondência
com o varor de custo ex-tanque de

refinaria desse derivado. do petróleo,

não devendo o preço estabelecido para c álcool anidro carburante impor-

tar um acréscimo ao preço' de venda
da gasolina superior a 1% {um por
cento) do referido custo ex-tanque,
ressalvado, porém, o previsto no artig'L 39 dêste Decreto.
~ 19 O álcool anidra destinado à

adição
gasolina' será entregue pelo
.Instituto do Açúcar e do Alcool no
'depósito da distribuidora, no centro
de mistura, e faturado ao preço da
gasolina ex-tanque de refinaria, adicionado ao quantitativo mencionado
no' artigo 49, quando fôr o caso.
~ 29 A receita resultante' do acres,
cimo de 1% (um por cento) referida
neste artigo se destina a compensar a diferença que houver entre o
-preço do álcool anídro fixado pelo.
Instituto do Açúcar e do Alcool e o
da gasolina ex-tanque de refinaria,
'na base da entrega de um volume de
álcool igual a 5% (cinco' por cento)
do consumo de gasolina no ano' anterior.
Art. 29 Se o volume de álcool anL
dro adicíonado li gasolina não atingir a 5% (cinco' por cento) do, consumo dêsse 'derivado de petróleo no
ano an terror, o adicional do álcool,
(acréscimo ao preço da mistura carburante), mencionado noi.artígo 19,
á

ser« -e-ruzioo o-onorcionalmente à dL

mínuíção da referida percentagem de
álcool anidro adicionado a gasolina.
Art. 39 O Instituto do Açúcar e do
Alcoot e o Conselho Nacional de Petróleo, de comum acôrdo, na forma
do artigo 29 do Decreto-lei numero
73'i, de 23 de setembro de 1938, poderão elevar o volume de àícoct amdro
a ser misturado a gasolina até o per;
centual de 10% <dez- por cento) do
consumo do referido derivado de petróleo. verificado no ano anterior.
Parágrafo único. O volume. de ar.cool que exceder da percentagem de
5% (cinco por cento) fixada no § 29
do -artdgc 19 até o contingente estabelecido neste artigo, será faturado

pelo mesmo preço, vigorante para a
gasolina ex-tanque "de refinaria, observada a _norma do artigo 49 , quando rõr o caso.
Art. 49 O valor dos fretes de transterênciaa da gasolina, constante da.
estrutura de preço de venda aprovada pelo Conselho Nacional do Petró,
leo,em vigor na data da entrega do
alcool e que rõr economizado, em
virtude da criação de' novos centros
de" mistura no interior do País, será
acrescido ao valor de faturamento' do
álcool anidro entregue em tais centros de mistura.
Art. 551 O fornecimento de álcool
anidro deverá ser feito nos centros de
mistura indicados pelo Conselho Na.~
cíonal do petróleo, não devendo, entretanto, a percentagem de álcool na
mistura carburante exceder de 25%
(vinte e cinco por cento).
Art. 69 Os volumes de álcool ani_
dro entregues mensalmente pelo Instituto do Açúcar e do Aicooi não deverão ultrapassar, em cada base de
suprimento de 1/12 (um doze avos)
da quota anual do citado -produto
destinado à mistura carburante, respeitadas as, especificações técnicas de
mistura.
Art. 79 Os distribuidores de gasn,
lina que recebam álcool anídro carburante ficam obrigados a dispor
nos centros de mistura, o espaço
necessário ao' recebimento dos volumes de sua quota mensal dêsse produto.
Art. 89 O ressarcimento dos crédí.,
tos do Instituto do Açúcar e do Alcool
existentes até 31 de dezembro de 1958.
resultantes das diferenças entre o
ureco de faturamento e o preço de
então vigente para o álcool -anídro carburante, será .objeto de proeedêncías a serem estudadas, de comum
acôrdo, entre aquêle Instituto e oConselho Nacional do Petróleo e
aprovação do Presidente da República.
Art. 99 O presente decreto entrará
em vigor ne data de sua publicação,
revogadas as, disposições em centrerio.
Brasília, 8 de setembro de 1966; 146'
da Independência e 78':1
da Repú_

venda

b'lica..
H. CA5TELLO BRANCO

Paulo EgVdio Martins
MauTo Thiba'IL
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N9 59.111 --"-- DE 8 DE SETEMBRO DE 1966

Fixa a Lot0Ção da Carreira do Mmistério PúblicC? Federal junto à Justiçq.
Federal e dá outras providências'

o Presidente da República, usando' da atribuição que lhe confere O
art. 87, item I, da Constituição Federal, e nos termos do § 19 do art, 90
da Lei nv 5.010, de 20 de maio de 1966, decreta:
"Arf.. 19 A carreira do Ministério 'Público Federal junto à JUsiiçaFed'eral
é eonsfituída de oitenta e oito. (88) cargos de Procurador da República, assim
elassífícedos .
(23)
Prtmeíra Categtma ......•.........•......•..
vinte e três
(28)'
Segunda Categoria ....•..•.........•.......
vinte e oito
Terceira Categoria ..................•.....•
trinta e sete
(37) •
Art. 29 A Iotaçúo dos cargos de Procurador da República fica dístríbuída da seguince forma.

I
LOCALIDADES

Distrito Federal

I
I
I
I
........•.....•.•... ·1
Estados

I

I

I'
10

8
4

~~:oàs '. '.:.:':; :::: :~:: ::::::: :'::: :::::1

Amazonas ..•.•.................•...•..... j

Ceará •.......•............ :
Espírtto Santo . . • .

1

Maranhâo ........................•...•.. 1
Mato Gro;:;s") . . . .
,...••.•......... j
Minas Gerais . . . . ......................• I

Pará
,.••.•••..·..•.•.••..••. 1
Paraíba . . •.••.••••\ .....••.•.'•..•.••.... 1

Territórios

I

Amapá .••...•........••.•••... : .•...•.• 1

Rondônia. •••••.••.....•••.•..•.•...••.... 1
Roraima ..•......................•.•..... 1

r

I
I
I
1
I
I

2'

3'

14

6

2

2

3

7

1

1
1
1
1
1
1

I,

,1
1

I
I

1
1

2

I

.1
1

1
1
1
1

T

Goiás ..••••.....••.•...•.••••.•••••.••••. /

I

I
II
I

1

·....• 1

Paraná ......•...•..•..'
·. .•·.•.•... l
Pernambuco . • " .................•.••••.. 1
Piauí. , ...........•. : .......•........... 1
Rio Grande do Norte
1
Rio Grande do Sul ,
1
Rio de Janeiro
J
santa Catarina. . • . .
1
sergipe·. . . .
-1

I

1

\

Guanabara. . • . .
1
São Paulo . . . . .. ~ ...................•... i

Bahia, ,

I

\1 - - - -CATEGORIAS

II
I
I
I

II
I
I

I

1
1
1

1
1

2
1
1

1

1
1
1

360

ATOS 00 PODER ExECUTIVÓ

Art. 30? O Procurador GeraI da. República, mediante portaria, determinará a numeração ordinal dos Procuradores lotados no Distrito Federal
e em cada. Estado, .onde houver mais de um membro do Ministério Público
Federal, e regulará 'a distribuição. entre os mesmos. dos processos em que
devam funcionar, podendo atribuir pzívatlvídade, onde fôr conveniente, a
um ou mais Procuradores, para os efeitos de natureza criminal.
Art. 49 1t.ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas ns disposições em contrário.
Brasüta, S
da República.

de

setembro

de

1966;

1459 da

Independência e. 789

H. CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva

DECRETO N° 59.192 -

DE

8

DH

SETEMBRO DE 1966

Inclui

Orçtmização

da

Aeronáutica

no art . 1° do Decreto n9 1.979,de
8 de janeiro de 1963.

o Presidente da Repuouca, usando
da' atribuição que lhe confere i) artigo 87, íncísc I, da Constituição Fe~
deral, decreta:
Art. 19 Fica Incnnda nas dtaposicões 'do art. 1Q do Decreto n9 1. 979,
de 8 de janeiro de 1963, a seguinte
Organização da Aercnautíoa- '
Grupo de Suprimento e Manutenção do Comando de Transporte Aéreo.
Art 2° f:ste decreto entrara em vigor na data de' 6 1.iB. publicacáo revogadas as díspostcôee em contr árto.
,Brasília, ti de setembro ct, 1966,;
145 Q da Independência e 789 da .República.
H .

CAS~ELLO

B!t'1NCO.

Eduardo Gomes.

DECRETO

N.Q

59.193

DE 8

DE

SETEMBRO DE 1-966

Dá nova redação ao Decreto n Q 58.-483,
de 23 de maio de 19'65, que dispõe
sôbre os serviços das Açéncias de
Viagens.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e
tendo em vista o disposto no .Item IV,
do art. 115 da Lei nc 4.504, de 30 de
novembro de 1964, decreta:
Art. 1Q 'O Decreto nc 58.483, de 23
de maio de 1965, que dispõe sôbre os

serviços de Empl'êsas de Turismo, passa a vigorar com a seguinte redação:
l< Art.
lQ As Agências. de Viagens
só poderão funcionar no país apôs o
registro na Divisão de Turismo e Oertames do Ministério da Indúetrta e
do Comércio, na forma dêste decreto.
Art. 2Q Compreendem-se por Agências de Viagens", e enquadradas neste
decreto, as que exercem as seguintes
ati·v1éfà<res·:
a) venda de passagens aéreas, marttímas, ferroviárias, rodoviárias, fluviais e lacustres, por conta própria
ou 'de emprêsas de transportes das
quais as agências de viagens passam
a .ser agentes oficiais de venda;
b) reserva de acomodações em hotéis' e similares do Pais é do estrangeiro;
c) organização de viagens, peregrfnações e excursões dentro e fora 00
Pais, individuais ou coletivas;
'd) prestaçáode servíçosvespeelalizados, informações a turistas e viajantes, inclusive de guias e intérpretes;
e) . emissão. de cupons de serviços
turísticos;
f)
obtenção e legalização de do-cumentos de qualquer natureza para
viajantes em geral:
g) venda e reserva de ingressos para
espetáculos públicos, esportivos e artísticos;
h) compra e venda de moedas 06trangeiras e cheques de viajantes
("travel1ers cheques"), ressalvando-se
as operações praticadas pelos estaberecímentos baricários, .sujeitando-se ai
agências que operarem em moedas ao
registro e fiscalização do Banco Central da República do Brasil; -,
i) exploração de serviços de transportes turísticos em-ônibus 'e "Iímoa-.
sines", por conta própria, ou de terceiros,
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Art. 39 As agências de viagens de
que trataêste decreto são classifica-

filas em duas categorias:
a) agências de turismo as que
exerçam. tôdas as atividades enumeradas no art. 2 9;
b} agências de passagens ...;.... as que
somente exerçam -as atividades compreendidas nas alíneas a e 'I do meneíonado artigo.

§ 19 As emprêsas de transporte' será
facultada a venda de passagens, mas
exclusivamente para os limites- de seu
percurso, ou para trechos em conexão com êste, sendo-lhes expressamente vedada a prática remunerada de
outras atividades referentes a turismo.

§ 2° E' vedada também a promoção
das atividades mencionadas no aa-t. 29

a qualquer pessoa ou organização que
não esteja registrada, nos têrmos do
presente decreto.
§ 39 As agências de turismo ou de
passagens não poderão receber dos
asuát-íos mais de 2b% 'do valor das
passagens ou dos serviços propostos,
antes de 30 dias da data da emissão
do bilhete da passagem ou do inicio
da prestação do serviço. salvo no
eeso de excursões organizadas em
eue o" excedente de 20% deverá ser
depoaitado em conta bancária. vineulada..

§ 49 As denominações de agências
de viagens, agências de turismo' e
egênciaa de passagens serão de uso
exclusivo das emprêsas reconhecidas
nos têrmos do presente decreto, ficando prcíbído o uso de denominações
similares que pOSSa!)1 induzir o público a êrro.

Art. 49 A fim de poderem exercer
atlas atividades as agências de. viagens
deverão ser, previamente, registradas
na Divisão de Turismo e Certames do
ltIinistério da Indústria e do Comér,
elo .. O requerimento solicitando o registro deverá vir acompanhado dos
seguintes documentos:
a) duas (2)
vias do contrato social ou dos Estatutos, ou; ainda, em
se tratando de firma individual, da
declaração de firma, em original ou
fotocópia, tôdas devidamente autenticadas pelos órgãos de Registro do
Oomércío a que estiver vinculada a
emprêsa (Junta Comercial do Estado);

b) documento comprobatório de não
estarem sendo processados ou não terem sido definitivamente condenados
os diretores, gerentes e administrado"res pela prática de crime cuja pena
vede, ainda que de modo temporário,
o acesso às funções ou cargos públicos, ou pela prática de crime de prevaricação, de falência culposa ou fraudulenta, peita ou subôrno, concussão,
peculato, contra a propriedade ou
contra a economia popular, ou tôlha corrida fornecida pela repartdçâc
policial competente, a Certidão Negativa pessoal, extraída pelos Cartórios
de Registro de Distribuição. da Justiça do Estado,· Distrito Federal ou
Território;
c) três (3) fichas de cadastro fornecidas pela Divisão de Turismo e
Certames do Ministério da Indústria
e do Comércio, devidamente preenchídàs:

à) prova de que possuem capital
realizado igualou superior a cento e
cinqüenta <15'0) vêzes o salárlo-mínímo vigente no local da, sede da
agência, à época do registro, para as
Agências de Turismo e a setenta e
cinco (75) vêzes tiara as Agências de
Passagens, classificadas no artigo anterior.
e) prova de que efetuaram no Banco. do Brasil S.A. ou nas Caixas Econômicas Federais, em moeda corrente
do P8JS, ou em títulos da Dívida PÚblica Federal, -um depósito correspondente a cinqüenta por cento (5D%)
de capital. mínimo previsto D::1. letra
entenór , f:sse depósito poderá ser
substituído por caucâo, fiança bancária ou garantia de bens imóveis, próprlcs ou de terceiros.
§ 19 O depósito' de que trata a alínea e responderá por eventuais prejuízos financeiros, devidamente. comprovados decorrentes das atividades
das agências a que se referem as ali-·
neas do art. 29, bem como para garantia da aplicação da penalidade referida no § 2 9 do art, 11, dêste decreto.
§ 29 Uma vez notificada para repor' ou complementar o depósito' de
que se trata, a agência será obrigada
a fazê-lo dentro do prazo de trinta
(30) dias, a contar da data da notificação, sob pena de caducar a 8,Utorízacâo de funcionamento concedida,
§ 39 O depósito ou garantia previsto na alínea e dêste artigo, só po-.
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derá ser .levantado após decorrido o
prazo de seis (6) meses a contar da
data de cessação definítíva das atividades da aeêncía, devidamente comprovada, mediante autorização da Dívisão de Turismo e certames.
§ 4" Para as agências em funcionamento . na data da publicação dêste
decreto, é concedido um prazo. de três
G:n anos para se adaptarem às exigências estabelecidas na letra d dêste
artígo, devendo fazê-lo em seis .(6)

quotas iguais e semestrais, sob pena
õns -sanções previstas neste decreto.
§ 59 Durante o prazo previsto no
parágrafo anterior, o depósito das
agências ali . mencionadas, previsto na
letra e dêste artigo, deverá ser de
cinqüenta (50) por cento do .capital
que possuírem, se êsse fôr inferior ao
mínimo estabelecido na letra d dêste

arbígo,

'

as alterações contratuais
dos atos constitutivos das sociedades
e das declarações de firmas ou medineeçõea na direção, gerência ou administração da emprêsa e mudança
da sede deverão ser comunicadas à
Divisão de Turismo' e Certames, para
efeito de fiscalização e cadastro.
§ 79 O pedido 'de registro será apresentado às Delegacias Estaduais da
Indústria e do Comércio e por estas
remetido após exame prévio da documentação, e no prazo, de três (3)
dias, à Divisão. de Turismo e Cer§ 69 'I'ôdas

tames.

Art. 59 A fiscalização das - agências
de viagens, no, que diz respeito ao
cumprlmeríto dos dispositivos legais
que lhes sejam aplicáveis e às transecõcs com vtatanres e turistas, será
-exercída pela Divisão de Turismo e
Certames, diretamente, e, também, por
intermédio das Delegacias Estaduais
da. Indústria e Comércio,
Art. 69 Fica criado em cada EStado
da Federação um Conselho Regional
'de Agentes de Viagens não remunerado, com atribuições de encaminhar
e comunicar à Divisão de Turismo e
Certames; reclamações e 'representações escritas sôbre as infrações do pre;
aente .decreto.
Art. 7Q O Conselho será composto
de três (3) membros do Sindicato dos
Agentes de' Viagens e dois (2) da Associação Brasileira de Agentes de Via..
gens, escolhidos pelo Diretor da Dimão de Turismo e certames dentre

ExEcunvo
os nomes constantes de listas tríplices apresentadas pelas entidades de
classe.
Art. 8Q Compete às Delegacias Es...
taduaía da Indústria e do Occrércío
examinar períôdlcamente e verificar:
a) se estão sendo cumpridos os dtspositivos Iegaís aplicáveis;
t» se as instalações satisfazem às
condições de confôrto e higiene e
apresentação adequadas ao atendimenta do público;
c) se a emprêsa apresenta condições de capacidade financeira para o
atendimento dos objetivos a que se.
propõe:'
Art. 99' São puníveis:
desídia ou negligência no cumprimento dos acordos ou ajustes com
os usuários;
b) Inexecução total, ou parcial dOB
serviços ajustados com a clientela
salvo motivo de fôrça maior devidamente comprovado.
Art. 10. Os autos de infração la...
vrados, bem como as queixas, .reclamações ou representações serão recebidos pelas, Delegacias Estaduais da.
Indústria edo Comércio, que darão
vista ao interessado, 'pelo prazo de
oito (8) dias, para que apresente defesa ou justificação.
§ I ÇJ Apresentada a defesa ou justificaçãoo Delegado Estadual da Indústria e do Comércio remeterá o processo, devidamente informado, dentro
de dez dias ao Diretor da Divisão de
Turismo e Certames a quem compete
a decisão.
Art. 11. A não observância das disposições contidas .nos arts. 39, 49, 8?
e 99 dêste decreto, importará na aplicação de penalidades que vão de ad ..
vertêncía a suspensão e 'cancelamento
do registro.
§ 1Q Os diretores, das Agências são
diretamente responsáveis pelos atos
de seus prepostos.
'
§ 29' Cabe também ao órgão federal
àe turismo aplicar multa, de até cem
(10-0) salários-mínimos, àqueles que
exercerem ou se propuserem a exer-:
cer as 'atividades reguladas neste deereto, ~em a devida, autorização.
§ 39- As emprêsas de transporte aéreo, marítimo, ferroviário, rodoviário, fluvial e lacustre, ou de hotéis I
similares não poderão, sob qualquer
a)
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pretexto, .pagar comissões a título de
serviço de. turismo senão às agências
de viagens estabelecidas e devidamente legalizadas nos têrmos do presente
decreto, sujeítando-se . as referidas
emprêsas às penalidades previstas, no
parágrafo anterior.
Art. 12. Das decisões proferidas em
processos que digam respeito a infrações, caberá recurso com efeito suspensívo para O Diretor-Geral do Departamento Nacional do Comércio,
secretário do Comércio, em instâncias
sucessivas e,. sem efeito auepenstvo,
para o Ministro da Indústria e do
Comércio. Os recursos serão interpostos no prazo de quinze (15) dias
da publicação da decisão.
Art. 13. A apresentação do pedido

de registro deverá ser feita dentro de
(12{» . cento e vinte dias a partir da

publicação dêste decreto, ficando as
firmas já registradas obrigadas a,
dentro dêste prazo, apresentar a complementação das exigências aqui estabelecidas, sob pena de fechamento.
Art. 14. Fica suprimida a letra t,
do art. 114, do Regimento aprovado
pelo Decreto nl) 533, de 23 de janeiro
de 1962.

Art. 15-. O art , ,·115 do Reginiento
aprovado pelo Decerto no 533, de 23
de janeiro de 1962,' fica acrescido da
seguinte ,letra:
~ Art. 115:
h) promover e estimular as atividades turísticas no âmbito regional e
interestadual; manter atualizados mapas rodoviários, guias de ruas, endereços de casas de diversões e hotéis;
proporcionar a vísítantes o conhecimenta das principais indústrias e 'difundir os . dados da produção nacional e fabril, seja por meio de filmes
e fotografias e exercer, sob a orientaçâo da Divisão de Turismo e Certames, a .' fiscalização das emprêsas
de vturísmo, agências de viagens e de
vendas de passagens, .Iocahzádas em
terrttórfo sob a' jurisdição da Deleguia .•,
Art. 16,. O Inciso rv do art. 21,
do Regimento aprovado pelo Decreto
ns &34, de 23 de janeiro de 1962, PMSa
8" ter a seguinte redação:
QA;rt. 21:
IV - promover, organizar e fiscalizar exposições, feiras e certames,
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bem como' fiscalizar por intermédio
das Delegacias Estaduais de Jndústrta e do Comércio, o funcionamento
das emprêsaa de turismo, agências' de
viagens e de' vendas de passagens,
mantendo reb~stro e cadastro especializado. "
Art. 17. Os casos omissos serão regulados por atos baixados pelo -Mírastro da Indústria e do Comércio.
Art. 18. aste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogando-se' as disposições em contrárío .
Brasilia, 8 Ide setembro de 1968; 1459
da Independência e 78<) da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Paulo Eg'!Jdio Martins

DECRETO N9 59. 194 -DU 8 DE
SETEMBRO DE 1966
Dá nova redação ao parágrafo 39 do
art. 39 do Decreto n9 24.163 de
24-4~1934, que institue a Comissão
de Exposições e Feiras e dá outras
providências.

o presidente da República" usando
as atribuíções que lhe. confere ° artigo 87" inciso 19 da Conasrtuíçâo
Federal" resolve:
Art, 19. O parágrafo 39 do erugo 39 do Decreto nc 24.163, de 24 de
abril de 1934, passa a vigorar com a
seguinte redação;
.. A concessão de autorização para
ínstalacàc vde Exposições .e Feiras de
Amostras de caráter, .mternacíonal
exceto quando realizadas no Distrito
Federal ou na cidade do Rio de J::t~
neiro, ficará a critério do Ministro
da Indústria e do Comércio."
Art. 29. Este Decreto entrará em
VIgor ria data de sua pubhcaçao,' revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 8 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 78~ da República..
H.

CASTELLO BRANCO

. Paulo Egydio Martins
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dêste Artigo as sociedades que, tnturamente, não liquidarem -aeus débitos
dentro dos prazos fixados pelo Instetuto de Resseguros do Brasil.
Dispõe sôbre a cobromça de prêmios
privados e dá outras
de seguros
Art. 39 A obrígaçâo do pagamento
providências.
do prêmio pelo segurado e da cobertura dos riscos pelas sociedades de
o Presidente da República, usando seguros
vígerá a partir da emissão da
das atribuições que lhe confere o arapólice, endôsso, aditivos e contas
tigo 87, item I, da Constituição Femensais, ficando suspensa a cobertu·deral e
ra dos riscos segurados até, o pagamenta do prêmio, taxas individuais ou
Considerando que se tornou impeespeciais, calculados de acôrdo com
riosa a instituição de processo de cobrança dos prêmios de seguros pri- as tarifas em vigor, ou fixadas pelos
vados em regime de redução de custos órgãos competentes.
e racionalização administrativa, face
Art. 49 Fica. vedada a inscrição nes
o desenvolvimento da economia ns : apólices de cláusulas que permitam
ctonei:
rescisão unilateral dos contratos de
seguro ou por qualquer modo subConsfderando a convemêncía de
traiam sua eficácia e validade além
disciplinar essa cobrança, de acôrdo
das situações previstas em lei.
COIr,\ a polttdca aoonômrcc-fmanceíra
do Govêrno Federal;
Art. 59 No cálculo das retenções
Considerando que o fortalecimento próprias das SOciedades Seguradoras
do mercado segurador nacional re- será levado em conta o cumprimento
presentará medida de grande alcance de seus compromissos financeiros pera
cem o Instituto, de REsseguros do
econômico' e social, decreta:
Brasil.
Art. 19 A cobrança dos prêmios das
Art. 69 O valor da comissão de resapólices endôsso, aditivos e contas seguro
deverá variar em razão do nímensais emitidas pelas S-ociedades vel de pagamentos
das guias mensata
Seguradoras que operam no mercado pelas Sociedades de gegurc ao Instibrasileiro será feita obrígatóriamente tuto de Resseguros do Brasil.
através da rêde bancária nacional,
Art. 7(J A divulgacâo dos conceitos
na forma que o Conselho Monetário
e particularidades dos seguros legalNacional estabelecer.
mente obrígatór'ios será feita pelo
Art. 2t> As Sociedades de seguro Instituto de Resseguros do Brasil, de
que, na data dêste Decreto, estiverem
forma a facilitar a cobrança dos prêem débito" para com, o Instituto' de mios pelas instituições financeiras
Resseguros do Brasil, ainda que o
autorizadas a efetuá-la.
débito resulte de parcelamento de
Art. 8°. O .Departamento Nacional
guia terão o prazo' de 90 (noventa)
de Seguros privados e Capitalização
dias para a regularização, findo o expedirá as instruções necessárias' ao
qual o Instituto de Resseguros do
cumprimento' dêste Decreto.
Brasil, após as anotações e providências que lhe competirem, encamínnaArt. 99 O presente Decreto entrará
rá ao Departamento Nacional de Se-' em vigor na data de sua publicação.
guros Privados e Capitalização rejaBrasília, 8 de setembro de 1966; 14.5'!'
1}2.0 das Sociedades que. continuarem
da Independência e 789 da República.
em débito .
. Parágrafo único,
Pícarâo sujeitas
H. CASTELLO BRANCO
as medidas a que alude a parte final
Paulo Egydio lvIartin$
DECRETO NQ 59.195· -'-.

DE

8

DE

SETEMBRO DE 1966

DECRETO N9 59.196 - -DE 8 DE SETEMBRO DE 1966
Reajusta' a retrünuçõo da Diretoria da Comissão do Plano do Carvão Nacional, nas condições que especifica,

O Presidente da. República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87~ 'Item l, da Constdtutçâo e tendo em vista o que consta da Ex-
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nosíção de Motivos nc 216, de 19 de maio de 1966, do Departamento
Administtativo da Serviço Público, decreta:
Art. P Às Grattfícaçôes Especiais de que trata o Decreto nc 54.367,
de 1.9 'de outubro de 1961.1, serão pagas de acôrdo com a seguinte Tabela:

II
Denominação

i

das

I
I
"I
I

VALôRES MENSAIS

I

Funções

A partir
1. 7.66

A partir

o-s

crs

c-s

584.000
549.000
514.000

609 :1)00
572.000
536.000

I,
Presidente . . . .
Vice-Presidente . .
Diretores

_

I
. I

. I
. I

partir

1.1.66

A

563.000
529:000
495.000

1.10.66

I

Art. 29 Serão deduzidas das gratificações a serem pagas, de acôrdo
com a tabela ora -aprovada, com referência' aos meses vencidos do corrente
exercício. as ímportáncías no mesmo período percebidas pelos dirigentes da
Comissão d0 Plano do carvão Nacional, de acôrdo com o Decreto nv 54.367,
ce 19 de outubro de 1964.
Art. 39 iis'~e Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadasas disposições em contrário.
Brasília, 8 de setembro de 1966; 145Q· da Independência e 78.9 da República.
H. CASTELLO BRA.L'l"CO

M aura Thibau'

DECRETO N\l59 .197 -

DE 9 DE

8!:.'TEMBRO DE 19613

Altera o Decreto n o·52.439, de 3 de
setembro de 1963 revoga -o Decreto n Q 50.133, de 1 de janeiro de 1961
e dá outras providências.

o Presidente 'da República, no uso
das atrfbuições que lhe -confere o artigo 87, item I, da Constituição decreta:
Art. 19 Os artígos 19 e 29 do Decreto nv 52.439, de 3 de setembro de
~9ô3,- passam a ter a seguinte redação:
.
"Art. 1.9 O acervo da Universidade
Rural do Brasil será consututoo petos
"bens móveis da antiga Universidade
Rural, bem como dos que pertenciam à Superíntendêncía de Edifícios
e -Parques do extinto Centro Nacional de" Ensino e Pesquisas Agronômi,eas.
"

Art. 2.Q Para efeito do disposto no
ar-tigo anteri-or, o Ministro de Estado
da Agricultura designará uma comissão que,no prazo de 60 (sessenta)

dias, a contar da data da publicado presente decreto, procedera ao
arrolamento . e li. entrega definitiva
dos bens móveis e Instalações da "Superintendência de Edíffcíos e Parques
a serem transferidos' para a Un.versldaôe Rurar do Brasil.
Parágrafo único. O pessoal lotado
na Supermtendência de Edifícios e
parques do extinto Centro Nacional
de Ensino e Pesquisas Agronômícaa e
ut.e vem servindo na Prefeitura Universrtarta da Unívers.dade Rural do
Brasil continuará subordinado ao Ministério da Agricultura devendo ser
lotado no Instdtuto de Pesquisas e
Experimentação Agropecuária do cén.
tro-Bul. Iílxcepcíonalmente; os servidores -a que se refere êste parágrafo
e que forem considerados ímpresc.ndíveís aos serviços daquéfa Prefeítuçâo
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~ 1.9 Para efeito do disposto neste
artigo', será designada pelo Ministro
de Estado da Agrrcultura uma comissão especial que procederá ao levantamento do acervo dos bens mÓR
veia e instalações a serem transferidos para o Instituto de Pesquisas e
b<perimentação Agropecuária do Cen;
tro-Sul.
,§ 29 O pessoal lotado no Serviço
Médícó do extinto Centro Nacional
de Ensino e Pesquisas _ Agronômicas
passará automàucamente a integr-ar
a Iotacâo do Instituto de Pesquisas e
Experimentação Agropecuária do Centro-Sul.
Art. 29 Até que seja aprovado o
Regimento do Departamento de Pesquisas e Experimentaçâo Agropecuária, o Serviço Médico 01'-3. transferido
para o Instituto de Pesquisas e Ex":'
perímentacão Agropecuária do Centro-Sul terá as seguintes atribuições:
l-Efetuar exames médicos periódicos dos servidores 00 Ministério da
H. CASTELLO BRANCO
Agricultura em exercício nas dependências do Km 47:
Severo Fagundes· Gomes
" n - Proceder. em coordenação com
a Seção de Assistência Médica da
Divisão do Pessoal ao exame médtcc
para contrôle de licenças c faltas dos
DECRETO N9 59.198 - ,DE 9 Im
servidores .do Míntstérro da AgriculSETEMBRO. DE 1966
tura em exercício nas dependências
do Ministério da Agricultura, ins!ia:"
Transfere para o Instituto de peS~1l~
Iadas. no Km 47;
.
scs e Experimentação Agropecuana
III _ Prestar assistência médica
do Centro - Sul do Ministério da
aos servidores já referidos e suas .faAgricultura o Seroíço Médico d9 eX
milías e, quando julgado .eonvementinto Centro Nacional de Enszno e
te. também ao pessoa! de obras, bem
Pesquisas Agronômicas.
como SOCOITO elementar em cas~ dea-Identes. pro.movendo .as. medidas
o Presidente da República, no use complementares que se fízerem necesdas atribuições que lhe confere o arsárias:
tigo 87, item I, da Constituição e ~e
TV _ Execu~ar trabalhos de eduacôrdo com o que estabelece o artacarão médico-sanitária e. c'!?laborar
com as autoridades sanitárias nas:
go 35 e respectivo' parágrafo único da
campanhas preventivas das endemias
Le1 Delegada n.c 9" de 11 de outubro
e epidemias locais.
de 1962, decreta:
~ 1Q O· Serviço Médtcc atenderá,
Art. to. O Serviço Médico do extinto centro Nacional de Ensmo e
também. nos têrmos dos Itens 1, II
e UI do artigo zc, aos servidores da
Pesquisas Agronômicas passe a mtegrar o Instituto de p~sqU1sas e ExUniversidade Rural do Brasil e. ~es
pectívas tamílias mediante souctteperimentação Agropecuarra : do Centro _ Sul do Departamento de Pescão daquela -Universidade. até 31 de
quisas
Experimentaçao AgrOpecllá~
dezembro de 1967, quando deverá
estar instalada a Divisão' de ASSISrh.. S" na conformidade do que _estab~
tência Médica e Hospitala.r prevlsta
Ieee o artigo 35 da Lei Delegada .rumero 9 de 11 de outubro de 1962
em seus Estatutos.
devend~ -o acêrvo de material e O
~ 29 O Serviço' Médico atenderá aopessoal no mesmo _lo~ado serem defícorpo discente da Universidade aunítívamente transferidos àquele Insra. do Brasil, mediant eajuste de até

ra, poderão ali permanecer, sendo
consíderartos à disposição da trníversídarle Rural dó Brasil até que sejam
completados os seus quadros de pessoal. "
Art. 2Q A Divisão de .obras do D~
partamento de Administração d~ MIR
n.stérto da Agrtcultura' procedera . ~
demarcação da área a ser tranefertda para' a Universidade Rural ((,o
Brasil por tnterrriédio do Serviço do
Patrimônio da União.
Art . 3Çl Fica revogado o Decreto
nc 50 133. de 1 de janeiro de 1961. e
suprimido o art. 3Çl do Decreto numero 52.439; de 3 de setembro 'de
1963.
Art. 4.Çl O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposrçôes em contrário.
Brastlla, 9 de setembro de 1966; 1459
da Independência e 78Çl da República.

R

e

tatuto,
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que. seja Instalada a D. A. M. H., prevístavnos seus Estatutos, bem como
poderá prepor a realização de convênios com órgãos federais, estaduais ou
autárquicos, para ás mesmos fins.

3~7

ou que venham a vigorar, sôbreo
objeto da presente autorização.
Brasília, 9 de setembro de 1966; 14!5.9
da Independência e 78Q de. Repúbüce,
H, CASTELLO· BRANCO

Paulo Egydio MaTtins

§ 39 O Serviço Médico permitira o
funcionamento dos Cursos de Enfer-,
magem das unidades escolares da
DECRETO NQ 59.200 - DE 9 1m
Universidade Rpra:I do Brasil, nas
SETEl',lJ:BRO DE 1966'
suas instalações, desde quetnào . prejucíquem as suas atividades normais.
Concede à sociedade Casimiro FilhO,.
I nai}stria e Comercio S. A., auteríArt' 4.Q O presente decreto entrazaçao para continuar a funcionar
ra em vigor na data de sua púbtícacomo emprêsa 'cle navegação de cação, revogadas as disposições em conbotagem.
trário.
Brasília, 9 .de setembro de 1966; 145Q'
O Presidente da República, usando
da Independência e 78Q da República.
da atribuição que lhe confere o artigo
87, íncíso r, da Constituição Federal,
H. CASTELLO BRANCO
e nos têrmos do Decreto-lei número
Severo Fagundes Gomes
2.784, de 20 de novembro de 1940 de~
ereta:
Artigo único'. E' concedida à socíedade Casimira Filho, tndústna e
DECRETO N9 59.199 - DE 9 DE
Comércio S.A. dom sede na Cidade
SETEMBRO 'DE 1966
de Fortaleza. Estado do Ceará. autorizada a funcionar através de Decretos Federais, o último dos quais
Concede a sDciedaae Comercio e Nasul" o n.c 55.·584, de' 18 de janeiro de
vegação de' Cabotagem Rio pzqueri
1965, autorízaçêo para continuar a
Lttia, autorização para funcionar
funcionar como emprêsa de na vegacomo emoréea de navegação de cagnção de cabotagem, com a alteração
estatutária apresentada. que combotagem.
preende o aumento do capital SOCial
de Crg 800.000.000 <oitocentos miL Presidente da República, usando
lhões de cruzeiros) -para Crg ..... ~
da atribuição que lhe confere o 'artigo
1.220.000.000 (um bilhão, duzentos e
87, inciso I, da Constituição Federal,
vrr.tc milhões de cruzeiros) por meio
e nos têrmos do Decreto-lei número
da eorreoâc monetária dos valôres do
2.784, de 20 de novembro de 1940. deAtivo imobilizado, nos têrmos.cda Lei
creta:
no 4.357, de 16 -de julho de 1964, ce'ArtigO uníco. ,E' COncedida
':>0pltal . êsse dívíô do em 1.220.000 'um
cíedade Comércio e Navegacâo de Camilhão. duzentos e vínte mil> ações
tJ.. tagem Rio etquert Ltda., com sede
ordinárias nominativas. do valor. . m ína cidade de Pres.dente aprtacto: "tárilo de Cr$
000 (hum mil cruzeiEstado de São Paulo - autorrzaçáo
ros) , distribuídas entre acionistas,
para, funcionar corria emprêsa de na-' cidadãos brasileiros natos, consoante
vegaçao de cabotagem, com os atos
resolução aprovada em Assembléia
constitutivos que "apresentou e com
Geral. Extraordinária. realizada a 15
o capital social de CtS 12.000.000
r'le junho de 1965 obrigando-se a mes(doze J milhões de cruzeiros). dividima sociedade - cumprir integralmendo em 12.000 '(doze mil) cotas, do vate as leis e regulamentos em vigor. ou
lor unitário de Cr$ 1. 000 (um mil
qr-e venham '3. vigorar sôbre -o objeto
cruzeiros) dístr.buídas entre 3 (tres r
da presente autorização.
cotistas, cidadãos brasileiros - natos,
Brasilia. 9 de setembro de 1966; 1459'
consoante instrumento particular de
constituição social, firmado, a 3 de
da Independência. e 78'! da República.
fevereiro de \1966, obrigando-se amesH. CASTELLO BRANCO
ma sociedade a cumprir tntegralmente as leis e regulamentos em vigor,
Paulo Egydio Martins
.á
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DECRETO N.o 59.201 ----, DE 9 DE
SETEMBRO

DE 1966

'Concede à sociedade p,aula, Lima N aoeçaçtio de cabotagem e Exportação
Luia.
autorização para juncionar
como emoréea de naveguçâo de' cabotagem.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da 'ConstituiçaJ Federal,

e nos termos do Decreta-lei número
2.784, de 20. de novembro l.LC 1940,
-decreta:
.
Artigo único'. E' concedida à sociedade Paula Lima Navegação de Cabotagem e Exportação Ltda., com sede
na cidade de Panorama, Estado de São
Paulo, autorização para Iuncionaa como emprêsa de navegação de cabotagem, com os atos constitutivos que
apresentou e com o capital social fixado na importância de Crg 12.000.000
(doze milhões de cruzeiros), divíuídc
em 12.000 {doze mil) cotas, do valor
unitário de Cr$ 1. 000 (hum mil cruzeíros) , díatríbuídas entre coüstas.çct...
dadâos brasileiros
natos, consoante
instrumentos particulares de constituíçâo social, firmados a 7 de dezembro
de 1965, 18 de janeiro de 1966 e 23
de março de 1966, obrigando-se a mesma 'sociedade a cumprir- integralmente
as leis e regulamentos em vigor, ou
que venham a vigorar, sôbre o objeto
d~ presente autorização.
Brasília, 9 de setembro de 1966;
1459 da Independência e '/39 da Ré-

sede na Cidade do Rio de Janeiro,

cinco milhões de cruzeiros) para.
Cr$ 14.500.000 (quatorze milhões e
quinhentos mil cruzeiros). conforme
deliberação de seus .acíonístas em sssembléía Geral Extraordinária, realt.,
anda em 9 de novembro de 1964;
Art. 2.9 A Sociedade continuará Integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasi1Ü1" 9 de setembro de 1966·
145Q da' Independência e 789 da Re'
pública.
~
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Eggydio Martins

DECRETO N9 59.203 -- DE 12 DE
SETEMBRO

DE 1966

Reyu.la.m.enta a Lei de Promoções dO$
Ojtezazs da Ativa da Aeronáutica
(Lei n9 5.020, de ,7 de junho
1966) .

de

o Pr~sid;e~te da República, usando
das atrfbuíçõea que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituição Federal, e de conformidade com o artígo 75 da Lei nc 5.020, de'7 de junho
de 1966, decreta:

pública.
H.

Es~

tado da Guanabara, autorizada a funcionar pelo Decreto n,v 39.575, de 13
de julho de 1956, relativa ao aumentu do capital social de Cr$ 5.000.000

CAPÍTULO I
CASTELLO BRANCO

Generalidades

Paulo Egydio Martins

DECRETO N.º 59.202. SETEMBRQ DE

DE 9 DE

1966

,Aprova a alteração introduzida nos
Estatutos da Planalto Companhia
de' Seguros Gerais, relativa ao aumente do capital social.

a Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e .nos
têrmos do' Decreto-lei n.c 2.063, de 7
de março de 1940, decreta.
Art. 1.9 Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da Planalto
Companhia de Seguros Gerais, com

Art. 10 üste Regulamento estabelece normas e processos para. a aplicação da Lei de Promoções dos Oficiais
da Ativa da Aeronáutica (Lei nv 5.020
de 7 de junho de 1966), designada por
LPQA.

Art. 20 Considera-se Estagiário,
para fins do Art. 6Q da LPOA, GS
diplomados pelas faculdades civis, re.,
conhecidas pelo Govêrno Federal, na.
forma .estabelecída em Lei, habilitados
em concurso, curso ou estágio organizados pelo Ministério da Aeronáutica e nêle admitidos, na condição de
Oficial, de acôrdo com legislação especial.
Parágrafo '(mico. O Oficial de que
trata êste artigo será mantido como
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Estag'iário a partir de sua admissão
(aprovação no concurso ou 'Incluaâo
no Curso ou estágio) até o seu incresse como Oficial da Ativa no
Quadro respectivo,
Art, 39 As vagas a que se refere o
artégo 10 da LFOA serão consideradas
abertas:
1 - Por falecimento - na data da
pubÍicação do .falecimento do Oficial
no Boletim da .rnrctorie do pessoal
da Aeronáutica;
2 - Por aumento ou criação de
Quadro - na data da vigência da
correspondente Lei de Aumento ou de
Criação de Quadro ou na data o~ datas estipuladas na Lei em questão;
3 - Por promoção ao pôsto superior - na data do ato de promoçao
(Decreto ou Portaria), mesmo que
nêle sejam feitas referências a outras
datas;
4 - Nos demais casos - na data
da publicação ein Diário Oficiiü do
ato que regular as situações previa;
tas, mesmo que nêle sejam feitas referências a outras datas.
Art. 49 O Oficial- agregado por motivo de promoção indevida (Art. 66
da LPOA) somente .preencherá vaga,
quando esta lhe competir, de. acôrdo
com a legislação em vigor, e uma vez
satisfeitas as condições estabelecidas
para promoção.
Art. 59 Os Quadros de Acesso são
relações de Offcíafs em condições de
serem promovidos por determinado
princípio - antiguidade, merecimento ou escolha - de acôrdo com as
disposições da legislação em vígor ,
Parágrafo único _ Somente os oncíals incluídos em .Quadro de Acesso
poderão ser promovidos pelos princípios a que se refere êste artigo.
Art. 69 03 Quadres de Acesso se(Cão publicados no Boletim da Direto;
ria do Pessoal da Aeronáutica nas
seguintes condições;
.1 - Pai-a os casos a que se refere
o Art. 51 da LPOA - Os Quadros de
Acesso serão publicados até 30 (trínta) dias após a conclusão do interstício, curso ou estágio correspondente;
2 - Para as promoçoes .a que se
referem os artigos 52 e 53 da LPOA
- Os Quadros de Acesso serão- organizados com antecedência que permjta sejam publicado.': até 7 de dezembro, 9 de março, 6 de junho e 9
de setembro.
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§ 19 No caso de criação, aumento
ou reestruturação de Quadro de Ofícíaís, os Quadros de acesso correspon.,
dentes deverão ser organízados, reorganizados ou completados, com a antecedência que permita sejam p:'lbli-.
cados nas datas fixadas nos números
1 e 2 deste artigo,
§ 29 A Comissão de Promoções deverá manter sempre atualizados os
Quadros de Acesso por Escolha, para
pronta entrega à Oom.ssâo Especial,
quando da abertura de vaga, . Para
ror-to. a comissão de Promoções mandará republícá-los mensalmente, se
tôr o caso, .
§ 39 Serão repubücados em Boletim
da Diretoria do Pessoal da Aeronáu,
tica os Quadros de 'Acesso por Antiguidade e por Merecimento que devam sofrer modificações em conseqüência dos motivos aba-ixo, e deade
que os documentos comprobatórios
dêsses motivos, dêem entrada na Secr~taria da Comissão de Promoçâes,
ate 10. (dez) dias antes das datas eutabeleCldas no art: 52 da LPOA:
a) .ínclusâo em Quadro de Acesso
d~ Ofícíal que tenha satisfeito as condíções de acesso para promoção por
antiguidade;
,
_b) ínclusâo em Quadro de Acesso
de OfICIaI que tenha obtido solução
favorável em t'ecurso interposto. ~
,§ .49 Os Quadros de Acesso por Me_
recímento e . por Escolha seráol'e;'
transmitidos pelo Boletim Rádio do
Ministério da Aeronáutica.
Art. 79 Quando o número de 'vagas
a preencher pelos princípios de annguidade, merecimento ou escolha rór
igualou maior que o número de' Oficiais pravístos, na forma dos parágrafos 3'1, 4 9, 59 e 69 do artigo 12 da
LPOA, para ingresso no Quadro de
Acesso correspondente, será cogitado
na ordem de antiguidade, um número
de Oficiais equivalente a 2 (duas)
vêzcs o total de vagas a preencher.
Art.. Sv São condições para a inclusão ou reínclusâo nos Quadros de
Acesso, referidas no artigo 15. da

LPOA:

1 - possuir o Oficial os requisitos
essenciais;
2 - possuir o Oficial as condições
peculiares a cada Pôsto e QuOOl'o.
Parágrafo único. Para a inclusão
Ou relnclusão nos Qu.adros de Acea-
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ao por Merecimento. ou Escolha (ao

pôsto de Brigadeiro) ter sido o Oficial
Selecionado pela Comissão de Pro;

moções.
Art. 99 Nos Postos e Quadros em
que as promoções são efetivadas, tan ~
to pelo principio

c,e Antiguidade como

pelo de Merecimento, e na ocorrên-

cia .de multiplicidade .de vagas, será

promovido por Merecimento, na vaga
de Antáguídade.. sem alterar a seqüên.,
ora no cômputo de vagas futuras o
Oficial a quem coubesse uma vaeta' de
Antiguidade, mas que relacü;'nado
também no Quadro de Acesso por Merecimento' correspondente, nêle .tígure
na frente de Oficial dêsse Quadro
promovido por Merecimento.
Art. 10. Para efeito do artigo 20 da
LPOA são requisitos sanáveis para a

promoção, aquêles que poderão ser
satisfeitos num prazo inferior a 2
(dois) anos, após ter sido o Oficial
cogitado para Integrar Quadro de
Acesso e julgado incapaz temporàríamente para a promoção.
Parágrafo único. A Comissão de
Promoções enviará juntamente. com
os Quadros de Acesso para publicação em Boletim da Diretoria do Pessoal da Aeronáutica o nome dos OfL
ciais considerados "não habilitados
para o Acesso" em caráter definitivo.
Art. 11. lt da 'responsabilidade do
Comandante da Organização o conhectmento e a comunicação imediata à Díretorta do Pessoal da Aeronáutica e à Comissão de Promoções,
do motivo da incapacidade temocrá-.
ria do Oficial cogitado ou já incluído
em Qu-adro de Acesso, tão logo ela
se verifique.
CAPíTULO II

Requisitos essenciais
A aptídâo física para o
funcionalmente obrigado ao
voe, deve ser exigida sem restrição
para o serviço aéreo.
Art. 13. As cópias das atas de inspeções de saúde, realizadas pelas .Iun.,
tas Especiais de Saúde e Juntas de
Saúde, relativas a Oficiais cogitados
para .mcluzân ou já incluídos em
Quadros de Acesso, serão remetidas
diretamente à Comissão de Premo
ções e à Diretoria do Pessoal da Ae:
ronáutica, independente de outras dis;
posições regulamentares, e qualquer
que seja a fínálídade da inspeção.
Art.

p~ssoal

12.

Art. 14. A. Cemíssâo de Promoções
toma .c(:mhecn~meto da aptidão físíca
do Orícíal cogitado para ingressar ou
permanecer em Quadro de Acesso
~~diante o recebimento, em tempo
util, do comprovante da realização da
inspeção de saúde, na forma do artigo anterior.
Parágrafo Único. O tempo útil de
que trata o presente artigo é: .
a) para os Quadros de Acesso Dor
Antiguidade, até o décimo dia .qua
antecede à data regulamentar de promoção;
b) para os Quadros de Acesso por
Merecimento e Escolha, até a véspera
do dia fixado para a reunião da Comissão de Promoções, convocada para
organizá-los ou completá.Joa.
Art. 15. Os Oficiais a serem incluídos nos Quadros de Acesso devem
satisfazer as condições físicas, verificadas em exame de saúde, e os incluídos serão submetidos, anualmente, à nova ínspeçâo de saúde.
§ 15' serão dispensados de inspeção
de saúde a que se refere o presente
artigo:
a) Os Oficiais 'que há menos de
11 (onze). meses da data da organização dos respectivos - Quadros de
Acesso tenham sido julgados aptos em
inspeção de saúde realizada para efeito de contrôle médico periódico;
b) os' Oficiais que tenham esgotado, no exterior, o prazo de validade
da inspeção de saúde, realtsada dentro dos 30 (trinta) últímos dias que
antecederam à data da apresentação
para embarque, desde que se encontrem a serviço elo Governo, ou realizando estudos de interêsse mll.tar. por
conta própria.
§ 25' O Oficial Incluído em Quadro
de Acess-o e que tenha sido substituído
em sua,"; funções, por motive ~..; saúde,
na forma do RI8AER, será submetido
a nova inspeção de saúde, remetendo-se o necessário comprovante à 00_
missão de Promoções.
§ 3.9 E' da responsabilidade do Comandante da Organízação a que pertence o militar, o cumprrmento, a fiscalização e a comunicação à rn-ctcne
do Pessoal da' Aeronáutica e á Comissão de 'Promoções, do previsto no
parágrafo antertor ,
Art. 16. Os Oficiais até o pôsto de
Tenente-Coronel, inclusive, enquadrados na letra "b" do parágrafo 25' do
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ficado pelo Comandante de sua Orartigo 23 da LPOA que venham a ser
ganização;
julgadOS aptos para o exercício de suas
atividades físicas funcionais, por Jun2 - Ausência de punição por transta superior de Saúde, antes de haver -gressão grave.
atingido o 249 (vigésimo quarto) - mês
Art. 21. 0, Conceito moral e prode incapacidade fisica
continuada,
fissional do Oficial,. além de ser -um
contados a partir da data em Que teve
dos requisitos essenciais para a proinício a sua hospitalização ou incamoção por qualquer dos princípios,
pacidade temporária e que tenham
possibilita
à Comissão de promoções
sido excluídos por êsse motivo, 'dos
fazer a seleção dos Oficiais para sua
Quadros de Acesso serão:
colocação nos Quadros de Acesso por
1 - Promovidos em Ressarcimento
Merecimento e Escolha (p,\H':1 promode preteríéâo, desde que satisfaçam as
ção ao pôsto de Brigadeiro)
demais exigências, se Ofícral de seu
1.9 Constitui merecfmentc para
Pôsto e Quadro, hieràrquícamente inpromoção o conjunto de Qualidades
ferior. houver sido promovido pelo
profissionais reveladas e aperfeiçoadas
princípio de 3..ntíguldade:
pelo Oficial durante o desempenho de
2 - Reíncluídos em QU'1dl'OS
de
SU8,S atividades
militares, atributos
Acesso, desde que satisfaçam as deesses que o destaque no âmbito dos
mais exigências, retomando o seu luseus pares, pelo seu valor. Essas quagar no Quadro de Acesso por Antilidades 88,0 avaliadas e examinadas
guidade e ocupand oaquêle a que fizer
através de fichas de COnC2ltO, matví-.
jus no Quadro de Acesso por -Mereeídual e relativo, baixadas por ato Mimente, quando nenhum Oficial de S'~U
nisterial, -pelo resumo de fé de oficio,
pôstc e Quadro, hteràrquícamente inpela ficha, de identificação e pelos eleferior" houver sido' promovido pelo
mantos referidos nos Artigos 74 e 75
princípio de antiguidade.
deste Regulamento e que a COmissão
de Promoções julgue necessários.
Art. 17. Os Oficiais do Põsto de
Coronel e os Oficíaás-Generais, QUhl1§ 2.9 A apreciação das qualidades do
do na mesma sltuacâo dos oficiais de
Oficial será feita mediante fichas de
que trata o artigo anterior, serão réconceito, estabelecidas pelo Ministro
íneluídos nos Quadros de Acesso por
da Aeronáutica buscando a seguinte
Escôlha, . no lugar que- lhe competir,
conceituação: '
desde que
satõsraçam cas eondíçôes
a) apresentação pessoal.
exigidas.
õ) conduta militar;
Art. 18. E' da responsabltldade do ,
c) conduta civil;
Comandante. da Organização a que
d) espírito de cooperação;
estiver subordinado o Oficial, indee) iniciativa;
pendentemente de outras prcvídêncíaa
f) espírito militar;
da Diretoria de Saúde, a comunicação
g) lealdade:
direta, via rádio, à Drretorta do pesh) senso de responsabilidade;
soal da Aeronáutica e à Comissão de
i) firmeza de atitudes;
Promoções, das datas do início e térj) espírito de justíça;
mino da hospitalização ou incapacil) qualídades profíssíonats:
dade temporária do Oficial.
m) qualidades para o desempenho
de pôsto acima.
Art..)9. Competirá à Diretoria do
Pessoal" da Aeronáutica Informar à
Das Condições peculiares aos siiteComissão de Promoções, os nomes dos
rentes quadros
Oficiais já incluídos em Quadro de
Acesso, que se encontrarem nas siA ~ Quadro de Oliciais-Am1adores.
tuações previstas no parágrafo 1.9 do
artigo 15 dêste Regulamento.
Art. 22. São condições de acesso no
Art , 20. Para o acesso ao posto
Quadro de Oficiais-Aviadores, além
inicial do respectivo Quadro, serão nedas já estabelecidas na LPOA, as secessárias ao Aspírante-a-Oflcral ou ao
guintes:
Estagiário as s-eguintes condições:'
1 - Ao pôsto de 2.9 Tenente;
1 ~ Correta conduta civil e militar
~ um total de horas de vôo, como
e qualidades profísstonaís, traduzidas
1.9
pilôto ou Aluno, a sei: fixada
por conceito favorável de seu COM
anualmente pelo Ministro da Aeronáumandante ou Chefe imediato, raü<

ê
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ttca, por proposta do Estado..M aior da
Aeronáutica .
2 - Ao pôsto de primeiro-Tenente:
_ uma média de ioo (cem). horas
de pilotagem, por ano de P?sto, das
quais a metade -como 1." pilôto.

3: _

Ao pôsto de. Cajrltâo:

uma média de 100 (cem> horas

de pilotagem, pórano de pósto de

-primeü;o-Tenente, das quata a metade
como 15' PilOto.
4 - Ao pôsto de Major:
a)

uma média de 100 (cem) horas

.de pilotagem, por ano de pesto de
Capitão, das quais a metade como I.'?
pilôto:
.
b) serviço em Unidades
Aéreas.
Unidade de Centrôle e Alarme, Base
Aérea, .Destacamento de Base Aérea,
Estabelecimentos de Ensino ou CPOR
de Aeronáutica COi.TIO oficial subalterno ou Capitão, dura-nte 2 (dois) anos;
c) ser diplomado pela Escola' de
Aperfeiçoamento de Oficiais da Aero-

náutica.
5 - Ao posto de Tenente -Coronel:
- Uma média de 50 (cinqüenta)
"horas de pilotagem, por ano de põsto
de Major, das quais a metade corno
l.f{ pilôto.
6 - Ao pôsto de 'Coronel;
a)

Ser diplomado no Curso de Es-

tado-Maíor da Aeronáutica;
7..~)

um "mo de exercício em função

de Estado-Maior, após conclusão do

respectivo curso;
c) urna média de 50, (cmqüenta)
bo-as ele pilotagem, por ano, de pôsto
de Tenente-Coronel, das' quais a me-

tade como topnoto.
7 - Ao pôsto de Brigadeiro'
a) 831' diplomado no L'1l"3:J Supcrtor
de Comando da Aeronáutica:
b) Um ano de exercício, como Tenente-Coronel ou Cor-mel, de runcãc
ele Comando ou nstaoo- Maior, após
haver sido diplomado 110 Curso Superior de Comando da Aeronáutica;
c) Uma média de 50 .cínquente.J
horas de vôo, por ano de pôsto de
Coronel.
Parágrafo único. Para eret;o de promoção, as exigências de 1101':0\3 de v60,
fixadas neste artigo serão dispensadas
para o ano de põsto em que o Oficial

permanecer seis meses 'ou 'mais naa
seguintes situações:
a) a serviço do Ministério da Aeronáutica, no exterior:
b) matriculado em cursos de ínterêsse da Aeronáutica ;
c) incapacitado em decorrência de
acidente em servícc ou de moléstia aô.,
qutrida em serviço:
â)

íncepacítadc

temporariamente

para o v00, em conseqüência de ací.
.dente ocorrido em serviço ou de moléstia adquirida em serviço ;
e) agregado, de acôrdo com o estabelecido na letra I do Artago 85', 'da
Lei D.9 4.902, de 16 de dezembro de
1965;
.
j) em gôzo de licença especial;
Art. 23. Silo condições de acesso
para o Oficial-Aviador, pertencente à
Categoria de Engenheiro, além das
estabelecidas na LPOA, as segutr.tes:
1 - Ao pôsto de Major:
- Ser diplomado na Escola de Aperfeicoamento de Oficiais da Aeronáu-

tica.
2 . . . . . Ao pôsto de 'I'enente-Coronel:
-c-Exercicio de runcões'pvívattvas de
SU8, categoria em Parque, Núcleos de
Parque, Centro Técnico da Aeronáutica, Díretcría do Material, Diretoria
de Rotas Aéreas, Diretoria de Engenharia. Díretcría de Aeronáutica Civil, durante' 2 (dois) anos, no mmímo.
3 - Ao pôsto de Coronel:
(O Ser diplomado no Curso de 1':5tado-Mador da. Aeronáutica;
à) trm ano de exercício ele função
de Esta..do-Maior, após conclusáo do
respectivo curso.
'~ Ao pôsto de Brigadeiro:
â) Bel' diplomado no Curso Supe-nor ,:18 Comando' da Aeronáutica;
b) um ano de exercício de função
como Tenente-Coronel ou Coronel, em
Parque, núcleo de Parque, Centro 'I'écníco de Aeronáutica, Diretoria de Rotas Aéreas, Diretoria de Aeronáutíca
Civil, Diretor.. ia do Material cu Du'etorta de Engenharia ou função de
Estado-Maíor após haver sido diplomado De CUl'sO Superior de Comando
da Aeronáutica.
Art. 24. São condições de acesso
para o Oficial Aviador incluído na
Categoria de. Extranumerarío, além
das estabelecidas na LPOA,' as constantes do artigo 22 dêste Regulamento

373

ATOS DO PODER ExECuTIVo

sem as exígênctaa relativas às horas
de vôo.
...B. -

Quadro de Oficiais-Intendentes

Art. 25.

São condições de Acesso
no Quadro de Of'ícíaíà-Intendéntea,
além das estabelecidas na LPOA, as
seguintes:
1 - Ao pôsto de 2.Q Tenente,
-- serviço em Base Aérea, .Destacamente de Base Aérea, Parque, Núcleo
de Parque, Hospital ou Estabelecímentos de Ensino, durante 6 ,(seis) meses.
2 - Ao pôsto de Capitão:
Exercício da função, como Oficial
Subalterno em Base Aérea" Destacamento de Base Aérea, Parque, Núcleo
de Parque. Hospital, Eatabelecímento
de Ensino, QG de Zona Aérea ou Estabelecimentos de Intendência, durante 2 (dois) anos.
3 - Ao. pôstc de Major:
Ser diplomado na Escola de Aperfeiçoamento de Ofíctaíe da Aeronàutíca.

4 -

Ao pôsto de Coronel:
Ser diplomado no-curso de Direçâo de Serviços 'fia Aeronautíca:
b) Um ano de exercício, como Tenente-Coronel, na' Diretoria de Intendência ou Estabelecimentos de Intendência.
5 - Ao pôsto de Brigadeiro:
a) Ter após a conclusão do Curso
de Direção de Serviços da Aeronáutíce :
(1) 1 (um) ano de exercício de
função de Direção ou de Chefia de
Gabinete" de Divisão ou Serviço. na
Dtretorla de Intendência, Depósito
Central de Intendência, Estabelecimentos de Intendência ou Chefe do
Servíoo de Intendência de Zona
Aérea,
(2) - -1 (um) ano de exercícío de
função numa das seguintes Organizações:
Estado-1\113.101' da Aeronáutíca:
Diretoria do Material da Aeronâutica;
Diretoria de Rotas Aéreas;
Diretoria de Saúde da Aeronáutica;'
Diretoria de Engenharia;
Diretoria de Aeronáutica Civil.
a)

C)

Quadro de Ojiciais-Mé4icos

Art. 26. São condições de Acesso
no Quadro de Oficiais-Médicos, além

das estabelecidas
guintes:
1 -

na

LPOA as se..

Ao pôsto de Capitão:

Exel"Cício de função privativa do
seu Quadro, COmo Oficial Subalterno,
em Base Aérea, Destacamento de
Bf::,SE
Aérea, Parque, Núcleo. de PJYque, Estabelecimentos Hospitalares,
Estabelecimentos de Ensino ou Unidade Aérea durante, 2 (dois) anos.
2 -

Ao pôsto de MajOr:

Ser diplomado na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica.
3 - Ao põstc de Coronel:
a) Ser diplomado no Curso de Direção de Serviços da Aeronáutíca:
b) um ano de exerctcto.voomo Tenente-Coronel na Diretoria de Saúde ou Estabelecunentos Hospitalares.
4 -- Ao pôsto de Briga-deiro:
Ter após 3. conclusão do Curso de
Direção de Serviços da Aeronáutica,
2 (dois) anos de exercíoío em função
de Dírecâo ou Chefia de Gabinete,
Chefia "de Divisão ou Serviço, em
qualquer d~1S' seguintes Organizações:
Diretoria, de Saúde;
Estabelecimentos Hospltalares:
Estabelecimentos de Ensino;
Chefia do Serviço de Saúde de Zone
Aérea;
Estado-Maior QZ. Aeronáutica, ou
Inspetoria Geral da Aeronáutica.
D) Quadro de Ojiciafu Farmacêuticos

Art. 27. São, condições de Acesso
no Quadro de Oficiais-Farmacêuticos,
além das estabelecidas na LPOA, as
seguintes:
1 ~ Ao pôsto de Capitão:
Exercício de função privativa do
seu Quadro, como Oficial Subalterno,
em Basé Aérea, Destacamento de
Base Aérea, Parque, Núcleo de Parque, Estabelecimentos de Ensino, Estabelecimentos Hospitalares ou Farmácias do Ministério da, Aeronáutica
durante 2 (dois) anos.
2 - Ao pôstc de Major:
Ser diplomado na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da neronau-

tree.

.
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3 - Ao põsto de Coronel:
Exercício de função privativa de seu
Quadro, como 'Oficial Superior, em
Estabelecimentos Hospitalares, Deposito de Material de Saúde, Farmácia
ou Acessarias, Técnicas, durante 2
(dois) anos.
Quadro de Oficiais de IntaniatUt
Ode Guarda

E)

Art , 28. ~ São condições de Acesso
no Quo,dro de Oficiais de Infantaria
de Guarda, além das estebelecíóas na
LPOA, as seguintes:
1 -

Ao pôsto de Capítâo:

Exercício de função privativa do
seu Quadro, como Oficial Subalterno,
em Base Aérea, Destacamento de
Base Aérea, Unidade e Bubumdade de
Infantaria de Guarda ou c:1e Polícia
Militar, Estabelecimentos de Ensino
ou QG de Zona Aérea, durante 2
(dois) anos.
~-..:.....

Ao põsto de Major:
Ser diplomado na Escola, de Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáu..

tdca..
3 - Ao pôsto de Tenente-Coronel:
Exercício de função privativa do
seu Quadro como Major, em QG de
Zona Aérea, QG de Comando Aéreo,
Estabelecimentos de Ensino, EstadoMaior da Aeronáutica ou Inspetoria
Ger0J da Aeronáutica durante 1 (um)
ano.
F - Quadro de Oficiais EspeClalistas
em avião
Art. 29. São condições de Acesso
no QU>l,dro de Oficiais Especialistas em
Avião, além das estabelecidas na
LPOA, as seguintes:
1 - Ao pôsto de Capitão:
Exercício de i.\111Çã-O nnvauva do
seu Q1.1(',dl'o, como Ofícíal Subalterno,

em Unidade Aérea, Base Aérea Destacamento de' Base Aérea, Parque,
Núcleo de Parque Oll Eatabelecímentos
de Ensino durante 2 (dois) anos,
2 --

Ao pôsto ele Maj 01':

Ser diplomado na Escola de Aperfeiçoamento de' Oficiais da Aeronáutica.
3 - Ao põato de Tenente-Coronel ;
Exercício de função privativa de
seu Quadro, como Major, em Parque,

EXECUTIVO

Núcleo de Parque: Centro Técnico de
Aeronáutica, Estabelecimentos de Eu..
sino, Diretoria do Material.. EstadoMaior da Aeronáutica ou Inspetoria
Geral da Aeronáutica, durante 1
(um) ano.
Quadro de Oficiais Especialistas
e'TIL AnÚ"amento

G)

.t H't, 30.

São concãcões de. Acesso

no Quadro de Ofictaís-Especíaustas
em Armamento, além das estabelecidas na LPOA, as seguintes:
1. - Ao põsto, de Capitão:
Exercício de função privativa no
seu Quaoxo como Oficial Subalterno,
em. Unidade Aérea, Base Aérea, Dea-

taoamento de Base Aérea, parque,
Núcleo de Parque cu Estauelecunen.to de Ensino durante 2' (dois) anos.
2 -

Ao pôs to de Major:

Ser diplomado na, Escola de Aperfeiçoamentovde Oficiais da Aeronáutica.
3 - Ao pôsto de Tenente-coronel:
Exercício de função privativa ao
seu Quadro como Major, em Parque,
Núcleo de Parque, Estabelecimentos de
Ensmo, Estado-Maior da Aeronáutica, Inspetoria Geral da Aeronáutica
Ou Diretoria do Material, durante 1
(um) ano,
Quadro de Of.iciais Especialistas
em Ccmumicaçôes

M)

Art. 31.
no QU:ldro

são condições de Acesso
de

Oficiais-Especialistas

em
Comunicações, _ além dos estabelecidas na LFOA, 8.S seguintes:

1 - Ao pôstc de capitão:
Exercicío 'de função jmvativa do
S2U Q'-IIl·5TO, .como -Ofíciat Subal terno,
em Unidade Aérea, Unidade de Contrôle e Alarme, Base Aérea, Destacomento de; 118.38 Aérea, parque, l'H1'
CID de Parque, S'stabelecímentos

d,::;

Ensino ou órgão de Proteção ao Vôo
durante 2 Cl1ois) anos,
~

-

Ao nC::;;o 'de Major:
Sei." diplomado na

Escola de
Aperfeícoamento de Oficiais da Aero'náutica:
b) Aos Oficiais diplomados em Navceacãc Aérea será exúndo o exercich~ da íuncão de Na~cga(1or, como
Oficial Subalterno 'ou Capitão, duran.,
te 2 (dois) anos, em Comando Aéreo, unidade Aérea, Base Aérea ou
'Estabelecimentos 'de Ensino.
(O
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Ao pôsto de Tenente-Coronel:
-,- Exercício de função privativa de
seu Quadro, como Major, em Parque,
Centro Técnico de Aeronáutica, Estabelecimentos de Ensino, Diretoria de
Rotas Aéreas, Estado-Maior da Aeronáutica ou Inspetor-la Geral da Aeronáutica, durante 1. (um) ano.
3 -

I -

Quadro .âe Oficiais Especialistat
em Fotografia

Art. 32. São condições de Acesso
no Qüadro de Oficiais-Especialistas
em Fotografia, além das estabelecidas na LPüi'.., as seguintes:
1 -:- Ao pôsto de Capitão:

- Exercício de função privativa do
seu Quadro, como Oficiale,ubalterno,
em Unidade Aérea, Base Aérea, Destacamento de Base Aérea, Parque,
Núcleo de parque ou Estabelecimentos de Ensino, durante 2 (dois) anos.
2 - Ao pôsto de Major:
- Ser diplomado na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica.
3 - Ao pôstc de Tenente-Coronel:
- Exercício de função: privativa 0.0
seu Quadro, como Major, em Parque,
Estabelecimentos de Ensino, Duetoria do Material, QG de Zona Aérea,
Estado-Maior da Aeronáutica ou Inspetol'iaGel'al da Aeronáutica, durante 1 (uni) ano.
J - Quadro de Oficiais 'Especialistas em Meteorologia.
Art. 33. São condições. de Acesso
no Quaàro de onereis-Especialistas
em Meteorologia, além das estabelecidas na LPOA; as, seguintes:
L' - Ao pôstc de Capitão:
- Exercício de função prfvatdva do
seu Quadro, como Oficial Subalterno,
em Estação Meteorológica ou Prevfsora Meteorológica, . durante 2 -tdois)
anos.
2 - Ao pôsto de Major:
- Ser diplomado na . Escola de
Aperfeiçoamento de Orrcíaís da Aeronáutica.
3 - Ao pôsto de Tenente-Coronel:
- Exercício de função privativa do
seu Quadro, como Major, em Núcleo
de Parque, Estabelecimento de Ensino, Diretoria de Rotas Aéreas, Bs-
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tado-Maior da Aeronáutica ou Inapetorfa Geral da Aeronáutica, durante 1 (um) ano.
L -

Quadro de Oficiais Especialistas
Em Tráfego Aéreo

Art. 3'L São condicões de Acesso
no Quadro de Ofícíais-Especíalístas
em Tráfego Aéreo, além das estaoclecídas na LPOA, as seguintes:
1 - Ao pôatc de Capitão:
- Exercício de tunçâo privativa do
seu Quadro, como Oficial Subalterno,
em Ol'gão de Contrôle de Tráfego
Aéreo, durante 2_ (dois) anos.
:2 - Ao pôsto de Major:
- Ser diplomado na Escola' d.e
Aperferçoamento de Oficiais da Aeronáuüca.
3 - Ao pôsto de Tenente-Coronel:
- Exercício de função privativa' do
seu Quadro, como Major, na Diretoria de Rotas Aéreas, Estabelecímentos de Ensino, Estado-Maior "ia Aeronáutica ou Inspetoria Geral da neronáutíca, durante 1 (um) ano.
M -

Quadro de Oficiais Especialistas
. em Suprimento Técnico

Art. 35. São condições de acesso 110
Quadro de Orícíaís-Especialístag em
Suprimento Técnico, além das estabelecidas n~~ LPOA, as seguintes:
1 - Ao pôstc de Capitão:
- Exercício. de função prrvativa do
seu Quadl'O, como Oficial Subalterno,
em Base Aérea, Parque, Núcleo de
Parque, Estabelecimentos de Ensino
ou Depósito de Aeronáutica do Rio
de Janeiro, durante 2 (dois) anos,
2 ~ Ao pôsto de Major:
- Ser diplomado na Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais da' Aeronáutica.
3 ........: Ao ))ôsto de 'I'enente-Coronel:
- Exercício de funcâo ortvatíva. do
seu Quac1.ro, como Major, 'em Pal'C1U~~,
Estabelecimentos de Ensino Diretoi-ia de Rotas Aéreas, Diretoria do Material, Drretoría de Saúde ou Dír e-orfa de Engenharia. durante 1 (um)
ano.
N -

Quadro de Oficiais de Administração

Art. 36. sâo condições de acesso

no Quadro de -orictate de Admlnís-
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tração, além das previstas na LPOA;
as seguintes:
1 - Ao pôsto de Capitão:
- Exercício de função privativa de
seu Quadro, como OffcíaI. Subalterno,
. em qualquer Organização do Minis

w

térto da Aeronáutica, durante 4 (quatro) anos.
CAPíTULO. rrr

Promoção por antiguidade

Art. 3'7. O enquadramento de cada
Oficial nas. exigências da LPOA e nas

dêste Regulamento, para efeito de- sua
inclusão no Quadro de Acesso por Antiguidade, cabe à Comissão de Promoções, mediante
vertficacàc feita
através de:
1 - Resumo de ~'e de ofício;
2 - Conceitos emitidos na. ror-na
dêste Regulamento:
~
3 - 'Ata de Inspeção de' Saúde
Art. 38. A promoção pelo princípio"
de antiguidade em cada Põsto e Qttad1'O do Corpo de 'Otícíaís da Aeronáutica da Ativa, recar no Oficial colo,
cada "em primeiro lugar" no .Ouadro
de Acesso por Antiguidade, corresnondente".
Parágrafo único. As vaga-s abertas
em cada Pôsto e Quadro, correspondentes às quotas de antiguidade serão preenchidas
sucessivamente 'na
ardera de colocação prevista no núm~r? .1 do -.artígo 12 da LPOA, pelos
OfICIalS relacionados no
respectivo
Quadro de Acesso 1)01' Antígurdada.
Art. 39. A antiguidade em cada pôsto. será contada da data do ato de
promoção a êsse pôs to, exceto nos casos abaixo, quando então a antisuidade será determinada no. ato que'='regular o assunto:
"1 - houver o Oficial sido promovídc em Ressarcimento de Preterição:
2 ~ _quando, posteriormente à promoção, fôr a antiguidade alterada ou
mandada contar a partrr de 'determtnada data;
3 - houver sido promovido indevidamente; .
4 - 'estiver o Oficial agregado sem
contar tempo de serviço para 'qualquer efeito, na forma da legislação em
VIgor.
.

CAPÍTULO IV

promoção por Merecimento

Art. 40. A inclusão de cada Oficial
em Quadro de Acesso por Merecimento, cabe à Comissão de Promoções, mediante a avaliação do merecrmento, feita através de:
1 -- apreciação do resumo de fé de
ofício;
2 -- conceitos emitidos ria rorma
dêste Regulamento;
3 -- ata de Inspeção de Saúde;
4 - outros subsidias, a critério de
Comissão de Promoções.
§ 19 O merecimento de cada Oficial
será avaliado prrmcrdialmente 7.10
pôsto.
§ 29 Para as promoções iniüiais por
merecimento, em cada Quadro, deverá
ser avaliada também a atuação nos
postes de Oficial Subalterno.
Art. 41. De acôrdo com o disposto
no parágrafo 1Q do artigo 12 da .".
LFOA, os Quadros de Acesso por Merecimento se renovam para cada data
de promoção e só terão validade desde a sua publicação até a primeira
data de promoção subseqüente, preVista no Art. 52, da LPOA.
Art. 42. A promoção pelo princípio
de merecnnenta em cada Pôstc e
Quad'l.'o do Corpo de Oficiais -da Aeronáutica da Ativa, recai no Oficial
colocado "em "prímeírc
lugar"
no
Quadro de Acesso por Merecimento,
correspondente.
Parágrafo único. As vaga-s abertas
em cada Põsto e Quadro, correspondentes às quotas de merecimento se'"
râo preenchidas
sucessivamente na
ordem de.. colocação prevista no nú - '
mero 2 do artigo 12 da LPOA, pelos
Ofíctars relacionados no
respectivo
Quadro de Acesso' por Merecímantu,
CAPÍ'fULO V

Promoção por Escolha

Art. 43. A õomtssâo ,Especial apresentará ao Ministro da Aeronáutica
no prazo mais curto possív-el, a partil' da data, da abertura da vaga, as
Listas para promoção, de forma a
poder ser cumprido o estabelecido no
artdgc 41 da. LPOA.
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Parágrafo único. A Comissão Espe-

CAPITULO

cia! de, que tratam os artigos 34 e 3&

cAPÍTULO VI

Promoção por Bravura

Art . 44. A Bravura, para' efeito do
artigo 43 da LPOA, deverá ser com-

urovada em ato- ou atos não comuns
ele coragem, audácia, sentimento do
dever, exteriorizados em feitos indispensáveis ou úteis às operações militares pelos resultados obtidos ou pelo
exemplo dado à "tropa em obediência
à missão recebida e, ainda, pela capacidade de decidir e agir sob o pe-

rigo que de fato tenha se efetivado.
Parágrafo único. O ato de Bravura
somente será considerado após:
a) A ccmuntcacào ofíctal :.do Comandante Imediato, se êle presenciou
o fato, e como tal o considere;
b) D.S investigações feita..s por Comis,~ãoEspêcial para êsze fim designada, quando o fato fôr do conhecimento de autoridade supertor
sem
ter sido per ela presenciado.
Art . 45. Se dentro de um prazo es'"
tabelecidc pelo Govêrno -o promovido
nào vier a satisfazer as
condições
normais de Acesso, ser-lhe-á aplicada
a legíslaçâo em vigor.
CAPÍTULO VII

Efetivação das Promoções

}!.l't. 4:$. A .nomeaçâo, inclusão ou
promoção ao pôsto nicíal do Quadl'o,
.oeorrerá dentro de 30 (trinta) dias,
após a publicação em Boletim da Diretoria do Pessoal da Aeronáutica,
do Quaç1ro de Acesso correspondente.
Art. 47. Para efeito da efetivação
das -promoções estabelecidas no Ar,t~
52 da LPOA, às vagas

abertas até

os dias 10 de janeiro, 12 de abril, 10
de julho e 13 de outubro, somar-seâo, respectivamente, as vagas que
decorrerão das promoções aos postos
Superiores (nv 3 do Art. 30? deste Regulamento) , a serem efetuados nas
datas de 20 de janeiro, 22 de abril,
20 de julho e 23 de outubro.

VOI

Recurso

da LPOA .proporá ao Mínrstro da Ae-

ronáutica a aprovação do seu Regi.mento jnterno, a fim de. que possa a
mesma dar cumprimento aos artigos
34, 35, ,36, 37 e 40 da LPOA.

.im

ExEcunvo

Art. 48. Caberá recurso:
J - Da preterição de Oficial, colocado em Quadro de Acesso, na
conformídade. com o estabelecido no
artdgc 12 da LPOA, pela promoção.
a) Por- Antiguidade -. de Oficial
colocado atrás dêle no correspondente Quadro de Acesso por Antfguídade:

·b) Por Merecimento - de Oficial
colocado atrás dêle no correspondente
Quadro de Acesso por Merecimento.
2 - Do ato que promoveu o -Oficial
índevídamente ;
3 -'- Da inclusão em Quadro uc
Acesso de Oficial que não satásfízer as
exigências da LPüA e dêste Regula-.
menta, par aquêle que se julgar prejudícado:
6, Da. não ínclusao do Oftcíai em
Quadro' de Acesso ou da sua excluSfW;

5 - Da retífleação de colocação de
Oficial nos Quadros de Acesso;
6 -- De laudo de Junta de Saúde;
7 - Do ato que denegar deslgnação para cargo os função onde . o
Oficial possa aatísfazer os requísttos
para o acesso e da demora de mais
de 30 . (trinta) dias para a solução
do requertdó:
8
Do ato aümínístratívo que
atendeu a direito prescrito de Oficial.
Parágrafo único - O rCGUl'SO Gerá
Interposto ao Ministro da Aercnáuuce.
Art. 49 No reo ..ri-so interposto por
Oficial que se julgar preterido na inclusâc de Qua.dro de Acesso; devera
me in:::11c201' os que o preteriram e
fundamentar o recurso com provas
sõore o direito argüido.
Arü. 50.
N ocaso dos números 1,
2, 3, 4 e 5 do artígo 48 dêste Regulamento. o recurso será Interposto
via Comissão de Promoções que .o

íntormârá.

Art. 51. O direito ao recurso prescrevcrá no prazo de 15 (quinze) dias
do conhecimento do áto oficial que
lhe deu motivo.
§ 19 O prazo de dírerto ao recurso
.se iniciará na date. em que tiver o
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Oficial tomado conhecimento do ato,
pela publtcaçâo no Boletim da Orgarnzação ou pela comunicação direta
da Comissão
de Pl'omoçoes.
,
§ :29 A contagem do prazo de direito ao recurso será arertõe, regresslvamente da ôata de sua entrada
em protocolo na Organizaçâc a que
estiver subordínado .o Oficial, e deverá constar na informação que cacempanhará o mesmo.

Art. 52. O prazo do direito ao recurso não co1'1'81'á:

1 - Contra Oficial em Operação
de Guerra e enquanto estiver nessa
situação;
2 -. Contra onerar declarado interdito por sentença, enquanto durar
a interdição.
CAPITULO IX

Comissão de promoções
Missão. e subordinação

Art. 53. De

conformidade

com o

artigo 55 da LPOA, a Comissão de
Promoções da Aeronáutíca é subordi-

nada ao Ministro da Aeronáutica e
é o órgão encarregado do estudo de
todos os assuntos relativos a Promoções no Corpo de Ortcters da Aero"náutica da Ativa.
Constttu l ç0o

Art. 54. O Presidente da Comissão
de promoções é o Chefe do EstadoMaior da Aeronáutica, que terá como Assistente o Chefe de Gabinete
(lo Chefe do Estado- Maior da Aeronáutica.
Art. 55. A Comissão de Prcmccões
é constituída por 7 (sete) Membros
Efetivos e 5 (cinco) Membros Suplentes, todos Oficiais Generais do
QUD,dro de Oficiais-Aviadores.
§ 19 Dos 7 (sete) Membros Efetivos, 2 (dois) são considerados Membras Natos e 5 (cinco)
Membros
Temporários.
a) São Membros Natos o Chefe do
Estado-Maior da Aeronáutica. e o Diretor-Geral do Pessoal da AeronáutiC,ft .
b) Os Membros Temporários são
designados anualmente, por decreto,
na segunda quinzena do mês de de-

zembro, coincidindo com o ano civil
imediato o período de exercício de
funções na Comissão de Promoções.
§ 29 Os Membros Suplentes são designados no mesmo decreto de destgnaçâo dos Membros Temporários, coincidindo com o ano civil imediato o
período de exercício da suplência.
S 39 A Comissão de Promoções se~
rá acrescida de 2 (dois) membros, o
jju-etor-Geral de Intendência e o Di1"~tCT-G8ral de Saúde, convocados para a Organização dos Quadros de
Acesso de Oficiais Intendentes, Ofíciaís Médiecs e' Oflcíaís Farmacêuticos.
~ 49 o. Diretor-Geral de Intendência ou o Diretor-Geral de Saúde, ou
umbos, integr-arão a Comíssáo ' de
Promooôes, com dtreíto a voto, sempra que houver em pauta [ulgamento de recursos de Oficial Intendente
ou Médico, Farmacêutdco e Dentlsta.
§ 5° São considerados em condições
de integral' a or.m'ssão de Promoções
os" Oficíais-Gene-aís do Quadro de
Oficíais-Aviadcres que exerçam Cargo ou Função no local sede da Comissão de Promoções.
Art. 58 Os Membros zrccivos serão substituídos por Membros Suplentes em seus impedimentos eventuais.
§ 10 No impedimento
do Chefe
do Estado-Maior da Aeronáutica, as
reuniões da Comissão de Promoções
serão presididas pelo .Membro Efetivo ou Suplente de maiorantiguidade.
§ 2Q O Díretor-Gerlal de Intendência
e o Diretor-Geral de Saúde 'Serão
substituídos pelo Oficial do respectivo
Quadro que lhe seguir na escala hierárquica e que esteja em função.

Art. 57. Somente imperiosa necessidade do serviço; ou motivo de saúde,
poderá impedir a presença de qualquer dos membros aos trabalhos da
Comissão de Promoções, Os quais preterem qualquer outro serviço, exceto
cs da justiça.
Art. 53. Os Membros Temporários
não poderão exercer consecutívamente Iuncôes na. Comissão de Premeções por período superior a 2" (dais)
anos.
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competêncux

- Seção de Contrôle e Arquivo;
- Seção de Expediente.
Art. 62. A Chefia da. secretaria e
exercida por Oficial Aviador do pôstc
de Coronel, com o Curso ,Superior de
o mesmo
Comando, não podendo
acumular outras funções.
Art. 63. A Seçáo de Quadns de
Acesso é cueneõa por um Oficial da
Aeronáutica do pôstc de TeuenteCoronel, Ac;junto, que terá conta auxíuares 1 (um) Oficial de Adrninís-

Art. 59. Compete, essencialmente, à
Comissão de Promoções:
1 Organizar e encaminhar ao
:M:inistro da Aeronáutica os Quadros
de Acesso para promoção pelos diversos princípios e os Quadros de
Acesso para inclusão no pôsto inicial
de modo a permitir ta publicação dos
mesmos nas datas previstas pelo artigo €0 dêste Regulamento;
2 -r- Assistir a Comissão Especial
na Organização das Listas para Pl'O-

Sargento Q EA ES G 1 (um)

IJ.10çâo;

Q

Encaminhar ao Ministro da
Aeronáutica, com parecer, os recursos
inter-pastos;
4 . -- Formular e emitir pareceres
sôbre promoções, merecimento .prorís;
aíonal, precedência híeráaquíca e colocação nos Quadros de Acesso ou no
Almanaque dos Oficiais da Aeronáutica"
5 '-. Providenciar os documentos
indispensáveis à elaboração dos Quadros de Acesso, determinando às .01'·
ganízações as providências necessárias:
6 ' - Propor, ao Ministro da Acrenáutéca agregações e reversões de OU:'
dais, nos po:ocessos que impliquem
em promoções;
7 -r-'. Fiscalizar a ação das diversas
autoridades e Organizações na execução dos preceitos estabelecidos neste Regulamento, bem' como na organização dos consequentes processos;
3 - Apurar na P quinzena de janeír o de cada. ano a quota compulsória-de que trata a letra "e" do Art.
14 da Lei 'nv 4.902, de 16 de de:3 -

zembro de 1965;
D solicitar, em qualquer época,
diretamente às Organizações, os esclarecimentos julgados necessários
po.rn exercer s~as atribuições.
Art, ü) Para cabal desempenho da
Ccmissâc de Promoções, seu' Presidente tem ação disciplinar sobre as
drvcrsaa autoridades de cujo traba1;:).:) depende o Iuncíonamento da referida Comissão.
Art, 61. Para desempenho de suas
funções a Comissão de promoções
disporá de uma secretaria assim 01'-

gamzada:

-

Chefia;
Seção de Quadros de Acesso;

traçào, 1 (um) 80 Q EA-'ES, 1 (um)
I~A

~

Cabo

DT AU.

AI't. 64, A Seção de Contrôle e Ar.quívo é chefiada por 1 (um) Oficial
da Aeronáutica. do pôsto de Major,
que terá como auxiliares 1 (um) Oficial de Administração, 1 (um) 80
Q EA ES, 1 (um) Sargento Q EA ES
e 1 (um) Cabo Q EA DT AU.

ArL 65. A Seção de Expediente é
chefiada por um Oficial de Adminíatração do põsto de Capitão, que terá
como auxiliares 1 (um) SO Q EA ES,
2 (dois) Cabos Q EA DTAU e 2
(dois) Soldados Q EA AD AU.
Art. 66. A Comissão de Promoções
elaborará o Regimento Interno da Comissão e o submeterá à aprovação do
Ministro da Aeronáutica, no prazo de
30 (trinta) dias, após a publicação
dêste Regulamento,
Funcionamento
Art. 67. A Comissão de Promoções
reunir-se-á em sua sede, com a, freqüência necessária, em dia e hora pràviamente designados por' seu PreSIdente e seus trabalhos internos e os
de sua Secretaria são, em princípio,
de natureza sigilosa,
Ar-t., 68. :Ê indispensável a presença
de 7 (sete) Membros da Oomíssàc de
Promoções para a Organização ou
Oomplementacâo dos Quadros de Aces80 por ],I[ereclmento, Quadros de Acesso per Escolha (para a promoção ao
pôstc de Brigadeiro), ou ainda, para.
julgamento de recursos contra não
inclusão ou exclusão de oficial (Esses
Ouadros de Acesso.
Art. 69. Para os demais casos é índispensável o "quorum" de 5 ccc.coi
membros, inclusive o Presidente ~u
seu substituto--nâo computado o DIretor-Geral de Intendência, o Dil"etol'Geral da Saúde, ou ambos, se fôro
caso.
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Art. 70. A Comissão de Promoções

.decidírá sempre por enetona de votos, todos os assuntos submetidos a
sua apreciação.
Art.' 71. Durante a discussão de
Quadros de Acesso e de assun tos .reIativos a Ofictais de postos iguais ou
superiores aos "do Assistente, do Secretário e do Adjunto, a permanência dos mesmos na sala õe sessões
da Comissão .de Promoções ficará a
critério do seu Presidente.
Art. 72. Não poderá ser incluído no
Quadro de Acesso por Merecimento ou
no Quadro de Acesso por Escôlha a
Brigadeiro, o Oficial que não houver

sido indicado por mais da metade dos
membros da Oomíssâo de Promoções.
Pnrágrato único. O Presidente da
Comissão determinará nova votação,
quando os Oficiais relacionados para
ingresso em Quadro de Acesso por
Merecimento ou em Quadro de Acesso por Escôlha (ao pôsto de Brigadeiro), em escrutínio anterior, forem
em número inferior ao do das vagas
corresuondentes , A esta nova votação
deixarão de concorrer aquêles cujo
íneresso no Quadro de Acesso já es';'
teja: .assegurado, ,em face da votação
ontída anteríormente .
. Art. 'i3. Na vctacâo, em reunião da
Comissão de Promoções, o voto do
Presidente será proferido em último
lugar, após o cômputo dos demais; a
fim de que possa exercer, sem ressalvas, o voto de qualidade.
Parágrafo umco. Quando houver
voto de qualidade deverá êle S81' registrado como tal, com a justificativa à sua dectsão ,
Art. 74. A critério do' Presidente da
Comissão de Promoções, poderá sel'
convocado qualquer Oficial para proferir parecer consultfvo.
§ 1Q O Parecer consultivo do
Oficial convocado, será proferido em
documento escrito e assinado pelo
mesmo, se assim fôr julgado conveniente pelo Presidente da Comissão
de Promoções.
~ 29 O Parecer
consultivo será
transcrito em ata da reunião em que
se processar, em inteiro teor ou reaumidamente, a juízo" do Presidente da
.Comíssâo, e o documento assinado, se
houver, arquivado pela comissão de
Promoções.
Art. 75. A comissão de Promoções
poderá convocar qualquer Ofícíaj para
esclarecer conceito que haja emitido.

CAPíTULO X

Disposições Finais

Art. 7-6. Para' efeito de .promoção o
Oficial agregado, por ter sido premovida indevidamente, não contará antigüidade no nôvo pôsto, até que seja
desagregado por lhe caber a vaga, de
acôrdo com o que estabelece .a LPO A
e êste Regulamento.
Art. 77. O deslocamento que sofrer
o Oficial na escala hierárquica. em
conseqüência dos períodos não computáveis, para qualquer efeito de 'tempo
de .serviço, será consignado no Almanacue dos Oficiais da Ativa da .Aeronáutica e na sua fé de oficio, passando o Oficial a. figurar no lugar que
lhe couber pelo deslocamento havido.
Art.. ~18. lt. condição essencial para
promoção em qualquer Quadro de Oficiais d:a Aeronáutica ter o Oficial setiafelto a exígêncta de art. 7Q do Deereto-lei nc 9.698, de 2 de setembro
de 1946.

Art. 79, Para efeito do disposto na
letra c do § 10 do art. 22 da LPOA,
considera-se tempo de serviço como
Oficial Subalterno o 'tempo passado
nos postos de"l Q e 29 Tenentes da p.. .eronáutica..
Art. 80. f: da responsabiüdade vdas
Organizações a .remessa, em tempo
útil. i Diretoria do Pessoal da Aeronáutica, dos comprovantes das exígêncías regulamentares para premoçao.
Parágrafo único. Excepeionalmente,
êstes comprovantes' poderão ser reinetidos diretamente à Comissão de Promoções, quando por ela solicitados
Art.. 81. 0, Ofíclal que deixar ue ser
promovido por antigüidade, em vir-tude de não haver sido incluído no Quadro de Acesso, por não satisfazer, na
épcea, qualquer dos requisitos exigidos, mas que venha a satisfazê-lo até
a data' da promoção, será considerado incluído de fato naqueíe. Quadro
de Acesso, e promovido em Ressarcimenta -de Preterição, a contar dessa.
data, cabendo à' comissão de: Promoções as necessárias provídências . "'
Parágrafo único, Não 'serão, cogitados para promoção os Oficiais que
mesmo incluídos nos diversos Quadros
de Acesso nas épocas previstas, venham a perder qualquer condição de
acesso até as datas de promoção.
Art. 82. Os casos omissos serão resolvidos pelu.Mlnístro da Aeronàutíca..

ATOS '00 PODER ExECUTIVO
CAPITULO XI

Disposições Transitórias

Art.. 83. As novas condições peculíares requeridas para a Promoção, nos
diíerentes Postos e Quadros, .íntroduztdas neste Regulamento, Só serão
exlgídas a partir de 2 (dois) anos após
~, (ata da publicação dêste Regulamento..
Parágrafo único. A critérIo do Minlstrc da Aeronáutica êste período poderá ser prorrogado por mata 1 (um)
ano, a fim de atender as conveniências da administração da neronauuca.
Art. 84. Pará efeito dêate Regulamento e no que fôr aplicável, será
computado como tempo de serviço em
Parque ou Núcleo de Parque, O, prestado em qualquer das antigas Fábricas da Aeronáutica.
Art. 85. Junto à secretaria da Comissão de promoções funcionarão como Oficiais de ligação com as Diretorias do Pessoal e de Saúde, um Oficial 'Superior do Quadro de Oficiais
Aviadores e um Oficial superior do
Quadro de, oficiais Médicos, d?1igna-'
dos, respectivamente, pelos, DIretores
Gerada do Pessoal e de saude.
Art'. 86. Para fins, de provisões a
Comissão de Promoções subordina-se
ao EstaQo-Maior da Aeronáutica;
Art. 37. O Ministro da Aeronáutica
baixará instruções para elaboração,
preenchimento e utilizaçã-o das fich~s
de conceito e do Resumo de fé de Ofício mencionados no art. 21 dêste Regulamento, e das normas para a aval1acão dos elementos fornecidos à comissão de promoções para a organização dos Quadros de Acesse por Me-

tucimento e, Osoclha .
Art. 88. Os coronéis do Quadro de
or.cieíe ]\,1Iédicos e os do Quadro de
Oficiais Intendentes que na data da
publicação do presente Regulamento
Tl3.0 tenham sido ainda díplomartoa no
Curso de .Direção de Serviço, deverão
possuir o Diploma dêste Curso como
requisito à promoção 'ao pôsto de Brigadeiro,
Art. 39. consoante o que estaceteee
a letra "b" do § 19 e o § 29 do artigo
58 da LPOA, consideram-se d..e sígnados, até o fim do corrente ano civil,
como Membros Temporários e Suplentes da Comissão de Promoções os
membros que foram designados pela
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Portaria nc 98D-GM-1" dé 29. de dezembro de 1965, para o exercício deases funções durante o ano de 1966.
Art , 90. ~ste Regulamento entrará
em vigor .na data de sua publicação,
ficando revogados o Decreto número
48.983, de '19 de outubro de 1960 e as
demais disposições em contrário.

Brasília, 12 de setembro de 1966;
1,459 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Eduardo Gomes

DECRETO N9 59.204 - DE 13 DE
SETEMBRO DE 19'66
Declara de utiliãade pública, para fins
'de desapropriação, o imóvel que
menciona, nece8sár~o ao Mi'nistériO
da saúde.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
Art. 87, item I, da Oonstdtutçâo, e
nos têrmos do Art. 69 do Decreto-Leí
nv 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 19 É declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
de acôrdo com o art. 5'"1, alíneas "g"
e "h", do Decreto-Lei no 3.365, de
21 de junho de 1941, o imóvel constítuído por prédio e respectivo terreno,
situado na Rua Rio de Janeiro, número 1.2G'0, em Belo Horizonte, no EsGado de .r.1inas Gerais, de proprtedade
elo Espólio de João de Mello 'I'eixeira
(Inventariante: SU:J, espôsa D. Yedda
11/;:085 de Mello Teixeira).
Art. 29 O 'imóvel de que trais, o
artigo anteriorrlestína-se ao Departamente Nacional de Endemias Rurais
do Ministério da Saúde.
Art. 39 Fica o Ministério da Saúde
autorizado a promover a desapropriacão em aprêço, na forma do art. 10,
elo Decreta-Lei nv 3.365, de 21 de
junho de 19~1, correndo a despesa à
conta de recursos globais consignados
à unidade orçamentária do Departamento Nacional de Endemias Rurais
do referido' Ministério.'
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Art. 49 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sue publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1966;
14'59 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Raymundo de Britto

DECRETO NI? 59.205 - DE 13
SETEI'iIBRQ DE 1966

DE

Aprova a «uercçõo introduzida nos
Estatutos da, Companhia Erasílta de

Seguros Gerais, relativa ao aumen-to
do capital social.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmcs do 'Decreto-lei nv 2.063, de 7'
de março "de 1940; decreta:
Art. 10 Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da Companhia Brasília de seguros GeraiS, com
sede na cidade de São Paulo, Estado
de são Paulo, autorizada a funciona!'
pelo Decreto ne 46.548: de 7 de agôsto de 1959; relativa ao.aumento do ca.,
pltal social de Crg 23.300.00D (vinte
e três mühõese trezentos mil oruzerros) para o-s 90.000.000 (noventa
milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas em Assembléia Geral, Extraordinária, realizada
.em 13 de setembro d.e 1965.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o' objeto da autori..
zação a que alude aquêle Decreto.
Brasüra, 13 de setembro de 1966;
145Q da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECIZ,ETO N.9 59. 206 -~ DE 13
SETE:MBnO DE 1966

DE

Aprova a alteração 'introduziãa nos
Estatutos da Ccmqvinhia Paranaense de Seguros Gerais, relativa ao~
aumento do capital social.

O Presidente, da República, usando
da atribuição que lhe confere ci arti-

gc 87, inciso I, da Constituição, e nos
térmos do Decreto-lei n.v 2.063, de
7 de março de 1940, decreta:
Art. 1.9 Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos. da Compa.,
nhia Paranaense de Seguros Gerais,
com sede na cidade de São Paulo, Es_
taco de São Paulo, autorizada a íunctonar pelo Decreto n.s 46.549, de. 'i
de .agôsto de 1959, relativa "ao aumento do capital social de Crg 25.000.000
(vinte e cinco milhões de cruzeiros)
para CrS 70.000.000 (setenta milhões
0'2- cruzeiros) .vconforme deliberação de
seus acionistas em Assembléia Geral
Extraordinária, realizada em 13 de sete-mbro de 1965.
Art. 2.9 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regutamentcs vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle decreto.
Brasília, 13 de setembro de 1966;
145.9 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

DEORETo NQ 59.207 SETEMBRO DE

Declara de utilidade
sociação de pais e
cepcionaie-Ciube de
M ária Totta", com
do Sul, estaco do

DE

13

DE

1966

pública a "J1s~
Amigos dos Ex~
Saúde Doutor
sede em Caxias
Rio Grande do

Sul.

O .Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da constituição Federal e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. N. 1. - 61. 905, de 1964, decreta:
Artigo único. :t: declarada da utilidade pública, nos têrmos do art. 10 da
Lei 91, de 28 de agôsto de !,935. combinado com o art. 1Q do Regul'3.mento
aprovado pelo Decreto TI'? ;')0.517, de 2
de maio de 19BJ., a "Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais-Clube .de
Saúde Dr , Mário 'I'otta", com sede em
Caxias. do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul.
Brasília, 13 de setembro de 1986;
145Q da Independência e 78 9 da República.
H. CASTELLO BRMiCO

Carlos Medeiros

sue«
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DECRETO NO 59.208 - DE 13 DF;
SETEMBRO DE 1966
Dispõe sôbre o horário de trabalho nos
Estabelecimentos, com atividades fabris, do Ministério da Guera-a.

o presidente da República, .usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso 1, da Constituição, e
Considerando possuir o Ministério
da Guerra Estabelecimentos nos quais
são efetivas as atividades fabris;
Considerando que a diversificação de
horárícs -dentro dêsses. Estabelecimentos provoca sensível queda de produção, e
Considerando que o Decreto número
55.756, de 12 da fevereiro de 1965;' que
dispõe sôbre o norárío de trabalho nas
Fábricas, Arsenais e Unidades de Engenharia do Ministério dó. Guerra, não
pôde ser. aplicado aos referidos Estabelecimentos, devido a ter, o mencionado decreto' especificado as organizações sôbre as quais incide o horário
nele previsto, decreta:
Art. 1 Os funcionários públicos em
serviço nos Estabelecimentos do Exército com atividades fabris estão sujeitos à -prestacâo de 44 (quarenta e
quatro)
horas de trabalho por se··
mana.
Parágrafo único. 0 horário de trabalho nos Estabelecrotentos acima será
fixado pelo Chefe respectivo de acôrdo
com as conveniências de serviço.
Art. 29 Os servidores que executam
os encargos de que tratam o art. 69 e
seu § 19, do Decreto no 2$.299, de 31
de janeiro de 1949, também ficam
obrigados ao regime de 44 (quarenta
e quatro) horas de trabalho.
ç

Art. 39 nstc decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

de

Brasília, 13
setembro de 19fJ6;
145° ela Independência, e 789 CJ3. Re-

pública.
li. CASTELLO BRANCO

Adernar

de Queiroz
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DECRETO, NQ 59.209
DE 14 DE
SETEMBRO DE 1966
-r-.

Altera os preços mínimos básicos para
financiamento ou aquisição de algodão das Regiões Central e 7J.1 eridional do Pais, da safra do ano de
1967, fixados pelo Decreto número
58.975, de 3.8.66.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo ·87, número X, da Constituição e ele
acôrdc com o disposto na Lei número 1. 506, de 19 de dezembro de 1951
com a nova redação dada pela 1.ei
Delegada no 2, de 26 de setembro de
J.962, combinadas aos Decretos-Iefs
número 2, de 14 de janeiro de 1966
e Decreto números 57.391 e 57.660'
respectivamente, de 7 de dezembro d~
1965 e 24 d~ janeiro de 1966, decreta:
Art. 19 Fica assegurado ao algodão da Região Centro Meridional da
safra de 1967, a garantia, de »recos
mínimos básicos para as operações
de financiamento ou aquisição do produto, nas seguintes condições;
a) algodão em pluma o preço
de Crg 14.092 (quatorze mil e noventa e dois cruzeiros), por arrôba de
15 (quinze) quilos,
para o produto
com fibra de 28 a 30 milímetros, do
tipo 5 regular, básico pôstc nos ar
mazens gerais ou particulares da Ca.pltal do Estado de São Paulo ou portos de escoamento;
b) algodão em carôço o preço
de Cr$ 4.500 (quatro mil e quinhentos cruzeiros), por arrôba de 15 (quinze) quilos, para o produto do tipo 5
regular, básico, no interior do Esta,
do de São Paulo (localidade de Mirante do Paranapanema) .
§ 10 Entende-se Dor safra de 19G7
a colheita correspondente ao período
entre 2 de março de 1967 a 27 de fevereiro do ano subseqüente.
§ 2° Entende-se. igualmente, por
Região Centro.Mertdíonal, os Estados
do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São
Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa
Catarina Rio Grande do Sul, Goiás,
Mato Grosso .e o Distrito Federal,
Art. 29 Para a realização das operações, de financiamento ou aquisição
nos demaíe Estados produtores da
Região Centrc-Mertcional serão deduzidasas despesas necessárias a colocação do produto nas condições T€'~
feridas no artigo 19 dêste Decreto, na
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forma do artigo 69 da Lei nv 1.506,
de 19.12.5'1, modificada pela Lei Delegada no 2, de, 26.9.62", Entretanto,
fica facultado à Diretoria Executiva
da Comissão de Financiamento da
Produção (CFP) com, prévia audíêncía do Plenário, eleger centros de converaêncía. da produção, no interior dou
Est~,dos' em função dos quais serão
procedidas as deduções que incidirem

sõure os preços mínimos básicos fixados neste Decreto.'

Art. 39 As operações de aquísicâo

ou financiamento serão realizadas c-om
produtores ou SUa,,3 cooperativas, po,
dendo, entretanto, as de. financiamento, com opção de venda, em cara;
ter excepcional, ..ser estendidas a terceiros desde que comprovem ter pago
aoc produtor.es preço nunca infertór
aos valôres fixados nas alíneas "a"
e "b" do artigo 19, observadas as disposições constantes do Decreto nú,
mero 57.391, da 7.12.65, modificada
em parte pelo Decreto ne 57.660, de
24.1.66, e as normas que forem es~
tabelecídas pelo Píenárlo da Oomíssão de Financiamento da Produção.
Art. 4\1 Os limites e prazos dos Financiamentos previstos neste Decreto serão estabelecidos pela Comissão
d~ Financiamento da Produção de
acôrdo com o artigo 79 da Lei núme,
ro 1.506 de 19 de dezembro de 1951,
com a' redação dada pelo artigo te
da Lei Delegada no . 2,- de 29.9.62,
. atendidaecas decisões do' Conselho
Monetário Nacional, ex vi do artigo
69 do Decreto-lei nv 2, de 14.1.66.
Art. 59 As operações a que se 'l'Cfere o artigo 11) elo presente Decreto,
somente poderão ser realizados até o
dia 2 de março de 1968.
.
Art. 69 A fim de proporcionar .mador
distribuicão de 'crédito e' de obter a
mtertorízação do -sístema de preços
mfnímos, o Banco do Brasil Sociedade Anônima fica autorizado a celebrar 'convênios com Bancos oficiais,
estaduais, regionais e também com
Bancos' privados para execução' das
operações previstas, neste Decreto,
mediante normas e condições prêvíac
mente aprovadas pelo Plenário da Comisâo de Financiamento da Produção.
Art. 79 Os ágios e deságios para os
tipos não mencionados neste Decreto, eerão estipulados em instruções, a
serem baixadas pela Comissão de Financíamento tda Produção.

ExECUTIVO

Art. 8Q A Diretoria Executiva da
Comissão de Financiamento da Pro_
dução indicará os níveis de preços mínimos líquidos nos centros de convar.,
gência, em função das deduções que
normalmente incidem sôbre Os preços básicos fixados neste decreto,
Art. 99 Ficam liberadas as exportações do .aàgodâo amparado pelos
preços mínimos, nos têrmos dêste decreto da safra referente ao' ano agl'1cola de 1966-67 .:
AI·t. 10. A Comissão de Financiamento da Produção expedirá as ínatruções necessárias à execução dês,
te Decreto.
Art. 11. nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de' 1966;
1459 da Independênciae 789 da. República.
H.

CASTELLO" BRANCO

Octávio Bulhões
Severo Fagundes Gomes

DECRETO N.9 59.210 - DE 14
SETEMBRO DE 1966

DI!:

Declara de interêsse social para fins
de desapropriação, imóveis rurais
situados nos Municípios de Ribeirão
e Amaraji, no Estado de Pemambuco.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o art.
87, inciso I. da Constituição Federal,

e.tendo em vista..o disposto no-artigo
18, letras "d" e "g" (segunda parte)
e artigo 22, todos da Lei n.c 4.504, de
30 de novembro de 196:1. e no parágra.
ro único do artigo. 2.9 da Lei 4.947,
de 5 de abril de 1966, decreta;
Art. 1.9 Ficam declaradas de ínterêsse social, para fins de desapropriação, os seguintes imóveis rurais, suas
benfeitorias, acessões, .edirícíos. dependências, bens de qualquer natureza
e qualquer direito a êles ' vinculados,
situados nos Municípios de Ribeirão
e Amaraji, nó Estado de Pernambuco,
a saber:
a) Engenho -Bosque, de. propriedade de Moacyr Soares, com a área
aproximada de 1.200 hectares. oonIrontandc ao norte com os engenhos
'vlsgueíro e Pedra Fina, a ie.<:J"<9. com
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'Os engenhos Contenda e Refresco, ao
sul com os engenhos Límeíra e Limão e a oeste com 08 engenhos Ri ~
queza e Tolerância,
t» Engenho Rainha dos Anjos, de
propriedade de Ana Salustíana Alves
da Silva, cem a área. de 375 hectares,
confrontando ao. norte, com o engenho Bujary, a leste com os engenhos
Repouso e Artpíbu, ao sul com o engenho Minas Novas e a oeste com os
engenhos Minas Novas e Normandia.
c) Engenho Repouso, de propríedade da Usina Arfpíbu S.A." com sede em Ribeirão, com a área de 3g4
hectares, confrontando' ao norte com
oengenhoRiqueza, a leste com oengenho Aripibu, ao sul com o enge-nho 'Rainha dos Anjos e a oeste com
o engenho Caeté.
d) Engenho Riqueza, de propríedade da Usina Arípibu S.A. com sede
em Ribeirão, com a área de 758 hectares, confrontando ao norte com os
engenhos Tolerância e Bosque, a Ies,
te com o engenho Bosque, ao sul
'com o engenho Aripibu e a oeste com'
o engenho Repouso.
e) Engenho Segredo, de proprfedade de Paulo Pragana Paíva, com a
área de 445 hectares, confrontando ao
norte com o engenho Caxangá, a leste com os engenhos Bom Despacho e
Ditoso, ao sul. com o engenho águas
Claras e a oeste com os engenhos
Bom Destino e Progresso>
f) Parte do engenho Minas Novas,
de propriedade da Companhia Geral
de Melhoramentos em Pernambuco
S. A., com sede em Rio .s'ormoso, com
a área de 398.60 hectares, parte essa
que se confronta: ao norte com os
engenhos Normandia e Rainha dos
Anjos, a leste com o engenho Rainha dos Anjos, ao sul com a rodovia
Recife-Ribeirão e a oeste com os engenhos Ganganellí e Bom Despacho.
g) Parte, do engenho Ganganelü,
de propriedade da Companhia Geral
de Melhoramentos em Pernambuco
S.A., com sede em Rio Formoso, com
a área de 87.90 hectares, parte essa
que se confronta: ao norte com o engenho Bom Despacho, a leste com o
engenho Minas Novas, ao" sul com a
rodovia Recife-Ríbeírâo e a oeste com
a estrada que, dessa rodovia, vai ter
a Caxangá.

h) Engenho Normandia, de propriedade de Cleôncío . de Melo e Síl.,

va, com a área de 351 hectares, confrontando ao norte com o engenho
Caxangá, a leste com o' engenho Rainha dos Anjos, ao sul com o enge~
nho Minas Novas e a oeste com o engenho Bom Despacho.
Art, 29 Fies, declarada \1.8 'urgência.
para efeitos do art. 15 do Decreto-lei
n.c 3.365, de 21 de junho de ·1941, com
as modificações que -Ihe deu a Lei I).Úmero 2.786, de 21 de maio de 1956, a:
desapropriaçã-o de que trata o artigo
1.9.

Art. 3.9 O Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária (IBRA) rica eutort,
zadc a dar execução a este decreto.
promovendo as medidas amigáveis 'ou,
judiciais. necessárias, incorporando ao
seu patrimônio os aludidos bens, a liro
de aplicá-los aos objetivos da Lei
4.504, de 30 de novembro de 1964.
Art. 4.9 ~te decreto entrará em vigor na dita de sua publicação, rercgadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1966;
145.9 da Independência e 785' da Re-

pública.
H.

CASTELLO .BRANCO

DECRETO

N9

59,211 -

SE~BRO

DE 14 Dl!!.

DE 1966

Declara luto oficial pelO falecimento
do Preeuierüe da República fia
Turquia.
O Presidente da: República, usando
da atribuição que Ihe confere o ar.tigu 87, nc 1, da Constituição e tendo
recebido comunicação oficial' do falecimento, ocorrido a 14 de setembro
de 1966, de Sua EXcelência o Senhor
General Cemal Gursel, Presidente da.
República da 'I'urquia decreta:
Artigo único. E' declarado luto oficial em todo o pais, por três dias, ao
partir desta data, em sinal. de pesar
pelo falecimento do Presidente de.
República da Turquia, General Cemal
Gursel ,
Brasília, 14 de setembro de 196i;
1<.1:1)9 da' Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Carlos ,Medeiros Silva.
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DECRETO N.9 59.,212 -

DIi 15 DE

SETEMBRO DE 1966

Cria. junçõesgraUjicadas no Quadro
do Pessoal do Departamento Administrativo do Serviço Publico.

o Presidente da Repúbüca, usando
da atrfbuíçâo que lhe contere o artigo 87, item 1, da Constituição Federal,
8 tendo em vista' o art. 11 da Lei
no 3.780, de 12 fàe julho de W60, de":
. ereta:
Art , 1.(> Ficam criadas, no Quadro
de Pessoal - Parte Permanente do' Departamento Administrativo do
Serviço Público (DASP), e classifica-

das, provísóríamente, nos símbolos
2-F e 4-F, respectivamente, as. funções
. gratificadas de Chefe , da Secretaria
Executiva e do Secretário do Plenário,

previstas no regfmento da Corriíssâc
de 'I'empo Integral e Dedícaçàc Exclusivo, (COTIDE) ,aprovado pelo Decreto n.v 58.095-, de 28 de IDaa:-ÇO de
1966.

Art. 2.lJ A despesa com 11 execução
deste decreto será atendida pelos recursos orçamentáríos do Departamento Administrativo do Serviço Público.
Art. 3Q :f:ste decreto entrará em vigor na data da sua pubücaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de, setembro de 1966;
145.9 da Independência e 78.9 da Re-

blica.
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N'? 59; 213 SETEMBRO

DE

15

DE

DE 1966

Incorpora emissoras do Ministério da
Educação e Cultura ao Serviço de
Radiodijusão Educativa do mesmo
Ministério.
o Presidente da 'aepubuce, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 87, item 1, da Constltuícâo, cle~
ereta:
Art. 1'? Ficam incorporadas ao Serviço de Radiodifusão Educativa' do
Ministério da Educacâo e Cultura, a
Rádio Educadora de ~ Brastlía, sediada
na Capital Federal, e a Rádio Bírena, de Leopoldína, Estado de, Minas

Gerais, pertencentes ao acervo do mês'mo Ministério.
.
Art. 2'.' 1::ste decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo.
Art. 3.'? tcevogam-se as dísposrçêes
em contrário.
Brasília" 15 de setembro de 1966;
145.'? da Independência e 78.'? da He·
pública.
H. CP.8TELLO BRANco

Raymunao

Mom~'

DECRETQ N'I

de Aragão

59.214, -

SETEMBRO

DE

15

DE

DE 1966

Abre co Poder Judicicírio - Superior
Tribunal Militar - o crésiiio espedal de Cr$ 90.000.000 (noventa
milhões de cruzeiros) 7;c;ra O fim
que especifica.

O Presidente da República, usando
da atrlbuiçâo que lhe confere o art,
87, número I, da Constituição Federal, da autorização contida no artigo 19 da Lei nv 5.023. de 9 de jUnho de 1966, publicada no Diario Ojicial de 14 do mesmo mês :e ano, e
tendo ouvido o Ministério da Fazenda e :o Tribunal de Contas, em cumprimento ao que determina o artigo 93 do Regulamento Geral da Contabilidade pública, decreta;
Art. I'? Fica aberto ao Poder Jud.cíáno Superior 'I'ríbuna,t Militar, o crédito especial de
, ..
GT$ 9-0.000.000 (noventa milhões de
cruzeiros) para aquisição de 9 (nove)
viaturas destinadas aos seus serviços.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revo.,
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de ·1956;
145° da Independência e 7Bt;> da República.
H.

Ct,8TELLO BRANCO

OctavioBulhàes
Carlos .1Wedeiros Silva'

DECRETO N.'? 59.215 SETEMBRO

nE

DE 15

DE

1966

Altera o Regulamento de Utiitormes
para os Militares àa Aeronáutica,
aprovado pelo Decreto n.9 41.660, de
7 de junho àe 1957.

O Presidente da República, usando
das- atrtbuíçôes que 1he confere o ar-
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tígc 87, itens I e XI da Constituíção
jeedcrat; decreta:
Art. 1Y Ficam alterados os artigos
e J9 do Regulamento de
oniformes para os Militares da Aeronáuttca rRumaeri , aprovado pela Decreto n.v 41.660, de 'l de junho de
1957, que .passam a ter a seguinte re:::0, :31,. iJ5

daçao:

Art. 30. Quando razões de ordem
técnica, climática ou econômica assim
o g,canselharem,· os urútormes previstos neste Regulamento, nadem ser
confeccionados em outros -tecidos desde "que sejam respeitadas as caractertstícas de cor e tonalidade, ouvido
o Estado-lo.1aior da Aeronàutíca ,

Art. 31. Os umtormes doa. Cadetes,
Alunos, Cabos, Soldados e 'I'atretros,
fornecidos gratuitamente pelo Estado,
constarão das Tabelas de-Dtatrfbuíção aprovadas pelo Míntstro da Aeronatitíca,
Art. 35. Por proposta do. EstadoDkai01' da Aeronautíca, poderão ser estabelecidas novas especificações ou outras cotoracõps para os uniformes e
equipamentos espeeíríccs que devam
201' usados internamente -m manobras
ou exercícios, sempre que anecessi.aaoo ao serviço e motivos de ordem
tática, econômica ou tecnológica' assrm e determinarem ..
Arf . '.iü. As peças de umtormes e
equipamentos, considerados absolutamente necessárias ao cumprimento das
missões previstas em manobras e exerctcíos. realizados em condícôes reais,
serão dtatríbuídaa aos militares que
detas participarem direta e efetivamente, de acôrdo com Jnstrucôes especiais baixadas pelo Estado-Maior da
Aeronáutica e' aprovadas pelo Ministro
da Aeronáutica.

.zrt. 2.9 aste Decreto entrará em
vígor na data de sua publicação, l'eTogadas as disposições em contrário.
Brasílía, 15 de

setembro de 1960;
-.9 da Independência e 78.9 da República.
14~

H. CASTELLO BRANCO

Eduardo Gomes

DECRETO N.? 59.216 - DE 15
SETEMBRO . DE 1966

DE

Ministério da Fazenda. Abre o crédito especial de crs 14.400.000. OOU,

para completar a inteçranzaçõo ao

capital da Emprêsa Brasileira de
Telecomunicações - EMBRA'l'EL.
O Presidente dacRepúbnca, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, número I, da Constttuíçâo Pecteraí, da autortzaçao contida 110 artigo 1.9 da I'~el n.v 5.069, ce o UI:' julho de 1966 e, OUVido o Tribunal de
Contas da Umao. como preceitua
)
art. 93 do Regulamento Geral ch;

Contabilidade Pública, decreta;

. Art. 1.9 E' aberto -oeío Míntstérto
da Fazenda o crédito especial de Cr$
11.400.000.000
(quatorze bünóes e
quatrocentos milhões de cruzetros) ,
destinado a completar a íntegrauaaçâo
co capital da Emprêsa Brasileira QB
'I'elecomunícacõas
EMBR.ATEL,
subscrito pela Uníào Federal.

Art. 2.° !J::ste decreto en 8. em vigor
na data de sua publicação .
Art. 3.Çl .Revogam-se ao'? díspcsíçôes
em contrário.
B1'asilia, 15 de setembro de 19GG;
145.9 da Independência e 78.9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octtnno Bulhões
DECRETO N9 59.217 SETEMBRO

DE 16 ,DE

DE 1966

Aprova a alteração introduzida nos
Estatutos da Companhia Hemieté;
rica. de Seguros, relativa ao aumento âo capital social. .
Ó Presidente da República, usando
da atribuição que lhe' confere -o ar-tígo 87, inciso L da Cohstttuicâo, e
nos têrmos do Decreto-lei nv 2.UG3,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a atteracao
introduzida nos Estatutos da Compa,
nhia Hemisféríca de Seguros, com
sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, autorizada a funcionar pelo Decreto no 40.588, de 25
de dezembro de 1956" relativa ao aumento do capital social de cr$ ....
7.500.000 <sete milhões e quinhentos
mil cruzeiros) para crs 60. 'Coa. 000
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(sessenta milhões de cruzeiros),' con,
forme delíberacâo de seus acíomstas
em Assemuléta-Geral Extraordinária,
realizada em 14 de outubro de 1964.

Art. 29 A Sociedade continuará íntagralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôore o objeto da autot-L
zaçâo a que alude aquele Decreto.
Brasília, 16 de setembro de 2966;.
145<) da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

pauto Egydio lIfartins

DECRETO NQ59. 218 - DE 16
sereasno DE 1966

DH

Concede à sociedade Pilkington Brotnere '(Brazil). Limiteà autorização
para continuar a funcionar na República dos Estados Unidos do Brasil.

O' Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 0- artigo 87, inciso J; da Constituição Pederal. e nos termos do Decreto-lei
nv 2.627, de 26 de setembro de 1940,
decreta':

Artigo único. E' concedida à sociedade Pílkíngtcn Brothers "(Brasil)
Limited, com sede em Liverpool, Inglaterra, autorizada a funcionar através de Decretos Federais, o último
dos quais sob o n.c 56.425, de 7 de
junho de 1965, autorização para continuai' a funcionar no Brasil, com o
capital destinado às operações da filial, brasileira, elevado para Cr$ ....
70.739.927 (setenta: mühões, setecentos
e trinta e nove mil novecentos e vinte e sete cruzeiros), por meio da corração monetárta -dos valõres do Ativo
imobilizado, nos têrmos da Lei núme,
1'0

4.357, de

16

de julho de 1964,

consoante resolução aprovada pela
Diretoria, em reunião realizada a 26
de julho de 1965, mediante as cláusulas que acompanham o vprecítado
Decreto n.c 56'.425, de 7 de 'junho de
1965, assinadas pelo Ministro de Estado da Indústria e do Comércio,
obr.ígando-se : a mesma sccíedade a
cumprir -íntegralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham

a vígoraa-, sôbre

o "objeto da presente
autorização.
Brasília, 16 de setembro de 1966;
145.:). da Independência e 78.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO N.9 59.219 - DE: 16
SETEMBRO DE 1966

DE

Autoriza es~trangeiros a adquirir, era
revigoraçao de otommento, o terreno de acrescidos de marinha que
menciona, no.Esuiâo da Guanabara.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere' o artigo
87, inciso I, da Constituição Federal
e vendo em vista o disoosto no artigo 2ü5do Decreto-lei
9~ 760, de
5 de setembro de 1964, decreta:"
Artigo único. Ficam Gíuseppe PaIermo e sua: mulher Dera Montovane
Palenno, de nacionalidade 'italiana,
autorizados a adquirír, em revigoraçao de aforamento, o domínio útil de
terreno de acrescidos de marinha,
situado na RUa" Afonso Cavalcanti
nc 147, casa VII, no, Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o
n.s 98.808, de 1964.
Brasília, 16 de setembro de 1966;
145.9 da Independência e 78.9" da República.

n.9

H. CASTELLÓ BRANco

Dctavio Bulhões

DECRETO N.9 59.220 - DE 16 DX
SETEMBRO DE 1966
Autoriza estrangeira a adquirir, em
transteréncia de ajoramento, o domínio útil do terreno de marinha
que menciona, no Estado àa Guanabara.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe' confere o artigo 87, inciso I da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto' no
artigo 205, do Decreto-lei n.c 9.760,
de 5 de setembro de 1946, decreta:"
Artigo único. Fica Anna Maria
Píaní de Queiroz Lacerda, de "nacíonaüdada italiana, autorizada a ad,
quírtr, em transferência de aforamento, 'o domínio útil da fração ideal de
1/9% do terreno de marinha, situado
na Avenida Atlântica 1.850. esqui-
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na. da. rua Fernando Mendes, por onde tem o n.c 7, correspondente ao
apartamento n.c 141 do "Edifício Egito" no Estado da Guanabara, con·10:-.o.1e processo protocolizado no Minístérfo da Fazenda, sob o número
73.798, de 1965.
Brasília, 16 de setembro de 1966;
145.0 da Independência. e 78.9 da Re-,
pública.
H. CASTELLO BRANCO

octavio Bulhões

DECRETO N,9 59.221 - DE 16
SETEMBRO DE 1966·

DE

Autoriza estrangeiros a~ adquirir, em
transferência de aforamento, .o. domínio útil do terreno de marinha
que menciona, no Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando

389

artigo 205 do Decreto-lei n.c 9. '160,
de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Maria Líenaert,
de nacionalidade belga, autoràzada aI>
adquirir, em regularização e revígoração de aforamento, o domín!o útil
da. rracâo ideal de 2/136 (deis, cento
e trinta e seis avos), do terreno de
~arinha e' acrescido, situado na ese.
nlda Augusto Severo n.c 156, no Estado da Guanabara, confcrmé processo orctccohzado .no Minístés-ío da
Fazenda sob o n.v 14_9.111-65..
Brasília, 16 de setembro de 1966;
145g da Independência. e 739 da República.
H. CASTELLO BRANCO

octaoío Bulhões
DECRETO N9 59.233 :....SETE1VIBRO DE

DE

16 DE

1966

«a atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I da Constituição Federal

'Cria o Brasão de Armas para a Biblioteca do Exército.

205- do Decreto-lei n.c 9.760, de 5 de

-da atribuição que lhe confere o Art.
8'7, meteo I, da Conntituição, decreta:

e tendo em vista o disposto no artrgu

setembro de 1946, decreta:
'
Artigo único. Ficam 'Felix Moreira Muifios e Amancía Garcíal Símal
ambos de nacionalidade espanhola,
autorizados a adquirir, em transferên ,
aia de aforamento" o domínio útil da
fração Ideal de 1/36 avos do terreno
ele marinha, situado na rua Mareehal Canttiárla n,c 386, corresponaen ,

.je ao apartamento n.o 10, no Estado
da Guanabara, conforme processo
protocolizado no Ministério daF.asenda, sob o número 149;134-65,
Brasília, 16 de setembro de .1966;
145° da Independência e 78.9 da República.

Art (g Fica criado o Brasão de Ar:mas para a Biblioteca do Exército, de
acôrdo com o mcdêlo-que a êste aoom,
-panha e com a seguinte descrtção:
"Um J.iVl'O aberto, de pra..ta. sobreposto àJâmína do' sabre slmbóhco das
Armas da República complementado,
por um elmo de prata guarnecído de
ouro e timbre de três plumas reunidas em ponta, a primeira e a terceira de azul e a' central- d'ê vermelho:
Paquífe em volta, de ouro com rôrro
de vermelho e azul . Abaixo do punho do sabre uma faixa arqueada de
prata pendente dos refôlhos extremos

H~ CASTl."'LLQ BRANCO

Octavio Bulhões

DECRETO N() 59.222 - CE 16
SETElVIBRO DE 1966

O presidente da República usando

DE

Autoriza: estrcnçeirc a adquirir, em
regularização e revigoração de aforamento, o dominio útil da fração
ideal
do terreno
de marinha e
acrescido que menciona, .szo Estado
da Guanabara:

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, Inciso I da Constituição Federal, e -tencto em .vísta o disposto no

do paquífe . Por .baixo da faixa, ornatos de ouro,
De junto à cruzeta -do sabre, dois
listéís de prata se desdobram. um
para cada lado, contendo o primeiro
a palavra Biblioteca e o segundo Do
Exército, em negro",
Art. 2.° ~,ste decreto entrará em vl..
gor na data de SUlO', publicaçâo.: revogadas as disposições em contrário,
Brasílía, 16 de setembro de. IlJôC;
145.l?" da Independência e 78.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Asiemor de Queiroz
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DECRETO N.9 59.224- SETEMBRO

DE

16 DE

DE 1966

Aprova o Regimento Interno da Seção de Seçurançe Nacional do Mi-:nistéric das' lf1,inas e' Energia.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 8'7, item t, da Constituição, deereta:
Art. 1.9 Fica aprovado o Regimento

da Seção de' Segurança Nacional do

Ministério das Minas e Energia (8.
S. N. ), que com êste baixa, assinado

pelo respectivo Ministro de Estado.
Arb. 2.Q :Ê:ste decreto entrará em.
vigor na data de sua publicação,' revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de setembro de 1965;
1455' da Independência e 78.9 da República.
H; 'CASTELLO BRANCO

IJ,fauro Thibau

~1
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R'EG}MENTO INTERNO DA SEÇAO
DE SEGURANGA NACIONAL DO
MINI3TilRíü DÀ8 MINAS
E ENERGIA
CAPÍTULO I

Da

Finalidade

Art. 19 A Seção de Segurança Nacional do Ministério das Mínaa e
Energia, órgão complementar do Conselho de Segurança Nacional, subordínada diretamente ao Ministro de
E,stado, '~eri1 por finalidade, no que
for relacionado com as suas atividades especificas .~ 'e;n:estreita cooperação. com os orgaos da Secretaria
Geral do Conselho de Segurança Nacíonal.. por participar no estabelecimento do conceito 'estratégico nacional e decorrente elaboração das di':'
rêtrízes governamentais e dos planejamentos do fortalecimento do potencial e da Mobilização Nacional.
Parágrafo único. Além do estabelecido neste artigo, cabe à r-eferida
Seção manter estreita e permanente
ligação com b Serviço Nacional de
Informações, prestando-lhe diretamente os esclarecimentos que forem
solicitados.
CAPÍTULO n
p

§ 19 O Secretário será designado
pelo Ministro de Estado, mediante
indicação do Diretor da S.S.N.
§ 2° Os Chefes de setor e os Encarregados de Turma serão designados pelo Diretor.
Art. 59 A Seção de Segurança Na~
cíonal (S.S.N.), terá, também, Ae-'
sessôres e' Auxiliares de Setor, 'de
acôrdo com as necessidades do Berviço.
Art. 6° O Corpo Técnico será coastdtuido de membros de livre escolhi.
do Ministro de Estado dentre os Diretores do Departamento Nacional de
Produção Mineral, Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrtea,
bem como. Diretores das Divisões dêsSGS Departamentos e Chefes de ServiCGS do Ministério, todos sem prej1.1ÊID
das respectivas funções.
.
§ 19 Poderão também ser designados para o Corpo Técnico rcprescntantes do Conselho Nacional de Minas, do Conselho Nacional de Aguas
e Energia Elétrica e do Conselho Nacional do Petróleo, para assessorianos assuntos específicos de suas 1'e'1Spectávas competências.
§ 29 O corpo Técnico será preetdi:do por um de seus membros, designado pelo Ministro.
CAPíTULO f i

Da Organização

Da Competência

Art. 29 A Seção de Segurança Nacional (S.S . N.), compreende:
I - Direção;
n - Secretaria;
li! - Corpo Técnico;
IV - Setor de Informações;
V - Setor de Estudos e Planejamentes. .
'
Parágrafo único. À Secretaria compõe-se de:
0.:) Turma de Expediente (T-l);
b) Turma de Administração (T-2);
Art. 39 A Seção de Segurança Nacional (S6N) será dirigida por um
Diretor, de preferência com um dos
cursos da Escola Superior de Guerra,
nomeado pelo Presidente da República, por indicação do Ministro. de
Estado.
Parágrafo único; O Diretor da S.
S.N. será auxiliado por um Assistente Técnico de sua indicação, designado pelo Ministro de Estado.
.àrt. 4(1 A Secretaria será chefiada
por um Secretário, os Setores terão
Chefes e as Turmas Encarregados.

Art. 7C! A Seção de Segurança N2l.
cional (SSN) compete:
.
I - estudar, no tempo de paz, es
problemas que se relacionem com N
íriterêsses da Segurança Nacional, 110.
âmbito das atribuições do Míníasêrio·
Ú - centralizar e coordenar na. esfera da competência do Ministério,
tôdas as questões relativas à Seg\t..
rança Nacional, príncípalmente às
concernentes ao papel que quele caberá desempenhar no tempo de
guerra;
ITr - assegurar, nos assuntos de
sua competência, as relações entre .•
Miníctério, a Secretaria-Geral do
Conselho de Segurança Nacional o
Serviço Nacional de Informações, e
EstadO-Maior das Fôrças ATInadas e
os outros Minístértos ,
Parágrafo único. Para consecução
de suas atribuições compete ainda:
I - elaborar os planejamentos gOM
vernamentaís do potencial nacional e
da 'execução damobil1zação nacional,
decorrentes das díretrízes de execução
M
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relativas ao setor de atividades do
Ministério;
II - prestar as' informações que
forem solicitadas pelos órgãos da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional, .Serviço Nacional
de Informacões e Estado-Maior das
Fôrças Armadas.
Art. 89 A Secretaria compete:
I: _ Através: da Turma de Expeâíente (T':'l) , - que tem a seu cargo
Q. arquivo geral, comunicações, mecanografia 'C biblioteca-documentário;
a) processar a correspondência oüclM recebida e expedida;
·b) mecanogradar os documentos da
fieção;
c) manter em dia e em ordem o
-ersutvo geral:
à) desempenhar os demais trabalhos que lhe forem determinados;
e) manter a Bâbltoteca-documen-

táejo.

,fi Através da Turma de AdmillMração (T-2):
a) orgarazar o registro do patri-mônio, anotando o valor de. depreciação ou valorização de acôrdo com a
legislação vigente;
U) exercer as atividades relacionadas com a admímetraçâo de mate-

lia!'

_c) organizar os boletins de merecímento dos funcionártos em exercício na Seção;
d) orguntzar e instruir os precesses administrativos em geral;
~ manter em dia a escrituracão
regular dos recursos fins:.n09ITOS dísponíveís:
1) registrar ft freqüência dos servidores da secâo:
w) apreciar questões relativas a direitos. vantagens, deveres e respon-

"sabtlídades:
h) coligir os elementos necessários

à preparação da proposta orcamentá;fia·
1) 'providencIar o
expediente
concessõo d~ adiantamentos;
n examinar as contas. recibos e
eutros documentos uue devam ser en~
caminhados
aos órgãos competen-

de

es :

l,)providenciar a nuarda, ordem e
asseie r18.S dependências, ocupadas
pela 8€(;8,0.
.
Art. 9? Ao Corpo- Técnico '(C. T. ) ,
que se reunirá em sessões secretas,
'compete:

ExEC'DTI.VO

I desempenhar as funções de
órgão consultivo da Seção, nos assuntos 2. ela pertinentes;
,lI -'-- estudar .as questões técnicoadministrativas de Interêsse da Segurança Nacional.
Art. 10.· Ao Setor d~ Informações
(S.!.) compete:
I -mante:i." em dia, os dados e informações que se relacionem com o
levantamento das possibilidades e
limitações do Poder Nacícnal ;
fl apresentar sugestões e elaborar estudos conclusivos sôbre o resultado das suas pesquísas:
UI - realizar investigações,
em
casos esp eciads:
IV - ter a seu cargo o serviço criptográfico de correspondência, quando
fôr o .caso:
V cooperar na. organização da
Biblioteca-documentário da Seção. •
Art. 11. Ao Setor de Estudos e
Planejamentos compete:
I - realizar estudos e a. avaliação
da conjuntura nacional no campo das
suas atividades;
co: - executar os trabalhos neces-·
sáa-íoa aos planejamentos relativos ao
fortalecimento do potencial nacional
e mobilização nacional;
TIr - Cooperar na organização da
Biblioteca-documentário da Beçâo,
CAPíTULO IV

Das Atribuições

do

Pessoal:

Art. 12. Ao Diretor incumbe:
I _. orientar, dirigir e
.fiscalizar
os trabalhos .da Seção;
;]I estabelecer normas, diretrizes
e programas de trabalho;
IH - distribuir Os assuntos para
estudo, exame ou parecer aos órgãos
competentes;
r
IV - baixar portarias, ínstaucões e
ordens de serviço:
~
V - 'convocar, de ordem do Ministro de Estado, as reuniões do Corpo
Técnico:
.
VI ~ designar um funcionário da
Seção para Secretariar o Corpo 'I'écmcc em suas reuniões;
VII - solicitar ao Ministro de Estado as providências ímprescíndíveis
à organlzacão, ao
funcionamento e
cabal desempenho das atribuições da
secão, mantendo-o
constantemente
informado sôbre as atividades da

mesma;
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VIII -'- entender-se
díretaments
com as entidades públicas ou prrvadas que exercerem atividades correlatas;
.
l'X- constituir, de ordem do ~~~
ntstro de Estado e quando neoassarto
grupos de trabalho dentro do C01'pO
Técnico, designando
um dos seus
membros para dirigi-los;
X - assegurar estreita e permanente ligação da Seção com os .órgâca
da Secertaria-Geral do Conselho de
.Segurança Nacional, do Estad?-Maior
das Fôrças Armadas, do Serviço Nacional de Informacôes, Delegacíaa de
ordem Política, e 'Social dos Estados
e Seções de' Segurança dos outros
Ministérios;.'
. ,
XI - solicitar, de ordem do Ministro de Estado, os dados, informações
e as providências de que necessitar,
dos órgãos do Ministério e demais
entidades jurísdicíonadas;
XII - Distribuir, de acõrdo com a
conveniência do 'serviço, o pessoal designado para a Seção;
XIII - assinar o expediente da
Seção;
XIV - despachar diretamente com
o Ministro de Estado;
XV - elogiar e aplicar ou propor
penas disciplinares, de acôrdo com a
legislação em. vigor, ao pessoal em
exercício na Seção;
,
XVI - autorizar, a. execução' de serviços externos, dentro dos recursos à
sua disposição;
XVII - .antecipar e prorrogar o
período normal de trabalho;
,XVIII ---., aprovar escalas de férias;
XIX entender-se, diretamente,
sempre que o interêsse .do serviço
o exigir, com quaisquer autoridades;
XX - apresentar, anualmente, ao
Ministro de Estado, o relatório das
atividades da Seção,
Art. 13, Ao Assistente Técnico incumbe:
I substituir o Diretor nos seus
impedimentos;
I:I auxiliar o Direto!' na orientação e fiscalização dos trabalhos
"inerentes à Seção;
IH relacionar, os documentos
-sigtlosos e ter sob sua guarda e responsabilidadeo protocolo e arquivo
dêsses documentos;
IV estudar e dar parecer nos
processos que lhe ferem distribuído?
pelo Diretor.

Art. '14. Ao Secretário incumbe:
dirigir e coordenar os trabalhos de competência da. Secretaria.;
II ---., executar estudos e trabalhos
que lhe forem confiados pelo' Diretor
trazer em dia o livro especial do histórico da Seção;
.
IV' providenciar o registro das
alterações ocorridas com os funcionários da Seção;
V - zelar pela boa ordem nas dependências da Seção.
I

In -

Art. 15. Aos membros do Corpo
Técnico incumbe:
I realizar os trabalhos e estudos que lhes forem dístríbutdcs:
II - comparecer às sessões quando convocados;
,
lU .cumprir as determinações
que fícarern estabelecíoas nas. sessões;
IV - manter ligação com o Diretor
da Seção;
V - distribuir ao assessorou assessôres o material de pesquisa. necessárto aos trabalhos que lhes forem cometidos;
VI - dar prioridade aos trabalhos
e atividades da Seção sobre os demais encargos decorrentes de suas
runcões normais;
vir - determinar e orientar trabalhos de pesquisas e de identificação
de fontes de consulta, instrução e informação,
Artt. '16. Aos Chefes de Setor incumbe:
I dirigir, coordenar e fiscalizar
as atividades do seu Setor;
II - submeter à consideração do
Diretor os assuntos que dependam de
sua decisão;
ur - praticar, em relação ao pessoal do Setor ,OS atos de sua alçada;
IV - estabelecer ínstrucõees e normas, de' 'acõrdo com as diretrizes' do'
Diretor da Seção, para fi realtzacêo
dos trabalhos e boa marcha dos serviços;
.
V - executar trabalhos não expressamente previstos neste Regimento- e
oue lhe sejam determinados pelo Diretor.

Art. 17.
incumbe:

Aos auxiliares de setor

I - tomar conhecimento das tns-.
truçôes que lhes forem dadas pelos
respectivos chefes;

394

ATOS DO ,PODER ExECUTiVO

[!
tratar diretamente com o
Chefe do Setor sôbre as questões distribuídas ao mesmo;
TIl - receber, estudar e pesquisar
sôbre os assuntos que lhes forem con-

IrI - Os Chefes de Set-or' e os ll:ncarregados de 'Turma, por funcionaria, por êles indicados.
.
CAPÍTULO VIII

fiados;

!IV - pesquisar ou cooperar na
pesquísa. e, identificação de fontes de"

consulta, instrução e, informação;
V - cumprir o calendário estabeIecído ou; na impossibilidade de fa-

zê-lo,

levar ao conhecimento

do

Chefe.

Art.. 18. Aos Âssessores incumbe:

I - cooperar com os Setores para
quais forem designados:
:fI - executar Os trabalhos que lhes
forem cometidos pelo Diretor ou' Che-

03

fe imediato;

In - assessorar, quando designados, membros do corpo Técnico, nos
trabalhos e pesquisas que" sejam atribuídos aos mesmos.
eAPÍTuLD v

Da Lotação
Art. 19. O Pessoal necessário aos
serviços da Seção de Segurança N.1oíonal será designado .pelo Ministro
de Estado, mediante proposta uo Diretor ,
Parágrafo único. A'lém dos tuncíonários constantes da lotação. que fôr
aprovada.vpoderá 8, S.S'.N. dispor de
pessoal requisitado nos têrmos da Iegíslaçâo vigente ou de consultores escolhidos dentre pessoas de notório
saber e comprovada' capacidade profissional.
CAPÍTULo VI

Do Horário
Art. 20. O horário normal de trabalho da Seção de Segurança Nacío-

nal será fixado pelo Diretor, respeitado o número de horas semanais ou
serviço
mensais estabelecido para
p~b1ico federal.

°

CAPÍTULO VII

Das Substituições

Art. 21.Seráo substituídos em suas
faltas e impedimentos .eventuats:
J: ----', O Diretor pelo Assistente 'I'éc-

níco},

II - O Secretário por um stnoarrcgado de Turma;

Disposições Gerais

Art. 22. Os estudos e pareceres que
encerrem conclusão .opinativa e recomendaçâo de medidas a serem adotadas, só deverão ser encamínhados
pela Seção depois de aprovados ou
assinados pelo 'Milnistxo de Estado .
Art. 23. Os membros e auxiliares
39.0 obrigados ao absoluto sigilo e 1'8serva sôbre assuntos e trabalhos da
Seção e ao cumprimento das determinações sôbre as .classificações sigilosas e da lei' que regula sua manipulação.
Art. 24. As· organizações oficiais da
União,. as entidades, autároulcas, paraestatais, concessionárias ou usufrutuárias de serviço público e entidades subordinadas aos Ministérios em
geral, fornecerão à Seçâo elementos e
Informações que lhe forem scttcttados.
:~ 1~ Os Estados, ,Municípios, empresas privadas ou indivíduos serão
solicitados a cojaborarv ouando fôr o
caso, aplicando-se, aos mesmos, a
parte final dêste artigo.
~. 2Q A utilização de dados, informações ou documentos que 'se encontrem na' Secretaria ou em andamento
processual, é privativa da Seção.
ljt. '25. A correspondência oficial
tia Seção gozará de franquia postal
telegráfica.
Art. 26. O exercício nas Seções de
'Segm~ça Nacional será considerado, para todos os efeitos legais, tttulo de merecimento na vida runcíonão acarretando prejuízo de
'nal,
qualquer vantagem de qUE- goze o
funcionário no seu cargo efatívo.
!Art. 27. A Seção' terá ínstalaçâo
própria e privativa no edifício sede
do Ministério, assim como disporá de
elementos para a guarda de documentos sigilosos e' os índtspensáveís ao
seu funcionamento.
Art. 28. às casos omissos que' envolvam matéria regimental, serão resolvidos pelo Ministro de Estado, nos
têrmos da Iegfslaçâo vigente. - lVIau-

ro Thibau.
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DECRETO NQ 59.225 SETEMBRO

DE

16 DE

DE 1966

Dispõe sóbre a venda de terrenos dos
Institutos de Aposentadoria e Pen-:
sôes a entidades do Sistema Financeiro da Habitação,

o Presidente da, República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87; item I, da 'Constituição' Federal, decreta:
Art. 19 Os terrenos de propriedados Institutos de Aposentadorta e
Pensões (IAPs) , que pela sua locahzação sejam adequados à construçâc de moradias populares, serão
vendidos, no estado em que se encentrem e sem concorrência, às entádades e que se referem os incisos II
e IV do art. 89 da Lei nc 4.,380, de
21 'de ogôsto de 1964, mediante expressa indicação do Banco. Nacional
de Habitação e respettadc o disposto
11,0 art. 59, inciso I, e no art. 13, inCISO IH, do Decreto nc 56.793, de 2'[
ele' agôato de 1965
Parágrafo único - Os IAPs encamlnharão ao Banco Nacional de Habíieçâo, dentro do prazo de 60 cses-.
senta) dias, a contar do. data da vigência deste Decreto a relação dos
terrenos de sua proprredade.

de

o

AI't. 29 A venda será feita exclusivamente para construção de conJuntos habitacionais, destinados, em
caráter preferencial, a segurados dos
IAPG e às classes operárias.
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danada entre vendedor, comprador
Nacional de Habitação,
\? 19 Na hipótese do pagamento do
preeo ser efetuado em Letras Imobiliárias, estas poderão ter vencimentos nos prazos de 2 a 15 anos.
§ 29 Na hipótese de venda a prazo, serão observadas as seguintes condições:
a) o prazo nâo poderá 'exceder'de
15 anos;
. b) o saldo devedor sofrerá, a partir da assinatura do contrato, .correçáo monetária nos têrmos do Decreto-Lei n« 19, de 30 de agôsto de 1966;
c)
O Banco Nacional de Habitaçâc comparecerá, necessàrtarnente, à
transação, como interveniente, dando
garantia:
§ 3° Nos casos previstos nos 'paragrafos anteriores, os juros serão os
seguintes:
a) 3% 'a. a.
(três por cento ao
ano) - para os projetos de natureza socíar.
b) 4% .a. a. (quatro por cento- ao
ano) - para os projetos Cooperativos e outros.
Art. 59 Os IAPE; não poderão aplicar O resultado financeiro das ven'"
das de que trata êste decreto, em despesas de custeio.
Art. 69 :E:ste Decreto entrará em
.vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

e Banco

Brasília, 16 de setembro de

196~;

Art. 39 O preço de venda será o
valor atual do imóvel, apurado em
avaliação realizada conjuntamente
pelos IAPs e o Banco Nacional' de
Habitação.
.

145"" da Independência é 789 da Re-

§ lÇl Não havendo concorrência no
valor, êste será fixado pelo. Serviço
do Patrimônio da Uníâo .
~ 29 Decorridos mais de 6 (seis)
meses da data da avaliação sem que
a venda tenha sido efetivada, o varor do imóvel será atualizado segundo os índices de correção monetária,
na. forma do Decreto-Lei nv 19, de, 30
de agôsto de 1966.
Art. 49 O pagamento do preço será
à vista, em dinheiro ou em Letras
Imobiliárias de emissão do Banco Nacional de Habitação, ou a prazo, na
forma que fôr previamente ccnven-

L. G: do Nascimento e Silva

pública.'
H,

CASTELLO BRANCO

ootaoto Bulhões

DECRETO NQ 53.2.25 SETEl'IlBRO DE

DE

19· DE

1968

Concede reconhecimento à Facuuuuie

de J:Vl eüiciaui de Sergipe.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere O
art.. 87, item I, da Constituição, nos
têrmcs do art. 23, do Decreto-Lei
nc 4.:-Jl, de 11 de maí., de 1938. e tendo
em vista o que consta." do Processo
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ne 14.065/65', do Ministério da. Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 :lt 'concedido o reconhecimento
Faculdade de Medícína de
Jà

Sergipe, .mantída pela "pundacâo de
mnsmo Médico de Sergipe", e sediada
em Aracaju, Estado de Sergipe.

Art. 29 :Ê:ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 19 de setembro de 1956;
145'" da Independência e 781,1 da República.
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO ·N9 59.227 ---' DE 19 DE
SETEMBRO DE 1966

Altera o Regulamento para a "Secretaria Geral ta Marinha", aprovado
pelo Decreto n 9 32.273, de 18 de tevereirc de 1953.

o Presidente da República, usando
da "atrlbuíçâo vque lhe confere o Ar'tígo '87, Inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19. O Art. 25 do Regulamento .para a "Secretaria Geral da Maeínha", aprovado pelo Decreto número' 32.273, de .18 de' fevereiro de
1953, é acrescido de Um Parágrafo
.úaíco e passa a ter a seguinte redação:
"Art.. 25. Até a mudança da Secretaria-Geral da" Marinha para o
Distrito Federal, funcionará em Brasilia o "Núcleo da Secretema-Geral da
Marinha."
Parágrafo umco. O Ministro da
Marinha baixará os atos que julgar
necessários à adoção: das disposições
dêste Artigo, para o funcronamento
ôo "Núcleo da Secretaria-Geral da
Marinha.".
.
Art. 2Q .nste decreto entrará em
'vigor na data de sua publicação, ficando . revogadas as disposições .em
contrário.
Brasília, 19 'de setembro de 1935;
145Q da Independência e 78Q da·República.
H, CASTELLO BRANCO

Zil1nar de A1"arive Macedo

DECRETO NQ 59.928
r

SETE:MBRO

DE

-DE

19

DE

196B

Autoriza Ftuorita Cocal Lida. a 1)f;Souieor tucorna, no municívio de
Urusstmça, Estado de Santa- Catarina.

o

.Presidente da República, mando

da .atrtbuíçâo que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e, nos

termos do Decreto-lei nc ] .985, de' 29
de janeiro de 194:0 (Código de r/Unas), decreta;
Art. te Ficá autorizada Fluorôta
Cocal Ltda. a pesquisar rtuorne. em
terrenos de propriedade de "-J€VlUQ
Pagnan e outros, no' lugar denominado Segunda Linha Torrens, distrito
de 1\([01'1'0 da Fumaça, mumcípio de
trruesaoga, Estado de. Santa Catarina, numa área deóitenta e dois hectares quatorze ares e setenta centíarés (82,1470-ha), delimitada por um
pongono "irregular que tem um vértíce no final do cammhamento que
partindo da aresta noroeste (NW),
da Igreja da Linha Torrens, assim se
oenue, par seus comprímentos e rumos magnéticos: novecentos e vinte
metros (92Q fi), dezessete graus e
trinta minutos 'noroeste (17'!30'NW);
mil e trinta e cinco metros O. 035m) ,
nove graus nordeste (9Q NE); quinhentos-metros ,(500 m) , oitenta e um
graus noroeste (81 (J NW); a partir
dêsse vértice, a poligonal envolvente
da área de pesquisa. assim se define,
por seus comprimentos e rumos magnettccs: quinhentos mctros . (50{). m) ,
nove .graus nordeste' (9Q NE); duzentos e cin-qüenta metros (250 mr , oitenta e um graus sudeste (81 Q SE);
duzentos e sessenta e oíto metros
(268 m) , nove' graus nordeste (SI?
NE)"; duzentos e sessenta metros
(260 m) , setenta e nove graus nordeste (79Q NE); cento e cinqüenta
metros (150 m) , nove graus nordeste (gQ NE); quinhentos metros (5{)f.l
m) , oitenta e um graus sudeste .(310
SE); mil metros (1.000 in), nove
graus sudoeste (g.Q S\lV); mil metros
H.DOa fi), oitenta e um graus 11(;eceose xais NW) ,
Parágrafo único: A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv '51.726, de' 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução nú-

ATOS Di) PODER

mero 3; de 30 de abril de 1965, .da
Comissão Nacional de :zne.rgia Nl1cíear,
Art. 29 O título da, autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste, decreto, pagará a taxa de oitocentos e trinta cruzeiros (Cr$ (30) e
será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrtçâo no livro
próprio de R~gistro das Autorizações
de pesquisa.
.

Art. 39 Revogam-se as disposições
:em contrário.
.
Brasília, 19 de _setembro de 196B;
1459 da Independência e ./89 da Re:publica.
H.

CASTELLQ BRANCO.

Mduro Thibau
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esttpulaçôes de Regulamento aprovado
pelo Decreto n.c 51. ~(z6, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução 11.'? 3 de
20 de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 25' O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autentica
deste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e oitenta cruzeiros ~CrS ..
430) e será válido por dots (2) anos
8: {'onta~' da. data da- transcrição no
livro prcprto do Registro das Autorizaçõea de Pesquisa.
Art. 3.~ Revogam-se as disposições
em contaarto.
Btasíüa, 19 de setembro de 19~Z;
145.° de Jndependêncía e 78.9 da República.
I-I. C}.s:çELLo BRANCO

DECRETO NQ 59-:229 SETEMBRO DE

DE

1966

19

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Framcieco França de Carvalho a pesquisar
cristal de rocha, no município de
Sete Lagoas, E 8 t a d-o de -Minas
Gerais.

.O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artt-:
go 87, n.c I, da Constituição e nos termos' do Decreto-lei n.c 1.935, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. L'? Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco Franca de Carvalho a pesquisar cristal de rocha em
terrenos pro-índívíso no imóvel Fazenda da Lontra, em que é um dos
condôminos, distrito de Inhaúma, munícípío de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais, numa área de quarenta e
oito hectares (48 na) , delimitada por
um retângulo, que tem um vértice a
trezentos metros (300m~, no rumo
verdadeiro de setenta e sete graus cínqúenta' minutos noroeste (77950'NvV) ,
da bifurcação da estrada de Sete Lagaas para Treme e' Fazeda do Lontra
e os lados divergentes dêsse vértice,_ os
'seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e duzentos metros (1.200
in), doze graus cinqüenta minutos sudoeste (l2Q 50' SW) ; quatrocentos
metros (400m), doze graus cinqüenta
minutos noroeste ('121? 50' NW);
Parágrafo único. A execucão da
presente autorização fica sujeita às

Mauro Thibau

DEC.RETO

N.9

59.230 ---;- DE 19
1966

DE

SETEMBRO DE

Autoriza o cidadâo brasileira Achmes
Soovariello a lavrar água minered
no município de Santa Isabel, E$taao de Sâo Paulo.
O Presidente da República, ',:-~,::,ndo
d.a atribuição que Ihe confere o arttgo 87, n.c L, da Constdtuicão e nos
tt~f1!10s ~o Decreto-lei n.v 1 j~85, de 29
de janeiro de 1~40 (Código de 'Minas)
decreta:
>

Art. l.Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Acntncs Scavaríello a lavrar
água mineral em terrenos de sua
propriedade, _no bairro do 'I'evó, no
l.ug~r deD:0m~nadoSitio N:. S. da ApC(~
recída, dístrtto e município de Santa
Isabel, Estado de São r-auto, numa
área de sete hectares oitenta e três
ares e setenta. e dois censtercs
(7,8372 ha) , delimitada por um cuadrilátero Irregular que tem um vérti~
ce a dezenove metros (19m), no rumo
verdadeiro de vinte e st'w., areue nordeste (26Q NE), do meto da ponte (la
Ef?trad do nreeu sôbre o córrego do
Tevó. e os lados a 'partir desse vértrce, os, seguintes comprt-nentos e iumos verdadeiros: seisc-ntos e seis metros (606m), vinte ·e quatro graus noroeste (249 NW); duzentos e vinte e
sete metros (227 m) , oitenta e um
graus e trinta minutos nordeste (81'?
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quinhentos e cinqüenta e
quatro metros (554 mr , seis graus su-

3::)' NE);

EXECUTIVO

DEORETO Nº 59.231 - DE 19
SETEMBRO DE 1966

DE

deste (69 SE); o quatro e último iado
é o segmento retilíneo :.J .re une- a ex-

tremidade do terceiro lado, descrito,

ac vértice de partida. Esta autorização
outorgada medrac.te as ccndíçõea constantes do pa-rágrafo único do
art . 28 do código de lv!i.nas e dos artigOf 32, 33, 34 e suas alíneas, a'ém
uas .segutntes e de outras constantes
do mesmo código, não expressamente
mencionadas. neste decreto.
Parágrafo único.
A execucào da
presente autorização fica sujeita às
estípulaçôes do Regulamento aprova-

e

do pelo Decreto n.c 51'.726, de 19

de

revereírc de 1963 e da Resolucân ciú-

mero 3, de 30 de abrü de 1965 ela Co-

missão Nacional de Energta Nuclear.
Art. 25' O concessionário da autortzaçâc fica obrigado a recolher aos
con-es públicos, na forma, da lei, ;:)8
tributos que forem devéos à União,
ao Estado e ao Munícípto, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3}:) Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a 8Utorízaçao de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Mínaa.
Art. 4.9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de sola e
sub-solo para fins de lavra, na forma dos arts. 39 e ,~o do Código de
Minas.
Art. 5.9 O concessíonárrc da autcnzação será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores díscrímínados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 65' A autorização de lavra terã. por título êste decreto, que será.
transcrtto no livro próprio de R-~~lS
tro das Autorizações de Lavra. após
o pagamento da taxo, de setscentos
cruzeiros (Cr$ 6(0) .
Art. 7.' Revogam-se as d..spcsrcôas
em contràrt.o .

Brasilia, !.9 u t ;. setembro CP. 1966;
1455) da Independêncta e 788· da. República.
H.

CASTELLO BttANcO

Mauro Tll.1.bu'L:.

Renova o Decreto n Q 49.252; de 17 de
novembro de 1960.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 87, n? I, da Constituição e nos têrmosrío Decreto-lei nv 1,.985,·de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
. Art. 1!.J _ Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos termos da letra b do art. 19 do Decretolei nv 9.605, de 19 de agôsto de 194.,'],
a autorízaçâo concedida ao ctbad~"o
brasileiro Antonio Pacifico HGlIJCm.
Junior, p210 Decreto número quarenta
e nove mil duzentos e cínqüeuta e
dois (49.252), de dezessete (1'j") U3 novembro de mil novecentos e sessenta
(1980) ,_ para pesquisar mínérto de
ferro, talco e quartzo, no distrito de
Lôbo Leite, Município de Congonuas,
Estado de Minas Gerais,
Art. 20 A presente renovação que
será urna via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de mil" quatrocentos' e
vinte cruzeiros (CrS 1.420) e será
transcrito no livro própr-io de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revoga.m-se astdísposlçôes
em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1983;
1450 da' Independência e 789 da Re-

pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
DECRETO N9 59.232 SE.'TEI'I'IBRO DE 196ô

Declara

DE

19

DE

cad~co o Decreto n 9 4G 017,
. de 18 de maio de 1959.

O Presidente da República, us.moo
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I;' da Constituição. e tendo
em vista o que consta do processe do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, da secretaria de Esta6.o das
Minas e Energta de nv DNP:M 5 653.
de 1952, decreta:
Artigo único. E declarado caduco o
Decreto número quarenta- e seis mil e
dezessete (46.017), de dezoito (UH de
maio de mil novecentos e cinqüenta e
nove (1959), que autorizou o cidadão

ATOS DO PODER ExECUTIVa
bi'D,Si.lZirO Sebastíâo Geraldo da Silva

lavrar ouro e diamantes no Mll~ici
pio de Diamantina, Estado de Minas
Gerais,
.grasilía, 19 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 78'/ da República.
3,

H.

CASTELLO BRANCO

MaU·lo Thibau

DECRETO N9 59.233 -

399

III Iniciar e concluir as GOLaS
nos prazos que foram aprovados pel;p
Míntetro das Minas e Energia, execurando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e as modificações que íorem
aurcrízadas,
Parágrafo único. Os prazos. reíerfdos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e

Energia .

D2 19 DE

SETEMBRO DE 1966

outorga à cia. Luz e Fôrça "Santa
Cruz" concessão para distri.buir
energia elétrica no Município de Paranapanema, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçào que lhe confere o arti<:';0 87, inciso I, da Constituição, c nos
térmos do art. 59 do Decreto-lei número 852, de ri-de novembro de 1,938
e do art. '29 do Decreto-lei nc 3.'i63,
de 25 de outubro de 1941, oombénados
com o art. 59 da Lei nv 3.782, .de 22
ele' julho de 1960, decreta:
Art. 19 lt outorgada a Cia. Luz e
Fôrça vSanta Cruz"~oncessão para
distribuir energia elétrica no Mutucipio de paranapanema, Estado de 8ã;0
"paulo ficando autorizada a oonstrutr
ôs sistemas de transeníssâo, e de distribuição Que forem necessárias.
§ 19 O suprimento de energia elétrica será efetuado através o sistema
da oia. Luz e Fôrça "Santa Cruz".
§ 2° Em Portaria do Ministro das
ML'1as e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
características técnicas das instalações.
Art. 29 Caducará o presente título,
Independentemente de ato declaratório, se a concessionária não satisfizer
as seguintes condições:
I ~ Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro CO prazo de 360 dias,
a contar da data da publicação dêste
decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos aos sistemas de
transmissão e distribuição.
l i - Assinar. o contrato disciplinar
àa concessão dentro do prazo de trínta (3D) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da resnectdva minuta pelo Ministro das Itrlnns
e Energia.

Art , 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas, trienalmente pelo Departamento Nacional de Águas e Er..el'gia,
com aprovação do Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vlgcrará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5° Findo o prazo da ccncessão, todos os bens e instalações que,
no momento, existirem em função
exclusiva e permanente dos serviços
concedidos reverterão à União.
Art. 6Q A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem à
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionáría
deverá entrar com o pedido a que Soe
refere êste artigo até seis (:(}) meses
antes de findar o prazo _de vigência
da concessão, entendendo-se se 118.0 o
fizer, que não pretende a renovação.
Art.. 7° ústc decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Re-

pública.

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thiba·u

DECRETO N9 59.234 -

DE 19 DE

SETEMBRO DE 1966

Estabelece o local do Aeródromo para
Aviação Civil de pequeno Porte e
seroiçcs correlatos, no Estado da
Guanabara, e dá outras proviâéncias.

o Presidente da República, no :1.50
da- atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição r'e-
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deral; e tendo em vista o disposto no
Decreto-lei n« 6.870, de 14 de setembro de 1944"decreta:
Art. 19. Fica estabelecida, como
local do Aeródromo 'para AviaçãoCivil 'de Pequeno Porte e serviços correlatos. no Estado da Guanabara, a
área do atual campo de pouso .Jacarepaguá, desapropriada pelo Decretoler nv 6.870, de 14 de setembro de
1~44.

Art.· 3°. Pica o Ministério da Aeronáutdca autorízadc a baixar ínstrucães caracterizando as condícões de
operação de aeronaves 'em AerÓdromos
para a A viação Civil de pequeno
porte.
Art. 49 O presente decreto entrará em, vigor na data de sua publlea.,
çâo, revogadas as disposições em COn~
trárfo.

Brasília, 19 de setembro de 1966:

Art. 29. O Ministério da Aero-néutdca fica autorizado a elaborar o
plano geral do Aeródromo e das respectivas instalações, para utilização
pela Aviação Civil de pequeno Porte,
ínclusíve por aeroclube e emprêsas de
manutenção, comércio e índústría de
'materiara aeronáuticos.
Art. 39 . , ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revagadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 166;
1459 da Independência e 789 da ReM
pública.
H. CASTELLO BRANCO
Eduardo Gomes

DECRETO N9 59.235 SETEMBRO DE'

DE

19

DE

1966

Define a conceituação de Aviação Ci~
vil de pequeno Porte e dá outras
providências.

o Presidente da República, no uso
da atribuíçâo que lhe confere o artigo 37, íncrso I, da Constituição Federal, e considerando a necessidade de
definir a conceituação de Aviação' Civil de Pequeno porte, a fim de possibilitar, pelo Ministério da .àeronàutica, o estabelecimento, de Iocars destinados a aeródromos para êsse tipo
de a viação, decreta:
Art. 19. A Aviação Civil de Pequeno porte é constituída de aviões
leves ..
Art. 29. Avião leve é todo avião
com pêso máximo de decolagem .igual
ou inferior a 5.700 kl:, (cinco' mil e
setecentos. quilogramas) ....:... (12.-500 lbs
- doze mü e quinhentas -líbras) ,

1459 da Independência e 789 da Re-

pública.
H.

C!l8TELLQ BRANCO

Eduardo Gomes

DECRETO N' 59.236 ~ETElISRO

Aprova

DE

19 ""

DE 1966

o ,Regulamento para a

«1111,-

prensa Naval'#.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o Ar-

tigo 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento para a "Imprensa Naval", que
com êste baixa assinado pelo Mínístro de Estado da Marinha.
Art: ·29 üste decreto' entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogados o Decreto no 44.063, de
23 de julho de ..1958, e, demais disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da. Re-

pública.
H. CABTELLO BRANCO

Zilmar de Araripe Macedo

REGULAMENTO PARA A

"IMPRENSA NAVAL",
CAPÍTULO I

D03 fins

Art. 19 A Imprensa Naval (ImpN):
é o 'estabelecimento da Marinha Brasileira que tem por finalidade executar os trabalhos ~ráficos (pUblicar

A'!'os

DO. PODER

-ções,' impressões etc.) necessários nos
serviços das diversas Organizações

Militares da Marinha.
Parágrafo, único. Excetuam-se os
trabalhos gráficos. especificas de determínadas OM, que, para isso possuem serviço gráfico próprio.
'
Art. 29 Para a consecução de' sua
finalidade cabe à ImpN:
I - adquirir a matéria prima necessária à execução dos. trabalhos a
.s~u cargo.' de acôrdo .com a legislaçao em VIgor; e
II propor ao Departamento de
Administração da secretaria-Geral da
Marinha a aquisição, das máquinas
necessárias às suas oficinas.
CAPÍTULO II

Da

organização

Art. 3<:1 A Impjq subordinada militarmente ao Comandante do 19
Distrito Naval e administrativamente
à Secretária-Geral da Marinha.
Ar-t. 49 A Imp'N, dirigida por um
Diretor-Geral (ImpN~01), auxiliada
por um Vice-Diretor (ImpN-02)' e as.sessorado por um Conselho Administrativo (ImpN~03), e por um Conselho
Ec?nômico (ImpN-04) " compreende
dOIS (2) Departamentos, a saber:
I - Departamento de serviços Gerais -' (ImpN~10); •
II - Departamento Industríal _
-é

CImpN·20) .

Parágrafo único. A ImpN dtspõe
'de uma secretaria (ImpN-021) e de
uma Divisão de Administração .... .
-<ImpN -022), diretamente subordinadas ao Vice-Diretor.
CAPÍTULO

m

Do Pessoal

Art. 59 A -ImpN dispõe do seguinte
pessoal:
I -"... um (1) oficial superfor da
ativa, do Corpo da Armada - Díre-

'tor-

~I um (1) oficial superior, da
.atíva do Corpo da Armada ou
Corpo ~e Intendendes- da Marinha _

ao

vice- Diretor j

ExECUTIVO

lI!.-
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dois- (2) ortciaisvsupertores,

da ativa, do Corpo de Intendentes da

Chefes d03 Departamentos de Serviços Gerais e Industrial;
IV - oficiais dos diversos Corpos
e Quadros, de acôrdo com a 'I'aoela
de Lotação;
V - praças do CPSA e do CPSCFN,
de acôrdo com a Tabela de Lotação;
Marinha -

VI - funcionários civis dos Quadros do Pessoal Civil do Ministério da
Marinha de acôrdo com a lotação
numérica respectiva;
VII - pessoal admitido na forma
do Art. 23, inciso II da Lei número
3.780, de 12 de julho .de 1960.
Art. 69 O Regimento Interno da
'ImpN preverá as suas 'funções gratificadas, a fim de serem criadas na
conformidade da legislação em vígor .
CAPÍTULo IV

Das disposições çerais

Art. 79 aste Regulamento será
complementado por um Regimento
Interno, que devera ser elaborado e
aprovado de acôrdo com as normas
em vigor.
CAPÍTULO V

Das disposições transitórias

Art. 89 Dentro de cento e oitenta
<181,)) dias, contados a partir da 'data
da publicaç&odo presente Regulamenta em Boletim do Ministério da
Marinha, a Secretaria-Geral da Marinha submeterá à aprovação do Ministro da Marinha, via Estado-Maior
da Armada, o projeto de Regimento
Interno elaborado pela Imprensa Naval.
Art. 99 A Secretaria-Geral da Mamnha fica autorizada a ..:paixar Os
atos necessários à adoção das dísposições do presente Regulamento até
que seja aprovado o Regimento Interno.
Rio de Janeiro, 31 de agôsto de
1966. - Zilmur Campos de Araripe.
Macedo Ministro da Marinha.

402

ORGANOGRJl.l1A DA IMPRENSA NAVll

r:

CONSf.LHO
ECOflOHICO
(It:l.pN-04)

CONSELHO

ADHINISTRAT!VO
(Impll-03l

I

C

° ,"RE"' R!!
(I::D.pN-C21)

V!C"-~'RE!OR

I
I

(Ill'pN-02)

II[

I
DEPo.RTAMENTO

DEPARTA.I1EN.W

DR
SERilIçoS GERAIS

I

INDUSTRIAL
(ImpN-20)

(L".'..i;.J.l-IO)

DECRETO N9 59.237 - DE 19
SETEMBRO DE '1966

D{1.

Cria funções gratificadas no Quadro
de Peesoat do conselho Nacional
Economia; e dá outras providências.

ae

o -Presidente da República, usando
da atribuição 'que lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição Federal,
e tendo em vista o art. 11 da Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960,

decreta:
Art.. 19 Fícam . criadas, no Quadro
de Pessoal' do Conselho Nacional de
Economia, e classificados, provisóriamente, 'as seguintes funções gratífíca-

J

das previstas nos arts. 48 e 49 do regimento interno do mesmo conselho:
1 - Encarregado do Setor de Imprensa, 'do serviço de Documentação e
Divulgação, símbolo 7~F;
1 - Encarregado do setor. de Estatística, do Serviço de, Documentação
e Dívulgaçâo, símbolo 7-F.
Art. zc A despesa com a execução
déste decreto será atendida .pelos recursos orçamentários próprios.
, Art. 3i? riste decreto entrará .em vigor na data da stia publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Braaflia," 19 de setembro> de 1966;
145i? da Independência e 78 9 da República.

,

H.

CASTELLO BRANCO

103
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DECRETO N9 59.238 - DE 19 DE_
SETEMBRO DE 1966
Autoriza o ciâaâão. brasileiro Julio
'Fraxedes Pereira a pesquisar diamante no municipio de tnamonn-:
na, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição Que lhe confere o ar-,
tigo 87, no I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de Ül40 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado' o Cidadão
brasileiro Júlio Praxedes Pereira a
pesquisar diamante em terrenos devolutas no lugar denominado Diaenante Vermelho, distrito de Guinda
munícípío de Diamantina, Estado d~
Minas Gerais, numa área de vinte e
dois hectares' (22 haj , delumtada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a trezentos metros (300 mj ,
no rumo magnético de vinte e oito
gráus e cinqüenta minutos noroeste
(~8? 50' NW) do Pontilhão sôbre o
carrego Mungango, na rodovia Diamantina-Belo Horizonte e os lados' a
partir dêsse Vértice, Os seguintes comprimentos e rumos magnéncos: duzentos e trinta e oito metros (238 m) ,
setenta e nove . graus trinta minutos
sudoeste .(799 '2JJ' .SW; oitocentos e
quatro metros (804 m) , vinte mínus noroeste (20' NW); trezentos e
vmte metros (320 mr , setenta e sete
graus ~ dez minutos sudeste ('179 Iü'
SE) quatrocentos e vinte e quatro
me.tros (~24 m) , um grau cinqüenta
e cinco minutos sudoeste (lq 55' SW) .
duzentos e oito metros (208 m) , qua~
torzegraus sudoeste (149 swi .

tc:

Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estípulações do Regulamento aprovado
.pelo Decreto no 51 726. de!9_ de fevereiro de 1263 e da Resoluçao nc 3,
de 30 de abril de 1965, da Comícsão
Nacional de Energia Nuclear,
.srt.. 29 O titulo da autorízaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Crg 300) e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações ele Pesquisa.

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília,' 19 de, setembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N9 59.239 SETEMBRO DE

Renova

DE

19. DE

1966

o Decreto n 9 53.310, de 16
de dezembro de 1963

o Presidente da República, usando
da atribuição Que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um' (1) ano, nos têrmos da letra b, do art.. 19, do Decreto-lei nv 9 605, de 19 de agôsto de
1946, a autorização' concedida a Hamilton Borges de Souza, pelo Decreto
nv 53.310, de 16 de dezembro de 1963,
para pesquisar minério de chumbo,
em terrenos de sua propriedade e outros, no imóvel Laranjal, distrito e
município de Adrianópolis, no Estado
do Paraná.
Art. 2Q A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de hum míl quinhentos e setenta cruzeiros (Cr$ ...
1.570), e será transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de
Pesquisa.
Art.. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 19 'de setembro de 1966;
1459 da .Jndependência e 789 daRepública.
H.

CASTELLO BRANCO,

Mauro Thibau

DECRETO' N9 59,240 -

DE 19 DE

SETEMBRO DE 1966

Declara públicas, de uso comum. as
águas do curso dágua -que especi-

tíca,

O Presidente da República, usando
da atriburçâo que lhe contere o artigo

404

ATOS" DO PODER EXECUTIVO

87, inciso I" da Constituição, e' no~
têrmos do artigo 59 do Decrete-lei
nc 2.281, ,de 5 de junho de 1940;

Considerando que o edital de elasfícaçâo do curso dágua .publicado no
'Diá?:io Oficial de 26 de janeiro de 1965.

não suscitou qualquer contestação ou
reclamações; e
Considerando que o Conselho Nacronal de Aguas e Energia Elétrica opinou pela classificaç-ão constante do
mesmo edital, decreta:
Art. lÇ1 São declaradas públicas, de

uso comum, do domínio do Estado. do
Pará, as águas do curso dágua denominado Curuá-Una, em tôda a sua
extensão que nasce no Municipío de
prainha,' percorre parte do Município
de Santarém, e retoma ~),Q' Município
de prainha, onde deságua na margem
direita do rio Amazonas.
Art. 29 f:ste decreto entrarem vigor
na data de sua publtcaçâo, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H.

CASl'ELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 59.241 -

DE

19

DE

SETEMBRO DE 1966

Declara, públicas, de uso comum, as
águas do curso dágua que eepeci-

nca.,
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição; e nos

têrmos do artigo 59 do Decreto-lei número 2.281, de 5 de junho de 1940,
Considerando que
edital de elassífícaçâo do curso dágua puhlicado no
Diário Oficial de 11 de agôsto de 1965
não suscitou qualquer contestação ou
reclamação: e
Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica
opinou pela classificação constante do
mesmo edital, decreta:
Art. 19 São declaradas públicas, de
uso comum, dodominio do' Estado de
Santa Catarina, as. águas do curso

o

dágua denominado "Cachorros", em
tôda a sua extensão, contido no município de Curitibanos e tributários,
pela margem direita, do Rio Canoas.
Art. 29 "Êiste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 19(j6;
1459 da Independência e 789 da República,
H.

CASTELLo

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 59. 242 ~

DE

19

DE

SETEMBRO DE 1966

Declara públicas, de uso comum, ae
águas do curso dâgua que especifica ..

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdg~ 87, inciso r, 9-0. Constituição, e nos
termos do artigo 59 do Decreto-lei
nc 2.281, de 5 de junho de 1940;
Considerando que o edital de elassífícação dós cursos dágua, publicado
no Diària Oficial de 26 de janeiro de
1965, não suscitou qualquer contesta...
çâo ou reclamação; e

Considerando que o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica.
opinou pela classificação constante do
mesmo edital, decreta:
Art. 19 São declaradas públicas de
uso comum, do domínio do Estad~ do
Espírito santo, as águas dos cursos
dágua denominados "Santa Rita'; e
"Dois de Setembro", ambos, em tõda
a extensão, contidos no Munrcípío de
Ecoporanga, Estado do' Espírito Santo e tributários, pela margem direita,
d~ Braço .Norte do Rio Sâo Mateus.
ArL 29 aste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
asdisposiçqes em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 78Q' da República.
I;1.CASTELLO . BRANCO

Mau1·o Thibau
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DECRETO N9 59.243 _. DE 19
SETE1VIBRO DE 1966

DE

Declara públicas, de USO comum, as
águas dos cursos dágua que eepecifica.
O

Presidente da República, usando

da. atribuição que lhe confere o artigo
87. inciso r, da Constituição, e nos
têl'mosdo artigo 59 do Decreto-lei

no 2.281, de 5 de .junho de 1940;

Considerando que o edrtal de classi.,
rtcaçãc do curso d 'agua publicado no
Diário Oficial de 9 de agõsto de 1965
não suscitou qualquer contestação ou
reclamação; e
Considerando que o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica
opinou pela classificação constante do
mesmo edital, decreta:
Art. 19 São declaradas públicas de
uso comum, do domínio do Estado do
Paraná, as. águas do curso dágua denominado "Cascavel", "'Andrada"· e
"Andrada" contado no muníctpio de
Cascavel ~ tributário, pela margem
direita, do Rio Iguaçu.
·Art. 2 Q ftste decreto entra em vigor na data de sua .publicaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1~66;
145Q da Independência e 789 da jj.epública.
li.

CASTELLO· BRANCO

MauTO Thibau

DECRETO NQ 59.244
SETEMBRO DE

DE 19

DE

1966

ouunoa

ao Municipio de roteao, Estado do Paraná, concessão para aproveitamento· de' energia hidráulica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo· 87, inciso I, da Conatltulçào, e nos
têrmos do artigo 150 do Código de.
Águas (Decreto nc 24.643, de 10. de
julho' de 1934, decreta:
Art. 1Q E' outorgada ao Munlcípio de Toledo concessão para o aproveitamento de energia hídráulrca de
um trecho do Rio Guaçu, situado l}-o

Distrito de NÔVO Sarandí, no -referido
Município; Estado do Paraná.
~ 19 O aproveitamento destina-se_à
produção, transmissão e dísbrfbuíção
de energia elétrica para servrços públicos, de utilidade pública, e para
comércio de energia elétrica no Muníctpío de 'I'oledo, Estado do paraná..
§ 29 Em portaria do Ministra das
Minas e Bnecgta, após a aprovação dos
projetos relativos à. etapa ínícral, serão determinadas a altura da queda
a aproveitar. a descarga da derivação
e a potência; para as etapas subseqüentes, os mesmos elementos serão
determinados quando da aprovação
dos projetos respectivos.
Art. 29 O ccncessíonário deverá satisfazer as aegumtes exigências:
I - e,ubmeter à aprovação doMi;.
nistro das Minas e Energia em três
C:n vras, dentro do prazo de um (1)
ano, a contar da data da publicação
dêste decreto, os estudos, projetos e
orçamentos relativos às novas instalações.
II "7' Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro de trinta (30)
dias contados da publicação do despacho de aprovação da respectiva rnínuta pelo Ministro daa.Mínas e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e com as modificações que
forem autortzadas. se necesvárfas .
Parágra-fo único. Os prazos referi
dos neste artigo poderão ser pe'orrogados por ato do Ministro das Mínas e Energia. ,

Art. 3l? As tanras de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Drvísão de
Águas do Departamento Nacional de
Águas e Energia, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 âíste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de '1966;
1459 da Independência e 78Q da República.
H. Cr,S'rELLo

iaouro

BRANCO

Thiba1~'
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19

DE

SETEMBRO DE 1966'

Outorga à Compa~hia Paranaense de
Energia ,Elétrica conceesõo para
diStribuir' energia elétrica,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe COnfere o artigo 87 inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 59 do Decreto-lei
nv 852, de 11 de novembro 'de 1938,

combinado com' o artigo 10 do Decre-

to-lei nc 2.281, de 5 de junho de 1940

e com o artigo 8º do Decreto-lei nú-

mero 3.763 de 25 de outubro de 1941,

decreta:
Art. 19 E' outorgada à Companhia

Paranaense de Energia jâlétrtca concessâo para :::istribuir energia elétrica no município de Jaguapitâ, Estado

do Paraná, ficando autorizada a mODtar usina termoelétrica e construir o
sistema de distribuição.
§ 19 A energia elétrica deverá ser
produzida para fornecimento na zona
de concessão sob a forma de corrente alternativa trifásica com a freqüência de 60 Herta.
§ 2(1 Em portaria do Ministro das
Minas. e Energia, por ocasião ela
aprovação dos projetos, serão deter":'
minadas as demais características
técnicas' das jnstalações ,
Art. 29 A concessionária. 'deverá
satisfazer as' seguintes exigências:
I ~ Submeter
anrovacào do i\-11ntstro das Minas e' Ell'ergi.á em (três)
3 vias, dentro do prazo de 180 (cento
e oitenta) dias a contar da data da'
publicação dêste decreto, os estudos,
projetos e orçamentos relativos à usina termoelétrica e sistemas de distrià.

buição.

'

II ~ Assinar o contrato disciplinar
da concessã-o dentro do prazo de 30
(trinta) dias contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
.
.
. IH ~ Iniciar e. concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministro das Minas, e Energia
executando-as de acôrdo com os pro~
jetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste' artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.

Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e re-

vistas trienalmente pela Divisão de
Tarifas do Departamento Nacional de
Águas e Energia, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. ,4° A presente concessão vigora-rá pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Art. 59 Findo o prazo de concessão
todos os -bcns e ínstalaçôes que no
momento existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos, reverterão ao Poder Concedente.
Art. 6çi A concessíonária poderá
requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem,
a ser estipuladas.
Parágrafo único, A concessionária
deverá entrar _com o pedido a que se
refere êste artigo até" seis meses antes de findo o prezo. de vigência da
concessão, entendendo-se se não o
'fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 .t:.:ste decreto entra em vigor na data de sua publãcaçâo, revogadas as disposições em contrário,
Brasília 19 de setembro- de 1966;
1459 da Independência e 789 da Repúblíca..
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N° 59. 246
SETEMBRO DE

~ DE

19

DE

1966

Transfere, tui Companhia de Btetriticcçdo Centro-Norte do Ceará, pàTft
a Companhia de Eletrificação RuTal do Nordeste, coacesszc pam autritniir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atrfbuiçâo que lhe confere o artigo 8'i", inciso I da Constituição, e nos
têrmos dos artigos 10 do Decreto-lei
no 2.281, de 5 de junho de 1940 e 8Q
do Decreto-lei nc 3.763, de 25 dê outubro de 1941, decreta:
Art. 19 Fica transferida para a
Companhia de Eletrificação Rural do
Nordeste a concessão para distribuir
energia elétrica rio município" de A-racatd, Estado ;10 Ceará, de que é titular a Companhia de metrtücacão
Centro-Norte do Ceará, em virtude 'do
. Decreto nc 52.596, de 19 de outubro
de 1965.
Arb. 29 Fica a Companhia de Eletrificação Rural do NOrdeste autorl-

ATOS DO PODER'~XECUTIVO

aada a Instalar usina termoelétrica e
a construir os sistemas de transmts'São e distribuição que se fizerem Dêoessártos ,
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão determinadas as caracteristicas técnicas
das instalações.
Art. 39 A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
,I - Submeter à aprovação do LvIi-nístérto das Minas e: Energia em
três (3) vias, dentro do prazo 'de um
(1) ano, a contar da data da publicação dêste decreto os estudos, projetos e orçamentos relativos às novas
instalações.
'
TI - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro de trinta (30)
dias, contados da publicação do despâcho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Mínas.e Energia.
!II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministério das Minas e Energia, executando-as de aoôrô com os proíetso
'aprovados e com <3,S modificações que
forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogad-os por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 40 As tarifas de fornecímento
de "e?ergia. elétrica serão, ffxadas e
"reV1SJ;aS trienalmente pelo Departamento Nacional de Águas e Energia,
'COm aprovação do Ministro das Minas e Energia.
Art. 59' reste decreto entra em vigor na data de suo. publicacâo, revogadas as disposições em contrário"
Brasília 19 de setembro de 1956'
145Q da Independência e 789 da Repú":'
blica ,
H.

CASTELLO BRANCO

11:faU1"O Thibau

DECRETO N9 59.247 - DE 19 DE
SE'TEMERO DE 1966
Concede à . sociedade Italcabie Servizi
Cablograjici Radiótelegrdjici e'
Radioelett1"ici - Sccietó: Per A:zioni
a~ltorização. 1)[l1"a continuar a tumClOnar na Bcpública dos Bstcuios
Unidos do Brusü

O Presidente da República usando
'da ~~tribuição que lhe c"onfel'~ o D..rtj-

407

go 87, inciso I, (ia Constituição' Federal, e nos têrmos do' Decreto-lei nv
2.627, de 26 de setembro de l!N.-'Ü, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade Italcable Servízr Cablografící Ra._
díotelegrafici e Radíoelettrtci -

80-

cietá Per Azioni com sede em Roma,
Itália, autorizada a funéiônar no
Brasil, através de Decretos Federais,
o último dos quais sob o número '"
52.755, de 24 de outubro de 19-63 autorização para continuar a funcionar
na República, com o capital destacado para as atividades da .fíhal braerletra, elevado de o-s 2'0.O·GCI. OCQ, (vinte milhões de cruzeiros) para era "
170.000.0GO, (cento e setenta milhões
de cruzeiros), por meio da utilização
de créditos de que dispõe a casa matriz junto à filial do Brasil, consoante Resolução do Concelho de Administração, adotada em reunião realizada a 4 de julho de 1964, mediante
as cláusulas que acompanham o mencionado Decreto nv 52.755, de 24 de
outubro de -1963, assinadas pelo Minístro de Estado da Indústria e do
Comércio, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir Integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização.
Brasilia, 19 de setembro de HJ66;
145" da Independência e 'i8° da República.
H.

CASTELLO BRANCO_

Paulo EgYdio Martins

DECRETO. N9 59.248 -

DE 19 DE

SETEMBRO DE 1966

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da Cair-à Com1Janhia de
Seguros Gerais, inclusive- muaomcu:
de denominação e aumento do capítal social.

o Presidente da' República, usando
de, atribuição Que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nv 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta: ...
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Caírú Oompanhía de seguros Gerais,
com sede na Cidade de Pôr-to Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, autorizada a funcionar, pelo Decreto nu-

40B
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mero 31.416, de 26 de dezembro de
1f}55, inclusive mudança de denominação, passando a
chamar-se Visconde de Caírú Companhia de

Segu~

ros Gerais e aumento do capital so-

cial de Crg 5.000.000 (cinco milhões
de cruzeiros)
para Cr$ 50.000.000

(cinqüenta milhões de- cruzeiresj ,
conforme deliberação de seus acionistas em .Assembléias Gerais Extraordinárias, reenaadas ern 17 de julho
e 14 de outubro de 19M, mediante as
seguintes condições:
I - Inclusão, nos' Estatutos, de um
dispositivo tornando obrigatória 'a in-

tegralização do capital social dentro
de 12 (doze) meses, a partir da data
da publicação do respectivo decreto.
Ir - A alteração consignada na
cláusula precedente deverá ser aprovada em Assembléia Geral Extraordinária, dentro de 60 (sessenta) dias,
contados da data da publicação dêste
decreto.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita as leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquele decreto.
Brasília, 19 de setembro de 19B6;
145 9 da Independência e 780. da República.

ExECUT~VO

ao Governo dos Estados Unidos da
América, a 14 de junho de 1966;
Decreta que o Protocolo, apenso. por
cóph. ao presente decreto, seja e:.-..eoutado e cumprido tão inteiramente
'como nele se contém.
Brasília, 19 de setembro de 1966;
'145° da Independéncía e 780 ddo Repú-

blica.

ir.

PROTOOOLO DE NOVA PRORROc
GAÇÃO DO AOõRDO INTERNACIONAL DO TRIGO DE· 1962.

Os Govêrnca signatários do presente
protocolo,
Considerando que o Acôrdo Internacional do Trigo, 'de 19-62,.
prorrogado pelo protocolo de 1985,.
expira a 31 de julho de 1966 e
desejando prorrogar o Acôrdo por
novo período, conforme as recomendações do Conselho Internacional do
Trigo, em virtude do parágrafo (2)
do artigo 3G do Acôrdo,
Convêm no seguinte:

H. CASTELLO BRANCO

ARTIGO I

Paulo Egydio morün«

DECRETO NO 59. 2q9 SETEMBRO

Prorrogação do Acôrdo Intemacicmut:
do Trigo de 1962

DE 19 ilE

o Presidente da República,
Havendo o Acôrdo Internacional do
I'rigo, de 1962, . sido aprovado pelo Decreto Legislativo nv 16, de 1963 e promulgado pelo Decreto no 52.744, de 24
de outubro de 1963, '
Havendo sido adotado em Washington, ;J, 4 de abril de 19.fi6 e assmado
pelo Brasil,··a 25 do mesmo mês, o
Protocolo de Nova Prorrogação do
Acõrdo Internacional do Trigo ce
1962,

° instrumento de

o

Acôrdo Internacional do. Trigo, de
Protocolo de
1965 (dor-avante denominado "o Acõrdo") continuará em vigor entre as'
Partes do presente Protocolo até 31 de
julho de 1967.
1962, prorrogado pelo

DE 1966

flromulga ·0 protocolo de nova Prorrogação do Acôrdo Internacional do
Trigo de 1962.

Havendo

CASTELLO BRANCO

f.i. Pio Corrêa

aceitação

do referido Protocolo, datado de 15 de
juU10 'de 1966, sido depositado junto

ARTIGO II

Assinatura, Aceitação, Aprovaçao
e .Adesão

1. O presente Protocolo estará
aberto em Washington, de 4 de abril'
de 1966 até 29 de abril de 1966 inclusive, à assinatura dos governos partes
do Acôrdo ou, dos que, a 4 de abril de
1986, forem considerados provísoriamente partes do Acõrdo.
2. O presente protocolo estará sujeito à aceitação ou aprovação por
parte dos governos signatários de conformidade com seus processos constt..

Aros

D:)
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tucíonaís , Os Instrumentos de aceítação ou de aprovação deverão ser UI::positados junto ao Govêrno dos Estados Unidos da América até 15 de
julho de 19,86.
3. O presente Protocolo estará
aberto à adesão:
a)
até 15 de julho de 1966, do GOvêmc de qualquer país que, nessa
data, figure nos anexos B ou C do
Acôrdo, de conformidade com as condições previstas pelo Acôrdo ou prescritas pelo Conselho antes da adesão
do referido Govêrno ao Acôrdo, ou
, b)
segundo o processo previsto 110
parágrafo (4) do artigo 35 do Acôrdo.
4. A adesão efetuar-se-á pelo depõstto de Um instrumento de adesão
junto ao Governo dos Estados Unidos
de. América.
S. Todo Govêrno que não houver
aceito ou aprovado o .presente Protocolo, ou a êle não houver aderido até
15 de julho de 1966, de acõrdo com
as disposições do parágrafo (2) ou da
alínea (a) do parágrafo (3) do presente artigo, poderá obter do Conselho uma prorrogação- do prazo para
fins de depósito de seu instrumento
de aceítaçao, de aprovação ou de ad-esão.
ARTIGO

nr

Entrada em vigor

1. O presente protocolo entrará em
vigor entre os Govêrnos que, a 15 de
julho de 19:66, tiverem depositado seus
Instrumentos de aceitação, de aprovação ou de adesão de acôrdo com o
artigo 2 do presente protocolo, nas
seguintes datas: \
a) - a 16 de julho de 1966, em relaçao às partes I e às partes. lU e
VII 'do Acôrdo" e
b)
a 19 de agôstc de 19'ô6, em relação à parte II do Acôrdo, desúe
que .êsses Govêrnos e os Govêrnoa que,
até 15 de julho de 19'56, tenham deposítado as notificações .em conformtdade com . o parágrafo (3) do presente artigo, representem ao menos
dois terços dos votos dos países exportadores e, dois têrcos dos votos dos
países importa-dores conforme o acõrdo vigente nessa data ou que teriam
tido esses votos se fôssem partes do
Acordo naquela -data ,
2, O presente Protocolo entrar-i em
Vigor para qualquer Govêrno que de-

EXECUTIVO
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oosttar um instrumento de aceltaçãc..
de aprovação ou de adesão após 15 de

julho de 1006, na data em que o de-

pósito fôr feito, embora o Protocolo
entre em vigor, em relação à parte li do Acôrdo, a 19 de agôsto de
19f;$.
3. Pare. os fins da entrada em vigor
do presente Protocolo, conforme asdisposições do parágrafo (1) do presente artigo, qualquer Governo signatário ou qualquer Govêrno que tiver
o direito de aderir, de acôrdo com a
alínea (a) do parágra.fo(3) do i:tr~
ttgc 2 do presente Protocolo, ou qual-:
quer Govêrno, cujo pedido de adesão
houver sido- aprovado pelo Conselhonas condições fixadas em virtude da
alínea (b)do parágrafo (3) do artigo 2 do presente Protocolo.. poderá
depositar junto ao Govêrno dos Estados Unidos da América, até 15 de
julho de 19'66, uma notificação pela
qual se comprometa a obter, no mais
breve prazo possível, a aceitação ou
a aprovação do presente Protocolo ou
a adesão ao referido Protocolo, deconformidade com seus processos
constitucionais. Fica entendido que'; o
Govêrno que fizer essa notdfícacâo
aplicará provisoriamente o Protocolo
e será provisoriamente consideradocomo Parte do protocolo por um período a ser determinado pelo Conselho.
4. Se, 'a 15 de julho de 19S5, as
condições _ previstas nos parágrafos
precedentes do presente artigo para
a entrada em vigor do presente Protocolo não forem preenchidas, os ,00vêrnos dos países que até aquela data,
tiverem aceito ou aprovado ou aderido
ao presente Protocolo, conforme as
disposições .do artigo' 2 do referido
Protocolo, poderão decidir, de comum
acôrdo, que o Protocolo entrará ercvigor no que lhe diz respeito ou adotar quaisquer medidas que.a situação
exigir.

:::6

J..RTlGO IV

Disposições Finais
1. Para fins de aplicação do Acôrdo e do presente protocolo, qualquer
referência aos países cujos respectivos'
Govêrnos tiverem aderido ao acõrdo
nas condições previstas pelo Conselho em conformidade com o parágrafo (4) do artigo 35 do Acôrdo será,
válida igualmente pai-a qualquer pais
que hOUVBl' aderido ao pr~Eente Pro..
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tccoio, e de- acôrdo com as díspcsí-côes da alínea (b) -do . parágrafa.(3)

dn-artdgo 2 do referido Protocolo.
2.

O Govêrno dos Estados Unidos

-ôa América comunicará sem tardar a
cada Govêrno que fôr parte ou fôr
provísõrtamente considerado parte do
Acôrdo ou do presente" protocolo, ou
que, a 4 de abril de 1966, for parte

ou provísórtamente considerado parte
do Acôrdo, qualquer assinatura, aceitação, aprovação ou adesão ao presente Protocolo, e 'comunicará também tôdas as notificacões feitas de
conformidade com o parágrafo (3) do
.at-tigo 3 do presente Protocolo bem

como a data de sua entrada em vigor.,
rrm fé do que os abaixo-assinados,
-devídamente .autorizados por seus respectivos Govêrnos, assinaram o pre-sente Protocolo nas datas que figuram
ao lado de suas assinaturas.
" Os textos em espanhol, francês, in.gtês . e russo, do presente Protocolo
fazem igualmente fê. Os ortgtúais se-rão depositados junto ao Govêrno dos
Estados Unidos da América, que enviará cópias autenticadas a cada. um
dos Govêrnos que assinaram o presen.,
te Protocolo ou a êle tiverem aderido,
Feito em Washington, aos quatro
dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e seis,

DECRETO N.9 59.. 250 - DE 18
SETEMBRO DE 1966

D;::

Autoriza o cidadão' brusüeírc ~rylaY')elo
Jumqueira Santos na qual~da(];e de
adT/!inistrador do ConUi)'i/I,iTrf-o .do
lmooet Campo da Cachoeira a Iaorur
bauxita no município de poços de
Caldas, Estado de ll:lina-s Gereis.

o Presidente da República, USULdo
'da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.o I, da Constituição 8 nos, tel'mos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código ue Minas),
decreta:

Art.. 1.9 Fica autorizado o cidadao
Marcelo Junqueíra Santos

bra~neÜ'o

na

qualidade de admímstrador "co

Condomínio do Imóvel Cai1.1~;O da Oachoeira a lavrar bauxita em terrenos
de propriedade do Condomínio acima
-cttado .no . lugar. denominado Campo
-da Cachoeira, dístrtto e rnunicípíc de

Poços de Caldas, restado de Minas Gerais, numa, área de cento e seíu hecta ~
res e cinqüenta e quatro ares (105 54
ha) , delimitada por um polígono in:egular, que tem um vértice na bana
do córrego do Meio 'no rio das Antas,
e os lados a paa-tír 'desse vértice, os
seg-uintes comprimentos e rumos verdadeiros; hum mil e cem metros (1.100
metros), setenta e nove graus e cinqüenta e sete -minutos nordeste (790
5?' NE); quinhentos metros (500 m) ,
vinte e sete graus e três minutos sudeste (279 03' SE); duzentos e sessenta
cinco metros .(235 m) , oltograus e

~

cinqüenta

e sete

minutos

sudosete

(89 57' SW); dois mil setecentos e oi-

tsn ta e três metros (2.783 ru) , setenta.
e nove graus .e três minutos noroeste
~J99 03' NW); o quinto e .uttnno Iado
e o segmento retilíneo que partindo da
extremidade do quarto lado descrito
vai ao. vértice de partida. Esta autc~
rtzaçâo é outorgada mediante as condições constantes do parágrarc único
do art. 26 do Código de Minas e dGS
artigos 32, 33, 34 e suas anaeas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do jcegufamento aprovado pelo Decreto n.'-l 51. 726, de 19 de reveretro de 1963, e da Resolução no 3, de
30 de abril de 19GB, da Comíssáo Nacional de pmergta Nuclear ,
Art. 2.1 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cerres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Mumcípto, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas,
Arb. 3,9 Se o concessíonárto da, autcrtzaçâo não cumprir qualquer das'
obrígaçôes que lhe incumbem, a' a-utortzacâo de lavra será declarada cacuca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código ele Minas,
A~'L 4.9 As propriedades vizinhas eetua sujeitas às servidões de solo e subsolo para fins de lavra, na forma (:05
8.TUgOS 30 e 40 do Código de Mínas.
Art. 5.'? O concesslonárto 'da autorização será tlscahaadc p.';)10 Depart.8menta Nacional da Produção Minem!
e gozará dos favores díscrimmados no
art. 71 do mesmo Código.
Art, 6.9 A autortzaçáode lavra tei'.3,
por tit1..~lo êste Decreto, que será trane-
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-artto no livro próprio de Registro, das
Autorizações de Lavrav epós o pagamento da taxa de dois mil cento e
quarenta cruzeiros «ns 2.140).
Art. 7/) Revogam-se' asvdtsposícôea
em contrário.
Brasília, 19' de setembro de l!!Ce;
1459 da Independência.e 78 9 da Re~
pública.
.
11.

CASTI':LLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

No

59.251 -

DE 20 DE

SETEMBRO .DE 1966

Promulga o Acôrdo de Cooperação no
Campo das, Utilizações Pacíficas
Energia Atômica com a comuraaa;
de E,uropéia de Energia Atômica.

ca

O Presidente da República, havendo o Congresso. Nacional aprovado
pelo decreto legislativo nc. 42, de 1965.
o Acõrdc de Cooperação, TIo Campo
das Utilizações Pacíficas da Energia
Atômica assinado entre o Brasil e a
Comunidade Européia da Energia
Atômica (EURATOIvI), em' Brasília, a
u de junho de 19(51;
E havendo o referido Acordo entrado em vigor internacionalmente, de
conformidade com seu artigo 17, mcíso "ali, a 24 de junho de 1965;
Decreta que o mesmo, apenso por
cópia ao presente decreto, seja exe:
cutado e cumprido tão inteiramente
como nêle ee contém,
Brasilia, 20 de setembro de 1866;
1450 da Independência e 789 da República,
'
H.

CASTELLD BRANCO

111. Pio Corrêa:
Acôrdo de cooperação entre o Gonêrno dos Estados 'Unidos do Brasil e
a comunidade Européia de Energiu
Atômica (EURATOM) no campo das'
utilizações pacíficas da
energia
atômica.

o

Govêrno dos Estados Unidos do

Brasil
missão
(daqui
missão

agindo por intermédio da CoNacional de Energia Nuclear
por diante denominada .,CoNacional");
,

~ Comunidade Européia de Energia

Atômica (EURATOM) agindo por in,

EXECUTIVO
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termédto de sua Comissão (daqui por
diante denominada "Comissão da
Euratom") ;
Considerando que, pelo tratado assinado, em Roma, a 25 de março oe
1957, o Reino' da Bélgica, a República Federal da Alemanha, a República Francesa, a. República Italiana, o
Grao Dúcado de Luxemburgo e o
Reino dos Países-Baixos, instituíram
uma comunidade destinada a contrtbulr, pelo estabelecimento' das condícões necessárias à formacão e ao
crescimento rápido das -mdústrías
nucreares, para a elevação do nível ce
vida dos Estados Membros e para o
nesenvotvimento do íntercâmbío entre outros países:
Considerando que o Govêrno dos
Estados Unidos do Brasil e a Comunidade exprimiram o desejo de esta,
belecer entre si uma coraboraçao ~'~.
tretta no campo das utilizações pací)lcas da energia atômica;
Considerando as relações de cooperação no campo das aplicações pací,'
ficas da energia' atômica entre o Gcvêrno dos Estados Unidos do Brasil
e o Govêrno' da República. Italiana,
País membro da Comunidade;
Acordaram entre si as seguintes dia,
posições:
ARTIGO I

AB Partes contratantes prestar-se,

âo mutuamente. ajuda e assistência
para favorecer e desenvorver .as utrlízaçôes pacificas da energia atômica.

Considerando a missão exclusivamente pacifica da Comunidade Eu,
ropéía de Energia Atômica (Euratom)
tôda atividade que não diga respeito
as utilizações pacificas da energia
atômica se acha excluída da COOJJ8raçâo entre aJ3 partes contratantes,
ARTIGO II

A cooperação considerada no Arti-:
go I do presente Aoõrdo poderà ' estender.se aos seguintes domíníoa:
A) A Comunícaçào de conhecírnen-

tos referindo-se principalmente a:
(1) Pesquisa e desenvolvimento;
(lI) Proteção sanitária;
Gn) Instalações e equipamentos
(compreendendo projetos, planos e
descrições) ;

GIII) VEadas instalações e equípamentos, minérios, materiais férteis,
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matertaís físseís e especiais, combttsfiveís irradiados e radioisótopos;
B) A concessão de licenças e .de
sublicenças de patentes:
C)

Ao intercâmbio de estudantes,

técnicos e professôres:
D) Ao melhoramento das técnicas
de prospecção e pesquisa mineral;
E) A realízaçâo "de ínstalaçôes e
aquípamentos ;
.
F) Ao fornecimento de mtnerios
materiais férteis, materiais físseís eSpeciais e radíoísótopos ;
G) A transformação de romenos e
materiais férteis e o tratamento qut,
mico dos combustíveis.
ARTIGO IH

A cooperação considerada no presente Acõrdo rar-se.á segundo modalidades que serão ajustadas em ca-ie
caso. Tal cooperação nâo poderá CODtudo contrariar as leis e regulamentos em vigor nos Estados Unidos do
Brasil e na Comunidade, nem os -acôr_
doe internacionais de que os 'âstados
Unidos do Brasil e a Comunidade se,
jam partes no momento da entrada
em vigor do presente Acôrdo.
ARTIGO IV

1. A Comissão Nacional e a Comis-

são Euratom poderão pôr à disposição

uma das outra, assim como à disposição de pessoas estabelecidas nos Estados Unidos do Brasil ou na oomunídade os conhecimentos de que dís,
puserem .em assuntos concernentes ao
campo de .aplícaçâo do presente
Acôrdo.

2. A Comunicacâo de conhecimentos recebidos de terceiros sob condicoes que proíbam uma tal comunica..
ção fica excluída do campo, de apltcaçõesdo presente Acõrdo.
3. Os conhecimentos considerados
pela Parte contratante que os rome,
cer como representando um valor comercial serão comunicados somente
sob condíçôes fixadas pela referida
Parte contratante.

2. Os conhecimentos que forem
propriedade dessas pessoas só serão
comunicados mediante seu assentâ-.
menta e sob condições por elas ;:'ixa_
das.
ARTIGO VI

1. A) As partes Contratantes poderão ceder unia à outra ou ceder. a
pessoas estabelecidas nos Estados Un1-dos do Brasil ou na Comunidade. sob
condições comerciais, ltcençaa ou 'subIicençaa de patentes de 'sua propriedade ou sôbre as quais elas tenham
o direito de conceder licenças ou sub,
lícenças ,e cujo objeto se refira ao
campo de aplicação do presente
j

Acôrdo .

B) A concessão de licenças ou sublicenças de patentes ou Itcenças recebidas de terceiros em condições queproíbam .uma tal concessão fica €X
cluída do 'campo de aplicação do Presente Acôrdo .
4

2. As Partes Contratantes encera[arâo ,e facilitarão, a pessoas estabe...

Iecídae nos Estados Unidos do Brasil
ou na Comunidade a concessão de licenças ou sublícenças sôbre patentes
pertencentes a pessoas estabelecidasna Comunidade ou nos Estados Unidos do Brasil e cujo objeto se refira
ao 'campo de aplicação do presente
Acôrdo. Tais lícenças ou, sublicenças.
só serão concedidas com o assentimenta dessas pessoas e sob condições
por elas fixadas.
ARTIGO VII

As Partes Contratantes encorajarão e favorecerão a troca de estudantes, técnicos e professôres , Elas
facilitarão principalmente, na medida do possível, o acesso aos estabele;
cimentos de pesquisa situados na Comunidade ou nos Estados Unidos do
Brasil aos estagiários, a fim de que
êstes possam aperfeiçoar sua formação.
.
ARTIGO VIII

ARTIGO

V

1. 'As Partes Contratantes enco-ajerão e facilitarão. entre as pessoas
estabelecidas nos Estados Unidos do
Brasil e as pessoas .estabelectdas na
Comunidade, o intercâmbio de conhecimentos concernentes ao campo de
aplicação do presente acõrõo.

1. A pedido da, Comissão Nacional,
a Comíssâo da Euratom estimulará as
pessoas estabelecidas na Comumda,
de a cooperarem na prospecção e'
pesquisa dentro do território brasllet1'0. de jazidas de minerais uraníferos
e outros de ínterêsse para a energfa
nuclear.
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2. A natureza, e as condições oa
cooperação nesse campo serân :lJ1JStU_
das de comum acôrdo entre a. Comissão Nacional e as pessoas estabelecidas na 'Comunidade.
3 .Ó No caso de resultados' positivos
dessa cooperação, as Parte" C011"r,ratantes consultar-se.ão sôbre a utilização eventual. das jazidas descobertas, dentro do quadro da Iegtslacâo
brasileira" do Tratado que ínstíturu
a Comunidade Européia de Energia
Atômica -(Euratom) , da legislação dos
Países membros da Comunidade e dos
compromissos internacionais em vígnr.
ARTIGO IX

1. As Partes Contratantes prestarse-ão assistência mútua, dentro da
medida do possível, para a aquisição
e a construção, por uma ou outra das
Partes contratantes ou por pessoas
estabelecidas nos Estados Unidos do
Brasil ou na Comunidade, de equipa;
mentes e outros elementos neéessàrtos aos trabalhos de pesquisa, de
desenvolvimento e de produçàc rcla,
tivos à energia atômica nos Estados
'Unidos do Brasil ou na Comunidade.
2, As Partes contratantes estorcar-"
se-êo também por estimular os tome'Cimentos e trocas de radioisótopos en,
ta-c os Países da Comunídade . e os
Estados Unidos do Brasil.
ARTIGO X

As Partes Contratantes concordam
autorização geral
ou especial da. Comíssâo da Euratom,
nos casos, exigidos pelo Tratado que
instituiu a Comunidade Européia 0."
Energia Atômica (Euratom) , .ou do
Govêrno dos Estados, Unidos do Brasil, minérios, matérias férteis e ma,
térías nssets especiais poderão ser
fornecidos ou recebidos no quadro <to
presente Acôrdo, sob condíçôes comercíaís ou segundo tôda outra mv-dahdade assentada pela 'Agência de
Aprovisionamento da Comunidade. ou
1JO~' pessoas estabelecidas nos Estados
Unidos do Brastl ou na Comunidade.

-em que, mediante

ARTIGO XI

A Comissão da Euratom esforcar;
se-á para fazer examinar favorávelmente os pedidos de tratamento de
combustíveía- irradiados que serão fel.
tos pela Comissão Nacional' em con-
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diçôes a serem
caso.

assentadas em cada

AnTIGO XII

Os acôrdos ou contratos estabele,
cídcs em virtude do presente acõrdo
poderão conter quaisquer garantias' a
serem ajustadas em cada caso particular. Sob reserva das dtspo.siçôes
contidas n03 ditos acõrdos ou contratos~ nenhuma dísposíçao do presente
Acôrdo poderá ser interurerac., como
Impondo qualquer responsabílídarte de
uma outra das Faltes ccnn-atant-s no
que diz respeito a.
A) Exatidão ou sufierêncta de quais,
quer conhecimentos comunicados em
virtude do presente Acõrdo;
B) conseqüência do uso' feito de
quaisquer conhecimentos, matérias ou
equipamentos fornecidos em Virtude do
presente Acôrdc:
C) Medida dentro da qual êsses conhecimentos, matertas ou equipamen..
t~s convem.,. a ~ais ou quais apncaçoes ou utílízações particulares.
2. As Partes Contratantes reconhecen.-.1 que a plena execução do presente
Acor"!o exige medidas apropriadas à
solução do problema dos riscos de ter.,
cetros que não são atualmente S<:l0'Uw
ráveís , ·As Partes contratantes coope~
rarâo a fim de elaborar e fazer adotar, tão cedo quanto possível, merü ..
das próprias a garantir uma pro teçâo . financeira adequada em matéria de responsabilidade civil,
ARTIGO XIII

1 As Partes Contratantes se abri.
gam a garantir que:
A) Os materiais ou equípamentca
obtidos em virtude do presente Acôrdo, assim como as matérias férteis
ou matenas 115'3els especiais provementes da utilização de quaisquer matérias ou equipamentos assím obtidos
só serão usados com o fim de pro~
mover e desenvolver as utilizações pa,
cífícas da energia atômica e não para
rms militares;
B) com êsse' objetivo, nenhum 'material fértil ou material físsíl especial,
proveniente de qualquer material ou
equipamento assim obtido serão transferidos a pessoas não autorrzadas 'ou
fora do contrôle de 'uma Parte contratante, salvo com' autorização escrita
preliminar da outra Parte.
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2, Antes de proceder aos romectmentes de materiais e de equípamentos decorrentes do presente Acôrdo
as partes contratantes consultar-se-âo
com o fim de aplicar, em tempo útil,
um sistema de contrôle destinado a
garantir que a utilização de tais materiais e equipamentos seja feita de
conformidade com os objetivos do presen te acôrdo.
Essas consultas levarão em conta o
sistema de contrôle criado pela comunídadev em virtude do Tratado que
instituiu a Comunidade Européia de
Energia Atômica
ruuraromi , assim
como as medidas tomadas com 'o mesmo objetivo pelo Govêrno dos Estados
Unidos do Brasil.
3. Reconhecendo a importância ela'
Agência Internacional de
Energia
Atômica, ,o Govêrno dos Esta'dos Unidos do Brasil e a Comissão da Euratom consultar-se-âo periodicamente
com' o intuito de, determinar se exíste, em.' matéria de oontaôle, setores >
aos quars poderia ser 'pedida a essa
Agência a contribuição de uma assistência técnica.
ARTIGO XIV

1. Por solicitação de uma ou de outra das Partes contratantes, Os seus
representantes reunir-se-âo a fim, de
se consultarem sõbre os problemas
suscitados pela aplicação do presente
Acôrdo, 'pata vertficarem seu funcionamento e para examinarem outras
med-idas de cooperação. que venham a
se adicionar àquelas prevrstas no pre.,
sente Acôrdo.
2. Estas consultas poderão dizer respeito particularmente ao exa~me de
problemas comuns relativos àvpesquisa, à tecnologia da produção, à saúde,
à segurança e às questões econômicas
decorrentes das utilizações pacíficas
da energia atômica.
ARTIGO

xv

A) O têrmo "Partes Contratantes"
designa o Govêmo dos Estados .Untdos do Brasil de um lado e a Oomuntdade EUropéia' de Energra Atômica
'(Euratom) de outro.
'B) O têrmo "instalações" designa
as usinas, edifícios e construções que
compreendam equipaencerrem ou
mentos no sentido que lhe é atribuído

no parágrafo (c) do presente 'artisoou então particularmente apropriad~s
ou utilizados para fins nucleares.
C) O têrmo "Equipamento" desígna
as partes prtncípars ou os elementos
constitutivos essenciais de máquinas
ou de instalações,
particularmente
apropriados utilização em projeto re,
ferente à energia atômica.
D) O termo "combustível" designa
qualquer substância ou combínacãc de
substâncias preparadas para "seremutürzadas num reator com o fim de
iniciar e .de manter uma reacâo de
fissão -em cadeia auto continuada.
~! O têrmc "minério" designa minenos ou concentrados, de minérios
contendo substâncias que permitam
obter tratamentos químicos e físicos
apropriados, materrals férteis tais como são defínídos abaixo.
F) O têrmo "material fértil" designa o urânio contendo a mistura de
Isótopos que se encontra na naturezao U~â:nio empobreoído no isótopo 235;
o tono; qualquer dos materiais supra-citados sob a forma de metal, liga
ou composto químico, e qualquer outro material designado como tal decomum acôrdo entre as Partes contratantes.
G) O têrmo "material físsil especial" designa o plutôníco ; o urânio>
233: o urânio' 235; o urân'io enriquecido em isótopos 235 ou 233; qualquer substância contendo um ou mais
dos materiais supracitados; ou qualquer outra substâncra que seja designada como tal por acôrdo entre, as
Partes contratantes. O têrmo "material físsíl especial" não se aplica aos
materiais férteis.
H) O têrmo "pessoa" designa tôda
pessoa ftsíca ou moral, qualquer grupo de pessoas dotadas cu não de personalidade jurídica, qualquv-v dnstituícão pública ou privada, qualquer lnsttturção ou emprêsa governamental,
com exceção das Partes contratantes.
D O têrmo "na Comunidade" significa dentro dos terrttóríoa ao-s quais
se aplica ou virá a se aplicar o tratado que', instituiu a Comunidade Européia de Energia Atômica (Euratom) ,
ARTIGq

XVI

O presente Acôrdc será submetido

à aprovação do Congresso

dos tmreos do Brasil.

dosEsta~
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ART!GQ XVII

A) O presente Acõrdo entrará em
vigor no dia em que cada uma das
Partes terá recebido da outra notífíca.,
cão por escrito de que foram cumprtdas tôdas as formalidades legais e
constitucionais requeridas para entra;
da em vigor de um tal Acordo e ficará em vigôr durante um pericdo de
vinte (20) anos.
B) Cada Parte contratante poderá
terminar o presente Acôrdo, sob condição de notrficar à outra Parte com
seis meses de antecedência;
C) Na eventualidade de uma denúncia do presente Acôrdo, os acôrdos ou
contratos concluídos no quadro de sua
aplicação continuarão em vigor durante toda a duração dos períodos
para os quais foram estabelecidos; salvotdispoaições em contrário estipuladas entre as Partes contratantes.
Em reconhecímentc de que os representantes abaixo assinados devidamente autorizados para fazê-lo, assrnaram o presente Acôrdo.
Feito em Brasília aos 9 de junho de
,.1961 em dois exemplares em língua
alemã, francesa, italiana, holandesa. e
portuguêsa, cada um dos textos sendo
igualmente digno de fé .
(Seguem-se as assinaturas).
DECRETO N9' 59.252 SETE~BRO DE

DE

1966

20

DE

Abre ao Ministério da Educação e
Cultura o crédito especial de Cr$
974.313.628 snooeceraoe e setenta e
quatro milhões, trezentos e treze
mil, seiscentos e trinta e oito c-ezeiros) , para atender a diversas
despesas.

O Presidente da. República, usando

da?s atribuições que lhe confere o _ar-

tigo 87, item I da Constituição Federal e da autorização _contida 'na Lei
nc 4'.935, de 17 de março de 1965, e
tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos tôrmos do art. 93 do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da·
Educação e touitura, '0 crédito especial de Cr$ 974.313.638 (novecentos e
setenta e quatro milhões, trezentos e
treze mil, seiscentos e trinta e oito
cruzeíros) , para pagamento de despesas discriminadas na referida [ei.
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Art. 2\."1 O crédito de que, trata -o
presente decreto será automàticamente registrado e distribuído ao Tesouro:
Nacional, pelo Tribunal de Contas.
Art. 39 1tste decreto entrará em vi-·
gur na data de sua, publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de setembro de 1966;
1459 da Independência ..e 789 da República.
H.

,CASTELLO BRANCO.

Octamio Bulhões.
Raymundo Mcniz de Araçõo

DECRETO N.959,253 - DE 20
SETEMBRO· DE 1966

DE

Retifica o enquadramento dos cargos'
da Universidade do Recife.
O Presidente da República, usando
da atrlbuiçâo que lhe confere o artigo.
87, Item I, da Constituição Federal' e
tendo em vista o que consta do p{'ocesso nc CCC-GE-843-66 da Corrríssão de Classificação de' Cargos, decreta:
Art. '19 Fica retificado o enquadramento dos cargos do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - da Universidade do Rec.ife, aprovado pelo
Decreto no 51.352, de 28 de novembro'
de 1961,na parte referente a um cargo de Servente, código GL-I04':'5, que'
passa a Auxflrar de Portaria, código

GL-303-7.A.

Art. 29 Fica retificada a relacãonominal que acompanha o Decretonv 51.352, de 23 de novembro de 1961,
para efeito de considerar o ocupante
do .cargo de Servente, código GL104~5, Amaro Ferreira dos Santos, como ocupante do cargo ue Auxiliar
de portaria, código GL-303-7.A.
Art. 3.t:> As vantagens financeiras
resultantes da execução dêste decreto
vigoram a partir de 19 de julho de:
1960c

Art. 49 sste decreto entrará em vigcr na data da sua publrcaçâo, revogadaa as disposições em contrário.
Brasília, 20 de setembrocde 1966;
1459 da Independência e 789 da República"
H.

CASTELLO BR-ANCO

Rayrn,undo Iâcmiz de Aragão
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2iJ

DE

2%6

Retifica o Quadro de Pessoal do Instituto de Aposentadoria e Pensões

dos tsuiustríárias, parte permanen-

te, . aprovadb pelos Decretos n,':me1-08 -51. 349, de 20-11-61,51.576 de
28-11-62.
'

O presidente da República, usando

cas atributçóes que lhe contere

G

ar-

tigo 87, item I, da Ocnstítuiçào Fe-

'ceraj e tendo em vista o que consta
do Processo li'? 3,17-64, da Comissão
de Classífícaçâo de Cargos, decreta:

1Q Fica retificado, na forma
anexos, o enquadramento elos

Art.

dos

'Cargos e funções do Quadl\o de pes150al - Parte Permanente - do Instituto de Aposentadoria e pensões dos'

'Industrtártos, aprovado pelos Decretos "n? 51.349, de 20 de' novembro de
1961, e 119 51.576, de 28 de novembro
de H}62, bem como as relações normnaís dos 'respectivos ocupantes, na
forma por que segue:
Art. 29 Os efeitos do disposto neste.
decreto retroagem a 19 de .julho de
1960.
'
Art. 39 Rste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 78'1 da Re'pública.
H. CASTELLO BRANCO

L. G. do Nascimento e Silva

Os anexos a que se refere o artigo
1 9, inclusive a relação nominal,
'foram publicados no D.. O. de 27 de
setembro de 1966.
DECRETO N9 59.255 SETEMBRO DE

DE

20 DE

1966

Cria junções gratificadas no Quadro
de Pessoal do Ministério da Fazenda, e dá outras' providências:'

o presidente da República, usando
da atrlburçâo que lhe confere oartigo 87, item I, da Constituição, e 'tendo em vista o artigo 11 da Lei número 3.780, de 12, de julho de 1960, de-

.creta:

,Art. 19 Ficam criadas, no Quadro
de P.essoal - Parte permanente - do
Mínistérto da Fazenda, e classificados,
em caráter provisório nos símbolos
7-1" e -8-F, respectivamente, as runcões graürrcaüas rte Encarregados das
'Turmas de Aquisição (T .A.) e de
Admtnistraeâo (T. Adm.Y;" previstas
no Regimento da Biblioteca do mesmo Ministério, aprovado pelo Decreto
E'? 52.223, de 2 de julho de 1963.
Art. 29 A despesa com a execução
déste decreto será atendida pelos recursos orçamentários próp!"lO::;.,
Art. 39 ftste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República .
H.

CASTELLO BRANCO

Oct.av'io Bulhões

DECRETO N9 59.256 SETEMBRO DE

DE

20

DE

1965

Dispõe sôbre enquadramento de ser_
vulores da Escola Industrial de
Cuiabá e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
tendo em vista l> disposto no pa-rágrafe único do art. 23 da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962,

decreta:
Ar-t. 1° Fica aprovado, na forma da
relação nominal anexa, o enq uadramenta dos' servidores da Escola Inctuatrtal de Cuiabá amparados pelo
parágrafo único do a-rt. 23 da Lei
nv 4.069, de 11 de junno.de aüsz, bem
corno a respectiva relação nominal.

Art.

2º Os valôres dos mvcís de

vencimentos dos cargos a que se refere o artigo anteríor são os constantes da Lei no 4.069 de 11 de junho
de 1~62, reajustados pelas Leis números 4.242, de 17 de julho de 1963,
4.3~5, de 26 de junho de 1964, e .4.863,
de 29 de novembro de 1965.
Art. 39 Os efeitos dêste decreto
prevalecem a partir de 17 de junho
de 1963.'
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Art. 49 -O' órgão do pessoal apostllará os títulos 'dos servidores abran.,
,-gidos por êste decreto ou os expedirá
aos que não possuem,observando °
art. 188 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
Art. .,59 O enquadramento a que
se refere êste artigo não homologa
situação que, em virtude de síndícân.,
da, devassa ou inquérito admínístratãvo, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária a normas admínis.,
tratívas em, vígor ,
Art. 69 &3te decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo:
Brasília, 20 de setembro de 1966;
.145Ç da Independência e 7SQ da Repúbríca..
F.
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Ies da Série de Classes de Assistente
de Ensino Superior, código EC~503
17, para inclui-lo como ocupante do
cargo da Sérâe de Classes de Professor de Ensino Superior, código EC502-18.

Art. 39'OS efeitos da retificação a
que se refere -êate decreto prevalecerâo a partir de 19 de julho de 1960.
Art. 4 9 ~ste decreto entrará em vig... r na data. de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2'] de setembro de 1966;
J.45ç da Independência e 789 da Rç.,
pública.
.
H.

CASTEI,r.ll BRANCO .

Raymundo Moniz de Aração,
CASTEl,LO BRANCO.

Raymundo Moniz de Aragão.

A relação nominal anexa foi /pubh-cada no .D.O. de 27-9·66.

DECRETO N.9 59.258 -

DE
SETEMBRO 'DE 196õ

21

DE

Cria o Consulado Honorário do Brasil
em Monróvia, Líbéria

DECH,ETO NQ 59.257 SETEMBRO DE

DE

1966

20

DE

Retifica enquadramento de cargo, do
Ministério da Educação e Cultura

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no
art. 48 da Lei nv 3.780 de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 1Q Fica retificado o Quadro de
Pessoal -' Parte Permanente - a que
se refere o art. 19 do Decreto número 52.794, de 31 de outubro de
1963, que dispõe sôbre c enquadramento dos cargos, funções e empregos da Faculdade de Odontologia da
Universidade do Rio de Janeiro, para
efeito de excluir um cargo da Série
de Classes' de Assistente de Ensino
Superior, código EC-503-17, e incluir
um cargo de Professor de Ensino Superior, código EC-502 .18.
Art. 2(1 Para efeito do que dispõe o
artigo anterior, fica retiiicada a 1'e.laçâo nominal que acompanha o qua.d ro de pessoal' - Parte Permanente
- .da Faculdade de Odontologia da
Universidade do Rio de Janeiro, com
.a exclusão de Geraldo de Sousa- 'I'el-

O Presidente da República, usando
da .atríbuíção que lhe confere o .artígo 87, n.c I, 'da Constituição Fe~
deral, e nos termos do § i.c do arngo 27 da LeI nv 3.917, de 14 de julho de 1961, decreta:
Art. 1.Q Fica criado o Consulado
Honorário do Brasil em Monróvía, Li-

béría ,

Art. 2.Q :E:ste decreto entrará em vigor na data de sua publtcação, revogadas as disposições, em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1966;
H5.'t da Independência e 78.Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Manoel Pio Corrêa Junior

pECRETO N.Q 59,2&9 . SETEMERO DE

DE

1966

22

DE

Retifica, o enquadramento dos carqos,
junções e empregos
do Ministério
da Bâucaçiio e Cultura .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgc 87, item I, da Constituição F~-
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deral, tendo em vista o .dísposto

110

art. 77 da Lei n.o 3.780, de 12 de
julho .de 1960, decreta:

Art. 15' Fica·retificado o enquadramento dos cargos,fUnções e empregos do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente -'- do Ministério da Edu-,
cação e Cultura, aprovado pelo, Decreto n.c 52.794, de 31 de outubro de
1963, na parte .relativa ao cargo de
Professor: de Ensino Secundário, código EC-S07-19, para acrescentar 19

empregos aos 737 . (setecentos e trinta
e sete) ali previstos de "Professor do
COlégio Pedro II -

hortstaa".

'DECRETO N.º 59.260 SETE,MBRO DE

DE 22 DE

1960

Retifica o enquadramento de cargos
e funções da Universidade do Brasil,
aprovado pelo Decreto n.951, 366, de6 de dezembro de 1961, e dá outras.
providências.

O Presidente da República, usando,
das atribuições que lhe confere o artigo 87, ítem I, da Constituição Pederal, e tendo em vista o disposto no
art. 48 da Lei n,v 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:

Art. 2.9 Fica alterada a relação noArt. 15' Fica retificado o Quadro,
minal que acompanhou o Decreto núExtraordinário do Pessoal - Parte
mero 52.7'94, de 31 de outubro de Permanente
da
Universidade do.
1963, a fim de incluir como ocupantes Brasil, a que' se refere o ai-t.. 18 do '
dos 19 (dezenove) empregos a que se Decreto n.c 51.366, de 6 de dezemrefere .o artigo anterior os seguintes bro de 1961, para efeito de incluir um
cargo na Classe de jnstrutor > Enservidores:
sino superior, código EC-504-10,
.
1) Abelardo Assunção Magalhães;
Art.
2.9
Para
efeito
do
que
dispõe
2) Alceu Corrêa de Castro;
o artigo anterior, fica retificada a re3) Alcínda da Rocha Ferreira;
lação nominal que acompanha o Qua.
4) Antônio Xavier Teles;
dro Extraordinário do PessoalParte' Permanente da Uníversídade do
5) Boaventura Ribeiro da Cunha;
Brasil, com a inclusão de Guilherme
6) Clovis do Rego Monteiro FÚh0;
Sías Bai bosa como ocupante do cargo.
'1) Darcy Gonçalves;
da Classe de Instrutor do Énsino Supenar, 'código EC-5ü4-16.
8) Fábio Braga de Castro;
9) Geraldo Monteiro de Carvalho;
Art. 3.9 Os efeitos da retdfícaçãc
que se refere este decreto prevalece10) Haroldo Sumner Negrâo;
rão a partir de 1.9 de julho de 1960.
11) Heloisa de Andrade;
Art. 48 As despesas com a execução
12) Letícia Margarida Barth Mourl\
dêste decreto serâo atendidas com os
do Vale;
recursos financeiros concedidos à
13) Maria Luiza Gomes Pereira;
Universidade Federal do Rio de Janei14) Mario Pires de Souza;
ro, antiga Universidade do Brasil. '
15) Nilza carvalho de Andrade;
Art. ::;,.9 'Este decreto entrará em vi16) Norma Lima do Rego Monteiro;
gor na data de sua publicação, revo17) Nelson Zarur;
gadas as dísposíçôes em 'contrário.
18) Odete Ineco; e
Brasilia, 22 de setembrcde 1!>ó6;
19) Octávio Teixeira de Bríto.
145,9 -da Independência e 78.9 da Re.
Art. 3.9 As vantagens financeiras pública.
resultantes deste decreto vigoram a
H. CASTELLO BRANCO
partir de 1.º de julho de 1960.
Raymunao Moni~ de Aragão
Art. 4.9 zste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, 1'e·,
DECRETO N.Q 59.261 - DE 22 DE
vogadas as disposições em contrário.
SETEMBRO DE 1966
Brasília, 22 de setembro de 1966;
145.9 da Independência e 78.9 da ReRetifica o Decreto nS' 57.530, de 2&
pública.
de dezembro de 1965

a.

H. CASTELLO BRANCO
Raymundo Moniz de Aragão

o Presidente da República, tendo
em. vista .o que .consta dos processos:

ATOS no

ris.

CCC-897-65

e

PODER

.CCC-GB-1.268-66,

da comissão de Classificação de Cargos, resolve:
Retificar o decreto número 57.530,
de 28 de dezembro de 1965, publicado
no Diário Oficial de 29 do mesmo
mês e ano, para declarar que onde
se lê "18 - Assistente de Ensino Superior, 'Código EC-503-17" leia-se "18
__ professor de Ensino superior, código EC-502-18".
Brasília, 22 de setembro de 1966;
1455' da Independência e 785' da República.

EXECUTIVO

~19

Art. 4.9 A despesa corr; a execução
dêste decreto será' atendida com os
recursos financeiros concedidos à Universidade Rural de Pernambuco.
Art. 5.9 Este decreto entrará em 'vigor na data. de sua publicação, revogadas aa- disposições em contrario.
Brasília, 22 de setembro de 1966;
145.9 da Independência e 78.9 da República.
H .. CAS~ELLO BRAN'cO

Raymundo. Moniz de Araoão

H., CASTELLQ B:3.ANCO

Raymundo Moniz de Aragão

DECRETO

5-9.262 -'--. DE 22
SE.TEMERa DE 1966
N.9

DECRETO N9 59.263 - :DE: 22 DE
SETEME,RO DE 1966
DE

Auera o Decreto n5' 51.666, de 17 de
janeiro de 1963, que retificou o QuadJ'O de Pessoal da Universidade Rural de Pernambuco" e âa outras orovi-dências.

o Presiden te da República, usando
das atribuições que lhe confere o m:tígo 87, item I. ,da Constítuíçào Federal, e tendo em _vista o disposto no
art. 48 da Lei n.c 3.780, de 12 dejulho de 1960, decreta:
Art. 15' Fica retificado, em cumprimento a decisão .judícial, o 'Quadro de
Pessoal - parte Especial a que -se refere o art. 25' do Decreto n.c 51.666,
de 17 de janeiro de 1963,. que dispôs
sõbre o enquadramento da Uníversídade Rural de Pernambuco, para efeito
de -excluír um cargo da série de classes de assistente de Adminístraçâo,
AF-601.14.A, e incluir um cargo de
Procurador de 3.? Categcría.
Art. Z.9 Para efetto do que dispõe
o artigo anterior, fica retificada a
relação nominal que acompanha o
Quadro de Pessoal - Parte Especial
- da Universidade RUTal de Pernambuco, caril a exclusão de Antônio Luiz
dos Santos da . série de classes de Assistente de Administração, AF-601.14.A;
para incluí-lo como ocupante docargo de Procurador -de 3.~ Categoria.
Art. ·3.9 Os ereítos da retificação a
que se refere este decreto prevalecerão a partir de 15 de junho de 1962.

7ria o Quadro Especial de Funcionártcs da Faculdade de Direito de
Cuiabá. e dá outras prcoiâéncias,
o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

artigo 87, ítem I, da Constttutçãc Federal e tendo em vista o disposto no
artigo 79 ela Lei na 3.877, de 30 de
janeiro de 19G1, decreta:
Art. 19 Fica criado. na forma do
anexo, que constitui parte integrante
deste decreto, o Quadro Especial I de
Funcionários da Faculdade de DirE.i'to de Cuiabá, federalízada pela Lei
nv 3.877, de 30 de janeiro de 19ô1, bem
como aprovada a relação nominal dos
servidores que deverão ser aproveitados em cargos integrantes do mes'mo, a saber:
Art. 29 O provimento e. a Vacância dos cargos integrantes do Quadro,
ora criado são da com petên.na do
Presidente da República.
Art. 39 O órgão de pessoa! do Mínístério da Educação e Cultura apostdlará os títulos dos servidores abrangtdos por êste decreto ou (;.5 expedirá
aos que não os possuírem.
Art. 49 As vantagens financetras
dêste decreto vigoram a parcír de 30
de janeiro de 1961.
Art. 59 A despesa com a execução
do disposto neste decreto será atendida com os recursos ffnanceíros concedidos a. Faculdade de Direito de
Cuiabá.
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Art. ,69 o presente decreto entrará
'em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrá-

rio.
Brasília, 22 de setembro de 1906;
1145(,1 .da Independência e 789 da Re(Pública.
H.

EXECUTIVO

DO PODER

Art ... 4.9 O presente decreto entrará
em: vigor na data de sua publicação,
. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de H!66;
145.9 da Indepenúencía e 78.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Zilmar de Araripe Macedo

CASTELLQ BRANCO

DECRETO N.'? 59.265 - DE 22 DE
SETEMBRO DE 1966

Raymundo Moniz de Araçõo

o anexo a que se refere o art to
inclusive a relação nominal, f~ram
publicados no D.O. de 27-9-1966'.
DECRETO N.Q 59.264 S~BRO

DE

DE

22

DE

1966

Declara de utilidade p'1Íblica, para tins
de aeeooropruiçao, o imóvel que
menciona, necessário ao Ministério
da Marinha.

o

Presídente. da República, usando

das atribuições que lhe confere o' artigo 87. inciso 1, da Constituição Fe-

deral, decreta:
- Art. lo'? E' declarado de utnídade
pública, para fins de desapropriação,
de acôrdo com J art. 65>, combinado
com o art. '55>, alínea a, do Decretolei n.c 3. 365~ de 21 de junho de 194i,
o imóvel constttuídc do terreno e benfeitorias, com, área total de 924,50 m2,
localizado na cidade de Vitória, na
Praça do Trabalho u.c 66, Estado do
Espírrto Santo, de propriedade de D.
Eeatrice Monjardín caeteuo Branco.
Art. 2.9 O imóvel a que se refere o
artigo anterior destína-se . ao Mtnístérto da Marínna, para sede da Capítanía dos Portos do Estado do Espírtto Santo em Vitória.
Art. 3.9 Fica o Ministério da Marinha autorizado a promover a desapropriação em apreço, correndo as
respectivas despesas a conta dos recursos do referido Ministério.
DECRETO N959.266 -

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, o imóvel que
,menciona, necessário ao Ministério
da Marinha.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da, Constituição Federal, decreta:
Art. 1.9 E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
de acôrdo com o art. 6.9, combinado
com o art. 5.9, alínea a, do Decretelei n.c 3.365, de 21 de junho de 1941,
o imóvel constitu1do do terreno e benfeitorias, com a área de 398,OOm2, localizado na cidade de' Vitória, na rua
Professor Adolfo de Oliveira n.c 59,
Estado do Espirito Santo, de proprtedade do. Sr. Carlos Guilherme Lima.
Art. 2.9 O imóvel a que se refere o
artigo anterior destina-se ao Ministério da Marinha, para residência do
Capitão dos Portos do Estado do Espirita Santo em Vitória.
Art. 3,9 Fica o Ministério da Marinha autorizado a promover a desapropriação em aprêço, correndo as
respectivas despesas a conta dos recursos do referido Ministério.
Art. 4.9 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
-revogadae as disposições em contrário.
Brasilia, 22 de setembro de .1966,
1455' da Independência e 78.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Zilmar de Araripe Macedo
DE

23

DE SETEMBRO DE

1966

Declara míortt-u-us ao tiesenrcêuimento do Nordeste, para efeito de isenção
de quaisquer imaostoe e' taxas federais,. a importação dos equiqxmienros
natos, 'Sem similar ruicumat registrado, neste descritos e consignados
à emprêsa "Co.üecçôes Londres S .A. ", de Olinda (Pe;).

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 37, item 1, da Censtitutção Federal e nos termos do art. 18, da Lei
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número 3.692, de 13 de dezembro de 1959', e, ainda, considerando
que o Oone.elho Delíberatrvo da Supertntendência do Desenvolvimento
do Nordeste (SUDENE), através da Resolução numero 1.985, de 2 rte
dezembro de 1965, aprovou Parecer da Secretaria Executiva daquele órgão,
:P;'( PrJl'Qü tosse reconnecída jmontáne. para O desenvolvimento da região,
pala efeito de isençao de" quaisquer Impostos e, taxas federais, a ímportaçâc de equipamentos nCYGs, sem símüar nacional registrado neste descritOH, a serem ímportanos pela emprêsa "Confecções Londres S,A. '', de
Ounoa (Pe) e destmadus a implantação de uma indústrln de confecções
calças e camisas;
Considerando o atestado pele Conselho de PoliticaAduaneira;
_Cousíderanoo, enrzrn, (l mais que consta da' Exposição
Motivos em
q-uc C Superintendente de SIJDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
-e-.

de

Art. 19 Fica declarada príoritárfa ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de rsençáu ;1 quaisquer impostos e taxas federais a importaçao de equtpamentvs nov 8, sem simuar nacional registrado, a seguir desentes f consignados à empresa "COnfecções Londres S. A,", de Olinda
(Pernambuco) :

\
Item

I

Especificação

I

!

I
I
i
I

1l1aquma 61.400-A da

'I
I
1

I

J

I

I

J

6

v, .monofásic o 3.6001
Peso bruto 28 kg . .".···".,.1

I ' .

I

I

!
I
I

1

I

I

I

i Cabeçote de máquina de costura sim-I

I

j Máquina 61.400·l] da. "Union Special"

3

I

1

I

i
I

i
1

I
1

522

I
I

ples de alta velocídaóe. Faz de 5 aj
,25 pontos per polegada. Indícada]
para trabalhar com tecido médio el
pesado. Lançadeira rotativa. Lubrí-]
ftcação automática' na parte mrencr.!
Peso bruto 35 kg . . . «««««··««.1

1,145

1
I
I
I
1

0,300 KW - 2:.iQ

rpm .

US$

J

1
Máquina 1J23 - E" G-(L Baetmxm Iâactune j
Company - USA
I
J
1
I Ferramenta par-a cortar tecidos de todos I
I
os típos. Paca _vertical com afiador, I
i
completamente automático, por slste-]
I ma de rttas. Com motor elétrico]
I

CIF

J

1
I

I
I
I

1

1

I
I
I
I
I

"Umcm Sp-ectal")

) Cabeçote de mangueira de costuro, sim-I
I
ples de att", velocidade. Faz de 5 aj
1
:d5 pontos po- .polegad.a. Lançadeíra.]
I
rotativa. Lunrtrícação automática na]
1
parte il1Ie.rio·, Mostrador visual para J
I
vertncar o nível de óleo. Indicada]
t para trabalha- em tecidos leves e- mé-]
!
dias. 5.000 rrL":.. Pêsc bruto 35 kg. AI
I
ser montada sôbre a mesa e motor dei
)
0,300 KW -3t<.ú v. trffásíco ,··, .. , .. 1
2

a ser

J importada

j

1

I
\
I Quantidade I Valor Total

I

I

I

I
9

I
I

~.718
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Total
US$

I

4

I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
o. I
I
I
I
I
I
I
I
6

491

533

;1

i

I
I

i
I
I
I
I
7

I
I
I
I
i
I
i
i
I
I
l>

495

[I

I

401

I
I

i
I
I

I
I

I
i

852'
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j

Item

I
I

Isspeclfieaçâc

11

I

I
I
i
i
I
I

I

I

I
I
[

I

I

,

I'--~~

9

\ Quantidade \ Valo!" Total
I a ser
I
I importada I CIF " US$

I
I'
I
I

BIâquina 258 ~ 'N ~ 105/333 da
I
"Dorlwpp" - Alemanha
I
Cabeçote de máquina plana, de 2 (duas]
agulhas, 2 lançadeiras rotativas e 41

linhas. COm transporte combinado doi
dente e da barra das agulhas, e faca I
entre as agulhas. Destinada para ra-]
ser vivos em bolsos de calças e artd-]
gos similares. vciocroeôc oc 2.800)
rpm . Pentea até 4,8mm. Será assen-]
tada sobre mesa e motor de 0,300 KW I
- 380 v, trifásico. Pêso bruto 60 kg. j

I

I
[

I

I

I

I

I

I

I
Total

I

[

I

22

I
I
I
I
I
I

607
6.764

Parágrafo único. Com respeito aos motores elétricos que acompannam
a maquinaria, fica sua símílaridade, para efeito da isenção de que trata.
o presente' decreto, .para ser encaminhada pela alfândega de destino" quando
ôo cesembaraço aduaneiro. lia hipótese de os mesmos seguirem regime tarírãno próprio, observando-se o disposto na Circular n9.16, de 28 de agôsto
de 1958 do Sr. Ministro da. Fazenda.
Art. 29 'sere decreto entrará em vigor na. data de pua' publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1966; 1459 da Independência e 739 da República,
H. CASTELLO

BRANCO

octaoio Bulhões
João Gonçalves de Souza

DECRETO N9 59.267 -

DE 23 DE SETEMBRO DE 1966

Decun a -prioritória: ao tiesem.onnmento do Nordeste, para efeito de isençã-o
de quaisquer tmoostos ~ iaxas federais, a importação dos equipamentos
novos, 'Sem emutar nacional registrado, neste descritos e consignados
à, em-presa "serraria tâaosaranâuba Ltaa:" de Salvador (BA).

o Presidente na República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição Federal e nos têrmos .do art.. 18, da Lei
número 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda. considerando
que o Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste ~ SUDENE - 'através da Resolução número 2.131, de' 2 de
fevereiro de 1966, aprovou Parecer da Secretaria Executiva daquele órgão,
propondo fôsse reconhecida prioritária para o desenvolvimento da região,
para efeito de ísençáo ua -quaisquer impostos e taxas federais, a importação de equipamentos novos, sem similar nacional, registrado, neste descri:"
tos, a serem importados pela emprêsa "Berraria Massaranduba Ltda;". de
Salvador (BA) e destinados à ampliação e modernização de sua indústria.
Ccnsíderandc o atestado pelo Conselho de Politica Aduaneira;
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Considerando, enfim, o lT.8.::'::: que -consta da Exposição de Motives em
que G Supertntendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Dclíberatrvc do mesmo órgão decreta:
ArL Iv Fica declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de' isenção de quaisquer impostos e taxas federais a- importação de equipamentos novos, sem stmnar nacional registrado, a seguir dea-

crtros e consignados à emprêsa "Serraria Massaranduba Ltda , ", de Salvacoe (BA):

I

nem

I

j Quantidade [Valor ~otal
j
a ser
I
j importada I crr US$

Especificação

I
I
I
I Guindaste móvel "Jones" de fabricação I
da K & L Steelfonders and Engineersj
I
Ltd., moôêle KL-55M. Equipado comi
I
motor Diesel Perkíns 4.192 resfriado I
I
por radiador, desenvolvendo 38, 5 HPI
I
I

I

I

'I
I

I
I
I
I
I
I
I
II
I

I
I

!

4.000 Kg.). Capacidade de carga]
6.250 Kg.
Pêso do g u n d a e t e]
10.000 Kg. Altura livre sóbre o solo I
0,25. Lança reta de viga "u" .com]7,6m de, comprimento, fornecida comi
366m de cabo de aço, bloco de retôrno]
e Indicador de raio e carga
!

II
I
I
I
I
I

I
I
I

I

j

]

1
I
1
I
!
1

I
i
I
I

í

contrapêso para um só cabo: Dois]
faróis, duas 'lantei'nas, üumtnação dai
lança e da cabine; Enchedor de pneus]
acionado pelo motor do guíndaste.]
com calibre de pressão e mangueira; I
Jndícador áudio-visual de segurança da!
carga com sinal luminoso e campad-]
nha: Cano com ~ ,perfil cortado para I
um comprimento de lança; Jnterrup-]
tal' automático do limit-e de içamento I
de carga; Limpador de pára-brísa: I
Adaptação de cabine ao clima tropical I

Tota!

1

1

I
I

15.815

j

I
I

I

1
f
J

I
1
I
I
1

I

I
I

I
i

1I
I

·.··············'···1

_

I
I
I
I
i

em 1.500 RPM. Montado sôbre quatro]
rodas com pneumáticos para serviços [
pesados 10.00 ---:- ,20 x 14 lonas. Cabí-]
ne equipada-com quebra-sol e espelho I
retrovisor. Velocidade de operação le-I
vantamento de 18,8 a 56,3 m/minvMo-]
vtmento da lança, do ruío máximo ao]
mínimo 40 a 80 segundos. Rotação I
de estrutura superior em cada direção I
de 3,6 a 7,2 Km/h. Raio de rotação I
de 7,5m. Rampa máxima sôbre ter-]
rena liso 20 % (a/carga}, 10% (c/car-]
'ga de 2.000 Kg), e 7% (e/carga dei

I Bquipamenics adicionais
I
I
I constante de: Um gancho giratório el
I1

1
I
j
I
I
[

1.063

16.878
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Parágrafo único. Com respeito aos motores elétricos que acompanhem,
a maquinaria; fica sua símílat-ídade, para efeito da isençao de '.que trata
9 presente Decreto, para ser examinada pela alfândega de destino, quando
C'O· desembaraço aduaneiro, na .hipótese de os mesmos segurrem regime tartíárío próprio, observando-se o disposto na Circular nv 1G, de 28 de agôsto
de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.
Art. 29 Este decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1966; 14"5'? da Independência e 78Q da Re~
pública..
H. CASTELLO BR,1NCC

Octavio Bulhües
João Gonçalves de Souza

DECRETO N'? 59.262 -

DE

23

DE SETEMBRO DE

1966

Abre, ao Ministério da Agricultura, o crédito especial de crs 74.344.128 (setenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, cento e vinte e
oito cruzeiros) para o fim que especifica,

o Presidente da República, usando da autorização contida no art. 1Ç, da
Leü nv 4.871, de 2 de dezembro «e 1965, tendo consultado o Tribunal de
Contas e ouvido o Ministério da Fazenda, nos têrmoa do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1Q f: aberto, ao Minisr·ô!1c -da Agricultura, o crédito especial de'
Cr$ 74.344.128 (setenta" e quatro milhões. trezentos e quarenta e quatro mil,
cento e vinte e oito cruzeíros) . para, o Estabelecimento Rural de -Tapajós
atender a despesas com o pagamento de atrasados relativos a pessoal e de
dívidas decorrentes de fornecimento de material, como segue:
1 - salários atrasados, correspondentes aos meses de março
f; abril de 1961 ,
.
20. 2õ5. 951,40
2 - complementaçâo do salárlo-minimo (arb. 65, parágrafo
único clt!. Lei ns 3.780. de 12-7-60), de outubro de 1960
8.695.037,70'
a fevereiro de 1961
,
','
.
3 - contribuições atrasadas, devidas. ao Instituto de Apo22.045.273,90
sentadoria e Pensões d06 Industrlários
.
4 - contribuições atrasadas, devidas ao Instituto de Apo15.884,90
sentadoria e Pensões dos MaJ'itimos
.
2.066,70
5 - Impôsto .Sindical dos Maríbímos
,
.
6 - dívidas contraídas nas praças . de Belém, Santarém,
Belterra e Fordlândía, decorrentes de' fornecimento de
23.329.913,50
_
.
diversos materiais
TOTAL ..................•........................

74.344.128,

Art. 29 asee Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3'? Revogam-se.as disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1966; 145Q da Independência e 78Q da.
República.
H. CASTELL-o ERANCO

Octavio Bulhões
Severo Façunâee Gomes
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DECRETO N9 59.269 Cria

junções

DE 23 DE

DE 1966

SETEMBRO

gratijicadás na parte

Pevmanemie do Quad1'o as Pessoal
do Ministério da Aeronáutica.

o Presidente da República, usa~do
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da constituição Federal, e
tendo em vista o artigo 11, da Lei nu'mero 3.780, de 12 de julho de 1960,
decreta:
Art. l Q Ficam incluídas, em caráter
provlsórfo, na Parte Permanente do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Aeronáutica, 2 (duas) funções gratificadas:
1 (uma) de Chefe de Secâo de Estattetíoa da Diretoria de ~Rotas PAlE~S,

símbolo

3~F;

<:11'0 de Pessoal -

atender às Chefias das Seções de Pes-'
scal Civil·, de Cadastro e de Comprovantes, da Pagaóorta de Inativos e
Pensionistas da Aeronáutica, previstas
no Regimento aprovado pelo Decreto
número 57.4'~6, de 14 de dezembro de
,1985.

Art. 2° A despesa resultante dêste
decreto será atendida pelos recursos
orçamentáríos próprios.
Art. 39 aste decreto

.orçamentárroa

próp~'ios.

Art. 39 A designação para o exercicio das funções ora criadas será
_processada na forma da legislação em
vigor,
Art. 49 O presente Decreto entuará
em ,vigor na data de SUa pubncaçâo,
revogadas as díspostçôes em contrario.
Brasília, 23 de setembro de 1966;
145~ da Independência e 789 da Re:pública.

'

H . . CASTELLO BRANCO

Eduardo Gomes

DECRETO N9 59.270 SETEMBRO

DE

23

DE

DE 1966

'Cria junções gratificadas na Pagadoria de tnanooe . e Pensionistas do
Ministério da Aeronáutica e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição. que lhe confere o artigo 87, item I, da Constítuíçâo Federal, e tendo em vista o art. 11 da
Lei nc 3.780, de 12 de julho de 19S0,
decreta:
Art. 19 Ficam incluídas e-cjasalfícartas, em caráter prosrsórto, no Qua-

em

Brasília, 23 de setembro de 1966;
1459 da Independência' e 789 da Repúblicà..
H.

CASTELLQ BRANCO

Eduardo Gomes

1 (uma) de Secretário do Diretorceral da Diretoria de Rotas Aéreas,
Art. 29, A despesa resultante 'dêste
Decreto será atendida pelos recursos

entrará

v'gcr na data da sua publicação, revogaôas as disposições em contrário.

e

.símbolo 9-'F.

Pa-rte Permanente,

C!9 Ministério da Aeronáutica, 3 (três)
funções gratificadas símbolo 8-F, para

DECRETO

N9 5,9.271 DE 23 DE
SETEMBRO _DE 1966

Altera o Reçímento da ContàdoriaGeral da República, tuprcnxulo pelo
Decreto' número 1.508, de 12 de novembro de 1962.

o Presidente da República, usando
da atrtbuicâo que lhe confere o artigo
37, item ( da Constituição Federal,
Decreta:
Art. 1Q O parágrafo 19 do artigo
4Q e o artigo 37 do Regimento' da
Contadoria-Geral da República; aprovado pele Decreto número 1.508, de
12 de novembro de 1962, passam -a ví.,
gorar com a seguinte redação:
"Art. ~
,
'
,
.
§ 1" A Contadoria Seccional' (CSJ
junto ao Ministério da Fazenda com»reende:

.-

Turma de Tesouraria-Geral (T. T. )
'I'urma da P Pagadoria (T.P.-l)
Turma de Contrôle de Pagamento

de Pessoal (T.e.p.F.)

.

Turma da 2:). P~gadória (T.P.-2)
Turma de Centralízaçâo ,(T. C.)
Turma de Restos a pagar (T..R.P.)
Turma de Serviços Auxiliares (T.A.)
Turma, de Créditos e Empenhos
(T.e.E.)" .

ATOS DO PáDER EXECUTIVO

"Art.: 37. As Turmas da P- Pagadorta e de Contrôle de Pagamento de
Pessoal, compete:
A)
A Turma da 1a Pagadorta
(T.P.-)J :

I ~ escriturar O" "Diário" e o "Razão" e os livros auxllíares;
II - levantar os balanços financei-

ros e patrimoniais mensais e definitivos, e bem assim as respectivas demonstrações;
III ~ ínrormar os processos relacíonados com as atividades dá Turma;
IV ~ emitir, corresponder e regis-trar os avisos de lançamentos relatavos às operações por "Movimento de
Fundos".
B) A: Turma de Contrôle de pagamento de Pessoal (T.C.P,P.):
I - examinar "a prtor-l" as despesas de pessoal, compreendendo:
~.
a) conferência aritmética de avisos
de crédito:
b)- conferência do resumo para a
contabilização das relações com os
avisos de crédito;
.
II -- examinar e conferir os processos de pagamento a cargo da, Contadoria Seccional junto ao Ministério da
Fazenda;

UI ~ examinar e confertr os processos de. pagamento de pessoa; oriundos das -demais' Contadorias Seccionais, cuja hqutdaçâo é efetuada ata-avés da. rêde bancária",

Art. 29 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-.
gadas as disposições em contrária.
Brasília, ,23 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Repú-'
bltca ,
H. CASTELLo BRANCO
Odavio Bulhões

bro de 1963, para o fim, de excluir da
relação numérica e ncmínal constante da, Letra -F ~ Ministério da In-

dústria e do Comércio e incluir na
Letra 'C ~ Ministério da Agrãcultura,
o Oficial de Administração, classe A,
nível 12, Maria Lúcia Fontes D'Avila.
Art. 2° reste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Bí'asília, 23 de setembro de 1966;
1450 da Independência e 789 da República,
H. CASTELLO BRANCO

Severo Fagundes Gomes
Paulo Egydio Martins
DECRETO N'? 59.273 - DE 23 DE
SETEMRRO DE 1966

Promulga o Acôrdo de intercàmbio
'Cultural Brasil-Casta-Rica,

o

Presidente da República
Havendo o C o n g r e s s o Nacional
aprovado, p e I o Decreto Legislativo
mv 5, de 21 de março de. 1966, o Acôrdo .de Intercâmbio Cultural com a
República da Costa Rica, assinado em
"19 de novembro de 1964;
E havendo sido trocados os respectivos Instrumentos de ratdfícacâo no
.Rio de Janeiro, em 19 de agõatc de
'1966;

Decreta 'que o mesmo, apenso por
cópia, ao presente decreto. seja executado e cumprido tão inteiramente
como nêle se contém.
Brastlía, 23 de setembro de 1966;
'1459 da Independência e 789 da Repúbüca..
H,

DECRETO N° 59. 272 ~ DE 23 de
SETEMBRO DE 1966

- Retifica a relação Nusnéricà e Nominal anexa ao Decreto n 9 53.076, de
4 de dezembro de 1963,

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
37, Item I, da Constituição Federal,

'decreta:
Art. 1g Fica retdfícado o Anexo I
do Decreto nc 53.076, de 4, de dezem-
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CASTELLO ,BRANCO

M. Pto Corrêa

DECRETO N9 59.274
SETEMB,RO DE

~ DE

23

DE

1966

Eleva à categoria de EmlJaixada a
Representaçao Diplomática do' Brasil' junto à Ordem Soberana e Militar de Malta.

o presidente da República, usando
da atribuição, que lhe confere o ar-

ATOS :00 PODER 'ExEcuTIVO

tigo 87, Incisos- I e VI da Constituição,
e nos termos do parágrafo único do
Art. 21 da Lei ns 3.9"17, de 14 de julho de 19tH, decreta:
Art. 19 Fica elevada à categoria
de Embaixada, sem ônus para o 'TEsouro Nacional, a Representação Diplomática do Brasil junto à Ordem
Boberana e Militar de Malta.
Art:' 29 A Missão de que trata o
'artigo anterior será 'cumulatdva CL'm
a Embaixada do Brasil junto à Santa

Art. 29 :E:ste decreto entrará em 11[gor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em oontrárto.
Brasília, 23 de setembro de 1966;
1145Q da Independência'
H.

CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva
Zilmar ,de Araripe Macedo
Adhemar de Queiroz
Manoel Pio Corrêa Jün~o1"
Ocuiuio Bulhões
Jayme de Aran10
Severo Fagundes Gomes
Raymundo Moniz de :1mgáo
L. G. do Nascimento e saoo
Eduardo Gomes
Raymundo de Britto
Pauto Egydio Martins
Benedicto Dutra
Roberto Campos
João Gonçalves de Souza

Sé.

Art. 39 nste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as mspostçoes em contrar~f3.
Brasília, 23. de setembro de 1966;
1145Q da Independência e 789 da Repúbhca ,

H.

e ,'189 da Re-·

'Publica.

CASTELLO BRANCO

M. Pio Corrêa

DECRETO
DECRETO N9 59.275 SETEMB,RO DE

N9 59.276
SETEMERO DE

DE 23 DE

1966

Dá nova redação ao artigo 3" do Decreto n 9 51. 320, de 2 de setembro
de 1961, qUe dispõe sôbre o 'ezpediente das repartições públicas ~ o
horário de
trabalho do tumcionalWmo.

o Presidente da República, usando

da atrfbuíção que lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição, decreta:
Art. 19 O artigo 3Q do Decreto numero b.l. 320, de 2 dê setembro de lflfi1,
passa a vigorar com a segumce reda-

çãc:

"Art. 3Q As reparttçôesvrtscats
ou .arreoadadoras, índustrtars, «e
assistência social, médicas, hospitalares, dentárias, os estabelecimentos escolares, as autarquias
de natureza bancária e os órgãos
em que se executem serviços de
processamento de dadas e apuração mecânica, poderão ter expediente especial, observado o mínimo de 32,30 horas por 'semana."

- DE 23
1966

DE

Extingue o Destacamento Brasileira
da Fôrça Armada Interameriectui

-

"FAIBRAS".

o "Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 87, inciso I, da conetítutcao Federal, e
.
Considerando que pela. Resolução do...
Décima Reunião de Consulta dos Mlrnstros das Relações Exteriores das
Repúblicas Americanas, de 1.4: de jUR
nho de 1966, ficou decidido rotírar d.a
'República Dominicana a Fôr-;:<'t rnteramerícana de Paz, em virtude 'dF' naverem SI d o alcançados os objetivos.
que motivaram a sua .«r i a ç fi. o, de.;;
ereta:
Art. 19 Fica extinto, a partir de 30
de setembro de 1966, o Destacamento
Brasileiro da Fôrça Armada Interamertcana ",FAIBRA8" --' de que
trata o Decreto n9 56.308, de 21 de
maio de 1965.
Art. 29 O Chefe' do Estado.;;M:,>Jor
dás Fôrças Armadas fica autorizado
a. baixar instruções complementares
para a execução do disposto no presente decreto.
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Art. '39 ~ste decreto entrará em vína data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

'gOl'

Brasília, 23 de setembro de 1966;
1459 da Independência e ';8(1 da Re-

·pública.
H.

~ CASTELLO"

Art. 3'? ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação ,"evogadas as dísposíções em contrário.
Brasília,

23 de setembro de 19ü6;

145Ç> da Independência e 78'? da Re-

pública.
H, CASTELLú .BRANCO

BRANCO

Eduardo Gomes

Zilmar de Araripe Maceao
Adhemar de Queh'oz
õaucrao Gomes

DECRETO N9 59.277 - DE 23
SETEMBRO DE 1966

DECREtTQ NQ 59.278 - DE 23
SETEMBRO DE 1966

DE

inclui funções gratificadas na Parte
Permanente do Quadro de pessoal
do Ministério da Aeronáutica.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o arügo-B'I, ítem I,· da Oonstítuíçâo e tendo em vista o arb. 11 da Lei nv 3.780,
de 12 de' julho de 1960, e art. 19 alínea "a", do Decreto nc 54.C66, de 3
de julho de 1964, bem assim o que
consta do processo n» 559 de 1965 da
comissão de .Olassifícação de Cargos,
decreta:
Art, 19 Ficam incluídas, na Parte
permanente, do Quadro .de pe-ssoaj,
do Ministério da Aeronáutica e classificadas provísôriamentc, as seguintes funções ·gratificad:1-'S;
1 - Chefe da 'I'esoursvna da Divisão de Intendência da Diretoria de
Aeronáutica Oivfl, símbolo 4-F;
2 - Chefe da Seção de Pessoal-Oivil da Base Aérea de Braaílía; simbelo 8-F;

Chefe da S'e~a) de Pessoal Cido Quartel Gen eral da 6'" Zona
Aérea, símbolo a-F.
:? -

~d

Art. 2l? A despesa cem a execução
dêste Decreto será atendida pelos recursos orçamentários próprios.

DE

. Declara de utilidade pública, para fins
de
desapropriação o
imóvel que
menciona, necessário ao Ministério
da Guerra.

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso ,I da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropríaçâc,
deacõrdo com o art', 6'? combinado
com o art. 5l?, alínea a, do Decretolei nc 3,365, de 21 de junho de 1941,
o imóvel constituído de um terreno
com área de 185.783,60 ma, localizado
na Avenida D, no bairro Anchieta,
Pôrto Alegre - RS., de propriedade
de Paulo C. Torelly e outros.
I

Art. 2t? O imóvel a que se refere o
artigo anterior destina-se ao Ministério da Guerra.
Art, 39 Fica o Ministério da Guerra
autorizado a promover a desapropriação em apreço, correndo as despesas,
respectivas à conta dos recursos do
referido Mínístério .

Art. 4l? O presente decreto entrara.
em vigor na, data de sua publicação,
revogadas as disposições, em centrário.
Brasília, 23 de setembro de 1966;
H5l? da Independência. e 781? da República.
H.

CASTELLO BRANCO

.Asiemar de Queira;::
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DECRETO NO? 59.279 '-

DE

23

DE SETEMBRO DE

1966-

Dccun a prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de sscnçõo

Ó

de quaisquer impostos e, taxas federais, a importação dos equipamentos

rtvVos, 'Sem similar nacicauü registrado, neste descritos e consignados
à emprêsa '''Companhia Cearense de Cimento Portland - CCCP", de
Fortaleza (CeJ.
o Presidente da Rcpúbuca, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, -ítem I da Constituição' Federal e nos têrmos dei art. 18, ôa Lei
número 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando
que o Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste (SUDENE), através da Resolução número 2.209, de 13 de
abril de 1956, aprovou Parecer da Secretaria Executiva daquele órgão,
prcpcndo íôsse reconheo.da prforitàrta para o desenvolvimento da regfâo,
para erérto de isenção d::: quaisquer impostos e taxas federais, a importaç à o de equipamencos nOV0S. 3C111 similar nacional registrado
neste descritos, a serem importados pela emprêsa "Companhia Cearense de Cimento
Pcrtland - CCCP", de Fortaleza (Ce.) e destinados à mudança do processamento de produção para uma nova modalidade tecnológica por via
seca;

Considerando o atestado pelo Conselho, de Política Aduaneira;
Conaiderandc, enfín. u mais que consta da Exposição de Motivos em
ct-e o Superintendente (!1l SeDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão . decreta:
.
,
Art. 1° Fica declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de ísençâo r'e quaisquer impostos e taxas federais a importaçáo de equipamentos novos, sem similar registrado no pais, a seguir 'descritos e consignados à emprêsa v'Companhia Cearense de Cimento Pórtland.
CCCP", de Fortaleza (Ce.):

I

I

I
.
I
I
I Moinho Tirax-Unidan, n\! 26 x 5,6 díâ-]
metro 2.6000"· mm, comprimento 5,6m,1
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
i
I

I
I
I

Especificação

1

I

I
I

I
2 I
I
I

'I

I

I

I
I

)Quantidade I Valor Total
I a S21' I
I importada I CIF US$

com duas câmaras de moagem pre-]
vistas para uma carga de corpos moe-]
dores composta oe a.e t bolas e 21,5 ti
de cyloromax. O motnho será rorhe-]
cídovcompleto com revestimento dei
placas de aço manganês para 1.'J. câ-]
mara e de' placas de. Dragpeb para ai
2"" câmara, comando com eixo de con-]
tramarcha de 2,5m e duas chuma-]
cerras, redutor de velocidade e motor I
elétrico 3.,SSÜ1Crono de 550 CV com caí-]
xa de manobra
1
Equipamento elétrico para um filtro dei
despceíramento, composto :de um jôgo]
de ejectroõos de emissão e de precí-]
pítaçào, 30In .de ccabo de alta tensão, I
elementos aquecedores, rectífícador dei
selõnío com transdutor, quadro, dei
ccntrôle com instrumentos de medição, I
fusiv€.is,. lâmpadas de alnaf.e chaves I

I

1

I

1

I
I
I
.1

1

1
1

I
I
I
I
I
1
I

117.616,

ATOS
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I

I

Item

j

I

I
----'I

Especificação

I

I

I

I
1

)Quantidade I Valor Total
J
IJ. ser
I
I importada I crs . US$
I

I

de serviço, bem como os restantes]
acessórtos necessártos . A capacidade I
J
de despoeíramento do filtro será dei
I
atoma/mtn . Tanto a caixa do ru-:
I
tro COmo o restante equipamento me-I
I
câníco serão fabricados no Brasil····1
j Separador .rotatívo para a classificação I
J
da farinha crua moída no moinho]
I
'vrrrax-trnruan'', "diâmetro 2.800mm,1
I
inclusive redutor de velocidade coman-]
1I do por correia. trapezoídal, excjusíve]
motor elétrróo de 20 CV para aciona-I
! menta . . . ·.····;· .. ····.···.··.····1
I Equipamento para a alimentação de ra-]
I
rmha crua ao fôrno, composto de um]
I
p-arafuso aümentaôor, duplo, 350 mm]
I
por 4 m, uma cinta "Pendan" e um]
I
oíepositdvo para síncronízar a veloci- I
Idade da cinta e a do parafuso com I
!
a do fôrno inclusive 2 redutores e 21
! motores elétricos de 75 CV para acío-]
I
namento..
I
I Fôrno rotativo de- 3,15' x 2,7 x 94m, parai
I ' a cozedura. da Jartnhe crua em clín-]
i quer, provido do n03S0 arrefecedcr j
I
"Unax" para a refrigeração do clin-]
I
quer. O fôrno será fornecido .com-]
I
pleto e compreenderá: tudo de rôrno]
I
em chapas dê" aço .com 4: suportes I
I
compostos de um anel' de rodamentc]
J
e -dois rodilhos de apoio, ca-da um, COm I
I
as sues chumaceíras correspondentes. I
J
O rõrno será provido de um sistema I
I , de cruz para. utilização eficaz do .caIOl'I
I
contido nos gases do fuma. Além dís-]
I
SO, trem
de comando composto dei
!
uma. corôa dentada com pinhão e das I
I
restantes engrenagens, eixo de con-]
I
trumarcha,' redutor de velocidade e]
1
moto:' elétrico regulàvel de 90 CV, comi
I
caixa de manobras; isolação especial I
! para o tubo de rórno, bem como um]
I
Srupo de motor díesej previsto parai
I
girar o fõrno em Ü.1S0 de falta Q21
I
corrente elétrica
.
'
I
I Equipamento elétrico para," um 'filtro de.I
i
despoeíramcnto, composto de um jôgo I
t
de electrodos de emlseão e de precípí-]
I
taçào, 100m de cab-D de alta tensão, I
I
elementos aquecedores. 2 retificadores I
I
de selênio com transdutor, quadro dei
I
contrôle com' instrumentos de medi-I
Iça0, fusíveis, lâmpadas de sinal e cha-]
I
ves de serviço, bem como os restantes I
acessórios necessários. A capacidade I
I

j

I

3

4

5

6

I
J

I
J

1

I
I

18.536

r

I

I
I

I

1

I
I
!

19.274-

I

I
I
I
!

I

1

I

36.447'

J

I

I
I
J

I

I
I
J

I

I

I
I
I
I
I
I
I

I
!

I
I

1

I
I
I
I

,I

I

1
I

I

1
1

436.168.
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I
..
I
I Quantidade I
a ser
I
I

I
ItEm

ESPECIFICAÇÃO

;1

1 Importada I

I

I
I

despoarramento do filtro será 1.0201
metros cúbicos por minuto. Tanto a]
caixa do filtro como o restante equí-!
I
pamentn mecânico serão fabricados I
1
no Brasil . .
-, . 1
7 i Moinho "Umdan" nc 24 x 8,8, para moa-I

I
I

dé

I
I

I
i
I

1

gero de .c.mento, diâmetro 2.400 mmv.]

de bolas de 24 t cylcromax ,

I

O

\

I

I

I
I
I

I

1

I
I
I

US$

35.918

1I

moi-I

nho será fornecido completo, COm 1'e-1
vestimenta Q9 placas de aço manganês I
para a 11). e 2<.' cãrnare e placas dei
Dragpeb para a 3~ câmara. Além dís-]
50 comando com eíxo de contramar- \
cha de 2,5m e duas chumaceiras,beml
como peças pare o arrefecímento in-I
terror do moinho por água, redutor dei
velocidade e motor elétrico nssíncróno]
de 700 CV com caixa de manobra ... 1

crr

I
I
\
I

comprimento a.am. com três câmaras]
de moagem previstas para uma carga I
cc GOl'pOS moedores compostos de 20 ti

II

I
I
I
I

Valor
Total

I
I
I

I
I
I
I

1

iI

122.251

I

786.210

Parágrafo único. Com respeito aos motores elétricos. que acompanham
a maquinaria, fica sua similaridade, para efeito da ísençâo de que trata
o presente decreto, para ser examíneda pela alfândega de destino, quando
ao desembaraço aduaneiro na h1pótesede os mesmos seguirem regime
tarltátto próprio, observando-se o disposto, na Circular nv 16, de 28 de
acosto da 1965, do Sr. Ministro da Fazenda,
Art. 2< nste decreto entrará em 'vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasüia, 23 de, setembro de 1956; 1459 'da Independência e 789 da Repú-

nnca..

H. C\STET.LO BRANCO

Octavio Bu!hõe'J
João Gonçalves de SOll:w
N9 59 .230. ~ DE
SETEMBRO DE 1966

DECRETO

23

DE

Autoriza: a cessão, sob regime de aforamento, do terreno que menciona,
situado no Estado do Rio de Ja-

zzezro.

o Presidente da República, <usando
da atribuição que lhe confere o. artigo 87, inciso I da Constituição Fe-deral, e de acôrdo com os artigos 125

e 12'6, do Decreto-lei nc 9.760, de 5
de" setembro de 1946, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cessão,
sob o .regime de, aforamento, às Centrais Elétricas Fluminenses S. A, de
um terreno nacional ànteráor, com a
área de 24.765 m2 (vinte e quatro
mil, setecentos e sessenta e cinco metros quadrados), situado na Coudelaria de Campos, no Mumcípío do mesmo nome, Estado do Rio de Janeiro,
tudo de acôrdo com os elementos

ATOS 00 PODER ExECUTIVO

OOllstantes do processo protocolizado
JjW Ministério da Fazenda sob o número 15.332, de 1966.
Art. 2'? .A cessionária indenizará a
União Federal da importância equíva-,
lente ac valor do domínio útil da área.
de terreno a que se refere o artigo
anterior e se obrigará a, pagar o fôro
anual, correspondente, na conformidade dos cálculos a serem procedidos pelo Serviço (11.1 Patrimônio da
.Uníão, na forma do Decreto-lei número 9.760, de 5 de setembro de 1946.
Art. 3Q Destina-se
terreno à
construção de um tanque de armazenagem de combustível para abastecimento da, Usina 'I'ermelétrica de
Campos, daquela Bmprêsa, a qual se
obriga a reconstruir imediatamente
as benfeitorias que forem demolidas
e a não interferir nas atividades nor~'
mals da Coudelarfa, só podendo executar as obras mediante entendímen,
tos com a Diretoria de Obras e Pornrícações do Ministério da Guerra
tornando-se nula a cessão, sem direi~
to a qualquer indenização, independente, de ato especial, se fôr dada ao
terreno, no todo .cu em parte, aplicacão diversa, ou se houver ínadímplementa de cláusula do contrato que
deverá ser lavrado em livro próprio
do Serviço do Patrimônio da União.
Brasília, 23 de setembro de 1966;
145Q da Independência e 78~ da Ré~
pública.
.

°

H. C'\STELLO BRANCO
Octávio Bulhões
DECRETO NQ 59.281 - '
SETEMBRO DE 1966

DE

23'-

DE

da Fazenda. Abre a crérude Cr$ 6.37'7.045.321
para atender a âiscrimmaçào emitida nOS Anexos que jazem parte integrante da Lei n Q 4.939, de 30 de
março de 1966.

Min~8têrio

ia especuü

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, número I, da Oonstatutçâo
Federal, da autorização' contida no
art. 19, da Lei nv 4.939, de 30 de
março, de 1966 e, ouvido o Tribunal
de Contas da União, como preceitua
CP art. 93 do Regulamento Geral "de
Contabilidade Pública, decreta:
Art. lQ l1: aberto pelo Ministérío da
Fazenda o crédito especial de Cr$ ...

433

6.377.045.821 (seis bilhões, trezentos e
setenta e sete milhões, quarenta ,8
cinco mil, oitocentos e vinte e Um
cruzeiros) ,destinado à. díscrtmmação
contida nos Anexos que fazem parte
integrante da referida Lei.
ArL .29 aste rrecreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de setembro .ce 19,66;

145 9 da Independência e ,78Q da Re-

pública.

H. CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões

DECRETO

N9 59.282 DE 23 DE
SETEMBRO DE 1966

o Presidente da República, usando
da .autortzação contida na Lei número 4.93j), de 30 de março de 1966,
e tendo ouvido o Tribunal de Contas.
nos têrencs do art. 93, do Regulamento Geral de Contabilidade Pública. deereta"
1i.rL.:i9 Fica aberto à Presidência da
República, o crédito especial de Cr:;:;
2(l.{lOO 'ÚüG (vinte milhões de cruzeir05), para atender às seguintes' despesas:
4.01.02 - Presídêncla da República
(encargos gerais)
Despesas Ordinárias
verba 1.0.00 - Custeio
Consignação 1. 6.00 - Encargos
Diversos
Subconsígnaçôes:
1..6.23 - Diversos

Manutenção do Grupo
Executivo da Indústria
Cinematográfica. (Decreto n Q 50.278, de 17
de fevereiro de ISS1) .4.000.000
16 - Manutenção do Grupo
Executivo da Indústria
de Máquinas Agrícolas
e Rod..ovíáríaa (Decreto
nv 5'G.519, de 9 de maio

10 -

de 1961)

4.000.000

434
17 -
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Manutenção do Grupo
Executivo da Indústria
Naval (Decreto número 50.520, de 3 de maío
de 1961)

,

4 000.00H

13 _ Manutenção do Grupo
Executivo da Indústria
Metalúrgica (Decreto
nv 58.521, de 3 de maio
de' 1961)

19 _

•••••.••••••• 4.0GO.QOG

Manutenção do Gl'UpO

Executivo da Indústria
de Mecânica Pesada
(Decreto nc 50.522, de
3 de maio de 1961)

.. 4.üDO.GOD

. .Al't. 2° 11:ste decreto entrará em vtgcr na data de sua publícaçào, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de setemb-ro d'e 19S5;
1459 da Independência e 789 da Repúnltca ,
H. CbSTELLO BRANCO

Octavio Bulhóes
DECRETO N9 59.283 -

DE

23 DE

SETEMB~ü DE 19'66

Retifica o enquadramento, do Instituto Nacion'âl dO- Pinho, !aprovaào
pelo Decreto' número 50.623, de 19
de mato de 1961.

o Presidente,' da República, usando
da atribuíção que lhe confere o' artigo 87, item 1, da Oonstttuição \ e
tendo em vista o que consta do PrOcesso número 319-65, da Comissão de
Olassrüoaçâo de Cargos, decreta:
Art. 1º Fica retificado o enquadru.,
menta, dos cargos, funçôes e emprêgos constantes do Quadro 'do Pessoal
- Parte Permanente :- do Instituto
Nacional do Pinho, aprovado -peíc Decreto .número 50.623, de "19 de maio
de 1961,na parferreferente ao oa.rgo
de gstatístico.Auxruar, classe H (l
cargo), Estatístico-Auxiliar, classe G
(2 cargos) e Estatistico Auxítíar, nasSE- F (4 cargos, sendo 3 vagos), enquadraaos como Auxiliar de Estatístico,
.có-digo P-1402-10.B (3 cargos) e S.A
(4 cargos, sendo 3 vagos), para consíderà-Ios enquadrados como «scaustico, código P-1401-17.A (7 cargos,
sendo 3 vagos) a partir de 19 de JUlho de 1960 até 31 de maio de 1964.
Art. 29 O enquadramento a que se
refere o artigo anterior, por fôrça do

disposto no Decreto nc 57.837, de :{7
de fevereiro de 1966, passa a vigorar,
a partir de 19 de junho de 1964, como
Estatístico, código TC-1401-22. C II
cargo), 21'-B (2 cargos) e 20-A (4
cargos vagos) •
Art. 3° Fica alterada a relação '~o
minal que acompanha o Decreto número 50.623, de 19 d8 março. de 1961,
para efeito de considerar Marta I'hereza Guerreiro Lima, Helio Moeímann
Ferreira de Barros, Marcelo Níemeyer
de Lavor e Gualberto Gomes como
ocupantes' do cargo de Estatlstíco,
código TC-1401-l'I.A, c, a partàr de
19 de junho de 1964, como ocupantes,
a primeira, do cargo de Estansucc,
código TC-14,01-22.,C, o segundo e o
terceiro, como ocupantes da classe
21.B, permanecendo a classe 20-.A com
4 (quatro) vagas em virtude de haver
sido exonerado, em- 18 de março de
19ti4, o servidor Gualberto Gomes.
Art. 48 As vantagens financetras
resultantes da aplícaçâo dêste decreto vigoram a partir de 19 de julho de
1960.

Art'. 5° ~ste decreto entrará em
vigor' na data da sua publicação, revogadas, as disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 196G;
145° da Independência e 78" da República.
H.

CASTELLO BMNCO

Severo Façusuiea Gomes

Decreto no 59.284 ainda não foi publicado no Diário O jicial.
DECRETO

NQ

59.285 - DE
1966

23 DE

SETEMBRO DE

Autoriza a Companhia de Mineração
de Brejaúba a pesquisar beríic, bismuto, águas marinhas e pedras semi-preciosas, no município de Conceição do Mato Dentro, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição I~ DOS
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de Janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1" Fica autorizada a Companhía de Mineração de Brejaúba a

Aros DO PODER EXECUTIVO

pesquisar .bertlo, bismuto, águas marinhas e- pedras semi-preciosas, em
terrenos de sua propriedade no lugar
denominado Fazenda das POSsl':~.
distrito de Brejaúbas, município -de'
.Conceição .do Mato Dentro, Estado de
Minas Gerais, numa .área de cinqüenta e nove hectares e noventa e cinco
ares (59,95 .ha) , delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a sessenta e quatro metros (64m) , no rumo magnético de sessenta
e oito graus e trinta minutos sudoeste
(689 30' SW); da barra do córrego
Pequeno, na margem esquerda do ribeirão das Posses e os redes a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentO'3" e cinqüenta metros ,250 rrn , cinqüenta e nove graus e trinta minutos
noroeste (59\1 30' NW) quatrocentos
metros (400 m) , trinta graus e trinta
minutos sudoeste (309 30' SW); cento e vinte e um metros é sessenta
centímetros (121,60 mi , cinqüenta e
nove graus e trinta minutos sudeste'
(59'1 30' SE); cento e sessenta e dois
metros e sessenta centímetros (162,60
mj , dezoito graus e doze minutos sudoeste (18'1 12' SW); duzentos e um
metros (201 m) , sessenta e quatro
graus e cinqüenta c' sete minutos noroeste (649 57' NW); cento e quarenta e dois metros e oitenta centímetros
(142,80 m) , dez graus e trinta e oito
minutos nordeste (109 38' NE); cuzen tos e vinte e seis metros e oitenta
centímetros (226,80 m) , trinta graus
e quarenta e três minutos noroeste
(30? 43 NW); novecentos e vinte e
três -metros e vinte centímetros
(923,20 m) , trinta e dois graus treze
minutos nordeste (32'1 13' NE); novecentos e dezoito rnetros (918 m),
quarenta e oito graus e cinqüenta e
oito minutos. sudeste (489 58' SE);
trezentos e três metros t vinte centímetros (303,20 m) , quarenta graus
sudoeste (409 SWl; trezentos e trinta· metros e oitenta centímetros
(330,80 fi), setenta e seis graus (1
cinqüen ta e cinco, minutos noroeste
(76(! 55' NW); o décimo segundo lado
é o segmento retilíneo que une a extremidade do décimo primeiro lado
ao vértice de partida
Parágrafo único, A execucâo da
presente autorização fica sujeita às
estipulações 40 Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, ~ da Resolução
C~EN nc 1~63, de iI de janeiro de

435

1963, da Comissão Nacional de Ener-,
gia Nuclear.
Art. 2'1 O trtu.o da autorízaçâo de pesquisa, que será uma. via
autêntica dêste decreto. pagará a
taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$
6.00,00) e será válido por dois (2) anos
a contar. da' data da transcrição 110
Iívro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3'1 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1966;
1§9da Independência e 78'1 ela República.
H. CASTELLO BRANCO.
Benedicto Dutra. -

DECRETO N'1 59.286 - DE 23
SETEMBRO DE 1966

DE

Autoríea .o Administrador do Imóvel
em Contlominio, Fazenda dos Três
Irmãos, a pesquisar minério de
ferro no município de Brumadinho~'
Estado de Minas Gerais.
.

o Presidente da República, usando
de atríbuiçào que lhe confere o artigo 87, n» 1, da Constituição e 1,0$
'têrmos do Decreto-lei nv 1.935, de 29
de: Janeiro de 1940 (Có-digo de Minas), decreta:
Art. 19 Fãca autorizado o 'Aõmtnts-.
trador do Imóvel em Condomínio, Fazen-da dos Três Irmãos a pesqu.sar
minério 'de ferro em terrenos em co.murn no lugar denominado Fazenda
dos 'Três Irmãos, distrito de Tijuco,
município de Bruma-t-nho, Estado de
Minas Gerais, muna área de duzentos' e dezessete hectares vinte e três
ares e cinqüenta centiares (217,2350
ha) ,
delimitada por um pentágno
irregular, que tem um vértice a trezentos e seis metros e cinqüenta centímetros - (306,50 .m) , no rumo onze
graus cinco minutos sudeste (11'1 05'
SE) da confluência do Ríbeírâo D.
Alaíra COm o córrego da Olaria e os
lados a partir dêsse. vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil seiscentos e quarenta
metros
<1.640 m) , oeste (W) quinhentos metros (500 li), norte (N);
oitocentos e vinte e nove metros e
sessenta centímetros (829,60 m) , vinte e seis graus cinqüenta e,' dois mí...

43.
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nutcs noroeste (269 52' NW); dois
mil e quinze metros (2.01;J m) , este
(E); mil duzentos e quarenta .metros
(1.240 m) , sul (8).

Parágrafo único.

A execução da

presente autorização fica sujeita. às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de 19 de

fevereiro, de 1955, e da Resolução
no 3, de 3-1) de abril de 1985, da' comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de pesquisa, que será uma via
autêntica dêste decreto, ,pagará a
taxa de dois mil cento e oitenta Cl'Uzeiros (Cr$. 2.180) e será válido 'por
dois (2) anos a contar da data da

sransorteão no livro próprio de Registro das Autorizacõesde Pesouísa,
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1966;
1459 da Independência. e 789 da República.
o

,

o

H .CASTEr:LO BRANCO.

EXECuTIVO

e os-dados divergentes dêsse vértice,
têm rumcs magnéticos Este (9) e
Sul (8).
Parágrafo umco: A, execução da
presente autorrzaçâo fica sujeita às
estipuiaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto uv jJl.726, de 19 oo
fevereiro de 1~65, e da Resolução número 3, de 30 de abrtl de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O tittnc da autorização de pesquisa, oue será uma via
autêntica déste decreto, pagará a
taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300)
e será válido por dois (2) anos a
contar da data da transcrição no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3° Revogam-se 'as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1965;
da' Independência e 789 da Re-

14:59

pública.
H.

CASTELLO BRANCO.

Benedicto Dutra.

Benedicto Dutra.

DECRETO N9 59.287 - DE 23 DE
SETEMB?O DE 1966

DECRETO N9 "59.288 - DE 23
SETEMBRO DE 1966

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio
]',,[uniz da Silna, a pesquistir mica
no município de Divino das Laran[eiras, Estado de Minas Gereis,

Autoriza o cidadão brasileiro t.eoooidino Cardoso de Morais a pesquisar
quartzo; turmalina - xisto no mu_
nicípio de Mogi das Cruzes; Estado
de São Paulo.

O Presidente da R:epública, usando
da atrlbutçâo que lhe confere o artigo 37, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
. de Janeiro de 194.0 <Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antonio Muniz da Silva a
pesquisar mica em terrenos devolutas
no lugar denominado Córrego Boa
Esperança, distrito e município de
Divino das Laranjeiras, Estado de
Minas Gerais, numa área de vinte e
Cinco hectares (25 ha) , delimitada
por um .quadrado, . com quinhentos
metros de lado, que tem um vértice a
trinta e cinco metros 'e trinta e três
centímetros (35,33 m) , no rumo magnético de dezenove graus dezessete
minutos noroeste" (l9Q 17' NW). do
canto sudoeste (SW) da casa de re ..
sídôncía de' Antonio Muniz da Silva

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'1, no 'I, da Constltuíçâo e (lOS
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de Janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Leopoldino Cardoso de Morais a pésquísar quartzo, turmalina xisto em terrenos de sua .propriedade no lugar denominado BíritdbaAÇU, distrito de 'I'araçupeba, muníct,
pio de Mogi das" Cruzes, Estado ,de
São Paulo, numa área de dezessete
hectares e trinta um ares (17,31 ha.)
delimitada por um' retângulo, que
tem um vértice a setecentos e sessenta metros (760 m) , no rumo magnético de oitenta e cínco graus sudeste
(35Q SE), do marco quilométrico sessenta e nove (Km 69) da nova demarcação da estrada Bírltdba-Açu -

ATOS
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Mogi das Cruzes e os lados divergentes dêsse vértice" os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e setenta e seis metros (576
m) , sessenta 'e cinco graus dez mínutros nordeste (659 10 NE)trezentDs
metros (300 m) , vinte e quatro graus
cinqüenta minutos sudeste (249 50'
SE)'

Parágrafo umco. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto '1° 51. 726, de 19 de
fevereiro de HJ65, e da Resolução
nv 3 de 30 de abril de 1965. da Comissão Nacional, de Energia 'Nuclear.
Art. 29 O título na autorização de pesquisa, 11.118 será uma via
autêntica dêste -tecreto pagará a
taxa de trezentos cruzeiros rcrs
30D) e será válido por dois' (2) 'anos
a contar da data da 'transcrição no
livro próprio de Registro das Autorfzacões de Pesquisa.
Ar-t. 39 Revogam-se as. disposições
em contrario.
Brasília, 23 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.

H, CASTELLO BRANCO.
Benedicto Dutra.

DECRETO N9 59.289 - DE 23
SETE:i\(!BRO DE 1966

DE

Concede à Pedreira Extzta S. A. 'autorização para funcionar como em-arésa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição qUE: lhe confere o artigo 87, nv 1, da Constituição e ten,
do em vista o que dispõe o Decretelei nc 938, de 8 de dezembro de 19'28,
decreta:
Artigo único. E' concedida à Pedreira Exata, S. A. sociedade em
que se transformou a Pedreira 11:Xata
Ltda., por escritura pública de '2 de
janeiro, de 1958, lavrada .no cartório
do 19 Ofício de Notas da cidade do
Rio de Janeiro; arquivada sob número 55 592, no DNIC, alterada pelas
assembléias extraordinárias arquivadas sob TIS. 80.733 e 113.977, no ,D.
N. R, C., com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado da
Guanabara,
autorização para funcionar como em-
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prêsa de mineração, fícaridc obrigada
a cumprir integralmente as leis e
regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sôbre o objeto desta
autorizaçã-o.
Brasília, 23 de setembro de lS66;
1459 da' Independência e 78 9 da República.
H.

CASTE.f;oLO BRANCO~

Benedicto Dutra.

DECRETO N9, 59.290, - DE 23 DE
SETEMBRO DE 1966
Autoriza o cidadão brasileiro Levirulo
da Costa' Pereira a taoror minério
de manganês no município de Bar_
oacen'a, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos

têrmos do .Decreto-Ieí nv 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mí-

na-s), decreta:
.Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Levíndo da Costa Pereira
a. lavrar minério de manganês em
.tcrrcnos .. de proprieda-de de José de
Moraes 'no lugar denominado Campo
Redondo, distrito -de Torres, município de Barbacena, Estado de Minas
Gerais, . numa área de cem hectares
(100 ha) , delimitada por um retângulo, que tem um vértice, a quatrocentos e cinqüenta e cinco metros
(4'55 m) , no rumo verdadeiro do' emoüenta e sete graus sudoeste (579
SW), da barra do córrego de Mendonça no Ribeirão Pombal e os ladoe divergentes dêsse vértice, os aeguíntes 'comprimentos e rumos. verdadeiros: oitocentos metros (800 m) ,
oitenta e três graus sudeste (83 9 SE) ;
hum mil duzentos e cinqüenta metros
(1.250' m) , sete graus sudoeste (79
SW). Esta autorização _é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único do art.. 28 do Código
de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações .do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
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fevereiro de 1983 e da Resolução número 3, de 30 de àbriJ de 1965, da
Comissão Nacional de

Energia Nu-

clear.

Art.. 2° O concessionário da autort.,
zacão fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na torma da lei, os
tributos que forem fevidos à União,
ao Estado e ao Munlcípío, em cumtmmento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39, Se ° 'concessionário da aut?l'l.zaç5:.0 não cumfl~'ir qu;a.lquer· das
ormgaçoes que lhe mci.moem a autorização de lavra será declarada ceduca ou nula, na forma ias arts. 37
e 3~j do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-selo para fins de lavra, na forma dos arte.. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 59 O concessionário ·da autorização será fiscalizado. pelo Departa ,
menta Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores
discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorizacão de lavra terá
por titulo êste decreto,
que será
transcrito no livro 'próprio do Registro das Autorizações de Lavra, após
o pagamento da taxa. de dois mil
cruzeiros (Cr$ 2.000)..
Art. 79 Revogam-se as disposições
en. contrário
Brasília, 23' de setembro de 1966'
1459 da Independência e 789 da Re:
pública.
H.

CASTELLO BRANCO.

Benedicto Díitra,

Decreto ns , 59.291 a 59.296 ainda
não foram -publicados no Diário Oii-

cscz.

DECRETO N9 59.297 -

DE
SETEMBRO DE 1966·

23

DE

Transfere da Prefeitura Municipal de
Piedade do Rio Gmnãe, Estado de
Minas Gerais, para a Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. a
concessão para tlistriouictio de energia elétricá.
~
,

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

tígo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos dos arts. 59 do Decretolei no 852, de 11. de novembro de 1938
e 8 9 do Decreto-lei 119 3.763, de 25
de outubro de 1941, decreta:

Art. 1Q Fica transferida para Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A.
a concessão para distribuir energia
elétrica no Município de Piedade do
Rio Grande, Estado de Minis Gerais, de que era titular e. Prefeitura
Municipal, em virtude do .Decreto
nc 49.739, de 30 de dezembro de 1960.
Art. 29 A cohcessíonána
deverá
satisfazer às seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministéri.o das Minas e Energ7ia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento
e oitenta (80) dias, a contar da.
data da publicação dêste 'decreto, os
estudos, projetos e orçamentos relativos ~ novas Instalações.
II - Assinar o contrato disciplinar
concessão dentro de trinta. (30)
dias, contados da publicacâo do despacho de aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas e
Energia.
d~

lU - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministério des Minas e Energta, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e com as modificações
que forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo únicol Os prazos referidos neste artigo poderão ser. prorrogados por ato do Ministro das Mi'nas e Energia.

Art. 3Q As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pelo Departamento Nacional .de Aguas e Ener-ría,
com aprovação do Ministradas Minas e Energia.
Art. 4() O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 789 .da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

neneaseto

Dutra.

A-rOS

DECRETO N9 59.298SETEMBRO DE

DE

»o.

23 DE

1966

Declara públicas, de uso comum, as
águas de cursos que especifica.

o presidente da República, usando
ela atribuição que lhe confere o artigo 87, Inciso I, da Constdtuiçâo, e
nos têrmos do artigo 5Çl do necretolei nv 2.281, de 5 de junho de 1940;
Considerando que os editais de elas;
sificação dos cursos dágua publicados
nOE Diários Oficiais de 15 de abril de
1964 e 8 de junho de 1965, não 8UScitaram quaisquer contestações ou reclamações, €
Considerando que o Conselho -Nacionalde Águas e ,Energia Elétrica
opinou pelas classificações constantes
dos mesmos .edítaís, decreta:
Art. 19 Sao declaradas públicas do
uso comum. do domínio do Estado de
Minas Gerais, as águas dos cursos
denominados:
a) "Cadete.", em tóda a sua extensão, no Município de Camanducara,
onde está contido, até, a margem (~:.. ..
querda do pedras, do qual é tributá-

rto:

- b) "Gamarra",

em toda a. sua ex;
tensão, no Município de Baependt, -mde está contido, até a margem direita
do São Pedro, do qual é tributário;
c) "Manteria", em tôda a sua extensão, desde a nascença no Município de Mendes Pimentel, seguindo-se
pelo de Manteria; até a margem esquerda do Braço "Sul do São Mateus,
do qURI é tributário.
.
ArL 29 Êste decreto entra em vtgor na data de sua publicação, revo-

gadas as dispostçôes em contrário.

Brasília, 23 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 78 9 da Re-

pública.
H. CASTELLo

tígo 87; inciso I da Constituição, e
nos têrmos do artigo 59 ~ do Decretolei nc 852, de. 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. F' Fica autorizada a centrais
Elétricas Brasileiras S. A. a cons,
truir uma Iínna de transmissão entre
a Subestacão da central 'I'ermelétríca de Santa Cruz, Estado da Guanabara e a -Subestacâo de .Iacuecanga, a
ser construída no- distrito de rgual nome, município de Angra dos R2Ls, 1'.::8tado do ·Rio· de Janeiro.
sI'! Em Portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão' fixadas as características técnicas das instalacões.
§ 2Q A referida linha Se . destina a
suprir os concessionários do htora,
sul do Estado. do Rio.
Art. 2<) A concessionária deverá sa-,
tlsfazer as seguintes exigências:
I _
Apresentar ao Departamento
Nacional de Águas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias 'a contar da data
da publicação dêste Decreto, . os estudos, projetos e orçamentos relativos
à linha de transmissão e à subestacão
de Jacuecanga ,
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos apro_
vaão, ou as modificações que forem
autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artégo poderão ser prorogados por ato do Mmlstro das Minas e Energia .
Arb. 39 O presente Decreto entra
em vigor na data de -sua publicação,
revogadas as disposições emcontníri.o.
Brasília, 23 de setembro de 1966;
1450 da Independência e 789 da Republica.

BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO
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N'!59. 299 DE 23 DE
DE 1966

SETEMBRO

H.

CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

DECR:E::TO N9 59.300 ~ SETEMBRO DE.

DE

23 DE

1966

Autoriza a Centrais Elétricas Brasiletras S. A. a construtr linha de
transmissão.

Outorga ao Município de Colinas, Es-

O presidente da República, usando
da atrrbuíção que lhe confere o ar":'

O Presidente da Repúblrca. usando
da atribuição que lhe confere o .artd-

tado do. Mar(knhdo, concessão para
âistríouir energia elétrica.

440

A'tqs no

PODER' EXECUTIVO

so 87, inciso I da Cónstituição, e '/lOS
têrmos dos ar'tigos 10 do Decreto-lei
Q

ns 2.'281, de 5 de junho. de 1940 e 8
do Decretç-Ieí no 3::.763, de 25 de OU~

tubro de 1941; decreta:

Art. 19 E' outorgada ao Município

de Colinas, Estado do Maranhão, concessão para distribuir energia elétrrca em seu terrrtórto, ficando autcrí-:
zado a, montar usinas termelétrícas
e construir os sistemas que se üzcrem necessários.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão -determinadas as: características técnicas das
instalações.
Art. 29 O concessionário deverá sa-,
tisfazer as segumtes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3) Vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias a contar da data
da publicação dêste decreto os estudos, projetos e orçamentos relativos às. usinas termelétricas e aos sistemas de dístribulçâo.
II ~ Assinar o contrato díscíplmar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, 'contados da publicação
do' despacho da aprovação da respec,
tdva minuta pelo' Ministro das Minas
e Energia. .

.

III - Iniciar e concluir as, obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Mtnistérró vdas Mmas e Energia,
executando-as de acôrdc com os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referi:
dos neste artigo 'poderão ser prorrogados por 'ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas E! re~
vistas trrenalmente pelo Departamen.,
to Nacional de Águas e Energia, com
aprovação do Ministro das Minas e
.mnergta.
.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos
Art. 59 Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento, existirem em função exclusiva e permanente dos
serviços
concedidos reverterão à União.
Art. 6Q O concesslonárro poderá requerer que a concessão seja renovada

mediante as condições- que vierem &
ser estipuladas.
Parágrafo único. O concesetonéríc
deverá entrar com o pedido a que se
refere este artdgo.. até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência da
concessão, entendendo-se, se não .o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 f:ste decreto entrá em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrárro.
Brasilia, 23 de setembro de 1966;
14'5°· da Independência. e 789 da Bepública.
H.

CASTELLo BRANCO

Benedicto Dutra

Decretos ns. 59.301 a 59.'303 ainda
não foram publicados no Diário Oficial.

'

DECRETO, N.9 59.304 SETEMBRO

DE 23 ll!:

DE 1966

Concede à -11finerbrás - Consórcio de
Minérios do Brasil Luia., autoriP..a-

çáo para iumcísmur
de mmeraçõo.

Como emoreeo

o Presidente da República. usando
da atrrtnnçáo. que lhe confere o artigo 87,. n.c 1, da Constituição e ten-

do em VIS"o. o qus dispõe o Decretolei no 938, de 8 de dezembro de 1.938,
decreta:
Artigo único. E'" coucedídavà Minerbrás - Consórcio dto Minérios do
Brasil LL"':""., consutuide por mstrumente .iancmar de 13 'de setembro

de 1965, arquivado _no Departamento
.Naeíonal ele Registro de Comercio sob

o no 147 ..989, modificado por instrumentos particulares fc 10 de dezembro de H/65 e 26 de janeiro de 1966,
com sede no Estado da Guanabara,
autorrzaçac para tuncr-nai como emprêsa de mtneraçêo, ficando obrigada a cumprir íntegralrnente as leis
e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sôbre o objeto cesta
auto sizaçâc .
Bl'<>.silia, 23 .de setembro de 19&6;
145.'.' da Independência e 78.<1 da R€púclíca..
H.

CA5TELLO BRANCO

Bened'i,cto Dutra
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DECRETO 'N.Q 59: 305 - DE 23 DE
SETEMBRO DE 1965
Autoriza o cidadão' brasileiro Aquiles
Dias Faustino a .pesquísar diamante no município de Diamantina, Estado -de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere-o artigo
87, n.c I, da Constítuíçâo e nos têrmos do Decreto-lei. n.c 1.985', de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínas) ,
decreta:
_1Ut. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Aquiles Dias Faustino a pesquisar diamante em terrenos devolutos no leito e margens públicas do
Ríberrâo do Inferno, distrito de Extração munícípío. de Diamantina, Esrecc de Minas Gerais, numa área de
oíto néctares e trinta ares (8,30 ha) ,
dP!:Hútada,por um pongono irregular,
que tem um vértice na barra do 'córrego' Guaríbaa no Ríbeíráo do Interno, e os lados a' partir desse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cento e vinte e cinco me-'
tros (125 m) , quarenta e cinco graus
noroeste (459 NW); eeíscentos e vinte
e três metros (623m), quarenta 'e quatro graus nordeste (449 NE); cinqüenta: metros (50 m) , vinte e um graus
e -trtnta minutos noroeste (219 30'.
NW); cem metros (100 m) , sessenta
graus. sudeste ~609 SE); oitenta e quatro metros (34m), vinte e um graus e
trinta minutos sudeste (21'? 30' SE);
o sexto e último lado é o segmento
retüínec oue partindo da extremidade
do quinto' lado descrito vai ao vértice
de partida.
Parágrafo único. A execução
da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51, 726, de 19 .de
fevereiro de 1963 e da Resolução numero :6, de 30 de abril de 196~ da Con.issào Nacional de Energia Nuclear.

ArL 2.'? O título dá autortzacâo <1")
pesquisa, que será uma via autentica
dôr te decreto, pagará a. taxa de trezent-s cruzeiros (Cr$ 300), e será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio de
Regrstro das Autorizações de Pes-

qutsa.
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Art. 3,<? Revogam-se as disposições
em contrario.
Brasília, 23 de setembro de 19") f .
1459 da Independência e 78.'? da Repútdíca.
H.

CASTELLO BRANCO

Benedicto Inüra

DECRETO N9 59.306 - ~E 23
SETE:rlIBRO DE 1966

DE

Autoriza o cidadáo brasileiro Estevâo
Gross a pesquisar calcário no município de Eldorado Paulista, Estade
de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçáo que lhe confere o arugo 87, n.c I, da Constituição' e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.935, de 29
de janeiro diô 1940 (Código de M~·
nas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Estevão Gross a pesquisar
calcário em duas diferentes áreas,
perfazendo um total de duzentos e
quinze hectares (: sessenta e três ares
(215,63ha); encravadas no imóvel denominado ,SiDO Lagoa Nova do Indaíatuba, dé vsua propriedade, Ioceltzadas ent-e as nascentes dos ribeirões Jndaíatuba e Sapatú, afluentes
do Rio Ribeh a, e as nascentes do rio
Sapatú, afluente pelai margem esquer.,
dado rio Batatal, no distrito de rtapeúua, mumcipío de Eldorado Paulista, Estado, de São Paulo, áreas es-'
sas assim definidas: a primeira com
cento e vinte e sete hectares e oitenta,
e seis ares (1-27,86ha)é delimitada
por um polígono Irregular que tem um
vértice a três mil setecentos e noventa e cinco metros e setenta centímetros (3.795,70mf, no rumo verdadeiro
de setenta e dois graus e quarenta (':
nove minutos noroeste (72,?49'NW) da
tórre da igreja do Braço, e os Jactes
a partir do vértice considerado, têm
os seguintes oomprtmentos e rumos
verdadeiros: dois mil e quarenta e
dois metros (2. U42m) sessenta e oito
graus e quareuta ~ nove mímitos sudoeste (B8l? 49' SW); seiscentos e
trinta metros (630m), vinte e um
graus e dezesseis minutos noroeste
(21,? 16' NW); dois mil e quarenta
metros (2. 040m) , sessenta e nove
graus e quatro minutos nordeste
(69 Q 04' NE); o quarto e último lado
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é o segmento retilíneo que une a ex,

tremidade do terceiro lado ao inicio
do primeiro lado descrito; a segunda
com oitenta e sete . hectares e .setenta -e sete ares (87,77ha) é delimitada
por um polígono que tem uma vértice a três mil quinhentos e setenta
metros (3.570 m) , no rumo verdadeíto de sessenta e quatro graus' e qua,
renta e sete minutos noroeste (649
47' NW) da torre da igreja do Braço
e os lados a partir do vértice considerado, tem os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos
metros (500 m) , oitenta e um graus e
dezoito minutos sudoeste (819 18'
SW); hum mil setecentos e trinta e
oito metros (L 738 fi), nove graus e
quarenta e seis minutos nordeste (99
46' NE);
quinhentos € dez metros'
<510 m) , oitenta e um graus e dezoíto mínutos nordeste (Sl'J 18' NE); o
quarto lado é o segmento retilíneo que
une a extremidade do terceiro lado,
descrito, ao vértice de partida.
Parágrafo uníco. A execução da
presente autorização rica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução n.c 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional ele Energia Nuclear.
nrt. 25' O titulo da autorização de

pesqtrísa, que será uma via. autêntica
dêste decrr to, pagara a taxa de dois
mü CEnto e sessenta cruzeiros (Cr$
2.150) e será. válido por dois (2) anos
a contar da data da transcrição no
Iívrc próprio 'de Registro das Autortzaçôes dc Pesqtnsa.
Art. '3.9 Revogam-se as dísposíçôes
em ccntrarro .
Rl"Gl,sBi.':!, 23 de setembro de 1966;
145.9' da Independência e 78.9 da Re-

pública,

rr.

CABTELLO BRANCO

T::€n€d~cÍ"o

Dutra

DECRETO N9 59.307 -

DE 23 DE

SETEMBRO DE 1966
Institui o BoZetim de Semico do Ministério das Relações Exteriores.

O Presíden te da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, item I, da Constituição, decreta:<j
Art. 19 Fica instituído, no Ministé~
rto das Relações Exteriores, o Bole-

'tím de Serviço, destinado à publicação de todos os a tos oficiais relàctonados com a adrmmstração de seu
pessoal, exceto aquêles de que trata. o
ttem I do art. l° da Lei nc 4.965, de
'5 de maio de 1966.
Parágrafo único. O Ministro de Estado das Relações Extei'ioresbalxará
'instruções para a execução da disposto no presente decreto.
Art. 29 aste decreto entrará em vigor TI:'. data de sua pubücação, -revogadas as, disposições' em 'contrário.

Brasília, 23 . de setembro de 1966;
1459 da Independência e 780 da Repúbnca.
'
H.

CASTELLO BRANCO

M, Pio correa

DECRETO N9 59.3'08 SETEMBRO DE

DE 23 DE

196'5

Promiüça o Acarào Básico de Assipténcia Técnica com· 'a organização
das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas, e a Agência Internacional de Energia Atômica.

-O presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional aprovado pelo Decreto Legislativo nc 11,
de 1966, o Acôrdo Básico de Assistência Técnica entre os Estados' Unidos
do Brasil e a Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do 'Trabalho, a Organização
das Nações Unidas pàra a Alimentaçáo e a Agricultura, a Orgamzaçâo
das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura, a Orgarnzaçâo
de Aviação Civil Internacional, a 01'ganizaçâo Mundial de Saúde a Umâc
Iriternacíonal de 'I'elecomunicações,
a Organização Meteorológica MUndial, a Agênci-a Internacional de Energia Atômica e a união Postal Universal assinado no Rio de Janeiro, a 29
de dezembro de 19'64;
E havendo o referido Acôrdo entrado em vigor, de conformidade com,
seu artigo VI, parágrafo 19, a 2 de
maio de 19.66;
Decreta que o mesmo, apenso pOT
cópia ao presente decreto, seja exe-
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êstes agindo conjunta ou separada"Lente, deverão cooperar na, elaboração, com base nos pedidos apresentados pelo Govêrno e aprovados pelos
Organismos, de programas de Op8l'8,pública.
côes de mútua conveniência para 3,
.H. CASTELl,O BRANCO
realização . de atividades de asststênela técnica.
i1I. Pio Correu
2, A assistência técnica será prestada e recebida de conformidade com
acõrdo Básico de Assistência Técniresoluções e decisões das assemca entre o Govêrno dos Estados Uni- as
bléias, .conferênoías e CUti'03 órgãos
dos do Brasil e a Organização das
a assisténcía técnica,
Nações. Unidas, a Organização Inter- dos Organismos;
no quadro do Programa
nacional do Trabalho, a Organízacâo prestada
Ampliado de Assistência Técnica prodas 'Nações Unidas - para a Alimenta':'
ra o Desenvolvimento Econômico dos
cão e a Agricultura, a 'Organizaç;ao
Países Subdesenvolvidos, será, em
das Nações Unidas para a Educação,
particular, prestada e recebida de
a Ciência' e a cultura, à. Organização acôrdo
com 8.S Observações e Prtncíde Aviacào Civil Internacional, a 01'pios Básicos' estabelecidos no Anexo
ganízação Mundial de S,;túdaa Uruáo
I da Resolução 222 A (IX) do ConseInternacional de Telecomunicações, a lho Econômico e Social das Nações
Organização Meteorológica Mundial, Unidas, de 15 de agôsto de 1945.
a Agência Internacional de Bmergta
Atômica, e a União Postal Universal.
3. Essa assistência técnica poderá
consistir em:
O Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil (doravante denominado "o
u) proporcionar serviços de peritos
Governo"), e a Organização _das Napara assessorar e prestar' assistência
ao Govérno ou por .íntermédío dêste;
côes Unidas, a Organização Internacionsa do Trabalho, a Orgamzaçãc
b) organizar e dirigir
seminários,
das Nações Unidas para a Alimentaprogramas de trelnaanento profissional, 'empreendímentos-píjõto, grupos
ção e a Agricultura, a Organização
das Nações Unidas para a E-ducação, de trabalhe de perttcs e atívídades
a Ciência e a Cultura, a Organização .correlatas ' nos locais que forem, de
de Avíacão Civil Internacional, a 01'- comum acôrdo,' escolhido-s pelas parteso
ganíaação Mundial de Saúde, a
e') conceder bõlsas de estudos· e
união Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica
eperfeícoamento. ou adotar outras
Mundial, a, Agência Internacional de
providências que possíbílttem a canEnergia Atômica e a União Postal
didatos designados pelo Govêrno, e
Universal
(doravante denominadas
aprovados peles Organismos interes"os Organismos"), membros da Jun- sados, estudar -ou receber treinamenta de Assistência Técnica; ,
to profissional fora 'do país;
d) preparai' e executar
projetosAnimados do desejo de dar execução pilôto,
testes, experiências ou pesquiàs resoluções e decisões referentes à
sas em locais que venham a ser esassistência técnica dos Organismos,
colhidos de comum acôrdo;
que visam a promover o progresso
e) prestar outra
forma de assrseconômico e social e o desenvolvi- .têncía
técnica que venha a ser acormente dos povos;
dada entre o Govêrno e os Organismos;
Firmaram o presente Acôrdo, inbuídos do espírito de amistosa coo4. a) os peritos incumbidos de &'SSBSperação.
sorar e prestar assistência ao Govêrn-o, ou por íntermécüo dêste, serão seARTIGO I
lecionados pelos Organismos em consulta com o Govêrno, e serão 'responPrestação de Assistência Técnica
sáveis perante os Organismos interessados;
.
Os Organismos prestarão ao Gob) no desempenho de suas funções,
vêrno assístêncía técnica, condicio03 peritos atuarão em estreita connada à existência dos fundos necessá.,
sulta com
Govêrno, e com as pesrtos. O Governo e os Organismos,
soas ou órgãos por êsta designados
eutado e cumprido tão mteíramente
come nêle se contém.
Brasília, 23 de setembro de Hl66;
1459 da Independência e 789 da Re-

o
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para tal fim, devendo cumprir as instruções do Govêrno sempre que es~
tejam de acôrdo com a: natureza de
suas funções e a assistência a ser
prestada e segundo o que rõr mutuamente aco'i'dado entre o Govêrno e
os Organismos interessados;

c) no desempenho de sua attvldade de assessoramento, os peritos deverão envidar todos os esforços no
sentido de instruir o pessoal técnico
que com êles vier a trabalhar, por indicação do Govêrn~, acêrca de seus
métooos, técnicas e práticas profissionais, e sôbre os prmcípíos em que
os mesmos -se baseiam.
5. Os organismos conservarão a
propriedade de quaisquer equipamentos técnicos ou materiais que vierem
a fornecer, a menos que ou ate que
tal propriedade possa ser transferida, nas condições e termos mutuamente acordados entre o Govêrno e
os organismos interessados.
6. O Govêrnc terá a seu cargo .a
tramitação de tôdas as reclamações
que possam vir a ser feitas por terceiros contra os Organismos e seus
peritos, agentes ou funcionários e
isentará de prejuízo êscee Organismos e seus peritos, agentes ou funcionários no caso de quaisquer reivindicações ou obrtgaçôes resultantes
de atividades efetuadas nos têrmos
do presente Acôrdo, exceto quando o
Govêrno, o presidente Executivo da
Junta de Assistência Técnica' e, os
Organismos interessados concordarem
em que tais reivindicações ou obrigações provenham de negligência gr ave ou falta voluntária dêsses peritos,
agentes OU funcionários.

da publicação, conforme fôr conveniente, de quaisquer descobertas e relatórios de peritos que possam ser de
utilidade para outros países e para
os próprios Organi-smos.
3. Em qualquer caso, o Govêrno, ns.
medida do possível, porá à dísposíçâe
dos Organismos interessados Infuamações sôbre as medidas adotadas
em conseqüência da assistência prestada, asaun como sôbre os resultados
obtidos.
4. Por acôrdo mútuo, O GovêrTIo
associará aos peritos o pessoal técnico necessário à plena aplicação do
disposto no' Artigo I parágrafo 4 alinea (c), acima.
A;RTIGO

rrr

Obrigações Administrativas e
Fin.anceir,Ci,s dos Organismos

1. Os Organismos custearão, no
todo ou em parte, segúndc possa ser
.mutuamente acordado, às despesas
necessárias à prestação de' assístôncía técnica pagável fora do Brasil (doravante denominado "o país"), a
saber:
a) oS salários dos peritos;
. b) as despesas com o transporte e
subsistência dos peritos durante sua
viagem de ida até o ponto de ingresso rio país, e de vol ta a partir dêsse
ponto;
c) o custo de quaisquer viagens fora 0-0 país;
d) o seguro- dos peritos;
e) a aquisição e o transporte, até
o ponto de ingresso no país e a pertil' do ponto de saída do mesmo, de
todo equipamento ou material fornecido pelos Organismos;
ARTIGO 'n
f) quaisquer outras despesas, .aprodas pelos organismos interessados.
Cooperação do Gc.vêrno Relativa à
realizadas fora do país.
Assistência Técnica
2. Os Organismos interessados co1. O rsovêrno envidará todos os .esbrtrão, em moeda local do país, as
forços a seu alcance a fim de assedespesas que não forem pagáveis pagurar a utilização eficaz da' assistênlo Govêrno, nos têl'mos do Artigo 1""",
cia técnica prestada, e, em particular, parágrafo' 1 e 2, dêste Acôrdo .
concorda em aplicar, da maneira mais
ampla possível, as disposições que
ARTIGO rv
constam do Anexo I da Resolução 222
A (IX) do Conselho Econômico ,e SoObrigações Administrativas
cial das Nações unidas, sob a epígrae Financeiras do Gcroêrno
fe "Participação dos Governos Solicitantes" .
1. O Govêrno contribuirá para as
despesas
de .assístêncía,
técnica
Organismos in2. O .Govêrnc e
teressados consultar-se-ão a' respeito custeando, ou fornecendo diretamea-

os
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te, as seguintes facilidades

e servi-

?ll" :

a.) serviços locaía de pessoal técnie administrativo, inclusive o neee6Sário auxilio local de secretaria, da
intérpretes-tradutores e serviços correle.tos:
,
b) as dependências para escritórios
e outros Iocaís necessários;
c) equipamentos e materiais prc-.
éusídos no país;
lZ) transporte, dentro
do país, de
pessoal, materiais e equipamentos pa1'<1 fins ofícíaís, inclusive transporte
.local;
e) correio e telecomunicações para
Iíns oífcíaís ;
f) serviços e 'facilidades médicas
para o pessoal da' assistência técnica,
nas mesmas
condições que existam
para as servidores civis do pais.
a)cs auxlíos de subsistência local
dcs peritos serão pagos pelos OrgaJU'3UlOS, mas o Governo
ccntríbuíra
para tais auxílios de subsistência local com uma importância a ser calculada pelo Presidente Executivo dGIJ
Junta de Assistência 'r'écmca, de
scôrdo com as resoluções e decisões
pertinentes do Comitê de Asaístêncía
'I'écníca e outros órgãos dirigentes de
Programa Ampliado de Assistência
Técnica;
b) antes do início de cada ano.: ou
de um período de meses mútua mente
acordado, o Govêrno adiantará, sõbre
e montante total de sua contribuição,
uma importância a ser determinada
pelo Presidente Executivo da Junta de
Assistência Técnica, nos termos das
decisões e resoluções mencionadas
no parágrafo anterior, Ao fim de
cada ano ou período, '0 .Govêrno pa ...
gará, ou, conforme fôr o caso, lhe
será creditada, a diferença entre a
importância. por êle paga por antccipagão e '6 montante total de sue
contribuição, exígíve' nos têrmos da.
alínea (a) precedente;
c) as contribuições do Govêrno
pera tais auxílios de subsistência Iocal serão creditadas à conta que, para tal fim, fôr designada pelo Seceetárfo Geral das Nações Unidas)
de acôrdo com as normas cue víerem a ser mútuamente acordadas;
d) a expressão "perito", tal como
é empregada nêste parágrafo. compreende também qualquer outro pes ..
eeal de assistência técnica designa&o
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do pelos organismos para servil' no
país, nos têrmos do presente acôrdo,
excetuando-se qualquer representante, no país, da Junta de Assistência
Técnica e seu pessoal adminístratíVO·

~) o Govêrno e o organismo interessado .pcderão entrar em acôrdo
sobre outras modalidades' de paga..
menta dos auxílios de subsistência
local dos peritos cujos serviços se~
Iam prestados dentro de um programa de assistêncía técnica custeado I
pelo orçamento regular de -um dos
Orgnnísmos.
3. Quando fôr cabível, o Govêmc
porá h disposição dos Organismos
a mão de obras; o equipamento. os
materiais e outros serviços ou bens
que venham a ser necessários à execução do trabalho. de seus peritos e
outros funcionários, segundo o que
vier a ser mutuamente acordado.
4, O Govêrno custeará a parcela
das despesas a serem pagas fora do
país, cujo custeio não couber aos ar..
ganíamos, e segundo o que fôr mú ..
tuamente acordado,
.
~\RTIGO

v

Faciliãaàes, Privilégios

e Imunidades

1. O Govêrno, caso ainda não esteja obrigado a fazê-lo, aplicara .acs
Organismos, a seus bens, fundo e ha..
veres, bem como' a .seus funcionários,
Incíusrve peritos de assistência técnica:
a) com respeito à Organização das
Nações Unidas, a "Convenção sôbre
Privilégios e Imunidades -daa Nações unidas";
b) com respeito às Agências Especlalízadas, a "convenção sôbre Pri..
.vílégíos e Imunidades das Agências
Especializadas;
c) com respeito à Agência Internacional de Energia. Atômica o
"Acôrdo sôbre Privilégios e Imuni...
dades da Agência Internacional de
Energia Atômica" ou, enquanto tal
Acôrdo -nâo vfôr aprovado pelo Braeil, a "Convenção sôbre Privilégios
e .Imunidades das Nações Unidas".
2. O· Govêrno tomará tôdas as
providências destinadas a facilitar
as atividades dos organismos, se-
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gundo O disposto no, nresente Acôl''do, .t: a -assístír os pe;'itos e, outros
tunclonártos dos referidos Organísmos ue obtenção das facilidades e
serviços necessártos ao desempenho
de tais atívidadcs , O Govêrnovconcederá aos Organítmos, seus peritos
e demais funcionários, quando no
desempenho das' responsabilidades
oue lhes cabem no presente Acôrdo.
~ tesa de câmbio mais favorável.
ARTIGO VI

DislJOsiçôes Gerais
L O presente Acôrdo entrará em
vígoi na data em que o Govêmo no-

tttícar os Organismos de que ror
aprovado pelo.'> órgãos competentes
do Poder Legislativo do Brasil
2.
A& díspcsiçôcs do presente
Acôrcto náo se aplicam à. assistência
técnica prestada ao Governo pelos
Organismos no âmbito de seus programas regulares de assistência tê"
níca. nos casos em que tais programas forem regidos por quarsquei
ecõruos para êste fim concluídos, e!l~
tre o Govêrno e os referidos Organísmos

3. O pr esente Acôrdo poderá ser
modír.cado por acôrdo entre o Govêrno e os Organismos interessados.
Qualquer assunto concernente ao
presente Acôrdo e nêle não previsto
será resolvido entre o Govêmo e ,03
Organísmoe interessados, dentro. (i.u
ésptnto das resoluções e: decisões
pertinentes da.') assembléias, conterênc-ea. conselhos e outros órgãos
dos Organismos. Oaaa Parte Contratante examinara com atenção e
ezpirito de colaboração qualquer
proposta que a outra Parte .apresente para chegar a tal acôrdo.
4 O· presente Acôrdo poderá ser
denunciado pelr. Govêrno OLl ame»
por todos ou qualquer um dos 01'g'antsmos, na, medida. de seus res. pectívos ínterêsses, mediante notittcação escrita às demais Partes oontratantes, a qual produzirá seus
efeitos 60 (sessenta) dias a contar
de seu. recebimento.
O presente Acôrdo é ífrmado
em português e inglês, sendo ambos
os textos .ígualmente autênticos. Em
ã.
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caso de divergência, prevalecerá o
texto em. inglês .:
Em fé do que os abaixo' assinado.. .
representantes, devidamente desígnados pelo Govêrno e pelos orga...
uismos, assinaram, em nome das
Partes Contratantes, o presente -Acôrdo, na cidade do Rio de .janet..
ro: aos 29 dias· do mês de' dezembro
de mil novecentos e sessenta e qua-

rrv.
Pelo Govêrno dos Estados Unidos
do Brasil:
Vasco T. Leitão da Cunha.
Pela Organização das Nações Umdas, a Orgamzaçao Internacional do
Trabalhu, li Organizaçi:í,o das Nações
Unidas para Alimentção e (3, Agrai..
cultura, a Org:::..nizaçãodas Naçôee
Unidas para a jâducação, a Ciência
e a Cultura, a organização de Aviac9:Q, Cívlt jriternacional, a organlzacão Mundial de saúde. a União In...
ternactonal de Telecomunicações, a
Organização Meteorológica Mundial
a Agência Internacional de Energu:;,
Atômica, e a União postal Univer...
saL
Georges Péter"

Decretos ns . 59.309 a 59.316 "ainda
não foram publicados no Diário Oficial.

DECRETO N9 59.317
SETEMBRO DE

Criá

r-:

DE

23 m:

1966

o "Presídio da Marinha/! e dá.
outras providências
\

O Presidente da República, usando
da atrrbuícão que lhe confere o artigo 87, Inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19' Fica criado o «Presídio c..a.
Marinha", dentro da estrutura orgânica do Ministério da Marinha, destinado .e exercer a guarda do pessoal
militar, condenado à pena ínfertor de
dois (2) anos, em sentença passadoem julgado, ou que esteja à díeposíÇà0 da Justiça Militar ou Civil.
Art. 29 O Presídio da Marínna fica
subordinado, militarmente, ao Co'mandante do 19 Distrito Naval e. ad-
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ministrativamente, ao Diretor-Geral
do Pessoal da Marinha.
Art. 39 O Presidia da Marinha terá
sua _organízaçâo definida no respectivo Regulamento, a .ser apresentado
pelo Ministério - da, Marinha, dentro
do prazo de sessenta (60) dias contados a partir da publicação dêste
Decreto.
Art. 49 Fica revogado o arü. 19·e
seu parágrafo único do Regulamento
para o Corpo de Fuzileiros Navais,
aprovado pelo Decreto nc 27,956, de
4: de abril de 1950.
Art. 5\"' :tste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
Brasília" 28 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Zíimor de Araripe Macedo.

DECRETO

N9

59.313 - DE 28 DE
1966

SETEMBRO DE

Cria a "Comissão de Construção da
Base Naval de Aratu", e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que the confere o artigll 87, inciso I, da Constrtuícão Federal, decreta:
~
Art. 19 Fica criada a "Comissão de
Construção da Base Naval de Aratu"
(CCBNA), dentro da estrutura orgânica do Mlnístérío da Marinha, destinada a superintender e coordenar
de acôrdo com o planejamento apro:
vado, todos os trabalhos relacionados
com a construção da Base Naval de
Aratu .

Art. 2'? A Comissão d~ Conatruçâo
da: ~as_e Naval de Aratu, sob a Préstdêncía de um Ofícíal-Generaj do
Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais, fica subordinado ao DiretorGeral de, Engenharia da Marinha.
Art. 39 A Comissão de Construção
da Base Naval de Aratu terá sua organização e funcionamento de acôrdo
como Regulamento a ser apresentado, pelo Ministro da Marinha, dentro
de um prazo de sessenta (60) âíaa
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Art. 49 :tste decreto entrará em vigor na data de 6Ua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário:
Brasília, 28 de setembro de 1966;
1450 da Independência e 78° da República.
li. CicSTELLO BRANCO.

Zilmar de Araripe Macedo:

DECRETO

N9

59.319 - DE 28 D'S
1966.

SETEMBRO DE

Cria a, "Comissão de Construção Na.
val da MW'inha do Brasil", e dá

outras prcnruiénciae,
·0 ,·Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituicáo Federal, decreta:
-

Art. 19 Fica criada a "Comissão
de Construção Naval da Marinha'
d·u Brasil" .(CCNMB), dentro da \~s-,
trutura orgânica
do Ministério da
Marinha, destinada a estudar, planejar e controlar tõdas as ações necessárias à realízacâo do Programa de
Construção Nava-l para, a Marinha do
Brasil, na País.
Art , 29 'A Comissão de Construção
Naval da Marinha do Brasil, 'sob a
Presídêncía de rm Oficial General do
Corpo de Engenheiros e Técnicos N avais, fica subordinada ao Dlretor-Gcral de Engenharia da Marinha,
Art. 39 A Comissão de Construção
Naval da Marinha do Brasil terá sua
organização e funcionamento de acôr.do com o Regulamento a ser apresentado pelo Ministro aa Marinha,
dentro do prazo de sessenta '(60)
dias.
ArL 4°,ltstedecreto entrará em "vigor na data de 6Ua publicação, .1icando revogadas as disposições em
corítrárlo.
Brasflía, 28 de setembro de 1966;
1459 da Independêrfcia e 789 da República,'
'
H.

CASTELLO BRANCO.

Zilmar de Araripe Macedo.
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Decretos ns. 59.320 a 59.346- ainda
não foram publicados no Dicrio Oficial.
DECRETO N° 59.347 - DE 30
SETE'M:SRO DE 1966

DE

Dispõe s6õre o feriado nacional do
, dia 3 de outubro de 1966

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o _art..
87, . item I, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 330 da
Lei no 4.737, de 15. de julho de 1965,

decreta:

Art. 19

É

considerado feriado na-

c'onal o dia 3 de outubro de 1966,

data em que serão realizadas as eleí.. .
çõea para Presidente e Vice-Presidente da República, na forma do
at-t ..59 do Ato Institucional nc 3, de
5 de fevereiro de 1966.

Art. 29 l!ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3D de setembro de 1985;
HH' da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva

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

I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, foram public'ados no "Díárío . Oficial" até o ultimo dia útil
do' trimestre ao qual corresponder o volume.
11 - As retificações e reproduções publicadas durante o trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em tri'mestres anteriores.'
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DECRETO Ni? 54. G71-

DE

.2.9

DE

OUTUBRO DE 1964

Autoriza a cessão gratuita do rerreno
que menciona, sifuaào no Estado da
Guanabara.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o arttgu
[;7, inciso I, da Constituição Federal

e de acôrdo com o § 35' -tc Artigo
64 e artigos 125 e 126, todos do neereto-lei n.c 9.760, de 5 de setembro
de 1946, decreta:

Art. L!) Pica autorizada a cessão
gratuita ao Estado da Guanabara de
um terreno com a área de 2: .273 m2
(dOIS mil duzentos e setenta e 'cinco
metrca mracradosr, situado no Caminho dos Caboclos, Campo Grande, naquele Estado, tudo de acôrrtc com os
elementos constantes do prOC·~S30 protocolado no Ministério da Fazenda
sob o número 14.093, de 1961-

Art. 2.9 Destina-se o terreno ::1 que
se refere o artigo 'anterior à construção de uma escola púbnca crtmarta, tornando-se nula a cessão,
sem direito a qualquer tndéntzacâo,
se tôr dada ao terreno, 00 tor:k - ou
em parte, utilização diversa ou ainda
se 'houver inadimplemento de cláusula do contrato, -que dever-á ser lavrado .em livro próprio do S(~1'VIÇO do
Patrimônio -da União
Brastlía, 29 de outubro de 1964; 1439
fia Independência e 769 da República;
H. CASTELLO BRANco

Otávio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 55.205 - DE 11 DE
DEZEMBRO DE 1964

Aprova o enquadramento dos cargos
e funções da Estrada de -Ferro
Central do Brasil e dá outras providências.

(Publicado no Diário Oficial
7-1-65, em Suplementor) .

de

Retijicação

Os anexos' referentes a relação nominal do presente decreto, rocem retificados no~Diário Oficial de 21 de
Julho de 1966. .
DECRETO N9 55.638

.JANEIRO

DE

DE'

26 Dl':

1965

Concede permissão à esc. A{/rlcola. e
tnaustruit Cícero Prado, com sece
na raeenaa "Corupuiuma", (::'"rJi Pin:
aamonhangaba, Estado rie São Paulo, para'"junciona1' com suas seções
ae taoricoçao ae papel e de celuzose aos domingos e nos teriaetos
ciVis e religiosos.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

ttgo. 87, item I, da Constituição, e
nos têrmos do art . 79, § 29, do Regulamento aprovado pelo Decreto número 27.048, de 12 de agôsto de 1949,

decreta:
Art. 19 Ficam autorizadas, em ca- J
ráter permanente, a funcionar aos
domingos e nos feriados civis e religiosos, as Seções de Máquínas (fabricação, de papel e de celulose) da
Companhia Agrícola e Industrial Oí-

cera

Prado, com sede na

Fazenda

"Coruputuba", em Píndamonhangaba,

Estado de São r-auio, observadas as
disposições legais VIgentes, sobretudo
as de proteção ao trabalho.

452

ATOS .DD ,PODER

Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publícação,
revogadas as disposições em centrário ..,
.Braaílía, 26 de janeiro de 1905: 144-9
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Arnaldo sussekind

DECRETO N.Q 55.653

DE

29

DE

JANEIRO DE 1965

Autoriza a Química Industrial Barra
do Piraí S. A. a pesquisar caulim
no municipio de ltaoirttc, Estaau de

Mznas Gerais.

o Presidente da- República usando
da atrtbuíção que lhe cOnfere o art-gu 87 n,v 1, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.c :".985, de
29 de janeiro de 1940 (CÓdJgó de .vIi·
nasr , depreta:
Art. 1.9 Fica autorizada a Qum1ica
rnoustrrai Barra do Píraí S. A. a
pesquisar caulím, -em terrenos "e propriedade de Ana Ferreira S'edrosa e
outros. '10 lugar denominr.uo Capao da
Onça ou Lage, distrito de Baçac.: munícípío -te Itabírtto, Estado de Minas
Gerais, 'numa área de um, .iectare e
setenta e cincc ares (1,75 na), delimitada por um polígono Irregular que
tem um vértice a cento e -dezesseía
metros e -utenta centímetros (116,80
111), no rumo
magnético oitenta e
cinco -v-us .e trinta minutos sudeste
w:/ 30' SE). da casa te. Antôníd .jon,
çalves' e ->S tacos, a partir desse vertice os seguintes ecmprtmentos e rumos magnr tíccs: vinte r: seis metros
(26 fi); sessenta oito graus e trmta
minutos nordeste (689 30' NE), setenta
e um metros (71 m) , trinta e cinco
graus nordeste (35!) NE) ~ noventa e
seis metros ,~6 mj , trinta e OIto graus
noroeste (380 NW); ,03inqüenta e sete
metros e sessenta' centímetros ,a~q,60
mj , vinte -a. "etl' gr:1U8 nordeste (279
NE); sessenta e seis metros e oítenta centímetros (66,SOm) ~ cinqüenta e
cmco graus <l trinta 2 cinco -nínutos
noroeste 359 3!" NW); oitenta e seis'
metros (86 m) , quarenta e nove graus
sudoeste (499 SW; cento e noventa e
sete- "',""';r08 e trinta centímetros
(197,30 mj , vinte e seis graus e trinta
minutos SU'10S% (26 30' SE).

EXECUTIVO

Parágrafo único. A execução da.
presente autortzaçâo nca sujeita as
estípuíacôes de Regulamento __provado
pelo Decreto n.v 51.726, de, 19 de fe~
vereíro de 1963, c ua .-1,-eSO I \l
.;d~N
n.c 1-:63, de 9 de janeiro de 1963, ia
Comissão Nacional de Energía Nuclear.
Art. 2.9 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto 'lagar ~. taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300.00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
datada transcrição no livro próprio
de Registro das Autcrízações de Pesquisa.
.
Art. 35' Revogam-se as dísposlçôas

em contrário.

Braaüía. 29 de janeiro de 1965; 144.Qda-Jndependéncía e 77.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.9 55-.686 - DE 2
FEVEREIRO DE 1965

DS

Autoriza a Química' Industrial Barrâ
do Piraí S. A. a pesquisar caultm
no mumcipio de Ltabirito, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição. que lhe confere o artigo 87, n.91, da Constituição e l103
termos do Decreto-lei n.v 1.985, de
2:9 «e janeiro de 1940 (Código de Ml~
nas J .decreta:
Art. 1.'" Fica autorizada a Química
tncustrtal Barra do Prrar S. A. a pes..
quísar Oauum, em terrenos de propriedade de José Noberto de Castre e
denomtorto Sa.booutros, no lugar
eir. distríto de Bacâo município 'de
rtabirtto. Estado de Minas Gerais,
numa área, de oitenta e seis hecturea
vinte evottc
dores e trinta centiarea

(862830 ne i denrmtada por um polt...
gono Irregular que tem um verttce ao
cento e sessenta e c' ís metros e que ...
renta .centímetros (162,40 ID) > no t'UIDt.
magneraco 'íe sessenta ~. dois graus e
trmte minutos sudeste (62() 30' SE) da.
ease «e Jose Nascimento de Castro e
os tauos, a- partu cesse vertacê. os segumt- comprimentos
'rumosmagué-does: cento e setenta e um metros
vtnte eenttmetros (171,2C ID) 00tenta sl'al..:iJ. e OIto minutos sudeste

e

ATOS

(709 OS' SE); duzentos e cinqüenta e
nove n-o-os e dez centímetros <259.10
111, -l,.arenta graus e VInte e CInCO
minutos nordeste (409 25 NE)' tre"sentes :: quarenta e quatro metros e
setenta e -nnco centímetros (344,75 fi),
teste E) noventa e cinco metros e
cíten'u centametros <95,SO mi cinco
graus e w..rtfl e cinco minutos nordeste '5.1' J5 NE); cento e oitenta e
. q1..úl tro metros e
vinte centímetros
(1l.l':l:,2Il .'11). oitenta e dOIS graus noroeste (82° ~W); cento e dois metros
e sdenta centímetros U02,70m). 01i.,
a e ser. eraus e trírmm-ttos
sudoeste (869 30' SW); noventa e dois
metros e vinte ccnumctros (92,;30m),
setenta e dois graus sudoeste <721;)
8W,
cento e oitenta e sete
erros
e oitenta centímetros na7.80 fi) círi-:
quente e seis graus sudoeste <569
SW I , cento e' vinte f' três metros e
quarenta centímetros (l2;j 4~1 rm setenta e quatro g- aus e do-s mim-t-e
noroeste (741' 02' NW); cent- e cíne -nze e oito metros e . . inte e cinco
centametros (158,25 fi) doze graus e
zmcüenta e nove
minutos sudoeste
02° 59' SEl.
Paragraro ÚnICO 8. execucao
oresente autorização fica sujeita ás estipulações do Regulamente aprovado
'p?1( Decreto n.e 51 '26 02 19 de fever-erro de 196:" ê da Resoluc.o CNEN
ny 1-63"
9 de janeiro de 1963 da
r: n'~,::ti( N' ccronai de gnergia NUclear•
. ,Ar: 1 2,Q O trttno da autorw
de
IJeEQu1,<;a que. será uma via eutsnnca
deste Decreto pagará a taxa de otI
-cos e setenta p,r'l7,pirp<" ("'''' '\'70)
P
"""r' vá!ido por doís (?,) ann..o;;
a
contar da "ata da transcrtcâ
"·TO
prór-rio de Reerstro -tas Autorizações

Pescuísa.
3.1' Revogam-se as rüepos--v-s
ern contrário.
(1'

A"T

da

Brasllia a oc fevereiro de 1365; i44}.)
[nQepen~encia p. 77,Q da República,
H

CASTELL<

BRANCO

Mauro Thiba'l1

DECRETO Nv 55,930 -
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DO. POD'E;R EXECUTIVO

DE 19 DE

ABRIL DE :1965

Renova concessão à Rêde Paranaense
de Emissoras S.A., para executar
serviço de. radiodifusão sonora.

O Preaídente da República, usando
da atribuição que lhe. confere (l art.

87, nc I, da Constituição Federal, e
tendo em vista o disposto no art , 51?,
Dl? III, da mesma Constituição, e o
que consta no Parecer nv 31-65"
CONTEL, decreta:
Art. 1Q Fica renovada a concessâo
à Rêde Paranaense de Emissoras $0ctedade Anôn ma, nos têrmoa do item
1, Art. 114, do Regulamento dos serviços de Radiodifusão, para,
Ci ..
dane de Ponta Grossa, Estado do Paraná, sem direito de exclusívídade..
executar serviço de radiodifusão ~OnO
ra, pelo prazo de 10 (dez) anos, a
contar de 27 de agôsto de 1962.
parágrafo úníco. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubrtcados pelo Presidente do Conse.bc
Nacional de Telecomunicações, e deverá ser, assinado dentro de 60. (sessenta) das, a contar da data da pubhcaçâo dêste decreto no Duirl0 Oficial, sob pena de ficar nulo, de pleno
direito, o ato da outorga.
Art. 2Q Revogam-se as dispostções
em contrário.
Brasília, 19 de abril, de 19'65;- 144g
da Independência e 77l? da, República.
.

na

H.

CASTELLO BRANCO

DECRETO N ,I' 55.974, DE 20
ABRIL DE 1965
Declara de utilidade. publica o ,Sa7UL·
tório Jesus, com sede em Cruzeiro,
Estacto de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1, da Conatttuíçao Federal, e atencíendq ao que consta do
prcc. MJNl n.v 50.420, de 1952, decreta:
Artigo único, E' declarada de Lltili-'
dade púbnca, nos termos do art. 1,Q
da Lei n,v 91, de 28 de agosto de '~35,
combinado com o oart , L(} do Regulamenta aprovado pele Decreto numero
50.317, de :d de maio de 1961,·0 Sanatório Jesus, com sede em Cruzeiro, Estado de São Pauto,
Brasília, 20 de abril de 1965; 1449 da

Independéncía e 77.1' 'da Repúolíca,
R.

CASTELLO

tSRANCO

Milton Soares campos

ATOS

DECRETO N9 56.18B -

no PODER EXECuTIVO

DE 29

DE

. ABRIL DE 1965

Autoriza Pedro Saturnino de Súuza
E1, comprar pedras preciosas.
O Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o ar'tígo 87,· ll,únlero 1, da Constdtutçâo
Federal e tendo em vista o Decretolei n 9 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo uníco. Fica autorízado o cidadâo Pedro Baturnínc de Souza, re~
stdente em Campo _Formoso, Estado
-da Bahia, a comprar pedras precíosa~ nos têrmos do Decreto-lei nv 466,
de - 4 de junho de 1938, cumprindo"lhe observar integralmente as leis e
regulamentos em vigor ou que V~
nham a vigorar sôbre objeto desta
autorízaçâo, constituindo título da
mesma uma via autentica do presente decreto.
Brasília, 29 de abril de 1965, 14,19
de. Independência e '779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Octavio Bulhões.

DECRETO N9 56.348 MAIO DE

'DE

21

DE

1965

AprOVa alterações introduzidas nOs Estatutos da Becile Companhia Nacional de Seguros Gerais, inclusive
aumento do capital social.
O Presidente da 'República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
~7, íncíso I; da Oonstdtutçào e nos.têr-rnoa do Decreto-lei nc 2.063, de 7 de
março de 1940, decreta:
Art. 19 Fiéam aprovadas as alteraçôes introduzidas nos Estatutos da
:Recife Companhia Nacional de Seguros Gerais, com sede na Cidade do Rio,
de Janeiro, autorizada a funcionar pelo Decreto no 42.699, de 27 ele novembro de 1957, inclusive aumento do capital social de crs 6.000.000 (seis mtlhi)es de cruzeiros) para crs 18.000.000"
(dezoito milhões de cruzeiros) conter;
rne deliberação de seus acionistas em
Assembléias Gerais Extraordinàrlas,
.realizadas em 16 de abril e 28 de dezembro de 19'62.
Art. 29 A SOciedade contánuará. integralmente sujeita as Ieía e aos regulamentos vigentes, ou que venham a

vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude aquêle decreto.
Brasília, 24 de maio de 1965; 14.4~
da Independência e 779 da República.
li. CASTELLO BRANCO
Daniel Faraco

DECRETO NQ 56.395 JuNHo DE 1965

DE

3

DE

Concede 'à sociedade Madeh'etra ~ca~
raí Navegação Ltda.
autorizaçCio
para. funcionar como emprêsa de
n,u:egação de cabotagem.

O Presidente da República, usancc
da atribuição que lherêontere o artaêo 27. inciso I, ela Constituição Federal, e nos termos do Decretu-Jet
nv 2.748, de 20 de novembro, de 1946,
decreta:
ôrt.. único. E' concedida à SOCIedade Madeireira Ioaraí Navegação
Ltda .. com sede na cidade 'le São
Paulo, Estado de São Paulo, autorizaçâo para funcionar como emprêsa de
navegação de cabotagem, COlP cs
atos consütutívos que apnesenzou e
com c capital social tíxado na impor..
tância de Crê 10.000.000,00 (dez ml.lhôes de cruzeiros)', dividido em 1. COO
(mil) cotas, do valor unitário C1e crs
10,000,00 (dez mil crusetros) , dtstiíbuidus entre 2 (dois) cotistas, dela ..
dâos brasileiros natos, consoante 'lDStrumentos partaculares . firmados ã7
de outubro de 1~59, 30 de março de
196ú, 22 de maio de 1960, 23' de 'maio
de Ir'61, 11 de setembro de 1962 e 10
de novembro de 1962, cbrtgando -se a
mesma sociedade a cumprir integralmente as Iefs e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sõbre
o objeto da presente autorização. .
Brasília, 3 de junho de 1965; 144'"
da Independência e 779 da República.
B.

CASTELLO BRANCO

Daniel

raraco

DECRETO N9 57.184 NOVEMBRO DE

1965

DE

8

DE

Retifica o Decreto n9 51. 523 de 25
ãe junho de 1962, que aprovou o
ençuaüramento. dejinitivo dos cargos e junções da Rêde Mineira de
Viação e dá outras provtdência!.

(Publicado no Diário Ojtctal - Se
I - Parte I - suplemento - de

N

ção

ATOS DO PODER 'ExECUTIVO.

19 de novembro de 1965, e retificado.
ao Diâr.io Oficial de 12";7~66).

Retificação

Nos anexos' do Decreto, na página
65, l,í" coluna, onde se lê:
'A relação nominal anexa foi retífícada nos D.O -. de 1~ e 22~7~66.

DECRETO N9 57.39-2 - DE 7 DE
DEZEMBRO DE 196'5
Dispõe sõore recolhimento de diferenças de preços sôbre estoques de trigo e seus üeriouios e dú outras
providências.

(Publicado no D. O. - Seção I Parte I - de 8 de dezembro de 1965)
Retificação

Na página 12.568, 1lJ. coluna, na alínea a) do art. 59, onde se lê: ..•
a fim 'de atender às despesas,
execução do pessoal, do seu Departamento de Trigo ... Leia-se: ... a fim
de atender' às despesas, ,exceção do
pessoal, do seu Departamento de. Trigo ...

Na mesma 'coluna, no art. 61? onde
se lê: ... Decretos TIS. 2.096, 51.681,
52.700, 53.913, 54.969, 55.807, de res-

pectivamente, 18 de novembro de
... Leia-se: .,. Decretos nú-

1963,

meros

2.096, 51.681, 52.780, 53.913,

54.9:69, ?5.807, de, respectivamente, 18
de janeiro de 1963, •..

DECRETO NI? 57.654 -

DE 20 DE

JANEIRO DE 1966

Regulamenta a Lei do Serviço Militar
(Lei ns 4.375, de 17 de agôsto de
1964), retificada pela Lei nQ '4.754,
de 18 de açóeto de 1965.

(PUblicado no Diário Oficial de 31
de janeiro de 1966 e retificado no
Diário Oficial de 8-2-66 - Parte I ...:....
Seção I.)
Retificação

Na primeira' página 2fJ. coluna, no
item 3 do art. 39,
Onde se lê:
• ,. É designado pelo ano de
Leia-se: '
... lt designada pelo ano de
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_Na pg: 2, 3fJ. coluna, no § 21? do
art. 59,
Onde se lê:
· .. que receberam o certificado
Leia-se:
· .. que receberem o certificado
Na pg; 3, P coluna, no art. 2(),
Onde se lê:
· .. prestação de Serviço Militar
Leia-se:
· .. prestação do Serviço Militar
Na 2fJ.· coluna; no item 2 do .arü. 24,
Onde se lê:
· .. o íncoporado ...
Leia-se:
· .. o incorporado ...
Na mesma coluna, no item 1 do

art. 27.

Onde se lê:
. .. de convocação para
Leia-se:
· .. de Convocação para
Na 3f!. coluna, no item 9 do mesmo

art.. 27,
Onde se lê:
· .. - execução da LSN ...
Leia-se:
· .. execução da, LSM
Na ~esma coluna, nos itens 1 e 2
do § 19 do art. 29,
Onde se lê:
Respectivamente:
· .. Seções do Serviço Militar
... Circunscrições do Serviço Militar, ...
Leia-se:
· .. Seções de Serviço Militar ...
... Círcunscrlções ·de Serviço Militar ....
Na pg. 4, 2lJ. coluna, no § 19 do
art. 31,
Onde se lê:
... ZAé.

Leia-se:
... ZAé:
Na mesma coluna, no item 3 do
29,- do mesmo art. 31,

Onde se lê:
· .. federais estaduais ...
Leia-se:
· .. federais, estaduais ...
Na pg. 5, na lf!. coluna, no item 1
do § 2° do art. 43,
Onde se lê:
· .. e prortsaãp as quais
Leia-se:
· .. e profissão, as quais
No art. 45,
Onde se lê:
· ... anotados no CAM o local
Leia-se:
. anotados, no CAM. o local
Na 2fJ. coluna, no § 39 do art. 48.
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Onde se lê:
· •. no órgão ilegível

Leia-se:

.s . no órgão alístador competente.
Na mesma coluna, no art. 49,
Onde se lê:

· .. Fôrças Armadas será ...
Leia-se:
· .. Fôrças Armadas, será ...
Na 3l1o coluna, no item 1 do art. 52,
Onde se lê:

· .. Grupo "A". ilegível satisfizerem .,'
Leia-se:
... Grupo "A", quando satisfizerem ..•
Na 41)0 coluna, no § 19, do art. 55,
Onde se lê:

requerimentos ...
Leia-se:
§19 A requerimento ...
Na mesma coluna, no art. 58,

§ 19 A

Onde se lê:

· .. pelas auorídades .- ..
Leia-se:
... pelas autoridades
Na pg. 6, no art. 60,
Onde se lê:
DN ouzaé, ...
Leia-se:
DN ou ZAé, .. ,
Na- mesma página, no art. 66,
0.0

0'0

Onde. se lê:
•.. dos brasileiros ilegível de idade , ..

Leia-se:
· .. dos brasileiros que completarem
19 <dezenove) anos de idade '"
Na. 3lJ-. coluna, no art.73,·
Qnde se lê:
".. publicidade adequada, e oportuna, •..

.Leía-se:
.. ; publicidade adequada e oportuna, ...
Na 4l!- coluna, no art. 74,
Onde se lê:
... ou matrtcuja e;
Lata-se:
... ou matricula e:
Na pg , 7, 2~ coluna, no art. 87,
Onde se lê:
•.. DN ZAé.

Leia-se :

e ZAé.
No parágrafo único -dêsae artigo,
Onde se lê:
•.. DN

Parágrafo Dmco

Leia-se:

Parágrato único

No mesmo parágrafo,
Onde se Ié:
. .. terão prorídade ....

Leia-se:
· .. terão prioridade
.Na mesma pg., 41)0 coluna, no § 1'!'
do art. 96,
.
Onde se lê:
... DN ZAé, .. ,
Leia-se:
•.. DN e ZAé, ...
Na 4(1 coluna, no § 49 do art. 96,
Onde se ie:
•.. do seguinte modo.
Leia-se:
... do seguinte modo:
Na pg. 8, 2~ coluna, no item 1 do
29 do art. 9/3, .
Onde se lê:
... do Serviço Militar, inicial, f'lcando ...
Leia-se:
... do Serviço Militar inicial, fiê

cando ...

Na mesma pg , e na mesma coluna,
no art ·99
On'de ~e lê:
· .. art. 96, dêste Regulamento.
Leia-se:
... art. 98, cêste Regulamento.
Na 3:.t coluna, no Paràgrato único
do art. 103,
Onde se lê:
· .. de Corpo de Bombeiros.
Leia-se:
... de CO"l'POS de Bombeiros.
Na mesma coluna, no § 29 do
'art. 105;
Onde se lê:
· .. excesso de contingente
Leía-se:
· .. excesso do contingente
No § 39 do mesmo artago,
Onde se lê:
· .. deste artigo 'que, ...
Leia-se:
· .. deste artigo, que, ...
Na, 4~ coluna, no § 59 do mesmo
artigo,
'
Onde se lê:
... Estabelecimentos de Ensino onde '"
Lera-se: _
· .. Estabelecimentos de Ensino,
onde ...
Na. mesma coluna, no item L: do
§ 69, ainda do art. 105,
Onde se lê:
· .. DN, ou ZAé, '"
Leia-se:
· .. DN ou ZAé;' '"
Na pg'. 9, 1~ coluna, no § 10 do
art. 105,
Onde se lê:
-,.. de íncoporação ...
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Leia-se:
de incorporação
Nas mesmas pgs . e coluna. no item
7 do § 89 do art. 105.
ande se lê:
pai e mãe que sirva ...
Leia-se:
· .. pai e mãe, que sirva ...
Na 2~ coluna, no item 2 do art. 109,
Onde se lê;
• .. comprovados em exam ...
Leia-se:
• .. comprovados em exame ...
No mesmo item,
Onde se lê:
· .. da seleção apresentarem
Leia-se:
... da seleção, apresentarem
No § 29 &0 mesmo artigo 109,
Onde se lê:
· .. entre outros elementos ...
Leia-se:
· .. entre outros, elementos ...
Na 3f!. coluna, no § 59 do art. 110,
Onde se lê:
· .. concorrer a seleção
Leia-se:
concorrer à seleção
Na pg. lO, na 4l} coluna, no nc 4,
do § 49 do art. 139,
Onde se lê:
•.. que anteciparam a prestação ."
Leía-se:
o • • que anteciparem a prestação ...
Na pg. 11, 1[). coluna, no § 29 .do
O"

o ••

art. 140,

Onde se lê:
· .. "desíncorporado, após a exclu-

são ...

•

Leia-se:
... desíncorporado: após a exclusao ...
Na 2l!- coluna, no § 69 do mesmo
artigo,
- Onde se íê: .
... julgado Incapaz 13-2"
Leia-se:
· .. julgado "Incapaz B-2"
Na 3R coluna, no art. 153,
Onde se lê:
· .. eleitoralmente com 5 ...
Leia-se:

Na ~~ei~f~~~,eJ!;~, i~~~ . 52 'ci~ parágrafo' úmcq do art. 156,
Onde se lê:
.
· .. apresentados' a seleção ....
Leia-se:
· .. apresentados
selecâo ...
No item 3 do parágrafo. único do
art. 157,
câ
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Onde se lê:
· .. Marinha Mercante a dos centros ...
Leia-se:
· .. Marinha Mercante e dos centros ...
No art. 161,
Onde se lê:
prestou o serviço
· .. reservista
Militar ...
Leia-se:
· .. o reservista ... prestou o Serviço Militar ...
Na pg. 12,2~ coluna, no § 2Çl do
art. 165,
Onde se lê:
· .. expressões seguintes entre aspas:
Leia-se:
· .. expressões seguintes, entre aspas:
No item 1 do mesmo § 29,
Onde se lê:
1) "por incapacidade física" quanto ...
Leia-se:
1) "por incapacidade física", quanto ...
Na 4!)- coluna, no item 2 do art. 167,
'onde se lê:
... Anexo E.
Leia-se:
... Anexo E):
No art. 168.

Onde se lé:
· .. dactilografados
Leia-se:
· .. üatüograrados ...
Na pg. 13, 2~ coluna, no art. 175,
Onde se lê:
· .. arrendodadc ..•

Leia-se:
· .. arreoonnado ...
Na 31\ coluna, no item 1 do art. 180,
Onde se lê:
· .. economia mista Chefe
Leíacse:
· .. economia mista, Chefe
Na pg . 14, lfJ- colun-a, art. 189;Onde se lê:
· .. a irergularrdadé
Leia-se:
· .. a trregularídade
Na 2l} coluna, no § 19 do art. 193,
Onde se . lê":
funcionamento de órgãos de
Pormacào ...
Leia-se:
· .-. funcionamento de oreaos de
Formação ....
Na 4l:l coluna, no §" 49 do art. 195,
Onde se lê:
· .. manobras programadas e, ..•
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Na pg. 29, P coluna, na 331.\ linha,

Leia-se:
· .. m;;'I1Qb;'8.S programados e, ....

Na pg. 15, 2:). coluna, no art . .205,

1}

Onde se lê:
· .. demais prescrito .- ..
Leia-se:
· .. demais prescritos .,.
Na 3:).' coluna, na letra "b" do item
i() art. 209,
Onde se lê:
· .. de 1 de janeiro
Leia-se:
... de 1<:> de janeiro ...
Em seguida à referida letra "b",
§

Leia-se:'
1v Estar em dla com o Serviço ...

Nesse

§

lÇl;

Onde se Ié :

... 124" 125, 126, 202 e ilegtvel dêste
Regulamento.
Leia-se:
· .. 124, 125, 126, 202 e 203 dêste
Regulamento.
Na pg. 16. no art. 230,
-Onde se 112:
.,' previstos no Art. 220,

Leia-se:
'," previstas no Art, 220,
No, pg. 17, P coíuna, no -arü. 241,
Onde se lê:
· ,. destinadas as despesas
Leia-se:
· ., destinadas às despesas
Na 3'" coluna, no art. 250,
Onde se lê:
Cr$ - - - - - - - - -

Leia-se:

.Cr.,? .... , .•..••.. ,.
No art. 251,

Onde se lê:

autoridades competentes bem
como ".
Leia-se:
". autoridades competentes, bem
como , ..
Na 4~ coluna, no Quadro do ai-tigo 261,

Onde se lê:
1.1.0.00 - Receitas 'I'ríbutártas

Leia-se:
1..1.0.00 -

Receita 'I'ributárta

Em seguida a êsse Quadro,

Onde 'se lé:
Art. 22. O EMFA '.'

Leia-se:

Art. 262. O EMFA
Na pg , 27,
Onde se lê:

Anexo L
Leia-se:
Anexo J

EXECUTIVO'

Onde se lê:
DESTINO

Prefenrencíal na distribuição , ..
Leia-se: .

~,

DESTINO

- Preferencial na dístrrbuícâc
N'a 21.\ coluna, no art. 124, em
ESTAGIaS,

Onde se lê:

. .. daespírante a oficial e guarda-

marmha da reserva - ...
Leia-se: . '. de aspirantes a oficial e guardas-marinha da reserva ~ .. ,
Na pg'. 30 11.\ coluna, antecedendo
.ao titulo
vlg~~~Xli:iii~~STAÇÃO DO SERecrescente-se a letra l, par haver
.sido omitida,

DECRETO N9 57.997
DE 1.4 DJI
MARÇO DE 1966
Transfere concessão;

(Publicado no Diârio Oficial
Seção I - parte'! - de: 4.4.66).
Retificação

Na página 3.523, 2?- coluna, art. 19,
'onde se lê:
, '. Limoeiro do Nodte
Leia-se: .
. '. Limoeiro do Norte
DECRETO Nº 58.055 ..:MARÇO DE

1966

DE

23

DE

Dispõe sôbre cargos em comissão e
funções (!ratificadas do Instituto
de Aposentadoria e Pensões dos
Bancários.

(Publicado no Diário Oficial de 6 de
abril de 1966 - Seção !)
Retificação

Na página 3.655, no final do Anexo I, entre o Título Agências e a Denominação Consultor Técnico do Conselho Administrativo, inclua-se: c)
Cargos de Outra Natureza.
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DECRETO NQ 58.186 AB~IL DE

DE 14 DE

DECEETO N.958.196 -

DE 15 DE

,ABRIL DE 1966

1966

Concede à The Hcme Insurance
Company autorização para aU17~en
tar o capital destinado às suas operações de seguros no Brasil.

Dispõe sObre o enquadramento no
Departamento Federal de Segurança Pública e na Polícia do Distrito
Federal. do pessoal a que se refere
o art. 20 da Lei n;Çl 4.483, de 1964.

(publicado no Diário Oficial de 29
de abril de 1965

(Publicado no Diário Oficial de 2.9 de
abril de 1966 <Suplemento))

Ret 2ficação

Retifícaçiio

Na página 4.553, onde se lê: 'H1e
'Insurance Oompany - Leia-se: "I'ne
Home Insurance Company". - Onde se lê: Na cidade de Nova vork,
Estado de NOVa York, 1008 - Leia
se: Na cidade de Nova York, Estadode Nova York, 10.,008

DECRETO N9 58.189
DE
ABRIL DE 1966

14.DE

Aprova a alteração introduzida nos
Estatutos da Sul-América rerreeires, Marítimos e Acidentes, Comamniuo. de Seguros, relativa ao aumen.
to do capital.

(Publicado no D~iário otícuü, de 25 de
maio de 1966)
Retijicação

Na

linha da 41). coluna do texto
à f!. 5.556,· onde se lê: ... Cr$ .;.
3.355.295.235 (três milhões trezentos e
cinqüenta e cinco milhões duzentos e
noventa e cinco mil duzentos e trtnta e cinco cruzeiros); ... leia-se: ...
crs 3.355.29'5.235 (três bilhões trezentos e cinqüenta' e cinco milhões duzentos e noventa e cinco mil duzentos
e trinta, e cinco cruzeiros) ...
Na 5~ linha da 1?- coluna de fôlha
5.557, onde se lê:
AdamastorMorgueíro da Cruz;
leia-se: ... Adamastor vergueíro da Cruz ".
Na alínea "a" do § 19 do Art. 27 dos
Estatutos.. à fl. 5.558, onde se lê: ...
.a,) cota para monífícaçâo: ... leia-se:
. .. a cota para bonificação '"
Na 1()- linha da coluna dos oocncientes MUltiplicadores do Imóvel do
Edificio "Armes Dias", onde se lê:
10,78; ... leia-se: ... 10,79 ...
12~

A r-elação nominal foi retificada

DO

D.O. de 1-7-66.

DECRETO N9 58.264 .:...- DE 27 DE
ABRIL

DE 1966

Ap1"Ova a alteração introduzida 1?-0s
Estatutos da União Brasileira Companhia de Seguros Gerais, relaava
ao aumento do capital social.

(Publicado no Diário oticuü de 7 de
junho de -1966
Retijicação

Na página 609-1, coluna 21)., onde se
lê:
"a) Tomar conhecimento e deliberar sôbre a proposta da diretoria de
Autalísaçâo dos valôres do ativo 'mobilizado na forma da Iegtslaçâo em
vigor como o consequente aumento
de capital".
Leia-se:
"a) Tomar conhecimento e deliberar sôbre a proposta da Diretoria de
atualização dos valôres do ativo ílnobilizado na forma da legtslaçâo em
vigor com o consequente aumento decapital" .
Na página 6092, Coluna 2~ onde se
lê: "Parecer do Conselho. Os abaixo
assinados ... " Leia-se: "Parecer do
Conselho FiscaL Os abaixo assinados ... "
.
DECRETO NQ 58.324 MAIO

DE' 2 DE

DE 1966

Aprova, em caráter provisório, o Regimento do D.N.P.V.N. -

(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte I - Suplemento de
2:7 de maio de 1986 '.)
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Retificação
Na 11} página, 11). coluna, alínea c do
Art. 39 do Regimento, onde se lê:
• ••

Q

desenvolvimento dos sistemas

hidrovtário nacional;

Leia-se:
,
· .. o .desenvolvimento do sistema
hldrovíárto nacional;
Na página 2, te coluna, onde se lê:
2.3.5 -

Divisão do Material ,(DA-

DM\

2.3.5.1" -

~

Seção Administrativa

WM-SC) .

Leia-se:
2.3.5 -

Divisão do Material (DA-

DM)

2.3.5.1 -

Seção Administrativa -

(DM-SA) .

Na página 3, 1~ coluna, parágrafo 19
do Art. 69 onde se lê:

... eerâo nomeados pelo Presrden-

te da República indicàção do .,.

Leia-se:
· .. serão nomeados pelo Presidente
da República

do

0.0

mediante
•

indicação
•

No item 15 do Art. 79, onde se lê:
. .. alienação de matérias e equipamentos;
Leia-se:
· .. alienação de materiais e equípamentos:
Na 2ª' coluna, parágrafo 29 do rtcm
27, onde se lê:
· .. ' guardados em cada exercício, do
ano seguinte.
Leia-se:
· .. guardados em cada exercício, deverão ser encaminhados ao CNPVN
até o último dia do mês de março úo
ano segúmte,
Na página 4, F' coluna, item 4, parágrafo 3Q , do Art.. 11, onde se tê:
· .. anuais de trabalhos e os orcamentes ...
~
Leía-se:

... anuais de trabalho e os orçamentos ...
No mesmo parágrafo. item 18; onde
se lê:
· .. -índícaçôes previstas nésta Regimento,
Leia-se:
· .. Indicações previstas neste ReM
gímento:
'
Ainda no mesmo parágrafo, item 25-,
onde se lê:
.
... limites legais aquisição de material e outras relacionadas .. "
Leia-se:
limites legais, aquisição de material e outras despesas relacionadas.

EXECuTIVO

Na 2ª' coluna, Art. 14, onde se lê:
c) organizar e promover a elaboração dos .""
a) controlar a entrada e a salda .. ,
Lera-se:
c) organizar e promover a elaboração dos ..
d) controlar a entrada e a .saída •••
Na página 5, 2ª' coluna, repita-se o
art. 19, por ter saído com incorreções:
Artigo 19 - A Diretoria de 'vdministração, diretamente subordinada ao
Diretor-Geral, é órgão da Administração central do DNPVN que tem
por finalidade executar, promover e
supervisionar tôdas as atividades à
administração de -pessoal; material, finanças, serviços gerais documentação
e serviços médico-sociais.
Na pagina 6, 2lJ- coluna, art. 25, parágrafo 39 , alínea P). onde se lê:
.'.. merecem ser amplamente ..
Lerá-se:
· .. mereçam ser amplamente .. "
Na página 7, 2lJ. coluna, art. 26, alinea f) conde se lê:
"., atualizadas das ínscríçoesr
Lera-se:
... atual1zado das Inscrições:
Na página 9, ie coluna, art.. 27 narágraro 49, alínea c). onde se Ie:
.. , encaminhamento ao DNPVN;
Leia-se:
encamínnamento ao CNPVN;
No parágrafo 89, alínea i). onde se
lê:
, .. bancário à ,sua origem •..
Leia-se:
· .. bancar}o quanto f1 sua ortgum
Na 2ª' coluna. ainda da pagina iJ,
art. 27 parágrafo 13, alínea b) onde
se lê:
· .. sôbre receita arrecaaaa~ ..•
Leia-se:
· . . sobre a receita arrecanaoa .. ,
Na annea m) do mesmo paragrata,
onde se lê:
· .. eparar o relatório da DtvlS'QO
de Fmancaa ...
Leia-se:

· .. preparara relatório da Divlsilo
de Pínançae ..•
Na pagina 10, 1lJ. coluna, paragrare
49 do Art. 28, onde se lê:
· .. A Bíblíoteca, compete:
Leia-se:
... A Biblioteca, compete:
No mesmo parágraro. onde se 'ê:
e) ... comprometerem a obedece!'
as instruções ...
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1) •. , procedendo a inven àrtos ortanizando estatísticas
Leia-se:
e) .. comprometerem a obedecer às
mstruções ...
1)
•• , procedendo a inventárlose
.fganizando estatísticas '"
Na mesma página e coluna, no uarâgrafo 59 onde se lê:
.
e)' .. ' dos documentos existente, nu
Arquivo;
Leia-se:
e) .,' dos documentos existentes no
Arquivo;
No parágrafo 69, onde se le:
g) racnísta a formação técnica
Leia-se:
g) facil~tar a formação técnica
Amda na mesma página e coluna,
onde se lê:
§ 79 A Seção de pubücaçâo, -ompete:
Leia-se:
§ 79 A Seção de Publicaçâo, compete:
Na página 10; 2J!. coluna, ainda no
Art. 213, _§ 7/J, onde se lê:
h)... sob sua guarda e cont-ece

tôdas ....

.

completo para atender as necessidades ...
Leia-se:
h) .,. sob sua guarda e contrôle
tôdas ,'"
1) •. , completo para atender às ne1)

..•

ccssídecea •••

Na página ri. 1~ coluna. oarág raro
do Art. 29, onde se lê:
m) ..._ e aparelhos de que c-t o
item anterior;
.
lú ' . a reparação lia substituíçao
de peças ...
o) ." a substítutçâo. das máqulns
que se tornrem ntiecorrômícs ;
s) ." a utrlizaçãc do matelalr de
combate a incêndio;
Leia-se:
m) .,. e aparelhos de que trata o
ieem anterior;
n) .,. a reparação ou substituição
da peças ...
o) .,. a substituição das máquinas
ue se tornarem antíeconômíoas ;
8) '" a utllízaçâo do .natertar de
'~ba~e a incêndio;
,~W
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Na 2~ coluna, Art. 30, alínea K>.
onde se lê:
... específicos da -Assembléta Mé
dica-Social ...
Leia-se:
· .. especifico de Assistência Mêdico-Social .,.
No parágrafo único do mesmo ar-tigo, onde se lê:
· .. Divisão Médico-Scoial exercerá
ainda •.. .
Leia-se:
· .. Dívrsâo Médico-Social exercere
ainda ..•
Na alínea b) do mesmo parágrafo
e artigo. onde se lê:
Instituções hospitalares •••
Leia-se:
Instituições hospitalares ...
Na página 11, 2~" coluna art. 30,
parágrafo 3Ç\, itens 2 e 9, onde se lê:
... matéria admínttrativa
· .. sigilo profissional ...
Leia-se;
matéria administrativa
· .. sigilo profissional, ...
Na página, 12, P coluna, art. 30,
parágrafo 3\1, item 30, onde se lê:
· .. pelo contratados ...
Leia-se:
· .. pelos contratados ...
Na mesma. coluna, art. 30, parágrafo 59, alínea b) ,. item 3, onde .e lê:
· .. aporveítamento ou reversão;
Leia-se:
-, ,. aproveitamento ou reversão;
Na 2J!. coluna, parágrafo 6'\ alínea
a), onde se lê:
· .. u idades especípicas;
Leia-se:
unsdades especificas;
No parágrafo 6\1, alínea c) onde se
lê:
dependentes Iegaísa
Leia-se:
dependentes legais;
Na alínea Ij , onde se lê:
pessoal atualmente ..•
R
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Leia-se:
· .. pessoal atuante
. Ainda na página 12, parágrafo

T',

onde se lê:
· .. Seção o Serviço .,.

Leia-se:
· .. seção de serviço ...
No mesmo parágrafo, nas alíneas a)
e k), onde se lê:
· .. devados a efeito ...
· .. situação moral e profissional
Leia-se:
· .. levados a efeitos ...
... situação moral, econômica, nabitacional, familiar, educacional e oroffssicnal '"
Na página 14, 21} coluna, art.

H.

alíneas t». c), j), e P~. onde se lê:
do rçamento ...
despachar pessoamente '.~.
competência do órgãos ...
propor no Diretor-Geral
Leia-se:
do orçamento '"
despachar pessoalmente
competência do órgão
.
propor ao Diretor-Geral
.
Na página 15,

1~-

coluna, art.

:~'i,

alínea a), onde .se lê:
· .. promover, coordenare e ..•
Leia-se:
· .. promover, coordenar e ...
Na Z~ coluna, art. 48, parágrafo 1'\
ao final da alínea d), onde se lê:
a) propor o programa anual
Leia-se:
e) propor o programa anual ...
No parágrafo 3 9, alínea g), onde ve
~:

.

· .. de too o aparelhamento ...
· .. as caractísticas dos mesmos
Leia-se:
· .. de todo o aparelhamento ...
· .. as características dos mesmos
Na página. 16. art. 49, item 12, onde

se lê:
... aparelhamento de capitais ap.11cedos nas construções e ,aparelhamtJn'~o

de cada pôrto, mantendo atualízadc
seus registros:
Leia-se:
· . . aparelhamento de cada põrto,
mantendo atualizado seus regfstros:
Nó item 16, onde se lê:
· .. diversas fase ...
Leia-se:
diversas fases .,.
Na 2~ coluna, art. 51,' onde se lê:
... e o órgão
Leia-se:
. .. é o órgão
Na página 17, 2l1' coluna, art. Ei3,
alínea ru , onde se lê:
· .. ou prIvaras sôbre
Leia-se:
· .. ou privadas sôbrc ...
Na página 18,1:). coluna, onde se .ê:
Secção IV - Da Drvisâo de ob-as
e Melhoramentos
Leia-se:
Subseção - IV - Da Divisão de
Obras e: Melhoramentos
'
Na página 20, 1ll- coluna; art. 71,
parágrafo 29 , onde se lê:
· .. de 'I'opoografia subordtnada
Leia-se:
· .• de Topohidrografia subordinada ...
Na 2~ coluna, -art. 74, alínea d). onde se lê:
· .. da vertente ecoãnia
Leia-se:
· .. da vertente eccâníca '"
Na página 21, 2~ coluna, art. 79,
alínea e), onde se lê:
· " pela Diretoria Regionla
Lera-se:
· " pela rnretona Regional
Na página 26" lI!- . coluna, art. 3~,
parágrafo 19, alínea b) , onde se lê:
· " que covenha ...
Leia-se:
· " 9-ue convenha ...
O"

Atos

463

D:) PODER EXECUTIVO

Na mesma coluna, no parágrafo 5v,
onde se lê:
.' .. - pelo Ministério . da Viação e
Obras públicas,
Leia-se:
· _. pelo Ministro da Viação e Obras
públicas, ' __ .
Na 2t). coluna, art. 10'5, república-se
o parágrafo l Q, por ter saído com
omissões:
lI? -..:.. A aplicação anual dos recursos do Fundo Porbuárro Nacional
obedecerá, obrfgatóríamente à dís-ríbulçâo que for proposta pelo Diretor
Geral do DNPVN, aprovada pelo
CNPVN e homologada pelo Ministro
da Viação e Obras Públicas.

DECRETO NI? 33.331 MAIO DE 1966

DE

3 DJl:

Outorga à Sociedade Anônima de B&kitrüscoção da pa'f'alolJ, concessão pa~
ra distribuir enerina elétrica,

(Publicado no Diário Oficial - Seção I - parte J ~ de 17-6-Se).
Retitícaçãc
Na página 6.516, 3[)- coluna, f:;l.1'1l. 1",
onde se lê:
... Boqueirão dos

Cachos,

ê

No parágrafo. 3Q, do mesmo art.,
onde se lê:
dos serviços do DNPVN, ...

Leia-se:
... dos servidores do DNPVN, '"
Ainda na 2t). coluna. da página '26
art. 106, alínea c), onde se lê:
· .. que a ;:L~i total ...
.Leía-se:
· .. que a Lei atrrbulr total ...
Na v-ágina '27, llJ- coluna, em seguida- ao -Título VIII, onde se lê:
Da 'Administração Pcrtuàrta
Leia-se:
Das Administrações portuárias
Na 2:). coluna, art. 11.2, parágrafo
4'?, onde se lê:
· .. pelo investimento ..•

Leia-se:
~-.. pelos investimentos ..
Na mesma coluna, onde se lê:
Capitulo (em branco)
Das administrações Concedidas
Leia-se:
Capítulo - IV
.Das Admrnístraçõea Ooncedldas

Leia-se:
... jsoqueírão dos Cochos,
DECRETO NI? 580400 MAIO DE 1966

DE 10 n

Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do Impôstq de
Renda.

(Publícãdo no Diário Oficial - Se_
çâo I - Parte I - , Suplemento ao de
nv 89, de 12.5.66).

neutíeaçõo
Na página 9, 2~ coluna, art. 92,
alínea a) onde se lê:
.. .no § 29 (Lei nl? 4 728, .arttgo56D;

Leia-se:
. '.. no § 2 9 (Lei nv 4.782, artigo
56, I);

Na página 10 1~ coluna, a.r~.S',
item UI, alinea' d), onde se lê:
. .. construção, ou equipamentos
Lei-se:
... construção, instalações ou equipamentos ...
Na página 26, 2l). coluna, nr t. 283,
onde se lê: nas 51). e 6g. linhas:
. da Lei nv 4.728, art. 64).
Leia-se:

... ela Lei nc 4.357, de 16 de julho
de 1964 (Lei nv 4.728, art. 64).
Na página 28, 2f!. coluna, art. 305,
.parágrafo 4Q, onde se lê:
.... Lei 4.863, de 29 de dezembro
de 1965; ...

.

Leia-se:
... Lei nc 4.863, de 29 de novarabro de 1965,
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DECRETO Nv 58.-411 -

DE

17

DE

MAIO DE 1966

Autoriza o cidadão brasileiro David
Inácio da Hora a pesquisar quartzo
e mica, no município de Agua' Boa,
Estado de Minas Gerais .

livro próprio do Registro das Autortzações de Pesquisa,
Art. 3Q Revogam-se as díaposíções
em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1966' 145Ç>
da Independência e 78Q da. Repú-

bnca.

H.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, n Q I, de. Ccnstituiçâo e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de
29 de
~ínas).

janeiro de 1940

(Código de

DECRETO N9 58.413 --DE 17 DE
MAIO DE 1966

decreta:

Art. 19 Fica autorizado o ctdadâo
brasileiro David Inácio da Hora a
pesquisar quartzo e mica-em terrenos,
de propriedade do Estado de Minas

Gerais (devolutas) no lugar denominado Córrego do MorrâO, distrito e
município de

Agua Boa, -Estadc de

Minas Gerais, numa área de sessenta
e um hectares (61 ha) , delimitada por
um hexágono irregular, que tem um
vértice ~ a oitenta metros (80 fi), no
rumo magnético de setenta e seis
graus trinta minutos noroeste (769 30'
NW), da confluência do Córrego do
Morrâo com o ribeirão do Pederneira
e os lados a partir desse Vértice, os
seguintes comprimentos e rumos .magnéticos ; quatrocentos metros (400 m) ,
quarenta e cinco graus noroeste (45 9
NW); trezentos e cinqüenta e dois
metros (352 m) , cinqüenta e seis graus
nordeste (569 NE); setecentos e setenta e seis metros (776 m) , oitenta
e quatro graus nordeste (849 NE):
quinhentos e cinqüenta e oito metros
(558 m) , um grau dez mmutos sueoeste (te lO' SW): setecentos e seis
metros (706 m) , cinqüenta e oito graus
cinqüenta minutos sudoeste (589 50'
SW); quatrocentos metros (400 m) ,
vinte e quatro graus noroeste (249
NW).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estdpulaçôea do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51. 72.6, de 19
de fevereiro de 1963 e da Resolução
nv 3 de 30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
Pesquisa. que será. uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de
seiscentos .e dez cruzeiros (Crg 610)
e será válido POl' dois (2) anos a
contar da data . da transcrição no

CA'STELLO B~ANcO

Mauro Thibau

Autoriza a Companhia Estanífera. do
Brasil ,a pesquisar cassiterita no
município de Ipameri - Estado de
Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, nv r, dta. Constituição e noa.
.têrmos- 6:0 Decreto-lei nc 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. te Fica autorizada a companhia Estanifera do Brasil a pesqutsal' cassiterita .em terrenos de sua
propriedade e de Antônio Torres Ltma, .no lugar denominado Gleba. do
Gema, distrito e município de Ipamerl, no Estado de Goiás, numa área
de quinhentos hectares (500 tia). delimitada por umcpougono irregular.
que tem um vértice a quinhentos e
noventa e cinco metros (595 m) no
rumo magnético quarenta graus sudeste (40Q, SE) da confluência dós
Córregos Racha Bunda e Açude e os
lados, a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil cento e oitenta metros (2.180 m) , oitenta graus noroeste
(809 NW); dois mil duzentos e trinta
e cinco metros (2,235 m) , dez graus
sudoeste <109 SW); num mil e trinta
metros 0.'030 m) , oitenta graus sudeste (809 SE); trezentos e quarenta
metros (340 m) , trmta e quatro graus
sudeste (349 SE); cento e oitenta metros 080 m) , cinqüenta. e três graus
e trinta minutos sudeste (53 9 '30' SE);
seiscentos e sessenta metros (660 mj ,
cinqüenta. e seis graus nordeste. (56~
NE); trezentos e' sessenta "metros (-369
m) , quarenta graus sudeste (409 SE);
dois mil trezentos e cinqüenta metros
(2.350 m) , dez graus nordeste 089
NE) .
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parágrafo único. A execução da
presente autorrzaçào fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726. de UI
de fevereiro de 1963 e da Resolução
nv '3 de 30 de abril de lbô5, da Comissão Nacional de Energia. Nuclear.
Art. 21? O título ca autottaacao de
pesquisa, Que será uma via auténraca
deste

decreto,

pagcró.

a

taxa

de

cinco mil cruzeiros (CrD 5.000), e
será válida por dois (2) anos a contar da data da transcrtçáo 11-1 livro
próprio de Registro das Autcrtzaçôes
de Pesquisa.
, Art. 39 Revogam-se as disposições
'ern contrárto .
Brasília, 17, de maio de 1966' 1459
da Independência. e '789 dá. República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECR-ETO N9 58.414

DE

17

DE

MAIO DE 1966

.1-u-toTiza a S.· A. de Cimento' Mineração e Càbotqgem "cIMllvIAR" 'a

làvrar caulím no munícípio ~e Itapecerica da Serra, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o
art. 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos &0 Decreto-lei no 1.985, de
29 "de.. janeiro de.. 1940 (Código de
Mínas), decreta;

Art. lvFica autorizada a S. A. de
Cimento Mineração" e Cabotagem
"CIMIMAR" .a lavrar caulím, em
terrenos devolutas; no lugar denominado Bairro das Lavras, distrito de
Embu Guaçu, município de Itapeeerica c13, Serra, no Estado de São Paulo, numa área de quarenta ectoís hectares noventa e três ares e noventa
e oito centrares (42,9398, ha) , delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a duzentos e sessenta
e oito metros e noventa e quatro centímetros (268,94 m) no rumo verdadeiro cinco graus e quatro minutos
noroeste (59 04;' NW) da confluência
do Córrego da Mína no ríbeírão das
Lavras e os lados, 3. partir dôsee vér-

tice, os seguintes comprfmentos e rumos verdadeiros: trezentos e noventa
metros e cinco centímetros (390,05 m) ,
setenta e um graus e quarenta e três
minutos sudoeste (71 I? 43' SW); trezentos. e cinqüenta e sete metros e
quarenta e seis centímetros <357,4S
rru , setenta e seis graus 'e trinta e
três minutos sudoeste (769 33' SVV);
quínnentos e cinqüenta e um metros
e cinqüenta centímetros (551,50 m) ,
quatro graus e quatro minutos su-deste (~(l M' SE); quinhentos e oito
metros e vinte e três centímetros
(5D8,23 m) , sessenta e seis graus nordeste (669 NE); quinhentos metros e
vinte e sete centímetros (500,27 -en) ,
oitenta e dois graus e um minuto
nordeste (82(1 01' NE); quinhentos e
cinqüenta e cinco metros e sessenta
e cinco centímetros <555,65 m) , trinta
graus e vinte minutos noroeste (30~
20' NW). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do
Código de Minas e dos arts. 32, 33,
31 e SU3S alíneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo
Código, nâo expressamente mencionadas neste õecreto.:
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regúlamento aprovado pelo Decreto nc 51,726,' de 19
de fevereiro de 1963 e da. Resolucão
ris 3 de 3{) de abril de 1965, da. Comlssâo Nacional de gnergía Nuclear.
Art. ·21? O Concessíonárro da autorização fica. obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e -ao Mumcípío, em cumprtmento 'do disposto no art. 68 do
Código de Minas.

°

Art:'. 3°. Se
concessionário da autortzacác nâo cumprir qualquer das
obrígcçôes que lhe incumbem a, autorização de lavra será declarada ceduca ou nula na forma dos arts. 37
e 38 co Código de Minas.
c

Art 4~ As propr.íedades víaínhas
estão sujeitas às servidões .do solo e
subsolo -para fins de lavra, na forma
dos arts. 38 e 40 do Códígo de Mínae.
Art. 51 O concessionário da autorteebêo .será fiscalizado pelo Departamen.o Nacional de Produção MineTal ,e gozara dos favores disctírmnados no art. 71 do mesmo Código.
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Art. ôv A autorização de lavra terá
por título êste decreto. que será transcrito no livro próprio de Registro das
Autortaaçôes de Lavra, após o pagamento da, taxa .de oitocentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 860).
nrt. 7 Q Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.

Brastlía, 17 de- maio de 1966; 145!?
da jndependêncía e 78Q da República..
H.

CASTELLO BRANco

,
NQ 58.417
MAIO DE 1966

DE 17 DE

Autoriza estrangeiro a adquirir, em
'transferência de aforamento, o cominio útil do terreno, de marinha
que menciona, no Estado da Guanabara,

o

da

Presidente da Repúbllca, Usando

atríbuiçâo que lhe confere o
art. 8.7, nc I, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto no
art. 205 do Decreto-lei 'no- 9,760, de
5 de setembro de 1946, decreta:

Mauro Thibau

DECRETO

DECRETO N9 58,418 MAIO DE 1966

DE

17

DE

Autoriza estrangeiros a adquirirem,
transferência de aforamento, o,
dominio útil do terreno de marinha
que menciona, no Estado da Guanabara,

.em

o Presidente, da República,' usando
ela atribuição que lhe confere -o
ert.. 87, inciso I, da Constituição
Federal e tendo 'em vista O disposto
no art ; 205 do Decreto-lei nv 9, 76Q,
de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único, Ficam Eduardo Luis

Artigo único. Fica 'I'adeusz 010winski, de nacionalidade polonesa,
autorizado a adquirir, em transferência de aforamento, 0, domínio útil da
fracáo de 6"0/1316 avos do terreno de
marinha situado na Avenida Atlântica _nv 3.040, correspondente ao apartamento 6Ql, Copacabana, Estado' da
Guanabara. conforme processo protocol-ado no Ministério da Fazenda. ·sob
o 'nv 127,575, de 1965.
Brasília, 17 de maíó de 1966· 145\>
de Indeuendêncía e 789 de, República.
H.

CASTELLO BRANCO

cotamo Bulhões

DECRETO

NQ 58,419
MAIO DE 1966

DE

17

DE

Lopes e Luisa Margarrta Arrchuruaga
de Lopez, - ambos de nacionalidade
argentina, autorizados a adquirir, em
transferência de aforamento, e, domí.nío útil da fração de 0,02201 avos do
terreno de marinha situado na Avenida Atlântica nc 2,440, correspondente ao apartamento 1.201, em COpacabana, Estado .da Guanabara, conforme. processo protocolizado no Ministério, da Fazenda. sob o nc 102.048.
de 1965.
Brasí'lía. 1'/' de maio de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio . Bulhões

Autoriza estrangeira a, adquirir, em
revuioracão de aforamento, oaomsnio útil do terreno de marinha que
menciona, no Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o
art. 87, mcíso I da Constatutçáó 'e
tendo em vista o disposto no art. 205
do Decreto-lei nv 9.760, de .,5 de setembro de,1946, decreta:
Artigo único. Fica Concepcíon Ralda nscooar, de nacionalidade espanhola, autcrtsada a adquirir, em reviguraçao de aforamento, a rrecêo ideal
de 1/5B avos do domtmo útn do ter-reno de marinha situado na Avenida
Atlántíca nc 290, correspondente ao
apartamento n9 66, do Edtfícío Tiete,
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no Estado da Guanabara, conforme
processo prqtccollzadc no Ministério
da Fazenda sob o 1)9 257.256 de 1965'.
Brasília, 17 de maio de 1966; 145 9
da Independência e 789 da República.
H.

büca ,

CASTELLO BRANCO

octaoto

fia de Campos, no Estado do Rio de
Janeiro.
ArL 29 1!:ste' decreto entrara em
vigor na data da suá publícaçãu.
Brasília, 17 de' maio de 1966; 145'"
da Independência e 789 da RepúH. CASTELLO BRANCO

Bulhões

Pedro Aleixo

DECRETO N9 58.423

DE 17

DE

MAIO DE: 1966

Conoede autoTizaçã"o para o tsmaonamento do Curso de Pedagogia qa
Faculdade de Filosofia e Letras de
Juiz de Fora.

o

Presidente da Repúbllcá, usando
atribuição que lhe confere o
art. 87, I, da Constdtuíção Federal e
tendo em vista o disposto no Decretolei nc 421, de 11 de maio de 1938,

"da

decreta; .

Art. 19 Jt concedida autortzaçãc
para o funcionamento do Curso de
Pedagogia da Faculdade de Füosona
e Letras de Juiz de Fora, agregada à.
Universidade Federal "de Juiz de Fora,
Estado de Minas 'Gerais.
Art. 29 1tste decreto entrará- em
vigor na data da sua publicação.
Brasília, 17 de maio de 1966; 145'.1
(1~
Independência e 789, da Repúbhca
lI. CASTELLO BRANCO

Pedro Aleixo

DECRETO Nq 58.424

DE 17 DE

MAIO DE 1966
Concede autorização para o tunctotuumento do Curso de Ma'tem.atica
da Faculdade de" Filosofia de Campos, Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, Usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, 1, da Constttuíçâo e tendo
em Vista o disposto" no Decreto-lei
nc .421, de' 11 de maio de 1938, deereta:
Art. 19 Ê concedida autortzaçao
para o runctonamento do, Curso de
Matemátíca da Faculdade de r'noso-

DECRETO N9 58.426
MAIO DE,

DE 17

DE

1966

Autoriza o Condomínio do imóvel
Pró-Indiviso "Pasto Grande" represemado por seu. administrador a
peequssar cczcercc e minério de
manganês no município de Ouro
Preto, Estado. de Minas Gerais.

o Presidente da Repúblíca.. usando
da atribuição que lhe confere a,
art. 37, nv 1; do. Constítulçào e nos
termos «o Decreto-lei nc 1,985, de
29 de janeiro de 194{J (Código de
Mínas) , decreta:
Art. 19 Fica autorizado o oonoomtnio do imóvel Pró-Indiviso "Pasto
Grande", representado por seu admtcmstracíor a pesquisar calcàreo e mínérío de manganês em terrenos de
sua propriedade no lugar denominado
Pasto Grande, distrito de Antônio
Pereira," munícípló de Ouro Prêto.
Estado de Minas Gerais, numa área
de quarenta e cinco hectares e trinta
ares (45.30 ha) , delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a trezentos e quinze metros (315
rm , no rumo "magnético de trinta e
dois graus nordeste (329' NE), da confluência dos córregos Pasto Grande e
Grata Sêca e os lados a partir dêsse
vertdce os seguintes comprimentos e
rumos' magnéticos: quatrocentos e
noventa metros (490 In), ·cinqüel1ta e
dois graus nordeste (529 NE); cem
metros 000 mj , quarenta graus sudeste (40° SE): cento e sessenta e
quatro metros" e cinqüenta' centàmetros 064,50 m) , dois graus sudeste
(2Q SE); duzentos e sessenta metros
(260 rm . vmte e. cinco graus sudoeste
(25° SW): cento e cinqüenta metros
(150 m) . sessenta e seis graus sudoeste (69 SV,f); duzentos e vinte e
cinco metros (225 m) , quinze graus
sudoeste (159 SW); duzentos e trinta
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metros (220 in),. vinte e· cinco graus
sudoeste (259 SW); duzentos e vinte
metros (220 m) , oitenta e sete graus
noroeste. (879 N\i\T); quatrocentos e,
dez metros (410 m) , quarenta e quatro. graus noroeste (44 9 NW); o uecimo lado é o segmento retilíneo que
partindo da extremidade. do nono
descrito alcança o vértice de partida.
Parágrafo .único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Reg'ulamento'· apro·
vado pelo Decreto 119,51, 726, de' H)
de fevereiro de 1963 e da Resolução
nv 3 de 30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de .Energia Nuclear.
Art. 2Q O titulo da autortzacãô fie
pesquisa, que será uma via autentica
dêste decreto, pagará a taxa de
quatrocentos e sessenta cruzeiros
(Cr$ ':t60) , e será válido por dois (2)
<l,·1l0S a contar da datada transcrição
110 livro próprio de Regfstrc das Áu~
torizaçõea de Pesquísa.
Art. 3Çl Revogam-se as disposições
em contrário.
"Brasília, 17, de maio de 1986; 145?
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 58.427
MAIO DE 19GB

DE

17 »a

Concede à Mineração Guimaráes Lt-

mitada autorização para funcionar
como emprêsa de mínernçao,

o

Presidente da República, usando
atribuição que lhe 'confere o
art.' 87, no r, da Constituição e tendo
em vista o que consta o Decreto-Ieí
nc 938, de 8 de dezembro de 1938
decreta:
'

.da

Artigo único. É concedida à Mineração Guimarães Limitada constituída por contrato arquivado sob o número 164.544
alteração sob o número 171.116, na Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais, com sede-na
cidade de Montes .Clarcs, autorização
para funcionar como empresa de mineração, ficando obrigada a' cumprir

e

Integralmente as leis e regulamentos
em ,vigor ou que venham a vigorar
sôbre o objeto' desta, autorízaçâo .
Brasílía, 17 de maio .de . 1966; 14.~5'.'
da Independência e 789 da República.
H. C.A8TELLo BRANCO

1\1 auTO Thibau

DECRETO I\!Q 58.430
MAIO DE 1966

DE 17 m:

Restringe a zona de concessão da.
Compa.nhia Nordeste do Brasil e
outorga ccncessão à. Companhia de
Bletricisiaâe de Alagoas.

O Presidente da República, usando
da atribulçâo que lhe confere o
art. 87, inciso l, da Constituição, ti
nos vtêrmos .õos arts. 59 do Decretalei nv 352, de 11 de. novembro de 1938,
89 do Decreto-lei no 3.763, de' 25 de
outubro de 1911 e 3Q do Decreto-Ieí
nv 5.764, de 19 de agôsto Cde 1943,

decreta:
Art. 19 Fica .restrmgída a zona de
concessão de distribuição. de energia
elétrica no Munícípíc de Maceió, Estado de Alagoas, de que é titular a
Companhia Nordeste do Brasil, em
virtude de Mamfastc .apresentado à
Divisão de Aguas do Departamento
Nacional de Aguas e Energia- do Ministério das Minas e jânergta, de
acôrdo com o art. 149 do Código de
águas, mediante a exclusão do distrito de Ploríano Peixoto, 'situado naquele município.
Art. 29 :f: outorgada à Companhia
de Eletricidade de Alagoas concessão
para distribuir energia elétrica ao
distrito de Floriano Peixoto, no Mumcípío de Maceió, ficando autorizada
9.. construir sistemas de transmissão
e distribuição que se fizerem necessários.
§ 1(1 A energia a ser' dísbríbuída será.
obtida mediante suprimento .da Companhia Hidrelétrica do São Francisco.
§ 2Q Em, portaria do Ministro das
Minas e .Energia, após a, aprovação
dos projetos,' serão determinadas as
características técnicas das ínstaãações.
'.
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Art. 2l? A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação doMi"
nístro das Minas e Energia em' três
(3) vias, dentro do prezo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estu-cos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão
dístríbutçâo.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trino.
ta (3D) dias, contados' da publicação
do despacho da áprovação da respec~
tiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia. .
.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministério das Minas e Energia,
executando-as de acôrdc com os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia. .
Art. 3Ç1 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Tarifas, do Departamento Nacional
de Águas e Energia, com aprovação
do Ministro das Minas e Energia.
Art. 4Ç1 A presente vconceseão vigorara pelo prazo' de trinta (30) anos.
Art. 5l? ntncc o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 6Ç1 A concessionária poderá
requerer que a concessão seja reno-,
vada mediante as condições que vterema ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, qU3 não pretende a renovação.
Art. 79 :f1ste decreto entra em vigor
na data de SU8. publicação, revogadas
as disposições em ccntrárío.
Brasília, 17 de maio de 1966; 145Ç1
da Independência e 780 da. Repú-

e

blíca.
H.

CASTELLO BRANCO

l1iauroThibau

469

DECRETO Nl? ·58.431

mAIo

DE 17 DE

DE 1966

Concede à "MibaZ" Minerais àa
Bahia tsaa., autorização para funcionar como emprésa de mineração,

O Presidente da. República, usando
da atribuição, que lhe confere o
art. 87, n.?, I, da Constdtulçâo e nos
têrmos do Decreto-lei nv 938, de" 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. É concedida à "Míbal" -Minerais da Bahia Ltda.,
constituída por instrumento particular
de 25' de outubro de 1965, arquivado
na junta Comercial co Estado da
Bahia sob o nc 52.688 por despacho
de 26 de novembro de 1965, com sede
em Vitória da Conquista, Estado· da
Bahia, autorização para funcionar
como emprêaa de- mineração, ficando
a mesma, obrigada a cumprir integralmente as Ieís e regulamentos em
vigor ou que vierem a vigorar sôbre
o objeto da referida autortaação.
Brasília, 17 de maío de 1966; 145l?
da Independência e 789 de. Repúblíca.
H.

C,II$TELLO BRANCo

M aUTO Ttiiocuc

DECRETO Nl? 58.432
MAIO DE

Autoriza
Auada
argila,
Estado

·DE 17 DE

1966

o cidadão brasileiro yuua
a lavrar areia quartzasa e
no município de Osasco.•
de São Paulo.

o Presidente 'da República, usando
da atrlbuiçâo que lhe confere o

art. 87, nv r, da. Constítuíçào e nos
'têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de
29 de janeiro de -1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. te Fica autorizado o cidadão
brasileiro Fuad Auada a lavrar areia
quarbzcsa e a..r gfla em terrenos de sua
proprteóade no lugar denominado
Põrto de Areia, no Jardim Píratíninga distrit:? e município de .Osasc9,
Estado de São Paulo, numa area de
vinte e um, hectares noventa e seía
ares e quarenta e sete centiares
(21,9647 ha) , delimitada por um poligano irregular, que tem um vértice a
setenta e seis metros (76 m), no rumo
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verdadeiro de quarenta e um graus
vinte e cinco minutos noroeste "(41 Q
25' NW); da tomada de água no rio
Tietê, para a Fábrica Rilsan e os lados a partir dêsse vértice, OS seguintes comprimentos e rumos verdaderros: setenta. e sete metros e -cínqüente centímetros (77,50 m) , trinta e três
graus cinqüen~a minutos noroeste
(33 9 50' NW); quatrocentos e trinta
e (i'ois metros (432 m) , oitenta e um
graus cinqüenta minutos noroeste
e819 50' NW); cento e quinze metros
(115 m) , um grau trinta minutos -noroeste (19 30' NW); cento e trinta e
um metros e cinqüenta centímetros
(131, 50 m) , setenta e seis graus vinte
e cinco minutos noroeste (759 25'
NW); _noventa metros (90 m) , doze
graux cinqüenta minutos sudoeste
(12 9 50' SW); cento e setenta e dois
metros (172 m) , oitenta graus vinte
minutos noroeste (SOQ 20' NW); duzentos e trinta e três metros (233 m) ,
sete graus quinze minutos sudoeste
("{9 15' SW); cento e quarenta. e cinco
metros (145 m) , setenta e nove graus
sudeste (79 9 SE); duzentos e quarenta e oito metros- e vinte centímetros
(243,20 m) , oito graus cinco minutos
audoesta (89 05' svn; setecentos e
sessenta e sete metros (767 m) , sessenta e sete graus quarenta minutos
nordeste (67Q 40' NE). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do
art. 28 do Cócígo de Minas c dos
.arts , 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização: fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51. 726, de 19
de fevereiro de 1963 e da Resolução
no 3 de 30 de abrtl de 1955, da COw
missão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2D O Concessiónár!o da eutorízaçâo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei" os
'tributos que forem devidos à União,
ao, Estado e ao Município, em cumprimento do disposto ·no art. 68 do
Código de, Minas.
Art. 3D Se o concessionário da autcrtzaçâo não cumprir qualquer' das
obrígcções que lhe incumbem a autorização de lavra será .declarada caduca ou nula, na forma, dos arts. 37
e 33 co Código de Minas."

Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. ·39 e 40 do Código de Minas.
Ai-t 5° O concessionário da autorizacâc será fiscalizado pelo Departameu:o Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6(1 A autorização de lavra terá
por titule éste decreto, que será, transcrito no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros .crs 600).
Art. '-r! Revogam-se as disposíçôea
em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1966; 145li'
àalndel)éndência e 789 da Repúblíca..
I-I. CAS'I'ELLQ BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N9 58.433 MAIO

RerJ,ova

,

DE 17 DE'

DE 1966

o Decreto
itlJ 52.242,
julho de 1963.

de 9 de

O Presidente da República,usando
da atribuição que lhe, confere o
art. 87, nv I, da Constituição'. e nos
têrmos QU Decreto-lei nc 1.985, de
29 de janeiro de 194Q (Código de
Minas),decreta:
-Ar t. 10 Fica renovado pelo prasc
improrrogável.. de 'um, (1) ano, nos
termos da letra b, do art. 1Q, da
Decreto nv 9.605, de 19 de agôsto de
1"9·16, a autorização conferdda a ela.
Paulista de Mineração pelo : decreto
RÚIDero cinqüenta e dois mil duzentos e quarenta. e dois (52.242),: de
nove .(9) de julho de 1963, para pesquisar argila e bauxita no município
de Poços de' Caldas, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2(1 A presente .renovaçâc que
será uma 'lia autêntica dõste decreto,
pagará a taxa de trezentos cruzeiros
ccrs 3GO) e será transcrito no livro
próprio de Registre das Autonzacõee
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
Em contrário.
Br8..silia, 17 de maio de 1966; 145"
ela Independência e 789 da República.

rr.

CASTELLO BRANCO
1~:lm~1·oThiàau
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DECRETO N° 58.434,-

DE

17

DE

MAIO DE 1966

Retijica o Q.1't. te do Decreto mimeia 54.229, de 2 de setembro (J,e

1964.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. fI7, nv I, da, Constituiçâoe nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Bainas), decreta:

Art. te Fica retificado o artigo primeiro (Iv) do decreto número cinqüenta e quatro mil duzentos e vinte
e nove (54.229), de dois (2) de setembro de mil novecentos e sessenta
e quatro (1964), que autoriza a Companhia de. Mineração e Agricultura
do . São Francisco - Comínag - a
lavrar magnesita no município de
Sento Sé; Estado da Bahia, a qual
passa a .ter a seguinte redação: Fica
autorizada a Companhia de Mineração e Agricultura do Sâo Francisco
"Ccmínag", na qualidade de cessionária dos direitos da Companhia Paulista, de Mineração, a lavrar megnesita. em terrenos de sua propriedade,
no imóvel Fazenda da Castela, distrito de América Alves, munícípic de
Sento Sé, Estado d~ Bahia, numa
área .de quatrocentos e noventa e
nove hectares e trinta e quatro ares
(499,34 ha) delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a
dois mil cento .e quarenta" e cinco
metros (2:145 m) no rumo verdadeiro
de vinte e oito graus e doze minutos
sudeste (23\l12' SE) do marco de pedra, com as iniciais C. P. M. Iocalísedo entre 2.S curvas de nível de altitudes quatrocentos e vinte e cinco
(425)
e quatrocentos e cinqüenta
(450) na planta de levantamento geral da Serra .das Gameleíras. e no
caminho das Fazendas Desengano;
Oastela e Bebedouro, e os lados, a
paruír .dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos vcrctadeíros .bum mil novecentos e trinta e
cinco metros (I. 935 mr, cinqüenta e
três gT2'.US e trinta e' seis minutos sudCSt8 (539 35' SE); quatrocentos e
três metros e cinqüenta centímetros
(403,50 m) . quarenta e seis graus sudoeste (469 SW); dois mil quatrocént
tos e vinte metros (2.420 li}, setenta
e cinco graus e dez minutos noroeste
(759 10' NW); hum mil quatrocentos
'2 noventa e seis metros (1.496 m) ,
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quarenta e nove graus e quatro minutos sudoeste (49° 04' SW); hum
mil duzentos e oitenta e dois metros
,1.282 m) , setenta, e um graus .e dezessete minutos noroeste (719 17'
NW); hum mil trezentos e dois metros (1. 302 m) , trinta e nove-graus e
cinqüenta e nove minutos nordeste
(301/59' NE); quinhentos e noventa
metros (59a m) ,_ cinqüenta e oito minutos nordeste (Q9 58' NE); o oitava
(8\l) e último lado é o segmento retaltneo que une a 'extremidade do sétimo (7\l) lado, descrito, ao vértice de
da mediante as condições constantes
partida. Est"", autorização é outorgado parágrafo uníco do arb, 28 do
Código de Minas e dos arts. 32, 33.
34 . e 3}Jl:I.,S alíneas além das seguintes
e de outras constantes do mesmo CÓ-:digo, não expressamente mencionadas
neste decreto.
Art. 29 A presente retificação de
decreto não fica sujeita ao pagamento da taxa prevista 'pelo Código de
Minas c será transcrita no livro próprio de Registro das Autorizações de
Lavra, tícmdo mentldas as demais
disposições contidas no decreto ora
retdficano .
Art. 39 Revogam-se- as disposições
em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1966; 145'"
Independência e 789' da Repú-,
blica.
da

. H. 'CASTELLO BRANCO

M aúro Thibau

DECRETO NI? 58.435
MAIO DE 1966

DE 17 DI,:

Autoriza a Olinkrajt Celulose e papel
Limitada a instalar 1tm turbo gera-

dor para uso exctusioc,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere t
art. 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 10 do Decreto-lei
nv 2.281, de 5 de junho de ·1940,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Olinkl'att
Celulose e Papel Limitada e. instalar.
um turbo gerador de 1.500 kW .em
sua fábrica no Município de Lajes,
Estado de Santa Catarina.
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§ 19 A energia prcrfualda destínase ao uso exclusivo da permissioná-

ria.
§ 29 Em portería do Míntstro das

Minas e Energia, após a aprovação

dos projetos, serão determinadas as
características' técnicas da instalação.

'Art. 29 A permissionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Apresentar- ao Departamento
Nacional. de Aguas e Energia, do Ministério das Minas e Energia, em três
(3) vias; dentro do prazo de cento e
oitenta. (180) dias, os estudos, projetos e orçamentos das obras e instalações.

II - "Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro. das Minas e Energia, exeeutanéc-as de acôrdo com os projetos
aprovados e com as modificações que
forem autorizadas.
. Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 39 O presente decreto' entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de mato de 1966' 145"
da Independência e, 789 da. República.
H.

CASTELLQ :BRANCO

M cerc Thibau

DECRETO N9 58.436

DE 17 DE

. lt.:AIO DE 1966

Outorga

à

Centrais

AmazOnas S.

A.

Elétricas

do

concessão para

distribuir energia elétrica.

O Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere
art. 87,incisb I, da Constituição" ('I
nos têrmos dos, arts. 10 do Decretolei nv 2.281, de 5 de junho de .1940 E8Q do Decreto-lei nc 3.763, de 25, de
eutubro de 1941, decreta:
Art. te É outorgada" à Centrais
Eiétricas do Amazonas S. A. concessão para distribuir energia eléirica no Munictpío de Jtacoatiara,
Estado do Amazonas, ficando autortda

°

zada a montar usinas termelétrtcas e
a construir os sistemas de distribuição que se fizerem necessários.
Parágrafo único. Em pcrtana- do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão determinadas. as características técnicas
das instalações.
Art. 29 A concessionária deverá sstisrazer as seguintes exígêncías:
I - Submeter à aprovação do Mi'metro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de trezentos
e sessenta (360) dias, a, contar da
data, da publicação dêste decreto, os
estudos, projetos e orçamentos relativos à usina termelétrica e ao sistema de dístrtbutçâo . ~
II - Assinar o contrato díscíplínar
da concessão dentro do prazo de trin'ta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respeçtíva 'minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
IH - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidospelo Ministério das, Minas, e Energia.
executando-as de .acôrdb com os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas .
Parágrafo' único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorroga-dos por ato do Mírüstro ' das Minas
e Energia.
Art. 31? As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas. trienalmente, pelo Departamenta Nacional de Aguas e Energia,
com aprovação do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 4<:> A presente concessão wígorará p,plo prazo de trinta (30) anos.
Art. 51? Pindo o prazo da concessão,
todos, as bens e instalações que, no
momento existirem em runcâo exclusiva e permanente dos serviços con'
cedidos reverterão à. União.
Art. 69 A concessionária poderá
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vterem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artdgo até seis (6) meses
'antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
.
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Art. ·7Q nste decreto entra em 'vigor
na data. de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário ..
Brasília, 17 de maio de 1966' 1459
da Independência e 789 ~0" Repú~
blíca ,

H. CASTELLo BRANCO

111 auro Thibau

DECRETO

N9

58.438

MAIO DE

DE

17

DE

1966

Outorga à Centrais Elétricas do Pará
S. A. concessão
para distribuir
energia elétrica.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo '37. inciso I, da Constituição, e
nos têrmos üos artigos 10 do Decretolei no 2.281, de 5 de "junho de 194.0,
e 89 do Decreto-lei nc 3.763, de 25 de
outubro de UMI, decreta:
Al't. 19 E' outorgada à Centrais
Elétricas do Pará S. A. concessão para
dístributr energia elétrica nos Municípios de .Santa Isabel do Pará e Vigia, no Estado do Pará, ficando autorizada a montar usinas termelétricas e a, construir os sistemas de distribuição que se fízerem necessários.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dós projetos, 'serão determinadas as caractenstícas técnicas
das instalações.
Art. 29 A concessionária deverá satisfazer es seguintes exigências:
I. ~·_Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da .publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos à usina termelétrtca e ao sistema
de dístribtnçâo ,
II - Assinar o contrato .díscípllnar da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, -contados da publicacão do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas e Energia.
DI - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos pelo Ministério das Minas e Energia,
executando-as de acôrdo com os .proretos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.

Parágrafo U1UCO. OS prazos referidos neste artigo -poderâo ser prorrogados por ato do Ministro 'das Minas
e Energia.
'
Art. 39 As tarifas ele fornecimento
de energia elétrica serâo fixadas e
revistas trienalmente pelo' Departamento Nacional de Águas e F;nergia,
com aprovação do Ministradas Minas e Energia.
.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento, existirem em tuncâo exclusiva e permanente dos serviços
concedidos reverterão à União.
'
9
Al't. 6 A concessionária poderá
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que víerem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concesalonáría
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência.
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretente a renovaç~o.

Art. 7° asee decreto entra em vIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 17·de maio de 1966: 1459 da
Independência e '789 da República.
H.

C,AST·ELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9 58.439
MAIO DE 1966

DE

17

'DE

Concede à Indústria Mineira de Calcinação Ltda. -autorização para funcionar como emprésa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv Í, da Constituição e nos
"têrmos do Decreto-lei ne 938, de S de
dezembro de 19"38, decreta:
Artigo único. E'· concedida à In ~
dústria Mineira de Calcinaçâo Ltda.,
constituída por instrumento partdcular
de 1,0 de setembro de 1965 e arquiva..
da na Junta Comercial de Minas Gerais .sob o 119 165.632 em 19 de setembro de 19-65, com sede no município de Itumirim - Minas Gerais, autorização para funcionar como em - '
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prêsa de mineracâo de acôrdo com o
que dispõe o Decreto-lei nv 9'38, de
3'-12-1938,

ficando a mesma socieda-.

de obrigada a cumprir, integralmente,

'~3

leis e regulamentos em vigor ou

que venham a vigorar.

Brasília, 17 de maio de 19"66; 1459 da
Independência 'e 7S Ç' da República,
H,' CASTELLO BRANCO

111aura Thibau

DECRETO N.Q 58.440
MAIO

DZ

17 DE

DE 1966

Autoriza o cidadão brasileiro Ricardo
Martins do Nascimentó a lavrar
mica, columbita, berilo e turmalina
no município de Conselheiro Pena,
Estado de Minas Gerais:

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe. confere o ar-t.
37, n.o I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1,985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. I.'? Fica autorizado 0.. cidadão
brasileiro Ricardo Martins do Nascimento a lavrar mica, columbíta, berílc e turmalina em terrenos devolutos e de sua propriedade, na Fazenda. Pedra Bonita, distrito e munícípio de Conselheiro Pena, no Estado
de Minas Gerais, numa área de duaentos 'e quarenta e nove hectares
e .sessenta ares (249,60' ha) , delimitada por um polígono irregular que
tem um' vértice a quinhentos e trinta.
metros (530 m) , no rumo verdadeiro
de cinqüenta minutos sudoeste (0 950'.
SW) da confluência do córrego Pedra Bonita no ribeirão Itatiaia e os
lados, a partir dêsse vértice', os, segutntes comprimentos e rumos verdadeiros:hum mil e seiscentos metros
(1.600 m) , sete graus e cinqüenta
r..u nutos nordeste (7 Q 50' NE); hum
mil duzentos e dez metros (1.·210 "mi ,
oitenta e dois graus e dez minutos
sudeste (S2Q 10' SE); hum mil setecentos e quarenta e quatro. metros
0.744 m)-, quinze graus e quarenta
minutos sudeste (15 Q 40' SE); hum
mil novecentos metros (1.900 'm) ,
oitenta e dois graus e dez minutos
noroeste (829 10' NW). Esta autorízação é outorgada mediante as condíções constantes do parágrafo único
ele artigo 28 do Código de Minas e

dos artigos 32, 33', 34 é suas alíneas,
além das seguintes e' de outra..s constantes do mesmo Códjgc, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autcrtzacâo fica sUjeita 2.S
estipulações
do Regulamento aprovado pelo Decreto 11.'? 51.726 de 19

de fevereiro de 1963 e da Resolucâe
li.'? 3 de 30 de abril de 1965 da 60missão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O Concessionário da autorlzaeão fíea obrigado a recolher aos
caíres públicos, na forma da lei, os
trtbutos que forem devidos à União
CiO Estado e RO Município, em cumprrmento do disposto no art. 68 do
Código de Miu8.S,
Art. 3.9 Se o concessionárfo da 2,Utortaaçâo não cumprir qualquer. das
obrigações que lhe dncumbemta autorização de lavra será declarada
caduca ou nula, na forma' dos artãg'OS 37 e 38 do. Código de Minas,
Art. 4.9 As propriedades ,vIzinhas
estão sujeitas às .servidões do solo
e subsolo para fins de lavra, na forrua dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Arb. 5Q O concessionário da au-'
toriaação será fiscalizado pelo Dopartamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.9 A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será.
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de Lavra, após
o pagamento . da taxa de cinco mil
cruzeiros «ns 5.000.)
Art , 79 Revogam-se es dlsposlçôea

em contrario
Brasiüa, 17

de JU-ai.o de 1966: 1450

da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLoBnANco

Mauro Thibau

DECRETO N(l 58.441.
MAIO DE

RenOVÇt

DE

17

DE

1966

o Decreto nO 53.825, ·àe 24
de março ele 1964

O Presidente da República, usanda
atríbuicão que lhe confere <O
art. 37, nc I, da Constituição e nea
da

ATOS

'têrIDDS do Decreto-lei

n9
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1.985; de

DECRETO N9 58..143 -

29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Fic.a. renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos dz,letrab, do art. 19 do
Decreto-lei 119 9. S05, de 19 de agôsto
de 1946, a autorização conferida à
cidadã brasileira Ana Cambraia Dinis, pelo Decreto no 53.825, de 24 de
março de 1964, parn pesquisar grafita,
TIo município. de Olíveira Estado de
Minas Gerais,
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica deste decreto,
pagará a taxa' de quinhentos e dez
cruzeiros (Cr$ 510), e será. transcrita
no livro próprio de Registro ctes Autorizações de Pesquisa,
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília. 17 de maio de 1966; 1450
da Independência e. 78'? da República.

MAIO DE 1966

H. CASTELLQ Bnanco

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.442 -

DE 17 DE

MAIO DE IS66

Concede à Cincamar Comércio e Indústria de coicua e Mármore Limitada, autorização para funcionar
como emprêsa de mineractio,

O Presidente da Repúblíea, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, nv I, da Constituição e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
W? 938, de 3 de dezembro de 1938,
decreta:
Artigo único. É: concedida à Cíncamar. Comércio e Indústria de Calcíta
e Mármore Limitada, com sede em
Cachoeira do Itapemerim.. Estado do
Espírito Santo, constituída por instrumento particular de 27 de julho
de 19ô5,á'rquivado na Junta Comercial do 'Estado do Espírito Santo, sob
nc 17..523, autorização para funcional'
çomo empresa de mineração, ficando
obrigada a cumprir integralmente as
leis em vigor ou que venham . e. vigorar sôbre O Objeto desta autcrízaçâo,
Brasília, 17 de maio de lS66; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BnANco

Mauro, Thibau

DE 17 DE

Autoriza o cidadãO' brasileiro João
]vIacambY1'a a pesquisar quartzo nl9
municipio de Castro Alves, Estado
elo.. Bahia.

o Presidente da República, usando .
da atrfbuíçâc que lhe confere o
arb , 87, n« I, da Constdtuíçào e nos
termos do Decreto-Ieí ris 1.985, de
29 de janeiro de 19~O (Código de
Minas), decreta:
.
Art. 19 'Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Macambyra a pesquisar quartzo em terrenos de sua propriedade no 'lugar denominado Riacho Fundo, distrito e muníótpio de
Castro Alves, Estado da Bahia, numa
área de. nove hectares sete ares e.
quarenta e oito cantdares (9,0748 ha) ,
delimitada, por um polígono irregular,
que tem mn vértice a duzentos e setenta e oito' metros, quarenta e oito
'centímetros (278,48 m) , no rumo
magnético de cinqüenta e três, graus
e dez minutos sudoeste (539 10' SW);
do centro da porta da Igreja de Santo Antônio e os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: trezentos e crnqüenta e quatro metros e cinqüenta
-centímetros (354,50 m) , cinqüenta e
quatro graus' trinta e cinco mínutoa
sudoeste, (54'.1 35' SW); trezentos e
vinte' e i que.tro . metros e cinqüenta
centímetros (324,50 mj , sessenta graus
sudeste (60'.1 SE); oitenta metros (30
metros), oitenta e três graus- trinta
e cinco minutos nordeste (839 35NE);
duzentos e quarenta metros (240 nu,
vinte e um graus trinta' e cinco mínutos nordeste (210 35' NE),; cento e
oitenta metros (180 m) , sesserita . e
dois graus noroeste _(629 NW); o sexto (6 9 ) e último lado ê o segmento
retilíneo que paa-tíndo da extremidade do quinto (59) lado' descrito vai
ao vértice de partida,

Parágrafo único. A execucâo ,da
presente eutoneacão fica. sujeita M
estipulações do Regulamente aprcvadc pelo Decreto nv 51.726, de 19
de fevereiro de 19S3 e . da Resoluçâe
nv 3 de 30 de abril de 1900
da Comissão Nacional de Energia'
Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de trs-
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acntos cruzeiros (Cr$ 300) e será
válido por dois (2) anos a contar da
dat4 da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrario.
Brasília. 17 de maio .de 1966' 1459
da Independência e 78Q da República.
H.

o

o

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.

CASTELLO BRANco

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.444

doa. Comissão Nacional ~ de Energia
Nuclear.
ArL 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autentica
deste decreto, pagará a taxa de trczentos cruzeiros ccrs 300) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data. da transcrição no livro próprio
de Registre das Autorizações de PesqUIsa.

Brasüía, 17 de maio, de 1966;_ 145'"
da Independência e 789 da. República.
DE

17

DE

,H. CASTELLQ BRANco

MAIO m; 1965

AutorioG'a o cidadão brasileiro Carlos
, Lippi N~tto a pe;squ,isar calcário. no
municipio de _ Ribeira, Estado de
São Paulo.

o

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o
art. 87, nv 'r, da Constdtuíçao e nos
têrmos do Decreto-lei no 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Carlos Líppf Netto a: pesquisar calcário em terrenos de propriedade de Clarinha Furquim -de Si"
queira no imóvel denominado Engenho Velho, distrito e municipio de
Ribeira; Estado de São Paulo, numa
área 'de dezoito hectares e doze ares
OB,12 haj , delimitada por um _polígono irregular que tem um vértice na
confluência dos ~ córregos Engenho
Velho e Seco e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos'
e rumos magnéticos: seiscentos e quarenta metros (640 m) , vinte graus e
trinta minutos 'nordeste (209 30' NE) ;
duzentos' e cinqüenta metros (250 m),
nove .eraus sudeste (99 SE); quatrocentos e trinta e dois metros (432 m) ,
sul, (S); o quarto e último lado é o
segmente retilineo que partdndo da
extremidade do terceiro lado descrito
vai ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de 19
de fevereiro de 1963 e da Resotucáo
.119
:3 de 30 de abril de 1965
da

o

Mauro Thibau

DECRETO

N.9

58..445

DE

17 DE

MAIO DE 1966

ueutsc« o Decreto nQ 57. 49B, de

28

de deze1nbro de 1965

o Presidente da Republica, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constdtuiçâo, e
nos têrmosvdos arts. 10 do Decretelei nc 2.281, de 5 de íunho de. 1940 e
89 do Decreto-lei n93.,763,.~e 25 de
outubro de 1941, decreta:
Art. 1(1 O art. 19 do Decreto número 57.498, de 28 de dezembro de 1965,
passa a ter 13. seguinte redação:
"Art. 19:É outorgada à Companhta
de Eletrtfícaçâo Rural do Nordeste
coneessão jrara distribuir energia elétrica nos Municípios de, Palmeíraise.
Regeneração, Barras e Angtcal do
Piauí. Estado do Piauí, ficando autorizada a" montar usinas termelétricas
c a construir os sistemas de distribuição que se fizerem necessários".
Art. 29 aetc decreto entra em vIgor
na data de 'sua publicação, revogadas
as disposições em" contrária.
Brasília, 17 de maio 'de 1966; 1459
Independência e 78Q da República.
da

H. CASTELLO BRANCO

'Mauro Thibau
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DECRETO N9 58. 446 ~ DE 17 DE
MAIO DE 1966

tâatoçromimex tãmeroçao e
Exportação Ltiia, a pesquisar -mtnérios de ferro e de mançomes no
município, de Aquidauana, Estado
de Jlllato Grosso.

A~âoriza

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
arü. 87, nc I, da Constituição Federal, . e nos têrmos do Decrete-lei
nc L 985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada Matogrominex Míneraçâo e ~xportaçao Ltda.
a pesquisar minérios de ferrçvecne
manganês em terrenos de propriedade
de. Manoel José de Oliveira, situados
no imóvel Fazenda Santa Marta, no
distrito e muntcípío de Aquidauana,
Estado de Mato Grosso, numa área
de quatrocentos e dezessete hectares
e setenta e três ares (417,73 ha) , delimitada por' um polígono irregular
que tem um' vértice a setecentos e
oitenta metros (780 m) , no rumo
magnético de oitenta e três graus noroeste (839' NW) da confluência dos
córregos das Lages e da Ressaca, e os
-Iados a partir do vértice considerado,'
têm os seguintes comprfmenfos e rumos magnéticos: dois mil e setenta
metros (2.070 m) , 'vinte graus noroeste (209 NV{); quatro mil e cem metros (4.'100 mê-, trinta e um graus sudoeste (31<: SW); dois mil quínhentos e quarenta metros (2.540 m) , setenta e um graus nordeste (719 NE);
oitocentos e setenta e três mcsros.ra'ra
metros), trinta e um graus nordeste
(319 NE).

Parágrafo' único. A execuçâc da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprcvado pelo Decreto nv 30.230, de 1 dê
dezembro de 1951, uma vez se ,verifique aexistênciu· na jazida, como
associado de qualquer das substâncias discrímínadas pelo Conselho Naciona1 de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será' uma via autentica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil, cento e oitenta cruzeiros
(Cr$ 4.180) e será válido por dois
(2) anos' a contar da data da transcrição no livro próprio de Registro
das Autorizações de Pesquisa.

"Art, 39 Revogam-se as dispostçõea
em contrário.
Brasília, 17, de maio de 1966; 145()
da' Independência e r18" da República.
~
H. CASTUJLQ BRANCO
MaUTo Thibau
DECRETO N9 53.447

DE

17 DE

1',,!AIQ DE 1966

Autoriza o cidadão
-Noçueira Castiiho
pato .e quartzo
Bueno Brandão,
Gerais.

brasileiro Leâoor
a pesquisar feldsno municipio de
Estado de Minas

o Presidente da República, usando
da atrfbuição que lhe confere <O
art. 87,. nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n» 1.985', de
29 de janeiro de 1940 (Código de
l\II.inas), .decreta:
Art. 19 Fica autortzado o cidadão
brasileiro Ledoar Nogueira Castilho a.
pesquisar feldspato e quartzo em terrenas de propriedade de Julio Luiz de
Almeida e sua mulher no lugar denominado Bairro Três Cruzes, distrito
e~ município de Bueno Bnandâo, Estado de Minas Gerais, numa área de
onze hectares e' cinqüenta e quatro
ares (11.,54 ha) , delimitada por um
polígono míatilíneo que tem um veruce na margem direita do ribeirão
Sertâozinhc a cento e vinte e um meta-os e quarenta e dois centímetros
(121,42 m) no rumo magnético de sessanta graus e dezessete minutos sudoeste (60l( 17' SW) do canto noroeste (NT"V) da casa' de -resídêncía de
Julio Luiz de Almeida .e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes comprírrientos e rumos magnéticos; cinqüenta e seis metros e dez centímetros (56,10 m) , oitenta e oito graus
e vinte e um minutos 'nordeste (88 0
21' NE); oitenta e tim .metros e .setenta centímetros (81,70 m) , setenta
c nove graus e dezoito minutos sudeste' (799.. 18' SE); trezentos e ottenta e três metros e quarenta "centímetros (383,40. m) , cinqüenta graus e
um minuto nordeste (509 01' NE);
'trinta e seis metros e setenta centímetros (36,70 m) , trinta e seis graus
e vinte e sete rmnutos norocste (3{}9
27' NVlT); setenta e três metros e' sessenta centímetros (73,60 m) , quatorze
graus e vinte e dois minutos noroeste
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U4:9 22' NW); cento e ta-ínta e oito
metros (138 m) , oito graus e vinte
minutos . noroeste (8 9 20' NW}; oitenta e dois metros (82 m) , sessenta
e nove graus sudoeste (699 SW); setenta e quatro metros (74 m) , trrnte
e dois. graus noroeste. (329 NW); setenta e dois metros (72 m) , quarenta
e dois graus e quatro minutos sudoeste (429 04' 8W); quarenta e quatro
metros e quarenta centímetros (44,4~
metrosj ; vinte graus e vinte e seis
minutos sudeste (209. 26' SE); cento
e quarenta e dois metros e noventa
centímetros <142,90 mj , setenta e nove graus e vinte e quatro mtnuto.s
sudoeste (799 24' SW); o décimo segundo (129) lado é o segmento retíIíneo que partindo da extremidade do
décimo primeiro (119) lado, com rumo magnético de cinqüenta e oito
graus e dezenove minutos sudoeste
(58 Q 19' 8W), alcança a margem direita do ribeirão Sertãozinho; o décimo terceiro (139) e último lado' é
o trecho da margem direita do ribeirão "Sertáoaínho compreendido· entre
Q vértdce lmcíal e a extremidade do
décimo segundo (12°)., lado oescrtto.
Parágrafo único. A execucâo da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51. 726, de 19
de fevereiro de 1963 e da Resolução
nv 3 de 30 ti'e abril de 1965
õa Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 2? O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma v~a autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de treaentos cruzeiros ccrs 300) e será
válido por dois (2) anos a cantar da
dat':1 da transcrição no livro próprro
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. ,3 Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 17. de maio de 1966; 145Q
da Independência e 78Q' da Repubüca..

lI.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N? 58.448 MAIO

DE 17 DE

DE 1966

Declara sem efeito o Decreto núme..
TO 54.768, de 30 de outubro de 1964.

da

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

art. 87, nv I, do? Constituíção e tendo
em vista o quo requereu a parte interessada, no corpo do Processa
DNPrl'! 3.260-53 do Ministério cas
Minas e Energia, decreta:
Artigo único. Fica declarado sem
efeito o Decreto nc 54.76,8, de 30 de
outubro de 1964, que autorizou Stnezíc Borges a pesquisar argila, em terrenos ue sua vproprtedade, no lugar
denominado Córrego do Meio, distrito
e município de Poços de Calüaa, no
Estado de Minas Gerais, rcvogaceas as
disposições em contrario.
Brasília, 17 de maio de 1966; 145Q
da Independência e 78" da Repu-

oucs..

H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

NO? 58.4.49
MAIO DE 1966

DE 17 DJl1

Autoriza a Sociedade de Mineraçao
Apolo S. A. a pesquisar minério ue
[erro, no murucípio. de Ceeté, Esta~
do de Minas Gerais.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o

art. 87, nv I, da Constátuiçâo e nos
têrmos do Decreto-lei' nv 1.985,_ de
29 de janeiro de 1940 (CódigQ de
Minas), decreta:
Art. 1" Fica .autorizada a Socíenaue
de-Míneraçao Apolo S~ A. a- pesquisal' mmértc de rerro. em terrenos de
Teoí"ilo Boadin, na Fazenda Mato
Grosso, distrato de Morro Vermelho,
munícípío de Caeté, Estado de Minas
Geraís, numa .área de vinte e oito
hectares ,e vinte ares (28,20 ha) , nenmitaaa por um polígono .n-regular que
tem um vértice a eoís mil oitocentos
e setenta metros <2.870 rm , no rumo
magnético sessenta e dois graus sudoeste C62Q SW) da confluência ao
córrego <:La Catarina no ribeirão Mato
Grosso e os lados, a partir dêsse vertace, 'os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos, e trmta ,metros l4~O m) , setenta e' OIto
graus noroeste (789 NW); quatrocentos e trinta e cinco' metros (435 m) ,
sessenta graus e trinta minutos nordeste (60 0 30' NE); trezentos e vinte
metros (320 m) , doze graus e trinta
minutos noroeste <12Q 30' NW); duzentos e dez metros (210 m) ,cm-
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qüenta e sete graus e trinta minutos
nordeste (579 30' NE); cento e trinta

metros (130 mj , cinqüente e seis 'graua
e trmta munitcs sudeste (56(1 30' SE) ;
cento e trtnta metros (130 m) , trinta
e dois graus nordeste (329 NE); duzentos ~ cinqüenta metros 250 m) ,
cinqüenta e sete graus 'nordeste (579
NE); mil cento e trinta metros (1.130
metros), trinta e três graus sudoeste
(339 S\V) .

Parágrafo único. A execução da
presente autortzacâo fica sujeita às
estípufações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verrfique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substàncías a que se refere o art. 29 do CI.tado Regulamento ou de, outr-as sunstáncías discriminadas pelo Conselho
Nacional de pesquisas.
Art. 29 O titulo d8J autonaação de
pesquisa, que será uma via autentwa

deste decreto, pagará a taxa de tre-

zentos cruzeiros "(C1'$ "ZOO) e sere
váftoo por dois (2)'RnOS a contar da
date; da transcrição no livro próprfo
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art.. 3'1 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1966; 145'"
da Independência e 789 da Republica.
H.

C!>5TELLO BRANCO

Maur.o Thibau

47~

numa área de três hectares oitenta e
sete ares e quarenta e cinco centiares
(3,8745 ha) , delimitada por um poligano irregular, que tem um vértice a
duzentos e oitenta e sete metros ... '
(287m), no rumo magnét.oo de trinta
e três graus e cinqüenta e dois mínutos noroeste' (339 52' NW) , do ,portal

da, igreja católica da localidade de
Braço do Baú e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: cítenaa e dois
metros e vinte centímetros (82,20m),
setenta e nove graus e trinta minutos
sudeste (79(1 30' SE); cem metros.,."
(lOOm) , dez graus e trinta minutos
nordeste 009 30' !'-T·E); trezentos e ses
senta e oito metros e noventa centímetros (368,9üll1), setenta e nove
graus e tr.inta minutos noroeste
799 30' NW); centoe quatro metros
(lO'1m), vinte graus e dez minutos sudoeste (20 9 10' SW) ; o quinto e último
lado é O segmento retilíneo que partmda da extremidade do quarto lado
descrito alcança O" vértice de partida,
Parágrafo úníco . A execucão da
presente autorização fica. sujeita às
estípulaçôes do Regulamento aprovado
pelo Deorato nv 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução nc 3. de
30 de abril de 1965 - comissão Na..
cíonal de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorízacâo -de
pesquísa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pesará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ ·300), e será . válido. por dois (2) anos a contar do.
data da transcrição no livro próorfo
de Registro das Autorizações de Pes-

quisa.
DE 17 DE

DECRETO N9 53.450
MAIO DE -1966

ãsitorrza a Porçelana Sctvmiât: S.A. a
pesqutsar quartzo, feldspato e caulim
no municipio de Ilhota, Estado de
Santa Catarina

o Presidente da República, usando
da atrfbuicâo Que lhe confere o artigo
87, nv I, daConstituiçüo e nos 'têrmos
do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta: .

-

•

"

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1966' 1115lt
da Independência -e 78g, da RepÚblica.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thfbau

DECRETO N9 58.452
MAIO DE

DE

17

DE

1966

POrcela-

Declara sem efeito o Decreto número
15.845, de 14 de junho de 194<1.

na Schmídt S.A. c pesqu.ear quartzo,
feldspato -e caulun em terrenos de sua
proprtedade no lugar denomínaôo
Braço do Baú, distrito e município de
nncca., Estado de Santa Catarina,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, no I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei !ll) 1.985, de ?9 de ja-

Art. 19

l"ica autorizada

~

480

ATOS DO PODER :EtP:cuTÍV.o

neíro de 1940 (Código de Minas), e

tendo em vista o requertdo no DNPM1.5WI-65, decreta:
Artigo único. Fica declarado sem
efeito o Decreto nv 15.345, de 14 do
junho de 1944; do qual é cesstonáría
a Iãmprêsa Caulim Limitada para la-

Vn11' caulím, mica e associados, numa

área .de trinta hectares (30 ha) , em
terrenos da Fazenda Boa Vista dísunto de Ibítiguá, -rnunícípio de' Juiz

de Fora, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 17 de maio de 19ô6' J 45<:'
da Independência e 789 da RepÜblica.
H i CASTEII,O BRANCO

Mauro Tllibau

DECRETO NQ 58.453
MAIO DE 1966·

DE

17

DE

Autoriza a Sociedade Mineracão Apolo
f3 .A,. a pesquisar minério "de ferro,
no muniC'Lpio de Cceté, Estg.do de
l i inas Gerais.

o Presidente da República, usando

da atríbuíçào que lhe confere o artigo
87, ne t, da Constituicão e nos têrmos
do Decreto-lei D'!1.9-S5, de 29 de ja-

neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 19 Fica autorizada a Sociedade
d-e Mineração Apolo S.A. a pesquisar
minério de ferro em terrenos de proprtedade de 'I'eófilo-. Badin no lugar
denominado Serra Maquiná, distrrtc
de Morro Vermelho, município de Caetê, Estado de Minas Gerais, numa área
de quinhentos hectares (500 ha) , delimitada por um-polígono irregular, que
tem um vértice a mil novecentos e
cinqüenta metros (1. 950m) , no rumo
verdaueu-o de oitenta e um graus suoeste (31'? SE), da confluência do córrego Cafuné e ribeirão da Pra.ta .e os
lados a partir desse vértice os seguíntes comprtmentos e rumos verdadeí1'Os: quinhentos e dez. metros (õ10m),
-quarenta e três graus noroeste ., ....
(439 NW); dois .mil e setenta metros
(2.070m), vinte e três graus noroeste
(239 NW); quatrocentos e dez metros
(410m), trinta minutos .noroeste .. ','
(O,30'NW); setecentos" metros (700m),
trinta e dois graus noroeste (329 NW) ;
oitocentos e noventa metros (390m),
trinta minutos noroeste (O'?30'NW) ;
duzentos e cinqüenta .metros (250m),
vinte e seis graus noroeste (269NW);

duzentos e sessenta. metros (260 rm
vinte e três graus nordeste (23,?NE);:
duzentos e oitenta metros (280m), ses ..
senta e sete graus nordeste (€"7'JNE);
cento-e noventa e cinco metros
.
C195m), nove graus nordeste (99 NE) ;
quatrocentcs j, oitenta e cinco metros
('J:85m), SEssenta. e um graus nordeste
(619 NE); quatrocentos e quarenta
metros (440m), vinte e três graus
nordeste <23° NE); quinhentos e 01tenta.e cinco metros (585m), quarenta
8 seis graus nordeste (~6'? NE); tre>
zentos e vinte e CÜ1CO metros (32;3m),
vinte e quatro ;1'a;,15 norecsce (24°NE);
míl qu.nhentos e quinze metros , ... ,.
(1.515m) ,~rjnta graus nordeste (30::1
I~E); cento e setenta 't':1'C:~l'OS ü'70m) r
dezessete graus nordeste 070:,n:;::); cem
metros \100i11), cinqüenta e seis graus
sudeste (56°6"8); cento e oitenta metros (i30m) , setenta e .um graus S·~l-'
(leste (71?SE); duzentos.e setenta metros (270m), oitenta e quatro graus e
trinta minutos surteste (84/-'30'8:8); duzentos e trtnta metros (230m), vinte
e um graus sudoeste (219 SW); tre~:'
zentos e cinqüenta e cinco metros
(355m), um grau sudoeste . (10 SW) ;
-quatrocentcs metros C400m), cinqüenta e seis graus sudoeste (589 SV'l) .
cento e sessenta e cinco metros ... :
(l65m) , vinte e dois graus sudoeste
(229 SW); cento e oitenta e cinco
metros (l35m), cinco minutos sudeste
(0905'SE); duzentos e cínnüenta 'metros (250m), quarenta e três graus e
trmta minutos sudoeste (~f3930'SYn;
cento e cinqüenta metros (150m), dezesseis graus e trinta minutos sudoeste (16,?30'SW), cento e trinta. metros
(130m) , setenta graus noroeste ('10°
NW); duzentos e _dez metros (210m),
trinta e oito graus sudoeste (38'?S"N);
trezentos e vinte metros (320m), um
grau sudeste (19 SE); oitocentos e
Vinte .metros (820m), quarenta e sete
graus sudoeste (479 8W); trezentos e
dez metros (310m),· trinta e um graus
sudoeste (319 S'IiV); trezentos e cinco
metros (305m), vinte .e sete graus sudeste (27ÇSE); quatrocentos e cinco
metros (405m), trinta e um. graus sudoeste <319 SW); quinhentos e noventa metros (590m), sete, graus sudoeste (70 SW); quinhentos e quarenta
metros (540m), trinta e quatro graus
sudoeste. (349 SW); trezentos e ottcnta metros (380m), vinte graus sudeste
(20'! .SE); setenta metros (70m), trmta e seis graus sudeste (36ÇSE); sea..
senta e cinco metros, (65 m) , onze
graus sudoeste (119 8'N); cento e dez
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metros (110m), sessenta e um graus
sudeste (619 SE) ; cento e cinco metros
005m) , dezesseis graus sudoeste (169
SW); cento e noventa e cinco metros
.ussmi. dois graus sudeste (29 SE);
quatrocentos e oitenta metros (480 m) ,
vinte e seis graus sudeste (269 SE);
duzentos e vinte metros (220m), cinqüenta graus sudeste (509SE); quatrocentos e quarenta e cinco metros
(445m), vinte e quatro graus e trinta
minutos sudeste (249 30' SE); trezentos e sessenta, metros (360m), quatorze graus e trinta minutos sudeste ....
U4930'SE); noventa metros (90 m) ,
trinta e um graus sudeste (31°SE);
trezentos e oitenta metros (380m), dez
graus sudeste (l09SE); quatrocentos
e vinte metros (4:20m), cinqüenta e
um graus sudeste (519SE); cento e dez
metros (110m), trinta e um graus súdeste (319SE); cento e cinco metros
(105m) > dezesseis graus sudeste (169
SE); setenta metros (70m), vinte e
dois graus sudoeste, (229 SW); duzentos e setenta· metros (270m), setenta
graus sudoeste (70,? SW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pela Decreto no 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução nc 3
de 30 de abril de 1965, da comissão
Nacional de Energia zcuciear.
Art. 2Q O titulo da autorfzacào de
pesquisa, que será uma via autêntico,
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco,
mil cruzeiros (Cr$ 5.000) e será válido por dois (2) anos a contar da data
da, transcrição no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1966; 1459
da. Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Tliibau

DECRETO N9 58.454 MAIO DE

1966

DE

17

DE

Outorga ao Município de Campo Alegre de Goiás concessão para o aproveitamento de energia hidrâulica.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

87, inciso l, da Constituição e nos têr-
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mos dos artigos 140 e 150 do Código
de Aguas (Decreto n'? 24.643, de 10
de julho de 1934), decreta:
Art. 19 E' outorgada ao Munícipfc
de Campo Alegre de Goiás concessão
para o aproveitamento da energia hidráulica de um desnível denominado
Cachoeira do Jmburuçu, existente no
curso dágua denominado Imburuçu,
situado no distrito-sede do Município
de Campo- Alegre de Goiás, Estado de
Goiás.
§ 19 O aproveitamento destina-se a
produção e dístrtburçâo de energia elétrica para serviços públicos, de utilídnde pública e para comércio de energia elétrica no Município de Campo
Alegre de Goiás.
§ 2'? Em portaria do Ministro das
Mínas e Energia, após a aprovação dos
projetos, serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga de
derivação e a potência.
Art. 29 O concessionário deverá satisfazer ~s seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro' das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias a contar da data da
publicação dêste ' Decreto, 'Os projetos
e orçamentos relativos ao aproveitamente- hidrelétrico e aos sistemas de
. transmíssâo e de distribuição.
II - Assinar o contrato díscíplinar
da concessão dentro do prazo de trinta -(30) dias, contados da .publicaçâo
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
III - Inicial' e concluir as obras nos
prazos que forem estabelecidos pelo
Ministério das Minas e Energia, executando-as de acõrdo com os projetos
aprovados e as modificações que forem
autorizadas .
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados -por ato oo" Ministro das Minas e
Energia.
Art. 3'? As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pelo Departamento
Nacional de Aguas e Energia, com
aprovação do' Ministro das Minas e
Energia.
Art.. 4Y A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5Q ' Findo 0_ prazo da concessão, todos OS bens. e ínstalaçõea que,
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no momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços C~1?-
cedidos, reverterão ao Estado de GOlas
. Art. 69 O concessionário poderá
requerer que seja renovada a co?ces58,0, mediante as condições que VIerem
a ser estipuladas.
Parágrafo único. O concessionário
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se n~ o
fizer, que não pretende a renovação.
Art .. 79 1tste De'~reto entra em vigor
na .data de sua publicação, revogadas
as disposições ern .contrárto .
Brasília, 17 de maio de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

vias, dentro do. prazo de trezentos ~
sessenta, (360) dias, a contar da data
da publiaçâc dêste decreto os e~tu~
dos projetos e orçamentos relativos
aos' sistemas de transmissão e dístrt..
buíçâo.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta
(30) dias contados da publicação .dc
despacho da aprovação. da respectiva
minuta pelo Ministro das Minas e
Energia.
II! - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem aprovados pelo Ministro das Minas e 'gnergta, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos
neste artigo poderão ser. prorrogados
por ato do Ministro das Minas e Energi.!J.,.

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.455

EXECuTIVO

DE

17'

DE

MAIO DE 1966

Outorga à Companhia EstadUal, de
Energia Elétrica do Rio Grande do
Sul concessão para distribuir energia elétrica,

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o ar.tdgo 87, inciso I, da constituição, e nos
têrmos do art. 59 do Decreto-lei número 852, de Ll, de novembro de 1938
e do art. 89 do Decreto-Ieí nc 3.763, de
25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19 f:: outorgada à Companhia
Estadual de Energia Elétrica daRia
Grande do Sul concessã-o para dístríbuír energia elétrica no município de
Crísslumal, Estado do Rio Grande do
Sul, ficando autorizada a construir os
sistemas de transmissão e de dístrtbutção que forem necessários.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após a
aprovação dos. projetos, serão determinadas as características técnicas das
instalações.
Art. 29 A concessionária deverá satisfazer as- seguintes. exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três (3)

Art.. 39. As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pelo .jjepartamento
Nacional . de Águas e Energia, com
aprovação do Ministro' das Minas e
Energia.
Art. 49 A presente concessão vigcrará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da -concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento; existirem em íunção-exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de -vigência
da concessão, entendendo-se, se nao
fizer, que' não pretende a renova..
ção.
Art. 79~ste Decrete entra em vigor
na data de SU8:, publicação, revogadas
as disposições em contrário.

°

Brasília, 17 de maio de 19.f36; 145qda Independência e 789 da República..
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N1 58. 45ü MAIO DE

DE

no

17

PODER ExECUTIVO

DE

1966

Declara a cessação dos ~erviços de
energia elétrica _executado no Município de Dois Córregos, Estado' de
São Paulo, pela Companhia maependência de Eletricidade e outorga
concessão à CompaFhia Paulista de
Fôrça e Luz.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e tios têr.,
mos 'dos arts. 140 e -150 do Código de
Águas (Decreto nc 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
Art. 19 ti: declarada a cessação, para

os efeitos do art. 139, § 19 do Código

de Águas (Decreto 24.643. de 10 de julho de 1934), da exploração dos jservíços de energia elétrica executados no
Mttnicípío de Doís córregos no Es~'
tado de São Paulo, pela Companhia
Independência de Eletricidade, titular
dêsses serviços por manifesto apresentado no D. Ag. nc 175-35, e aprovado pelo Minístro da Agricultura por
despacho de 3 de fevereiro de 1939.
Art. 29 f-: outorgada à Companhia
Paulista de Fôrça e Luz a concessão
para distribuir energia 'elétrica no Município de Dois córregos, Estado de
São Paulo.
parágrafo úníco. A concessíonáría
deverá assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta
(30) dias, contados da publícaçâo do
despacho .da aprovação da respectiva
minuta pelo Ministro das Minas e
Energia.
Art. 3Q A concessionária utilizará, na
área. ora concedida, as tarifas do fornecimento de energia elétrica vigorantes
em sua zona de concessão.
parágrafo único. As tarifas do fornecimento de energia elétrica 'serão fi-o
xadas e revistas trienalmente pelo Departamento Nacional ele Aguas e Energia, com- aprovação do Ministro das
Minas e Energia,
Art. 49 A presente concessão vlgorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e Instalações que, no momento, existirem em função exclusiva.

e permanente dos serviços concedidos
reverterão à União.
Art. 6 9 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condícões que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá en trar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (06) meses
antes doe findai.' o prazo de vigência da'
concessão entendendo-se, se não o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 aste decreto entra em vigor
.na data de sua publicação, revogadas
ás disposições 'em contrário.
Brasília, 17 de maío 'de' 19'Ô6; 1459
ela jndependência e 789 da República.
.H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau.

DECRETO NQ 58.458
MAIO DE

DE

17

DEl

1966

Concede autorização para funcionar,
como emprêsa. de energia elétrica, à
Termoelétrica de Alegrete S, A.

o Presidente da República,us"1ndo
da atrtbuíção que lhe confere o artigo 87, inciso I,. da constituição,. e
nos têrmqs do art. 68 do Decreto numero 41.019, de 26 de fevereiro de
195.7. decreta:
Art. 19 É concedida à 'I'ermelétrlca
de Ategrete S. A., com sede na Cidade
do Rio de Jáneiro, Estado da Guanabara, autorização para funcionar como
empresa de energia elétrica, ficando
obrigada a satisfazer "integralmente as
exigências do código de Águas (Decreto n9 24:.643, de 10 de julho de
1934), leis subseqüentes e seus regulamentos, sob pena de revogação do
presente ato.
Art. 29 O presente decreto entra em
vigor na data de sua publicação, re"
vcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maío de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CA5TELLO BRANCO

Mauro Thibau
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DECREI'o NQ 58.459 -

DE 17.DE

MAIO DE 1966

Autoriza o cidadão brasileiro João
Chag(1s da Silveira a pesquiCa1' minérios de cobre e de moliouienio no
município de São Gabriel, Estado do
Rio Grande do Sul.

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

creta:

Art. iv. FiC9.. autorizado o cidadão
brasileiro João Chagas da Silveira a
pesquisar minérios de cobre G de mollbidênío em terrenos de sua propriedade
do imóvel denominado oêrro Verde,
distrito de Suspiro, município de São
Gabriel, Estado do Rio Grande do sui,
numa área de quarenta e nove hectares setenta e quatro ares e sessenta e
dois centdares (49.7462 ha) , delimitada
por um polígono irregular, que tem um
vértice a quinhentos e trinta e dois
metros (532 m) , no rumo magnético de
trinta e um graus e quinze minutos
sudoeste .(31 915" SW), da barra da
sanga Cêrro Verde no rio Vacacai e "os
lados a partir dêsse vértice, os seguíntes comprimentos. e rumos magnéticos:
oitocentos e quarenta metros (840 m) ,
setenta e oito graus SUdeste (789 SE);
novecentos e noventa e cinco metros
(995 m) , norte (N);, duzentos e cinqüenta e seis' metros (256m), oeste
(W); cento e trinta metros -(130 m) ,
dezessete graus sudoeste (179 SW); o
quinto lado é o segmento retilíneo que
partindo da extremidade do quarto
lado descrito com rumo magnético de
vinte e um-graus e trinta minutos sudoeste (21930' SW) alcança à margem
direita do rio .vacacer: o sexto lado .ê
o trecho da margem esquerda do rio
Vacacaí com comprimento de quinhentos e dez metros (510 m) a montante
a partir da extremidade do quinto
lado; o sétimo 'e último 'lado é o segmenta retilíneo que partindo da extremidade do sexto lado alcança a extremidade do primeiro lado descrito.
Parágrafo único. A execução da presente autorização 'fica sujeita às .cstapuleções do
Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de'19 de fevereiro de 1963 e da Resoluçãon9 3, de
30 de abril de 1965" da Comissão Na-.
cional de Energia Nuclear,

Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
déste decreto, pagará a taxa de qulnhentos cruzeiros
(Cr$ 500) e será
válido por dois (2) anos a contar .da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3 9. Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 17 de maio de 196ú; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETQN9 58.460 -

DE

17· DE

MAIO DE 19&6
Transfere' do Govêrno do Estado do
Paraná para a companhia· para-naense de Energia Elétrica concessão para distribui1' enemia elétrica.'

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmcs do art. 150 do Código de
Águas (Decreto n9 24.643, de 10 de
julho de 1934);
Considerando que pela Resolução'
no 3.209, de 9 de março de 1966, o
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica autorizou a transferência
dos bens e instalações vinculados aos
serviços de energia elétrica do Muni·
cipio de Laranjeiras do Sul, Estado
do Paraná, para a Companhia Paa-anaense de Energia Elétrica, decreta:
Art. 19 Fica transferida para a
Companhia Paranaense de Energia
Elétrica a concessão para distribuir
energia elétrica no Município de Laranjeiras do sul,Estado dOParanã,
de que é titular o Govêrno do mesmo
Estado,' (Decreto no 30.178. de 19 de,
novembro de 1951).
Art. 29 A concessionária deverá as.stnar o contrato disciplinar da concessão dentro de trinta (30) dias,
contados da publicação do despacho
da aprovação da respectiva minuta
pelo- Ministro das Minas e Energia.
Art. '3 9 As tarifas -do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas' trienalmente pelo Departámento Nacional de águas e Energia, com
aprovação do Ministro das Minas e
Energia.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 49 este Decreto entra em ;;igor na data de sua publicação, revogadas as -dísposíções em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1966; 1450
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.461 MAIO DE 1966

:pE

17

DE

Autoriza a Companhia de Cimento
tpanema a lavrar calcário no Município de salto de Pírapora, no Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrlbuíçâo que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei no 1.985, de 2-9 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Companhia de Cimento lpanema a lavrar
calcárío, em terrenos de sua propriedade e de João Moreira de Souza, no
lugar denominado Lavras Velhas, dístrito e município de Salto de Pirapara, no Estado de São Paulo, numa
área de sete hectares quatorze ares e
noventa e quatro centlares (7,1494
ha), delimitada por um polígono mlstdlíneo que tem um vértice a cento _e
noventa e cinco metros e cinqüenta
centímetros ü95,50m), no rumo verdadeiro sessenta "e dois graus sudoeste (629 SW) do centro da ponte da
estrada das Lavras sôbre o rio Plrapora e os lados, a partir dêsse vértlce, os seguintes comprimentos e. rumos verdadeiros: cento e trinta e dois
metros (l32m), cinqüenta e cinco
graus quarenta minutos noroeste ...
('55%0' ~""'W); trezentos e . dezessete
metros e cinqüenta centímetros .....
(317,5{)m), cinqüenta e cinco graus
trinta minutos sudoeste (5-5930' SW);
cento e setenta e quatro metros e
cinqüenta centímetros 074,50m) trinta e sete graus sudeste (379 SE). O
lado mistiHneo da poligonal .e à margem direita do rio Pírapora e compreendido entre a extremidade dó último lado retilíneo acima descrito e o
vértice de partida. :ij:sta autorização é
outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do artigo 28 do CÓdigo de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas- alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
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do' mesmo Código, não expressamente
mencionados neste decreto.
Parágrafo único .. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril. de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear .
. Art. 29 O concessionário .da autorização fica obrigado à recolher MS CO-,
fres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao 'Estado e ao Município, em cumprimero 3, de 30 de abril de 1965 o da.
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 39 Se o concessíonárío da autorização não cumprir" qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na rorma dos' arts. 37 e
38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 4{) do Código de Mi ~
nas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamenta Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 'li do mesmo Código.
Art. 6Q • A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será transcrito no livro próprio de Registro das
Autorizações de lavra, após o pagamento da taxa de seisc-entos cruzeiros
<cr$ 600) •
Art. 79 Revogam-se as -disposições
em con trárío.
Brasília, 17 de maio de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.462 MAIO DE 1965

DE

17

DJi

Autoriza o cidadão brasileiro João Felisberto dos Reis a pesquisar· argila
no Município de Aruirtuiae, Estado
de .l\I! mos Gerais.

o Presidente da Repúblíea,' usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n 9 I, da Constituição e nos têr-
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mos do. Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 <Código de Minas),

decreta:

Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasíleíro João Felísber to dos Reis a
pesquisar argila em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Ponte Alta ou serrinha, distrito e município de Andradas,Estado de Minas Gerais, numa área de nove hectares e quarenta ares (9,40 ha) , delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a, novecentos trinta e
cinco metros (935mY no rumo magnético de sessenta e três graus e trinta e dois minutos sudeste (63l! 32' SE)
do encontro nordeste (NE) do pontilhão sôbre o ribeirão Tamanduá, na
rodovia Poços de Caldas - I Andradas
(M. G. 28) e .os lados a partir dêssa
vértice os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: duzentos e noventa e três' metros (293m), cinqüenta e
cinco graus e vinte e seis minutos sudeste (55Q 26' SE) ; cento e setenta me.sros (170m) , sessenta e um graus e
trinta e quatro minutos" nordeste
(619 34' NE); duzentos e quarenta e
sete metros (247m), oito graus e dez
minutos noroeste (8Q 10' NW); duacntos e dez metros (210m) ,- setenta e
quatro graus e cinqüenta minutos noroeste (74Q 50' NW); o quinto (5Q) e
último lado é o segmento retilíneo que
une a extremidade do quarto (49) lado
descrito ao vértice de partida.
Parãgm-fo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n9 51. 726, dê 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução nv 3, de
30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será unia via autênticadêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Crg 300) e será válido por dois (2) anos a contar de.
data da transcrição, no livro próprio
de Registro das Autorizações' de Pesquísa.

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1966; 143'?

da Independência e 789 da República.
H. CJ\STELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9

5-8.463 -

DE 17 DE

MAIO DE 196·6

Outorga à Sociedade Anônima de Bíetriticação da Paraiba concessão pa1"(~
distribuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribulçâo que lhe confere o crugo 87, inciso r, da Constituição, e_nos
têrmos do art. ~59 do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938,
e do art. 8() do Decreto-lei no 3.763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19 lt outorgada à Sociedade
Anônima de Eletrificação da Paraíba
concessão para distribuir energia elétrica no munícípío paraibano de Olho
d'Agua, ficando autorizada a construir
os sistemas de transmissão e dlstrtbuição que se fizerem necessários.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
características técnicas da Instalação .
§ 29 A energia será suprida pela
usina hidrelétrica do açude Curerma.
Art. 29 A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Mi·
ntstro "das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro dos trinta (30)
dias' seguintes à publicação do despacho de aprovação da respectiva mt..
nuta pelo Ministro das Minas e Energia -.
.UI - Iniciar e concluir as obrasnos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministro das Minas e Energia,
executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações autorizadas.
'
Parágrafo único. Os prazos retertdos neste artigo poderão ser prorrogados por ato. do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecímantc
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas p~10 Departamenta Nacional de: águas e Energia,
com aprovação do Ministro das Mi~
nas e Energia.
Art. 79 astc decreto entra em vi·
gorará pelo prazo de trinta (30) anos.
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Art. 59 Findo o prazo da oonoessão,
todos os bens e instalações que no
momento existirem, em função exclusiva e permanente dos serviços
.concedidos, reverterão à União.
Art. 6!! A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas,
Parágrafo único, A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seís (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação'
Art. 79 asse Decreto entra em vigor na .data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1966; 145?
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.464 MAIO DE 1966

DE

17

DE

Autoriza Centrais. Elétricas de. Goiás
S; A. a 'construir linha de transmissão.
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Ai-t. 29 A concessionária deverá- satisfazer as seguintes exigências:
I - Apresentar ao Departamento
Nacional de Águas e Energia, do Mi'nístérto das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo di! cento
2 oit-enta (80) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relatrvua
à linha de transmissão e à subestação.
II ---= Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados peló
Ministro das MInas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e com as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prol' ..
rogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
.
Art. 3(1 ãste. Decreto entra em vtgor
na data' de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1966; 145Q
da Independência ,e 789 da República,
H.

CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.468 MAIO DE

o Presidente da República, usando
da atribuição que .Ihe confere o artigO 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 5!! do Decretolei no 852, de 31 de novembro de
1938, decreta:

Art; 19 Fica centrais Elétricas de
Goiás S. A. autorizada a:
a) Construir uma linha de transmissão ligando a subestação da uidade de Rto Verde à -cídade de Jataf.
b) Instalar uma subestação abaixadora nesta última cidade.
c) Reformar e ampliar a rêde.: de
distribuição na mesma cidade.
§ 19 As instalações ora autorizadas
se destinam a 'ampliar o sistema de
Cachoeira Dourada.
§ 29 Por ocasião da- aprovação .dos
projetos serão fixadas 'as cracterlstíeas técnicas da linha de· transmrssão
e .da subestação.
.

DE

17

DE

1966

Autoriza o' cidadão brasileiro Antonio Corrêa Sobrinho a pesquisar
calcário, no município de Sete La.
aoae, Estado de Minas Gerais,

O Presidente da, República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos ao becreto~lein9 1.985, de :w
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1(1 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antoni-o Corrêa Sobrínjio a
pesquisar calcárro em terrenos de sua
propriedade no. lugar denominado Capão da Cruz" distrito e município de
Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais,
numa área de trinta' e quatro hectares noventa' e seis ares e três centíares (34,9603' ha) , delimitada por
um hexagono irregular, que tem um
vértice novecentos e sessenta e três
metros (963m) , no Turno magnético. de
setenta e seis graus trinta e. cinco mí-
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nutos noroeste (76935'NW); do en-,
trancamento da rodovia de Barreiro
com a rodovia que liga sete Lagoas-a
Pompeu e Os lados a partir dêsse
vértice; os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: duzentos e sessenta e oito metros (268m), quarenta
e oito graus trinta e cinco minutos
sudoeste (43935'SW); trezentos e cinqüenta metros (350m), oitenta e oito
graus noroeste (88 QNW); quatrocentos e trinta e sete metros (437lY!.) ,
trinta e sete graus dezessete' minutos
noroeste (37 917'NW); trezentos e noventa e· dois metros (392m), cinqüenta e três graus quarenta e oito
minutos nordeste (53º48'NE); quatrocentos e vinte e seis metros (426m).
oitenta e cinco graus dez minutos
sudeste (85Qlü'SE); trezentos e ottenta e sete metros (387m), nove
graus vinte minutos sudeste (9Q20'S~).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeite. às
estrpulaçôes de Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução nc 3
de 30 de abril .de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será' uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ ..
350,00) e será válido, por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3Q Revogam-se as drspostçêes
em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1966; 145<")
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.4'70
MAIO DE

DE

17 DE

1966

Outorga à Companhia M antenense de
Eletricidade concessão para o aproveitamento. progressivo. de energia
hidráulica.

o

Presidente da' República, usando
atribuição que' lhe confere o
art. 87, inciso r, da Constituição, e
da

ExECUTIVO'

nos têrmos dos arts. 150 e 164 do
Código de Águas (Decreto nc 24;643,
de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. 19É outorgada à Companhia
Mantenense de Eletricidade concessão para o aproveitamento progressivo da energia hidrá uüca de um trecho do rio São José, compreendido a'
30 km a montante da Cabeceira do
Córrego São J-osé, na Fazenda Santana, Distrito de Santa Luzia, no Munícipío de Mantenópolís, Estado do
Espírtto Santo.
§ 19 O aproveitamento destina-se à
produção, transmissão e distribuição
de energia elétrica para serviços públicos, de utilidade pública e para
comércio de .energía elétrica no distrito de Mantena, Município de' Mantene, Estado de Minas Gerais.
§ 29 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, relativos à etapa inicial,
serão determinadas a altura _da queda a aproveitar, a descarga da derivação e a potência; para as etapas
subseqüentes os mesmos elementos
serão determinados quando da 'aprovação dos projetos respectivos.
Art. 29 A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
Submeter à aprovação do
I
Ministro das Minas e Energia, em
-três (3) vias, dentro do prazo de
cento e oitenta (180) dias, a contar
da data 'da publicação cesto decreto,
os estudos; projetos e orçamentos
relativos à primeira etapa do aproveitamento e as subseqüentes.
II ~ Assinar o _contrato disciplinar
da concessão dentro de trinta (30)
dias, contados da publicação do despacho da aprovação da respectiva
minuta pelo Ministro das Minas e
Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e com as modificações
que forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados. por ato do Ministro das
Minas e Energia.
Art. 39 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pelo Departa-
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menta Nacional de .éguas e 'Energia,
com aprovação do ,M,inistro das Minas
e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Plndc o prazo da concessão,
todos os bens e íntalaçôes que no
momento existirem em função exclusiva, e permanente dos' serviços concedidos reverterão à 'União.
Art. 69 A concessionária poderá
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que víe.rem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a .renovacão.
Art. 7° nste decreto entra em vigor
na, data de sua publicação, revogadas
as disposições 'em contrái'ío.
Brasília, 17 de maio de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRA~'CO

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.472
MAIO DE

DE 17 DE

1966

Outorga à Companhia Estadual de
Energia Elétrica, do Rio csronae do
Sul, çoncessão para distribuir eaergia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o'
art. 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 59 do Decreto-lei
-nc 852, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. 19 É outorgada' à Companhia
Estadual de Energia Elétrtca concessão para distribuir energia elétrica
no Município de Alecrim, Estado do
Rio Grande do Sul, ficando autortzada a construir os sistemas de transmissão' e de distribuição que forem
necessários.
Parágrafo único. 'Em portaria do,
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas
das instalações.

Art. 29 A concessionária' deverá
satísreser as seguintes exigências:
I Submeter à aprovação do
Ministro das, Minas e Energia, em
três (3) vias, dentro do prazo de
trezentos e sessenta (360) dias, a
contar da data da publicação oeste
decreto, os estudos, projetos . e orçamentos relativos aos sistemas de
ta-ansmíssâo e distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trmta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
IH - Iniciar e concluir as obra»
nos prazos que forem aprovados pelo'
Ministro das Minas e_ Energia, execatando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modifico..cões
que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão serprorrogados por ato do Ministro 'das
Minas e Energia.
Art. 3° As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas erevistas trienalmente pelo Departamento 'Nacional de Águas -e Energia,
com aprovação do Ministro d8.S Min83
e Energia.
Art. 49 A presente concessão víeórará pelo prazo de 'trinta- (30) an~s.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que no
momento existirem em função exciusíva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 69 A' concessionária poderá requerer que ar concessão seja renovada
mediante as condíçôes que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vígêncía
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 7° 1l:ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as díspcsicôes em contrário.
Brasília, .17 de maio de 1966· 1451da Independência e 789 da aep"áblica,

H. .CASTELLO BRANCO

M aUTO Thibau
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DECRETO N<:l 58:473

DE

17

DE

MAIO DE 1966

Outorga à Sociedade An"ónima de
EletTijicaçéio da Pawíba coecessêo
para distribuir energia elétTica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constítuíçáo, e

nos termos do art. 5° do Decreto-lei

nv 852, de 11 de novembro de 1933 e
do art. 89 do Decreto-lei nc 3.763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:

Art. 10 É outorgada à Sociedade
Anônima de Eletrificação da Paraíba
concessão para distribuir energia elétrica no Município de. Santana dos
Garrotes, Estado da Paraíba, ficando
autorizada a construir os sistemas de
sransmissâo e de distribuição que se
fizerem necessários.
§19,Em portaria do Ministro das

Minas e Energia. após a 'aprovacão
dos projetos, serão determinadas" as
caractertstícas técnicas das instala-çôes ,
~ 2(l A energia a ser

distribuída

.será fornecida pela Companhia Hídro
Elétrica do sao Francisco.
Art. 29 A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I
Submeter à aprovação do
Ministro das Minas e Energia, em
três (3) vias, dentro do prawde
trezentos e sessenta (360) dias, a
contar da data da publicação dêste
decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos aos sistemas de
transmissão e distribuição,
II - Assinar o contrato disciplinar
'á'13. concessão dentro do prazo de trínia (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respeC
tiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
IH - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os· projetos aprovados e as modificações
que forem autorizadas,
Parágrafo único, Os prazos referidos, neste artigo poderão ser pror'Togados por ato do Ministro das
Minas e' Energia.
_Art. 3° As tarifas do, fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pelo DepartaR

menta Nacional de águas e Energia;
com aprovação do Ministro das Minas
e Energia.
Art.,. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (3D) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que no
momento existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à Untâo .
Art. 69 A concessionária poderá
requerer que a .concessâc seja. renovada mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere este artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovaçâo .
. Art. 7" âate decreto entra em vigor
na data de sue puoheaçâo, revogadas
as disposições em contrário.
BT-asilia, 17 de maio d~ 1966; 1459
da Independência e 78Q da Repübltca .
H.

CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.489

DE -24 DE

MAIO DE 19-6'6

Concede à Sociedade Mineradora Tanguá Limitada autorização para tvmdanar como emprêsa de mineração.

O Presidenteida República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I. - da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. ~ concedida à Soaledade Mineradora 'I'anguá Limitada,
constituída por contrato particular
10 de janeiro de 1964, com sede na CiR
dade do Rio Branco do sul, Estado
do Paraná, autorízacâo para funcionar como emprêsa de mineração, ncando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em 'vigor ou que venham' a vigorar sóbre
o objeto desta autorização.
Brasília, 24 de maio de 19036; 1459
da jndependência e 789 da República.

de

H. CASTELLD BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO

l'T,9

MAIO

58.490 DE .196ü

DE

24

DE

Aut01"iza a cia. Minas da Passagem a
pesquisar ouro e diamantes no leito
e marçene públicas nos Municíptos
de Díamantirui e couto de Magalhães, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
-da atribuição que lhe confere o artfgo 87, nc I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nc 1. 985, de 29 de
janeiro de 19'40 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fida autorizada a cia. Minas da Passagem a pesquisar ouro, e
diamantes no leito e margens públicas
.do Rio Jequitinhonha, - distritos de
jnhaí e Couto de Magalhães, Municípíos de Diamantina e Couto de Magalhães, Estado de Mínaa Gerais,
numa área de trezentos hectares ...
(300 hct) definida por uma faixa com
sete mil e quinhentos metros
.
(7.50{)m) , de comprimento, contado
pelo eixo médio do Rio Jequitinhonha
.a partir da barra do Rio Manso até
a barra do córrego Maria Nunes, e
com duzentos metros (200m) para cada .Iado do eixo médio do Rio Jequitinhonha, perfazendo quatrocentos
metros (400m) de largura.
Parágrafo único. À execução da
presente .autorlzação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51. 72'6. de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução nv 3.
-de 30 de abril de 1965, da Comíssac
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
-âêste decreto, pagará a taxa de três
mil cruzeiros (Cr$ 3.000) e será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio de
'Registro das AutorIzações de Pesqutsa.
Art. 39 Revogam-se as dísposíçôes
-em contrário,
Brasília, 24 de maio de 196ü; 1459
«ía Independência e 789 da República.
H. .Cf.STELLO BRANCO

Mauro Thibau

ExECUTIVO
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DECRETO 'N9 58.491 - DE 24 DE
J),l:AIO DE 1966
Renova o Decreto n9 1.744, de 30 de
novembro de 1962.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n« I, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei ne 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmcs da letra b, do art. 19, do
Decreto-lei n« 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, a autorização conferida à
Sociedade Anônima de' Mineração de
Amianto pelo Decreto número mil
setecentos e quarenta e quatro
(1.744), de trInta (30) de novembro de mil novecentos e sessenta e
dois (1962). para pesquisar amianto
no município de Pírenópolis, Estado
de Goiás.
Art. 29 A 'presente renovação, que
será uma. via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de cuatro mil oitocentos e setenta cruzeiros (Cr$ 4.870)
e será transcrita no livro próprio de
Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 24 de maio de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N9 58.498 MAIO

DE

24

DE

DE 196íf

Autoriza _ eetromçeiros a adquirirem,
em transferência de aforamento o
domínio útil do terreno de mortnha e acrescidos que menciona, no
Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição. que lhe 'confere o artigo 87, nv I, da Constdtuíçãc e
tendo em vista O disposto no artigo
205, do Decreto-lei nv 9.760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Ficam José Moreira
Muífioa e Eugenia Lorenzo Garcia,

AT'6S
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ambos de na.cionaUdadeespanhola,
autorizados a adquirir, em transferência de 'aforamento -o domínio útil
da fração ideal de 1136 avo,?, do tel;"-'
rena de .márinha e acrescidos, loja
386-B, situado

na

Rua Marechal

Cantuáría, nó Estado da Guanabara,
conforme processo' protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o número

2a7.619, de 1965.

Brasília, 24 de maio de 19156; 1451;l
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Octavio Bulhões.

DECRETO N9 58.500 -

DE

25

DE

MAIO DE 1966

Ap'i'ova alterações int'fodu.zidas nos
Estatutos da Companhia de Seguros Minas Brasil, inclusive aumento
do capital social.

o Presidente da República, usando
da atribuição que Jha confere o artIgo 87, inciso I, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-Ieí nv 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19- Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Companhia de Seguros Minas Brasil,
com sede 'na cidade "de Belo' Horizonte, Estado de Minas Gerais, autorizada a funcionar pelo Decreto nc 3.297,
de 24 de novembro de 1938, inclusiveaumento do capital social, de Cr$ ...
1.600.000.000 (um bühão e seiscentos
milhões de cruzeiros) para Cr$ ...
2.000.000.000 (dois bilhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus
acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 30 de abril
de 1965.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar,' sôbre o objeto da autorização a que alude áquêle decreto.
Brasília, 25 de maio de 1966; 1450
d~ Independência e 789 da Repúblíca..

H.

CASTELLO BRANCO.

FauloEgydio Martins.

DECRETO N? 58.504 MAIO DE 1966

DE

26

DE

Aprova a alteração introduzida nos'
Estatutos da C-ompanhia Continental de Seguros, reíatíca ao aumento
do capital social.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmoa do Decrete-lei nv 2.0U3, de
7 de março de 1940, decreta:
Art. 1Q Fica aprovada a alteraçâo introduzida nos gstatutos.da Companhia Continental de Seguros, com
sede na cidade do Rio de Janeiro, autorizada a funcionar nele Decreto nú..
mero 16.672, de 17 de novembro de
1924, relativa ao .aumento do capital
social de ors 49.000.000 (quarenta e
nove milhões de cruzeiros) para ... ,
ors 246.400.000 (duzentos e quarenta e seis milhões e quatrocentos mil
cruzeiros) , conforme deliberação de,
seus acionistas em Assembléia Geral
Extraordinária,
realizada em 9 de
outubro de 1964.
Art. 2l! A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vígorar.csôbre o objeto da autoi
zação a que alude aquêle Decreto.
í-

Brasilia.26 de maio de 196'5; 145" da;
Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Paulo Egydio MarSins

DECRETO N9 58.525 MAIO DE 1966

DE

27

DE'

Autoriza o cidadão brasileiro José Maria Aguiar a pesquisa?' cassiterita;
no município de Lábrea, Estado' do
Amazonas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nv I, da Oónsbituíção e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1. 985, de 29 de janeiro de 19'40 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Maria Aguiar a pesquisar cassiterita, em' -terrenos 'devolutos, no lugar denominado Cctíara,
distrito e município de Lábree, Esta-
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do do Amazonas, -numa área de. quinhentos hectares (500 ha) , delimitadá por um retângulo, que tem um vértice a mil quatrocentos e trinta metros (1. 430m), no rumo magnético de
vmte graus noroeste (20\1 NW), da
confluência dos igarapés Bonito e Frio
e os lados divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil e quinhentos metros
(2.500 m) , norte (N); dois mil metros
<2.000m), oeste <W).
Parágrafo umco. A:- execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações cio Regulamento aprovado pelo Decreto ne 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução numero 3, de 30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de- Energia Nuclear.
Art. .2\1 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$' 5.000) e será válido por dois (2) anos a contar da data
da transcrfçâo no livro próprio do Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 27 de maio de 1966; 145 9
.da Independência e 78\1 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N9 58.530
MAIO DE 1966

DE 30 DE

Outorga à Companhia de Eletricidade,
de Alagoas concessão para siietribuir energia elétrica em diversos
municipiOs.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos dos arts. 5\1 do Decreto-lei
nv 852, de 11 de novembro de 1938 e
-gQ do Decreto-lei nv 3 .'~<33J de 25 ,de
outubro de 1941 decreta:
Al't. 19 É outorgada à Companhia.
de Eletricidade de Alagoas concessão
para distribuir energia elétrica nos
Municípios de Batalha, Belo Monte,
Cacimbinhas, Feira Grande, Glrau do
Ponciano, Ibatequara, -Igaci, Jacaré
dos Homens, .Junqueiro, Limoeiro de
Anadía, Major taídoro, Olho Dágua
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das Flôres, Pão de Açúca-r, Paulo Jacinto, Plndoba, Pôrtc Real de Cclégío
e Quebl'angulo, no Estado de Alagoas,
ficando autorizada a construir as respectivas linhas de transmissão e, as
rõdes de distríbuíçâo ,
Parágrafo único. As características
técnlcaz das' instalações serão fixadas
pelo Ministro das Minas e Energia,
em Portaria, após a.. provação dos projetos.
Art. 21? A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I
Submeter à aprovação do
Ministro das Minas e Energta, em
três (3) vias, dentro do prazo de
um (1) ano, a contar da data da
publicação dêste decreto, 08 estudos,
projetos e orçamentos relativos aos
sistemas -de transmissão e distribuição.

.

II - Assinar o contrato disciplinar
da concessâo dentro' de trinta (30)
dias, contados da publicação do despacho da aprovação da respectiva
minuta pelo Ministro das Minas e
Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem' marcados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e com as modíücações
que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo potterão :ser prorrogados por ato' do Ministro das
Minas e Energia.
Art. 39 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas .e
revistas trtenalrnente pelo Departamento Nacional de Aguaa e Energia,
com aprovação do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 49 A presente concessão vígorará pelo prazo de trinta (30) anos.

Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que no
momento existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá
requerer que a concessão seja renovaõ:a mediante as condições que vierem a ser estipuladas.'
Parágrafo único. A concessionária
devera entrar com o pedido a que se
refere este artigo até seis (6) meses

494

Aros DO PODER ExECVTIVO

antes de findar o prazo de' vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o f!:;;er, que não . pretende a renovaçao.
Art. 79 :E:ste decreto entra em vigor
na üata co sua publícaçâo.. revogadas
as disposições em ·contrário.
Brasília, .30 de maio de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO'

Mauro Thibau

DECRETO. N9 58.531

DE

30

III - Iniciar e concluir as obras nos.
prazos que forem aprovados pelo Mlnistro das Mmaa e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que forem àutorizadas.
Parágrafo único. Os prazos rerertdos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pelo Departamento
Nacional de Águas e Energra, com
aprovação do Ministro das Minas e
Iênergfa ,

DE

MAIO DE 1966

Outorga à "Centrais Elétricas de Mi-

nas Gerais S.A., concessão para
distribuir energia. elétrica.

O Presidente da República, usando
da atrfburção que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 59 do Decretolei ui? 852,'de 11 de novembro de 1938
e do artigo 89" do Decreto-lei IJ.ÇI 3.763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:

Art. 19 E' outorgada, à Centrais
Elétricas de Minas Gerais S.A., concessão para distribuir energia elétrica
no Município de prudente de Morais,
Estado de Minas Gerais, ficando autorizada a construir os sistemas de
transmissão e de distribuição que se
fizerem necessáríos.
'Parágrafo único. Em-portaria do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos; serão determinadas as carectertetrces técnicas
das instalações.
Art. 29 .A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias. dentro do prazo de trezentos
e sessenta (360) dias, a contar da
datada publicação dêste decreto. DS
estudos, projetos e orçamentos relativos aos sistemas de transmissão e
dístrrbuiçâo.

II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta
(30) días, contados da publicação do
despacho da aprovação da respectiva
minuta pelo Ministro das Minas e
Energia.

Art. 49 A presente concessão. vigorará pelo' prazo de trinta (30) anos ..
,Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 69 A concessíonáría poderá re ..:
querer que a concessão seja renovada mediante as condrções que vierem
a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
dev-era entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até cseís (6) meses
antes de findar o prazo. de vígência
da concessão, entendendo-se, .se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 &ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas.
as disposições em contrário.
Brasílra, 30 de maio de '1966; 145\'-'
da Independência e 789 da República,
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 58,532

DE 30 DEl

MAIO DE 1966

Outorga à Centrais Elétricas do 'Pará
S.A. concessáo para distribuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar...
tígo 87. ínctso I, da Constituição, e
nos têrmoe dos artigos 10 do Decretolei nc 2.281, de 5 de junho de 1940-

ATOS 00 PODER

e 89 do Decreto-lei nc 3,763, de 25 de
outubro de 1941, decreta:
Art. 19 E' outorgada à Centrais Elétricas do Pará S,A. concessão para
distribuir energia' elétrica nos Municípios de Maracanã e Salinópolis, gstado do Pará, tícandc autorizada a
montar usinas termelétricas e a construir os sistemas de drstrfbuíçâo qUB
se fizerem necessários.
Parágrafo único: Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas das
instalações.
Art. 29 A concessionária deverá sa.tísfaaer as seguintes exigêncras:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da -data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos 'relativos
às usinas termelétrícaa e aos sistemas
de distribuição.
II - Assinar o contrato drscíplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da .publícacâo
do despacho da aprovação da respecttva minuta pelo Ministro das Minas e
Energia.
TIl - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministério das Minas e Energta,
executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modrtícações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas,
e Energia.
Art. 31" As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fíxadas . e 're-,
vistas trienalmente pelo Departamento
Nacional de Aguas e. Energia com'
aprovação do Ministro das xamas e
Energia.
Art. 49 A presente concessão vigcrará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da conc-essão,
todos os bens e instalações que, ';)0
momento existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concadídos reverterão à União.
Ar.t. 69 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estrpuladaa.

ExECUTIVO

Parágrafo úmco.. A concessionária
deverá entrar com- o pedido a que <:;6
refere êate artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se aão
o fizer, que não pretende á renovação,
Art. 79 aste decreto entra em vígor
na data de sua publicação, revogadas as disposições ·em contrário.
Brasilia, 30 de maio de 1966; 14D~
da Independência e 789 da República ..
H.

CASTELLO BRANco

Mauro Thibau.

DECRETO N9 58.533
MAIO DE 1966

DE

30

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Gustavo
Adolfo Frtmíe a pesquisar auuomno.
. mórmcre e esmeralda no mumicipio de Vitória da Conquista, Estado
da Bahia.

o presidente da República, usando
da ata-íburçâo que .lhe confere o artigo 87, nv I, da Oonstttuíçào .e nos
têrmoa do Decreto-lei nc 1.985 de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1'"1 Fica autorizado .0 cidadão
brasileiro Gustavo Adolfo Prank ti.
pesquisar diatomita, mármore e esmeralda, em terrenos devolutos. no 'lugar dbncmínado Duas 'Barras, dísurrto
de Anagé, município de vitória da
Conquista, Estado da Bahia, numa
área de cento e oitenta e. nove hectares 089 ha) , delimitada por um ~e
tângulo, que tem um vértice a" oítocentos metros (800m), no rumo magnético de quatro graus e trinta minutos sudoeste (4930' SW), do ponto em
que a estrada Condeúba-Macaraní
cruza o riacho Duas . Barras e os iados divergentes 'dêssê vértice, os IW~
guíntes comprimentos e rumos magnéticos:dois mil e cem metros (2100
metros), quatro graus e trinta minutos nordeste (4930' NE); novecentos
metros (900 mj , oitenta e cinco graus
e trinta minutos noroeste (859 30'
NW).

Parágrafo' único. A execução da presente autorização fica sujeita às es-"
típulações do Regulamento' aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução nv 3
de 30 de abril de 1965, da ComissãoNacional de' Energia Nuclear ,
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Art. 29 O título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de h~m
mil oitocentos e noventa CrUzel.1"09
(Cr$ 1.890) e será válida por dois. (?)

anos a contar da data da transcrtçâc
no livro próprio de Registro das Autorizações de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as drspcsíçôes
em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1966;- 1459
da Independência. e 789 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRE'TQ N9 58.534 -

DE 30 DE

MAIO DE 1966

Renova o Decreto n rJ 1. 69~, de 27 ae
novembro de 1962.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica renovado, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos têrmos da letra b do art. -1Q do Decretolei nc 9.605, de 19 de agôsto de 1946,
a autorização concedida ao cidadão
brasileiro Newton de. Menezes Víeíralves, pelo Decreto nv um mil seiscentos e noventa e cinco.(1.695), de
vinte e sete (2'7) de novembro de mil
novecentos e sessenta e dois (1962).
paravpesquísar cassiterita, no -Iugar
denominado São Lourenço, drstrtto- e
munícípío. de Pôrto Velho, 'I'errttórto
Federal de Rondônia.
Art. 2Q A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de cinco. mil, cruzeiros
(Crg 5.000) e será transcrita no livro
próprio de Registro das Atuorfzações
de Pesquisa.
Art. SQ Revogam-se as dlsposrções
em contrário.
Brasília" 30 de maio de 1966; 14SQ
Independência e 78Q da República,

.da

H. CASTELLQ BRANco

M aUTO Thibau

DECRETO NQ 58.535 MAIO DE 1966

DE

30

DE

Renova o decreto n9 52.702 de 21
de outubro de 1963

o

Presidente da República, usando

da atríburçâo que lhe confere o artigo

37, nv I, da Constituição e nos termos
do Decreto-lei nc 1.985, de29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1\1 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
termos da letra b do art. 1\1 do Decreto-lei ns 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a autorização concedida a Minas
da Serra Geral Limitada, pelo Decreto nc 52.702, de 21 de outubro de 1963,
para pesquisar minério de ferro no lugar denominado Monge, no imóvel
Fazenda do Capanema, distrito de São
Bartolomeu, município de Ouro Preto,
l!::stado de Minas Gerais.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de' três mil cruzeiros
(Cr$ 3.000), e será transcrito no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 30 de maio de 1966; 1459
da.. Independência e 789 da República.
H. CA8TELLO BRANCO

Mauro Thiba'l}

DECRETO Nº 58.536 - DE 30 DE
MA;rO DE 1966
Autoriza o cidaàâo brasileiro Tasso Pinheiro a pesquisar calcário no mu~
niefipio de Eldorado Pauli'Jta, Estado
de Sáo Paulo.

. O Presidente da República, usando
da atrlbuiçâc que lhe I confere o artigo
8'7, no I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), de:'
ereta:
Art. 19 Ffca autorizado o cidadão
brasueíro . Tasso Pinheiro a pesquisar
calcário em terrenos .de propriedade
(ia Companhia Agrícola de Plantas
Industriais Fertdlía no lugar denominado Fertilia, antigo Bananal Grande. distrito e munícíplo de Eldorado
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Vieira, José Barbosa F-ernandes. Clemente Ferreírá de Araújo e suas respectívasvmulheres, e Izabel Pereira
Dutra e Maria Engraçá Pereira Dutra,
no lugar denommado Fazenda Polônia,
distrito e município de São João
o'Aliança, Estado de Goiás, muna área
de trezentos e' trinta e seis hectares
(336 haj , deumítada por um retângulo
que tem um, vértice a mil e duzentos
metros O. 200m), no rumo magnético
de nove graus nordeste (89 NE), da
COnfluência dos córregos Grata do Lageado e Porteira e os lados divergentes desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos; mil e
sudeste (60 SE) •
quatrocentos metros O. 400m) , oitenParágrafo úmco . A execução ,da ta
graus noroeste (819 NW); dois
presente autortzaçáo fica sujeita às es- mile eumquatrocentos
metros (2 .400m) ,
tipulações. 'do Regulamento aprovado nove graus sudoeste (99 SW) •
pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de teveParágrafo ún.co. A execução da
reíro de 1963 e da Resolução nv 3 de
presente autorrzaçào fica sujeita às es30 de abril de 1965, da Comissão Natíputaçôes do Regulamento aprovado
cional de Energia Nuclear.
pelo Decreto n95r. 726, de 19 de feveArt. 29' O titulo da autorização de reiro de 1963 e da. Resolução nc 3 de
pesquisa, .que será uma vír.. autêntica 300e abril de 1965, da Comissão Nadêste Decreto" pagará a taxa de seis- cional de Energia Nuclear.
centos e quarenta cruzeíroa (Cr$ 640),
,Art. 2Q O -título da autorização: de
e será válido por dois (2) anos a 'conpesquisa, que será uma via autêntica
tar da' data da transcrição no livro
propr:o de Registro das Autorizações dêste Decreto, pagará a taxa de três
mil trezentos e sessenta cruzeiros (Cr$
de Pesquisa,'
3.360), e será válido por dois (2) anos
Art: 39 Revogam-se as disposições
a contar da data da transcrfçâo no liem. contrário.
vro próprio de Registro das AutorizaBrasília, 30 de maio de 1966; 145t! ções de pesquisa.
da Independência e 789 da República.
Art 39 Revogam-se as disposições
em contrario.
Mauro Thibau
Brasília, 30 de maio de 1966; 1459
H, CASTELLO' BRANCO
da Independência e 78" da República.

paulista, Estado de Sáo Paulo, muna
área de sessenta e quatro hectares
(64 nar , deümítada por um quadrado,
que tem um vértice a três mil quatrocentos e cinqüenta metros (3.450 m) ,
no rumo verdadeiro de dezoito graus
e, oito minutos sudoeste (18°08' SW).·
do marco quilométrico' duzentos e cinqüenta e pro tkm. 251) da rodovia es-,
tadual Eldorado Paulista - Itapeuna
e os lados divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verceoeiros: oitocentos metros (800. mj ,
trinta graus sudoeste (309 SW); oitocentos metros' (800 m) , sessenta graus

H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 58.537 MAIO DE 1966
Autoriza o
Carvalho
nerío de
São João

DE

30

DE

cidadão brasileiro Geraldo
de Freitas a pesquisar mimanganês no municipto' de
d'Alian-ça, Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nv I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas)., deereta:
Art. 19· Fica autorizado o cidadão
brasileiro Geraldo Carvalho de Frettas a pesquisar minério de manga..
nês em terrenos de propriedade de
.Joaquím Fernandes de Araújo, Gabriel
de Carvalho Dutra, Adão de Sousa

PI1aura Thibau

DEORETo N9 58.539 MAIO DE 1966

DE

3.0

DE

Autoriza o cidadão brasileiro ErZy
Avelino Vtllas a lavrar caulim no
Município de Chácara, Estaclo de ~
Minas Gerais,
Q Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv. I, da Constituição e nos têl'mos do Decreto-lei n 9 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas',
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Erly Avelino Vi11as a Iavrar
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caultm em terrenos de sua proprtedado no imóvel denominado Pasto
Grande, lugar conhecido como Bom

Desténo, distrito e munícípto de Chácara Estado de Minas Gerais, numa
área' de doze' hectares cinqüenta ares
-8 sessenta e seis centíares 12,5066
ha) delimitada por um polígono mtsti1í~eo que tem um vértice no alinhamento, lado norte (N), da estrada de

Chácara para Oomendador Pilgueíras

e Juiz de Fora, a cento trinta e um

metros e treze centímetros (l31,13m)
no rumo verdadeiro de sessenta e seis
graus e vinte e cinco minutos sudeste (fi6º25' SE) da confluência dos côrregos BOm Destino e das Cobras, e os
lados a partir do vértice _considerado

têem os seguintes comprimentos e rumos .verdadeíros: cento sessenta e
seis metros U&6m), oito graus e' vmte minutos noroeste (8 Q 20' NW); quinhentos e quarenta e sete metros ....
(547m); oitenta e cinco graus e cinqüenta minutos sudeste (859 50' SE);
cento e trinta metros C13Qm), quarenta e quatro graus e vinte minutos SU~
deste (449 20' SE); cento e trinta metros <l30m) sessenta e. nove graus e
vinte minutos sudeste (699 20' SE);
o quinto (59)· lado é o segmento retíIíneo que partindo da extremidade do
quarto (49) lado, com rumo vérdadeí..
ro de quarenta e nove graus e quarenta minutos sudoeste (499 40' SW),
alcança o alinhamento da rodovia citada; e sexto (69) e último lado é o
trecho do alínhamen to, lado norte
(N). da estrada de chácara para CO~·
mendador Ftlgueíras, compreendido
entre a extremidade do quinto (59)
lado e o vértice inicio do pr'ím eira (l Q)
lado. Esta autorização é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 28 do Cúdígo de Minas e dos arts .32, 33, 34 e
suas alíneas, além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste
Decreto.
. .
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.72u, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resoluçáo número 3, de 30· de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma- da lei, os trâbutos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimentó do disposto no art. Ba,:do Código de Minas.

Art. 39 Se o concessionário da autorização _nâc cumprir qualquer das
obrigações que lhe' incumbem, a autorização de lavra será declarada ceduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra,' na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 50 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo necartamenta Nacional de produção MIneral e gozará dos favores díacrímínados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização. de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será transcrito no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após o pagamento da taxa de seiscentos crusetroe
<Cr$ 600).
Art. 7Q Revogam-se as dlsposlçôes
em contrário.
Brasília, 30 de maio de 196·6; 1451.>
da Independência e 78Q da República .
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

PECRETO NQ 58.540 -

DE

30

DE

'MAIO DE 1966

Altera o art. 19 do Decreto nQ 2.049,
de 15- de janeiro de 1963.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei no 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica alterado o art. 19 do
Decreto nc 2.049, de- 15 de janeiro de
1963, para nêlé incluir a área de quatorze hectares e quatorze 'ares (14,14
ha) objeto do Decreto nv 53.209, de
12 de dezembro de 19ü3, devidamente
pesquísada e cujos .dtrcttce à lavra toram adquiridos pela S. A. Minera:"
ção da Trindade, conforme consta do
processo ns DNPM_205~61, que passa
a ter a seguinte redação- Fica autorizada aS. A. Mineração da 'rrtnoede a lavrar minério de ferro no lugar
denominado Morro Agudo - Morro
Agudo da Agua _Limpa. distritos de
Plorália e Rio" Piracicaba, muníeípíos
de Santa Bárbara e Rio Piracicaba.
Estado de Minas Gerais, numa área
de quatrocentos e noventa e nove nec ..

ATOS' DO PODER

tares e trinta e cinco ares (499,35 ha)
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a mil quínnentos
e oitenta e sete metros e eínqüenta
centünet:ros (1.587,SOm) no rumo verdadeiro de cinqüenta e oito graus e
vinte e nove minutos sudeste
.
(58<;'29' SE) do marco de cimento situado no lado esquerdo da estrada de
rodagem que vai da sede da. Fazenda Cururú para a estação de Florália, da EFCB, no ponto onde bifurca
a estrada de rodagem que vai para as
jazidas de Agua Limpa e Morro Agudo, e os lados a partir do vértice considerado têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil quatrocentos vinte e sete metros -e cinqüenta centímetros (1.427 Büm) , oitenta e
e um graus nordeste (81Q NE); mil
quinhentos e oitenta e um metros e
setenta centímetros (1.581,70m), ·cmqüenta e quatro graus e quarenta mt-,
nutos nordeste (549 40' NE) ; novecentos cinqüenta e nove metros e trinta
centímetros (959,30m) trinta erdto
minutos nordeste (38' NE); oitocentos
cínqüenta ce dois metros e quarenta
centímetros (852,40m), cinqüenta e
seis graus -e trinta e seis minutos noroeste (569 36' NW); duzentos setenta e um metros e trinta centímetros
(271,30m), cinco graus e vinte e cinco
minutos noroeste (59 25' NW); trezentos e trinta e nove metros e cinqüenta centímetros (339,50m); setenta e
sete-graus e quarenta e dois minutos
noroeste (TI9 42'. NW); seiscentos e
quarenta e dois metros. e sessenta centímetros (642,60m), cinqüenta e seis
grans e quarenta e. oito minutos nordeste (56948' NE); trezentos e quarenta metros (34Qm), doze graus e cínqüenta e três minutos sudeste (129'53'
SE); cento e oitenta e cinco metros e
sessenta centímetros (185,6Bm), sete
graus trinta e quatro minutos nordeste (7934' NE); quatrocentos e noventa
e oito metros e trinta centímetros ..
(498,3()m), setenta e sete graus e trmta e três minutos sudeste (779 33' SE) ;
mil trezentos e quarenta e três metros
e noventa centímetros (1.343,90m), oitenta e dois graus nordeste (829 NE);
mil trezentos quarenta e oito metros
e quarenta centímetros (1. 348,40m) ,
vinte e sete graus' e trinta e seis urlnutos sudoeste (279 36' SW); mil
quinhentos e setenta e sete metros e
quarenta centímetros
(1.577,40m)
quinze graus trinta e dois minutos sudoeste (159 32' SW); mil duzentos noventa e um metros e dez centímetros
(1.291,10m), cinqüenta e um graus e
trinta e dois minutos sudoeste .....
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(519 32' SW); dois 'mn e seis metros
e trinta centímetros (2.Q06,30m), ~e·
tenta e oito graus e. cinqüenta e oito
minutos sudoeste (789' 58' SW) quinhentos' oitenta e cinco metros e dez
centímetros (585,10m) , cinqüenta e
oito graus e trinta e oito minutos noroeste (589 38' NW); o décimo sétl- '
mo (179) e último lado é o segmento retilíneo que une a extremidade do
décimo sexto (169) descrito ao vértice .de partida.
Art. 29 A presente alteração de decreto fica sujeita ao paga.mesto do
acréscimo de taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600) e será transcrita no livro próprio de Registro das Autorizacões de Lavra, ficando mantidas as
demais disposições contidas no decreto ora alterado.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília. 30 de maio de 1966; 1459
da Independência e 789 da República;
H,

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N' 58.541 MAIO DE

19&6

DE

30

DE

Autoriza0· cidadão brasileiro Salim
Cesar curi a pesquisar cassiterita 1io
Municipio de Amapá, Território Federal 40 Amapá.

O Presidente da República, usando
"da atribuição que lhe confere o artigo 87, -nv I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta.
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Salim César Curí a pesquisar cassiterita, em terrenos devolutas,
no lugar denominado Garimpo do
Gavião, distrito e munícípío de Ama"
pá, Território Federal do Amapá
numa área de quatrocentos "noventa e
nove hectares e noventa e oito ares
(499,98 ha) delimitada por um poligano irregular que tem um vértice na
confluência dos igarapés do .joca e
Grande da Passagem e .os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e
trezentos trinta e três metros e tnnta centímetros (1. 333,30m). norte
(N); três mil e setenta e três metros
(3.Q73m), setenta e sete graus vinte
e nove minutos nordeste ~779 29' NE) ;
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dos mil-metros (2.000m), sul (8); três
mil metros (3.0DOm), oeste (W).
Parágrafo único. A execução da
presente autortzaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto' nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, da Resolução nv. 3,
de 3tl de abril de 1965, da Comissão

Nacional de Energia Nuclear.

Art. 29 O titulo da autorização de

pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de emco mil cruzeiros (Cr$ 5.000) e será

válido por dois (2) anos a contar da

data da transcrtção no livro próprio

de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dísposíçôes
em contrario.

Brasília, 30 de maio de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLo BRANCO

M aUTO Thibau

ae Pesquisa.

DECRETO N9 58.542
:MAIO DE 1966

DE

30.

DE

Autoriza a cidadã brasiieira Blaauiimá
Antunes de Souza a pesquisar, mica,
quartzo e pedras coradas no muni~
czpio de Galllêia~ Estado de Minas

Gerais,

duzentos e noventa e cinco metros
(295m>, onze graus sudoester tt» SW);
seiscentos e noventa e seis metros ....
(6f.l6m),oeste (W); seiscentos e cínqüenta metros (650m), vinte graus e
qumzs m'nutos sudoeste (20Q15'S W ) '
duzentos e noventa e cinco metro;
(225m) .. oeste (W); o sétimo que une
a extremidade do sexto lado, descrito
ao vértice de p a r t i d a . '
Parágrafo único. A execução da
presente. autorização fica sujeita às
estipulações de Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de fevereiro' de 1963 e da Resolução nc 3 de
30 de abril de 1965 da Comissão .Nacíonaj de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa. que .será uma via autêntica,
déste Decreto, pagará a taxa de oítocentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 850)
e será válido-por dois (2) anos a contar da data da -tranacriçád no livro
próprio de Registro das Autortaecões
.

Art. 39 Hevogam~se as disposições
em contrário.
Brasüta, 30 de maio de 1966, 14§Q
da Independência e 789 da República,
H. CASTELLO B.aANCO

Mauro Thibau

'

O Presidente da República, usando
da atríbutção que Íhe confere o artigo
87. nc I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-Ieí nc 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 19 Fica autorizada a cidadã
brasileira Blandtna Antunes de, Souza.
a pesquisar mica,' quartzo e pedras
coradas em terrenos devolutas entre os
terrenos ocupados por Gaspa.nno José
Pn-es e por Onofre Alves Generoso no
lugar denominado riacho .Jabotd ou
Fundo, cisrnto de São Geraldo de
Batxío, munícípic de Galiléia, Estado
de Minas Gerais, numa área de oitenta e quatro hectares e quatorze "ares
(84,14 ha) , delímítada por um polígono irregular, que tem um vértice na
conrluênc.a dos córregos Riacho Fundo ou -Iabotí e Turmalina e os lados
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
trezentos metros (300m), leste (L);
um mil e vinte e. dois metros (l.022m),
setenta' e dois graus sudeste (729 S~);

DECRETO N9 58.547
MAIO 00 1966

DE 30

DE

Autoriza a Companhia' de Mineração
e Agricultura do São Fromcísco
"Commaç" a lavrar magnesita no
municipio .de Santo Sê, no E.stado
da Bahia.
o Presidente da Repúblrca, usando
da atrtbuiçâo que lhe confere o artigo 87; no I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
janeiro de 1940 (Códígn de Minas).
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Campa.
nnia de Mineração t Agricultura do
Sào Francisco /- '" Conunag", na qua~
hdade de cessáonárra dos direitos de
Jayme Minitti, a lavrar magnestta
na. Fazenda Costela, distrito de América Alves, munícípío de Santo Sé, no
Estado da Bahia, numa' área de' qutnhentos hectares ('500ha), delímttada
por um polígono - irregular que tem
um vértice a dois ml1e setecentos
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metros (2.700 m) , no rumo verdadeiro
de vinte e sete graus quarenta e cinco
minutos sudoeste (27945' SWl; do Pico
do serrote Pau Ferro e os lados, a
partir desse vértice, os seguintes comnrlmentos e rumos verdadeiros; dois
quatrocentos e setenta e um metros (2.4'71 m) , vinte e sete graus quarenta e Cinco minutos sudoeste (.,.,
279 015' SW); mil setecentos e setenta
e quatro metros e quarenta centímetros (1.774,40 fi), vinte e sera graus
dezessete minutos sudeste (26917'SE).
dois mil metros (2.000 mi . sessenta
e três graus quarenta e cinco miD11tos nordeste (63º 45' NE); três mil
duzentos e vinte e cinco metros e
sessenta centímetros (3. 225,60ml .: vinte
e seis graus dezessete, minutos aoa-oeste (2691 7'NVl), Esta autorização
é outorgada mediante as condíçôes
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Mmas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, alem
das seguintes e .de outras constantes
do mesmo Código, não 'expressamente
mencionadas neste Decreto.
parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de" tevereíro de 1963, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autorização frca obrigado a recolher aOS
cofres públicos, na forma. da lei. I)S
sràbutoavque forem dev-idos à. União,
ao E-stado e ao munícípto, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
'
Art. 39 Se o concessionário da auaerlzaçâo não cumprir qualquer das
obrigações' que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37
e 38 do Código de Minas.
Art.4º As proprredades vizinhas es.,
'ião sujeitas às servidões de solo e
mbsolo para fins de lavra na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de. Mi-

mil

nas.

Art. 5°. O concessionário da autorização 'será fiscalizado pelo nepareamente Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados. no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6º A autorrzaçâo de lavra terá
por título êste Decreto, que será .traneente no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após o paga-

menta. da taxa de dez

ccrs

10.000).

mil

cruzeiros

Art. 7º Revogam -SB as disposições
em contrário.
Brasília. 30 de maio de 1966; 145Q
da Independência e 739 da República.
H.

CASTELLO BRANÇO

Mauro Thibau

DECRETO

Nº 58.548
MAIO DE 1966

DE 30 DE

Usinas Siderúrgica'S de Minas
Gerais, S. A. a pesquisar calcário no
mannctpic de- tãatozmnoc, 'Estado de
Minas Gerais.

Autorir~a

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo
87,n9 I, da Consttturçâo e nos têrmos
do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1º Fica autorizada Usinas siderúrgtcas de Minas Gerais S. A. a
pesquisar calcário em terrenos de sua
propriedade, no 'imóvel denominado
'I'aquarü, díatr-tc de Prudente de Morucs, muntcípío de Matoaínhoa, Estado de Minas Gerais, numa área de
sessenta e cinco hectares noventa e
quatro ares e vinte e sete centrares
(65,9427 ha). equivalente à diferença
entre outras duas e que assim se definem: a primeira .<lf!.) , com noventa
hectares sete ares e vinte e sete centaures (90,0727 ha) , delímrtada por um
pongonc irregular que tem um vértice
a quatrocentos e vinte e nove metros
e oitenta e um centímetros (429,81m).
no rumo verdadeiro de vinte e oito
graus seis minutos nordeste (22,906'
NE) do marco quilométrico seiscentos
e sessenta e seis (Krn 666) da Estrada de Ferro Central do Brasil e os lados,a partir dêsses vértices, os seguintes comprimentos e rumos verdadeíroa: quatrocentos e treze metros e sessenta e um centímetros (413,61 m) ,
trinta ~ um graus cinco minutos nordeste (31º05'NE); trezentos e sessenta
e quatro metros e oitenta e sete centímetros (364,87m), sessenta graus
quarenta e' sete minutos sudeste ....
(60\l47'8E); trezentos e treze metros e
oitenta e. nove centímetros (313,89m),
cinqüenta e nove graus quarenta. e três
minutos sudeste' (59º43'SE) ;quinhentos e dezenove metros (519' m) , cín-
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qüenta e cinco graus quarenta e seis
minutos sudeste C55946'SE); duzentos

e 'doze metros e cinco centímetros
(212,05m), quarenta e nove graus cinqüenta e três minutos sudoeste (49Q
53' SW); cento e oitenta e seis metros e noventa e sete centímetros
(186,97m),. oitenta e seis graus dezessete minutos noroeste (869 17' NW);
duzentos e noventa e nove metros e
sessenta e três centímetros (299,63m).
nove graus quarenta e dois minutos
sudoeste C9942'SW); cento e trinta e
nove metros oitenta e sete centímetros
(1;39,87m), cinqüenta ~ três graus onze
minutos sudoeste. C53Qll,SW); cento e

30 de abril de 1965 da Comissão jrecíonal de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesqutsa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a taxa de seiscentos e sessenta cruzeiros (Cr$' 660)
e será válido por dois (2) anos a contar da data da transcríçâo no livro
próprio de Registro das Autorizações
de pesquisa.
Art" 3Ç1 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilía, 30 de maio de 1966; 145Ç1
da Independência e 739 da República.

noventa e nove metros- e vinte e cinco
centímetros (199,25m), oitenta e nove
graus dezoito minutos noroeste (89Q
18' NW); cem metros UO()m) , setenta
e sete graus dezesseis minutos sudoeste ('77\'16'SW); duzentos e vinte metros e. noventa e; seis centímetros ....
(220,96m), cinqüenta e dois graus dezenove minutos. sudoeste (52,?19'SW)'
trezen tos' e oitenta e um metros e oi":
te?ta e quatro centímetros (381,84m),
trinta e seis. graus dezenove minutos
noroeste (3W?19'NW); seiscentos e vinte e cinco metros e setenta e nove
centímetros (625,79m), dois graus seis
rmnutos noroeste (2°06'NW). A segunda (2l).) área com vinte e .quatro hectares e 'treze ares (24,13 ha) or-iginária do Decreto de lavra nv 48.515, de
13 de julho de 1960, delimitada por um
quadrilátero que tem um vértice a
quatrocentos e vinte 'e nove metros e
oitenta e um centímetros (429,81m),
no rumo verdadeiro de vinte e oito
graus seis minutos nordeste (28906'NE)
do marco .qutlométrtco seiscentos e
sessenta e seis (km 666) da Estrada
de Ferro Central do Brasil e os lados,
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos 'verdaderroa:
trezentos e cinqüenta e oito metros
(358m), quarenta e três graus dezessete minutos nordeste (43°17'NE) .
quatrocentos e trinta e oito metroS
(438m), cínquenta e sete graus quarenta e três minutos sudeste (57Q43,
SE); seiscentos e vinte e dois metros
(622m), vinte e seis graus dezessete
minutos sudoeste (26917' SW)· seiscentos e trinta e .três meta-os c'633m),
trinta e dois graus quarenta e três mtnatos noroeste (32Q43' NW) .

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n91, da Constituição' e nos têrmos
do Decreto-Ieí ne 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), deereta:
.
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Mário José Teixeira' a pesquisar água mineral em terrenos de
sua propriedade e Jovelina Souza Ro-dtigues e Joaquim Augusto de Souza
no lugar denominado bairro Ipítangas,
distrito de 'I'angua, municíp.o de Itaborat, Estado do Rio de Janeiro, numa
área de nove hectares vinte e cinco
ares e sessenta centíarea .(9,2550 ha) ,
delimitada por mil polígono irregular,
que tem um vértice a setenta e' três
metros e vinte centímetros (73,20m),
no rumo magnético'. de cinqüenta e
dois graus nordeste (52Q NE), do canto nordeste (NE) da casa de residência
de Mário José Teixeira e os lados a.
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e .l'1pnOS magnéticos: cento
e setenta _metros e cinqüenta centímetros n70,50m); oito graus e onze

Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às esttpuíaçôes do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 5L 726, de 19 de fevereiro 'de 1963 e da Resolução nv '3, de

(79,90m), nove graus e vinte e seis
minutos noroeste (9Q26'NW); cento. e
setenta e seis metros (l76m). oitenta
e dois graus e dezenove -minutos eu-

H. CASTELLO BRANCO

M aUTO Thibau

DECRETO

NQ 58.549
MAIO' DE 1966

DE

30

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Mário
JOse' Teixeira a pesquisar água mi·,
nemí, no municipio de Itaboraí, Bstado do Rio de Janeiro.
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doeste (82919' SW); quatrocentos e
trinta e seis metros e vinte centímesros (436,20m), nove graus e cínqüente. e quatro minutos sudeste (9954'
SE); cento e cinco metros, e setenta
centímetros (105,70 m) , doze graus e
vinte e cinco minutos sudeste ..... ;
(l2º25'SE); cento e vinte um metros
e oitenta centímetros (121,80m), oitenta graus e onze minutos nordeste (809
11' NE); quarenta e sete metros e sessenta centímetros (47,60 m) , oítenta
graus e vinte e um minutos nordeste
<809 21 NE); noventa e oito metros
(98m), treze graus e trinta e sete minutos noroeste (13937' NW), o nono e
último lado é o segmento retilíneo que
une à extremidade do oitavo lado descrito ao vértice d e partida,
Parágrafo único. A execução da preeente autorização fica suje.ta às estipulacões do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução ne 3, de
~O de abril de '1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
'Art. 29 O título .da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Crg 300), e será valido por dois (2) anos a contar da,
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações' de Pesquisa.
Art, 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

,Mauro Thibau

DECRETO NÇI 58.562 JUNHO DE 1966

DE

1ÇI

DE

Concede à sociedade Transportes Ma:
rítimos Araújo S.A. autorização para continuar a funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei no 2.784, de 20 de
novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à soctcdade Transportes Marítimos Araújo

ExEctr'l':tVo
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S.A., com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado' da Guanabara, autorrzada a funcionar através de Decretos Federais; o último dos' quais sob o
número 56.479, de 18 de junho de 1965,
autorização para cqntdnuar a runcíonar como emprêsa de -navegaçâo de
cabotagem, com a alteração estatutária apresentada, que compreende retírada de um acionista da emprêsa, com
cessão e -transferêncía de ações aos
acionistas remanescentes, mantendo-se
inalterado o capital social na importância de Crg 60.000.000 (sessenta milhões de cruzerros) , dividido em 60.000
(sessenta mil) ações ordínárías, nominativas, do valor unitário de CrS
1.000 (um mil cruzeiros), distribuídas
entre 7 (sete) acionistas, cidadãos
brasileiros natos, consoante resolução
adotada em Assembléia Geral Extraordinária, real.zada a 16 de novembro'
de 1965, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor, 0'.1 que venham a vigorar, sôbre o objeto da presente autortzação ,
Brasília,' 19 de junho de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
I-I. CASTELLQ BRANCO,

Paulo Egydio Martins

DECRETO NQ 58.587 JUNHO DE 1966

DE

7

DE

Aprova alte1'áções introduzidas nos E'statutos da comaxmma àe Seguros
Ríactuieto, inclusive aumento do ccpital social.

O Presidente da República, usando
da atribuição que "lhe confere. o artigo
87, nv I, da Ccnstdturçàc e nos têrmos
do Decreto-lei n92.063, de 7 de março
de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Companhia de Seguros ruaohuetocom
sede na cidade do Rio de Janeiro, "Estado da Guanabara, autorizada a funcionar pelo Decreto nv 16.398, de 22 de
agôsto de 1944, inclusive aumento do
capital soc.al de Cr'S 27.000,000 (vinte
e sete milhões de cruzeiros) para Cr$
283.500.000 (duzentos e oitenta e três'
milhões e quinhentos mil cruzeiros),
conforme deliberação de .seus acíonis-
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tas -em Assembléia GeralJâxtraordlnária, realizada em 5 de outubro de 1964.
Art. 2° A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aosvre-r
guíamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sõbre o objeto da autorizacão a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 7 de junho de 1966;1459 da
Independêncta e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO, N9 58.606 -

DE

14

DE

JUNHo DE 1966

Transfere

concessão para

energia eíétríca:

distribuir

o Presidente da República, Usando
da atribuição que lhe confere. o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos termos dos arte, 59 do Decreto-lei número
85-2, de 11 de novembro de 1938, 89 do
riecreto-teí no 3.763. de 25 de outubro
de-1941 e 6 9 do Decreto-lei no 5.764, de
19 de agôsto de 1943, decreta:
. Art. 19 Fica transferida, para Centrais Elétricas de Minas Gerais S'. A.,

a concessão para distribuir energia
elétrica no Muntcípío de Guanhãea,
Estado de Minas-Gerais, de que é titular a Comphanhia Montanhesa. de
Eletricidade, em virtude do Decreto
nv 45.023, de 4- de dezembro de 1958.
§ 1Q A energia elétrica a ser dtstríbuída será suprida pelo sistema da
usina de Salto Grande da nova concessionária que fica autorizada' a construir os sistemas de transmissão e de
distribuição que se fizerem necessários.
§ 29 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação dos
projetos, serão fixadas as caracterlstícas técnicas das instalações.
§ 39 Fica ressalvada a reversão dos
bens em ravor- do Município de Guanhâea, tios têrmos do contrato celebrado em 28 de janeiro de 1922, com a
Companhia Fôrça e Luz de Guanhães.
Art: 29 A concessionária deverá ~a
ttstaaer as seguintes exigências:
I -,.,.- Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três (3)
vias, dentro do prazo de um (l)ano,
a contar da data da püblícaçâo dêste
Decreto, os estudos, projetos e- orçamentos relativos às novas instalações.

II - Assinar' o contrato disciplinar
concessão dentro de trinta (30)
dias, contados da publicação do despacho da aprovação da respectiva minuta
pelo Ministro das Minas e Energia.
In - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem marcados pelo Mmís.,
tro das Minas e Energia., executandoas de acôrdo com os projetos aprovadose com as modificações que forem
autorizadas, se nec'ess,ál'ios.
parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministradas Minas e
Energia.
Art. 49 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica, serão fixadas 'e revistas trienalmente rreio Departamento
Nacional de Aguas 'e Energia, com
aprovação do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 59 O' presente Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadaa.as disposições em contrário.
Brasília, 14 de junho de 1966; 14ã'?
da Independência e 789 da Repúblíce.
H. 'CASTELLO BRANCO
da

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.607
JUNHO DE 1966

DE. 14 D!'

Autoriza a Mineração da Amazôn~,
Comércio e Indús-tria S.A. MACIgA
a lavrar cassiterita no municípiO
de Põrto Velho, Território Federal·
Rondônia.

ae

o presidente da República, usande
,da atribuição que lhe confere o ertlgo 87. nc I, da Constituição e tl0'4
têrmos do Decreto-lei nv l.985,de.~
de janeiro de 1940 (Código de Mínas) ,
decreta:
Art. 1Q Ftca autorizada a Mineração
da Amazônia, Comércio e Indústria.
S. A .. - MACISA - na qualidade de
cessionária dos direitos de Roberte
Cohen, a lavrar cassiterita, em terrenos devolutas, no lugar denominado
Pascana. distrito e município de Pôrto
Velho. na Território Federal de Rondônia. numa área de quinhentos heetares (500 ha) delrmitada por um rf:tângulo que tem um vértice a oitocentos e sessenta metros (860m) nc
rumo verdadeiro quarenta e dois grau.
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e quarenta e três minutos' 'sudoeste
(429 43' SW) da confluência dos ígurapés Bom Futuro e São Lourenço e
os tacos, divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil e quinhentos metros
(2.500m), três graus e dezessete -mínutos -noroeste (39 17' NW); dois mil
metros (2 .OOQm) , oitenta e sers graus
e quarenta e três minutos sudoeste
(86 9 43' SW). Esta autorização é I)Utorgada mediante as condições oonstantas do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas e dos artigos 32,
33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da 'Resolução nc 3,
de 30 de abril· de 1965, da ccmrssêo
Nacional de Energia Nuclear.
\ Art.' 29 O concessionário da autortzaçâo fica obrigado a recolher aos co.,
rres púbücos, na forma da lei, os trtbutos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimenta do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 39 Se o' concessronárlo daautorízaçâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem. a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artígos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades víztnhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavras, na forma
dos artigos -39 e 40, 0.0 Código de Minas.
Art. 59 O . . ooncessionárlo da autorraaçâo será fiscalizado pelo Departamento Nacional da produção Mineral
e gozará dos favores discriminados 110
art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização. de .lavra terá
por título êste d e c r e t o, que será
transcrito no livro próprio de Registro
das Autorizações de Lavra, após o pagamento' da taxa de dez mil. cruzeiros
(Crg. 10 .000) .

Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 14 de junho de 1966; 1459
da Independência e 789 da Repúbltca,'
H.

CASTELLo BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 ...58 ..608 .,.....
JUNHO DE

DE

14

DK

1966

Autoriza o cidadão brasileiro AntonioAntiqueira a pesquisar cassiterita
no município Pôrto Velho, no Territorio Federal de Rondô.nia.

o Presidente da República, usando
da atrrcutcão que lhe confere o artigo 87. nc I,da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.98?, de 29·
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antonio Antiqueira a pesquísar cassiterita no leito e margens
públrcas do rio Jamart, no distrito e
município de Porto Velho, Território
Federal de Rondônia, numa área de
quinhentos hecatarcs (500 ha) , de'limitada por uma f a i xa com dois
mil e quinhentos metros (2.500 metros) de comprimento por duzentos
metros (200m) de largura que acompanha o rio .ramart. O comprimento
é contado pelo eixo médio -do"rio da
barra do Igarapé Bonito, à íusante.
até a barra de Igarapé .Iaqutrana. A
largura é computada com cem metros
Clüüm) para cada lado do eixo médio
do 1'1'0.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização .fíca sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto 51. 726, de 19 de tereretro de 1963 e da Resoluçã,o nc 3 de
30 de abril de 1963, da oomíssâo 1'12.cíonal de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000) e será vãlido por dois (2) anos a contar da
data da tranacrrçâo no livro próprio
de Registro das Autorizações de p€g~
quisa.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em con trárío.
Brastlía. 14 de junho de 1966; 145'
da Independência e 789 da República;
H.

CASTELLQ BRA:NCO

Mauro Thibau
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DECRETO NQ 58.610'-

DE

14

DE

DECRETO NQ 58.614

DE

14

DB

JIDlHO DE 1966

JUNHO DE 19/36

-Conceâe à. Serra do Ouro Mineração Ltda., autorização para funcio-'
nar como. empréea de mineração.

Outorga à Companhia Estadual de
Energia Elétrica concessão para distribuir. enerçia. elétrica no M umicipio de taactuuunno, Estado do Ria
Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, no I. da Oonstttuição e nos

têrmos do Decreto-lei ne 938 de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artigo único.

E' concedida à Ser-

ra de Ouro Mineração Ltda.. cons-'
tituída por contrato social de 24-1-66,
COm sede na cidade do Rio de Janei-

ro, Estado da Guanabara, autorizaçãopara funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir
integralmente as leis e regulamentos

em vigor ou que venham a vigorar
sôbre o objeto desta autorização.
Brasilia, 14- de junho de 1006; 145Q
.da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N\l 58.611

DE

14

DE

J1J"'NHO DE 1965

'Concede à Rogich & Cia. autorizaçào
para funcionar como emprêsa de

mmeruçõo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, n» I, \ da Constituição e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei'
nc 938, de 8de dezembro de 1938, de-

ereta:

Artigo único. É concedida à Rogich & cia., constituida por contrato
social de 9 de novembro de 1964, arquivado sob o nc 358-601, na _.Iunta comercial do Estado de São Pauto,
-com sede na cidade ãc Sorocaba, autorlzaçâo para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada
a cumprir integralmente as leis ere.gulamentos em vigor ou que venham a.
vigorar sabre o objeto desta -autorízaçâo.
'"
Brasília, 14 de junho de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCo

Mauro Thibau

o Presidente da República,' usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I.. da Constituição e Doa
têrmos dos artigos 59 do Decreto-lei
n« 852, de 11 'de novembro de )93-8,
e 89 do Decreto-lei nc 3.763, de -25 deoutubro de 1941, decreta:
Art. 19 É outorgada a Companhia
Estadual de Energia Elétrica concessão para distribuir energia elétrica no
Município de Macnadinho, Estado do
Rio Grande ao. Sul, ficando autorizada a construir o sistema de transmissão e distribuição.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após a
aprovação dos projetos. serão determinadas as caractertstícas técnicas
das instalações.
Art. 29 A ooncessronárla devera
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (80)dia-s, a contar da "data
da publicação dêste Decreto, os essudos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e dlstrtbuiçâo.

l i - Assinar ..0 contrato díscípnnar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da pcblicaçâo
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e EnergIa.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo-Mínístérío das Minas e Energia,
executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações
que :torem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrcgados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. .39 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia,
COm aprovação do Ministro das Mi·
nas e Energia.

ATOS DO'-PODER ExECUTiVO

Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5Q Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
DO momento, existirem em função
exclusíva e permanente dos serviços
concedidos reverterão à união.
Art. 6Q A concessionária _poderá
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionário.
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da ccncessâo, entendendo-se. se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 7Q rtste Decreto entra em vtgor na data de sua publícacâo, revogadas as- disposições em contrárfo.

Brasília, 14 de junho de 1966; -1459
da Independência e 78 Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 58.615-

DE 14

DE

JUNHO DE 1966
,,,Outorga à Companhia Estadual de
·Energia Elétrica do Rio Grande do
Sul concessão para distribuir. energia elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e nos

termos dos artigos 5Q do' Decreto-lei
nv S52,. de 11 de novembro de 1938.
e 89 do Decreto-Ieí nc 3. 763,de 2~ de
outubro de 1941, decreta:
Art. 1Q E' outorgada à Companhia
Estadual de Energia Elétrica do Rio
Grande do Sul concessão para. distribuir energia elétrica no Município de
Redentora, no mesmo Estado, ficando autorizada a construir o sistema
de transmissão e distribuição.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após a
aprovação dos' projetos, serão determinadas as características técnicas
das Instalações.
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Art. 29 A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia; em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (I80) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e distribuição.
l i - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias; contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva .minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
In- - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministério das Minas e Energia,
executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações
que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pelo Departamento Nacional de Águas e Energia,
com aprovacâo do Ministro das Minas e Energja,
Art. 4° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5Q Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento, existirem em função
exclusiva e permanente dos serviços
concedidos reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar' com o pedido a que' se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
.
Art. 79 ~ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo~ gadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 14 de junho de 19-66; 145<)
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N? '58.616

DE

14

DE

JUNHO DE 1966

Autoriza ·0 cidadão brasileiro Antônio
Antiqueira a pesquisarcassif:erita
no município de pôrto Velho, Território Federal de Rondônia.

o Presidente da República, usando
da atrlbufçâo que lhe confere o-artdgo 87, nv L da Oonstttuição e nos
têrmos do Decreto-lei .nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas). decreta:
Art. lI? Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Antíqueíra a pee-

quísar cassiterita no leito e margens
públicas do rio Jamarí, no distrito e
município de Pôrto Velho. Território

Federal de Rondônia. numa área de

quinhentos hectares (5{)O haj . delí-'
mttada por uma faixa com dois mil
e quinhentos metros (2.500 mj de
comprimento, por duzentos metros
(200m) de largura acompanhando o
rio Jamarí . O comprimento é contado da barra do Igarapé .jaqutrana, a
jusante, até a barra do Igarapé Chovisco, pelo eixo médio elo rto.. A largura é computada com cem metros
(11}() m) para cada lado-do eixo médio.
parágrafo único. A execução de.
presente autorfzacâo üca sujeita às
estipulacêes do Regula.mp.nto aprovado .pelo Decreto nc 51.72,ü. de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resotucâo número' 3. de 30 de abril de 1965, da Oomissão Nacional de Snefgfa Nuclear.
Art. 2Q O título da autorfzacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a 'taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000) e será
válido por dois (2), anos a contar da
data. da transcrição, no livro próprio
de Registro das Autorizações de Peêquísa.
Art. 3Q Revogam-se as disposições

em contrário.
Brasília, 14 de junho de 1966; 145Q
da Independência e 780 da República.
H .: CASTELLO BRANCO

li! aura Thibau

DECRETO No 58.617 -

DE'

14

D11

.JUNHO DE 19-66

outorga à Companhia Sul Sergipana
de Eletricidade concessão para dis~
tribuir energia elétrica.

'0 Presidente da República, usando'
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constitulçâo e nos
têrmos dos artigos 50 do Decreto-lei
nc 852, de 11 'de novembro de 1938,
e 80 do Decreto-lei nv 3.763, de 25 de
outubro de 1941, decreta:
Art. 10 E' outorgada à Companhia
Sul Sergípana de Eletricidade, concessão para distribuir energia elétrica
no Município de Umbaúba. Estado de
Sergipe, ficando autorizada a,' construir os sistemas de transmissão e de'
distribuição que se fizerem necessários.
§ l0 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
características técnicas das instalações.
§ 2~ A energia ,a ser dístrfbulda
será fornecida pela Companhia H!~
dro Elétrica do São Francisco.
Art. 29 A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
1 - submeter à aprovação do Mintstro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de trezentos e sessenta (36ü) días, a cont-ar da
data da publícação dêste decret-o, DE
'estudos, projetos e orçamentos relativos aos sistemas de transmissâc e
distríbuíçào.
TI - Assinar' o contrato disciplinar
da .concessâo dentro do prazo de trínta (30) ôteé, contados da publtcação
do despacho da aprovação da. respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
In - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia,· executando-as de acôrdo com 08, projenos aprovados e as modificações que
forem. autorizadas.
parágrafo' único ... Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 30 As tarifas do fornecimento
de. energia elétrica serão fixadas e

ATOS

no

revistas trienalmente pelo Departamenta Nacional de Águas - e Energia,
com aprovação do Ministro dasMinas e Energia.
Art.. 4Q A' presente concessão vígoa-ará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessâo, todos os bens e instalações que,
no momento, existirem em função
exclusiva e permanente dos serviços
concedidos reverterão ~L Uniào,
Art. 61? A 'concessionária poderá
requerer _que a concessão seja renovada mediante as condições que vierem a ser estípuladaa..
parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a: que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer. que não pretende a renovação.
Art. 79 :Ê:ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de junho de 1966; 145Q
da. Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO NQ 58.618 . JUNHO, DE .1966

DE

15

DE

Renova o Decreto n 9 53.712-, de 17 de
màrço de 1964.

o
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Presidente da, República, usando

da atribuição que lhe confere o art.
87, nv I, da' Constituiçâo e nos termos
do Decreto-lei no 1.985, de 29 de ja·

ne'ro de 1940 (Código de Minas). deereta:
Art. 19 Fica renovada,' pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos termos da letra "b" do .art.. lI? do neereto-lei nc 9.605, de 19 de agosto 'de
19.46, a autorização concedida a Maciaa
- Míneraçâo da Amazônia, Comércio
e jndústrta S/A, pelo Decreto número
cinqüenta e três mtf-setecentos e doze
(53.712), de dezessete (7) de março
de mil novecentos e sessenta e quatro
(1964), para pesquisar oassítenta no
'Distrito e Mun.cípío de Lábrea, no Estado do Amazonas.
Art. ãc A presente renovação que
será uma via autêntica deste .oecreto,
pagará a .taxa de cinco mil cruzeiros

(Cr$ 5.000) e será transcrita no livro
próprio' de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
.
em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NI? 58.619 JUNHO DE 1966

DE

15

DE

Rensroa o Decreto n'? 53.713, de 17 de
março ae. 1964.
.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nc I, da Constituição e nos termos
do Decreto-lei nc 1. 985, de, 29 de jeneírc de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1 'Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos têrmos da letra "b" do art. 19 do Deereto-lei nv 9. ~05, de 19' de agôsto de
1946,' a autorização- concedida a Macíaa
- . Mineração da Amazônia, Comércio
e Indústria SI A, pelo Decreto núme1'0 cinqüenta e três mil setecentos e
treze (53.713), de dezessete (11') de
março de mil novecentos e sessenta e
quatro (964), para pesquisar cassiterita no "uístrito e Municipio de Lábrea, no Estado .do Amazonas.
Art. 21? APresente renovação que
será uma via autêntica dêste decreto,
pagará a taxa de cinco mil cruzeiros
(Cr$ 5.000) e será transcrita no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1966; '1451?
da Independência e 781? da República.
ç

H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO NI? 58.620
JUNHO DE 1966

DE

li

DE

Renova o Decrete n 9 53.714, de 17 de
março de 1964.

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

510
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tdgo 87, nv I, da Constituição' e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.98'5, de 29
de janerro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. te Fica renovada, pelo : prazo
improrrogável de um (1) ano, nos têrmos da letra b do art. 19 do Decretolei nv 9.605, de 19 de agosto de 1946,
autorização concedida à Macísa-Mí.,
neraçâo da Amazônia, Comércio e Indústria S. A., pelo decreto número cinqüenta e três mil setecentos e quatorze (53.714), de dezessete (17) de
março de mil novecentos e sessenta e
quatro (1964), para pesquisar cassiterita no distrito e municípro de Lábréa,
no Estado do Amazonas.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste decreto,
pagará a taxa de cinco mil cruzeiros
(Crs 5.000) e será transcrita no 1iv1'G
próprio de Registro das Autorizações
de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dísposlçôes
em contrário.

Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 15 de junho' de 1966; 145Çl
da Independência e 78'1 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

a

Brasília, 15 de junho de 1966; 1459
da Independêncra e 789 da República.
H. CASTELLO BRANcp

Mauro Thibau

DECRETO

N9,

58.621 --:

JUNHÓ DE

DE 15 DE

1966

Renova o decreto n 9 53.196, de 11 de
dezembro de 1963.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto nc 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 -<código de Minas),
decreta:
Art. 1º Fica renovada' pelo prazo
improrrogável de um O) ano nos têrmos da letra B do artigo 19 do Decre_'
to-lei nl;> 9.605, de 19 de agôstc de
1946, a ,autorização conferida a Mineração Triângulo S. A., pelo Decreto
nv 53.196 de 11 de dezembro de 1963,
para pesquisar argrla, caulím e feldspato DO munícípío de Tapirai, &;.
tado de Sâo Paulo.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste decreto.
pagará a taxa de' trezentos cruzeiros
(Cr$ 300) e será transcrito "no uvro
próprio de Registro das Autorizações
de pesquisa.

DECRETO

N9

58.622
1966

DE

15 oe

JUNHO DE

Concede à Mineralto Mineração
Alto Araguaia Comércio e Indústria
Limitada autorização para funcionar
corno etnprésa de mineração.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe. confere o artigo
87, nv I; da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei no 9?8, de 8 de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida à Mrneralto - Mineração Alto -êraguaia
Comércio e Indústria Limitada, cons ..
títuída por contrato arquivado sob o
n Q 6.040, na Junta Comercial do Estado de Goiás, com sede na cidade de
Goiânia, autorízaçâo para funcionar
como emprêsa de mineração, ficando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em ~ vigor' ou que
venham a vigorar sôbre o objeto desta
autorízaçâo.
Brasilía, 15 de junho de 1966; 145ç.
da Independência e 78º da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N'? 58.623'JUNHO DE 1966

DE 15 DE

Transfere lia Société Cotonniére Pel-çe Brésilienne para o Departamento
de Aguas e Energia do Estado de
Pernambuco' concessão para produzir e distribuir energia elétrica.

o presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o ar ..
tdgo 87. inciso I, da consnturcâo. e
nos têrmos do artigo 150 do Código de
Aguas (Decreto nc 24.643, de 10 de
julho de 1934); .
Considerando que
pela Resolucâo.
nc 3.115, de 3 de novembro de 196&-~

ATOS DO PODER ExECUTIVO

o Conselho Nacional de éguas e Energia Elétrica autorizou. a transferêncra
dos bens e instalações vinculados d.OS
serviços de energia elétrica no Muni':'
cípío de Moreno, Estado de Pernambuco, decreta:
Art. 19. Fica transferida para o
Departamento de .águas e Energia do
Estado de Pernambuco a concessão
para produzir e díatrfburr energia elétrica no Município de Moreno, Estado de -Pernambuco, de que é titular
a aoctcte Cotonníêre Belge Brésüíenne (em virtude de declaração da usina térmica apresentada ao Departa.mcnto Nacional de Aguas e Energia,
no Processo S-A 500-41, de acôrdo com
o artigo 29 do Decreto-lei nc 2.281,
de 5 de julho de 1940).
Art. 29. O concessíonárro deverá aSR
sinal' o contrato disciplinar da cencessão dentro de trinta (30) dias, con,
tados da publicação' do despacho da
aprovação da respectiva minuta pelo
Ministro das Minas e Energia.
Art. 39 As tarrras do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pelo Departamenta Nacional de Aguaa e Energia,
com aprovação do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 49 1tste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 15 de junho de' 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N9 58.624
JUNHO DE 1966

DE

15

DE

Autoriza o cidadão brasileiro José Peres de Moura a pesquisar cauum, no
m1J.1?icípio de 'Bambui, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República
da atribuição que lhe confere
87. nc I, da Constituição e nos
do Decreto-lei nc 1.985, de 29

usando
o art.

têrmos

de ja-

511

neíro de 1940 (Códígo de Minas), deR,
ereta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasüeiro José Peres de Moura a pesqutsar caulim, em terrenos de propriedade do espólio do Dr . Francisco Rezende, no lugar denominado Fazenda
das Ajudas, o.stnto e muníctpic de
Bambuí, Estado de Minas Gerais, em
áreas de seis hectares (6 na) e cínco
hectares e setenta e três ares (5,73
ha) , assim definidas: A primeira é de~
limitada por um quadrado que tem
um vértice a vinte e d6ismetros (22',
m) , no rumo magnético de quarenta
e oito graus noroeste (489 NW) da
confluência dos córregos da 'I'abattnga e dos Bastos, e os lados" divergentes .dêste Vértice, os seguintes comprimentos e, rumos magnéticos; trezentos metrôs (300 -m) , norte (ME); trezentos metros (300' m) , oeste (W); A
segunda é delimitada por um quadrtlatero que tem Um vértice a sessenta e oito metros (68 m) , no rumo mag-.
néttco.de trinta graus sudeste (309 SE)
da nascente do Córrego do Brejinho
e os lados a partir deste vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e quarenta e dois
metros (242m), trinta e cinco graus
noroeste (359 NW); duzentos e cinqüenta e oito metros (258 m) quarenta e seis graus sudoeste (469 SW);
duzentos e quarenta metros (2t;'J m) ,
quarenta e quatro graus e trinta minutos sudeste (449 30' SE); duzentos
e vinte metros (220 m) , quarenta e
seis graus nordeste (469 -NE.)
Parágrafo único, A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51.726, de 19 de fevereiro de ·1963, e da Resolução ns 3, de 30
de abril de 1965, da Comissão Nacícnal de Energta Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de. trezentos cruzeiros (cr$ 300) e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dtspcsíções.
em contrário.
Brasília, 1,5. de junho de 1966; 1459da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANcO

Mauro Thibau

];12
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DECRETO NQ
.

sa. 62,5 --'

DO PODER EXECUTIVO,

DE 15 DE

JUNHO DE 1966

'Autoriza o cidadão brasileirg Benedito
Aires de Oliveira a pesqU2sar q~r~
;dto' e areia ouartzosa no Mumc.ípw
de Marmelópolis, Estado de Mmas
Gereis,

O Presidente da República, usando
-da atríbutçâo que lhe confere o arügo 87 uc I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29 da
janeiro de 1940 (Código de Minas),

.decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Benedito Aires de oliveira
a pesquisar quarteito e areia quartzosa em terrenos de sua propriedade no
lugar denominado Cubat~o, distrito e

município de Marmelópolís, Estado de

Minas Gerais, numa área. de três hectares e noventa e Cinco ares (3,95
ha) delimitada-por um polígono irregular, que tem um vértice a cento e
setenta metros (l70m) no rumo magnético de trinta minutos sudeste
(30' SE) da barra do córrego peão,
na 'margem eaquerdajdo rio cuoetão
e os lados a partir dêsse vértíce, os
seguintes comprimentos, e rumos magnéticos: duzentos e setenta metros
(2'70m), trinta graus e trinta minutos sudoeste (30930' SWt cento trinta e seis metros U3'ôm), 'cinqüenta e
cinco graus dez minutos noroeste
(5159 10' NW)· cento e quarenta e oito
metros <l48rrÚ, trinta' e quatro graus
trinta minutos .norõeste (349 30' NE);
o quarto (4(1) lado é o segmento rctí'Iíneo que une a extremidade do terceiro (39) lado descrito ao vértice de
partida.
Parágrafo untco., A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de revea'eíra de 19'6'3, da Resolução nv 3, de
30 de abrürde HJ65 r1~ r. ....míssào Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
'pesquisa, que -será uma via autentica
dêste Decreto, pagará a taxa. de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2 ) 'anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de pes-quisa.
Art. 39 Revogam-se as .dlsposíções
em contrárlo;
Brasilia, 15· de junho de 1966; 145P
.da Independência e 789 da República,
H. CASTELLO BRKNCO

Mauro Thibau

DECRETO N' 58.626 JUNHO DE

1966

DE

-

15 "".

Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião .Tomio a pesquisar calcário no
Município de tsotuoer«, Estado de
Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, 119 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei uc 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Sebastião Tomio a pesquisar calcário em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Ribeirão do Ouro,' distrito e munícípío de
Botuverá, Estado de Santa Catarina,
numa 'área-de dois hectares, quarenta
e sete ares e cinqüenta centíares ...
2,4750 ha) , delimitada por um quadrado, que tem um vértice a olnqüenta metros e sessenta centímetros ..•
(!50,60m), no. rumo magnético de quatro graus e. doze minutos sudeste .•.'
(4912' SE), do meio da soleira da Dor..
ta principal da capela de Santo An..
tônto e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitenta e quatro metros (84m) , sessenta e quatro graus
sudeste (649 SE)' cento e cinqüenta
metros <l50m) vinte e seis graus nordeste (269 NE); cento e sessenta e
cinco metros (l65m), sessenta e quatro graus noroeste (649 NW); cento e
cinqüenta metros (150m), vinte e seta
grauscsudoeste (269 SW); o quinto
(59) e 'último lado é o segmento retilíneo que partindo da extremidade
do quarto (49) lado descrito vai ao
vértice de partida. . . '
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc- 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963. e da ReSOluQaO número 3, de 30 de abril de 1965. da Comissão Nacional de Energia NUclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica,
dêste Decreto. pagará a taxa .de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será vá ..
lido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio de
Registro das Autorizações de Pes..
quisa.
Art. 39 Revogam-se as díspostçõee
em contrário.
Brasília, 15 de junho de 196'6, 14.59
da Independência e 78º da República.
H .: CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

ATO&

DEORETO Nº 58. 628

~

DO PODER ExECUTIVO

DE; 15 DE

JUNHO DE- 1966

Autoriza o ciâaaõo brasileiro .wlilton
Pereira l1ima a lavrar ;niné/"io àe
terro no municipio de santa Bárbam, Estado de Minas Gereis.

o

Presidente da República, usando
atrfbutçâo que lhe confere (1 artigo 87, nv I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei nv 1.~85, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

0.8,

Art. l° Fica autorizado o cidadão
brasfleíro Milton Pei-eíra 'Lima a lav-er minórto de fervo em terrenos de
propriedade de Lucas Rodrigues do
emito no imóvel denominado Faaerrda paiol, distrito de' Sáo Gonçalo do
'R-io Acima, município da Santa Bárbara, Estado de Minas Gerais, numa
área de duzentos e' oitenta e dois
hectares e vinte e cinco ares (282,25
haj . delimitada por um polígono írregular, que tem um vértáce a .duzen tos e quarenta metros (240m) no
rumo verdadeiro de sessenta e sete
graus e vinte e cinco minutos noroeste (67º35'NVif) da barra do córrego
Ventantavno rio Conceição
os 1.ados fi, partir dêsse vértice, os segtuntos comnrímentos e rumos verdadeíros: quinhentos metros (500m). sessenta e oito graus dez minutos noroeste (68'?lO'NW!): mil quatrocentos e
dezessete metros (1.417m), cínqüenta e dois graus cinqüenta e seis minutos noroeste (52º56'NW): quinhentos e dezesse-te metros (517m.) , sessenta e sete graus cinqüenta e seis
minutos sudoc,ste(67956'SW) : ,. quatrocentas e setenta e nove metrôs e cinqüenta .centrmetros (479 50m). sessenta e sete graus e cinqüenta e três
minutos noroeste (67°53'NW); aeísC'011tOS e oitenta e sete metros <687
m) , três graus e vinte e dois mínu-:
tos nordeste (3º 22, NE); setecentos e
setenta e seis metros e cinqüenta
centímetros (776,50m), trinta e seis
graus e cinco minutos nordeste ....
CR3905'NE) ; cento sessenta. e quatro
metros (164m) , se t e nt a e quatro
graus cinqüenta e quatro minutos sudeste (74°54'SE); cento e .dezoito metros . criamr, um grau cinqüenta e
.quatrc minutos sudeste (l954'SE);
seiscentos quarenta e quatro metros
(644m), quarenta e nove graus quaTenta e seis minutos sudeste (49946'
ê
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SE); seiscentos e setenta e sete metros (677m), trinta e nove graus. cinqüenta e dois mmutos sudeste (39°52'
81-<J) ; quatrocentos cinqüenta e quatro meta-os (454m), quarenta e nOVG
graus quarenta e seis minutos sudeste (4S946'SE)' mil duzentos e deaenove metros' (1. 219m) , oitenta e
cinco graus e vinte e o i t o minut-os
nordeste (85928'NE);· mil duzentos i!
quatcrae m e t r o s 0.214 metros) ,
vinte e dois graus cinqüenta e quatro minutos sudoeste (22954'SW); o
décimo cuai-to 04º) e último lado é
o segmento retilíneo que partindo de.
extremidade do decímo terceiro (Um
lado descrito vai ao vértice de partida. Esta autonzaçãc é outorgada
mediante as. condições constantes do
parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34
- e suas alíneas, além das segumtes 'e
de outras constantes do mesmo "Código, não expressamente mencionadas
neste decreto.
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita t,·,
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
tevereíro de 19q3, e da Resolução número :1, de 30 de abril de. HJ65, da Comissão Nacional de Energia jcuclear,
Art. 29 O. concessionário da autorrzaçao fica obrtgadu.a recolhe; aos
cofres públicos, na forma da Lei, os
tributos que forem" devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no artigo 63 do
Código de Minas,
Art. 3° Se o concessionário .da autorização não cumprir Qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autortzacao de lavra será declarada
caducá ou nula, na forma dos arngos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões (te solo e
subsolo para fins de lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minô.s.
Art. 59 O conccssroncnc da autortzaçâo será rtscalízado pelo Departa;
monto Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores dísoruninados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por titulo êste decreto, que será,
'transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de Lavra, aoõs
Q pagamento
da taxa de cinco rui!
seiscentos e sessenta cruzeiros' <Cr$ ..
'5.660) .
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Art. 79 Revogam-se as disposições

em oontrãrto.

Brasília, 15 de junho de 1966;- 1459
Independência e 789 da Rcpúbll-

e~

"" .

H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

NQ

58.629

DE

15

DE

JUNHO DE ;l966

Autoriza o cidadão brasileiro .uur de
Oliveira' Rosa a pesquisar calcário
no muniCipio âe Salto de Pirapora,
Estado de São Paulo-o

o

Presidente da República, usando

EXECUTIVO

Art. 2° O título da autorfzacãc de
pesquisa, que será uma via autentica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros' (Cr$ 300), e sera válido' par doís (2) anos a contar da
data da transcrição 1).0 livro propno
de Registro das Autorizações de Pes~
quisa..
Art. 39 Revogam-se as díspostçoes
em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1965;, 145U
da Independência e 789 da Repubnca.
H. CA5TEl;>Lo BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

37, no I, da Constítuíçâo e nos tôrmos do Decreto-lei nv 1.9'35, de,29 de
janeiro de 19-10 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jair de Oliveira Rosa a pesquisar calcário em terrenos de propriedade ela firma José de Oliveira e
Filhos no lugar denominado Píraporíuha; distrito e munícípto de Salto de
Pírapora, Estado de .gão Paulo, numa
área de vinte e três hectares ecinqtienta e cinco ares (23,55 ha) , deltmítada por um polígono irregular, que
tem um vértice a trezentos e dezessete
metros e cinqüenta centímetros (317,50
m) , no rumo verdadeiro de quarenta e
quatro graus e quinze minutos nordeste (449 15' NE); do centro da ponte da
estrada das Lavras Velhas, sõbré o
rto Pirapora e os lados a' partir dôsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: oitocentos e cin ..
qüenta metros' (850 mi ' cinqüenta e
três graus nordeste (53!? 00' NE); trezentos metros (300 m) , cinqüenta e
sete graus sudeste (1}79 00' SE)· oitocentos e oitenta e cinco metros' (885
m) , c'nqüenta e quatro graus e trinta minutos sudoeste (549 30' SW); o
quarto e último lado é o segmento' retilíneo que partindo da extremidade
do ter-ceiro lado descrito-alcança a extremidade do primeiro lado.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc ~l. 726, de 19 de tevereíro de 1963 da .Resoluçâo numero 3, de 30 de abril de 1965, da 'Comissão -'Nacional de' Energia NUclear.

e

N9

58.630. -

DE

15

DE

JUNHO DE 196,6

da atribuição que lhe confere, o art.

Autoriza a Mineragáo da Amazônía,
Comércio e Indústria S/AMACISA
a lavrar cassiterita" no mumczpio de
Pórtc Velho, Território Federal, de

tumaoma,

O Presidente da República,' usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nv I, da Oonstítuíçàc e nos termos do Decreto-lei n 91.985, de 29 de
janeiro de lS40 (Código, de Minas),
decreta:
Art. 1~ FIca autortzana a Mtneraçao
da Amazônia, comércio e Indústria
SIA - MACISA - na quahdaue de
cessíonàrta dos direitos de Roberto
Cohen, a lavrar càsstterrta, em terrenos devolutos, no lugar denominado
Pascana, distrito e mumctpío de Porto Velho, no Território Federal de
Rondônia, numa área de, qutnnentos
hectares (500 ha) , delimitada por um
retângulo que" tem um vértice a dois
mil cento e setenta metros (2.17U mi
no rumo verdadeiro cinqüenta e dois
graus e quarenta e sete minutos no:"
roeste (529 1;\7' NW) da confluência
dos-igarapés Paiol e São Lourenço 'e
os lados, divergentes dêsse Vértice, 00
seguintes comprimentos e rumos verdadeiz'os: . dois mil e quinhentos metros (2.500 m) , três "graus e dezessete
m'nutos noroeste (39 17' NW); dois
mil metros (2.000 m) , oitenta e seis
graus e quarenta e três minutos nordeste. (869 43' NE.) Esta autortzacao
é outorgada, mediante as condíçces
constantes do parágrafo único do art.
28 do Código de. Minas e dos arts. 32,
33, 34 e suas alíneas, além daa-segumtes e de outras constantes do mesmo
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Código, não expressamente menciona-

aas neste decreto.

parágrafo único': A execução da
presente autorização fica sujeita as estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de tevereíro de 1963, e da Rescluçáo nv 3,
de '30 de abril de, 1965, da Comissão
Nacional de Enérgia Nuclear.
Art. 2u O concessionárto da autorização fica 'obrigado a. recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado 'e ao Munícípío, em cumpri".
menta do disposto no art.. 68 do Oódí-'
go de Minas.
Art , 39 Se o concessionário da autorização nâo cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37 e
33 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões. dt selo e
subsolo .para fins de lavra, na forma.
.dos arts. 39 e 40 do Código ele Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização . será fiscalizado pelo Departamento Nacional da produção' Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Códígo .
Art. 69 A autorização de .Iavra terá
por título este decreto, que será transcrito no livro próprio' de Registro das
Autorizações de Lavra, após o pagamento da taxa de dez mil cruzeiros
(Cr$ 10.000.)

.

Art., 79 Revogam-se as díspostções
em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1966; 1459
da Independência e 789 da Repiiblica.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
-'~-

DECRETO NQ 58.631
JUNHO DE 1966

DE

15

DE

Outorga à Companhia Estadual de
Energia Elétrica do Rio Granàe do
Sul concessão para distribuir energia elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar:"
tlgo 87, íncíso X, .da Constituição, e
nos têrráos do art. 59 do Decreto-lei

nO? 852, de 11 de novembro de 193&
e do art. 8 9 do Decreto-lei nv 3.763,.

de 25 de outubro de 1941, decreta:

Art. 19 'E' outorgada, à Companhia
Estadual de Energia Elétrica, concessão para distribuir energia. elétrica
no distrito de Camargo, Município
de Marau, Estado do Rio Grande do
Sul, ficando autorizada a construir os
sistemas de transmissão e de' distribuição que se fizerem necessários.
~ 19 A energia elétrica' a ser distribuída será suprida pelo sistema
jârnestma-Capígul-Forquílha da concessionária.
s 29 Em portada do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
características técnicas das instalações.
Arü., 2° A concesslonárla devera. satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de trezentos
e sessenta (360) dias a contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos relatívos aos sistemas de transmissão e
distríbuíção ,

II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trlnta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovacâo da respectiva minuta, pelo Ministro das Minas
e Energia.
\
lIr - Iniciar e concluir as Obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia executando-as de acôrdo .com
projetos
aprovados e .as modíficaçôes
que forem autorizadas.

os

Parágrafo único. Os urazoa referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Mi~
nas e Energia.
Art. 39 As tarifas do fcrnectmentc
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pelo Departamento Nacional de Águas e Energia,
com aprovação do Mlnístro das Mínas e Energia.
Art. 4° A presente concessão VIgorara pelo- prazo de trinta (3D) anos.
Art. 59 Findd o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento, existirem em funcãc
exclusiva e permanente dos serviços,
concedidos reverterão à União.
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Art. 69 A concessionária poderá
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que Vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionái-ía
deverá entrar com o pedido a que se
refere êsta artigo até seis ~6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendo-se, se não o f~
eer; que não pretende a renovação.
Art. 7CJ aete decreto entra .em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Braeílla, 15 de -junho de 1966; 1450
da Independência. e 789 da' Repú~
blica.
H.CASTELLO BRANCO,

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.634 -

DE 15 DE

JUNHO DE 1966

Transfere aa .Companhia de Bletriticação Centro Norte para a Ccmquinhia
de' Eletrificação Rural do
Nordeste' concessão para di.<,tribuir
energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, inciso t, da Constituição, e
nos termos do art. 10 do Decreto-lei
119 2,.281, de 5 de junho de. 1940
c 89 do Decretc-leí nc 3.763, de 25 de
outubro de 1941, decreta:
Art. 19 Fica transferida
para a
Companhia, de Eletrificação Rural da
Nordeste a concessão para distribUir
energia elétrica no Município de Jaguaruana, Estado do Ceará, de que é
titular a Companhia de Eletrificaçã-o
Centro Norte, em virtude do Decreto
nv 52.596, de. 1 de outubro de 1963.
Art. 29 Fica a Companhia de Eletrificação Rural do Nordeste autorizada -a instalar usina termoelétrica e
a construir os sistemas de transmissão
e dtstrtbutcâo que se fizerem necessários.
.Parágrafo único. Em portaria do
Míriístro 'das Minas e En-ergia, após
a aprovação dos projetos, serão determinadas ee- características técnicas
das instalações.
.
Art. 39 A concessionária
deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter a aprovação do Mi
nistro das Minas ~ Energia, em três
w

(3) víes, dentro do prazo de um (1)
ano, a contar da data da publicaçãe
dêste decreto, os estudos, projetos . e
orçamentos relativos às novas instalaçóes ,
II - Assinar o contrato disciulmar
da. concessão dentro de tríntã (30)
dias, contados da publicação do despacho da aprovacâo da respectiva
minuta pelo Ministro das Minas e
Energia.
III - Inicia-r e concluir as obras

nos prazos que forem marcados pelo
Minlstérro das Mínas ' e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e comas modífteacôes .
.que forem .autorizarías, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referid0:3 neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
At-t , 49 As tarifas do fornecimento
ele energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pelo Departamento Nacional de éguas e Energia,
com aprovação do Ministro das Minas e Energia.
Art. 5<:' nete decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1966; 145.
da Independência, e. 789 da República.
H'.

CASTELJ,O BRANCO.

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.635 -

DE

15 'DE

JUNHO DE 1966

RenOVa o Decreto no? 53.709, de 17 de
ma1'ço de 1964.

O Presidente -da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei nc 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
termos da letra b do art. 19 do Decreto-lei n? 9.605, de 19 de agasto de
1946, a autorização concedida ao cidadão brasileiro José Maria Aguiar,
pelo Decreto número cinqüenta e três
mil setecentos e nove (53·.709), de
dezessete _(17) de março de mil novecentos .e sessenta e quatro (1964).
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para pesquisar cassiterita, em terrenos devolutas no distrito e munictpío
de Lábrea, no Estado do Amazonas.
ArL zo A presente renovação que
será uma via autêntica dêste decreto,
pagará a taxa de cinco mil cruzei1'03 (Cr$ 5.000) e será transcrita no
livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. Sv Revogam-se as disposições
em contrário.
Braeília, 15 de junho de 1966; 14B'?
da Independência e 7B\l da E~p'ú
plica.
H.

CAST~LLO :BR.A.NCO.

Mauro Thibau.

DECR,ETO N\l 58.636
JUNHO ~E 1966

DE

15

DE

Renova o Decreto n9 53.710, de 17 de
março, de' 1964.
O Presidente, da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87,-nl? I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art. 1Q Fica renovada, pelo prazo
improrrogável ,de 'um (1) ano, nos
têrmos da letra b do art. 19 do Decreto-lei nc 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a autorização concedida à Maeisa-Mineração da. Amazônia, Comércio e Indústria 8.. A., pelo Decreto
número cinqüenta e três mil setecentos e dez (53.710), de dezessete (17)
de marco de mil novecentos e sessenfta e quatro (1964) , pata pesquisar
cassiterita no distrito e município de
Lábrea, 110 Estado do Amazonas.
Art. 2Q Apresente renovação que
será uma via autêntica dêste decreto,
pagará a taxa de cinco mil cruzeiTOS (CrS.5.000) e será transcrita no
livro próprio. de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3'? Revogam-se as disposições
em- contrário.
Brasília, 15 de junho de 1966; 1450
da Independência e 789 da Repúblí<a.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thtbau.

DECRETO NQ 58.637 JUNHO DE 1966
Renova
.

DE

15

DE

o Decreto -ns 53.711, de 17 de
março de 1964.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. nv I. da Constituição -e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.98.5, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável' de um _(1) ano, nos
têrmos da letra b do art. 19 do Decreto-lei nv 9.605. de 19 de agôsto de
1946, a autorização concedida à Maclsa-Míneraçâo da Amazônia Comercio e Indústria S. A., pelo Decreto
número Cinqüenta e três mil, setecentos e onze. (53.711), de dezessete (17)
de marco de mil novecentos e sessenta e ,quatro (1964), para pesquisar
cassiterita no distrito e município de
Lábrea, no Estado do Amazonas.
A,rt. 2() A' presente renovação, que.
será urna via autêntica dêste decreto,
pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000) e será' transcrita no
Iivro próprio de Registro das Auto.riaaçôes de Pesquisa.
Art.. av Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
rsrasüta. 15 de junho de 1966; 145"
da Independência, e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO Nv 58.638 JUNHO DE

1966

DE

15

DE"

Concede a José Vitti & Irmãos autorização para funcionar como empTêsade mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constdtuícâo e nos
têrmos do Decreto-lei nv 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artlgo único. E' concedida a José
Vitti & Irmãos, sociedade em nome
coletivo, constituída por contrato SO~
cial arquivado na Junta Comercial. do
.Iâstado de sso Paulo sob nv 278.045,
alterado pelos. contratos e ínstrumento de re e ratificação arquivados na
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mesma Junta respectivamente
sob
115. 297.368, 345.164 e 319.588 e altaraçâo de contrato de 22.5.1965, com
sede na cidade de .Rio Claro, Estado

de São Paulo, autcrízaçâc 'para funcionàr como emprêsa de mineração,

ficando obrigada a cumprir 'Integral-

mente as leis' e regulamentos em vigor
ou que venham a vigorar sôbre o ohjeto desta autorização.
Braetlfa, 15 de junho de 1966; '145\l
da Independência, e 78Q da República.
H.

CASTELLÓBRANCO

Mauro Thiba.u

DECRETO NQ 58.643 -

DE

16

DE

JUNHO DE 1966

Autoriza a Cerâmica Vaz Lida. a
pesquisar dolomita no município' de
Rio das Flô,res, Estado (la 'Rio de
Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que-lhe -confere -o artigo 87, nc I, da oonstttuiçâo e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi·
nas) ,decreta:
Art. 19 Fica antorízada a Cerâmlca vea Ltda.·' a pesquisar dolonnta
em terrenos de sua propriedade ,110
lugar denominado sitio da Pedra
Branca, distrito de "j'áboas.vmuníclpio
de Rio das Flôres, Estado. do Rio de
Janeiro, numa área de dezoito hectares, três ares e quarenta e três centiares (18,0343 ha) , delimitada .por um
trapézio, que tem Um vértice a cento
e vinte e dois .mctros (122 m) , no
rumo maenétdco de quarenta 'e, dois
graus e vinte minutos sudeste (42'?20'
SE), do centro da ponte sôbre o córrego da Saudade na Estrada Municipal, única dentro do Sitio da Pedra.
Branca, e os lados a partir dêsse vér~
tice, os seguintes comprimentos e rumos" magnéticos: trezentos e trinta
metros e cinqüenta c e n t í m e t r 0,5
(330,50 m) , quarenta e sete graus e
quarenta minutos sudoeste
.
(47940' SW); oitocentos e vinte e seis
metros (826 m) , hum grau e quarenta
e cinco minutos noroeste ü 945' NW):
duaentoa e cinqüenta e Um' metros
(251 m) , oitenta e cíte graus e quinze minutos nordeste (S8n5' NE); o
quarto e último lado é o segmento retilíneo que partindo da extremidade

do terceiro lado descrito" alcança o
vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento, aprovado pelo. Decreto no 51.726, de 19 de
fevereiro de 1953 e da Resolução nv ~
de 30 de abril d.e19S5, da Oomlssâe
Nacional de Energia Nuclear.
.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de tresentes cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por' dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro própria
de. Registro das Autorizações de Fet'Iquisa.
Art. 3Q Revogam-se as dispoaiçêea
em contrário.
Brasilia, 16 de junho de 1966; 14õQ
da Independência e 789 da Repúbdea.
H. CIISTELLO BRtiNCO

'M12uro Thibau

DECRETO N9 58.644 - DE 16 U
JUNHO DE 1966
Autoriza o cidadão brasileiro Artiiur
Hernum Lusuiqren a lavrar tostote,
no município de Paulista,EstaàO
de Pernambuco.

o Presidente da República, usanda
da atribuição que lhe confere o
art. 87, nv I, "da Constituição e noa
termos do Decreto-lei nv 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. l<:lFica autorizado o .ctdadâe
brasileiro Arthur Herman Lunõgrea
a lavrar fosfato, em terrenos do condomínio da -propriedade Jaguaríbe,
nos distritos de Paulista e Abreu e
Lima, município de Paulista, Estado
de Pernambuco, numa área de duzentos e cinqüenta e quatro hectares f)
vinte ares (254,20 11a), delimitada por
um polígono Irregular que tem um.vértdce a oitocentos e quarenta e quatro
metros (844 m) , no rumo verdadeiro
de oitenta e três graus e vinte e seis
minutos nordeste .(83(> 26' NE) do
marco qutlométrtco número àezenove
(Km 19) da rodovia B.R. 11 - João
Pessoa - Recife e "os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes ·coI1.1prlmentos e rumostverdadeiros: qua.trocenI
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tos metros _ (400 m) , oitenta graus e
quarenta e três minutos nordeste (809
43' NE); quinhentos e trinta e" oito
metros (538 mj , sessenta e cmco
gl<-aUS e quarenta e oito minutos sudeste (65 0 48' SE); duzentos e dois
metros e cinqüenta centímetros .....
(202,50 m) , oitenta e sete graus e
trinta e seis minutos sudeste (87936'
SEl; -treaentos e, setenta e cinco metros (375 m) , vinte e nove graus e
trinta e oito minutos sudeste (299 38'
Sr~); trezentos e oitenta e quatro metros (384 m) , oitenta e seis graus e
quatorze minutos nordeste (869 14'
NE); quatrocentos e noventa e seis
metros e cinqüenta centímetros ~ ....
(4.96,50 rol, quarenta graus e vinte e
dois minutos sudeste (409 22' SE);
setecentos e sete metros (707 m) , dois
graus e quarenta e seis minutos nordeste (29 46" NE); trezentos e vinte
e seis metros (326 m) , sessenta e sete
graus quarenta e três mmutos nordeste (679 43' NE); seiscentos' e trinta
e' cinco metros (6Z\) m) , um grau quarenta e -sete minutos noroeste (lº 47'
NW); novecentos' e sessenta e dois
metros e cinqüenta centímetros .....
(f)62,50 in), cinqüenta e oito graus
e trinta minutos noroeste (589 3()'
NW); mil oitocentos e sessenta e
oito metros (1.868 m) , sessenta e sete
graus e quarenta .8 três minutos sudoente (679 43' SW). O último' l-ado
da poligonal, é o alinhamento retilíneo e considerado entre a extremtdade do penúltimo lado retilíneo .actma descrito e o vértice de partida.
Esta autorização é outorgada medíante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo código, não
expressamente mencionadas neste deereto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações dD Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51. 726~ de 19
de fevereiro de 1963 e da Resolução
nv 3 de 30 de abril de 1965
da Comissão Nacíonal de Energia
Nuclear.
Art. 39 Se c concessionário da autortzacâo fica, obrigado a recolher aos
cofres' públicos, na forma da lei,. os
tributos que forem.' devidos à União.
'.3.0 Estado e ao Município, em cumprtmento do disposto no art. G8 do
Código de Minas.

51~

Art. 39 se o concessícnário da auto.rtzaçâo de lavra. não cumprir qualquer das obrigações que lhe incumbem a autcrizaçào de lavra será declarada caduca ou nula,' na forma doi
arts. 37 e 38 do Código de Mínae.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo I
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e"40 do Código de Minas.
Art. 5° O concessionário da autortzaçâo será fiscalizado' pelo Departamento Nacional da Producão MineTal e gozará dos favores discriminados no art. l7í do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra ter'
por. título êste decreto, que será transcrito no livro próprio de Registro elas
autorizações de lavra, após o pagamento da taxa de cinco mil e ce:u.
cruzeiros «xs 5.100).
Art. 79 Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1966; 14i!'
da _Independência e 789 da Rep.~
blíca ,
H. ,CASTELLO' BRANCO

Mauro Thibau
bECRETO N9 53.645
DE 16 DlI
JUNHO DE 1966

A uioriza o ciâaâão brasileiro M anoef ,
Thomaz Fonseca; a pesquisar coalim no município de M agi das Cr'1(,zes, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usande
da atribuição que lhe confere' e
\SLr~. 87, nv I, da Constdtuiçâo e nos
têrmos do Decreto-lei no 1.985, de
29 de janeiro .de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadãe
brasileiro, Manoel' Thomaz. Fonseca Q.
pesquisar caulím- em terrenos de sue
propriedade no lugar 'denominada
Itapetí ou Capelinha, distrito e "município de Mogí das Cruzes, Estado
de São Paulo, numa área. de cinco
hectares trinta e nove ares e noventa
e seis centdares (5,3996 ha) , delímítada por um polígono irregular, que
tem um vértice a seiscentos e -um
metros e trinta centímetros (601,3'5
metros), no rumo magnético de trinia
e sete, graus e cinqüenta e sete rnínu-
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tos sudoeste c37'? 57' SW), da Barra
do Córrego Quina, no Ribeirão da ·Cachoeíra E' os lados a partir dêsse vér-

tice, os segumtes comprimentos € rUM
mos magnéticos: cento e sessenta e
um metros (161 m) , trinta e quatro
graus e quarenta minutos sudeste
(349 40' SE); trezentos e vinte e' sete
metros e cinqüenta centímetros .....
(327,50 m) , cinqüenta e dois graus e
quarenta e quatro minutos sudoeste
(529 44' SW) ; cento e sessenta e nove
metros (169), trinta e quatro, graus
e quarenta minutos noroeste (349 40'
NW) ; o quarto e último lado é o segmente retilíneo que partindo do terceiro lado descrito alcança o vértice
fie partida.

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n? 51.726, de 19
de fevereiro de 1963 e da Resolução
nv 3 de 30 de abril de 1965
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. '29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autenticá
deste decreto, pagará a .taxa de ta-eaentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2) anos a contar da
âata da transcrição no livro próprio
do Registro das Autorizações de Pesquíse..
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, ,16 de junho de 1966; 1459
âa Independência e 789, da Repúaltca ,
H.

CASTELLO. BRANCO

Mauro TMbau

DECRETO N9 58.646 JUNHO DE

DE 16 DE

1966

Outorga concessão

O Presidente da República, usando

da

atribuição

que

lhe

confere

o

art.. 87, inciso I, da Constituíçâo, e
nos têrmos do art. 59 do Decreto-lei
Jt9 852, de 11 de novembro de 1938 e
!ia art. 8'? do Decreto-lei n 9 3.763, de
2~ de outubro de 1941, decreta:

Art. 19 lI: outorgáda à Companhia
Sul Sergtpana de Eletricidade con-

cessão para distribuir energia elétrica
no Mumcípic de .Jandaíra, Estado da
BahiH, ficando autorizada a construir
es sistemas .de transmissão e dista-ibulçâc que se cfízerem necessários.

Parágrafo único. A energia será
suprida pela. Companhia Hidrelétrica
do São' Francisco.
Art. 29 Em portaria do MInistro das,
Minas e Energêa - após, a oaprovaçào
dos projetos, serâo determlnadaa as
características técnicas da' instalação.
Art. 3<) A concessionária deverá
satisfazer as -segutntes exigências:
I
submeter à aprovação do
Ministro das Minas e Energia, em
três (3) vias, dentro do prazo de
cento e oitenta. (180) dias, a contar
da data "da publicação deste decreto,
os estudos, projetos e orçamentos.
II ~ Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro dos trinta (30)
dias seguintes à publicação do despacho de aprovação da respectiva
minuta.
In - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetOS aprovados e as modifícações autortzadas .

Parágrafo único. Os prazos rereridos neste artigo poderão ser pror-.
rogados por ato do. Ministro das Mtnas e Energia.
.
Al't. 4 9 As tartías de. fornecimento
de energta elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pelo Departamento Nacional de Águas B Energia,
com aprovação do Ministro.
Art. 59 A presente concessao vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 69 Findo o preze da concessão.
todos os bens. e instalações que no
m01Ll8Jlt.G existirem em tunçâo exclusiva e permanente dos serviços COncedidos, reverterão á União.
Art. 79 A concosstonãna poderá
requerer que a concessã-o seja renovada mediante as condições que vi.erem a ser estipuladas.
parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere este artigo até seis (6) meses
antes de findar a vigência da COncessão, entendendo-se, se não o fizer,
que não pretende a renovação.
Art. 89 ~ste decreto entra em vigor
na ' da ta de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasilia. 16 de junho de 1966; 1459
da Independência e 789 da Repu-,
blica..
H. CASTELLO BRANCO

Maltro Thibau
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DECRETONQ 58.650 JUNHO DE 1966

16 DE

DE

Aprova o Regimento do Seroícc de
Orçamento do Departamentô dos
Correios e Telégrafos.

(publicado no Diário' Oficial
ção I - Parte I,' de 22-6-$6.)

Se-

Retificação

Na pág . no G.734, 2a coluna, art. 5'!,

item II), onde se 'lê:

• .. previsões da despesa
Leia-se:
· .. previsões de despesa.
se ~ê: item nn, do mesmo arb., onde
., concessão da suplementação
Leia-se:
.,' concessão. de implementação. '.'
.Nas mesmas página e coluna, art. 6º;
item lI), onde se lê:
· .. que movimentem créditos;
Leia-se:
,., que movimentam créditos;
Na 3~ coluna, art. 8'\ item IX), onde se lê:
· " IX) aprovar' os boletins
Leia-se:
· '. IX) expedir os boletins
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DECRETO

DE 16 DE

Concede à "Transportes Aéreos POrtuguêses (T. A. P.) S, A, R-. L.»
autorização para continuar a funcionar na República.

o

presidente da República, usando

da atrfbuíção que lhe' confere o al'-'
tigo87, item I,· da Constdtuícão Pe-

dcral, e nos termos do Decreto número 35,514, de 18 de maio de 1954, de~
ereta:
-Artégo único.
E' c o n.c e d d o à
"Transportes Aéreos 'Portugueses '"
(T.A.?,) S. A. R. L.", emprésa de
navegação aérea, com sede em Lisboa, Portugal, e que funciona no Brasil em virtude do estabelecido no Decreto n'? 38,817. de 25 de março de
1956, autorização para continuar a
tuncíonar na República, com as alterações estatutárias que . apresentou,
consoante à deliberação de sua assembléia geral. aprovada em reunião
de sua diretoria, realizada em 25, de
abril de 1962, e mediante as .mesmas
cláusulas que acompanham o citado
Decreto nc 38.817, de 5 de março dê
1956, obrigando-se aquela sociedade a
cumprir, ou que venham a vígorar
sôbre o objeto da' autorização. Acompanham õste decreto os' estatutos sociais que contêm as alterações estatutarjas apresentadas.
Brasília, 16 de junho de 1966; 145(1
da Independência e' 78Q da República.
í

H.

CASTELLO BRANCO'

Eduardo Gomes

DECRETO NQ 58.6,51JUNHO DE

1966

DE

16 DE

Aprova o Regimento do Serviço de
Engenharia 'Civil do Deptirtaanento
dós Correios e Telégmfos',

(Publicado no Diário Oficial .- Seção I - parte I, de 22-6-86,)
Retificação

Na, pág . nc. 6.734, 49- coluna, no
preâmbulo, onde se lê:
,.. e o artigo do Decreto número
58.•Q;),

'"

Leia-se:
... e o art. 3" do Decreto cuúruero
58.049, '"

DECRETO

N\I 58.655 DE
DE 1966

16

DE.

JUNHO

Cnitcrçti concessão à Rádio São Francisco isaa. para instalar uma emissora de radiOdifusão soao-c, na ci'daeZe âe Anápolis Estado de
Goiás.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, nc X, da Oonstdtuíçâo Federal,
e tendo em vista o disposto no artigo
5':J" nv XII, da mesma Constituícâo, e
o que consta do parecer na 117-66, do
Conselho Nacional. de Telecomunicações, decreta:
Art. 19 Fica outorgada concessão à
Rádio São Francisco Ltda., nos ter-
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Iil'JS do art. 28 do Regulaniento dos
Serviços de Ra-diodifusào para estabelecer, na cidade de Anápolis

? - Estado de Goiás, sem dírerto de exclusividade, uma estação de radioãlfusão
sonora (onda média).
Parágrafo único, O contrato d~cor
rente, desta ooncesaâo obedecera as
cláusulas que com' êste baixam, rub-Icadas pelo Presidente do Conselho
N:'>.ciona.i de Telecomunicações e, deverá ser assinado dentro de 60 rses-'
senta) dias, a 'contar da data da publicacâo dêste Decreto no Viário Otic<'a( -sob pena de se tomar nulo,. de
pleno díreíto, o ato de outorga.
ArL 29 Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1966: 1459
da Independência e 7S9. da-Repútníca .

H. Cr\STELLO BRANCO

ExECUTIVO

go 37, item I, da Constituição Federal,
e atendendo ao que .consta do Processo M.J .N~I. nc 41.548, de 1964, decreta:
Artigo único. É declarado de utilidade pública, nos têrmos do art. 1':\
da Lei ne 91,' de 28 de agôatc de 1935-.
ccrabtnado com o art. r? do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 19'61, o Instituto Hans Staden de Ciências, -Letras
e Iritercâmtrío cultural Brasileiro-Alemã-o, com sede em São Paulo, Estadt>
de São Paulo.
Brasília, 16 de junho de 1966;145"
da Independência e 7f!9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mem de Sá

DECRETO N9 58.659
JUNHO

DECRETO N9 58.657 c: DE 16 DE
JUNHO DE 1966
Concede reconhecimento à Faculdade'
de Serviço social de Piracicaba, no
Estado de São Paulo.
Q Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 87. item I, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-Ieí
nv 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Art. 19 É concedido o reconhecimento à Faculdade de Serviço Social
de Píracicaba, no Estado de São

Paulo.

Ai't. 20 :ú1ste decreto -entrará em vrgor na data de s,,!a publicação.
Brasília, 16 de' junho de 1966: 1459
da. Independênoía e 78° da Repú,blica.
H. CIISTELLO BRANCO

Declara de utilidade pública a Fundação Martius de Ciências; Letras e
Artes, com sede em São, Paulo. Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituição Federal,
e atendendo ao que consta do Processo M.J.N.I. nv 36.658, de 1954, de-

creta:
. Artigo único. É declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 1!;l
da Lei n 9 ,91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 1Q do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, a Fundação Martdus de Ciências, Letras e
Artes. com sede em São Paulo, Estado de São Paulo.
Brasília, 16 de junho de 196,6;' 145t,1
da Independência e 789 da República.
H.

Pedro Aleixo

DE 16 :tE

DE 196-6

CASTELLO BRANCO

ill/em de Sá

DECRETO N9 58.658'

DE 16 DE

JUNHO PE "1966

DECRETO N9 58.660

DE 16 .06

JUNHO DE lS66

Declara de utilidade nública o Instituto Hane Staden de Ciências, Letras e Intercâmbio Cultural Brusileito-Alemão, com seâe em São
Paulo, Es(ado
São Paulo.

Concede "à lnsurance company ot
Ncrtti America autorização para a 1J,menuir o capital destinado às sues
operações de seguros no Brasã,

o Presidente da Repúblíca.. usando
da atribuição que lhe confere o artí-

da atribuição que lhe, confere: o artí-

a«

O Presidente da República, usando

ATOS

'go 87, inciso I, da Oonstdtuiçâo, e nos
termos do Decretc-Ieí nc 2.063, de 7
de- março de 1940, decreta:
Art. 19 l!: concedida à Insurance
Company of North America,' com sede - em Filadélfia, Pensylvânia, gatados Unidos da América do Norte, cutorízada a -funcionar no Brasil' pelo
Decreto nc 43.813, de 4 de junho de
1958, autorização para aumentar o capital destinado às suas operações de
.seguros no Brasil, de ors 20.000.000
(vinte milhões de cruzeiros) para crs
147.000.ÜOO (cento e quarenta e sete
milhões de cruzeiros)', por fôrça da
Lei no 4.357, de 16 de julho -de 19~4.
Art. 29 A Sociedade continuará tntegralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou'eque .vennam
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle decreto.
Brasília, 16 de junho de 1966· 1459
-da Independência e '189 da República..

n.
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e seis mil cruzeiros), por meio
correção monetária dos valôres
Ativo imobilizado, nos têrmcs: da
nc 4.357, de 16 de julho de 1964,

da,

do
Lei
ca-

pital êsse dividido em 2~6.856 rdu-

zen tos e vinte e seis mil, oitocentos ·e
cinqüenta á seis) cotas, .do 'V2,,101' unitárío de Crg 1. ODO; (hum mil cruzeiros), distribuídas entre cotistas, cidadãos brasileiros "natos, consoante
instrumentos particulares de alteracâo contratual; firmados a 29 de
abrtl de 1965 e 28 de setembro de
1865. obrigando-se a mesma vscciedade a cumprir integralmente as leis e
regulamentos em' vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da.
presente autorização.
Brastlía, 16 de junho de 1966; 145da Independência e 789 da., República.
H.

,

CASTELLO BRANCO.

Paulo Egydio Martins

'CASTE~LO BRANCO

Pa1{lo Egy'dio Martins.
DECRETO N9 58.661
JUNHO DE

58.666~A
JUNHO. DE 19"66

DECRETO N9
DE

1966

16

DE

-Conceâe à sociedade Bramaira -:- Emp rês a Brasileira de
N ooeaacao
T1'ansatlãntica e caootaeem L.,tda.

autorização para conunuor a funcionar como emoréea de navegaQão de cabotagem.
~

O Presídente tda República, usando
-da atribuição que lhe confere o arti-

go 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei
nc 2.784, de 20 de novembro de 1940,
-decreta:
Artigo único. E' concedida' à 80-

.ciedade BRANATRA -

'Em p rê s a

Brasileira de Navegação 'I'ransatlântíca e Cabotagem Ltda., com sede na
Cidade d,Ç1' Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, autorizada a funcional'
através de Decretos Federais, o última dos quais sob o número 56.579, de
19 de julho de 1965, autorização para
.continuar a funcionar como emprêS3 de navegação de cabotagem, com
as alterações contratuais apresentadas, e com o capital social aumentado de Org 133.456. OVO, rcento e
trinta e três milhões, quatrocentos e
cinqüenta e seis mil cruzeiros) para
Crg 226.856.000, (duzentos e vmte e
seis milhões, oitocentos e cinqüenta

DE

16

tp,

Regulamenta o disposto nos arts. 13
a 24, da Lei n 9 4.869, de 19 de dezembro de 19&5 cnt Plano Diretor
da SUDENE).

o 'Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artd0'0 87 Inciso I, da Constituição pe..
d'3Ual, , decreta:
Art. I'?' A pessoa jurídica - mediante a indicação, em sua declaracão de rendimento, de que pretende
gozar dos beneficios instituídos pelo
a:rt. 18, da Lei nv 4.239, de 27 de
junho de 1963, com a nova redação
que lhe foi dada pelo art. 18, da Lei
no 4.869, de 19 de dezembro de 1955
~ poderá descontar co impôsto de
renda e dos adicionais não restituíveln
que, deva pagar; as seguintes parcelas:
I - até 75% (setenta e cinco por
cento) do valor nominal d2.S obriga«ões que adquirir, emitidas pela.
SUDENE, paraamplla,çao ou antectpaçâo dos recursos do Fundo de investimentos para o Desenvolvimento
Econômico e Social do Nordeste
(F~IDENE)

.

. II - até 50% (Cinqüenta por cento)
do' valor do impôsto de, renda e doa
adícíonaís não restituíveis que deva
pagar, para fins de reinvestimento 'ou
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aplicação em projetos agrícolas, industriais e de telecomunicaçôes entre comumdades da área de atuação da
SUDENE,', que esta autarquia tenha
declarado ou venha atdeclarar de ínterêssc para o desenvolvimento do
Nordeste.
~ 1Q Os. descontos previstos neste
Artigo para 'cálculo e efetivação dos
quais serão desprezadas as frações de
Cr$ 1.00{) (hum mil cruzeiros), não
poderão exceder, isolada ou conjuntamente, em cada exercício, de 50%
(cinqüenta por cento) do valor total
do ímpôsto c.e renda, e adicionais não
restituíveis a que estiver sujeita a
pessoa jurídica interessada.
§ 29 Para os efeitos do inciso 1, a
SUDENE, mediante parecer de sua
secretaria Executiva, aprovado pelo
Conselho Deliberativo, poderá emrtir
obrigações, para antecipação ou a1U.phacâo dos recursos do FIDENE, em
montante anual nunca superior a 5%
(cinco por cento) da importância do
Impôstc de renda e adicionais não restituíveis arrecadada no exerctcío
anter'ior.
Art. 29 A pessoa jurídica que optar
pelo desconto previsto no inciso li co
Art. 19 recolherá ao Banco do Nordeste do Brasil S. A. (BNB), dentro
dos prazos para pagamento do ímpôsto de renda e mediante guias especificas, o valor correspondente a
cada parcela ou total do desconto,
para crédito em conta bloqueada, sem
juros, que somente poderá ser movimentada mediante autorização da Se~
cretaria Executiva da SUDENE.
§ 19 NaS localidades onde o BNB
não tiver dependência, ou agentes autorizados, os recolhimentos de que
trataêste .AJ:tigo,~ referidos sumàríamentc neste Decreto como 'recursos
dos Artigos 34 e 18 - deverão ser
feitos ao Banco do Brasil S.A., ou à
Caixa Econômíca . Federal, sob a forma de transferência àquele Banco,
sem quaisquer ônus para a pessoa jurídica interessada, facultado, todavia,
o recolhimento em qualquer agência
do BNB, à sua escolha.
§ 2 9 As impo-rtâncias depositadas- no
Banco do Nordeste S. A., na forma do,
~ 29, do Art. 20 da Lei nc 4.239, de 27
de junho de 19.63, com a nova redação
dada pelo Art. 21 da Lei nc 4.869, de
19 de dezembro' de 1985, destinadas a
investimento na área de atuação da
SUDEN:E;, devem ser registradas em

conta especial no ativo realizável das
cmprêsas depositantes, não sendo dedutívels no cálculo do seu ímpôsto de
renda.
Art. 39 Para aplicação dos recursos
derivados dos Artigos 34 e 18, deverá
a pessoa jurídica depositante apresentar a S U D E N E os seguintes
documentos:
a)
requerimento, com firma reconhecida, apresentando ou indicando o
projeto beneficiário da aplicação;
b) estatuto, contrato social cu registro individual de comércio, devidamente atualizados e autenticados, e,
na hipótese de sociedade anônima,
cópia autenticada da ata da Assembléia-Geral que elegeu a Diretoria
com mandato em vigor; ou, em substituição 'aos documentos enumerados,
declaração da própria pessoa jurídica
visada pela Junta Comercial a que es~
tiver jurisdicionada, indicando:
1) atuais razão social, sede e capital da emprêsa:
2) nomes dos dirigentes eom podêres para representá-la e duração óo
respectivo mandato;
C) certidão, passada pela Repartição do Impõsto de Renda a que estiver jurisdicionada, negativa de débitos com O impôsto de renda e demais adicionais, ressalvados os pendentes de decisão admínístrativa ou
judicial;
d) guias ou comprovantes dos recolhImentos efetuados ao BNB, ou à sua
ordem, juntamente com o recibo' de
entrega de declaração e notíficaçãode
lançamento da Repartição do. Impôsto
de Renda.
§ 19 A documentação de que trata
este Artigo será apresentada dentro
do prazo de Um ano a contar da datá
do. último recolhimento a que estava.
obrigada a pessoa jurídica depositante..
§ 29 ' No prazo de 120 (cento e vinte)
eyas seguintes ao da apresentação dos
documentes indicados, ou da completa
instrução do processo respectivo, a
SUDENE se pronunciará sôbre o direíto da pessoa jurídica eos beneficios
instituídos pelo Artigo 34, da Lei número 3.995-61, ou pelo Artigo 18, da
Lei nv 4.239-63, com a nova redação
constante do Artigo 18, da Lei numero 4.3"69, de 1\' de dezembro .de
1965.
§ 39 Na hipótese de que o projeto

indicado ou apresentado pela. pessoa
Jurídica seja rejeitado pela SUDENE.
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para ereíto de aplicação -dos _-cursos
dos Artigos 34 e 18, a mesma pessoa

jurídica poderá apresentar nôvo p1'O-jeto, ou fazer outra índtcaçào, den-

tro co prazo de 1 (um) ano, contado
da õare em que fôr cientificada da
rejeição.
§ 4 9 Após o decurso do prazo previsto no § 1'\ a pessoa jurídica que
não houver apresentado a documentaçãc
exigida sàmente, poderá indicar
aplicação para os depósitos que tenha.
feito, mediante expressa anuência da
Secretaria Executiva da SUDENE.
§ 59 se, até o dia 31 (trinta e um)
de dezembro do 39 ano seguinte à data
cio último -recolhímento a que estava
obrigada, a pessoa jurídi'ca não tiver
feito a aplicação a seu cargo dos T~
cursos descontados na forma prevista..
rto inciso II do artigo I'?, o Banco do
Nordeste do Brasil S.A. (BNB).'procederá, automàtícamente, à transferência dos referidos recursos, ou respectivos saldos, à conta -do Fundo de I1ívestimenta para o Desenvolvimento
Econômico e Social do Nordeste
(FIDENE) .
§ 6° Os recursos transfertdos, na.
forma do parágrafo anterior, serão
conservados no BNB, à ordem da
St.!1?EN_E, em conta do FIDENE, para

utihzaçâo, como recursos eventuais,
nas fi~alidadesprevistas no artigo 59,
da LeI nc 4.239, de 27 de junho de
U~63. com a nova redação que lhe foi
daca pelo artigo 28, da Lei nc 4.869,
de 19 de dezembro de 1965.
A2·t. 4 9 Os recursos dos artigos 34
e 1,8 poderão ser aplicados pela pessoa
jurídica depositante, sob a forma de
participação societária na empresa ti.tular de projeto aprovado pela
SUDENE, ou mediante 'expressa ·concordâncía dos interessados com cnuência .ti? m,esmo órgão, s~b a forma
d~ credIto. a mesma emprêsa, obedeCIclos Os limites - previstos neste Decreto.
§ I'? Quando os recursos dos Artigos 34 e 18 forem incorporados à emprêsa titular do. projeto, sob a forma
ct~ partãeípaçâo societária, 50% (clnqü~nta por cento), pelo menos, das
as?es representatíva-, da referida partícípaçâo serao preferenciais sem dare~to a voto, independenteme~te do umíte estabelecido no parágrafo único
do Artigo 9'?, do Decreto-lei número
2.62'1, de 25 de setembro de 1940:
.§ 2'> O disposto no parágrafo único
do Artigo 81, do Decreto-lei nc 2.627,
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de 1940, não se aplica às ações preferenciais de que trata êste artigo.
~ 3'> O percentual de ações prerercncía.s, para, atender à. exígênciacdêste
Artigo, poderá ser fixado, facultativamente,
relação ao número de ações
de cada pessoa junüica subscritora ou
em relação ao total de ações reaultante da incorporação à emprêsa dos recursos dos artigos 34 e 18.
§ ~Q ouanco os recursos dos artigos
34 e18 ferem aplicados sob a forma
de crédito, serão registrados em 'conta
especial Que somente se tornara exígivel depois de. expirado o prazo de 5
(cinco) anos contado a partir da
conclusão do projeto e em prestações
anuais não inferiores a 20% (vinte
por cento) cada uma.
Art. 59 A parbicipaçâo de recursos
dos artigos 34 e 18, sob a forma de
capital ou de crédito, na cobertura financeira das inversões totais, inclusive capital de trabalho, de cada projeto, não poderá exceder de 75% (setenta e cinco por cento) da dlferenca entre as 'referidas Jnversões totais
ê os financiamentos concedidos ao
projeto por outras fontes de crédito.
§ I'? Em qualquer hipótese, os recursos próprios aplicados no projeto
pelo seu titular e, quando íôr "o caso,
pela pessoa jurídica depositante, não
poderão ser inferiores a 1/3 (um terço)
dos provenientes dos 'Artigos 34 e. 18.
§ 2'? Para os efeitos dêste Artigo poderâo ser- consideradas in versões fixas,
já existentes no Nordeste, realizadas e
contahilizadas a partir de 14· de dezembro de 1961, a preços originais de
aquisição, caracterizadas como novas à
época do investimento, desde que, em
cada caso, a empresa interessada
apresente justificativa considerada relevante pela SUDE1':l"E.
~ 39 Bómente poderão beneficiar-se
das q.plicações de Que trata êste Artigo os projetos que atendam às exl·,
gôncías de ordem técnica, econômica
i'; financeira fixadas pelo Conselho Deliberativo da SUJ:!o]1iNE.
Art. 6Q Consideram-se recursos própr108, para o fim do § 1'? do artigo
anterior:
I - recursos em dinheiro, íncorporatíoa à emprêsa titular do projeto
aprovado, sob as formas de ações, quinhões ou quotas de capítal ;
H
lucros suspensos, créditos de
sõctos ou" acionistas e fundos especiais
que venham ia ser incorporados ao' ca-

em

-r-.
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pital social da emprêsa titular do projetc, quando ficar comprovado que estão efetivamente disponíveis para tal
ttnalldade;
lI! - bens de capital usados que
venham a ser transferidos para o Nordeste, mediante incorporação ao patnmínto social da emprêsa titular, do
projeto, a preços originais de aquísição, sob a forma de investimênto
nôvo, que atendam, a critério. da
SUDENE, aos seguintes requisitos:
a) destinem-se' li empreendimentos
sem similar na Região, ou a complementação, ampliação ou modernização
de unidades existentes que estejam em
funcionamento normal há mais de 2
(três) anos, ou, em casos especiais, em
"menor prazo;
z» apresentem condições tecnolôgtces de utilização' não inferiores aos
padrões já adotados no país;
c)' tenham, idade de' fabrlcaçâo não
superior a 5 (cinco)" anos;
d) seu valor não exceda de 30%
(trinta por cento) do montante dos
investimentos fixos projetados.
§ 19 Para os fins estabelecidos na
alínea dêste Artigo, somente serão
ecmtttdos bens de capital usados, de
origem _estrangeira, quando se -venncal' a inexistência de similar de rabrícaçâo nacional.
§ 29 Nos projetos agrícolas os recursos próprios poderão, ainda ser
constituídos pelo valor da terra e por
bens de capital pré-existentes computados de acôrdo / com os critérios
'
abaixo:
a) nos projetos de" instalaç§,o de
novos empreendimentos computar-soá o valor total da terra necessária
ao nível de produção projetado;
b) nos projetos de ampliação Que
ímplícuem aumento de área explorada,' computar-se-á o valor total da
nova área incorporada;
c) nos projetos de diversificação,
computar-se-á o valor total da área

atríbutda à exploração de que se pre-

tende introduzir, excetuada, sempre, a
área que continue dedicada à cultura
preexistente;
à) nos projetos de modernização de
empreendimentos agrícolas, não beneficiados anteriormente com incentivos
aôcnirustrados pela SUDENE, que impliquem 'em aumento de proüutdvídade da terra, 'computar-se-á o valor
total da terra necessária ao nível de
produção projetada;
e) o valor unitário da terra nua
será aquêle constante do cadastro para
efeito de pagamento do impôsto 1,81'rttorial, 111ml, de conformidade com o
disposto na Lei no 4.504, de 30 de novembro de 19-64, no que refere à tributação da - terra:
1) . o valor dos bens, de capital preexistentes a' serem incorporados ao
projeto, ficará em cada caso a crítérto da Secretaria, Exec-qtiva da
SUDENE.
§ 39 Quando, em projetos agrícolas,
o montante dos recursos própi-íos exceder de 2. O{)O (duas mil) vêzes o maior
salárío-mínimc vigente. na área de
atua cão da SUDENE, por ocasião da
apresentação do projeto, exigir-se-á
uma participação mírrísna de 20 %
(vinte por cento) dos mencionados recursos. constituída de acôrdo com as
alíneas I e II dêste Artigo.
Art. 7Q OS projetos beneficiários de
aplicação ou reinvestimento de 1'8...
cursos dexívados e-os Artigos 34 e 13
serêo. qualificados em 3 (três) faixas
distintas de prioridade - designadas'
pelas letras "A", "B" 8 "O" - ca~a
uma das quais expressará a respectâva .taxa de participação daqueles r,;;cursos no projeto que nela se classifique, e serão alcançados em .funçào
da quantidade de pontos de classíücação; obtida pelo projeto, observados
00 limites e especificações da tabela.
abaixo:

Pa.íxa de
prioridade

II Quantidade de pontos

\

de classificação

I
A
B

c

i
I
I
:1
I

75% (setenta (> cmeo por cento)
50';7" (cinqüenta por cento)

25% (vinte e ctnco por cento)

-'-------

igualou maior que 50
igualou superior a 30
e menor que 50
I
I
menor que 30

I

_1_

_
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ctassiücaçâo dos projetos nas faixas
de prioridade mencionadas no artigo
anterior, observado o número de pontos obtido de acôrdo com .os critérios
abaixo:

Art. 8Q O Conselho Deliberativo da
SUDENE, mediante parecer fundamentado da gecretarla Executiva, pronunci~r-se-á, em cada caso, sôbre a
J -

PW'a o casei de projetos industriais e de telecomunicações

Projetos que visem à implantação, complementação, modernização ou ampnaçàc de' sistemas -de telecomunicações sob as
formas de telegrafíu teíetonía e radíocornunícação, que internguem, por meio de transmissões recíprocas, duas ou 'mais
comurnctaoes sttuaoàs na área da atuação da SUDENE ... ,"
Projetes .que Visem. à ímplantaçâo, _complementação, modernização ou ampliação de indústrias básicas e germinativas, dermidas como taas aquelas que, a critério da SUDENE, objetivem a' produção de, bens de' capítal.jde bens duráveis de consumo e de bens de uso generalizado na indústria, agricultura e
pesca.
. ... , .....
·0.
Projetos, cuja Iocanzaçâo, 110 Nordeste, se verifiquem segundo
a dístrfbutçâc de prioridade 'abaixo:
1 - nas áreas dos municípios de Recife e Salvador e coa.uue
com esses atualmente se limitam e nos distritos industriais que se:cvem OU venham a servir àquelas capitais
2 - nos mumcípíos dos Estados do Nordeste à exceção do Marannao, PiaUí, Rio Grande do Norte e Sergipe ...
;;; -- nos Estados do Rio Grande do Norte e Sergipe .. , .., .
4 - nos Estados do Piauí e do Maranhão
,
,
Projetos 'de implantação, complementação, modemízaçâo ou
ampliação de indústrias que 'objetivem a produção de bens destmados à atímentacão básica ..... ,., .. ,',.
projetos que representem atividade pioneira, assim defínidós
aquêles que devam produztr bens sem aímilarea no. Estedo onde
se Iocalizem ou, excepcionalmente, a critério. da SUDENE. bens
sem similar em regiões geoeconômicas distintas, de um memo
l!:stacto, destinadas, a suprimento do respectivo mercado e utilizando matéria-prima local, não se considerando como produartesanal '.. ,'
çao de bens similar a de caráter' íncípiente
Projetos que se enquadrem em programas especiais resultantes r
de estudos realizados, ou aprovados, pela SUDENE e definidos
como de alta prioridade para o désenvolvimento. regional ,.
projetos que visem à modernização, complefnentaçáo cu ampliacao de índuetrra, com aumento da" respetdva rentabilidade .,
Projetos que proporcionem substituição de importações -procedentos do estrangeiro ou de outras regiões do país, ou proporcionem exportações para o estrangeiro OU outras regiões do país
Projetos em que pelo menos 50 % (cinqüenta por cento) dos
respectíves custos de matérias-primas e materiais secundários
sejam constattndos de materras-prtmas agrícolas .e minerais pro-o
uuzmos no Nordeste, ou de bens íntermedlárfos também" produzidos na regiao, a partir daquelas matérias-primas , ... , ....
projetos que propiciem a absorçàc intensiva de mãe-de-obra,
aSSIm oonsíueraocs aquêjes que assegurem pelo menos 300 (trezentos) empregos estáveis diretos ou apresentem partícipaçâo
efetiva de saíar-íos e encargos trabalhistas e sociais superior a
25 % (vinte e cinco por cento) do valor agregado bruto .. , .. , ..
o,
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lO

prOjetos em qUB participação dos recursos derivados dos Artigos 34 e 18 seja- propçrcíonada, sob qualquer' modalidade, por ~
uma quantidade mínima de 10 <dez) pessoas jurídicas cãstíntas, ou quando se tratar de partãclpaçâo-em importância supe-

rior a 10.000 (dez mil) vezes o maior salárío-mínímo vigente no
pais, pelo menos 50 % (cinqüenta per cento) da mencionada
impprtãncía sejam proporcionados por 25 (vinte e cinco) pessoas jurídicas distintas, cada uma das quais com a partdcipação mínima de 1 % (um por cento)
..
Projetos que absorvam nos seus mvesumentos a maior parcela
possível de componentes nacionais e somente empreguem bens
estrangeiros de valor superior a USS 100.000 que nâo tenham
símnar nacional e 'cuja importação se faca mediante fínancía-mentos adequados, ou seja registrada c-orná investímento de
capita; estrangeiro sem cobertura cambial, nos têrmos ela 18-

l)

gislaçâo em vigor

II a)

b)

c)

(j,)

'e)

j)

o:
f~)

'..

5'

Para o casa de prcnetoe agrícolas

.prOjetos que Objetivem a produção de. bens de demanda. reconnecídamente insatisfeita, ou de gêneros altmentíclos de primeira necessidade e oferta' regional insatisfatória
.
Projetos' que se enquadrem em programas especiais elaborados
ou aprovados pela SUDENE e defrnídosrcomo de relevante interêsse para o desenvolvimento do Nordeste
~
_
,'
Projetos de empreendiinentos. pioneiros, assim considerados os
que se Iocanzem em áreas atualmente inexploradas ou que
objeüvem a produção de bens ainda não produzidos ou produzidos em escala íncijuenta no Nordeste
.
Projetos que objetivem dtveralficar a produção em zonas de moncculturas, inclusive mediante liberação de terras agrtcultávels para utilização em programas de recolonização e de rerorma agrária . . ~
'
:
.
Projetos que, símurtãneamente, permitem o aumento quantttatavo e qualitativo da produção agropecuária no Nordeste ....
Projetos que impliquem aumento de produtividade de empreendimento preexistente, ou que objetivem a substituição de atividade de baixa rentabtlídade por outra rentabilidade superior
Projetos em que se contemplem a introdução de técnica víáveís de conservação do 'solo e defesa dos recursos naturais, inclusive técnicas de irrigação e drenagem
.
Projetos de longo prazo de maturação, que contemplem a ímplantação .de culturas permanentes ou sílvlcultura

- Pa-rágrafo único. Considerando outros aspectos gerais de essencíalidade
e a disponibilidade de recursos dos
arts. 34 e 18, a SUDENE poderá fazer acréscimos de eté.an «tesa pontos
e deduções de até 15 (quinze) pon.tos, no' total de pontos atribuídos ao
projeto na forma deste artigo.
Art. 99 Os projetos em análise na
SUDENE, ou já aprovados pelo mesmo órgão até -e data da publicação
«êste decreto. para os fins previstos
nos arts. 34 e ·18, que venham a se
classificar, como apoio no presente
decreto, em faixas de prioridade dífe-

25

15

16
19
10

rentes da "B" serão qualificados,
tendo presentes os seguintes crrtérios:
a) Projetos que venham a se elassífioar na faixa de prioridade ','C"
serão mantidos na faixa de priorrdnde "B" equivalente no regime anterror à Lei nv 4.869, de 1Q de dezembro de 1965;
b) projetos que venham ase elassifícar Da tetxa. de prioridade "A"
terão reconhecidos, para fins de contrapartida dos recursos derivados dos
arts. 34 e 18. na nova proporção, os
recursos própríos caracterrzados na
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forma dêste Regulamento investidos
B contabilízadcs a partir de 2 de
dezembro de 1965.
Art.,10. Quando ocorrer, por fôrça
de modtncaçôes na estrutura do projeto, situações que impliquem mudança de faixa de. prioridade, somente
serão considerados, para os efeitos de
computação de nova proporcionalidade de recursos, os investimentos realizados e contabilizados posteriormente à data do evento reconhecido,
pela SUDENE, como justo motivo
paI·a a mudança. de retxa e desde que
o reconhecimento seja -sohcitado dentro de 90 (noventa) dias da data do
evento.
Art. 11. Sem embargo do disposto
nos artigos anteriores, a SUDENE
não concederá os incentivos de que
se trata neste decreto a empreendimentos que impliquem qualquer uni
dos aspectos inframencionados:
a) Produção de bens considerados
gravosoxvpara a economia nacional,
exceto quando, se tratar de programas
aprovados pela SUDENE que visem
eliminar a .gravcstdade de produtos
regionais envolvendo o aumento de
produtividade e abrindo perspectivas
para a diversificação de produção:
b)
Ampliação de capacidade de
produção em setores já atendidos, ou
em condições de serem atendidos sem
sérios mconvenientes : técnico-econômicos, pelas indústrias regionais, salvo quando tal ampliação de capacidade se torne necessária para evitar
a subsistência ou a criação de',.condíçôes monopclístdcas de mercado.
Art. 12. Compete á SUDENE, no
âmbito de suas atribuições, expedir
Resoluções e Instruções que se fízeTem necessárias à boa execução do
presente decreto.
. Art. 13. Continuam em vigor as
normas expedidas com o regulamente
aprovado pelo Decreto nc 55.334, de
31 de dezembro de 1964, que expressamente não colidirem com as estabelesidas neste decreto.
Art. 14. ãste decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1966; 1459
da Independência e· 789 da República.
H.

CASTELLo BRANCO

Octavio Bulhões
Osvaldo Cordeiro de Farias

DECRETO NIf 58.672 -,- DE 20 DE::
JUNHO

DE 1966

Concede à Companhia de Navegação
Marítima NETUMAR autorização
para continuar a funcionar como
em/préea de navegação de cabotagem.
@ Presidente da República, usando
da atrtbuíção' que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constltuiçâo Pederal- e. nos. têrmos do Decreto-lei número 2.784, de' 20 de novembro de
1940 decreta:
Artigo único. E' concedida à COlll,panhía de Navegação Marítima NETUMAR, com sede na cidade do Rill
de Janeiro, Estado da Guanabara, autorizada a funcionar através de Deeretos Federais, o último dos quais sob
o no 56.427, de 7 de junho de 1955.
autorização para continuar a funciona como emprêsa de navegação fie
cabotagem, com as alterações estatutárias apresentadas e com o capital
social elevado de Cr$ 1. 600.000.000,
(hum bilhão e seiscentos milhões de
cruzeiros) para Cr$ 3 . 400 .000.000,
<três bilhões e' cuetroccntos : milhões
de cruzeiros). por meio da correcâo
monetária dos valôres do Ativo imobillzado. nos têrmos da Lei nv 4.357,
de 16 de julho de 1964, capital êsse dividido em 3.400.000 (três milhões e
.quatrocentas mil) ações nomtnatévas
do valor unitário de Cr$ 1. 000, (hum
mil cruzeiros), sendo 2.448.000 (dois
milhões, quatrocentas e quarenta e
oito mil) ações ordinárias e 952.000.
(novecentas e cinqüenta e duas mil)
ações· preferenciais, distribuídas com
base na Lei nv 2.180, de 5 de fevereiro
de 1954, consoante resoluções aprovadas em Assembléia Geral Ordinária.
realizada a 19 de abril de 1964 e Assembléias Gerais Extraordinárias, realizadas a 12 de setembro de 1964 e
26 de outubro de 1965, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre
o objeto da presente autorização.

Brasília, 20 de junho de 1966; 145Q
da Independência e 789 da Repúbliea.

n,

CASTELLO

BRANCO

Paulo Egydio Martins
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20

DE

JUNHO DE 1966

Aprova a alteração introduzida -ios
Estatutos tia Companhia de Seguros Guarani relativa ao aumento do
capital, social.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artig·o 87, Incíso I, da Constituição e
no') têrmos do Decreto-lei no 2.063,
de 7 de março de 1940 'decreta:
Art. 19.Fica aprovada a: alteração
introduzida nos Estatutos' da Companhia de Seguros Guarani, com sede
na cidade -do Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara, autorizada a fimctor.ar
pelo Decreto nv 16.392, de 22 de agôsto de 1944, relativa ao aumento do capital social, de Cr$ 12.000.000 '(doze
milhões de cruzeiros) para Cr$ ....
108.000.000 (cento e oito milhões de
cruzeiros). conforme deliberação de
seus acionistas em Assembléia Geral
Extraordinária, realizada em 13 .de
outubro de 1964.
.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos renx:amentos vigentes, ou que venham
ao vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle decreto.
Brasília, 20 de junho de 1966: 1459
da Independência e 789 da República.
bhca ,
H.

CASTELLQ BRANCO

DECRETO N9 58.674 -

DE

20

DE

JUNHO DE 1966

Avrova a' alteração introduzida nos
Estatutos
Itatiaia Comsnmhia de
Seg11,rOS, relativa ao aumento do
capital social.

aa

O Presidente da República, usando
da atrlbuiçâo que lhe confere o artâgo -87, inciso I, da Constituíção, e
aos têrmos do Decreto-lei nv 2.063,
de 7 de março de 1840, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da Itatiaia
Companhia .de Seguros, com sede na
cidade do RJ:o de Janeiro, Estado da
Guanabara, autorfzada a funcionar
pelo Decreto no 836, de 20 de maio de
1936, _relativa ao aumento _de capital.
áccial, de Crg 18.000.000 (dezoito mi.
lhões de - cruzeiros) "para Cr$
'21'6.000.000 (duzentos e dezesseis mí-

lhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas em Assembléia .Geral Extraordinária, realizada
em 13 de outubro de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aOS re~
gulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da- autortzação a que alude aquêle Decre~o.
Brasília, 20 de junho de 1966; 1459
da Independência e 789 da República,
H. CeSTELL0. BRANCO

Paulo Egydio ,Martins

DECRETO NÇ 58.6'78 JUNHO DE 1966

DE

21

DE

Aprova o Regulamento para o "A1'senal de Marinha do Rio de Janeiro".

o Presidente da República,', usando
da atribuição que lhe' confere o arttao 87, inciso- r. da Constituição Federal, decreta:
Art. 1 Q Fica aprovado o Regulamento para o "Arsenal de Marinha
do Rio de Janeiro", que com êstc
baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Marinha.
Art. 29- este Decreto entrará em.
vigor na data de sua publicação, ficando revogados os Decretos número
25.703, de 21 de outubro de 1948; número 36.353. de 21 de outubro de
1954; nc 44.357, de 23 de agôsto de
1958; n? 46.428, de 14 de julhO de
1959; e no 48.943, de 14 de, setembro
de 19$0, e demais disposições em contrário.
Brasília, 21 de junho de" 19'35; 145'?
da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO
Z'iMWT de Araújo Macedo
REGULAMENTO PARA O
"ARSENAL DE MARINHA
DO RIO DE JANEIRO"
CAPÍTULO I

Dos Fins

Art. to O Arsenal de Marinha do
Rio de Janeiro (AMRJ),. criado pelo
Decreto-lei nv 654, de 1 de setembro
de 1938, tem por finalidade principal
construir e reparar navios e embarcações da Marinha' do Brasil (ME).

ATOS DO PODER EXECUnVO
~ 19 Cabe ao AMRJ executar outros serviços para navios e embarcações, bem como para outros órgãos 'da
:vlB ou clientes extra-marinha, desde
que disponha dos necessários recursos
e que os serviços acima referidos não
sejam da atribuição, do pe:"iSoal. de
boruo ou da competência de ouo os
órgãos da Administração Naval.
~ 29 Cabe ao AMRJ executar, também, serviços necessários à manutenÇ&O e ao melhoramento dos seus recursos de pessoal e material.
'Art. 29 O -AMRJ cooperará com os
-demats órgãos e serviços navais e
manterá intercâmbio cultural, técnico
e industrial com as, entidades públicas 8 privadas aríns.
Art. 39' O I AMEJ exercerá as suas
atividades de aoôrdo com os programas de construções, reparos e alterações emanadas da autoridade oompetente" para a execução dos quais lhe
sejamcatrfbuídoa os recursos correspondentes.
Parágrafo único. O AMRJ apresentará à autoridade competente a moposta' para o seu orçamento anual e
os -pedidos de suplementação de verba, necessários à execuçâo dos serviços' que lhe forem programados. bem
como. à manutenção e ao aperfeiçoamento do., meios de produção.

CAPITULO II

Da organização

Art. 49 O AMRJ é subordinado à
Diretoria de Engenharia da Marinha
Art. 59 O AlVrRJ. dirigido por um
Diretor (AM-OD, assessorado por um
Gabinete (AM-02) , pelos Conseinos
Administrativos, (AM-oS) e Econômico (AM-04) e .por uma Comissão de
Inspeção (AM-05), compreende seis
(6) Departamentos, a saber:
I - Departamento de Oontrôle
(AM-IO) .

,II -

Departamento da Produção

(AM-20) .

III -

Departamento de Instalações

-

(AM-3ÜJ.

-

(AM-50J.

IV - Departamento de Administração - (AM-40) .
V - Departamento de Intendência

VI - Departamente de Planejamento de Produção - (AM-60).
Parágrafo único. O Diretor do
AMI~J terá um Secretário e um Assessor Técnico.
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Art. 69 O Conselho Administrativo
é o órgão consultivo do AMRJ.
Parágrafo único. O Conselho Ad-

ministrativo é presidido pelo Diretor
do AMRJ e a sua constituição será
determinada pelo Regimento Interna.
Art. 79 O Conselho Econômico é
constituído da forma estabelecida pelo
Regulamento dos Conselhos EconômiCOS.

A::t. 8'" A Comissão de Inspeção é o
órgão que executa as inspeções pe-

riódicas de eficiência dos serviços e de
condição do material.
Parágrafo único. A constituição e
as atividades da Comissão de Inspeção serâo reguladas pelo Regimento
Interno.
Art. 9 9 O Gabinete do Diretor do
AJ\I1R-J é o órgão que o assiste em
suas funções de Comando e a sua
constituição será determinada pelo
Regimento Interno.
Art. 10. O Departamento de Contrôle ~ 'o órgão que planeja, organiza
e coordena a execução dos programas
de atividades, que provê recursos de
numerários e controla as operações financelras, que nromove e coordena a
coleta e o processamento de .datíos,
assim como a obtenção e análise de
relatórios e que estuda e propõe medidas para aperfeiçoamento da organízaçâo do AMRJ e para consolidação
e normalização dos atos e procedimentos admíniatrativos ,
Art. 11. O Departamento de PIOduçâo é o órgão que programa,
executa e controla' os serviços da :P1'ocruçào uiduetrtal do AMRJ.
Art. 12. O Departamento de Instalaçôes ~ o' órgão que provê as instalações e. os serviços industriais ncccssãrtos ao AMEJ.
Art. 13. O Departamento de Admlnistraçàc é o órgão que planeja as reIacões humanas no Arsenal, no seu
aspecto militar e industrial, e o prov-e
de pessoal adequado aos seus servtcos.
admitindo-o deiacôrdo com a Iegtelacão em. vigor, formando-o e aperteicoando-o, bem como zelando pelo seu
estado sanitário.
Art. 14. O Departamento de Intendência é o órgão que provê o suprimento de material e os serviços de
subsistência necessárícs ao Areenat,
planejando, controlando e executando
a procura, aquisição, recebimento, armazenagem e distribuição do material.
Art. 15. O Departamento de Planejamento de Produção é o órgão que
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.analíaa, estuda e delineia as obras e
servícos da produção .mdustrtaí do Ar.senaf emitindo as competentes Ordens de Serviço, estabelecendo os 11ecessártos entendimentos, sejam da
Marinha ou Extra-Marinha e man-

tendo estreito contato com o Departamento de produção para. efeito de
planejamento de produção.
Art. 16.0 Diretor do . AMRJ de-

signará as comissões que achar .necessárias ao estudo e coordenação de
problemas especiais que Interessam a

administração' do AMRJ. de acôrdo
com as exigências do serviço.
CAPÍTULO

m

Do Pessoal
Art. 17. O A1vIRJ dispõe do seguinte pessoal;
I - um (1) oficial general, da ativa, do Corpo da Armada ou do Corpo
de Engenheiros e Técnicos Navais Diretor;
n - três (3) oficiais superiores, da
ativa, de Corpo da Armada 'ou do
Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais, - Chefes dos Departamentos de
Contrôle, de Admiinstraçâo e de Instalações;
II! '- dois (2) oficiais superiores,
da ativa,' do Corpo de Engenheiros e
Técnicos Navais - Chefes dos Departamentosrde Produção e do Planejamenta .de ProduçãoIV - uen - (1) oficial 'superior, da
ativa, do Corpo de Intendentes da
Marinha - Chefe do Departamento
de Intendência;
V - oficiais, dos diversos, Corpos e
Quadros, de acôrdo com a Tabela de
Lotação:
VI - praças, do CPSA ou CRSCFN,
de acôrdo com a Tabela de Lotação;
VII - funcionários civis dos Quadros de Pessoal Civil do Ministério da
Marinha, de acôrdo com a lotação
numérica respectiva;
.
VIII
servidores cívís, pessoal
temporário e pessoal sujeito ao regtme de emprêgo previsto na Consolídação das Leis do Trabalho.
Art. 18. O AMRJ terá as runcões
gratificadas necessárias de acorde
com a Tabela própria a ser aprovada.
CAPíTULO IV

Das Disposições G:era!s

Art. 19. Ficam sob a jurisdição do
AMRJ tôda - a área atualmente por'

êle 'ocupada, as edificações, diques e
demais instalações necessárias a seus

serviços.
Parágrafo único. Excetuam-se as
áreas de uso exclusivo de outros órgãos da ME localizados no recinto' do
AlVLRJ.

Art. 20. As repartições ou serviços
ínstaâados dentro da área sob a jurtsdição do AMRJ e subordinados a OU~
tros órgãos da ME, observar o Regimento . Interno do AMRJ no que
lhes disser respeito e acatarão as ordens do Diretor do Arsenal relativas,
a éste Hstabelecimento.
Art. 21. Os navios, quando nos diques, carreiras, docas, atracados ao
cais ou tendo suas guarnições usando os quartéis dentro da área do
A!l.IfRJ ou dela se servindo para o
trânsito, observarão o Regimento Interno do AMRJ e suas normas de serviço; no que lhes disser respeito e
acatarão as ordens do Diretor do Arsenal relativas a êste Estabelecímento.
Art. 22. Fica subordinado diretamente ao Diretor do AMRJ, a Divisão
de Alienação de Bens da área do Rio
de Janeiro CGB) CAM~06) .
Parágrafo único. A constituíçâu, Q
competência e as atividades da Divisão de Alienação de Bens da área do
Rio de Janeiro serão reguladas no Regimento Interno para o AMRJ.
Art. 23. Este Regulamento. será
complementado por um Regimento
Interno" que deverá ser elaborado e
aprovado de acôrdo com as normas
em vigor.
CAPÍTULO V

Das Disposições Transitórias

Art. 24. O Diretor 0-0 AMRJ submeterá à consideração do Ministro da
Marinha, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da' data
da publicação dêste Regulamento em
Boletim do Ministério' da Marinha, o
projeto de Regimento Interno, via Secretaria-Geral da Marinha e EstadoMaior da Armada.
Art. 25: O Dir~tor do AMRJ fica
autorizado a baixar os atos que julgar
necessários à adoção das disposíçóes
contidas no presente Regulamento,
até que seja aprovado o Regimento
Interno.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 1966.
-

Zilmar Campos âe Amripe Mac,1do,

Ministro da Marinha.
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DECRETO N9 58.630

DE

21"

DE

JUNHO DE 1966

Altera as alíneas d e e do Art. ,10;: do
Decreto n'! 57 .0:24,
de 1966.

ce

13 de itmeiro

(Publicado no Diário Oficial -

Se-

ção'P- Parte r, de 22-6-66.)
Retificação

Na pág . fi'? 6.736,

3:1. coluna, na

ementa, onde se lê:
. .. Decreto nc 57.624, .de 13 de janeiro de 1956
Leia-se:
Decreto nv 57. 62{, ele 13 áe ja-

neiro de 1966

37, nc I, da Constituição e tendo em
vista o que dispõe o Decreto-lei' número 938, 'de 8 de dezembro de' 1B38,

decreta:
Artigo único .. E' concecáda à Mineração Delta t.tcta.. constltuida por
contrato social de 25 ele março de 1963,
çom. sede na, cidade de São Paulo, Estado de São. Paulo, autorização para
funcionar como emprêsa de mineração, ficando _obrtgada a cumprir ínte-

graímente as leis e regulamentos em
vigor ou que venham a vígorarvsóbre
o objeto desta autorização.
Brasília, 22 de junho de 1966; 1459
da Independência 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mau1'O Thibau

DECRETO N9 58.687 .- DE 22 DE
JUNHO DE

1966

Concede à Minas, Cerâmica S.A. autorteação para [umcionor como empl'êsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atríbuicão que lhe confere o artigo
87, nv 1, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nc 938, de 8 de dezem-

bro de 1938, decreta:
Artigo único. E'concedida à Minas
Cerâmica S. A . , com sede em Belci
Horizonte, constítuida por Assembléia
Geral de 15 de JULho de 1965,. cuja Ata
foi arquivada sob nc 164.046, em 5 de
agosto de 1955, na Junta Comercial de
Minas Gerais, e com seus estatutos
alterados por delíberaçâo de sua Assemnléra Geral Extraordínáría de 4 de
outubro de 1965, autorrzaçâo para tun- .
cíonar come emprêsa de mineração,
ficando a mesmavobrígada a cumprir
'integralmente as leis e regulamentos
em vigor Ou que venham a vigorar sõbre :o objeto desta autorização.
Bràsílía, 22 de junho de lSSô; 145Q
da Independência 789 da República,
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

.'

DECRETO N9 58.689
DE 22 DE
JUNHO DE 1966
Autoriza o Municipio de Cérrc Largo
a construir 1'êde de distribuição

O Presidente da República" usando
da atributçâo que 'lhe confere o artigo
-87. inciso I, da Constituição e nos
termos do. artigo 59 do Decreto-Ieí
nv 852, de 11 de novembro de 1938,

decreta:
Art. 1º Fica autortaaco o Mumcípío
de Cêrro Largo, Estado do Rio Grande do Sul a construir rêde de dístrrbuiçâo. em Boa Esperança. no referido' mumcípío, zona de concessão da
Companhia Estadual de Energía Eletrica.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energ-ia, após a aprovação dos
projetos. serão fixadas as características técnicas das instalações.
§ 29 A rêde de distribuição será
operada pela Companhia Estadual de
I

tsnergta Elétrica, concessionária no
referido município em virtude. do Decreto 119 36.217, de 21 de setembro de
1954.
Art .. 2Q O presente decr-eto

"DECRETO N° 53..638 JUNHO DE 1966

DE 22 DE

Concede à Mineração Delta LUta. cutcrizaçãc para funciona?" domo empresa de mineração,

O Presidente da República, usando
da atribuíçâc que lhe .confere o artigo

enu a-

em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasílíá, 22 de junho de 1966; 1459
da Independência 739 da Rejiública,
H. CASTELLQ BRANCO'

Mauro Thibau

ATOS

DJITCRETO N9.58.690 -

DE 22' I?E

.JUNHO DE 1966

o Presidente da República,

usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constdtuiçào, e
tendo em vista o que dispôem . o
arts. 99 e 10 do Decreto-lei nv 852
de 11 de novembro de 1938, decreta
Art. 1Q' Fica outorgada, à Companhia Urbanízadora da Nova Capital
do Brasil, autorização de estudos e
levantamentos dos recursos hidráult{lOS da
Cachoeira do Queimado, 'situada no Município de Unai, Estado
de Minas Gerais, extensivos a tôda
a bacia do curso d'água a que per
tence, denominado rio Preto, afluente
do rio Paracatu, e à bacia do alto
rio São Marcos, afluente do rio Paranaíba, todos: êsses rios situados em
território dos Estados de Minas. Gerais e G'Úiás.
Art. 29 A permissionária fica obrlgada .a apresentar ao Departamento
Nac.ohal de Aguas e Energia, do Ministério das Minas e Energia, dentro
do prazo de três (3) anos, contados
da publícaçâotdêste . decreto, os esrudos a que se refere a presente autorizaçãc.
Art. 39 Findo o prazo a que se re.,.
fere o artigo anterior e conseqüentemente extinta a presente autorizacão de estudos, a permissionária não
poderá pleitear a sua renovação e
todos os estudos, projetos e orçamantos realizados, ainda que incompletos,
deverão ser encaminhados ao referido
Departamento.
Art. 49 O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
1956;, 145'?
Brasília, 22 de junho

de

H.

e

789 da

CASTEI.LO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECR~"'TO' N'?

58.691 1966

DE

22 as

JUNHO DE

Autoriza a companhia Urbcmizcuicr
da Nova Capital do Brasil a executar o levantamento de recursos
hidráulicos nos Estados de Minas
Gerais e Goiás.

da Independência
blica.
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Repú-,

Declara a
cessação de serviços de
energia eletrícà e outorga nova concessão para distribuição.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Oonstitmçâo, e nos
termos doal:t. 5Q do Decreto-lei número 852, de ii de novembro' de 1938.
decreta:
Art. I'? ~ declarada a cessação, para
os efeitos do art. 139, § te, do Cóuígo
de Aguas (Decreto no 24.M3, de 10 de
julho de 1934:>, da exploração dos serviços de energia elétrica no Muntctpto
de Santa Maria do Itabira, Estado de
Minas Gerais, de que é titular
Custódio Pires Pontes, por manrtesto
apresenteuo : à Dívísão de Aguaa ne
processo D. Ag, no 61-1935.
Art. 2Ç> É outorgada ao Munícípíe
de Santa Maria do Itabíra concessão
para distribuir energia elétrica no seu
território. ficando, para tal, autorizada
'::1 utilizar as instalações
adqumdaa
do antigo concessionário.
parágrafo único. A energia a ser
distribuída será fornecida pela Usina
da Cachoeira D. Rita da Oompanhía
Valê do Rio Doce.
Art. 3'? -As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e trtenalmente revistas pelo Departamento
Nacional de Aguea e Energia, com
aprovação do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 4(1' A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
Art. 5'? Findo o prazo da coneessao,
todos os bens e instalações que no
momento e(~istirem, em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos, reverterão à Umáo,
Art. 6Ç>· O concessionário poderá requerer que a concessão seja renov-ada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
parágrafo único. O concessionário
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência da
concessão, entendendo-se, se não o fi-eer, que não pretendeu renovação.

ATOS

DO POD)i.:R

Art. 79., ãste Decreto entra em vigor na data - de 'sua publícaçâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de junho de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
, H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 58.693
JUNHO· DE 1966

DE

22

DE

Lprava o Regimento da Consu!torta
Geral da RfJpúblwa.

(Publicado no Diário Oficial - SeçiiQ I - Parte I - de 24-6-65).
Retificação

Na página 6.859, 41.' coluna, na. 1~
liDha, onde Se lê:
Seção IH
Leia-se:
Seção IV
Na págma 6.860, 3; coluna, na 14lllinha, onde se lê:
capítulo VII

Leía-ue:
Capítulo VIII
Na 4:). coluna, em seguida aõ § 29
cio art. 22, repitam-se os arts. 23 a 25,
p!)l: terem' saído em locais indevidos
e com incorreções:
<I Art.
23. Quando o parecer concluir por medidas a serem ramadas
pelo órgão conaulente, estas serão,
adotadas e comunicadas a Consultol'Ü, Geral .da República.
Art. 24. Os pareceres -da oonsui-:
torta Geral da República, salvo -os
reservados, serão publícaâps em volumes denominados "Pareceres.' da
Consultoria Geral 'da República".
Parágrafo único. O Departamento
de Imprensa Nacional. do Mínistér">
da Justiça se encarregará das publíeações. de que trata este artigo.
Art. 25. O Consultor-Geral da
República tem, para ereitos prutoccIM"es e de correspondência,' o .tratamenta devido aos Ministros de 'Es-

teêo. "

Exncnervo
DECRETO NQ 58.694 JUNHO ,DE 1966

DE

22

DE

Declara de utiliàade 'pública uma. faixa de terra destinada
passagem
de uma linha de transmissão entre
a subestação da Usina Elétrica do
Paranapanema S/A - USELPA.. nas
proximidades da Cidade àe Botuco,··
tu, e a subestação da Compitnf>.ia.
Paulista de Fôrça e Luz, na Cidadede Piracicaba, Estado de São Paulo, e dá outras providências.
à

Se-

(Publicado no Diário Oficial
ção I - Parte I, de 23-6-66.)
Retificação

no 6.798, 1ll- coluna,
preâmbulo, onde se lê:
Na pág ,

no-

... Decreto nc 23 .643, de 10 de julho de 1934 ...
Leia-se:
... Decreto nc 24.643, de 10 de juIho de 1934 ...
No art. 29, na 20iJ. linha, onde se lê:
· .. dá uma reflexão para a esquer-.
da

Leia-se:
, .. dá uma deflexâo para

e,

esquer-

da. ...

,Ainda na pág. ne 13.798, 1!} coluna, art., 29, nas 39:). e 401)0 linhas, on-

õa.se lê:

· .. deflexâo

à

esquerda, azimute de

83Q SE trecho de 6.043

fi

Leia-se:
· .. çlefle~ão à direita, azimute de'17P 15' SE, trecho de 6.0{l3 m ...
·DECRETO N9 58.710 JUNHO DE 1966

DE

24

DE

Concede a E. S. Ponso & cia. Ltda.,
autorização para
funcionar como
emprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo
87, nv 1. da ocnsutuicao e nos termosdo Decreto-lei ns 938; de 8 de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único: E' concedido à E. S._
Penso & ora, r.toe... constituída por
contrato particular de 23-7-1965, com
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sede' em Pôrto Velho, Território Federal de .Rcndônía, autortzaçao para
funcionar como emprêsa de míneraçâo..
ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor
ou que venham a vigorar ssôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 24 de [unho de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.

quatro mil e novecentos e cinqüenta
cruzeiros (Cr$ 4.950) e será válido
por dois (2) anos a contar da data
da transcrição no livro próprio de
Registro das Autorizações de Pesqui-

sa.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.

Ir, CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

I-I. CASTELI.O BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N;9

58.711

DE,

24

DE

JUNHO DE 1966

Autoriza o cidadão brasileiro Eloy
Araújo de Mendonça e. Silva a pesquisar enxofre no' munidpio de Tu-·
tóta, Estado do Mm'anhão.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.c I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. VI Fica autorizado o cidadão
brasileiro Bâoy . Araújo de Mendonça
e Silva a .pesquísar enxofre em terrenos devolutas do domíníp do Estado
do Maranhão no lugar 'denominado
Arpoador, distrito e município de
Tutóía, Estado do Maranhão, numa
área de quatrocentos e -noventa e cinco hectares (495 ha) , delimitada' por
um retângulo, que tem um vértice a
mil e quatrocentos e sessenta metros
(t.460 m) , no rumo magnético de
quarenta e sete graus e trinta minutos noroeste (479 30' NW). do canto
noroeste (NW) da casa de Elcy. Araujo de Mendonça e Silva e os lados
divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
mil e quinhentos metros (1:500 m) ,
norte (N);, três mil e trezentos metros (3.300 m) , oitenta e um graus
sudeste (819 SE).
Parágrafo único,
A execução da
presente autorização fica .suíeíta às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 51.726, de 19 de
fevereiro de .1963, e da Resolução numero 3, de 30 de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de

DECRETO

N9

58.712

JUNHO DE

DE

24 BE

1966

Autoriza o c i d a dão brasileiro Eloy
Araujo de Mendonça e Silva a pesquisar enxofre no município de Tutoia, Estado do Maranhão.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, n» r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de Janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Eloy Araujo de Mendonça
e Silva a pesquisar enxofre em terrenos devolutos do domínio do Estado
do Maranhão no lugar denominado
Arpcador, ~ distrito
e niunicipiode
'I'utoía, Estado do Maranhão, numa
área de trezentos e oitenta e cinco
hectares (385 ha) , delimitada por um
paralelograma, que tem um vértice
mil cento e trlríta e cinco metros
(1.135 m) , no rumo magnético
de
sessenta e nove graus e quarenta e
9
cinco minutos sudoeste (69 45' SW)
do canto sudoeste (SW) , da casa de
Eloy .Araújo de Mendonça e Silva e os
lados divergentes d es s e vértdce, os
seguintes comprimentos e r li mos
magnéticos: mil e quinhentos metros
)(1. 5'0-0 m) , doze graus noroeste <129
NW); três mil, e trezentos. metros ...
'(3.300 m) , oitenta e um graus sudeste (819 SE).
Parágrafo
n i c o, A execução da
presente autorízaçâo fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo 'Decreto nc 51.726, de 19' de
fevereiro de 1963, e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
'
ú
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A~t. 29 O título da autorização ce
pesquisa, que' será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a tana de três
mil. oitocentos -e cmcüenta cruzeiros

(Cl'S 3.850) e será válido por dois (2)

anca a contar da data da. transcrição
no Iívro próprio de Registro das Autorizaçôes 'de Pesquisa.

Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 24 de junho de .1966; 1459
da Independência e 789 da Repúbüca.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thioau:

DEcr-iETo !'To 58.713
JUNHO DE 1966

DE

24 DE

Autoriza o ciskuuio brasileiro Cícero
de Castro Guimarães a pesquisar
minério de cromo no munic'lpio de
Sérrc, Estaco de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atrrbuíçâc que lhe confere o artigo
87, nc I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de ja~
neíro de 1940 (Código de Minas), deereta:
Art. !lI Fica autorizado o cidadão
brasúeiro Cícero de Castro Guímarâes
a pesquisar' minério de cromo' em .terrencs de propriedade de Geraldo Leite da Meta, sua mulher e' outros-no
lugar denominado Pane.eírcs," díntrtto
e munícípio . de Sêrrc. Estado de Minas
Gerais, numa área de trinta e nove
hectares e oitenta e quatro ares (39,84)
ha) , delimitada por um polígono Irraf;!.'ular, que tem um vértice a sessenta
e seis metros (55m) , no rumo magnético de setenta e sete graus e trmta, minutos nordeste (77930' NE), da
Do,ITa do Córrego da Santa Casa, nu
córrego do Lucas e Os lados a parti!
desse vértdee, os seguintes comprtmantos e rumos magnétíccs: trezentos e
sessenta e cinco metros (355m) ,cinqüenta e oito graus noroeste (5<l'?NW)'
trezentos e noventa e quatro metros
(340 mj , dois graus nordeste (29 NE);
setecentos e oitenta e seis metros .,._
(785 m) , oitenta e quatro graus sudeste (349 SE); cento e. vinte metros
U20m) , s815 graus e trinta minutos
sudeste (6930'SE ) ; quatrocentos e vm,
te e quatro metros (4:21 m) , onze
graus sudoeste (119 Swr : O sexto e.
último lado é o segmento retilíneo que

E.~ECUT!VO

partindo da extremidade do quinto
lado descrito alcança o vértice de pa:t..
tida,

Parágrafo único.
A execucâo da.
presente autorização fica sujeita às estrpulaçêes do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de leve ..
rciro de 1963, c da Resolução 119 3, de
BO_ de abril de 1835. da Comissão Nacíonal de Energia 'rcuctear ,
Art. 29 O título da autorízacâo de:
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos cruzeiros (Cr$ "400), e será
válida por dois (2) anos a contar da
nata da transcrição no livro próprfo
de Registro das Autorizações de Pesquisa.

Art. 39 Revogam-se -as dlsposlçôes
em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1966; M:51'

da Independência 78° da República.
H. CA5TELLO BRANCO

IvIaUra Thibau

..

-~-

.DECRETO N° 53.714

DE 24 DE

JUNHO DE 1966·

lwtoriza o cidadão bra'3izeiro GuilhermZJ1.o de Freitas Jatobá a pesquisar
1íu[,rmcre no município de Juaze?ro,
no Estado da. Bahia ..

o Presidente da República, usando
da atrfbtução 'que lhe confere o artigo
87, n9I, da Constituição e nos têrmoa
do Decreto-Iet nc 1.985, de 29 de je:;:2c11'o de 1940 (Código de Minas), .deereta:
Al't. 1° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Guilhermtno de Freitas Jatobá 3.- peaquísar mármore, em terrenos devolutas, numa área de setenta e
um hectares trinta e cinco ares e trinta e seis contiares (71,3536 ha) , no lugar denominado Cacimba de' Cima, na
Fazenda Curral Velho, distrito de Carnaíba do Sertão., município de Jua-.
seu-o, no Estado âa Bahia, e delimitaela por Um triângulo que tem um vér~
tace no final da poligonal, que partindo do marco quilométrico quinhentos
e quarenta e três (Km 543) da estraoa de' ferro da Rêde Ferrovíáría Pederal, apresenta. os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos
e cinqüenta metros' (250m) ,. vinte e
sete graus sudeste (279 SE); mil sete-
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centos' e cmqüenta metros (1. 750m) ,
Gctcnt8. e dOlR graus nordeste (72 9NE),
ctuzcntos e quarenta metros (24.D m),
quinze graus trmta mínutos noroeste
05'? 30' HVn; a partir desse véruíce,

a poligonal envolvente da área aSSIm
se define, por 'Seus comprimentos e rum03 magnéticos: mil cento e setenta
c quatro metros (L 171m), trinta e sete
graus trinta e oito minutos nordeste
n;'!Q 38'NE): mil duzentos e quarenta
metros (1 .240m), sessenta e três graus
quarenta e dois minutos noroeste ((;-3 0
42' N'W); mil quinhentos e trinta metros C1.530m), quinze graus trinta minutos sudeste (15 0 30'· SE) .
parágrafo único. A execução' da presente autcrízacãc fica sujeita às-estípuíações do. ~ Regulamento aprovado
oelo Decreto nv 51.725, de 19 de rcveú;'íro de 1963 e da Resolução no 3 de
::lu de abril de 19ô5, da Comissão Na-.
cronal de Energia Nuclear.
Art. 29 à título da autortzacâo ele
pesquisa que será uma via autêntica
oeste decreto, pagará.a taxa de setecentos e vinte cruzeiros (Cr$ 720) e
1i82'á, válido por dois <:,n anos a contar
da_data da transcrição no livro próprto de Registro das Autor.zações de

Jocalizados no cdistrito, município de

Ubernba, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 24 de junho de 12G6; 145Çl
da. Independência e e{8'? da República.
H. CAS':CELLO BRANCO

Mauro Thibau

DEQRETü N'? 58.717
JUNHO DE 1966

DE

24

'DE

Amplia a área prioritária de emergência paTa fins de Reforma Agrária.
ssim declarada pelo Decreto númeTO 57.081, de 15 de outubro de 1965.

(Publicado no Diário Ojicial -

r -

Seção

Parte I, de 30-6-66)

Icetiticação
2:), coluna, art.

Na pàg , nv 7.062,

onde se lê:
. " regtâo instituída .. '
Leia-se:
... região constituída

1 9,'~

Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
'em contrárto.

Bmsilia, 24 de junho de 1956; 1459
da Independêncía:e 789. da República.
H.

CA3TELLO BRANCO

MauTo Thibau

DECR.ETO N° 58 715
JUNHO DE :,966

•

DE

24

DE

Declara caduco o decreto n? 23.523,
de 18, de agõsto ele 1947

o Presidente da República, usando
da a.trtbuicào que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
termos do DEcrete-lei nv 1.985, 48 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínas) ,
decreta:

Artigo único. E' declarado caduco o
decreto nv vinte e três mil quinhentos e vinte e três (23.523) de dezoito
(13) de agústo de mil novecentos e
quarenta e sete 094'7). que autorizou a Cía. Paulista de Mineração a
lavrar argila e associados em terrenos

DECRETO N'? ,53,718

DE

24

DE

J"Um-IO DE 1966

Concede à, sociedade Mecre-McCo-r·
mactc Lince, tnccrpcrateâ autonza'ção para funcionar na I?,epúbtzca 'dos
Estados Unidos elo Brasil.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.. 87,
íncíso I, da Constituição Federal, e nos
têrmos do Decreto-lei nv 2.627, de 2ú
ele setembro de 194:3, decreta:
Art. 1'"1. É concedida à sociedade
Mcore-Mcõormack Ltnes, InCOTpOra(;~
ed, com sede na cidade de Wilmington
Ocndado de New Castlc, Estado de DeIaware, Estados Unidos da América,
autorização para f'uncíonar na cidade
do Rio de Janeiro, Estado da Gúanabara, Brasil, com. o capital social destinado às atividades da filiul no País,
fíxado na ímportàncía de .. " .... ,.:.

Cr$ 45,COO.OOQ, (quarento e cinco milhões de cruzeiros) , e com os atos cons-

titutivos que apresentou," consoante resolução aprovada pela Diretoria, em
reunião realizada fi... 25 de maio de 1955
obrigando-se a

mesma socíec.ade

>3.

cumprir integralmente as leis e regu-
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lamentos em vigor, ou que venham a"
vigorar, sôbre o objetg da presente autorização.
Art. 2(> A presente autorização subordinam-se também as seguintes con,
dições:

ExECUTIVO

dêncta com a cassação da autorização
concedida pelo presente Decreto,
Bmsí,lia, 24 de junho de 1966; 145-\'
da. Independência e 78(l da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

1 - Moore-Mcõormack Línes, Incorporated é obrigada a ter permanente-

mente um representante geral no Brasil, com plenos e ilimitados poôêres
para tratar e definitivamente resolver
as questões que se suscitarem, quer
CQm o Govêrno, quer com particulares,
podendo ser demandados e receber citação inicial pela sociedade.
II - Todos os atos que praticar no
Brasil, ficarão sujeitos às respectivas
leis e regulamentos e' à jurisdição de
seus tribunais 'judiciários OU administrativos, sem que, em tempo' algum,
possa a referida socíede.de reclamar
qualquer exceção, tundada em seus estatutos, cujas disposições, não poderão
servir de base para. qualquer reclamaçao concernente a execuçao dos objeti-

vos estatutáríos ,

!I! - A sociedade não, poderá. realizar no Brasil Os objetivos constantes
de seus estatutos que são vedados a sociedade estrangeiras" e se poderá exercer os que dependam de prévia permissão governamental, depois desta
obtida e sob as condições em que rõr
concedida.
IV - Fica dependente de autorização do Govêrno qualquer alteração que
ao sociedade 'tenha de fazer nos respectivos estatutos, bem como de exercer
as atividades constantes do item 10 da
Cláusula 3f} do seu Certificado de Incorporação.
Ser-lhe-á cassada a autortzação
para funcionar no País se infringir
esta cláusula.
V Esta autcrfzação é dada sem
prejuízo do p: íncipio de achar-se a sociedade sujeita às disposições de direito que reeem as sociedades mercantis.
VI - A mfraçâo de qualquer das
cláusulas vara a qual não esteja cominada pena especíer será punida com a
multa de 113 (um têrço). 'a 2 (duas)
vêzes o salário mínimo em vigor no lo..
cal da infração, e no caso de reíncí-

DECRETO N9 58.720
.JUNHO DE 1966

DE

24

DE'

Autoriza o cidadão brasileiro JOse
Ferreira Cota a pesquisa?· minério.
de ferro, no município de Rio Piracicaba, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. to Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Ferreira Cota a pescuísar minério de ferro em terrenos
de sua propriedade, no lugar denominado Morro Agudo ou Melo, distrito
e município de Rio Piracicaba, Estado
de Minas Gerais, numa área de vinte
e quatro hectares sessenta e três ares
e vinte e um centiares (24,6321 ha) ,
delimitada por um decágono, 'que tem.
um vértice a setenta e um metros e
cinqüenta centímetros (7l,50 m) , no
-rumo verdadeiro de cinqüenta graus
e trinta minutos sudoeste (5D930' SW),
da confluência dos córregos Alto do
Deró com o córrego Serrinha e 05 lados a partir dêsse Vértice, os seguintes comprtmentos e rumos verdadeiros: doze metros (12 m) , vinte e três
graus e trinta minutos, nordeste ....
(23930' NE); setenta e seis metros (76
m) , cinqüenta e nove graus e quarenta minutos sudoeste (599 40, SW);
oitenta metros (80 m) , sessenta e seis
graus e cinqüenta minutos sudoeste
(66'? 50" SW); quarenta e cinco metros (45 mi. seis graus e dez minutos
sudoeste (69 10' SW); duzentos c
trinta e oito metros (238 m) , três
graus e trinta minutos nordeste (3'? 30'
NE); cento e vinte e cinco metros
(125 m) , setenta e oito graus e trrnta minutos noroeste (789 30' NW);
cento e cinqüenta e cinco metros
(155 m) , cinqüenta e três graus e cinqüenta m i n u tos sudoeste (539 50'
'SW); seiscentos e dez metros (610
m) , setenta e dois graus e cinqüenta
minutos sudoeste (72'? 50' SW); setecentos e trinta metr6s(730 in), ,oi~
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tenta e nove graus e dez minutos sudeste (89'! ·-10' SE);' trezentos e desolto metros (318 m) , trinta graus e
dez minutos nordeste (309 10' NE).
Parágrafo único. A execução da
presente aubonzaçào fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado -pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução no 3,
de 30 de abrtl de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa Que será uma via autêntica
DECRETO NQ 58.721 -

dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em. contrário.
Brasil~ 24 de junho de 1966; 1459
da lnde~dência e 78'! da República.
H. CASTELLO BRANCO

.J1lJauro Thibau
DE

27

DE JUNHO DE

1966

Aprova o orçamento da Superintendência do Desenvolvimento dá Pesca

O Presrdente da República. usando da atribuição que lhe confere o
art. 8'7; item L da Constltuicâo. .noe termos do art. 10'7 da Lei no 4.326,
de 17 de' março de 1964. e de acôrdo com o ütsposto no Decreto .nv 54.'&97,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535 1' de 11_ de
janeiro de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento para
o exercício de 1966 da Supermtenrtência do Desenvolvimento da pesca, autarquia federal vinculada ao Ministério da Agricultura.ArL 21? âate decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as drsposíções em contrário.
•
Brasília, 27 de junho de .1956; 145(> da Independência e 73Q da República ..
H.

CAS'fET.LQ BRP,NCO

Ney Braga

o

anexo a que se refere o ert. lI?, foi publicado na D,O. de 1-7-66.

DECRETO NQ 58.722 JUHHO DE 1966

DE

27

DE

Concede à Coitezeiro Mineração S. A.,
COMISA, autorização para funcionar como emorésa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o Decretolei nv 938, .de 8 de dezembro de 193:3,
decreta:
Artigo único. :f:. concedida à Coitezeíro Mineração S. Ao, COMISA, constituída por assembléia geral de 7 de
dezembro de 1965, arquivada sob número 52.867, na Junta. Comercial do
Estado da Bahia, com sede na cídade de Salvador, autorízaçâo para.

funcionar como emprêsa de mineração; ficando obrigada a cumprir integralmente as leis "e regulamentos em
vigor ou que venham a vígcrar sôbre
o _objeto desta autorização.
Brasília, 27 de junho de 1966; 1459
da Independência e 78º da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO Nº 58.723 JUNHO DE 1966

DE'

27

DE

Declara sem efeito o Decreto n Q 25.290,
de 30 de julho de 1948

O Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o er-,
tigo 87, nv I, da Constituição e nO'S

Aros

DO 'PODEr..

têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
e tendo em vista o requertmento no
DNPll,'l-1.586-65, decreta:
Artigo único. Pica declarado sem
efeito (I Decreto número vinte e cirrco mil duzentos e noventa (25.290),
de trinta (30) de sete ('l) de mil novecentos 'e quarenta e oito (1948), do
qual é cessionária a Empl'êsâ?~de CaoUm Limitada para lavrar caullm e assaciados numa área de vinte hectares
(20 ha) , situada ;nos imóveis Pouso
Alegre e Matozinhos, distrito e município de Bicas, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 27 de junho de 1966; 145q
da Jndepertdêncla e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NO 58.724
JUNE.o DE 1966

DE ,27 DE

'Cnitorça à Centrais Elétricas do Pará
S. A. concessão para distribuir
energia' elétrica;

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere' o artigo
37, inciso J, da Constituição, e nos
têrmos - do artigo 59 do Decreto-lei
nc 852, de 11 de novembro de 1938 e
do artigo 89 do Decreto-lei no 3.763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19 E' outorgada à Centrais
Elétricas do Pará S. A. concessão
para distribuir energia elétrica no
Munlcipto de Castanhal, Estado do
Pará, ficando autorizada a construir
os sistemas de .transmíssão e de distribuição que forem necessários.
§ I'? A energia a ser distribuída 'será
proveniente da Usina' Termoelétrica
de Belém da Fôrça e Luz do Pará S.
A., através da linha de transmissão
Belém-Castanhal .
§ 29 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
caracterfstíeas técnicas dRS instalações.
Art, 2° A concessionária deverá satlafazer as seguintes exigências:
I - Submeter . à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três

ExECU'.:'IVO

(3) vias" dentro do prazo de trezentos e sessenta (3ÔO) dias, a contar da
data da publicação dêste Decreto os
estudos, projetos e orçamentos relatavos aos sistemas de transmissão e
distribuição,
II - Assinar o contrato disciplinar
da conceszâo dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva. minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
In - Iniciar e concluir as, obras
nos prazos que forem aprovados pelo
"Ministro das Minas e Energia,executando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e as modifácações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas da fornecimento
energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia, com
aprovação' do Ministro das Minas e
Energia.

de

Art. 49 A presente concessão vigo(30) anos.

rará pelo prazo de trinta

Art. 59 Findo o prazo da concessão
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União,

Art. 60 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.

Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo .até seis (5) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art.. 79 teste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
20S disposições em contráríc.
Brasília 27 de junho -de 1933; 1459
da Independência e 78° da República.
li

CASTELLO B,RI'.NCO

Mauro l'hibau

A:To~ DO POiJER EXSCTJTIVO

DECRETO NO? 58,725 - ' DE 27 DE
.JUNHO

ns

1965

Outorga à Companhia Estadual de
Energia Eléi7'ica concessão para di.s-·
trítnür energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, íncíso L d'a Conetdtuíçáo, e nos
termos dos a-rtigos 5° do Decretc-Ieí
nv 852, de 11 de nnvetnbro de 19~8 e
89 do Decreto-lei nv 3 763, de 25 de
outubro de 1941, decreta:
Art. 19 E' outorgada, à Companhia
Estadual de Energia Elétrica, ooncexsão para dísta-touir energia elétrtca no
Mumcípío de Campo Novo, Estado do
Río Grande do Sul, ffcando autortzada a construir 'os sistemas de transmissão e de distribuição que .ae OZi~~

rem necessários.
F' Em portai-ia do Ministro das
Minas e Energia; ' após a aprovação
§

dos projetos, serão determinazíac as
características técnicas das Instarações ,
§ 2° A energia a ser dietrtbutda será
suprida pelo Sistema Guartta,
Ar-t. ,j9 A concessionária devera f'atdsfaaer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do 1.\1intstro oes Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (80) dias, a contar da data
ca- publicação dêste' Decreto, os estudos, projetos e õi'çlt.1:'e-ntos relativos
aos sistemas de transmíssâo e díatn-
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to Nacional de acues e Energia, com
aprovacáo do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 49 A presente concessão vígo»
1'2.1'8, pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações 'que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços
concedidos reverterão :), União.
Art. 69 A concessionária poderá requerer que" a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem aser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere este artigo. até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da ccneesaáo. entendendo-se, se não
o tízer, que não pretende a renovaçãO.
Art. 79 :f:ste Decreto entra em vigor
na. data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
B!·D~ília., 27 de junho -de 1966: 14511
da Jndependênc.a e 789 da Repúbtíca ,

H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibc..u

DECRETO N9 58.726 - DE 27 DE
JUNHO DE 1966
Outorga concessão para
distí"ibuir
enerçia elétrica e dá outras provi-

aenctas,

buíçâo .

II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trtata (301 dias, contados da publícaçao
do despacho da .aprovação da respeouva minuta pelo Ministro das Muras
e Energia.
IH - Iniciar e concluir as .obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministério das Minas e Energia,
executando-as de acordo com os majatos aproV'adose as modificações "que
furem. autorizadas.
Parágrafo único. 'Os' prazos referidos neste aruígo poderão ser prorrogados Dor ato do Mímstrc das Minas e
Energía.
Art. 3° As tarifas do fornecimento
de energta elétrica serao fixadas e revistas trienalmente pelo Departamen;

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 3'7, inciso I, da Constituícáo, e nos
têrmos dos artdgos 139 e 150 do Oódigo de Aguar (Decreto no 7.4,64-3, de
:10 de julho de 1934) combinado com
OS artigos 5\1 do Decreto-lei nv 852,
de 11 de novembro de 1938, e 89 do
Decrete-lei nv 'd.763, de 25 de outubro de 194), e
Considerando Que a Prefeitura Muntcípàt de Caeté. em requerimento díl'i2'ido ao Ministro das Minas e Energia declara desistir, em :i:' a v o r de
"Centrais Elétricas de Minas Ge: ais
S. A,.", da concessão dos serviços de
energia elétrica em seu. território, deereta:
Art. 19 É declarada a cessação, para os efeitos do art. 139, § 19, do CÔ-

5'4
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digo de Aguas da, exploração dos serviços de energia elétrica' no Mumcipio de "taeté. Estado de II/.[inas Gerais,
de que é titular a respectiva Prefei-

tura, em vírtuce de manifesto apresentado à Droisâo de .AgU'a5, do Denareamento Nacional da ProdU98...0 Mtnerat, no Processo S. A. 891-35, de
acôrdc cem o artigo 149 do rerer.cc
Códígo,

Art. 2(' E' outorgada Ià, Centrais
Elétricas de Minas Gerais S.A., concessão nara distribuir energia 91étnC'.'Z.
no terrttcrio do referido muntcípío,
que fica autorizada a construir os

sistemas .de transmissão e de distrtInnçâo que se fizerem necesaárros .

Parágrafo único. Em portm;ia do
Ministro das Minas e Energta, após
a aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas
das instalações.
Art.. 30 A concessionária. deverá satisfazer as seguintes exigências:
I ~ Submeter à aprovação do Minis tro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias. a contar da'ia.t~
da pubhcacão deste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e dístríbuíçâo.

IX - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta, (30; dias, contados da publtcaçáo
do despacho da aprovação da respectáva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
111 - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que 'forem aprovados pelo
Ministro das. Minas e Energia, exe~
cutando-as ele acordo com os projetos
aprovados e as modificações que forem" autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser .prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Jimergía ,

Art. 49 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia, com
aprovação do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 5<1 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30~ anos.
Art. 69 Findo o 'prazo da concessão,
tonos os bens e instalações que, no

momento, existirem em função exclusiva e permanente doa serviços concedidos reverterão à União.
Art, 79 A concessionária poderá re-.
querer que a concessão seja renovada
mediante as condições auevierem a
selO estipuladas.
Parágrafo único. A concessíonáría
deverá entrar com O pedido a. que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar O prazo de vígéneta
da concessão, entendendo-se, se não
O fizer, que não pretende a renovação.
Art. 89 nste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em conrràrrc.
Brasília, 27 de junho de 1966; 14M
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

MaU1'O Thibau'

DECRETO NQ 58.728 JUNHO DE

DE

27 DE

1966

Autoriza o cidadão brasileiro Gilberto
Ricciotti a lavrar conchas calcárias,
no municipio de Conomeui. no Esta~
do de São Paulo.
o presidente da Repúbttca usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87 nv I da co:ri!tituiçáo e 'nos têr.,
mos do Decreto-lei cv 1.985 de ;2!J de
janeiro de 1940" (Código de Minas),
decreta: '
Art. 1<1 Fica autorreado o cidadão
brasileiro Gilberto Ricciottí a lavrar
conchas calcarias, no lugar denomínado Sítio dos Reis, distrito de Aúri,
município de Oananéía, Estado de São
Paulo, numa área de dois hectares,
quatro ares e setenta e dois centíares
(2,0472 .ha) , delimitada por um "l01i~
gono irregular que tem um vértice a
quatrocentos e cinqüenta metros ....
(450m) no rumo verdadeiro de dezoito
graus trinta e. nove minutos noroeste
(l8Q 39' NW) da confluência do canal
de Ararapíra com o rio Tapera e os
lados a partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e cinco metros (205m),
setenta e oito graus dezessers minutos
sudeste (789 16' SE); sessenta e oito
metros (68m), dezenove graus dezoito

ATOs DO PODER EXECUTIVO

minutos nordeste (199 18' NE); seten,

t., e dois metros (72m). trmta e

sete

graus dezenove minutos noroeste , ...
(3'79 19' NW); oitenta e seis .metros
(86m), oitenta e um graus dezesseis
minutos noroeste (819 16' NW); oítenta e dois metros (82m) , sessenta e
nove graus cinqüenta e três minutos
sudoeste (69 9 53' SW); sessenta e em;
co metros (65m) , treze graus vinte
minutos sudoeste (139 20' SW). Es~a
autorrzaçâc é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do ar-t. 28, do Código de Minas
e dos arts. 32, 33, 34 e suas .aünees,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às eatípulaçôes do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de teveretro de 1963, da Comrasâo Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionártc da autorízação fica- obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à umao.
ao Estado e ao . Município, em cumjn-ímento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 30 Se o concessionárro da autorização não cumprir qualquer. das
obrigações que lhe .íncumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As. propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas,
Art. 50 O concessionário da auto..
rizaçâc será rrsoaltsado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozarão dos favores dísorímínados. no
art , 71 da. mesmo Código.
Art. 6° A autorização de lavra terá
por título êste Decreto} que será transcrito no livro próprio do Registro das
Autorízacôes de lavra, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros.
Art , 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1966; 1459
da jnuependêncra e 78'1 da República.
H. CASTELL0 BRANCO

Mauro Thiba1t

DECRETO N9 58.729 JUNHO DE 1966

545
1)E 2'7 DE

Renova o decreto n'? 53.193 iie 11 de
.aeeemoro de 1963.

o presidente da República, .usendo
da atribuição que lhe confere O artigo 87, nv I, da consütutcêo :e nos
termos do Decreto-lei nc 1. 885, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
.
Art. 19 Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um (1) ano- nos
termos da letra. "b" do artigo '10 do
Decreto-lei nv 9.605 de 19 de agõstu
de 1946 a partir da transcrição dêste decreto no livro de Registro das
autorizações de Pesquisa, da Drvísâc
de Fomento da Produção Mineral. do
Ministério das Minas e Energia, e
autorizacão conferida- à Companhia
Mercantil e Industrial Ingá, pelo deereto no .53,193 de 11 de dezembro de
1963, para pesquisar minérios de onco chumbo e cobre no 'nuntcípto de
Vazante, Estado de Minas Gerais.
Art. 2Q A presente renovação que
será uma via autêntica dêste decreto.
pagará a taxa de setecentos l~ vi~te
cruzeiros (Cr$ 720) e será transcrito
no livro próprio de.:.:Registro das Autorízações de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 27 de junho de, 1966; 145'?
da Independência e 789 da República.
J

H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.730 JUNHO DE 1966

DE

27 DE

Renova o Decreto n'? 52.236 de 9 de
julho de 1963

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe, confere o artítdgo ' '87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (código. de Minas)
decreta:
Art. 19' Fica renovado, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos têrmos da letra b do art. 1'? do Decreto-lei ne 9.605, de 19 de agôsto de
19413. a autorização concedida ao cidadão brasileiro Roberto Cohen, pele
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Decreto nc 52.236, de 9 de julho de
1963, 'para pesquisar cassiterita, no lu,

DECRETO N9 58.732 .

DE 27

JUNHO DE 1006

na

gar denominado coté, distrito e mu-

nlcípio de Pôrto Velho, no Território
Federal de· Rondônia.
Art. 2Q A presente -renovação ' que

será uma via autêntica dêste decreto
pagará a' taxa de cinco mil cruzeí1'05

cors

5.000), e, será transcrito nc

livro próprio de Registro das Auto ..
rizeções de Pesquisa.
Art. 39 Revcgám-se as disposições

em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1966; 1451)
da Independência e 789 da República.
H.

CASTEÚO BRANCO

M aUTO Thibau

DECRETO NQ 58.731 JUNHO DE

DE

27

DE

Hl66

,Renova o decreto n(l 2.-154, de 22' de
1aneiro àe 1963

O Presidente da República, usando
da atrrbuíçào que lhe confere' o artigo
87, nc I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de janeiro de' 1940 (CÓdigo de Minas). decreta:
Art. 19 Fica renovada pelo prazo .de
um (1) ano nos têrmos da letra a, do
art. 19, do decreto-lei nc 9.605, de 19
de agôsto de 1946, a autorização. conrenda ao cidadão brasileiro Alfeno Teixeira Branco, pelo decreto nc 2.154,
de 22 de janeiro de 1963 para pesquisar minério de ferro e manganês no
mumcípío de Caíapônía, Estado de
Goiás;
Parágrafo único'. A execução da presente autorização fica sujeita ás esüpulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução nc 3, de
30 de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de hum mil q.ento e
vinte cruzeiros (Cr$ 1.120), e será
transcrito no livro próprio de Registro
das Autorizações de Pesquisa.
Al't. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1966; 1459
da Independência e 789 da' República.
H. CASTELLo BRANCO

Mauro Thibau

Dá nova redação ao artigo 19 _do Decreto n9 54.412, de 12 de outubro cU

1964.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Oonatítuíçáo, e
nos têrmcs do artigo 8('1 do Decretolei nv 3.763, de 25 de outubro de 1941,
decreta:
Art. i('l O artigo 19 do Decreto n54.412, de 12 de outubro de 1984, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 19 E' outorgada à centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A. concessão para distribuir energia elétríca nos Municípíos de prad-os, Rezende Costa, Tiradentes, Dores de Campos e Coronel Xavier Chaves, Estado
de Minas Gerais, ficando autorizada
a construir os sistemas de' transmissão e de distribuição que se fizerem
necessários.
~ 19 A energia elétrica a ser. diatrfbulda será fornecida pelo sistema
elétrico de São João deI Rei.
§ 29 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
características técnicas das instalações".
Art. 29 ~ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as' disposições em contrário.
Brasília, 27 de junho de 19ii6; 145'
da' Independência e 789 da República.
R. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N' 58.733 JUNHO DE 1966

DE

27 DE

Promnüqti o ACôrdo para' o preparo de
mapas topográficos e cartas a&TO~
neuuees no Brasil com os Estados
Unidos da América.

O Presidente da República, havendo
o Congresso "Nacional aprovado pelo
oecreto legislativo nc 68, de 1965, o
Acordo para o estabelecimento de um,
programa de colaboração para o preparo de mapas topográficos e cartas
aeronáutícas no Brasil. assinado com
Os Estados Unidos da América, por
troca de notas, a 2 de [unho de 1952;

ATOS DO· PODER ExECUTIVO

E havendo sido assinado, por· troca
de notas. a 28 de setembro de 1965,
um Ajuste interpretativo ao mesmo;
Decreta que os mesmos, apensos por
cópia ao presente Decreto, sejam executados e cumpridos tão inteiramente
como nêles .se contêm.
Brasília, 27 de junho de 1966; 1459
da .Independência e 78Ç da República.
H. CASTELLd BRANCO

JUTacy, Magalhães
Brasil _ Estado'S Unidos da América -Acórdo para o .estaoelecmienta ce.
um programa de cozcoorcçéc para o
preparo .de Mapas Topograjicos e

Cartas Aeronáuticas no Brasil.
N' 568.

Rio de Janeiro, Brazíl .
June .2, 1952

Excellency:
I have the honor to rercr to the
conversatíons whtch have taken place
between representatdves or the Government of the trntted "statesof
América and representatives of tnc
Uníted states of Brazfl regardtng
the establíshment of a cojlaooranve
program or aeronautíc chartíng .and
topographic mapping in Braaíl.
Actíng in accordance with ínstructaçns received rrom my _ Governrnent, I am glad toinfarm your
mxceuencv that the Government of
the United states or América agrees
tnat a program of aeronautíc cnartdng
and topographíc mapping in Braztl
shall be established in accordance
with the ' followíng províslons:
The two Goverríments agree to -es-'
tabttsh a Míxed Comísssícn to be
composed of technícal personneí or
the United States of América and
Df the DnUed Sta tes of Brazll. <fhe
Cominission shall be responsible for
the formulation of the technl~:ll work
plans and f 01' their execut10n and
supervisiono
The Mixed commission shall designate geodetic technicians. of -bLlth
Goverliments to act as" a technical
commission whose functions shall be:
1. To analyze existing geodetic
surveys and prepare comprehensive
plans for -their integration;
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2. To determine the amount and
Iocatlon or adôitíonal horizontal and
vertical contcoj of first arder accuracy;
3. To determine the· amount and
Iocatíon of suppíementary horizontal
and vertical centrei _ necessary for
accurate map and chart compilatíon:
and

4. To supervise the executíon of
aI! operatíons in arder to assure theír
compnance with the s t a l i d a r d s
aoopterí by the Pan American Institute of Geography and History and
by the Internattonal tjníon or Geodesy
and Geopnystcs ,
The Government of the United
States or Amerfca alsc agrees:
1. To execute as expeôttlously aos
possíbíe the trtmetrogon and vertical
photography in áreas of mutual interest requíred by thía ccllaboí'atrve
program;
2. To provide such technícal help
in the form personnel equípment and
otncr artícles as may be avaílable
wíthín the Iímítatíon of funda if requested by the agencies or the Government or the United States of
Brazü for the execution of geodetie,
astronomtc, and cther precise technícal
wo-rk in areas of mutual ínteresu:
3, To keep the Government or the
Uníted States or Brazil currently inrormed regardíng the entry into Brazü of civilian and Military Personnel
or the United States of América, the
dateand place or entry, and otner
"matters relating to, the collaborattve
program; and
4. To furnish to the Government
of the Uníted States of Brazil:
,.
A. Two complete sets of prínts oi
the trtmetrogon photography accomplíshed, ar in lieu tnereor. 011e set of
uupltcate negativas on topographíc
base film;
b) o'ne set of duplicate negatives on
topogràphic base fi1m of the vertical
photography accomplished;
. C) one set of plot maps of each type
or photography, indicating the" lines
af. flight and the photogl'apl1Y Coverage;
ct) duplicate copies af geodetic contraI data;
e) two sets of the base compllation
sheets for -the aeronautic chartsat a
sca1e of 1:500,000 and 1:1,000,000.
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fY two hundred copies or each of
the aeronautjc charts of a scale of
1: 1,000,000.
g) two seta or the base compilatíon
sheets of the,topographic maps; end
h) two hundred copies each of the
topograprnc maps which may be prouuced unôar the program .
'I'he Government of the United Statos of Braaíl .also agrees;
1.
To permít the takíng or such
aerral photography or its re-ntoncs
and the entry 'into Brasil of such personnel of the United states of Amérrca as may be necessary for the
accomphshment or the tasks prevíouslyestablíshed by the Mixed Commíssíon;

2. To make availabte all astronomie, geodetíc, and topographíc data
and all related charts, maps and ,j)ltctches whích are now in its possession
ar whíoh shall come into its possesa.on
uurmg the course of this program;: and
to provida technícal units in' arder to
estabítsh wíth requíred precísíon all
poínts cr reíerence, ínclurãng photogrammetíc pícture points, in surncíent number and in such locatíons as
may be neceseary for' purposes of
compnatíon by modern phctogrammetríc methods;
3. To coordinate íts future mappíng
program with this program so far as
may be practicable; but, performance
of the proposed program wiU nat limit
the complete liberty of the Govern~
ment of Brazil to do any cartog-raphic
work to meet its own requirements;
4. To permit the importation, free
from the payment of duties and other
customs charges, of equipment, fuel,
supplies, and other articles necessary
101' the execution of operational pro~
jects undertaken by ~gencjes of the
Government of .the United states of
América, as well as any and all artieles for the persona! use of the eivilian
and mi1ítary personnel of sueh ag'enClel-; residing in Brazil, if, the article
1s not ODe the lmpoi'tation Df which 115
prohibited by the Iaws 01 the United
States of Brazil, and to permit the
exportâÜon f1'ee of taxes and other
charges of equipment and other arti~
eles brought into Brazil by such agenciesand personnel of 1.he Government
of the United States of America in
conneetion witn this agreement..

In .order to assure proper protection
and securtty for theír Intarests, the
two Governments rurther agree that:
1. AlI work íncident to tnfs program shall be accomplished excluslvely for tne mutua! benefit or the
two Government and the resulta thereei shall be considered their exeluslve
property;
2.

'That

the aerial photographs

ontamed through the accomplíshment
of thia program shal1 not be revealed

by eíther Government to natíonals or
etther country wíthout the prior consent of the other Government;
3. Specific 01' detailed ínformaticn
retatíng to the aertal phctography,
geoctetíc surveys, and other teehnical
oparatíons undertake as a part of this
program shall not be revealed to a
thírd eountry, its natdonals 01' agentes,
by one of the Governments without
the prior conseru or the other Go-'
vernment; and

4.

The original negatíves of the
the original. field
notes of the technícal agencies of the
Government of the tjnttes States of
Amertca shall be retaíned in the archíves or ' that Government. subject
to the security restrlctíona tset forth
acove. 'I'he two Governments undertake that the Mixed Cc
~is~: -"U
shal1 be fOl'med at the earliest poss...
ibIe date. The provisions of thia
agreement shall apply to ~he extent
possibIe, in the judgment. of the
Mixed Commission, to the Informal
arrangements betweel1 the two Go~
vemments reIâting to aeronauttc
charting and 'topogl'aphic mapping in
Brazil which are in effect at the
presen t time.
This agreement may be terminated
at any time by either the Government
of the United States or BI'aziJ ar the
Government of the Unites States of,
America, subject to eighteen month's
written notice to the other Government.
photography and

The presente, note and that of YOur
ExceUency of today's date and the
saroe tenor, in the Portuguese language, wm be considered as the instruments of administra·tive agJ;eement
between ouI' two. Gove111ments on the
.subject in guestion.
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.Accept, ;Excellency, the renewed
assurances of my hlghest consideraticn. -'- nerscne; V. Jotmson,
His Excellency
João Neves ôa Fontoura
Mmíster or State for Foreign
Affaírs of Bràaíl,
Rio de Janeiro.
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conformes aos padrões adotados pelo
Instituto Pan-Amertcano dê Geografia e História e da união Geodésica e
Geofísica Internacional.
O Govêrno dos Estados Unidos da
América concorda, outrossim, em:
19)
Executar, "tão . prontamente
quanto possível, nas regiões de ínterêsse mútuo, a fotografia «trtmetrogon" e vertical, necessária à execução
DPo/DAI/329/592. 54(22).
dêste programa de colaboração;
Em 2 de junho de 1952.
29) Fornecer dentro dos limites orSenhor Embaixador,
çamentários o auxílio técnico dísooTenho a honra de acusar o recebi- nível em pessoal, equipamento e ÔU~
mento da nota nv 568, de 2 de junho, tros materiais que forem. solicitados
na qual Vossa Excelência se refere as pelos órgãos do Governo dos Estados
conversações realizadas entre as auto- Unidos do Brasil para a execução de
rioaoea frrastjeíras e .os representantes trabalhos geodésicos, astronômicos e
do Governo dos Estados Unidos da outros trabalhos técnicos de precisão
América sobre o estabelecimento de nas regiões de Interêsse mútuo;
um programa de colaboração para o
39) Manter o Govêmo dos Estados
preparo de mapas tonoaraücos e car- Unidos do Brasil constantemente 'intas aeronáuticas no Brasil.
formado a respeito da entrada; no
2. .sstou autorizado a informar Brasil, de pessoal civil e militar do
VOssa Excelência de que o Govêrno Governo dos Estados Unidos da América. inclusive asà2tas e lugares de
Brasileiro está de acôrdo em que o
programa, de mapas topográficos e entrado" bem corno "de outros assuncartas aeronáuücas no Brasil seja es- tos relativos ao programa de cclabotabelecido de conformidade com as es- ração; e
tipulações abaixo referídaa.
.
49) Pornecer ao Gcvêrno dos Esta3. Os dois Governos concordam em dos Unidos do Brasil:
estabelecer uma Comissão Mista, coma) duas coleções completas dos poposta de pessoal técnico dos Estados sitivos de fotografías tiradas pelo sisUnidos do Brasil e dos Estados trní- tema "trtmetrogon" ou,- em seu lugar,
dos da América. A. Comissão terá a uma coleção de duplicatas negativas
responsabítídade da formulação dos em filme topográfico base;
Planos "récmcos de trabatho, bem
. b) uma c?leçâo de duplicatas negacomo da sua execução e supervisão.
uvas, em filme topográfico base, das
4. A comissão Mista designará rotogranas varticais tiradas;
técnicas em geodésía de ambos os Go_c) uma coleção de mapas de locavernos, os quais constituirão uma comissão técnica,· cujas funções serão as çac de vôos de cada tipo fotográfico
indicando as linhas de vôo e a cober~
seguintes:
tura fotográfica;
19) Analisar os levantamentos geoà) cópias, em duplicata, dos dados
désicos existentes e preparar planos de
de controle gecdésíco:
conjunto para sua íritegração;
e) duas coleções das fôlhas-base de
29) determinar a quantidade e a sicompilação das cartas aeronáuticas
tuação de pontos de contrôle hortzontal e vertical adicionais, sob especifi- na escala ele 1:500.000 e l:l.OOO.OQO;
cações de precisão de primeira ordem;
j) duzenta-s cópias de cada uma
cartas aeronáuticas na escala de
3\') determinar a quantidade e a si- das
tuação de pontos de contrôle horízon- 1:1.000.000;
fi) duas coleções das fôlhas-base de
tal e vertical suplementares, necessários para garantir a elaboração pre- compilação dos mapas topográficos; e
cisa de mapas e cartas;
h) duzentas cópias de cada mana
49 ) supervisionar a execuçào de tõ- topogrànco que venha a ser elaborado
das as operações, a fim de mantê-las de acordo com o programa,
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fi.
O Govêrno dos Estados Unidos
do Brasil concorda, outrossim em:
1?) permitir que sejam tiradas as
fotografias aéreas de seu território e
que entrem no Brasil os funcionários
do Govêrno dos Estados Unidos da
América necessários à execução dos
traoainos próvíamente determinados
pela comissão Mista.
25') fornecer todos os dados astronômicos, geodésicos e topográficos,
bem como todas as respectivas cartas,
mapas e esboços, atualmente em seu
poder, ou que vier a possuir durante
a execução deste programa, e grupos
técnicos destinados a fixar, com a necessaria precisão, todos os pontos de
referência, inclusive os pontos fotogrameuncce (vphotogrammetrto picture .pcínts") em número suficiente e
nas .Iocalízações . que forem necessárias
para fins de compilação, segundo os
modernos métodos fotogramétrtcos:
31,1) coordenar, na medida do possível, seu futuro. programa cartográfico COmO presente programa; o cumprimento do programa .proposto não
cerceara, porém, a completa liberdade
do Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil de efetuar quaisquer trabalhos
cartográficos para atender- às suas
próprias necessidades;'
4Y) permitir
a importação, com
isenção de direitos e outros gravames
alfandegários, de equipamento, comouenvet; acessórlcs e' outros artígca
necessários à execução dos projetos
de operação empreendidos por órgãos
Cio Governo dos Estados Unidos da
América, bem como de todos e quaisquer artigos de uso pessoal dos civis
e militares pertencentes a tais órgãos
e residentes no Brasil, desde que a
Importação de tais artigos não seja
'proibida pelas leis brasileiras; e a
exportação, livre de direitos e outros
gravames, de equipamentos e outros
artigos trazidos para o .Brasil por tais
õrgâos e pessoal do Govêrno dos ESH
tados Unidos da América, de conformidade com o presente. Acôrdo.
7,
A fim 'de garantir a proteção
adequada e a salvaguarda dos seus ínterêsses, os dois Governos concordam,
ainda, no seguinte:
19) todos os trabalhos referentes ao
presente programa serão efetuados
exclusivamente em beneficio . mútuo
dos, 'dois Govemoa e os seus resulta-

dos serão considerados como de sua.
exclusiva propriedade;
29 ) as fotografias aéreas resultantes do cumprrmento do presente programa não serão reveladas, por qualquer dos citados Governos, a nacíonaís de seus respectivos países, sem
prévio consentimento do outro Govemo;
3(') nenhuma informação específica
ou pormenorizada sôbre as fotografias
aéreas, Os levantamentos geodésicos e
outras operações técnicas efetuadas
dentro do presente programa. será revelada a um terceiro pais, seus nacionais ou agentes, por Um dos Governos, sem prévio consentimento do
outro Govêrno: e
4°) os negativos originais da fotografia e os apontamentos originais de
campo. dos orgáes técnicos do Govêrnc
dos 'Estados unidos da América, serão
conservados nos seus arqut-oa, sujeitos
às restrições de segurança .acíma estipulada.
8.
Os dois Governos comprometem-se a constituir a Comissão MIsta
dentro do mais breve prazo possível'.
9. As estipulações ôêste acõrdo
aplícar-se-âo, COm a possível amplítude, a juizo da comissão mista, aos
arranjos oficiosos entre os dois Governos sôbre cartas aeronáuticas e
mapas topográfíccs no Brasil, atualmente em execução.
10,
O presente Acôrdo pode ser
denunciado, em qualquer tempo, pelo
Govêrno dos Estados Unidos do Brasil ou pelo Govêrno dos restados Unidos da América, por meio décomunicação escrita ao outro Govêrno, com
a antecedência de dezoito meses,
11,

A nota 'de Vossa Excelência

no 568 e a presente nota, ambas de

hoje datadas, serão consideradas .como
o instrumento do acôrdo cacmínístrasôtivo os nossos dois oovern
bre o assunto em aprêço.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos
na minha mais alta consideração. João Neves da Fontoura.

E' cópia autêntica do Acôrdo para
o Estabelecimento de um programa de
colaboração para o preparo de mapas
'topográficos e cartas aeronáuticas no.

Brasil,

concluído entre os

Estados
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unidos do Brasil e os Estados Unidos
da América, por troca de notas de
2 de junho de 1952.
Rio de Jàneiro, 15 de junho de 1966.
o:- J. GaiJoso, .Chefe da Divisão da
Atos Internacionais.
BRASIL· ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA
Ajuste Interpretativo do Acôrdo de 2
de junho de 1952, para o estabelecimenta de um programa, de colaboração para o preparo âe BffapasTopográf.icos e cartas Aeronáuticas no
Brasil.

Concluído no Rio de Janeiro, por
troca de notas, a22 de setembro de
1965.
Nota ncrte-amerícomà-

N 9277.

Rio de Janeiro, September 22, 1965.
Excellency:
I have the nonor to reter to the
exchange of notes sígned at Rio de
.raneíro on June 2, 1952, effectíng an
agreement between our two gcvernments concerrríng "a collaboratíve program of aeronautíc charting and topographíc mappíng in Brasil 'and, in
cormeotaon tnerewith, to record the
uncterstandíng of my government that
any provisícn of that agreement
notwithstandlng the original negattvo.,
of the photography may be retaíned
in the possesston of the Government

or

Brazll .

If the Government of Brazil concurs in that understandmg tnts note
and Your Excellency's note in repty
shall constdtute an agreement between
our two governments ínterpretmg tne
aroresaíd agreement effected by exehange of notes or June 2, 1952.
àccent, Excel1ency, the renewed cssurances or my highest consíderatíon.
-

Lincoln Gorâon .

Ris Excellency
Ambassador Antônio Borges Leal
cesteno Branco Filho <.
Acting Minister of Foreing .Aífaírs,
Rio de Janeiro.
Nota Brasileira '
DAS/DAI/243/592.54 (22).
Em 28, de setembro de 1965.
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ExECUTIVO

ãcõrtio Aerctotoçrcmetrico Brasil-Estados Unidos da América

Senhor Embaixador;
Tenho a honra de acusar o recebimento da nota nc 217, de 22 de setembro corrente, na qual Vossa Excelência se refere ao: acôrôo entre os
nossos dois países, concluído por troca
de notas em 2 ele junho de L:,)r)2. acér ca de um programa ccnjuu:o para ';1.
eraooracão, no Brasil, de ·~~·i'Ü\~; aeronáuticas e mapas topográficos hem
comn expnme o entendímentc de 00vêrno dos Estados Unidos da América
de que o Brasil poderá guardar ao
seu poder os negatdvcr, ortgmaís dás
rctozranes.
2.
Em ' resposta, informo a Vossa
Excelência que o Governe oraslleíro
concorda com êsse ponto G' vista e·
que a presente nota e a nc 277, acima citada, constituem um ajuste entre os nossos respectivos Governo- tnterpretando o acôrdo em aprêço, eletuado pela troca de notas de 2 de junho de 1952.
Aproveito a oportunidade para "renovar a Vossa Excelência 'JS protestes
da minha mais alta constderaçâo.
A. B. L.

cooccuo

Bmnco.

.

A Sua Excelência o Senhor Lincoln
Gordon, Embaixador dos Estados Unidos da América.
DECRETO N9 58.734
JUNHO 'DE 1968

DE

27 DE

Autoriza a cidadã brasileira vunorta
Malloy de Rezende a pesquisar caZ~
cária e caleita no município de t-earo Leopoldo, Estado de Minas GeTais.

O Presidente da República, usando
L!.~ atribuição que lhe confere orartrgo 87, nc I, da oonstttuieào e' nos termos do Decreto-lei no 1.985, de "29 da
Janeiro de 1940· (Código de Minas).
uecreta:
Art. 19 Fica autorizada a creaca
brasileira _Vietoria Malley de Reaende. a pesqúísar" calcário e calcíta em
terrenos de sua propriedade no Iugar denominado Várzea dos Macacos,
distrito de Fidalgo, munícípíc de Pedro Leopoldo,Estado de Minas Ge ..
raís, numa área de onze hectares e
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vinte e cinco ares 01,25 ha); delímítada por um retângulo, que tem um
vértice a quarenta e três metros
(43. m) , no rumo magnético de vinte
e oito graus nordeste (289 NE), do
entroncamento da estrada. pública pa.~
ra Várzea dos Macacos, com a rodovia Pedro Leopoldo -

Fidalgo e os

lados, a. partir .dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos mago
néncos: quatrocentos e cinqüenta metros (450 m) , quarenta e deis graus
nordeste (4'2Çl -NE); duzentos e cínqüenta metros (250 m) , quarenta e
oito graus noroeste (489 NW).
parágrafo único. A execução da
presente autorização, fica sujeita ás
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto til? 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e. da Resolução nc 3

de 30 de abrtlvde 1965 da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização" de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizaçeõs de Peso
quisa.
Art. 39 Revogam-se as dlsposlções
em contrário.
Brasília; 27 de junho de 19G6; 145"
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANco

NQ

58.735 -

JUNHO DE

de trezentos e noventa e oito hectar.es (398 ha) , delimitada por um retângulo, que tem um vértice a mil novecentos e dez metros (1.91Qm) no
rumo magnético de sessenta e três
graus sudeste (639 SE) do canto sudeste (SE) da casa' de Eloy Araujo
de Mendonça e Silva e os lados dívergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
mil quatrocentos e cinqüenta metros
(1.450m), oitenta e um graus sud-este
(81') SE);. mil novecentos e noventa.
metros (1. 990m) , nove graus sudoeste
(9' SW.)

Parágrafo único. A execução da
presente autorlzaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de fevereiro da _1963 e da Resolução n? 3,
de 30 de abril de 1965 da Comlssão .
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica.
dêste Decreto, pagará a taxa de - três'
mil novecentos e oitenta cruzeiros
(Crg 3.920) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrtcâc
TIa. livro próprro de Registre das Autorizações de pesquisa.
AJ.·t. _3 9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasllia, 27 de junho de 1956;· 14.5.9
da Independência e 789 da República.
li. CASTELL(j BRANCO

Mauro Thibau

Mauro Thibau

DECRETO

tóra, Estado do Maranhão, numa área

DE

27

DE

1966

DECRETO

NQ

58.736 1966

DE 27 DB

JUNHO DE

Autoriza o cidadão brasileiro Eloy
Araujo de Mendonça e Silva a pesquisar enscôfre no municipio de Tutóia, Estado do Maranhão.

Autoriza o cidadão brasileiro Benedito
Cctomacio a lavrar doloiniia no m1J,.nicipio de Pirapora do -Bom JesúS,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 ne I da Constituição €: nos têrmos do Decreto-lei nc L985 de 29 de
janeiro d-e 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Eloy Araujo de Mendonça o
Silva, a pesquisar enxôfre em terrenos devolutas, do domínío . do Estado
do Maranhão no lugar denominado
.ãrpoador, distrito e Município de Tu-

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 nv I da Constdtuíçào e nos têrmos do Decreto-lei no 1.935 de 29 de
janeiro de' 1940 (Código de Minas") ,
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Benedito Cctómácio a lavrar dolomita em terrenos do Sitro
88,0 Roque, de sua propriedade e de
Guermo Merli, situados no distrito e
Munícípío de Pírapora do Bom Jesus,
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Estado de São Paulo, numa área de
dezesseis hectares (16 ha) , ümnada
ao norte (N) pelo córrego do Píndaré,
ao sul (8) pela estrada velha do Pmdaré. a este (E) pela aívisa cem o
sitio Pindaré e oeste (W) por uma
reta que passa próxrma à 5e.:H.:' do
imóvel São Roque, área essa rterírmtada por um polígono místtlíneo assim
descrrto: o primeiro (19) lado é o trecho da linha de testada, da estrada
velha do Pindaré, que começa num
ponto a quarenta metros. (40m; DO
rumo verdadeiro de sessenta e seis
graus quarenta e. dois 'minutos noroeste (66 Q 4'2' NW) e termina na divisa entre os sítios S0.0 Roque e Pmdare; o segundo (29) lado, acompanha
a cêrca divisória partindo da est-ada
citada com o rumo verdadeiro de quarenta e seis graus e dezoito minutos
nordeste (46Q 18' NE) alcançando o
córrego do pmdaré ; o quarto (49) lado
é um segmento retilíneo que parttndo
do vértice inicial na estrada velha do
Pindaré, com rumo verdaderro Quarenta e nove graus e dezoito minutos
nordeste (499 18' NE), alcança o córrego do Píndaré: o terceiro (39) lado
é o córrego citado no trecho compreendido entre as extremidades do segundo (21?) e quarto (4Q) lados descritos. Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e dos arts. ,32, 33, 34 e suas
alíneas, além das ecguíntes e de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A 'execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo. Decreto nv 51.726, de 19 de teveretro de 1963, e da Resolução nc 3 de
:30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear,
Art." 21" O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tributos a que forem devidos à, União,
ao Estado e ao Mumcipio, em. cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas,
Art. 3Q Se o concesstonarrc da autorização não cumprir qualquer das
obrigações' que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4Q As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e

subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Códi~o de Minas.
Art. 59 O concesslonárto da autorização será Irscallzado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados na
art. 71 do mesmo Código.
Art. '69 A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será transcrito no livro próprio de Registro das
Autoràzaçôes de lavra, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
ccrs 600).
Art. 79 Revogam-se as díspcsíções
em contrário..
Brasília, 27 de junho de .1966; 145'"
da Independêncra e 789 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N'?

58.737

DE

27

DE

JuNl-IO DE 1966

Autoriza o cidadão brasileiro Eloy
Araujo de ~Mendonça e Silva a pesquisar enxotre no m.unicípio de Tutóia, Estado do Maranhtio.

o presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 nc I da Constttuiçào e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.118) de 29 de
janeiro de. 1940 (Oódígo de Mínas) ,
decreta:
Art. 19' Fica autorizado o cidadão
brasrleírc Eloy Araujo de Mendonça
e Silva a pesquisar enxôtre em serrenos devolutas .do domínio do EstadO
do Maranhão no lugar denominado
Arpoador, distrito e munícípto {'lf 'I'utóía, Estado do Maranhão, numa área
de quatrocentos e quarenta e cinco
hectares (445ha), delimitada por um
polígono irregular, que tem. um' vértice a mil cento e trinta "2 cinco metros (l.135m) no rumo megnétíco de
sessenta e nove graus e quarenta G
cinco mmutos sudoeste (69~ 45' SW)
de canto sudoeste (SW) da casa de
residência de Eloy Arau lo de Mendonça e Silva e os lados a partir desse
vértice, os seguintes comorímentos e
rumos magnéticos: 9.0i::. -ml setecentos.
e sess-enta metros (2.760m) oitenta e
um graus sudeste (819 SE); mil e novecentos metros Cl, 900m) , nova graus
sudoeste (9Q SW); seiscentos e emqüenta metros ,(650m), .oitenta e um.
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graus noroeste (819 NWr; q-unherttos
e oitenta metros (580m) , quarenta e
dois graus e quarenta e crnco minutos
noroeste (42 0 45' NW); mil e trezentos metros n .300m), cinqüenta e oito
graus e trinta minutos noroeste ... ,
(589 30' NW); o sexto (6 9) e último
lado é o segmento retilíneo que partindo da extremidade rlo quinto (59)
lado descrito vai ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujerta às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51:726, de 18 de fr:l·
vereíro de 1963 e da Resolução nv 3,
de 30 de abril de 1955, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil, quatrocentos e cinqüenta cruzei.ros «ss 4~450) e será válido por
dOIS .(2) anos a. contai da data da
tranecríção no livro própr.io de R"gistrc das Autorizações de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dísposlçõea
'em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1966· 1459
{:ia Independêncra e 789 da Repú.'bUca
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECHETO N9 58. 738 ~
JUNHO DE 19Si3

DE

27

DE

.Renovu o Decreto n9 .52.233, de 9 de
julho de 1963

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
27, nc I, da Constituição e nos têrmos do Decreto..-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Miaas) , decreta:
Art. 19 Fica. renovado, pelo prazo
improrrogável de um O) ano, nos
sêrmos da letra "b" do art. 19 do Decreto-lei nv 9.605, de 19 de agosto de
194B, a autorização concedida ao cídadão brasileiro Roberto Cohen, pelo
Decreto nc 52.233, de ,9 de Jurbo de
1963, paro.. pesquisar cassiterita, no
Iugar : denominado Coté, distrito e
município de Porto Velho, no 'I'errltório Federal de Rondônia.
Art. _29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste deereto, pagará a taxa de. cinco mil

cruzeiros (Cr$ 5.000), e será trenscrlta' no livro próprio de Registro das
Autorízaçôes de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se - as disposições
em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Th1bau

DECRET-O N9 53.739 JUNHO DE

DE

'27 DE

1966

Renova o decreto nt? 52.250, de 9 aé
Julho de '1963,

O presidente da Repúblíca, uaanao da atribuição que lhe contere o
art. 87, nv I, da Constttuíção e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Códig·o de Minas),
decreta:
Art. lQ Fica renovado pelo prazo
Improrrogável de um (1) ano,' nos têrmos da letra "b" do art. 19 do Decreto-lei nv 9.605, de -19 de "agôsto
de 19M>, a autorizaçâo concedida ao
cldadâc brasüeíro Roberto Cohen, pelo
Decreto nc 52.250, de 9 de julho de,
1963, para pesquisar cesaitertta, no
lugar denominado Pascana, distrito e
município de pôrto Velho, no Território Federal de Rondônia.
Art. 29 A presente 'renovação, qUE'.
será uma .vla autêntica dêste decreto,
pagará a taxa de cinco mil cruzeiros
(Cr$ 5.000) e será transcrito no livro
próprio de Registro das Autorizações
de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1966; 1459
da Independência e 730 da República.
H. CAsTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N5' 53.740 JUNHO DF. 1[166

DE

28

DE

Aprova as Normas Técnicas Especiais
(:~o- Código Nacional de Saúde, para
Assistência e Proteção à Maternidade, à -Infância e à Adolescência.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lheccnfere o art.
87, item I, da Constituição, -e nos
têrrnos dos artigos 8.'? e 131 do Có~
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-dígo Nacional de Saúde (Decreto 'número 49.974, de 2t1. de janeiro de 1961)

.decreta:
Art. 1Q Ficam aprovadas as Normas
'I'écnícas Especiais do Código Nacío.nal de Saúde, para Assistência e Proteção à Maternidade, à, Infância t: à
Adolescência, que com este baixa..
Art. 2.9 1tste Decreto entrará em
vigor na' data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 38 de junho de ,1966; ] 459
da Independência. e 7B.Q da Repúbt.ca.
H. CASTEJ~LO BRANCO

Raymundo de Britto

NORMAS TJ3:CNICAS ESPECIAIS DO
CóDIGO NACIONAL DE SAúDE
PARA ASSISTJ3:NCIA E PROTEÇAO
·A MATERNIDADE, A INFANCIA
E A ADOLESCf:NCIA
CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 1.9 O órgão competente do Mímstérto da Saúde coordenará tôdas
as atividades nacionais relativas à
assistência e proteção à maternidade,
à infância e à adolescência, orientando a criação e funcionamento de instituições oficiais ou particulares, estt.
Ululando-as e amparando-as.. especialmente através de:
a) prestação de assistência, técníca.;
b) concessão de auxílios:
C) realização de inquéritos, estudos
epidemiológicos e outras pesquisas;
d) elaboração de planos de aasístêncía alimentar;
e) promoção de medidas preventí-

vas:

f) contribuicão à educação sanitária; e
fi) concessão de auxílio para formação, treinamento e aperfeiçoamento
de pessoal técnico.
Art. 2.9 O estímulo às-atividades nacfonaís de amparo à Maternidade. à
Infância e à Adolescência rar-se-é; de
modo especial, mediante assistência
técnica e a cooperação fínanceirà.
Art. 3.9 A assistência técnica às
instituições públicas e partdculares,
-deatlnadas ao -exercício de quaisquer
.ativídades concernentes aos problemas
·da maternidade, da ínfâncía e da ado-

EXECU':::IVO

55.

Iescênoía.. obedecerá a planos gerais,
parciais ou especificas, segundo visem
à solução das questões comuns a serviçcs e obras ou restritos a determinados
aspectos técnicos e doutrinários ou
ainda que se refiram a limitada área
geográfica.
Parágrafo único - A assistência
técnica e a administrativa VIsam
s.prtmorar o funcionamento dessas
instituições e uniformizar seus métodos de trabalho.
Art. 49 Os planos de trabalho CO
órgão do Ministério da Saúde encarregado da _assistência e' proteção a
maternidade, à infância e à adotescêncla, terão caráter normativo, fixando, nos programas de utilização
dos recursos que lhe forem destinados, as bases da política de proteção
e assistência materno-infanto-juvenil
a ser adotada. em todo o País, pelas
entidades oficiais e particulares.
Art. 5.'.l Os planos de trabalho serão elaborados com base em estudes 2
inquéritos e terão caráter de integracão tanto em relação às atividades nos.
órgãos do Ministério da Saúde,
no plano geral do desenvolvimento
nacional.
'
§ t.c Será dada prioridade aos planos que atendam a problemas médíco-sociais mais relevantes da maternidade, infância e adolescência, destínados a beneficiar maior número
de pessoas, tendo em vista as peculiaridades regionais e locais.
â 2.9 Os planos de que trata êste
artigo terão ainda por objetivo cola"
borar na superação do paupertsmo, da
doença, da ignorância, da má habttacâo. dos hábitos anti-higiênicos, dos
desatustamentos pstco-emoctonats, no
fomento da produção, no aumento
da. renda média "per captta" e do
poder aquisitivo do povo, no -melhoramento de seu padrão de vida e no
fortalecimento da família.
Art. 5.'? Mediante acôrdo, poderá
o órgão próprio do Ministério 'da SaÚde executar diretamente, em qualquer unidade, da Pederacão. serviços
locais de prote-" à maternidade, à
infância e à adolescência.
Art. 7.'.l A assistência técnica à iniciativa particular, para o desenvotvtmenta da campanha nacional de l,)TO·
teção da maternidade, da infância e
da adolescência, proporcionada pelo
órgão próprio do Ministério da SaÚ-

como
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de, terá sentido de estímulo e de
coordenação de esforços, iam ais pretendendo despersonalizá-la na con.
dução das soluções dos problemas
médico-sociais a que se propõe.
Art. 8.9 O órgão competente do
Minfstérfo da Saúde, encarregado da

asslstêncía e proteção à matermdade, à infância e à adolescência, procederá ao registro e manterá organizado e atualizado o cadastro das íristltulções de proteção materno-infanto-juvenil exístantes no País.
Parágrafo
único. As Instdtulções
particulares, sujeitas a' registro, amesentarão, para êsse fim, os documentos exigidos na legislação vigente.
Art. 9,9 As medidas para propor-

ctonar o bem-estar rtsrco. mental e
social da criança e do adolescente,
víasrâo. de modo geral, a:
a) saúde pré-nupcial, pré-concep.,
olonal ;
b) saúde
pré-natal, natal e néonatal;
c) saúde Infantfl ; e
d) saúde pré-escolar e escolar.
Parágrafo único. As atividades de
que trata êste artigo incluirão, necessàrtamente, o Serviço Social correlato.
Art. 10. Para alcançar os objetivos
referidos no artigo antertor, deverse-á estimular e proporcionar, de modo sistemático, através' da rede de 3e1'viços oüctaís e particulares:
a) exames pré-nupciais e adequada
educação sanitária, visando a uma
progênie sadia;
t» assistência natal e neo-natal,
devendo as maternidades, para roer
Jhcr atender a êsses serviços, manter
em funcionamento consultórios prénatais, e, sempre que possível, AS:5i~
~ência Obstétrica
Domícfllárta, cahendo à pessoa que assistir ao parto
promover a profilaxia da ínfeccãc
umbelical. da oftalmia purulenta do
recém-nascido e outras medidas incacadas;

c) cuidados especiais. das autoridades sanitárias e dos prçflssfonats
que atendam 8.8 'mâes e aos laetentes
no que respeita à amamentação ao
seio' materno. Do mesmo modo, quanto à altmentacâo dos infantes, dos
pré-escolares e dos escolares. a fim de
serem proporcionados os metes ne-

cessártog e adequados, prtncípalmente junto aos pais e responsáveis;
d)a realização de exames penódicos de saúde para alunos, pioressôrea e funcionários elos estabetectmentos (públicos ou particulares)
destinados à recreação, educação e
ensino, além da exigência do atestado
de saúde do pré-escolar e do escolar.
para admissão nesses estabelecimentos.
CAPITULO II

Cooperação Financeim

Art. 11. A concessão de auxtlios,
subvenções e ccntrtbuícões aos astados, Territórios, Municípios e Instituições particulares filantrópicas que
tenham por finalidade a rprcteçâo da
maternidade, da infância e da adolescência, obedecerá a planos de aplicação, discriminados e justificados,
nos têrmos do- Artigo 5.<:' das presentes
no~mas técnicas especiais.
Parágrafo único. As instituições de
amparo materno-infantil existentes
no País, para' que possam receber dos
cofres da União quaisquer auxílios,
subvenções, contribuições ou outras
formas de ajuda financeira, deverão
submeter, previamente, 'ao' órgão pró,
prio do Ministério da Saúde o programa de trabalho relativo à aplicação dos recursos em referência.
Art. 12. Os. planos de cooperucâo
financeira com RS entidades oficiais
e particulares de proteção e assistência médico-social da maternidade. da
infância e da adolescência serão'
anualmente estudados e submetídoa
ao Ministro de Estado, sempre obcdecidas os seguintes critérios:
a) os planos de aplicação de recueaos financeiros destinados ;1.0 desen,
volvimento da campanha nacional de
protecão e assistência' médica e social
à maternidade, à infância e à adclescência, serão organtzadoe com a observância das leis gerais que regulaur
a concessão, de auxílios, subvenções f;
contribuições;
b) serão contempladas somente as
entidades que incluam em seus objetivos a proteção' da maternidade, d3
infância e da adolescência e cujos t~S
t2tUtOS estejam registrados na forma
do parágrafo único do art. 8.°;
c) será dada prioridade às entidades já existentes, que desenvolvam
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atívídadea de natureza preventiva,
-que se dediquem aos temas básicos da
maternidade, da infância e da adolescência e o apoio à criação de novas
entidades somente será concedido nos
.casos tecnicamente indicados; e
d) os serviços federais
regionais,
subordinados ao órgão próprio do Mi..
nistéric da Saúde, -de acordo com as
instruções r e c e b i das, organizarão
anualmente a proposta dás planos de
aplicação de recursos, acompanhada
de justificativa em cada caso.
CAPITULO

m

.Serviços e Obras de Proteção à. Ma~
ternuuuie, à Infância e à Adolescência

Ar t, 13. A ampliação da rêde nacíonal de instituições de proteção a
maternidade, à infância e à adolescência será feita mediante o incentive à organização de entidades particulares Estaduais, Territoriais e Munícípaís, objetivando a criação de novas obras médicas e sociais de todos
os típoe,
Art. 14. Serão adotadas medidas
visando à eficiente utilização das entidades de proteção à maternidade à
infância e à adolencência, objetivando-se seu funcionamento efetivo e seu
rendimento máximo.
Art. 15. Serão estimuladas e auxiliadas, técnica e' tmanceiramente, a
criação e o funcionamento' de maternidades. e postos de puericultura, bem
como de serviços de reidrataçâo. de
higiene pré-natal. e ínfantíl, de assís,
têncía obstétrica domiciliária, de Iactários, cantinas e bancos de leite humano, de creches, escolas maternais e
jardins de infância, -de puptlelras, lares maternais, casas da criança, clínica de orfentaçâc patcológica, ambuíatórios e outras entidades adequadas.
Art. 16. As instituições de asststênela e proteção à maternidade, à infância e à adolescência serão, para
fins de uniformização, assim conceituadas:
1. Consultório pré-natal é a
unidade de serviço que tem por objetivo cuidar da saúde das gestantes,
desde o início da prenhez até às vésperas do parto.
2. Maternidade - é o estabelecimento. de tipo hospitalar, que tem
.por objetivo a assistência obstétrica

antes: durante e após o parto, íncluín,
do os cuidados devidos ao recémnascido, até o momento da alta.
3. Abrigo Maternal - é a Instituíção destinada a receber «lâe e!:'~ilho
egressos da- Maternidade e que, comprovadamente, necessitam de amparo
50c10.l.

4. Consultório de Higiene Infantil

.-- é a

unidade de serviço que tem
por objetivo a preservação e aprtmoramento da saúde das crianças até 2
anos.
5. Lactório ---c-~ é a ínstdtuíçâo destinada à assistência alimentar dos
lactentes que, mediante prescrição
médica. tenham de substituir a amamentação natural por alímenraçao
mista ou artificial, preparando ou
fornecendo os .alímentos e regimes
rtretéticos prescritos.

6. Cantina Maternal - é a unidadade de servíco destinada a' propiciar
nutrtees, pelo menos
às gestantes
uma vez ao dia, uma refeição balanceada.
7. Põsto de Puericultura - é a unto
dade que compreende Lactário, Consultório Pré-Natal, Consultório de Higiene Infantil e Cantina Maternal.
8. Creche é o estabeleclmento
destinado a cuidar de crianças sa,
dias,_ de 2 a 30 meses de idade, durante o trabalho dos pais fora do
lar.
9. Escola Maternal - é o estabelecimento destinado a ajudar a educação doméstica de crianças sadias.
de 2,5 a5 anos de idade.

e

10. Jardim de Infância - é a ínstítuíção que visa promover a sociabilidade de crianças sadias de 5 a 6
anos. '
'
11. Banco de Leite Hunúmo - é o
estabelecimento que, sob ccntrôle
médico, adquire as- sobras de leite
materno das nutrlzes cujos rilhos se
desenvolvam normalmente, destínandoêsse alimento natural a lactentes
que dêle necessitem:
12. Pôeto de Hidratação - é -a uni . .
dade de serviços médicos especialmente equipada para o tratamento
de crianças vítimas de distúrbios do
equilíbrio hidro-eletrolítico.
'
13. Centro de Orientação Infanto....
Juvenil é a instituição destinada
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ao atendimento de menores que apresentem problemas de ajustamento em
relação à. família e à sociedade.
Parágrafo. único .. outras institui..
ções, que não as enumeradas neste
artigo, serão .conceíbuadas pelo ór.
gão competente do Ministério da
Saúde.
Art. 17. Os planos de assistência
alimentar, para o combate à desnu-

trição. terão por base o estímulo à
amamentacêo materna e o tomento
da produção' de alimentos no País.

dando-se prlortdade "aos produtos 1'1em; em proteínas, sais minerais, gorduras e vitaminas.
Art. 18. O combate às doenças
transmissíveis será orientado no segulnte sentido: Incremento das vaemacõea preventivas contra doencas
próot-ias da Infância; estímulo à P"O~
ducâo das respectivas vacinas: dttusão da eôucacâo sanitária: incentívo à prática dos exames periódicos de
saúde e outrae medidas adequadas.
Art. 19. Ocomb~te às dtaeréías e
enterttes será conduzido mediante o
estimulo ao uso da água potável. e a
prática de medidas médico-sanitárias
indicadas.
Art. 20. A luta contra as entereparasltoses terá por base a instalação
e 'uso de e oarelhos sanitários e r'le
fossas hlglênicas, sem prejuízo da
adoção de outras medidas cabíveis,
cApiTULO V

Proteção Social da Maternidade, da
Iníá'Tfcia e da Adoleecéncía

Art. 21. A proteção social da maternidade. da infância e da adolescênore será feita por todos os meles que
visem ao fortalecimento da famüla.
Parágrafo único. Os problemas dRS
menores 'abandonados e transviados
devem ser equacionadosem têrmos
de 'fortalecimento da ramüta e o íntemamento dessas crtencas deve ser
oportunamente substítuídc por técntces adequadas. incluindo a adoção, a
colocação familiar e outras.
Art. 22. Os planos educatdvcs terão
como fundamento
a utilização dos
mats modernos recursos audlo-vlsuais,
õe pnblícacões, de curses populares,
de exnoslcões e de associações de benef!ciários, visando a vulgarização da

puericultura, à aquisição de hábitos
de higiene e desenvolvimento das habilidades manuais, de atividades artezanals, agrárias, culinárias 8 outras.
Parágrafo único - A' acâo educa..
tiva, através de campanhas, será de..
senvolvída progressivamente em t0(10
o Pais.
Art. 23. A prevenção dos acidentes.
na mrãncta terá. sempre por base medidas educativas.
Art. 24. As crianças e os adolescentes portadores de desajustamentoa
emoctonaía. que poderão conüuzrr 21·
desordens de comportamentos de vários tipos, incluindo perturbações de
natureza psioossomátdca, serão aten ..
dídoa através de servíços de Ortentacão Infanto-Juvenil, que terão como
finalidade a prevenção de distúrbios
mais graves na vida adulta.
CAPÍTULO VI

Estúdos e Pesquisas

Art. 25. O órgão próprio do Mlntstério da Saúde manterá um instituto
de pesquisas de natureza bio-médicosocial, destinado ao estudo das seguintes questões:
a) fenômenos sociais relacionados
com a maternidade, a infância e a
adolescência; com a higtene Indivtdual da criança e, particularmente;
com os processos de alimentação do
lactente;
b) aspectos de patologia médica e
cirúrgicas da crlanca. particularmente do recém-nascido e do lactente,
suscetlvets de -contribuir para o ccnhecímento dos fatôres de morbidade
e mortalidade; e
C) puericultura pert-concepcional e
peri-natal, bem como a assistência aoparto e ao puerpério.
r

Parágrafo único. Atenção esnectar
será dada às pesquisas sôbre o desenvolvimento perco.motor das crianças
subnutr-idas.
Art. 26. O Instituto de estudos e·
pesquisas a que se rerere c artiac anterior constituirá a base de tôdas as
ínvestígacões médico-socíaís que posSBm interessar ao desenvolvimento da
camnanha 'nacional de- proteção à
maternidade, à infância e à adorescêncía.
.
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CAPÍTULO VU

Díspcsiçôee Gerais

Art. 27. Serã-o concedidos auxílios
para formação, treinamento e aperteiçoamento de pessoal médico e paramédico.
Art. 28. O órgão do' Ministério da
Saúde encarregado da assistência e
proteção à maternidade, à infância e
à' adolescência, expedirá as instruções
necessárias ao adequado e correto
cumprimento destas normas.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1966
-

Raymundo de Britto, Mínlstrc da

Saúde.

Art. 49 As despesas com a execucãe
dêste decreto serão atendidas p~elG
credito especial de que .ta-ata o Decreto nv 54.016, de 13 de julho de 1964,
(te conformidade com o disposto no
art. 42 da Lei n« 4.345, de 26 de junho
de 1964, e pelos recursos orçamentáTios próprios.
Art. 59 As vantagens fínanceíras
decorrentes do presente decreto vigoram a partir de 19 'de junho de 1964,
salvo quanto às readaptações efetuanas posteriormente a essa data ..
Art. 69 nste decreto entrará em vigor na data de sua publfcaçâo, .revogadás as disposições em contrário.
Brasilia, 28 de junho de 1966;

145~

da Independência e 789 .da República.

DECRETO

N9

58.741 1966

DE

28

DE

JUNHQ DE

Classifica os cargos de nível superior
do Ministério da Educação e Cultura e dispõe sôbre o enquadramento
de seus atuais ocupantes:

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o' artigo 87, item l, da .Constítuíçâo, e ,de
acôrdo com o art. 99 da Lei número
4.345, de 26 de junho de 1964, e reapectíva regulamentação, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a -classífíoaçãn dos cargos de nível superior
(Anexo l), bem como a relação nomíDal dos respectivos ocupantes (Anexo
lI), do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente e Suplementar - do Ministério da Educação e Cultura.
Ar~. 29, A
classificação prevista
neste decreto. com referência ao pessoal beneficiado pela Lei nc 4.069, de
11 de junho de 1962, não altera o caráter provisório do respectivo enquadramento, nos têrmos do item II do
art. 49 do Decreto nv 5'4.015. de 13 de
julho de 1964, alterado' pelo de núme11'0 54:.240, de 2 de setembro do mesmo
ano.

Art. aç O órgão dé pessoal competente apostdlará os titulas dos servidores abrangidos par êste decreto, ou
expedirá portaria declaratória aos quê
nao os possuírem.

H.

CASTELLO

BRANCO

rear« Aletxo
Os anexos a que se refere. o
inclusive a relação nominal do
19, foram publicados no D.a.
de junho de" 1966, e retificados
19-7-66.
DECRETO N9 58.745 JUNHO DE

texto,
artigo
de 11
no de

DE 28IJ1!;

1966

Declara de utilidade pública a Asso..
dação Brasileira de Cerâmica com
sede em São PÇLulo. Estado de sõo
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, item I,da Constituição Federal e atendendo ao que consta do
processo M.J.N.I. 57.103, de 196~
decreta:
Artigo único. ~ declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei nc 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, a Af:,soclaçâc Brasileira de Cerâmica com
sede em São Paulo, Estado de Sâo
Paulo.
Brasília, 28 de junho de 19-66; 1459
da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mem de Sá
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DECRETO N.9 58.747

DE 29 DE

.JUNHO DE 1966

Prorrcça

O prazo de· mteroençõo jeaeroi, no Estado de Alagoas.

o Presidente da República, usando
das atríbuíções que lhe confere o arbiga 17, itemII, e parágrafo único
do Ato Institucional n.c 2, de 27 de
outubro de 1965, e
Considerando que os motivos determinantes da íntervençâo federal no
Estado de Alagoas, nos têrmos do Decreto n.c 57.623, de 13 de janeiro de
1966, só desaparecerão quando eleitos
e empossados o Governador e Vie-eGovernador cesse. Estado;
Considerando que.o ato Complementar n.c 12, de 23 de junho de 1966,
flXQU para ésse fim a.; datas de3
r; 16 oe setembro do corrente ano;
Considerando que é, assim, indispensável prorrogar-se até a posse dos
eleitos o prazo de intervenção federal,
decreta:
Art. 1.9 E' prorrogado até 16 de setembro de 1966, o prazo da intervenção federal, no Estado de Alagoas, a
OUe se refere o Decreto n.c 57.623, de
13 de janeiro de 19ns.
Art. 2.9 .astc decreto entrará em
vigor ná data de sua publicação, reeogadas as disposições em contrário.
Brasilia, .28 de junho de 1966; 145.9
Independência e 78.9 da República.
H.

CASTELLO

Mem

ce

BRANco

c

H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO N9 58.749 -

DE 28 DE

.JUNHO DE 1966

Sá

DECRETO N9 58.748

e nos têrmos do Decreto-lei n« 2.784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. :f: concedida à Sociedade Navunidos Navegação S/A, com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, autorizada a funcionar através de Decretos Federais, o
último dos quais sob o nv 56.212, de
30 de abril de 1965, autorização para
continuar a funcionar como emprêsa
de navegação de cabotagem, com as
alterações estatutárías apresentadas e
com o capital soc.ei elevado de Cr$ ...
391.442.000 (trezentos e noventa e um
milhões, quatrocentos e quarenta e
dois mil cruzeiros) para Cr$
.
66oQ.43G.OOO (seiscentos e sessenta e
quatro milhões, quatrocentos e trinta
e seis mil cruzeiros), por meio da correção monetária dos valôres do Ativo
imobilizado, nos têrmos da Lei núme1'0 4.357, de 16 de julho de 1964, capital êsse dividido em 664.436 (seiscentas e sessenta e quatro mil, quatrocentas e trinta e seis) ações ordlná-:
rias, nominativas, do valor unitário de
Crg 1.000 (um mil cruzeiros), dista-ibuídas com base na' Lei .nv 2.180, de
5 de fevereiro de 1954, consoante resoluções aprovadas em Assembléias Gerais Extraordínár.as, realizadas a 29
de abril de 1965 e 28 de junho ds
1965, obrigando-se á mesma socícdade a cumprir integralmente as .leis
e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da presente autorização.
Brasília, 28 de junho de 1966; 1459
da Independência e 78 da República.

DE 28 DE.

J'.UNHO DE 1966,

Concede à Sociedade Navunidos Navegação SIA, autorização para continuar a funcionar como emprêsu de
na~egaçaode cabotagem.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçáo que lhe confere o art.
87, ínciso I, da Constituição, Federal,

Exclui da proibição constante do artigo 59 do Decreto n9 57.630, de 14
de janeiro de 1966, a nomeacão interina para o cargo vago que especifica, do Ministério da Educação e
Cultura

O Presidente da República, usando
da atrtbulçâo que. lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica permitido o provímente interino de Um cargo de Professor de EnsIno Especializado, código
EJC-509.14~A. do Quadro de Pessoal -
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parte permanente, do Ministério da
Educação e Cultura.
Art. 2 9 aete decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, refogadas as disposições em contrário.
Brasília,' 28 de junho de 196$; 145Q
da Jndependênola e 789 da' República.
H. CAS'XELLO BRANCO
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Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul.

Brasília, 28 de junho de 1966; 145(l
da Independência e 78Çl da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mem de Sá

DECRETON? 58.751

DE

28

DE

JUNHO DE 1966

Pedro Aletxo

ao

DECRETO N9 58.749-A JUNHO DE 19ô6

DE

28

DE

Declara de utilidade pública a Santa
Casa de Misericórdia de; Partuuõa,
com sede em, Parnaíba,' Estado do
Piauí

O Presidente da República" usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. item I. da Constituição Federa! e atendendo ao que consta do
Processo M.J.:N".I. nc 8.616, de 1965,
decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do, art. I?
da Lei nc 91, de 28 de agôstc de 1935.
combinado COm o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 50.517,
de 2 de maio de 1961, a Santa Casa
de Misericórdia de Parnaíba, com sede
em Parnaíba, Estado do Piauí.
Brasília, 28 de junho de, 1966; 1459
da Independêncía e 789 da República,
Mem de Sá.

JUNHO DE

19$6

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item r, da Constítmçao, e de
acôrdo com o disposto no art. 99 do
Decreto nc 57.651, de 19 de janeiro
de 1966, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a anexa alteração assinada pelo Ministro da
Indústria e do Comércio, do .Cítulo
lII, arts. 27 a 42. do Regime rto da
Secretaria do Comércio, do Ministério da Indústria e do Comércio. baixado pelo Decreto nc 534, de 23 de
janeiro de 1962.
Art. 29 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárro,
Brasília, 28 "de junho de 1966, ~4S9
da Independência e 78Çl da República.
H. CASTELLo BRANCO
Paulo Egydio Martú'/,s

H. CASTELLO BRANCO

DECRETO NQ' 58. 750 -

lltspõe sôóre alteração
eecanento
da Secretaria do Comércio, dó 1I-lirustério da Ituiüstria e 'lo -Jcmér-.
cio e dâ outras providências.

DE

28

DE

Declara de utilidade pública o Sanatório Belém, com sede em Pórto
Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul
-

O Presidente da República, .usando
da atríbúíçâo que lhe confere o artigo 87,' item 1, da Constituição Federal e atendendo ao que consta do
Processo M.J.N.I. no 52;043, de 1965,
decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública,' nos têrmos do art. 1Q
da Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 19, in tine, do
Decreto nc 50.517, 'de 2 de maio de
1961, o Sanatório Belém, com sede em

REGIMENTO DA SECRETARIA DO
COMjj;RCIO. DO MINISnRIO DA
INDúSTRIA E DO COM",RCIO
TÍTULO III

Da Departamento. Nacional de
Reaístro do Comércio
cAPÍTULo I

Da finalidade

Art. 27. O Departamento Nacional
de Registro do comércio "(DNRC).
diretamente subordinado a secretaria do Comércio, tem por finalidade:

I -

NO,PLANO TÉCNICO

supervisionar, orientar e coordenar, em todo o território nacíonat, as
a)

662

autoridades e os órgãos incumbidos
da' execução do registro do comércio
e atividades' COnexas;
b)

expedir as normas para- o fim

supracitado, solucionando as
ocorrentes na interpretação e
ção das leis, regulamentos e
normas federais;
c) colaborar com as Juntas

dúvidas
aplicademais

Comerserviços
pertinentes ao' registro do comercio
e atívídádes afins.
ciais

Ir -

na

implantação

dos

NO PLANO ADMINISTRATIVO

atuar supletivamente, promoTendo ou providenciando .as medidas
tendentes a suprir ou corrigir ausências, falhas ou deficiências dos serviços do registro do comércio' e afins
em .qualqner parte do território na-

revista destinada a divulgar aspectos
do registro do comercio, vísando ao
seu aperfeiçoamento e à umtorme
apücaçâo das normas federais reguladoras;
h) exercitar os demais podêres decorrentes de sua competência. ou da
natureza de suas atribuições, na coutormidade das leis, regulamentos, regimentos e normas federais;
. i) determinar" visitas periédkM êe:.Juntas Comerciais, dando conueomenta ao Secretário-Geral, da situação de cada uma delas.

a)

cional;

CAPf'ru'l.o 11

Da organizaçllo

Art. 28. O Departamento Nacional
de Registro do Comércio (DNRC)
compreende:
I
Gabinete do Diretor-Gereã

b) organizar e manter atualizado o
cadastro dos comerciantes e das sociedades mercantis existentes ou em
ãuncionamanto no terrttorto nacional, (GD).
com a cooperação, em especial, das
fi - Divisão Jurídica do Registro
Delegacias Estaduais do Minístér!n da' do Comércio (DJRC).
Indústria e, do Comércio, das Juntas
In - Divisão de Autorizações e
Comerciais, dos órgãos representatívos do Comércio e da Indústria e, em Cadastro (DATC).
geral, das reparbíções públicas e enIV - Divisão de Orientação e 00tidades 'privadas;
ordenação _(DOe) .
c) exercer e promover, quando se
v - seção de Admtnístreçâo (SA).
evídencrar necessária, correição admí"
mstratíva nas Juntas Comerciais e
Parágrafo único. OS 61'G:~OS inteem suas Delegacias:
grantes do DNRC funcionarão perfetd) instruir e encaminhar os protemente articulados, em regime decessos e recursos a serem decididos
mútua colaboração, sob a ortentaoâo
pelas autoridades superiores, inclusive do Diretor-Geral' que, por ma vez, se
os pedidos de autorização ao Govêrno articulará com o .Secretário do CoFederal- para o tuncíonamenco de so- mércio.
ciedades mercantis estrangeiras e na-.
cíonaís, sempre 'que a lei não conteCAPiTULO UI
rir essa atribuição a outro órgão da
União;
Da ecmoetencsa dos 6rgtios do nee)
propor ou augértr aos podêres partamenic Nacional .de Registro ao
públicos competentes a conversao em
comercio
lei dos usos e costumes ou praticas,
mercantis de caráter nacional e a
SEÇÃO I
ad-oção, pelos meios adequados, Ije medidas ou providências atinentes ao Da Divisão Jurídica do Reg1str'J. do
registro do comércio e, serviços coneComércio (DJRC)
xos;
t) promover e efetuartestnõcs, reuArt. 29., A DJRC compete:
niões e publicações sôbre assuntos li..
I - Estudar tôda a matérra de
gados doe qualquer modo ao regtstro
do comércio e atividades correlatas; natureza jurídica do Departamento e
emitir parecer a respeito:
g) publicar, trimestral ou semestralmente, com a colaboração técnica,
TI - sugerir a apresentacao de disadministrativa e financeira das JUn~ posições legais e executivas concertas Comerciais, mediante convênio, nentes aos serviços e atividades afins
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Art. 31. A DJRc compreende:
do registro do comércio em geral e
do Departamento em partdcular e opíI - Seção de Processamento (SFr);
nar sôbre propostas com' aquela rtnaII - Seção de Documentaçàó .rurílidade;
_dica (SDJ).
TIl - colaborar no estudo e soluParágrafo único. Ficam c r 1a das
ção de processos ou propostas ue contratos, ajustes ou convênios -elacto- duas funções gratificadas simbolc 2-F',
nados com .assuntos OU encargos ce pertinentes, respectivamente, à. enecompetência do Departamento;
fia de cada uma das seções de que
trata êste artigo.
IV - elaborar e fornecer subsídios
de caráter jurídico e elementos de
Art. 32. São atribuições das seções
informação destinados à defesa do da DJRC, respectivamente:
Departamento em processos jüdícíais,
colaborando' amplamente em tal senI Seção de processament;)
tido com o Ministério público;
a) distribuir, após
o ecmpeteute
V - 'exercer ampla' fiscatízacão JU- despacho do Chefe da Dívisâo. JS prorídica sôbre a atuação dos órgãos in- cessos sujeitos à audiência dos Assiscumb-idos do registro do comercio. retentes Jurídicos;
presentando às autortdades acímímsb) preparar todo. o exnectíente da
trativas e às autoridades Judiciárias
DJRC, inclusive datilografar os parecontra abusos e infrações tiar:: normas ceres
emitidos pelos Asaisterrses Julegais, que constatar, requerendo tudo
que .se afigure necessário à salva- rídicos;
c) elaborar 3. súmula mensal das
guarda óu restabelecimento dessas
atividades da DJRC, e remetê-Ias à
normas;
Divisão de Orientacão e Coo-rt-na-iao,
VI - emitir parecer nos recursos
para fins estatistfco e de relatório'
interpostos das decisões .das Juntas
.d) promover" enfim. as medidas e
para o Ministério da Indústria e. do providências
J\ perfeita
Comércio (art. 53 e seus parágrafos execucâo das necessárias
atividades e encargos
da Lei nv 4.726, de 13 de julhc de
1965) e nos processos de natureza tu- cometidos a DJRC.
rídica submetidos à constderacào do
Diretor-Geral do rieoertamento Na- Ir - seção de aocumeraaoao jU7idica.
cional de Registro do Comércio;
a)
organizar a biblioteca técnicoVII - requerer dllfgências. nos 1."1'0- jurídica do Departamento 'Nacional de
Registro do Comércio, com a -aquisicessas administrativos de responsabíItdaôe contra leiloeiros, tradutores pú- çâo, por compra ou assinatura de
obraa .c publicações de reeonhr ctda
blico" e intérnretes comerciais, aveItadores comerciais, corretores oficiais utilidade, a juízo do Diretor-Geral;
de mercadorias, admtnlstradores de
b) efetuar uesutrisas tlÍhlingrB.fif'as
armazéns gerais e outras categorias de caráter doutrinário e jurrsnr-rdensubmetidas por lei federal à sua f'ís- ctal, a rcsoéito dos 8ssun!;os' e matécalrzaçao:
rias que afetem ao registro dtl comérVIU --'- recorrer, para O 'VIinistro cio e serviços afins;
da Indústria e do oomércío, das dec) elaborar e manter atnnlizada a
ctsôes das Juntas Comerciais .prorert- coletânea das normas Ieetslatlvas, ad->
das com inobservância da .Iegfslacâo mínístratrvas e da iurtsnrudência., de
federal, sempre que não o' tízarçm as modo especial às referentes ao direito
Procuradorias Regionais das 'Juntas: comercial e registro do comércio:
d) organizar e manter atualizado o
IX - exercer os demais encargos
decorrentes da natureza de suas atri- arquivo de usos e praxes mercantis
assentados nas Juntas Comerctatá:"
buições,
e) remeter às Juntas Ocmer-tais e
Art. 30. Na DJRC serão lotados 5
(cinco) Assistentes Jurídicos do cua- suas Delegacias, cópias das decisões
dro do Ministério 'da jndústría e do administrativas sôbre assuntos que interessem ao registro do comércio e
Comércio, podendo, esse:1.Ümero ser
aumentado por ato do respectivo Mi- serviços correlatos;
t) zelar pela ordem e conservação
nistro de Estado, se O, exigir o vodas publicações e obras literárias.
lume do servíçó.
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§. 19 A distribuição de que trata a
alínea a do item I, ter-se -:'1 por ordem cronológica de entrada dos processos e será registrada em livro pró-

prio.

§ 29 As .publícações, obras literárias
e coletânea destinam-se' à consulta
dos servidores do Departamento no
ínrerêsse do serviço, podendo, no én-.
tanto, ser franqueado seu acesso a
qualquer pessoa, mediante; prévia autorização.
SEÇÃo TI

Da Divisão de Autorizações e Cadastro
(DATe)

Art. 33. A DATe compete:
I - Processar e examinar todos os
pedidos de autorização ou perrmssâo
ao Govêmo Federal para se constítuírem, alterarem ou funcionarem
no Pais, de sociedades nacionais ou
estrangeiras Sujeitas a esse regime,
respeitada a competência de outros
órgãos da Administração federal;
II - Organizar e manter atualízado o Cadastro -Geral das firmas
individuais e sociedades mercantis em
funcionamento no País, na contormidade de normas a serem expedruas
pelo Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Registro do Comércio;
III - Articular-se com as Juntas
Comercíaís, com as Delegacias do
MIC nos Estados e demais autorídades referidas no item lU do art. 4~
da Lei nv 4.726; de 13 de JUlhO de
1965, a fim de obter, permanente e
regularmente, os elementos e informações necessários à elaboração do
cadastro geral dos comerciantes e sociedades mercantis, do registro sistemático dos usos e prátícas comerciais
e da estatística relativa aos atos do
registro do comércio e atividades
afins.
Art. 34. A Divisão de Autorizações
e Cadastro (DATO) compreende as
Seções criadas pelo art. 89 do Decreto
no 57.651, de 19-1-66, alteradas, porém, suas denominações para, respectivamente:
1 - Seção de Autorizações (8.
Aut.)

II - Seção de Classífíoação de
Dados '(8CD)
III -t-. Seção de Expedientes e Certidões (SEC)

IV - Seção. de Cadastro (SC), COm
a seguinte subdivisão:
Turma de Cadastro da llJo Região
Geo-Econômica
Turma de Cadastro da 2l!- Região
Geo-Econômlca
Turma. de Cadastro da 3~ Região
Geo-Econômica
,
Turma de Cadastro da ~l} Região
Geo-Econômica
Turma de Cadastro da 51!> Região
oco- Econômica
Art. 35.. Incumbe às Seções da
DATe, respectivamente:
I - A Seção de .Autortzacõea <8.
Aut.j : receber, processar e examina!'
todos os pedidos de autorização ou
permissão do Govêrno Federal para
se constituírem, alterarem ou funcionarem' no Pais, sociedades mercantis
nacionais ou estrangeiras sujeitas a
êsae regime, bem como os casos de
cancelamento, respeitada a competência de outros órgãos da Administração federal.
II --,- A Seção de Classificação de
Dados:
a) promover a coleta dos elementos
e dados necessários à organização do
Cadastro nacional das pessoas fístcas
e jurídicas mercantis;
t» receber trabalhos que se destinem à computação, determinando o
tratamento' adequado as diversas teses de sua execução;
c) proceder a execução e superV-mão
de tõdas as fases do trabalho de processamentotde dados no equipamento
convencional e eletrônico;
d) classificar' e processar os dados
cadastrais, obedecendo as normas técnicas que para esse fim forem baixadas;
e) controlar e. remessa trimestral
dos dados cadastrais por parte das
Juntas Comerciais, comunicando as
irregularidades constatadas neste sentido.

lU - A Seção de Expediente e Certidões:
a) tomar as providências necessárias ao atendimento das, consultas e
àQs .pedidós·de informações sôbre cadastro oriundos dos Pcdêres Públicos:
b) instruir os' pedidos de certidões,
preparando os respectivos expedíentos:
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c) elaborar as súmulas mensais das
attvldades da Divisão de Autorizações e Cadastro e encaminhá-las à
Divisão de Orientação e Coordenação
para fins estatísticos, de estudos, de
planejamento e de relatório.

A Seção de Cadastro:
organizar e manter atualizado o
cadastro geral das firmas individuais
e _sociedades mercantis nacionais e
estrangeiras em funcionamento no
pais;
b) organizar e manter atualizado
o cadastro dos seguintes profíssíonàís
e respectivos prepostos: Corretores
Oficiais de Mercador-ias, Tradutores
públicos e Intérpretes Comercíads,
Avaliadores Comerciais, Administraàores de Armazéns Gerais e Leiloeiros.
Parágrafo único. As Turmas de
Cadastro das cinco regiões Oeo-Eoonômicas, compete organizar e manter
atualizado o cadastro das firmas Indíviduaít e sociedades mercantis em
funcionamento nas unidades federativas componentes das respectivas
Regiões.
IV a)

SEÇÃo UI

Da Divisão de Orientação
e Coordenação, (DOe)

Art. 36. São atribuições da DOC:
I - Realizar estudos e sugerir providências vísanô..o ao aperfeiçoamento
dos serviços do registro do comércio P.
atívídades conexas e à uniforme aplicação da legislação federal em todo
o território nacional;
l i - Orientar, coordenar e supervisionar, no plano técnico, os serviços do registro do comércio e atividades correlatas;
m - Prestar assistência técnica às
Junt3.s Comerciais, com a finalidade
de manter -regular o funcionamento
dos serviços que lhe estão afetos;
IV - Promover, diretamente ou em
articulação com as seções competentes, ões Delegacias Estaduais do
MIC, no plano administrativo, tôdas
as medidas tendentes Q suprir ausências ou deficiências que se verificarem .nos serviços do registro do comércío:
V - 'Preparar os elementos necessários ao atendimento das consultas
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de natureza técnica formuladas pelas
autoridades incumbidas do registro
do Comércio;
VI - Coordenar e sistematizar os
usos e práticas mercantis .assentados,
cdvulgando-os para conhecimento dos
interessados;
VII - c Propor ao Diretor-Geral do
DNRc a conversão de usos e práticas
mercantis mais generalizados em anteprojeto de. lei, sempre que julgar
oportuno;
VIII - Propor e orientar quaísuuer
reuniões de caráter técnico, cuja realização possa servir à· melhoria dos
serviços e procedimentos relacionados
com o registro do comércio e atividades. conexas;
IX - Elaborar mensalmente quadro
estatístico dos serviços de cadastro
geral e do registro do comércíc;
X - Publicar trimestralmente, com
a colaboração técnico-administrativa
e financeira das Juntas comerciais,
revista ou órgão técnico destinado a
divulgar aspectos do registro do comércío, visando ao seu aperfeiçoamento e à. uniforme aplicação das
normas federais reguladoras;
XI - Preparar e encaminhar ao
Diretor-Geral, até 15 de dezembro de
cada ano, o plano de trabalho do
Departamento para o exercício seguinte;
XII - Apresentar anualmente, até
20 de janeiro, relatório círcunstanciado dos serviços do registro do
comércio e atividades afins em todo
o território nacional;
XII: - Exercer os demais encargos
decorrentes de Sua competência especifica ou que lhe venham a ser atrtouídos por leis, regulamentos, portarias 0)1 autoridades superiores.
Art. 37. A Divisão de Orientação e
Coordenação (DOC) compreende as
Seções previstas no art..11 do Decreto
nv 57.651, de 19-1-66, alteradas, contudo, suas denominações para, respectivamente:
I - Seção de Orientação e Consultas (SOe)
II - Seção .de Estudos e Planejamento (SEP)
IrI - Seção de Divulgação e Estatístíca (SDE)
IV - Seção de Coordenação e Suprimento (SCS)
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Art.

38..

Compete às

seções

d-a.

DOe, respectivamente:

I -

A Seção de Orientação e Con-

sultas:
a) organizar e manter um plano
de assistência técnica, permanente às
Juntas Comerciais e suas Delegacias,
visando ao regular e uniforme funcionamento dos serviços, de registro do
comércio e atívídades afins no -Território nacional;
b) instruir e processar os pedidos
de informações ou consultas 'de natureza técnica formuladas por autoridades públicas ou entidades partaculares sôbre assunto de registro do
comércio ou atividades afins;
c) coletar e' fornecer à Seção de
Estudos e Planejamento os subsídios necessários ao estudo e elaboraçâo de normas' técnicas, reguladoras
doa serviços de registro do comércio;
bem como necessários à elaboração
do relatório anual dos serviços do
registro do comércio.
TI - A Seção de Estudos e Plane-jamento (SEP):
a) preparar o plano anual, de tra. balhc do Departamento Nacional úe
Registro do Comércio, valendo-se de
dados, sugestões e outros subsidias
necessários, 'fornecidos pela DJRC,
DA'l'C e Seção de Aôminístr'açâo:
b)
realizar anáhaes, pesquisas e
estudos de natureza técnica relacionados com o cadastro geral e atividades do registro do comércio, tende
em vista a racionalização de seus
serviços ante a evolução, técnica;
c) elaborar plano de ordem técnica
e alternativas para formulação das
díretrízes gerais dos serviços de .registro do comércio, a fim dê que seja
uniforme sua execução no pais;
à) opinar sôbre planos e' programas
submetidos ao DNRC pelas Juntas
Comerciais e- suas Delegacias;
e) preparar o relatório anual dos
serviços de registro do comércio executados no Território Necíonal, para
ser apresentado ao rnrecor-oeear até
o dia 20 de janeiro de cada ano;
f) elaborar as portarias, \ ordens de
serviço ou minutas de anteprojeto de
normas sôbre registro do comercio,
por, determinação do Diretor-Geral,
ouvida a DJRC no que respeita ao
aspecto jurídico;

g) organizar o manual, de trabalho
do DNRC, sistematizando as rotinas,
bem como os modelos e formulários
a serem usados nos serviços de registro 0'0 comércio e cadastro geral;
h) elaborar e submeter ao Diretor-Geral as instruções e suas alterações necessárias à organização de
Cadastro das Junte.s Comerciam;
i)
propor o aperfeíçcamento dos
métodos comumente adotados para
manipulação de dados, utilizando oS
recursos da- técnica de -processamento
de dados cadastrais convencional 8
eletrônico.
III "'- A Seção de Divulgaçac e
Estatistica (SDE):
a)
propor; orientar e preparar
quaisquer reuniões de caráter técnico
Ou' doutrinário cuja realização possa
melhoria dos procedimentos
convir
ligados ao registro do comércio e serviços correlatos;
t» organizar e manter atuansado
arquivo de assunto do DNRC, das
.Juntas Comerciais e sues Delegadas,
para efeito de consulta, divulgação €I
estaràstíca.;
c) controlar a remessa ao DNRC
de relatórios a que estão, obrigadas as
Juntas Comerciais e Delegacias;
d) preparar a impressão de um
mapa que represente gràfícamente a
localização das Juntas Comerciais,
suas Delegacias e a situação das cinco
regiões
geo-econômicas, para
efeito do cadastro geral no Território nacional;
e)
catalogar os organogramas do
DNRC, das Juntas Comerciais e suas
à

Delegacias;

1) preparar a edição .trimestral ou
semestral de um boletim ou revista
sôbre assuntos de 'registro do comércio e de cadastro _geral, visando o seu
aperfeiçoamento e a uniforme apjtoaçào das normas federais reguladoras a 'éles pertinentes;
g) . elaborar mensalmente quadros
demonstrativos e estatísticos do registro do comércio, e atividades do

DN"C;

h) articular-se com a Seção de Estudos e Planejamento no preparo dos
relatórios e outros assuntos que demandem. demonstrações estatísticas.
IV - À Seção de Coordenaçã-O- e
Suprimento (SCS):
a) preparar e encaminhar ao Dl ~
reter-Geral 'a eretívacãó deprovidências e medici-as administrativas capa-
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ses de corrigir ou suprir as deficiências positdvadas. na execução dos serviços de registro. do comércio ou cadastro geral;
b)
manter perfeita coordenação
entre os órgãos do DNRC e as Jun$aS Comerciais e os Podêres Públicos.
SEÇÃO IV

Da. Seção de Administraçao (SA)

Art. 39. À Seção de Adrmníatração
como 'órgão de administração
geral, diretamente subordtnartc ao
Diretor-Geral do Departamento Nacíonal de Registro do Comércío,
compete executar, supervisionar e
Orientar as atividades de natureza
administrativa, no âmbito daquele
Departamento, segundo .as normas
'Prescritas pelos "órgãos centrais do
Departamento de Administração.
(SA).

CAPÍTULO IV

Disposições Especiais

Art. 40. A fim de assegurar maior
facilidade e presteza na execução dos
trabalhos a cargo das Seções em uma
ou- outra das Divisões do Departamento, é facultado ao Diretor-Geral dêsta e aos Diretores de Divisão delegar
pcdêres aos, Chefes de Seções para
decidir quaisquer processos -ou assuntos, cujo estudo ou apreciação caiba
às -referidas Seções.
Art. 41. A Divisão' Juridica do Registro .do Comércio (DJRC), nos têrmos do art. 51?, do Decreto nv 57.651,
de 19 de janeiro de 1966, será dirigica até aprovação do Quadro do Pessoal do Ministério q,á Indústria e do
Comércio ou criação do cargo de dtrtgente daquêle órgão, por um Assístente Jurídico lotado no mesmo e
designado em Portaria do titular da
pasta ministerial à vista de indicação
do Diretor-Geral do DNRC.
Art. ,42. Ao Chefe da Divisão Jurirtlca de que trata á artigo anterior, é.
atribuída a função gratificada sim0010 íF, de acôrdo com o disposto no
art. ' 93 - a do Decreto nc 57.651, de
19 de janeiro. de 1966, cabendo-lhe
exercer tôdas as atívídades peculiares
ao Diretor de Divisão reguladas no
presente Regimento.
Art. 43. O cadastro geral 'das pessoas físicas e. jurídicas mercantis em
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funcionamento no País será organtzado em têrmos racionais e ee apurada técnica.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, o DNRC poderá
requisitar servidores técnicos, realizar
convênios ou contratos com entidades
públicas e privadas, para trabalhos
de organização, Iormaçác de pessoal,
execução de trabalhos especializados
e utilização de equipamento e método de tecnologia a vançada no sistema
convencional e eletrônica.
Art. 44. A Divisão de Organização
e cooreenacão contará em sua lotação com três técnicos de administração, especializados em organização e
planejamento, um estatístico e um redator; a Divisão de Autorízação e Cadastro,com três arquivistas; e a Divisão 'Jurtdíca com um bibliotecário.
Art. 45. As .Iuntas. Comerciais e
suas Delegacias remeterão ao DNRC.
até o fim de cada trimestre, os dados
cadastrais das pessoas físicas e jurtdicas mercantis que nelas se registraram, bem como relação dos agentes
do comércio matriculados.
§ 1Q As Juntas Comercíeís e suas
Delegacias procederão ao levantamento dos dados cadastrais das pessoas
ffstcas e jurtdtcas mercantis registradas anteriormente a data em que entrar em vigor as instruções regulado!·as da organização do' Cadastro e os
remeterão ao DNRC no prazo máximo de doze meses, sob pena de intervenção.
§ 29 Para coleta de dados; as Juntas Comerciaís e suas Delegacias adotarão os formulários aprovados pelo
DNRC.
Brasília, 28 de junho de 1966. Paulo Egydio Martins.

DECRETO NI? 58.752

DE

28

DE

JUNHO DE 1966

Abre ao lJ!inistêriodas Relações Exteriores o crédito especial de Cr$
80.000.000 -aara atender às despesas
decorrentes da visita ao Brasil de.
Sua Majestade o Xainxá· do Irã.

O' Presidente
da autorização
mero 4.691, de
e tendo ouvido
nos têrmcs do

da República, usando
contida na '.. . eí nu21 de junho de 1965.
o Tribunal de Contas
art. 93 do Regula-
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menta Geral de Contabilidade Públi-

ca, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Mtnístérto
das Relacóes Exteriores c crédito ~S~
pecial de' CrS 30._000 000 cot-cme ruíIhões de cruzeiros). para atender às
despesas decorrentes da visita no
Brasil de Sua Maj estada o Xamxn
do Irã.
Parágrafo único.

blicd
li. CASTELLO BRANCO.
Juracy Magalhães.
ÇJctavtú Bulhões

O crédito espe-'

cial de que trata sste artigo, será
nutomàtrccmente registrado nele Tr'ibunal de Contas r~a Urnâo e dístríbuíd. ao tesouro Nacoonar.
Alt. 29 f:ste decreto entrará em
1:igor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1966; 1459
da Independência e 78Q da Repúbllca ,
H.

Art. 29 'aste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas <'1,,0: disposições em contrario.
Prasílía, 2~ de junho de 1966; 1459
da Independencia. e 78Q da Repu-

CAST'õ;l.LO BRANOO.

Juracy Magalhães.

Octavic Bulhões.

DECRETO N'? 58 753 '.JUNHO DE 1966

DE

28

DE

Abre ao Ministerio das Relações Exteriores o crédito especial de Cr$
100. ooo. 000. para atender às õespesas decorrentes do reajustamento
da contriouição brasileira co Fundo
Especial de Assistência para o Desenvolvimento.

o Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 4.780, de 28 de setembro de
1965, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas nos têrmoa do art. 93 do Regulamento .Geral de Cóntabilidade
Pública, decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Ministério
das Relações Exteriores (1 crédito especial de Crg 100.000.000 (cem milhões de cruzeiros), para atender às
despesas decorrentes do reajustamento da contribuição brasileira ao Fundo Especial de Assistência para o Desenvolvimento.
Parágrafo único _0 crédito eapeeíal de que .trata este artigo, será
automàtícamente regtst-ado pele 'I'ríbunal de Contas da trntêc e dístnbuído ao "tesouro Nar-íonal,

DECRETO N9 58.754 JUNHO DE

DE 28 DE

1966

Abre ao Ministério das Relações Ex"
teriores, o crédito especial 'de Cr$
60.000.000 para atender as despesas
decorrentes da. realização da VII1
Bienal de São Paulo.
.0 Presidente da República, usando
da autorização contida 08 Lei núnc 4.753, de 13' de agôsto. de 1965, e
tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública.
decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério
das Relações Exteriores o crédito especial de CrS 60.000.000
(sessenta
milhões de cruzeiros), para atender
às despesas decorrentes da realiaaçâc
da VI,II Bienal de São Paulo.
Parágrafo único O crédito especíal de que trata êste artigo, será
automàticamente regiatre.do pelo Trtbunal de Contas e distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 29 aste decreto entrará em
'9'1go1' na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1966; 1~
da Independência e ·789 da, aepú-

bhes..
H.

CASTELIO BRANCO •.

Juracy Magalhães:
Octavio Bulhões

DECRETO NQ· 58.755 -

DE 28 DE

JUNHO DE 1966

Abre ao Mintstério das Relações Ex..
tenores, o crédito especial de Cr$
25.000.000, para atender às despesas decorrentes da visita ao Brasil
de Sua Excelência o Senhor Josip
Broz-Tito, Presidente da República
Popular Federativa da Iugoslávia.

O Presidente da. República,' usando
da autorização contida na Lei na-
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mero
1955,

4..844, de 19 de novembro

de

e tendo ouvido o Tribunal de

Contas da União, nos têrmos do artigo 93 do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, decreta:
Art. 11) Fica anert.o ao Ministério
das Relações Exteriores o crédito <~s
pecíar de Cr$ 25.000.000' (vinte e.cínco milhões de cruzeiros) para atender às despesas decorrentes da visita
ao Brasil de Sua. Excelência o Senhor
.Josíp Braz-Tito, Presidente da República Popular Federativa da Iugos-

Art. 2Q O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, ~8 de junho de 1966; 141P
da Independência a 78Q da Repúb1Íf'.8,
H.

CASTELLO

Juracy

BRANCO.

~Magalháes.

Paulo Egydio Martins,

lávia.

Parágrafo único. O crédito espe.:.
elal de que trata êste artigo, será
registrado pelo Tribunal de Contas da
União e distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 2Çl .sste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 28 de junho de 1966; 1459

da Independência e 78Çl da' Repúbüea.

H.

Cll.STELLO ,BRANCO.

Juracy Magalhães.
Octavio Bulhões.

DECRETO NQ· 58.756 JUNHO DE 1966

DE

23

DE

Conforma o inciso IV do art. 21 do
Reçimenco aprovado pelo Decreto
n9 534, de ,23 de janeiro de 1962, ao
disposto na Lei -ns 4.669, de 8 de iunho de 1965.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e
nos têrmos do disposto no parágrafo
único do art. 2Q da LeJ nv 4.669, de
8 de junho de 1965, decreta:
.Art. 1Q O inciso IV do art. 21 do
Regimento aprovado pelo Decreto número 534, de 23 de janeiro de 1962,
passa a ter a seguinte' redação:
Art. 21. IV - Promover, organte fiscalizar exposições; feiras e
certames no pais; bem como nsoanear, por intermédio das oeteeactas
Estaduais da Indústria e do Comércio, o funcionamento das emprêsas
de .turísmo,' agências de víagens e de
vendas de passagens, mantendo registro e cadastro especializado";
M

2&I'

DECRETO NQ 58.757 JUNHO DJZ 1966

DE

28

DE

Autoriza a cessão, sob forma de 1ltiIizaçtia gratuita, da llhÇL do Cabo
Frio, à Universidade Federal do Rio
de Janeiro, para o fim que especifica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o urtiga 87, 'inciso I, da Constituição Fé'deral e de acôrdo com os arts. '125
e 126 do Decreto-lei n« 9.760, de 5
de setembro de 1946, 'decreta:
Art. IQ Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, à
Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Ilha do Cabo Frio, situada
à costa norte do Estado do Rio de
Janeiro, de acôrdo com o' PrOCe5...'"O
protocolado no Ministério da Educação e Cultura sob ns 212.741, de
1965.
Art 2g Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à tnstajacão da Estação de Pesquisas Costeiras
do Museu Nacional, órgão subordinado àquela Universidade Federal;
que assrm o preservará, tornando-se
nula a cessão, sem direito a qualquer
indenização, independente, de ato especial, se lhe rôr dado, no todo ou
em parte, aplicação diversa. ou ainda.
se houver inadimplemento de cíáusula do contrato que deverá ser lavrado em livro próprio do. aervteo do
Patrimônio da União.
Brasília, 28 de junho de 1966; 145~
da Independência e 78Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Pedro Aleixo.
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DECRETO N9 58.758

DE

28

DE

JUNHO DE 1966

Institui o Círculo Feminino. no setor
da Educação Cívica Extra-Escolar
do 'M*?1-istério da Educação e Cul-

turã.

o

Presidente da' República, usando

da asrtouíçào que lhe confere o artagó H7. item 1, da Constctuiçao, de-

ereta:
Art. 19 E' acrescido ao Setor de
Educação Cívica da Divisão de Edu-

cação Extra-Escolar do Ministério da
Bducaçâc e Cultura a que se refere
o 'art. 59 do Decreto nv 58.023, de
.21 de março de 1966, um "CIrculo Fe-

mímnc", autonomc

e

esoeciansado.

ao qual precipuamente mcumbírà o

cumiJ1'.lmenw,na esfera do sexo re-.
míníno e em cooperação. com a direção do mencionado Setor, dos objetavos enuncíados nB-S letras "a" a "d"

§ 19 O certificado mencionado assegurará, a suas portadoras, adicional
de tempo de serviço, comvvalímento
obrigatório para "promoção" e "aposentadoria", em quaisquer atividades
remuneradas, oúblíeas ou particulares
que exerçam, cumulativamente ou
nao, em efetividade.
§ 29 Por proposta dos respectivos
Chefes ao Ministro da. Educação e
Cultura, o mesmo certificado. para.
iguais efeitos, poderá ser. extensivo
aos demais servidores do Setor da
Educação Cívica,
Art. 411 O Ministro da Educação e
Cultura baixará as instruções necessárias à execução do presente decreto .
Brastlía, 28 de junho de 1966; 1459
da Independência e 78Q da Repú-

bítca .

H.

CASI'ELLO BRANCO.

Pedro Aleixo.

do referido art. 59.

Art. 29 Tomará o ,"CIrculo .Femtnino" a írucjact va co convocar para
a coadjuvação em suas atividades, as
associações femininas, "bandeírantes",.~lJclusive, fundadas no pais para
a defesacdos (111'ei1.oo5 e Interesses da'
Mulhel Brasüetra, de Sua cultura U~
tetectual e de seu aperfeiçoamento
moral, e de Yecrute.r nos respectivos
quadros sociais, ecuipes de docentes e
mstrutora voluntárias e capazes que
se díeponham a servl"r' à Pátria, no
benemérito, in.::ri~.ôrio. e duplo encargo ue fortalecer a. cc nscíêncía cívica.
necion.a e interessar as famílias na
campanha ém. pro. da extinção do
analfabetismo.
Parágrafo único. Na forma que vier
a ser ajustada, as docentes e ínstrutoras voluntárias instituirão os núcleos de emergência, em locais de que
dísponnam, com elas colaborando o
Poder .Público na asststêncía: que lhe
fôr possível 'prestar.
Al'L 3( Para as componentes do
"Círculo Feminino", bem' como para
as diretorias das associações aludidas
no artigo anterior e as docentes e
instrutoras que as mesmas tenham
ettcíaõo, será emitido, oficialmente,
certificado .de serviço benemerente,
desde que hajam desempenhado a
contento, qualquer encargo comprovante de atívídàdes enquadradas nos
objetivos do' DecretaM 58.023, de
1966.

DECRETO NO 58 759

DE 28 de

JUNHO DE 1966.

Altera os arts. 27, 167 e 253 do Decreto -ns 57.654, de 20 de janeiro de
1966 (Regulamento da Lei do SerViço ~Vlilitar).

o Presidente da República, usando

da 'atribuição que lhe confere o ar.tig'Q 87, Inciso I, da Constituição Fe-

deral, decreta:
Art. 19 O item 7 do art. 27, do
Decreto nv 57.654, de 20 de janeiro
ce 1966, passa a ter a seguinte redação:
"7) programar, orientar e coordenar as atividades de Relações Públicas (inclusive Publicidade) do Serviço Militar nos aspectos comuns às
três Fôrças Armadas.
Art. 2\l A expressão: "Marca
d'água: Armas Nacionais, de Bem de
altura, no centro de cada Certificado", contida no número 1 do art. 167
do mesmo decreto, deverá- ser subatituida 'pela expressão:
"Marca
d'água: Armas Nacionais em cada
Certificado. "
Art. 39 O art , 258 e seu parágrafo
único. ainda do citado decreto, pae...
saro a ter a seguinte recação:
"Art. 258. O modêlo QO oemncauc
de Dispensa- de Incorporação, ,Auexo
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D, ,entrará em vigor mediante deterter a validade do CAM prorrogada
minação do órgão de orrecãc do Seraté 31- de dezembro de 1966.
viço Militar de cada Força,' tão .ogo
3° Os .estoques dos Certificados
seja reallzadaa impressão e disrr!
de Reservista de 3~ Categoria, em
buíçâo dos certificados correspondenbranco, ainda 'exístentes após a data
tes, e, no vmaximo, até a data de 31
de entrada em vigor do modêlo do
de dezembro de 1966.
Certificado de Dispensa. de Incorpcracêo. Anexo D. deverão ser incine§ 19 Enquanto não entrar em vigor
rados" .
o modelo do Certificado de Dispensa
de Incorporação, só poderão ser conArb. ~" aste decreto entrará em
cedidos Certificados de Reservistas de
vigor na data de sua publicação, reS~ Categoria, àqueles que ao mesmo
vogadas as disposições em contrário.
tenham feito jus 'até o dia 31 de janeiro de 1966.
Brasília, ~R de junno de 1966; 145~
da Indepeudêncía 6 789 da Repúâ 2° Os que venham a fazer juro ao
,)1;;~3 .
Cerbífícado de Dispensa de Incorporação em data posterior à referida no
B . CASTELLO BRANCO.
parágrafo 1o dêste artigo e anterior
Arnoldo.
Toscano.
à de entrada em vigor do, modeiu
dêsse Certificado, Anexo D. devei-ao
Artnur da Costa e Silva.
receber uma Certidão de Situacãc..
Eduardo Gcmes ;
Mil'itar, para futura substituição, ou
i

DECRETO N'" 58.·760 -

DE,2a DE JUNHO DE

19,66

Aprova o Plano Geral de ccmoocoçõo para o serviço Militar I'R-icial nas
Forças Armadas 0/1- 1967.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da' Ocnstttuíçâo Federal, e de conformidade com o disposto no parágrafo, único do avt , 26 e no art. 67 do Decreto nc 57.6'5,'1, de
20 de janeiro de 1966. decreta:
Art. 1° Fica' aprovado o Plano Geral de Convocação para o serviço Mílitar Inicial nas Pôrças Armadas em 196'7, que com êste baixa, assinado
pelo Tenente- Brigadeiro NELSON FREIRE LA VENERE WANDERLEY,
Chefe do Estado-Maior das Fôrças ,Armadas.
Art. 2(1 zste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposícôas em contrario.
Brasília, 28 de junho de 1966; 1459 da Independência e 789 da, República'.
H. CASTELLO BRANCO

Arnaldo 7'cscano
Arttiur da cesta e Silva

Bânumlo Gomes
PRES1D<lNr1A DA REPúBLICA
ESTADO-l\!!lIOR DAS FÔRÇAS ARMADAS

Plano Ge-ral de COil-t'ocaçao para o Serviço Militar Inicial tUtS
[o'ôTç:as A"'madas em 1967

Rio de Janeiro (GB) , maio de 1966
1 -;- Aprel>entação do Plano
1.1 - O preserrtr- PLANO GERAI DE CONVOCAÇãO (PGC) , que roí elaborado uelo EMFA, com participação dos Ministérios Militares, conforme fixado nos Arts. 27 e 67 do Regulamento da Lei. 'do Serviço
Militar de ·1966 (RLSM-G6), regula o recrutamento da Classe para
o Serviço Militar -íntciar e obrigatório.
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o recrutamento para militares de cerreíra (Art. 49 do 'm - Estatuto dos Militares) será -ie aoõrdo com Instruções e Regulamentos
peculiares às Fôrças íntere.ssadaa. Da mesma forma, o recrutamento
para Oficial e Sargento do Reserva, desde que seja obedecido éste
PLANO e o RLSM, no .que rõr aplicável.
O voluntário de Classe ainda não convocada ao Serviço Militar
obrigatório, ücara sujeito alo condições fixadas neste Plano e no parágrato 3i? dl"} .art.. 127 do RLSM (irá à seleção 'de sua classe, caso
não seja aproveitado) .
1.2 - Em anexo a este PLANO, .serão proporcionados esclarecimentos sôbre a aplicação da nova Iegrslação, no que tem sido motivo de dúvida, ou de sugestão, de vez que Regulamentos e Instruções ainda
não torara atualizados e as Fôrças Síngulares procuram adotar novas disposições do recrutacrento.
.
1.3 - Em reconhecimento à decísrva influência desempenhada pela Escola,
em geral. na - compreensão de Serviço Militar por parte do militar
em atividade, a feição deste Plano e a, terminologia nêle empregada
foram examinadas com especial atenção.
2 - Cli..sse Convocada
2.1 -:€ ccnvocecapara o Serviço Militar inicial, de conformidade com o
previsto no parágrafo único do Ar'!;: 13 e nos Arts. 16 e 17, tudo
da LSM, a Classe de 1948:·

_ no ano de 1966. para fins de sereçâo (alistamento e seleção pró~riamente dita) ou regularrsação da situação militar, nas condições do Art. 40 do RLSM;
_ no ~no de 1967 para tncorporaçâo ou .matrícula, nas condições
dos Arts. 66,75 e 85 do RLSM.
:;I.1.1 - Sem prejuízo das sanções e prescrições que lhes forem
aplicáveis, na forma da Lei, devem também considerar-se
convocados. os brasileiros "em débito" com o Serviço Militar, conforme preceitua o parágrafo único do Art. 111 do
i

RLSM.
2.2 _ A aceitação de voluntários ao serviço Militar inicial, para formação

da Reserva, será nos têrmos do Art. 127 do RLSM.
:;J.2.1'- Para o Exército é fixada a aceitação de voluntário ao Ser~
viço Militar inicial para formação da Reserva, no limite
máximo de 15% do efetivo anual a incorporar ou matricular.
3 -- Seleção

3.1 -

3.2 -

Alistamento Militar:
O alistamento será obrrsatorto para todos os brasileiros, nos prrmelros seis meses do ano em que completarem 18 (dezoito) anos de
idade, residam em Município Tributário ou. Não. Tributário, ou rcesmo no exterior (Art. 41 do RLSM) .
Seleção prõprfamente dita:
3.~.1

-

l!:pocas da SELEÇAO GERAL:

A sELEÇAO GERAL para tncorporaçâo ou matrícula será
no 29. semestre do ano da convocação para seleção. de ecôrdo com os Arts. 48 e 64 do RLSM, devendo estar concluída:
- Na Marinha e .Aeronáutlca, até 10 Nov·. 6'6;
- No Exército. até 10 Dez. 66.
3.2.1.1 - No Éxército, a SELEÇAO GERAL terá início em
20 Set. 66.
3.2,2 -

l!:pocas das SEI,EÇOES SUPLEMENTARES:

3.2.2.1 -

Para íncorporaçâo:
- Na Marinha:
rcpcca única: 20 de março a 28 de maio de
1967.
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.....:. No Exército:
H .epoca - 7 a 13 de' janeiro de 1967 (só
para'PR instalados em organizações do Grupa.nento "A'!);
~H época 7 li 13 de maio de 1967 (só para
PR instalados em organizações do Grupamento "B
-'- 7 a. 13 de julho de 1967 (só para PR instalados em organizações do Grupamento "B", do
Comando Militar de Brasília).
- Na Aeronáutica:
H época - 01 8. 30 de dezembro de 19-66;
2;:t. época - 01 a 29 de junho de 1967.
3.2.2.2. Para matricula:
As épocas das seleções Suprementares para
matrícula em órgãos de Formação da Reserva, mclueíve Subunídades-quadros de rorme-.
Ç5.o para a Reserva (parágrafos to, 2l? e 3~
do Art. 66 do RLSM), constarão' de Planos
de RM e de Instruções de DN e ZAé e estarào ligadas às datas de inicio das aulas.
U

)

;

4 - Distribuição
Será a "distribuição" 'dos contíngentes aptos da Classe de 1948 procedida Iogo a seguir, à Seleção Geral e durante a Seleção Suplementar, considerados os enterros que vinham sendo adotadas pelas Fôrças Singulares, e apreciados os aspectos físico, cultural, psicológico e
morar. como manda o Art 39 do RLSM.
4.'2 - O EMFA constituirá Comissão Interminísteríal, integrada por elassifícadores de pessoa! e médicos dastrês Fôrças singulares, para elabora-r "Instruções Gerare para Seleção de conscritos nas Fôrças Armadas" <IGES), a. fim de atender ao previsto no número 3 do Artigo 27 do RLSM. quando da Seleção das Classes seguintes;
4.3 - "Majorações" na "desígnaçâc",
A "majoração" dos efetivos a serem "dístríbuídos" não pode- ultrapassar a 30% 'do "Contingente-tipo" em cada' Organização' Militar.
4.4 - Até 10 Nov. 66, devem os "Excessos do Contingente" <aptos) não
"dístrtbuídoa", da Marinha e Aeronánt.ica, ser apresentados ao Exército, já selecionados, para concorrerem à incorporação ou "matricula
daquela Fôrça (parágrafo ?,ç do Art. 74 do RLSM) .
4.5 - Se por motivo superior ê.Jg'uns "excedentes", (aptos) da Marinha e
Aeronáutica não forem apresentados ao Exército até a data indicada no Subítem anterior sê-le-ão, sem falta, até dois dias antes
do término da P época da SELEÇÃO SUPLEMENTAR, do Exército,
mediante entendimento prévio com a Região Militar (parágrafo 19
do Art. '79 e parágrafo 39 do Art. -'74 0:0 RLSM) .

4.1 -

5 -- Incorporação
5.1 -- l!:pocas de apresentação para incorporação:
-

Na MARINHA:

época - 5 a 13 ae janeiro de 1967;
2lJ. épocac-. 5 a 13 de junho' de 1967

Fi

-

No ='RCITO:
1~ época 7 a 15 de. janeiro de ~967 (Grupamento "N');
21)0 época - 7 a 15 de maio de 1967 (Grupamento "B");
- 7 a 15 de julho de 1967 (Grupamento "B" do
Comando Militar de Brasília).
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-

Na AERONAUTICA:
!lJ- época -- Dl f!. le de janeiro de 1007;
época _. 01 a 10 de julho de 1967 .

2~
~.1.1

-

A data de incorporação será fixada pelos Ministérios,
interessados, devendo ser posterior ao último dia da época.
de- apresentação para mcorporaçâo.
.
5.1.2 -Durante a apresentação para a incorporação poderá
processar-se a Seleção Complementar. referida no Art. ·78do RLSM.
6 _. Matrícula

6.1 ---,,·\f."1Jocas de apresentação obrigatória para matrícula:

As épocas de apresentaçâo obrigatória para a matrícula nos órgãos
de Formação da Reserva e as datas de matrícula constarão dos

6.2

Planos das RM e das Instruções de DN e ZAé.

-

No EXército, as épocas de apresentação e' as datas de matrícula
estarão ligadas às datas .de fnícío d'as aulas:
- CPOR e NPOR, de acôrdo com
prescrito no R.166 - Regulamento para. o CPüR:
- Tiros dê Guerra, em -15 de fevereiro de 1967.
6.3 - Durante a apresentação para a matrícula, poderá processar-se a
Seleção Compjeznentar referida no Art. 64, do RLSM.

°

7.1 -

7 - Prazos
O prazo Ilmíte para declaração de INSUBMISSAO dos convocados
"designados': à apresentacâo nas Organizações Militares, para fins
de mcorporaçâo ou matrícula, será às 24:00 (vinte e quatro) horas
do último dlà da époc-a prevista de apresentação para incorporação
ou matricula.
Planes de RM e Instruções de DN e .ZAé fixarão o prazo limite em
cada caso.

8 -

Tributação

A tributação dos munícíplos consta do Anexo I e esclarecimentos
outros figuram no Anexo U, ambos . ao presente PLANO,
8.2 - Nos Planos Regionais de Convocação das, RM e nas Instruções para
Execucâo da Convocação dos DNe ZAé, deverão constar, obrigato-

8.1 -

riamente, as relações dos respectivos Municípios Tributários de
Organização Militar da Ativa. de órgão de Formação da Reserva,
e de ambos. simultâneamente .
Devem, também, figurar individualmente, nos Planos e Instruções
referidos' o~ nomes dos Murnctpíos Não Tributários, afim de evitar
dúvidas futura, quanto a Municípios desmembrados de outros, após
a publicação dêste PLANO GERAL,.

c

9 9.1

-

Cutrae Prescrições

Candídatoa à matrícula em Estabelecimentos de Ensino Militar:

Os convocados' que. por quàlquer motivo, não tiverem obtido adiamento de incorporação e que, durante a época de Seleção Geral,
provarem estai.' inscritos nos examesd'e admissão à Academia
Militar das Agulhas Negras, à Escol» Naval, a Escola de Aeronáutrce, às Escolas Preparatórias do' Exército,. à Escola Preparatória
de Cadetes do Ar, ao Coregto Naval, ao Instituto ('.1ilitar de Engenharia, ao Instituto Tecnológico da Aeronáutica. à Escola de Especialistas da Aeronáutica, à Escola de Sargentos. das Armas, às
Escolas de Formacâc de Oficiais das Policias Militares e Corpos
de Bombetros, âEscola de Marinha Mercante e Escola de Aprendizes Marinheiros, deverão ser designados para apresentação na
21). Seleção Suplementar co Exército ou, se fôr o caso, 2l). Seleção,
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Suplementar da Aeronáutica 'ou, após o mês de maio; na Marinha.
(nos dois últimos casos, se forem preferencíados dessas Fôrças).
Os órgãos acima discriminados comunicarão à RM, DN e ZAé interessados, até 15 de abril de 1967" os nomes dos convocados nêtes
metrículados.Lpara fins de cancelamento das respectivas designações, a fim de' que não Incidam no crime de Insubmíssâo e
possam ser alterados os Fichários das CSM, DN e ZAé.
9.~ - As Policias Militares e o~ Corpos de Bombeiros referidos no Subitem
anterior são aquelas consideradas por Lei reservas do Exército.
9.3 - Remessa de PLANOS P. INSTRUÇõES de convocação:
Cada RM, DN ou ZAé, assim como Fôrça Singular, quando for 0caso, devera remeter um exemplar dos respectivos PLANOS ou
INSTRUÇõES 'aos seguintes órgãos:
- RM, DN e ZAé;
- DSM, DPAer e DPM;
- ' El'vlE, EMA e EMAer:
- EsCEM.E, EsCE~;1Aer e EsGN;
- Escolas de Aperfeiçoamento de oricteis das respectivas Fõrçat!l~
-

EMFA

Organizações relacionadas com' a Segurança Nacional:
Só poderão ser concedidas Dispensas a conscritos na situação prevista nos §§ 59 e 69 do Art. 105 do RLSM, após aprovação pelo
EMFA das relações 6 serem confeccionadas e remetidas pelas Fôrças
Singulares, contendo as Organizações que interessam à Segurança
Nacional.
.
9.5 - Data de deslocamento de Comissões de Seleção:
Os Ministérios Militares ficam autorizados a permitir deslocamento
das Comissões de Seleção Volantes (CSV):
- Exército, a partir de 16 (dezesseis) de setembro de 1966, o.'entro
d·1 -planejamento da j.rópría Fôrça;
- Outras Fôrçaa, a ser regulado oncrtunamente. mediante proposta.
9.6 - Anotações no CAM:
órgãos Alistadores devem ser informados, quanto antes, dos locais
dos PR correspondentes às Zonas residenciais dos allstandos, para
sua anoteçâo no CAM. mediante carimbo, por ocasião do alistamento (Art. 45 Õ'o RLSM).
Nos Planos de RM e nas Instruções de DN e ZAé deverão constar
os PR para Seleção da classe de 1949. de modo a permitir as anotacões no CAM, desde janeiro de 1967.
Os prazos de validade do CAM serão os fixados no Art. 169 do

~.4

-

RLSM.

9.7 -

Publicidade da legislação, do alistamento e das convocações:
Considerando que' as Rôrças Singulares estarão, por ocasião das
convocações para seleção e íncorporaçâo ou matrícula da classe de
1948. absorvldae em grande parte com as medidas iniciais para
execução fui nova legislação de Serviço Militar, o EMFA providenciou, com base na primeira parte do Art. 212 do RLSM, a
maícría da matéria destinada à propaganda educacional e divulgação da Leí, no corrente ano.
\
Contudo, faz-se mister que as Fôrças Singulares, conforme previsto
na 2~ parte do Art. 212 imediatamente acima citado, promovam a
dívutgaçáo conveniente dos' prazos, locais e de condições, outras doalistamento ,:;l 'ias convocações aludidas.
Também devera haver divulgação da Iegfslação do Serviço MiUtar
em quartéis, estabelecimentos, repartições, órgãos de Serviço Militar
e junto às autoridades participantes da LSM (Art. 206 do RLSM).
Impõe-se, finalmente, a publicidade em tôrno da situação do "preferenciado" devidamente orientado veia Fôrça interessada.
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"Slogan" a ser empregado em 66/67, em tôdas as oportunidades. pelo
uso 'de carimbo, faixa, rádio, jornal, TV etc.: "SERVIÇO MILITAR
NECESSARI0 A SEGURANÇA DA PATRIA".

9.8 -

Serviço Militar de residentes no exterior:
"Instruções Gerais para o Serviço Militar de brasileiro residente
no. exterior" serâo distribuídas oportunamente, regulando o assunto,
inclusive especificando: a cooperação a ser prestada pelas nossas
representações diplomáticas no, exterior.
9.9 - Padronízaçâc do sistema de "contrõte da situação Militar:
Prevalecerão tôdas as medidas atualmente em, uso nas Fôrças
Singulares, referentes ao contrôle da situação militar do conscrito,
salvo as previstas no Anexo 11.
O EMFA .constíbuírá Comissão Jntermínísteríal para elaborar
"Instruções Gerais para pacroníaação do sistema de contrôle de
conscntos nas Fôrças' Armadas" .
Novos modêlos de fichas, carimbos, etc., só entrarão em vigor apóS
esgotamento dos estoques existentes, a critério da Fôrça.
8.10 - Contingentes de interesse do Exército:
9.10.1 - A 21} Região Militar fornecerá:
- à 9\1- Região Militar, os convocados selecionados oriundos dos municípios sob a jurisdição da 6ª' Circunscrição de Serviço Militar como reforço qualitativo e
quantitativo indispensável ao complemento dos efetivos
dessa Região Militar. No número desses selecionados
poderão ser incluídos crdadâos da classe convocada e
de classes anteriores ainda em débito com o 'Serviço
Militar, desde que não tenham sido declarados insubmissos por Unidades da 2~ Região -Milttar ;
- à lllJ. Região Militar, os convocados destinados ao completamento do Batalhão de Guarda Presidencial e' do
Batalhão de polícia do Exército de Brasília,' caso ·necessárío.
9.10.2 - Deverá haver entendimento direto entre as Regiões Míliteres interessadas quanto às quantidades e habilitações dos
convocados necessários a êsses -complementos, bem assim
quanto aos detalhes de, execução (Despesas, pela Fôrça
interessada) ,
9.10.3 -- Recrutamento para a Tropa Aeroterrestre:
- contribuirão com convocados- para €L GU -Aet, na forma
d(' prescrito na Portaria MG 1. 462, de 29 de junho de
1961, as P, 2::t, 3ª', 4\1- e 5ª' Regiões Militares (Despesas.
pela Fôrça interessada).
Rio de Janeiro, GB, 31 de maio de 1966
TEN BRIG NELSON FREIRE LAVlêNERE-WANDERLEY

Chefe do Estado-Maior das Fôrças ArmadasAnexos:
I - Municípios 'Tríbutárfos:
II - tnstrucõ»s Gerais (provisórias) para
a coordenação da Conscrição.
Distribuição especial:
Mínistéríos:
Guerra

.

Marinha . , • .

Aeronáutica • . . . .
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Relações Bxtertores . .
EMFA . . . . . . . . . . . .

2
20
120 exemplares.

Confere:
SYLVIO NOVAES, Coronel
Presidente da Comissão de serviço Militar
TRIBU'l'AÇAO DOS MUNICíPIOS
1.

Legenda Adotada

Município tributário do Exército: indicado pelo srmples nome do
Município, OH pela letra E, quando tôr de mais de uma Fôrça;
- Município trrbutártc da Marinha: indicado pela letra M;
.-Município tributário da Aeronáutica: indicado pela letra A..
-

'"

Município Recém CriadC}

Município criado após a expedícâo deste Plano terá a mesma tributação
do Município do qual ~foi desmembrado.
.
O presente Plano indicará apenas os Municípios trtbutártos.. mas os
Planos de RM e as Instrucões de DN e ZAé indicarão também OS nomes
dos Munícípios Não Tributários. Assim procedendo, evita a Fôrça
Singular que soja, PQr exclusão, considerado Não Tributário, o Municípío desmembrado de outro Trtbutário.
3. lruiicação dos órgãos de Formação de Reserva
O Plano Geral de" Convocação fixará os Munícípíos Trfbutárfos de
órgãoa cte Formação da Reserva (OFR)·. Os planos de RM e as Instruções de DN e ZAe .índícaráo, além dos Munícipíos, os nomes dos OFR
correspondentes àqueles Municípios Tributários, assim como as guarntções. para efeite do Art: 89 do RLSM.
4.

JI.1unicipios Tributéríos de organização Militar da Ativa

Os Municípios 'I'rtbutáríos de Organizações da Ativa são os seguintes:
4.1 - Do ACRE: Rio Branco (E,A) =: Total: I Município.
4.2 - De ALAGOAS: Maeeíó (M,E,A) ---:... Rio Largo (M) - união dos
Palmares (M) =: Total: 3 Municípios.
4.3 - Do AMAZONAS; Atalaia do Norte - Benjamim Constante (M,E)
-- Manaus (E,A) = Total: 3 Municípios.
4.4 ~ Do AMAPA; Amapá (A) - Macapá (A) =: Total: ,2 Municípios.
·4.5 - Da BAHIA: Antg.s Belmonte (M) Caravelas ·.(M,A)
Camaçart ,(A) - Canavíeíras (M) - Chorrbchó - Cícero Dantas
- Cipó' - Euclides "da Cunha - Ilhéus (M,E,A) - .Jeremcabo Lauro de Freitas ~. Macurure - Maragogipe (M) - Paulo Afonso
- Ribeira do Amparo - Ríbeíra do Pombal - Rodelas - Salvador
(M,E,A) - São Sebastião de Passé (A) - São Francisco de Conde
(A) =: Total: 21 Municípios;
4.6 --.,... Do CEARA: o-ateus (E,A) - Fortaleza (E,A) - 'Independêncta
Ipu Ipueíras - Novas Russas - Pedra Branca - Senador
Pompeu = Total: 8 Munícípios ,
4.7 -·Do, DISTRITO FEDERAL: Brasília (M,E,A) =: Total: 1 Município.
4.8 - Do ESPíRITO SANTO: Cachoeira do Itapemirfm (M,E)
Cartacíca _. Colatina - Domingos Martins, - Guarapari (M,E) Serra -- Viana - Vila Velha - Vitória (M,E,A) =:Total: 9
Munícípíos .
4.9 - De FERNANDO DE NORONHA: Fernando de Noronha (E,A>
Total: 1 Município.

=
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4.10 -3 De GOlAS: Anápobs - Catalão Ceres (E,A) Goiás .Goianéaía - Goiânia (M,E,A)'.- Goíandtna - Inhumas - Jpamert
_ .Iaraguà - Jataí - Leopoldo de Bulhões - Orizona - Pires
do Rio - Ríalma - Rio Verde - Silvânía - Trindade - Uruaçu
_ Víanôpohs - Pârto Nacional (A) - Cristalina (A) - .Formoaa
(A) = Total: 23-Municlpios.
4.11 -

Da GUANABARA: (E,A).

4.12 -

Do MAR4NHAü: Carolina (A)

4.13 -

-

São Luis (E,A)

= Total: 2

Municípios.
De MATO GROSSO: Amambaí Anastácio Aparecida do
Taboadc - Aquídauana - Bandeirantes - Bela Vista (E,A) Bonito - Cáceres - Camapuà - Campo Grande (E,A) - Caracol
- 'Carapó .- Corumbá
Coxim - Cuiabá (E,A) - Dourados -r-,

Eugênio Penzo -.- Glória de Dourados -

Iguatemi _ Guia Lopes

da Laguna - Jtaporã - .Jaraguari (E,A) - .rardím - .Iatet Ladário - Maracaju - Miranda - Navirai- Níoaque - Nossa
Senhora, do Livremente - Paranaíba - Pcconé - Ponta Porá
(E ,A) - Porto Murtinho - Ribas do Rio, Pardo (E,A) - Rio
Brilhante (E,A) --'- Rondonópolís - Rio Verde de Mato Grosso
- Sídrolândía (E,A) _. 'I'erenos (E,A) - Três Lagoas (E,A) ....,....
Várzea Grande - Vila Brasil = Total: 43 Municípios.
4.14 -

De MINAS GERAIS Araguarl - Antônio Carlos (A) - Barbacena
(E,A) , Belo Horizonte (E,A) - Bicas Barroso - Bom Sucesso
- Borda da .Mata - Brasópolis - Cambuí - Cassiterita - Cáxambu - Coronel Xavier Chaves - Cambuquira - Campanha Carmo da Mata - Carmo de Minas - Cristina - Delnm Moreira Dores de Campos (E,A) - Estiva - Ewhank da Câmara - jorutal Guarara -' Gonçalves - Ibituruna - 'Itajubá - rtapecertce.v-cJuiz de Fora (E ,A) - Lagoa Santa (A) - Lagoa Dourada - Matias
Barbosa - Nazareno - Paraísópolis - Pedralva - PírangutnhoPírapora (rvD -- Prados, - Pouso Alegre - Presidente Wenceslau
Braz - Rítápolis .- Resende Costa - Santos Dumont (E,A) Süvlanópolís -r- São 'I'íago - ' São Francisco de Oliveira - São
Gonçalo do gapucaí - São João Del-Rei - Soledade de Minas -rTiradentes .:- Trés C01':1C623 - . 'I'rês Pontas - Tupacíguara Uberaba (E,A) - Uberlàndía - Varginha = Total: 56 Municípíos ,

4.15 -

Do PARA: Belém (E,A) -

4.16 -

Da PARAíBA: Baíeux -' Cabedelo - Campina Grande (A) Catolé do Rocha - João Pessoa (E,A) - Pombal - Santa Rita Souza = Total' 8 Munícípíos ,

4.17 -

Do ?ARANA: Almirante 'I'amandaré (E,A) - Alto Paraná -- Alto
Píquírt ......, Ampêre - Anuíra - Antonina (M,E) - Antônio Oüntc
- Apucarana __ Arapougac - Araruna - Araruva '- Araucária
(E,A) - Assai - Astorga ~ Balsa Nova - Bandeirantes ~ Barbosa
Ferrez -- Barracão - Barra do Jacaré _ Bela vista do Paraíso Btturuna - Bccaíúva do Sul - Califórnia - Cambarà - Cambé
- Camblra (E,A) - Campina Grande do Sul - Campo Largo
(E,A) :- Campo Mamão - Capanema . - Cescaveí ' - Castro Centenário do Sul - Chopínsínho - Cíanorte ,- Clevelândta Colombo :i-'J,A) -r- Coloradc - .Contenda - Corbélía - Comélío
Procópio - Coronel Vivida - Cruzeiro do Oeste - Cruz Machado
- Curitiba (E,A; - Dois Vizinhos - Enéas Marques - Engenheiro
Beltrão -- Floresta - Fo~ do Iguaçu (M,E) - Francisco Beltrâc
.- Goic-Erê Guairf< (M,E,A) - Guaracr ' - Guaraníaçu Guarapuava - Guaratuva (M) ',;- Ibaiti - Ibíporâ - Ihituva Inácio Martins - Ipiranga - Iporá - jratd - Itaguajé - Ita-pejara
D'Oest·e - Ivai - Ivaíporâ - Jacarêaínho - Jaguapítã ~ Jaguariaíva - Jandaia do Sul -r- Janíópolis' - Jardim Alegre ~Jataizinh[)
- Joaquim Távora - Lapa':'" Laranjeiras do Sul - Londrina o

Marabá (A)

= Total:

2 Municípios.
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Ma.Het - Marnboré '.- Mandaguaçu -

Mandaguari
Manue' Ribas -- Marechal Cândido Rondon -

Martngá _. Marmeleu-o -. Matelândia -

Mandirituba
Martalva -

Medianeira -

Moreira

Sales - Morretes - Nova Esperança _ Ortiqueira - Paiçandu Palmas - Palmeira - Palmítal - Palctina - Paraíso, do Norte
- Paranacity _. Parnnaguá (!<.I.I,E) - Paranavaí - Pato Branco
- Paula Freitas - 1-'':-11110 Frontin - Peabíru - Pérola D'Oeste Pmhalâo -'- Pn'ai elo Sul - Pitanga -' Piraquara (E.A) - Ponta
Grossa - Porecatu - Porto Amazonas Pôrto Vitória :.Prudentópohs .- Ouatíguá - Quitandinha - Quatro Barras ,Realeza - Reboucas - Renascença - Reserva - Ribeirão Claro
- Ribeirão do Pínhal -, Rio Azul,- Rio Branco do Sul - Rio
Negro - Rolândia ,-- Salto do Lohtra - Santa Amélía - Santa
Mariana - Santo Antônio - Santo Antônio da Platina - Santo
Antônio do Catuá _. Sao Jerônimo da Serra - São João - São
João do Ivaí - São João do Triunfo - São Jorge D'Oeste - São
Jose dos Pmhais (E,A) - São Mateus do Sul - Sào Miguel do
Iguaçu Sertanópoha Siqueira Campos 'I'amboara ---.,.
Tapejara -- 'I'eíxeira üoares - 'I'elêmaco Borda - Terra Boa Ter-ra Roxa -- 'I'ibagi -- 'I'Ijucas do Sul - Toledo - Tomazina.Tuneiras de Oeste - Ubíratâ 'r-- Umuarama --,- União da Vitória
Uraí .-' Venceslau Braz ....,... Verê ---: Xambrê = Total: 165
Municípios.
4,13 - De PERNAMBUCO: Caruaru ....,... .Jaboatâc (E,A) - Olinda (E,A)
- Recife (E,A) = 'I'otal: 4 Municípios.
4.19 - Do PIAUí: Campo Mai01' - Plorfano - Parnaíba - Piripiri .reresma (E,A) =~ Tot2.1; 5 MuniCípios.
4.20
Do RIO DE JANEIRO (Estado): Angra dos Reis - Araruama
(M,E) - Barra do ptral - Barra Mansa - Cabo Frio (E,A) -----:Campos (E,A) ....,... Duque de Caxias -Engenheiro Paulo de Frontin
- Itaboraí - -Itaguaí - Macaé - Magé ....,... Mangaratíba - Maricá
- Mendes - Miguel Pereira - Nilópolis ....,... Niterói (E,A) - Nova
Fríburgo
Nova Iguaçu- Paracambi - Paraíba do Sul - Petrópolis - Píraí - Resende - Rio Bonito -Rio Claro - Rl'o das
Flôres - São Gonçalo - São João da Barra (M,E) - São João de
Merttí - São Pedro da Aldeia ('E,A) - Sapucaía - ' Saquarema
Três Ríos - Vaãença ....,... Vassouras - -Volta Redonda =, Total: 38
Munícípíos.
4.21 - Do RIO GRANDE DO SORTE: Caicó - Ceará-Mirim (E,A)
Extremoz - João Câmara - Lajes - Macaipa (E,A) - Mossorô
(A) - Monte Alegre - Natal (E,A) -Nisia, Floresta (A)
Parnamirím (E,A) -" Pedrc Avelino ....,... Santa Cruz - Sâ-o Gonçalo
do Amarante - eêo José de Mipibu (E,A) - São José do Campestre - Taipu = Total: 17 Munícipíos ,
4.22 - Do RIO GRANDE DO SUL: Alvorada - Antônio Prado - AgUdO
Arroio dos Ratos - Anta Gorda - Arroio do Meio - Arroio
do Tíbre .L... Arroio Grande - .àrvorezánha - .éjuncaba - Alecrim
- Alegrete - Alpestre - Aratiba - Augusto Pestana - Bagé
- Barros Cassal -- Bom Retiro do Sul - 'Barra do Ribeiro -Barracão ~ Bento Günca1ves - Bom Jesus - Butiá - Baráo de
Cctegípa -- BO:1 Vista
Burrcá - Boçoroca - Caíbaté - Caiçara
-- Campina das Missões - Campinas do Sul - Campo Novo Cãndíde Godói -- Casca - Catuípe - Cerro Largo - Conatantína
- 'Coronel Bicado - -Crtssíumal - Cachoeira do Sul - Cachoerrmha
-:- Cacique Doble - Camaquâ - Cambará do Sul - Campo Bom
- Canela - Cangussu - Canoas (E,A) - Carlos Barbosa - Caxias
do Sul - Caçapava do Sul - Óacequí - Candelária - Caràzínho
- Chapada - -Colcrado
Condor - Cruz. Alta - Cruzeiro do
Sul - Dom Pedrtto '- Dona Francisca - 'DOIS Irmãos - Dom
Fêlician..J - Encruailnada do Sul - Esmeralda - Estância Velha
- Esteio (E,A) - Encantado - Espumoso - Estrêla - Erechím
c--,

do
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Erval Sêco ~ Frederico Wastphalen Flôres da Cunha, - Paxínal .üc Soturno Pormígueíro - Gartbaldi - General Câmara

-Erva! Grande Farroupilha - Feliz -

Fontoura Xavier -

_' Gramado -

-

Gravataí (E,A) -

Guaíba (E,A) --.:. General Vargas

Guànoré - Gamama - Getúlio Vargas - Guarani das Missões
Gírüá - Horizontina - Humaitá - Herval do Sul - Hulha

Negra -- jbíraiaras - Igrejinha - Ivoti Ibrrubá - Ilópolis
--, Independência - IjUl - Irai - Itaquí - Itatiba - Jaguarâo
(M,E) - Júlic de Castilho - .Iacutínga - Jaguar! Lagoa
Vermelha - Lajeado .:... Lavras do Sul - Liberato Salzano Machadín-io - Montenegto (E,A) - Mostardas - Mata - Muçum
- Marau - Marcehno Ramos - Mariano Moro' - Maximiano
de Almeida - Nova Araçá - Nova Bassano - 'Nova Petrópolis
-Nova tramburgo c-, Nova Bréscia - Não-me-Toque - Nova
Palma, - Nonoar - Osório - Parai - ' pelotas (M,E) - Portão
- Pôrto Lucena - Pôrtu Alegre (M,E,A) - Panambí - Pedro
Osório - Pinheiro Macnado - piratdní - Putinga - Palmeira
das Missões - Palmitinho - Passo Fundo - Planalto ....:.. Paim
Filho - QU3.. rai - Rio Grande (M,E) - Rio pardo - Rolante Restinga Seca -- Roca Sales' - Redentora - Rodeio Bonito Ronda Alta - Rondmha - Rosário do Sul - São Gabrlel São Pedro do Sul - Selbach - Serafma Correa - Silveira Martins
- Bobradínho - .Soledade - Santa Bárbara do Sul - Santa Cruz
do Sul - Santana da Boa Vista - Sananduva -,- Santana do LIvramento -, Santa Rosa - São Marcos - Santiago :- Santo Angelo
- Santo Antônio das Missões - Santo Augusto - Santo Cristo .;.....
São Borja - São Francisco de Assis - São Lurz Gonzaga - São
Martinho - Sã(l Valentim - Sarandi - Seberí - Sertão Severiano de Almeida - salvador do Sul - Santa Maria (E,A)
-- Santa Vitória do Palmar - Santo Antônio da Patrulha Sapíranga Sã·] Francisco de Paula - São Jerônimo São
José do Norte - São José .do Ouro - São Leopoldo - São Lourenço
do Sul .-;.. são Sebasttâo de Cai - Sapucaia do Sul - Tapes Taquara - Tõrres - Tramandai - Três Coroas - Triunfo.Tapera - 'I'aquar i ~ 'I'upancíretá ~ 'I'apejara -.:.. Tenente Portela
- Três de Mato -- Trê~ Passos - Tucunduva - 'I'uparendí _
Urugualana (M,E,A) - Viadutos - Vicente Dutra - Vacaria Veranópolis ~ Viamâo - venâncio Aires """""'":" Vera Cruz - Vitor
Greaff
Total: 221 Municípios.
4.23 - De RONDôNIA: Guajará-Mlrím
Pôrto Velho (E,A) = Total:
2 Municípios.

=

4.24 -

De RORAIMA:

4.25 -

De SANTA CATARINA: água Doce - Aguas Mornas - Angelma
- Alfredo Wagner --,- Anita Garfbaldi ':- Anitápolís - Antônio
Carlos - Araguarf - Araranguá - Armazém - Ascurra - Barra
Velha - Benedito Novo - Bíguaçu (E,A), - Blumenau - Bom

BO<:t

Vista (E,A)

Braço do Norte - Brusque ~ Caçador Campo Belo do Sul, - ' Campos
Novos -.CaneIinha ~ Canoínha - Capínzal - Catanduvas Chapecó - Colônia - Concórdia - Corupá - Crfciúma - Cunha
Porâ - Currtdhanos - Descanso ....:... Dona Emma- Florianópolis
M,E,A) . ~ Ganchos -- Garopaba - Garuva .:....- Gaspar - Gravatal
Guabiruba - Guaramlrhn - Herval D'Oeste - Ibü'ama ~ Içara
.- Ilhota - jmaruí - Imbituba - Imbuia - Indaial - Ibicaré
- Iríneópolts - Itá - Itaíôpolís - Itajaí (M,E) - Itapiranga Ituporangu - Jacinto Machado - .Iaguaruna - Jaraguá do Sul
- .Ioaçaba . - .Ioínvtle - Lages - Laguna (M,E) - 'Laurentino
_ Lontras - Lauro MuBer- Luiz Alves - Mafra - Major
Geremo ...c- Massaranduba - Matos Costa - Meleíro - Mondaí
Morro da Fumaça, - Navegantes ......:.. Novatrento - Nova Veneza
- óneãe, - OUro - Palhoça - Palmítos :- Papanduva - 'Paulo·
Retiro -

Botuverá -

Total: 1 Mumcípío.

Camboríú -

Campo Alegre -

ATOS

no PODER ExECUTIVO
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Lopes - Pedras Grandes - Penha - Petrolândla
Piçarras
- Pcmerode - Ponta Serrada - Pôrto União - Pouso Redondo
- Presidente Getulio - Rancho Queimado .:. . . .-- Rio das Antas Rio do Sul - . Rio dos Cedros - Rio Negrinho - Rodeio - Santo
Amaro da Imperatriz -- São Bento do Sul - São Bonifácio São Carlos - São José (li,A) - São' Francisco do Sul (M,E) São' .Joào Batista - São João do Sul - .Sâo Joaquim - São
Ludgero - São José do cerrito - São Martínho - São Miguel
D'Oeste - Seara -'-- Sornbrro - Taió - 'I'angará - "rijuces 'I'imbó - Treze de Maio -- 'I'rombudo Central - Tubarão '- Turvo
- Urubicí '- Urussanga -' Vidal Ramos - Videira - wítmersum
- Xamxerê - Xaxim = Total: ·132 Munícípíos .
'
4.26 - De SERGIPE: Aracaju. (M,E,A) -,Barra dos Coqueiros - Cartra
-- Carriópolis <M) - Estãncía (M) - Nossa -Serrhora do Socorro
- São Crâstcvào = Total,: 7 Municípios.
'
De SAo PAULO: Aparec~da (E,A) Altínópolis Aguaí Atibaía --'-- Baruerí - Brcdôsquí - Bauru - Caçapava - Cachoeira
Paulista - Campinas (E,A) - Carapícufba - Campos dc uordâo
- cruzeiro - Cajuru - Oravinhos - Cafelândta - Castilho
Campo Limpo - Descalvado - Draoema -' Francisco Morato Pérnandópclís -- Franco da Rocha ~ Guaratínguetá (E,A)
Guarujá (E,A) ouartor.. Guarulhos (E,A) Guará
Getulína - Guaraçai ~ Igarapava - Iguape (M) - Jndaíatuba
-- Itapíra Itupeva (E,A) - Itu - Jardinópolís - .retes .Jaguaríúna - Jundtaí ~LaVínia - Lins - Louveíra 1 _ Lorena
(E,A) - Monte Alto - Morro Agudo _:- Mogi das Cruzes (A) Mog i-Guaçu -1'Iiranclópolis - Murttmga do' :::ou1 ----'-- Os asco Orlândía -- Pindamonhangaba - Piquete - Poá - Praia Grande
- Rio Claro (A)- Prtanguerras - Pontal -'- Pirassununga (E,A)
-- Pôrto F'crreíra -- pedrcrra - Presidente Epitácio (M) - Roseira
- Ríbeírâo Preto - Rincáo - Santos (M,E,l~) ~_ São José dos
Campos (E,A) - SJ.o Paulo (M,E,A) - São Vicente (B,A)
Suzano - Santa Ro-sa de Viterbo - São José do Rio Preto Santa Cruz das Palmeiras - Bales Oliveira - São Simão ,...São Sebastião (M) - Sertãoaínho ~ Sorocaba - Santa Fé do Sul
- aeito c- Santo André (A) - eêo Roque - Taubaté - 'I'remembé
----'- 'I'ambaú .- ,Tupi Paulista - votuporanaa ,- valinhos - Várzea

4.27

Paulista - Vinhedo - votorantím ~ "I'ptal: 92 Munrcípíos .
Total Geral dos Munrcipíos Tríbutáríos de Organizações Militares da
Ativa: Do Exército: 1.557; Da Marinha: 31; Da Aeronáutica: 9'7.

Municípios T1"ibutâ1"ios âc omãos de Formação 'da Reserva:
Os Municípios 'Tributários de órgãos de Formação da Reserva são OS
seguintes.
5. 1 - De ALAGOAS: Palmeira dos índios ~ Penedo - São José da Lage
5.

5. 2 5. 3

=, Total 3 Municípios.
Do AMAPÁ: Macapá ~- Total 1 Município.
Da BAHIA: Alagoínhas -- Cachoeira - Castro Alves, - Cruz das
Almas - Feira de Santana --------; Ilhéus - Ipíaú - Itabuna - Jacobina
Juazeiro - .requíé
Murrtàba - Maragogipe - Nazaré - Poções
- Santo Amaro - Santo Antônio de Jesus - Senhor do Bomnm
- Serrinha - Valença - Vítórta da Conquista = Total: 21 Muc-,

nicípios.
Do CEARA -----20 Oamocim - Crato - Juazerro do Norte - Sobral
= Total: 4 Munícípíos.
5. 5 - do ,ESPíRITO SANTO: Alegte - Cachoeira do Itapemtrlm .,...... Castelo - Colatdna - Guaçuí = Total:' 5 Municípios.
5. 6 ---'- De GOIAZ,: Anápolís - Pedro Afonso - Pôrto Nacional == Total:
5_ 4 -

3 Municípios.

.
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5. 7 5. 8 -

5. 9 -

=

Do MARANHÃO - Caxias - Codó - Pedreiras
Total: 3 Municípios.
De MATO GROS~.o: Cuiabá (M) - Oácerea (M) - Pôrto-Esperança (M) - Pôrto Murtmho (M)
Total: 4 Municípios.
De MINAS GERAIS: Alfenas ---:: Araxá _. Bom Despacho - Carangola - Caratínga - Conselheiro Lafaiete - Campo Belo -

=

curvelo - Diamantina - Dívinópolia - Formiga _ Governador
Valadares - Guaxupé --:- Itaúna - Jtuíutaba - Lavras - Ma~
nhuaçú - Montes Claros - Murlaé - Oliveira - Ouro Fino Ponte Nova - Passos - Patrocínio - Patos de Minas - Poços de
Caldas :- Santa Rita do Sapucaí -

São Lourenço -

São Sebastião

do Paraíso -;- São João Nepomuceno - Sete Lagoas - Teófilo Obonr

=

5.10 5.11 .

5.12 -

5.13 5.14 -

- Ubá - Uberaba - Visconde do Rio Branco - Viçosa
'r'otat:
36 Municípios.
Do PARA: Bragança - oametác-, Santarém = Total: 3, Municípios.
Da PARAíBA: Campina Grande (M) - caíàaeíras - João Pessoa
(M) - Patos (M,E) - Rio Tinto
Total: 5 Municípios.
De PERNAMBUCO: Arcoverde - Caruaru - Catende - Garanhuns
- Goiana - Paulista - Pesqueira - Vitória de Santo Antão ::=
Total: 3 Munrcípíos ,
Do PIAUí: "Oeíras - Picos
Total: 2 Municípios.
Do RIO DE JANEIRO (Estado): Bom Jesus de Itabapoana -r- Itaperuna ,- Míracema
Nova Priburgó - Porcíúncula - Santo
Antônio de Pádua - São Fldelis - Teresópolis - Volta Redonda
Total: 9 Municipios.
Do RIO GRANDE DO NORTE: Mossoró
Total: 1 Município.
De SANTA CATARINA: Caçador - Brusque - Joaçaba
Total:
3 Municípios.
De SERGIPE: Estância - Lagarto - Propriá
Total: 3 -Munrcipios.
De SÃO PAULO: Andradína - Araçatuba ..!..... Assis - Agudos -rAmericana - Amparo - Araras - Avaré - Araraquara - Barretos
- Batataís - Bebedouro - Barírt - Barlguí - Botucatti - Bragança Paulista - Bauru - Casa Branca - Catanduva - Capívarr
(exclusiva Rafard) - Dois Córregos - Franca - Garçar--. Guararapes -, Itápolís - Ituverava - Itapeva - Itararé '- rtatrbe ........;
Itapetininga -:- Jacareí - Jaboticabal - Jaú - Lucélia - Leme
- Limeira - Mogi das Cruzes - Mococa - Mírassol _ Marília
- Monte Aprazível - Mogi Mrrfm - Olímpia - Ourinhos - Pa-.
caembu _ Penápolís - Palmital - Paraguaçu Paulista - Pírajut
~ Pompéra Presidente Prudente ' - Promissão ..,.... presidente
Wenceslau - Pinhal' - Pederneiras - Piracicaba - Piraju - Rio
Claro - Ribeirão Preto _ Santo André '- São Bernardo do Campo
- São Caetano do Sul - São José do Rio Preto - São José dos
Campos -r- Santa Rita do Passa Quatro - São Carlos - São Joaquim da Barra - São José do Rio Pardo --'- Santa 'Cruz do Rio, Pardo
- Sorocaba - São João da Boa Vista - São Manoel -.- Taquarltdnga - Tanabi - Tupã ' - Tatuí '- Valparaiso
Total: 7'1 Mu-

=

=

"r".

5.15 5.16 5.17 5.18 -

=

=

=

=

=

nícípíos ,

Total Geral dos Munrcíplcs Tributários de Organizações Militares da
Reserva: Do Exército: 178; Da Marinha: 7; Da Aeronáutica.
6.

MUNICíPIOS TRIBUTARIOS SIMULTANEAMENTE DE ORGANIZAÇAO MrLIT~.R DA ATIVA E DE óRGAO DE FORMAÇAO
DA RESERVA:

6.1 6.2 6.3 -

De Alagoas: Maceió = Total: 1 Município.
Do Amapá: Macapá (M,E)
Total: 1 Município.
Do Amazonas: Boca de Acre (M) - ltacotiara (M)
(M) ;::':. Total: 3 Munícípíos,

=

-

Manaus
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Da Bahia: g~lmonte (M) - Caravelas (M) - Canavíeíras (M)
- Ilhéus (M,.í1) - Maragogípe (M) - Salvador (M,E)
Total:
6 Mumcípícs.
- Do ceará: Fortaleza (M,E) _ Quixadá (M) - Sobral (M)

-S.4: -

6.5

=

=

Total: 3 Muntctpíos.
6.6 - Do Espirito Santo: Cachoeira do Itapemirim -

6.3 6.9 -

Colatína = Total:
2 Munícíptos.
De Goiás: Anápoüs - Pôrto Nacional (~,A) - Pôrto Murtinho
(M) ::::: Total: 3 Muntcípaos .
Da Guanabara: Guanabara, Uvl,E,A) = Total: 1 Muntcípíc.
De Minas Gerara: Belo Horizonte CE,A) - Juiz de Fora (E,A)

8.10 -

- tjberana (E,A)
De Mato Grosso:

6.7

-

= Total:

6.11 6.12
6.13

6.14
6.15

= 'I'ote.l:

3 Munícípios .
Cu-aba (M) - . Cáceres (M) -

Ladárfo (M)

3 Munícíptoa.

Do Maranhâc:

Cururupu (M) -

São Luiz (M)- Tutóla (M)

=

Total: 3 Municípios.
- Do Pará: Belém (M,E) -- Bragança (M) = Total: 2 Munícipíos.
- Do Paraná: Cnmbará --, Cornélío Procópio ,..---- Curitiba ---: Jacarêzlnho - Londrina - Ponta Grossa - Ribeirão Claro - Santo
Antônio da P18,t1l1a ::- Total: 8 Municípíos.
- Da Paraíba: Campina Grande (M,A) - João Pessoa (M,E,A)"
Total: 2 Muntcípíos ,
-.:.. De Pernambuco: Caruaru (M,E) - Olinda (M) - Recife (M,E,A)

=

:::: Total: 3 Mumcípíoa.

=

6.16 - De Rondônia: Pôrto Velho (M)
Total: 1 Município.
6.17 - De santa Catarina: caçador - Florianópolis (M,E;A)

Herval
.Ioaçana =-- 'I'otal: 4 Munícípíos.
6.18 - De Sergipe: Estância (M,E)
Total: 1 Munícípro.
6.19 - De São Paula: Bauru - Campinas (E,A) - Itapeva (E,A) Jundiai - Mogí das Cruzes (E,A) _ Ríbeírào Prêto - São José
dos Campos (E,A) - São José do Rio Prêto são Paulo Sorccaba = ".I."'ot9,1: lJ Munícípíos ,
6.20 - Do Rio Grande . do Sul: Bagé - Pôrto Alegre "(M,E,A) - Pelotas (M,E) - Santo Angelo - Santa Maria (E,A) - Bâo Leopoldo

n-oesce -

=

= Total: 6 Muntcípíos.
Do Rio de .Ianeíro: Araruama (M) - Angra dos Reis (M,E) Cabo Frio (M,E,A) - Nova príburgo - Niterói - Petrópolis - São
Pedro da Aldeia (M,E,~) - Sao uoão -da Barra (M) - Volta
Redonda = 'rosei: 9 Mumcípíoa.
6.22--Do Rio Grande do ;Norte: Areia Branca eM) Ceará Mirim
(M,E;A) - M0,330ró (E.A) - Macau (M) ...:....- Macaíba (M,E,A) -'Natal (M,E,A) - São José de Mipibu (M,E,A)= Total: 7 Municipios ,

6.21 -

'TOTAL-GERAL DOS MUN:;:CíPIOS TRIBUTÃRIOS SIMULTA.NEAMENTE DE ORGANIZAÇ6ES MILITARES DA ATIVA E RESERVA:
Do Exército: 58
Da Marinha: 46
Da Aeronáutica: 25

Rio de Janeiro, GB, 31 de maio de 1966. - Ten. Briç, Nelson Freire
Lavenere Wanderley, Chefe do Estado-Maior das Fôrças Armadas.

Confere:
MiÚtar.

Sylvio Nouaes, Coronel Presidente da Comíssâo de Serviço
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INSTRUÇÕES GERAIS' (PROVISÓRIAS) PARA A COORDENAÇãO DA

CONSCRIÇ20 NAS FORÇAS ARMADAS
1.

Finalidade

O presente ANEXO tem por finalidade:

- coordenar aspectos essenciais da conscrição da classe de 1948; de
vez que ain'Q.a não foram expedidas Instruções e Regulamentos correspondentes, atualizados pela nova. legislação;
_proporcional' esclarecünentos, no que tem sido motivo de dúvida
ou sugestão.
'
2.

L'ornpreensao indispensâvel

A compreensão, por todos, de relevante papel do Serviço Militar na
preservação da Seguraaca da Pátria, será de 'valor fundamental para -uma
melhor acolhida pública ao Servtçc Militar otmgatórío.
A ímpressào favorável sobre o referido Serviço, íevade pelo jovem
durante o período que cstêve íncorpprado ou matriculado, ~onstitui fator
decisivo para o fortalecimento ca compreensão acima descrtta.
Isto pôsto, vtsanóo a proporcionar condições favoráveis ao- Serviço'
Militar, caberá à Fôrça Singular :
lQ)
veoneor a 'propaganda educacional, preconizada no número 2 do
Artigo 214 do RLSM, através ríe Programa a ser coordenado pelo EMFA;
2 Q)
Intensificar a awulgaçaD institucional, prevista no número 1 do
citado Artigo 214, em tórlas as oportunidades e segundo Programa normal
da Fôrça, sem necessidade de coordenação peloEMFA;
3Q)
Tornar o militar de carreira um veículo de eomumicação de Relações Públicas do Serviço Militar, ínstrutndo-o- convenientemente sobre a
ação a. desempenhar.
3.

3,1.

.sezecõo;-

Alístamentc Militar:
3.1.1. Os' órgãos Alíatadores (OA) das Fôrças Singulares prestarão,
entre si, a cotaboraçâo prevista no Art. '32 do RLSM.
3.1.:l. No exterior, o arístamento feito pelos Consulados obedecerá
aos mesmos príncípíos constantes ao RLSM, dc .PGC, e das
"Instruções Gerais para o Serviço Militar de brasileiro residente no exterior" <IGSME), elaboradas pelo E1vIFA.
3.1.3. Todo órgão Alistado; (OA) remeterá uma 2~ via da Ficha
de Alistamento M'.litar (FAM) (sem retrato, porém COm ímpressào digital, modelo recomendado no Apêndice A) à CSM
que jurtsdícíona o. local de residência do alistado,como medida contra burla e fraude ao Serviço Militar. Remeterá, também, uma 3~ via da FAM (incompleta) daquele que se alistara partir dos 19 anos. à CSM do 1oC;1l de nascimento.
3.1.4. A FAM do nascido no .local jurisdicionado pela CSM, permanecerá em cualquer situação na CSM original; se necessário, copias serão tiradas da referida FAM.
3.1.4.1. QúalqU(~r Orgamzaçâo Militar, do Exército, Marinha ou Aeronáutica, deverá comunicar diretamente
à CSM do loca! de nascimento do conscrito a ocorrência de ínsubmíssâo, deserção e eximido.
3.1.4.2. A FAM será incinerada por morte, passagem à situação de reservista' (a cargo do órgão de mobilização), ou, quarido a classe do -alístado alcançar:
30. anos como refratário; 33 anos, como insubmisso; . 4<6 anos, como desertor.
3.1. 4.3. A mesma FAM será utilizada para as situações do
DIspensado, Eximido e Isento. Reservista terá ficha
especial (conterá indicação da -Oertídão de nascimento ou casamento apresentada ao alistar-se),
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A!.istados para :5, Marfnha e a Aeronáutica em Município
Tributário também ao Exército, não sendo "preferencíados"
daquelas Fôrças, serão mandados apresentar ao Exército, Já
selecionados, até o dia 10 de novembro do ano da seleção,
caso não tenham sido "dístríbuídos" às Organizações Militares para incorporação ou matricula.
3.1.6. Alistados em Município Não Tributário constituirão encargo
do EXército, salvo o alistando voluntário de outra Fôrça.
Neste caso, deslocar-se-a, por conta própria, até o 'mais próximo local onde runcíonar Comissão de Seleção (CS) dessaFôrça (Art. 62 do .RLSM) .
3.1.7. Aüstandos de ::"Iun~('ipio Tributário de uma única Fôrça, menores de 30 (trinta) anos de idade, serão obrtgatórfamente
.selecíonados (At't. 8B do, RLSM) pela Fôrça Interessada,' de
conformidade com as previsões dos Planos de RM e das.
Instruções de DN OH ZAé. O "Excesso do contingente" do
referido Munícípío, assim como os incapazes definitivos, permanecerão víncuíadoz. à Fôrça e terão os documentos, militares pela mesma conreccíonados, sendo entregues pela JSM,
após er.tendímento com a CSM.
.
3. r. 7 .1. Os conscritos maiores de 30 (trinta) anos de idade,
exceto os "preferencíados". terão suas situações reeularfzadas pelo Exército, mesmo que de Município
'I'rfbutárfo exclusivo da Marmha- .ou Aeronáutica:
contudo. 8,'2 o Muriíeípío fôr sede exclusiva de organização Militar da Marinha ou Aeronáutica, o encargo total será atribuído a uma daquelas Fôrças ~
3.1.7.2. Se o' Mtmícípes fôr sede simultânea e' exclusiva de·
Organízacôes Militares da Marinha e Aeronáutica,
os mumc.píos terão de apresentar-se numa daquedas Fôrças de seu desejo, inclusive .OS maiores de
30 (trtnta i anos de idade, quando então a Fôrca
terá de regularizar a situação Militar dos interessados.
3.1.5.

3.1.8.

"Prelerencíadoa":
A «expansão" dos encargos de uma Fôrça Armada. na
eventualidade de uma guerra, será fatal. Dai a. necessidade

que a mesma desde o tempo de paz, venha a interessar-se
pelos recursos humanos do território, mormente os especializados cnc 111e pOf:s:.-\m ser úteis, não nó presente, se dêles
não esta a precisar, mas no futuro" se sobrevier a Mobilizaca~)

,

.õ.esím sendo, as Fôrças Singulares deverâo ' desenvolver.

COlY, empenho, as previsões do Art. 69 do RLSM, atuando no
s-e-ntido de:
que entendimentos entre os órgãos de Serviço Militar
de.;,; Fôrças Emgularea sejam estabelecidos, particularmente nos assuntos referentes à execução do alistamente militar, à remessa de Fichas de Alistamento
Militai', à entrevista do conscrito quanto à profissão e
habilitações de ínterêsse da Fôrça e à organização de
Fichários de Pessoal. A pesquisa da profissão e das
atividades normais e habilitações do conscrito será
tundementa! na ícíentitícaçào do "preferencíado":
que cs conscritos e as Organizações sejam, outrossim,
esciarcctdos quanto ao sentido e às vantagens de se
attstarem entre os preferencíados da Fôrça.
'
3.1.9. A fim C!fo racnítar c intercâmbio entre as Fôrças Singulares,
quanto a informações sôbre a situação militar de brasileiro,
em Idade de Serviço Mílitar, e recomendado, em vista do
dtsjx.sto uc ~ Sv do Art. 163 do RLSM, modelo de Ficha, de
Alistarnént.... Militar lFAM) , constante do Apêndice A.
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3: l;9.1.

O modelo da FA1\'1 do Apêndice A permitirá eco-

3 2.1 2.

Com exceçâc dos casos de incorporação obrigatória
de insubmisso, desertor e desistente de eximido
(Art. 80 e parágrafo único do Art. 244 do RLSM)
nâo !=':ícito incluir conscrito no "Contingente-tipo"
de uma Organização, para o Um .exclusívo decasLig.. por ser "rerratárto" ou sem interpretação. 00'
disposto nos- Arts. 82 83 e número 3, do' ~ 3° do
Art. 98 do RLSM, os quais não impõem obrígatoxiedade de Incorporação, mas sim, ainda, uma 132Ieçào por comparação (pelo Art. 83), e uma suposíçàc de ouc o conscrito possui qualidades, ou haja
conventêncía para a integração do naturalizado
(pelos Arts. 32 e 98).
De uma ou outra forma, o conscrito que apresenta
qualidades negativas prejudiciais à Organização
(COj)"H. as psicológicas e morais), não deve ser incorporado.
Pelo exposto, há de concluir-se pela importância do
critério de "distribuição" (Alínea 4.1.1 dêste
anexo) .
"Refratário", "insubmisso", "desertor" e desistente
de eximido terão de servir 12 (doze) meses, mesmo
que a classe com a qual incorporou venha a servil'
mencc tempo por decisão Ministerial.

nomia dOS trabalhos burocráticos, através do uso
da mesma' Ficha nas diversas situações por que
passar o conscrito, exceto como Reservista.
3.1-.S.2. Os oestínos das vias das FAM serão:
1l1l- via, completa, para o OA;
2::' via. incompleta, sem retrato, para a CSM
di) local de residência;
31!· via (se rõr o caso, na Martnha ou Aeronáut:ca), para o órgão de sv Militar que üscaliza o OA;
.
- 4 n via, incompleta, sem retrato e sem impressão
digital, a ser aberta oportunamente, quando o
conscrito se tornar insubmisso" desertor ou eximido, para a CSM do local de nascimento do
consercto.
3 1.9.3. A p'l.'eSE'D';G. da 3~ via incompleta da FAM na C$,I[
de local de nascimento do conscrito, que passou
a c.esel'tor, insubmisso ou eximido, possibilitará uma
informação segura de que o alistando maior de 19
anos de idade não é criminoso militar ou eximido,
e11',- OU,tra área ou Fôrça.
:3.2. Sereçêo próprramente dita:
3.2.1. Seleção de conscritos:
O obje'avo básico da "Seleção Geral" de conscritos é o atendímenro <.1úpedido de "Contingente-tipo" feito pela Orgamzaçào Mimar tOM) que vai incorporar ou matricular.
3,2.].~.
"Se'eçâo Complementar", feita pela própria Organização Militar, tem em vista escolher dentre os
"rtesígnados' COm "majoraçâc", que forem mandados apresentar na OM, aquêles que realmente
devam ser incorporados ou matriculados, por consütu-rcm "conscritos-tipo".
A ':::'eleç§c Suplementar" é uma 21). chamada da
"Seleção

3.~.1.3.

C.~eral".
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"Com.n gente- tipo' é o contingente de conscritos designados,
pera aetermínada organização, por atenderem, em qualidade
e quantidade, ao pedido para o completamento doselaros
Q€ r,f'.1:;waJ e q necessidade de' formação da Reserva. A serecao f u-na primeira qualífícaçâo dos conscritos estará a
cargo (i{;' COrDl.SSÓ8S de Seleção (CS). "Conscrito-tipo" é o
qU8 melhor responde aos itens desejados para incorporação
ou matrtcura

~
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"(~r'Jn~(;50~s:l1:' ~elf'':.'ao''

(CS), previstas nos Arts. 49 e 51 do

pocerar. ser fixas ou volantes (CSF ou CSV).
Integram a C5: Juntas de Inspeção de Saúde (JIS) ,
.H.i J31Vi

Equi~

pes de Seleção e pessoal auxiliar.
;1 2. 4L
1.1 .(Jl.,8.1 onde se instalar uma comissâo de Seleção chamarIOI:-~~ 'Ponto r.:c p.euniào de Convocados", que será referido
:t-el~. sig Ia PR ti désígnado pelo Comandante de RM, DN
ou ~(,!' I~.
x , 2.5. Um 'PR ae Sereçâc d12 Convocados terá fundamentalmente os
seguintes "postos", dotados d-e pessoal adequado ao cumprimente «as respectávas ' tarefas:
LJc Pôsto de Recepção (PRcp): controla. entrada e saída
i)e consnrtt- crecomendável o processo de Fichas alfabéticas); identifica e· policia;
De Põsto dI'- Inspeção de Saúde (PIS): realiza a seleção
oe saúde
conteccícna os certtrtcadõs de Isenção, assim
come. cuida de outros documentos burocráticos exigidos na"
condição d.p Isento:
De PÔSt,r. -rc gntrevísta (PE): procede' à entrevista;
- Do Põrto de Aplicação de Testes (PAT): aplica testes;
Do Posto lk Classificação (PC): qualifica o pessoal que
va: senor setcctonado. E' o local normal do Presidente
Ç>

(lá

.3_2" 6.

Cb .

eac tarefas t)~1.S1CaS das Comissões encarregadas de seleção
t..TfraJ; a tnspecàc geral de saúde dos conscritos; a determinaçâo dos conscritos que, não possuam o.s Indtces mrnimos
soe os pontos de vista físico, cultural, psicológico e moral.
pai-a mcorporação c-u matrícula (serão Dispensados, se não
rorem incapazes defínttdvamente de saúde, ou por motivo
rnora.i , quannc rôr o caso, a COlaboração com a "Junta de
Distribuição" (JD) na "distribuição" dos selecionados para
os -'c()r.tingentl~3·<;ilJ(/' das diferentes Organizações Militares,
UV .;oD,T,:JC a reaüzacào da própria "distribuição", na falta
de JD,

,j."!..7.

apresentação de Relatório dos trabalhos.

Eao tarefas básicas das "Juntas de Distribuição" (quando
nau ;'tcr; ou das OS, quando tiverem encargo de distribuição:

.evantamen a. das necessidades das Organizações Militares,
[" ..t: os pon . .o" de vista qualitativo e quantitativo, para incoi poraçao c matricula;
tevantamento das disponibilidades de conscritos .vaptos" e
"desâgnaçào dos meSIDIJS pelas OM, conforme o "Oontíugente-tipo" apontado pelas Organizações interessadas;
proposta aos Comandantes de RM, DN e ZAé, do "Excesso
-I.1e Oontmgente" OF. "Excedente" da Marmba 'ou Aeronáunce ;.que deva ser encaminhado ao Exército;
- apresentação' de Relatório dos trabalhos.
3.2.1.1. "Excedente" da Marinha OU Aeronáutica é o conscrito não preferencíado, que se torna excedente da
Fôrça, após a "distribuição" realizada, e que por
isso deve ser encaminhada ao Exército, no prazo
fixado.
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3.2.8.

São. tarefas nàsícas .das Comissões encarregadas das Seleções'
Supjementares:
recebimento da apresentação dos conscritos' em débito, 'quenac compareceram à Seleção Geral por qualquer motivo
uauc de presença ou adiamento) ou, então. dos julgados
"B-L", anteríormente, que requereram nova inspeção de
saúde:
- recebimento. por parte das CS do Exército, de "excedentes" da Marinha e Aeronáutica que não puderam ser'
er.camínnados ao Exército na época normal (até 10 de
novembro de: lf;:SG);
- encaminhamento ao Exército, por parte de CS da Aeronáutica ou da Marinha, de "Excedentes" que não puderam ser encamínnados na época normal, isto é, até 10 de
novembro de ano da Seleção Geral;
apresentação de Relatório dos trabalhos.
3.2.3.1. Para a .Seleção Suplementar, funcionarão, a critério
dos Oomannantes de RM, DN e ZAé, apenas algumas das Comissões de Seleção fixas, que funcionaram na Seleção Geral (Art. 79 do RLSM).
;;.~',8.2. Em runma Seleção Suplementar do ano, da Marinha c Aeronáutica.urue seja posterior.' à' última do
Exercito. não poderá haver pedidos de Contingentes
para refórçc. nem encaminhamento dê "excedente".
'3.2,1<.2. consente apresentado em última Seleção Suplementar etc 2.-!lO. sem motivo justificado, deve ser mandado apresentar-se à seleção com a classe seguinte,
se UJ,I) houver vaga para sua incorporação ou matrícula. Da mesma forma, quando se tratar de
casos _prevJ~.tos no Art: 82 do RLSl\J1.
3.2.9. São atrfbuíçôes básicas do Presidente da Comissão de'
Sereçào:
- Orientar e nscanaar os trabalhos nos Postos, exceto,
no PIS;
Coordenar os trabalhos no PIS com os demais Postos;
Assinar 'todos os documentos a' serem expedidos pela -::0missão, visando os do PIS, em nome do Comandante de
EM, DN ou ZAé;
- visar os documentos Internos diários;
- Manter as Itgacões necessárias com RM, DN ou ZAé;
- Colaborar com a "3D" na "qualificação", "distribuição"
e "desígnaçàc" dos conscritos ou, na falta de 3D, assumir'
a. tarefa'
- Apresent'ar R.sh.-:.lorio dos trabalhos à RM, DN ou ZAé;
- Informar aos órgãos Superiores
andamento dos traba1110S da selecêo, nas épocas determinadas;
- Encaminhar à CSM, ou DN ou ZAé os conscritos Dispensados (Excesso do Contingente por qualquer motivo), para
regulartzaçào da situação mílttar, na época prevista (alínea 4.!-.2 adíanue) :
3.2.10. O "Prererencíado" de determinada Fôrç'a, residente em Município
-rnoutanc da própria Pôrça, será selecionado pela correspondente
Fôrça. cF' o Mumctpto não é tributário da Marinha ou Aeronàutaca, mas o conscrttr- residente 'é "preferenciado" daquelas
"Fôrças", o Exército não o submeterá à seleção, mas o deíxa à
díspostçac da Fôrça, fazendo a devida comunicação à mesma.
O vciuntano do íntertor, originado de Município não Tributário,
podere ser submetido a uma seleção prévia, por iniciativa Ida Fôrça
mteressaua e com a. cotaboração das autoridades locais de saúde.
A rag-nat-ização de aituaçào. militar de voluntário julgado incapaz.
defírntívamente segun'á C> previsto no Are. 59 do RLSM. A sele-
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çâo. prévia do, voluntário do interior yfsatão-somente a evitar, o
deslocamento inútil de' conscritos incapazes até os Pontes de Reunião ue Convocados -oo, Municípios Tributários, trazendo embaraços ao ínteressadc e ao serviço.
3.2.12. Mediante entendimento entre as Fôrças Singulares, é recomendável
a rormaçào de Comissões de Seleção mistas, integradas por el.ementes de mais de Uma Fôrça, de acôrdo com o previsto ao
Art. 32 de; RLSM .
.3.2.liL Outras Seleções:
Poderá vhaver outras Seleções, além da "Geral" e das "Suplemeruarea":
Seleção de Triaçem, a critério de' comandantes de RM, DN e
ZAt seguida ao alistamento, quando o OA fôr OM da Ativa,
com o principal objetivo de afastar da Seleção Geral os conscritos incapazes definitivamente de saúde e os Isentos morais
(Art. 46 do RLSM) ;
Seleção Complementar, a critério do comandante da Organtzacão Militar que VaJ. incorporar ou matricular, e :sob orientaçâo de Comandante de RM, DN ou ZAé, com O objetivo de
esooihei , dentre os "designados", aquêles que devem realmente
ser incorporados ou matriculados (Arts. 78 e 64 do RLSM).
4. Processamento subseqüente à Seleção Geral propriamente dita:
4.1. Constituem atos subseqüentes à Seleção: "dístríbulçâc"; indícação para o "Excesso .do Contingente"; encaminhamento. pela
Marinha ou Aeronáutica, de "Excedentes" ao. Exército; falta de
conscritos e pedido, elos mesmos ao Exército; "ChamadaDomplementar" e "Liberação da Classe".
4.1.1. "Distribuição":
Ao término da Seleção, processar-se-âo os trabalhos de
qualificação e "distribuição" dos conscritos aptos pelas
Organizações Militares; a referida "distribuição" estará
eoncretízada com o ato de "designação". Para a execução da "dístrlbuíçâo" terão sido necessárias duas providências:
1:).) 'Levantamento, sob os pontos: de vista qualítatrvo t!
quantitativo, das necessidades das Organizações;
2~) Levantamento, sob os mesmos aspectos, das disponibilidades de conscritos aptos.
"Ficha de Seleção" (FS) do conscrito orientará sôbre o
melhor destino a ser dado ao indivíduo.
A «desígnacâo" constará de carimbo apôsto ao CAM, de
registro na Ficha de Seleção (FS) e de Relações destinadas' às Organlzaçôes interessadas (OM) que incorpora
ou matrtcuia, e órgão de Serviço Militar de contrôle da
Oonscríçáo) ,
4.1.1. L Para a seleção da classe de 1948, continuarão em
vigor os modelos de FS que vinham sendo adozados nas Fôrças Singulares.
4.1.J. Indicação para O "Excesso do Contingente":
o "Excesso do Contingente" será indicado:
Pelo' Presidente da JD ou de. CS das Seleções "Geral"
e "Suplementar" do Exército ao Comandante de RM,
quando o Município é Tributário de' "Exército, sõainho ou COm outra Fôrça;
Pelo Presidente de JD ou OS da "Seleção Geral" da
Marinha. OH Aeronáutica, quando o Município é Tributário exclusivo dessas Põrças;
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_ Pelo presidente de OS da "Seleção Complementar" ao
comandante Chefe ou Diretor da Organização Militar
do Exército, Marinha ou Aeronáutica.
4.1.2.1. O conscrito julgado Incapaz de saúde (definitivo ou temporárto) ou isento moral, terá sua
situação militar regularizada pela própria Fôrça
que
julgou, inclusive confeccionando o cemficado competente. Contudo, a entrega de Oertíf'ícado poderá ser feita por intermédio da:
JSM, mediante entendimento prévio com a

o

C~M.

4.1.2.2.

Terá prrortdade absoluta para o "Excesso do
Contingente", desde- que requeira, recebendo o

certificado imediatamente após sua inclusão no
"Excesso", o conscrito residente em Município
Tributário, menor de 30 <trinta) anos de idade,
que, não sendo insubmisso ou desertor:
_. haja cumprido a pena de crime doloso;
tenha estado à disposição de Juizado de Me·
noras. sendo liberado, conforme prova que
apresente;
- embora refratário, prove ser arrimo;
- seja. portador de doença,que, embora curável, mostrem as estatísticas e as condições
locais que são de' difícil recuperação, conforme julgamento dos Comandantes de RM,
DN ou ZAé.
4.1.2.3. Uma Organização Militar, ao colocar ·no "Excesso do Contingente" conscritos para ela designados (§ 1c do Art. 78 do RLSM) , deverá
fazer as comunicações -devídas à C8M que íurtsdícíona o Município e aos órgãos de Serviço
Militar competentes da própria Fôrça <RM, DN
ou ZAé).
4.1-.3. Encaminhamento de "Excedentes" pela Marinha ou
Aeronáutica:
Os conscritos "Excedentes", aptos, da Marinha ou Aeronáutica, restantes após as "drstrtbuíçôes" feitas nas respectivas Seleções "Geral" e "Suplementar". serão encamínnadoa à RM até 10 de novembro do ano da Seleção
Geral ou até dois dias antes do término da "Seleção
Suplementar" do Exército.
Nos -CAM dos conscritos encaminhados, será apôsto o
carimbo de encaminhamento competente; previsto.
Relação .de encaminhamento será também' remetida ao,
Exército, como confirmação.
4.1.4. Falta de conscritos e pedidos ao Exército:
Se na escolha de Municipio 'I'rtbutário foi examinado devidamente o tatcr população. sob os aspectos qualitativo
e quantítatívc (1% do valor total), e feito seu confronto
com as necessidades das Organizações, não deve haver.
falta de conscritos aptos para o preenchimento dos claros.
dos "Contingentes-tipo". No máximo; poderá haver ·falta
de índívíduos com determinadas especializações prortsstonaís , Contudo, havendo falta, Marinha ou Aeronáutica solicitarão "retõrço" à RM, até 10 de novembro
.dc

isss.

modêlo de Pedido em duas vias, sendo a segunda em
branco, para devolução preenchida pelo Exército, será o.
que se segue:
Q

MINISTÉRIO

--

- -

-

-

-

I

-

_ _DI:3~RI'rO iV.VAL (ou ZONA A.,EREA)

---PEDIDO

Nll

(ÓTIGXO DE SERVIÇO 1>IILITAR )

DE CON':'H1GEIUE À_ _ _REGIÃO MILITlI.R

(De acôrdo com o p!'evisto no Art.94 d;) RLS~1. 66)
,horirio
em.
Apresentação: dia .
----- •
-------- (Org~niz2ção Mi Lí, tar)

N0
de

.Ordem

DESEJADO

CONSCRITO-TIPO

cs pec áa L'i-,

Grau de
açiIo ?roIris t.r-uç ao "t
ssc onaf

(

Altur.::! S orna

laTiU,
GERAL

O:SSERVAÇOES,

,

,cm._/_ _ 119_
{Locc L )

cmt

m;

ou ZAé (ou no Lmpedd.mc nuo )

NOTA: A JD ou CS arquiva 8, 1. a VIa e devolve a 2.a VIa preenchida.
à Marinha ou Aeronáutica. Na obsevacâo constarão os números dos CAM.
A

Ficha de Seção indicará o conscrito.
4.1 .:5 "Chamada Complementar" e "liberação" do conscrito:
4:1.5.1. A "Chamada Complementar" (§ 29 do Art: 105 do'
RLSM) íneressam os conscritos aptos que estiverem
na. situação de "Excesso do Contingente" e possam
ser utüízados em eventual necessidade até 31 de
'dezembro de ano de incorporação ou matricula.
4.1.5.2. A prevlsâo de Chamada Complementar deve obedecer às seguintes medidas:
- aposição do carimbo de "Excesso, sujeito ::1, Chamada Complementar" (N9 IV do Apd B ao
presente Anexo), no CAM respectivo";
chamada. pu! Eidltal e meios de divulgação normais, para
àpresentaçao em prazo fixado, quando íõr o caso;
~ deolaraçào dre Jnsubmíssão em Boletim de Organízaçâo
Milltar para 03 que faltaram até às 24 horas do último
dia do prazo supracitado.
4.1. ~,3. Há tres ocasiões a serem consideradas na "Iíberaçao do conscrito" .isto é, no fornecimento do,
compeoente Certíf'ícado de Dispensa de Incoruoração:
11!- Situacáo. imediatamente:

-

quando o conscrito
não se encontra em condícôes de atender à fínalídade 'de, "Chamada complementar", ou não convenha
ceu
aproveitamento por motivo superior
subalínea 4.1.2.2). São os casos dos,
julgados incapazes
Temporários B--2,
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dos maiores de 30 (trinta) anos de
idade, dos reabilitados de expulsão,
libertados de penas por crime doloso,
liberados pelo' Juizado de Menores e
arrimo; a critério de Comandantes de
RM, DN ou ZAé, dos julgados incapazes "E-,l" (parágrafo único do Art. !)5,
nv 2 do § 2'? do Art. 110, § 6'? do
Art. 1.10 e nc 1 do '§2 9 do, Art. 98 do
RLSM);
21). Situação. após 31 de dezembro-do ano de seleção Geral: quando' os Dispensados de
Incorporação não tenham obrigação de

3~

matrícula em órgãos de Formação da
Reserva e não concorram na "Chama-da
Complementar" (Arts. 106 e 107 do'
RLSM) .
Nesta situação devem ser
considerados os residentes há mais de
um ano em Municípios Dispensados de
Incorporação;
Sitr acãc, após 31 de dezembro do ano da incorporação ou matrícula: quando os
conscritos, aptos, estiverem considerados no "Excesso de contingente" e devam ficar à disposição dos Comandantes de RM, DN ou ZAé, para urna
"Chamada Complementar", e mais,
quando se tratar de operários -e empregados de Organízaçõea relacionados com
a Segurança Nacional (Art. 95, nc 5, do
Art. 105 e Art. 107 RLSM).
5.

Tributação

.5.1.

As Guarníçóes Mtütares referidas no Art. 89 do RLSM, devem Bel'
interpretadas como zonas de recrutamento para os órgãos de Formacao de Reserva (OFE) , qUE'. matriculam ou' Incorporam estudantes
do mver de Ensino superior, ou de último ano de Ensino Médio
corema.. Os Mímstértos Militares devem propor tais Guarnições,
o mais tardar até o mês ele abril de cada ano.
5.2. As PILIJDstas, ao EMIi'A, de Municípios Tributários deverão ser aC0111panhadaa das justífícatc vas, inclusive quanto a aspectos gerais referidos nos §S 29 , 3" e 4-1 cio Art. 35 do RLSM, a fim de que possa
ser ten.a a uevída coomenação de ínterêsse das Fôrças Singulares e
a avatíação da sufíciêncta das populações tributadas.
:5.3. Exproraçao no potencial humano do território:
As Pôrças Singulares, para " formação da Reserva" deverão explorar
convenientemente o potencial humano de seus Municípios Tributários, com o propósito ];~ral de cumprir os arts. 7$ e 89 do RLSM:
aproveitar para íncorporaçâo em Organizações Militares da Ativa, 05
conscrttor, residentes D(J,ô Municipios, mais próximos da Organização
Míntar inter essada, 2 pera matricula ou Incorporação- em órgão de
Formação da Reserva (OP'R,) compattveís, os que estiverem matriculados em Escolas Super íorec e 'de nível Colegial, situadas nas Guarnições dos próprios Orfe Planos Regionais, de Convocação e rnstruçôes para execução da Convocação fixarão o aproveitamento, nos
outros OFR. consíderanôo: fínal'dade de criação do OFR, melhor
forma J.e aproveitamento dos co- ..ingentes e as prescrições do RLS~'I
(Art. B'; do RLSM). Relacôes .úblícas e 'publicidade, aliadas ao Ievantamentc ouaütattvo eras ,P(. dações, constituirão as bases de um
planejamento judicioso de aproveitamento do contingente mais qualificado oo território.
6.

Dispensa € Adiamento 'de Incorporação

Caberá, em particular a R,M. ZAé e aos DN, o esclarecimento das
'partes Interessadas na Dispensa e Adiamento de Incorporação de Cons-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

593

ertto. referentes aos números 3. 4 e 5 do Art. 105 (Dispensa de Incorporaçacj e Ar-t_, 98 (Adíamentc d~" íncorporaçâo) , tudo do RL8M.
Autoridades participantes da LS'iVi (Art. 206 do RLSM). ligadas aos'
diferentes órgãos de S<3~'V;ÇO Militar, deverão ser acionadas para a efetiva
coiancraçao no cumprlmenrc tias disposições sôbre as dispensas e os 'adíamentes rere-idos.
'6.1. Os uonscrttos enquadrados em disposto nas letras a e c do nv 2 do
Art. l:l1:l ao RLS-M (que vmham em adiamento de incorporação por
motivo de matricula em Instituto de Formação de Sacerdote e minístro de quarcuer reügtâc -ou de membros de ordens religiosas regulares, 9 nas mesmas condições em Institutos de Pormacâo de Médicos.
Denüsrae Parmacêutácos e Veterinãrios) terão sua situação. militar
regulada por Iegíslaçao especrat ,
No EMli'A Comissões Interminísteríaís nomeadas têm a seu cargo
a apresentação de Anteprojeto de Lei sôbre a prestação do 'Serviço
Militar pelos reterldos conscritos.
'i.

Voluntariado

A" Fôrça Singulal',de acôrdo com o previsto no Art. 12i do RLSM,
poderá .acettar, também, come voluntário ao serviço Militar inicial, o bra-sileiro da classe ainda não convocada. Contudo, deverão ser atendidos, com
prioridade, os casos da Incorporação obrigatória dos insubmissos, desertores
e desistentes da srtuaçáo de exímtóo (Art. 80 e parágrafo único do-Art. 244
do RLSM), assim como atend.dos os "preferenciados" (Art. 69 do RLSM) .
R.

Prazos de Apresentação, Datas de Incorporação
e Insubmissão

- Os prazos de apresencaçào ou matricula normalmente são de seis
dias, para não haver sobrecarga de despesas para a Fôrça, particularmente
com a apresentaçac dos consentes vindos do interior. Nesse período, a
critério do Comandante, Diretor ou Chefe da Organização Militar, há, uma
"Seleção Complementar" dos conscritos;
- A Incorporação ou matrtcula poderá ser dois dias após o término
do prazo de apresentação, ma- poderá ser depois, a critério da Fôrça Síngular, se esta desejar aproveitar dia útil para o ato;
- Se o conscritos compareceu até as 24 horas do prato de apreaentação para tncorporaçâo ou matricula, mas faltou à chamada para execuçao da incorporação, a seguir, será também declarado Insubmisso (número 22 do Art. 3Q do RLSM) .
9

Carimbo

De conformidade COm o disposto no § 39 do Art. 163 do 'RLSM, as
dimensões e os mcdêlos dos carfmbos . que devem ser apostos aos CAM,
serão rixaoos peloz Ministérios Militares.
Atendendo, contudo, a consintas recebidas, consta do Apêndice B, recomendaçao sobre c assunto.
10. Relações, Publicas do Serviço Milita?

10.1.. A propaganda educacional deve ser coordenada pelo FMFA, mediante proposta da Fôrça que compreenda os anos de seleção e de
incorporação e matrícula da Cla-sse, enquanto a divulgação ínstitucíona; será livre.
10.2. Dever Geral:
Prevalecerá o princípio de que cada indivíduo participante do sistema de órgãos de Serviço Militar, e cada Militar em atividade nas
Organizações M.i'\itares consütut valioso veiculo de Relações Públicas
do Serviço Militar, construtív -", ou destrutivo <pu para o' bem ou
para o mal). Os chefes, em J -rtscuiar, como parte inerente à sua
própria condição, têm os enca~~""s natos de direção e execução de
Relações Públicas.

10.3.

O mais emitente veicule' ce Relações Públicas de Serviço Militar é
o próprio militar, seja. o da Ativa, seja o da Reserva. Assim, as
Fôrças Síngurares deverão .trvutgax.. especialmente para Os mesmos, as ínformações sõorc a classe convocacta, o alistamento, as condições de seleção
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e as situações diversas do brasileiro' em' idade de obrigações militares.
O "noticioso" da Fôrça 'constatuirà um bom veiculo de publicidade. Folheto
mais extenso, ou "folhinha do ano", tendo, no verso as informações desejadas, constituirão bons veículos.

..'

Iü.Calendárío-das Campanhas de Publicidade, relacionadas diretamente
com a conscrição:
- I-P''lODO
NO de
Ordem

TtTULO DE

CAMPA~HA

rBrl-

DE

iZESPONSf. 1

IN'l'ENSIDADE

-

FocaLaaa l:':::C,-O

Janeiro

1

I

Alistamento

----

de n.Lí.s tarnerrt c

- - -xocc.i.a
- - -ec- fi.:;]
dq

CSM_DN_Z,Aé

.runnc

,

Janeiro

-

-

--

-

rocai ee. o. t n í

-

- -

;

ela o o fim das

--

--- --

e

Ma1.o

- i\iarço
- -e
1iaio

- - --

Dezembro
e

Seleções.

-- - - - - Seleções Suple_
mentares(ano da
prestação do Sv
- - - - - - lúil1. tu),
- -

Exér-c to
í

Marinha

----Aeronáutica

Na l ' q uí.naena
de dezembro só

haverá publici_
dado do "Dia do
Rescrv í.s ta'' )

Junho

quinzena de
"dezembro

Liberação final
da classe

-

Aeronáutica

o

----

-

--

Sclcç-üo Ger-aL
í

- - - Junho

OUtubro
- -- Janeiro

Exército

Marinha

e
Outubro

convoceçãc

mzc t

prazo de

Setembro

Novembro
- - - -

2

--

OBSERYAÇDES

do ano
da ineor
poraçàoou matri
eula

_w_ _
í.be ração : final será a.p óa
31 dó dez.e-abr-o
do ano 'da pr-ea-,
tação do servi'o lllili"tar,
Outras libera_
ções , conr orme
Sube.Lfnea 4-. 1. '), 3
A

j

ôes tas Normes ,

NOTA: Nas Semanas "de Caxias", "da Marinha" e "da A.<,á.' semente a Fôrça que a comemora pode fazer publtcídade por rádio e TV.
10A,1. As demais Campanhas C'Passagem à inatividade", "Direitos e
Deveres", "Congraçamento", "Dra do Reservista" e "Mobilização") constarão de "Diretrizes de Coordenação das Relações Públicas do Serviço Milital' nas Fôrças Armadas" a serem elaboradas pelo EMFA, com a participação dos Ministérios Militares.
1L RELATÓRIO

As Fôrças Singulares remeterão ao EMFA·o seguinte:
_ "Relatório sôbre a conscrição da classe de 19--··" no qual cons-.
terão, por DN, ZAé 8 EM, e por espécie de Seleção:
- efetivos necessários;
- conscritos .ipresentados (destacar os "prererenctados") :
- populações totais tributadas;
- totais dispensados;

no
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- Excesso do Contingente para a "Chamada Complementar";
- observações outras e sugestões.
Prazo: - até 30 de abril do ano seguinte 'ao da prestação do serviço

Militar da classe,

- "Relatório sôbre estudos dos resultados das inspeções de saúde da
classe de 19'--"', de acordo com o' previsto no parágrafo 2<;1 do Artigo
61 do RL8M.
Rio de Janeiro. GB, 31 de maio de 1966~ - Ten. Briq , Nelson Freire
Laoenêre Wanderley, CJ,efE: do Estado-Maior das Fôrças Armadas.
Apêndices: A - MOI.tê!(j· de Ficha de Alistamento Militar. - B _ Recomendações sõbre o uso de cartmbos..
Conf-ere:
Sylvio uococc, Coronel Presidente da Comissão' de Serviço
Militar,
(AP~NDICE

A, ao fillexo 11 do PGC de 1967)
MOD~LO

DE FICHA DE ALISTAMENTO

MILITI~

.Tarnal".ho: altura 20 cm ; Lar-gur-a 13 em
(Margem para u;ecanizaçâo)

FlCEW DE ALISTAMB1lTO MILITI.R _--,,,,,,","

(PJ~, DN ou Ué)
1,]'0

(011.')

~ESTADO:(+)

DE(+)19_MUNIGIPIO DE;(+).

vie

_

CJ..Jl.SSE(+)19_

Romo e "sobrenomo(i-):
Filho do(+) :

, d,

(.l,

l;c.scido , ,_ _de

do

Natural 010(+)

l.illnicípio( ...)

Reg

Ho(;~

Pi-aeo loeul?

FI

(S,tl

nasciclDnto

caoancnto
Ci'vil de

AI eur

núccrc

"'---

Rog~

LiVI'o

Co~tidüo do

de

N~

Profcronclad~~

•

-

3 x 4

Estedo(+}....,......-

Cert P:::'ofi eer011o.1 :
Eat.ado ciVil: _ _ _ _Grau de InstruçM
hofiesão:

Local d, trabalho:

Rotr ato

,,__C,)

Barba:

Naturali:laç(io:

Bt god

Têrmo dü opção:

Cab ..ü
Roe~

Cart' do adon t dade d
í

'l'í~uJo

de Elei tor

RECEBEU:

cex

N~

NO

CÔr

Estado:

Zona

datado d'J-l---l19_; Certifi cadc
--do-l---l19_,CertJ.ficado do

B~

"---

"---

S:lnl'.i 6 parti-

ciu ec os:

d,_

N'_ _ _ _de-tudo

N' _ _ _ _dauado do-J'-l19_,20 Vias om: ~~19_ _

~~19_;~~19_;~~19_,~~19_
"

-

F.ESIW,:C!AS SUCESSIVAS:
3""___./---./19_,

Di&,. t,.,

Em~---l19_,

"'"~--!'9_,
VISTO:

Ch Orgao
" F'iGco.l

""~
Secz-e t.éz-Lo do OA

'9_

"

vi
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(U;1..,.gO<l1 pa:.-a cecesu ~ação)
SITUAÇÃO MILITAIl StlCESSIVA (+ )

,

{indicar si tuaç-õ",a de incorpora<',o, nat.r-â cut.ado , di apensado • dispensado Bsp ,!di
do, refratiÍrio. insub:;)isso. desertor, eximido. incapM':' "C",incap"z moral1otc!
""IFSPEçÀO DE SAUDE:

- Seleçã? de Triagem 'no
- Seleção Coral
- Seleção Sup18mentar no

seecêc Ng_ _Diagn6stico_ _E,"~~_ _

cO__Ern---l---l.__

• " Sessão "'_ _Diae;nóst:i
_ _ _ _808:38:0 NO_ _Diagn6~tico_ _"Sr:J~~_ _

.no

-

Outras Seleções

RES-tJl,T1l.D'JS D.<S SEL"EÇOES:

- F:l'Sica (S.,.Me e pr-ovas Fi s ) ,

-- co tural:

Xoz-al, :
Ps co t.écn ca r
í

Paicol6e;ic~u

í

FINAL:

-

,

....=-"""""...."

~

OUTRAS OIlSERVAÇOBS:

por:___BoL••
- sxrerro Art o_.

01l'J

De sã gnado para:

!,, - DES'ERTO.a

_/19......:.DIS'JBmSSO por _ _ _1Jol.N9__0.0--./19_

,j9_ _de-.-J.J19_,Reinco.porad.ü 611J~~19_ _

_~LSM-66"Bol.}i~_ _ ,da~~19_da

-

E::r:C08S'J do Contingente pe:!.o ' _ _Eol."~__de--.,--l~19---.S.ff:.~~

-

Dàopenaado I

Ar'__

TIN ou 2M)
(RII,DN ou ZM)

RLS)I,Bolo}r~_ _ ldo~--I1J_,dà

(ml, DN ou z..1J.é)
fu1 If~_de-l--.l19_ da

- lI.diamonto Art._ _RLS~lJeno(fl)

(RJ.I,ml ou ZAé)
-Ma tri culado em~~19_no_ _Desligado

(Of.NI!

..•
RUBRI CAS DE

.

19_-

DECLARO NÃO
CRolO:

ME'R..~Vrm

!flo t i vo

do---.l...J l 9

,da

.

=

Q1J~'l iJJr~p.ou

.=1
~l
I

GI!I--.I--.ll 9_

11

-

~'A,!.l:

'&n=..J~l9_\

..

'i:n~--:.J19_!

_.
ALrSTA..-"'O Dl

I~__::J:=:::J19· - 1I
1---· I
I
Em
1
I
Em:::::7~19_1
I ::::f-7 LI.
I E:n=:=J=:1l9_t

I

- ==.=-

oumo

-=

10 'I'eat.emunha r
20 Teatemunoa:

(Alista.'ldo)
OBS: 1)(... )0.<.>.0.03

a conut.ar- da 20 ou mais vi.as;2) ebeaxc da rubrica,nOf:le legival
Rio de J~eiro. GIl,3l do maio do 1 966.
Tan Brig NELSON FREIRE LAVEN!:aE-WANIlERLEY
Chefe do E!lta.do-/;{aior daa FÔrçaB Ar~edaa

~~(o
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SITUAÇAO

MILITAR

1. Otneroaçãee iniciais:
1'.1.
A movimentação de alístandos de uma para outra Fôrça 'Singular é fato comum.
Ademais, a expertôncia de serviço indica que as anotações por carimbo,
a serem feitas nos Certíffcados de Alistamento Militar, devem apresentar
padronização quanto a certos aspectos.
'
1.2. São feitos, portanto, as seguintes .recomendacões, para atender
pedidos das Fôrças:
- 'os dizeres dos carimbos deverão estar no sentido da maior dimensâo dos retângulos reservados no verso de CAM (nas dimensões de
3cmx5cm);
- ao ser expedida 2~' via ao CAM, deverão ser-lhe aplicados todos os
carimbos referentes a. situações anteriores Cio conscrito, registradas na
FAM;
- abaixo da assmaturn da pessoa respcnsàvel pela informação do carimbo, deve estar registrado, em letra de imprensa, O nome legível da
mesma. seguido do pócto Ou ea classificação funcional (Só poderá assinar carrmbo pessoa cuja rubrtca estiver. cadastrada no órgão fiscal' de
Sv Militar da Fôrça);
- se uma Põrça fizer apresentar cons,crite a outra, deve o carimbo
do CAM' ser rubricado cor pessoa que esteja credenciada na Fôrça de
destino (CSM ou .orgáo equívalente na Marinha ou Aeronáutica), ou
constar o conscrito da. Retaçâc ,tie Apresentação competente;
- ·OS espaços de carímbo para lançamento de dados apláo devem
ser preenchidos em letra legível e mconfundivet;
- a apomcão C;:}f, C~l.l~r.lbO:' será na ordem numérica apontada no
verso de CAM e na. urdem cronológica do fato;
- as datas serão 1~...ucadas com o mês abreviada, nas suas primeiras
três letras, a primeira maíuscula, e segundo o exemplo: 5 Jan 66;
- todo carimbo. terá no cabeçalho a indicação de RM, DN ou ZAé,
seguida, na mesma Imna nortzontal. de N? do PR e do órgão de Sv
Militar (quando fôr o caso'i . Do fecho, constara a data da aposição do
carimbo.

T E.X T

o

ASSINATURA

Apresente-se para Seleção no PR
..... a

de19

de

Em

Inspecionado em
Apto

Funcionário de OA

.

o., •••••

_

,_

Apresente-se na
-.... entre.
para conhecimento. da deslgnação.

Presidente de CS

v

I
I De

I

ão após 31 de I
10 da Seleção I

I
I

I

I

I
I
I
I

I

I

I

-T
VI

I De "Liberado imediatamente"
I

VII

De "Incapaz temporário"

Inspecionado em .',
". Díag . .
Incapaz. B-l, compareça a Seleção
..... ; ..... /19 ... no PR ...

.
em

I~--'--~----------'------

. VIII

De "Incapaz definitivo"

Inspecionado em

.

Incapaz C

.

Diag. .
Requeira Certificado. de Isenção,

IX

I'
I De "Insubmisso"
I

-

INSUBMISSO
Incorporação - (matrícula)
de
..... / •.. . . /19
no
Apresente-se à Seleção de ..... / .... . /19 . . .
noPRN9 ..

Faltou

à

o

x

De

"Refratário"

Àl't

XI

•••••••••••••••••

Chefe da Subseção de CSM ou de
órgão correspondente daMal'i~
nhae Aeronáutica (poderá ser
Del SM ou JMB, na falta de
CSM, ou então correspondente
na Marinha ou .Aeronáutica) .

REFRATÁRIO
Faltou à Seleção de ..... / .....)9. .. Pagou
multa.
..... da LSM.

Apresente-se no PR NQ
a .. , .. ; .. , . ./19, ..

1--..- -'--

Presidente deJIS

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

De "Adiamento Suspenso"

de .,

.

_------------

I,.
- ADIAMENTO SUSPENSO
Sujeito ao Serviço Militar com a Classe de I

19 ...
Prioridade Art. .. ... <lo RLSM-66.

I

I
I

I
I

L~-----"-,

DDESIGNAÇAO

II Número
de

1

I ordem

I

l
I

I

------~

'rEX'rO

ASSINA'I'UR4

NOME

I
XIJ

i

De "Transferência de residênela"

Transferiu em
para
PR:
residência, pelo:

I-----i

;.

; .... . /19. . • residência
0'0.

0.0

0'0

• • • • • • • • _,",

•••

0'0

Apresentou atestado de
....•......................•

I

XIII

I

Incorporação adiada

I De "Adiamento"

Art.
..... ;

I

I
I
I
XIV

I

I De

I
I
I
I
I
I
XV

I

I De

I

I
I

a té
','Falta

montar"

à

Chamada

I

Comple- I

I

iI
I

"Encaminhamento de
dentes ao Exército"

Pg taxa - art.

-

RLSM.

I
I
para I

INSUBMISSO

. Faltou à Chamada Complementar,
apresentação no
de
:
a Chefe de. órgão Sv Mili!ar _con..... / ..... /19... _
.
trolador das apresentações,
Apresente-se à Seleção de
;........ I

I

a

I
I

Exce~ I

I

RLSM-66; Boletim NIl
de
/19. .. da
CAM revalidado

d.e19 ........•

EXCEDENTE DA

Apresente-se .no '" .-

a:

de 19

noPR····1

.

de
.

I

Rio -de Janeiro GB, 31 de maio de 1966. - 'Tenente-Brigadeiro Nelson Freire
das Fôrças Armadas.
Confere: SylvioNc;vaes, Coronel, Presidente da comíssão de Serviço Militar,

I

I Presidente de órgão "distribuidor
. I
da Marinha ou Aeronáutica".
I

I
Lavenere"'W(mdeí~ley,

Chefe do Estado-Maior

ATOS ro PeDEu. EXECUTIVO

DECRETO NQ 58.,761 -

DE

28

DE

JUNHO DE '1966

Altera o art. 2Q do Decreto n 9 57 614;
de 7 àe janeiJ·o de Hl66, na parte
referente ao Departa.mento de Aeronáutica Civil.

Art. 2\1 ti.:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo. revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 28 de junho de 1966; 1459'
-Independência e: 78'" da Repú .;

ti a

blif':'1.

H.

o

Presídente "da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Fe-

deral e .tendo em vista as razões
apresentadas pelo 'Ministério da- Acronáutíca, decreta:
Art. 19 Fica alterado o art. 2\1. do
Decreto nv 57.614, de 7 de janeiro ue
1966~ na parte. -referente ao Depar ~
tamento de Aeronáutica Civil, pe.ca
.subveneão às emprêses de evreca..
comercial, cuja Itberaçâo passará a
obedecer ao seguinte cronograma :ie
entregas:
19 trimestre '7.975 milhões de cruzeiros
2' trimestre 4.475 milhões de r.rl1zeiros
3' trimestre 4.575 milhões de
zeíros
4 9 trimestre 4.775 milhões de cruzeiros, no total de 21.800 milhões de
cruzeiros.
Art·. 29 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
~I,'l ~_

Brasília 2P- de [unho de 1966; 145Q

da

Independência e 78'? da Repú-;,

blíca .

H.

CASTELLO BRANCO.

CASTELLO BRANCO.

J?.lracy Magalhães.

DECRETO N° 53,763
JUNHO DE 1966

DE

28

DE

Abre ao Ministério da Educacéio e
Cultura o crédito especicÜ d.e CT8
110.000.000 (cento e dez milhões de·
cruzeiros)
destinado à construçao
de uma nova sede para o Instituto
Hístoricc e Geoçràtíco Brasileiro.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constdtuíção Federal e - da autorização contida na
Lei nv 4.927, de 17 de fevereiro de
1966 e. tendo ouvido o Tribunal de
Contas da União nos têrmcs do artigo 93, do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, decreta:
Art.

19 Fica· aberto ao

MinistériO'

da Educação e Cultura, o crédito es':"
pecial de Crê 110.000.000 (cento e dez
milhões de cruzeiros), para atender
as despesas com a construçâo de uma
nova sede para o Instituto Hístórlcoe Geográfico Brasileiro."
Art. 2Q itste decreto entrará em
VIgor na data de' sua pt.bl iüaçáo, revogadas as 'dísposlções em contrário.
Brasília, :::;P de junnc de 1966; 1459
Independência f.: 78? da Repú-

octoxso BUlhões.

da

Eduardo Gomes.

bjtoa
H,

DECRETO N9 58.762
JUNHO DE 1966

601

DE

23

DE

Transforma o Consulado de carreira
em Florença, Itália, em Consulado
honorário.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição Federal, e. nos têrmos do parágrafo
19 do' art. 27 da Lei nc 3.917, de ~14
de julho de 1961, decreta:
Art. 19 Fica transformado em Consulado honorário o Consulado de carreira do Brasil em Florença, Itália.

CA8TELLO BRANCO.

Octavio Bulhões.
Peâro Aleixo.

DECRETO N9 58.764
DE 28 DE
JUmiO DE 1966
vuto1'ga concessão à Râdio Educadora Coronel Faoríciano Ltda., sediada na cidade de Coronel Faoriciano,
Estacto de Minas Gerais, para instalar uma emissora de mdiodijuséio
sonora.
'

'O' Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo-
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87, nv I, da Constituição Federal e
tendo em vista, o disposto no artigo
59, nv XII, da mesma Constituiçáo,e
o que consta rio Parecer nc ~'C2-65, do
Conselho Nacional de 'I'elecomurrícaçôea, decreta:
Art. l° Fica outorgada concessão a
Ràutc Educadora Coronel Fabricíanc
Ltda., nos termos do a-rt. 28, do Ragutnmento dos Serviços de Radícdi-rusâo, para estabelecer na cidade 'tle
Coronel Fabrtcíano, sem direito de exclusividade uma estação radiodifusora
sonora.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá as
cláusulas que com êste baixam rubricadas pelo Presidente do Conselho Na-cíonal de Telecomunicações erdeverá
ser assinado dentro de 60 (sessenta)
dias, a contar da data da publicação
deste Decreto no DiâTio O jicial, sob
'pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato da outorga.
Art. 2° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 28 de junho de 19'66; 1459
-da Independência e~139 da República.
H.

CA5TELLO BRANCO

DECRETO NQ 58. 765 ~
JUNHO DE 196$

28

DE

DE

Outorga concessão à Televisão Brexim
Luta., para instalar uma emiS30ra
de radiodijusão de sons e imagens
(televisão. )

O Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe confere artigo
'87, no I, daConstituiçâo Federal e
tendo em vista, o disposto no artigo
59, nv XII, da mesma Constituição, e
o que consta do Parecer nv 30-65,. do
Conselho Nacional de 'I'eleeomumcaó

~es,

decreta:
Art:. 19 Fica outorgada concessão à
Televisão Erexím Ltda., nos têrmos
do art. 28, do R-egulamento dos Serviços de Radiodifusão, para estabelecer na cidade -de Erexim, Estado do
Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, uma emissora de radiodifusão de sons e imagens (televisão;
utdlízando o canal 2 (dcísj .
Parágrafo único. O contrato deocrrente desta concessão obedecerá às
clausulas que com êste baixam, rubri-eadás pelo Presidente do Conselho Na-

ctcnaj de Telecomunicações e deverá
ser assinado dentro de 60 tsesuentaj
dias, a contar da data da publícacao
t~8ste Decreto no Diário Otícuü, sob
pena da ficar nulo, de pleno díreítc.
c ato da outorga
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1966; 1459
ela Independência e 78<? da República.
H. CASTELL() BRANCO

DECRETO '-N° 58.766
. JUNHO DE 1966

DE

28

DE

Concede d sociedade anônima The
Sya1Ley Ross Co., autorização para
continuar a funcionar na' República.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o artigo,
B'l, inciso I, sta Constituiçáo Federal, e
n03 termos do Decreto-lei nv 2.627, de
26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. f: concedida à sociedade anõníma The Sydney Rosa Co.,
com sede na cidade de New York, Estado de New York, Estados Unidos da
América. autortzada a funcionar no
Brasil, através de Decretos Federais, o
último dos quais sob o nv 56.124, de
27 de abril de 1965,autorizaçõ.o para
continuar a' funcionar na República,
com o capital destinado às suas operacões Indusfc'Iads no País elevado de
crs 992.293.000, (novecentos e noventa e dois milhões, duzentos e noventa
e três mil cruzeiros) para Cr8
5.537.747.000 (cinco bilhões, quinhentos e trinca e sete milhões, setecentos
e quarenta e sete mil cruzeiros), oonscante resoluções adotadas pela Diretoria. em reuniões realizadas a 24 de
julho de 1963, 28 de outubro de 1963,
26 de fevereiro de 1964, 24 de novembro de 1964, 27 de novembro de 1964
E' 28 de fevereiro de 1965, .mediante as
cláusulas que acompanham o Decreto nv 52.743, de 24 de outubro de 1963,
assinadas pelo Ministro de Estado da
Indústria e do Comércio, abrigando-se
R, mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor cu que venham a vigorar, sôbre o objeto da presente autorização.
Brasilia, 28 de junho de 1966; 145°
da Independência e 78ç.· da República.
H. CASTELLO BMNCO

raUlo Egyd"io lf'Iartins
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DECRETO

N"

58.767 -.

DE

28

DE

JUNHO DE' 1966

Aprova as
alterações
introduzidas
nos Estatutos da Alvorada Com/panhia Nacional de Seguros Gerais.

o Presidente da República, usando
da atríbuição que lhe' confere- o :11'tigo 87, inciso I, da Constrtuíçáo. e
nos têrmos do Decreto-lei no '2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. l"Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos jüstatutos da
Alvorada companhia jracíonal de Beguros Gerais, COm sede na Cidade _do
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, autorizada a funcionar pelo Decreto nc 46.566, de 11· de agõsto de
1959, conforme deliberação de seus
acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 30 de' 'abril
de 1965,
Art. 2° A SOciedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos .vigentes, ou 'que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização' a que alude aqüêle Decreto.
Brasília, 28 de junho de 1966; 14'5"
da Independência e 781? da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo E9ydio Martins

DECREI'O

N9 58.768 DE
JUNHO DE 1966

28

DE

Concede à sociedade anônima Socíeté
de Sucreríes Brésííienmee autorização para continuar' a funcionar na
República.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso t, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei número 2.62'1, de 28 de setembro de f ê-Iü,
decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade anônima Socíété de Sucreries
Brésiliennes, com sede na cidade 'de
PariS, França, autorizada a funcionar
mo Brasil, através de: vários Decretos
Federais, o último 'dos quais sob' o nümero 49,722, de 31 de dezembro de
1960, autorização para continuar a
funcionar na República, com o capttal destinado às operações industriais
no pais, elevado de Cr$ 524.000.000
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(quinhentos e vinte e quatro mtlnôes
de óruzeíros) para crs 576.500.000
(quinhentos e setenta e seis milhões
e quinhentos mil cruzeiros);· consoante deliberação' aprovada pêlo Conselho de Administração, reunido a 26
de janeiro de 1961, com prévia autorização da Assembléia Geral Extraordinária, realizada a 29 de. dezembro de
1959, mediante as cláusulas que a este
acompanham, assinadas pelo Mi,:üstr'.)
de Estado da Indústria e do ComerCl'O, obrigando-se a mesma sociedade
a, cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar. sôbre o objeto da 'presente
autorízação.
Brasília, 28 de junho de 1966; 145"
da Independênct- e. 781? da República.
H.

CA8TELLo BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO N" 58.769 JUNHO DE 1966

DE

23

DE

Concede à soçiedade Navegação Flu..:
vial Moura' Andrade Lttla. tnücneueco pata continuar a [uncictun
como emprêsa de naoeçação de cabotagem.

O Presidente da República, usando
da atribuiçâo .que .lhe confere' o art.
87, íncíso I, .daQonstitttiçao Federal,
e nos têrmos do Decreta .leí no 2,784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' conccdí.ta.
sociedane Navegação Fluvial Moura Andrade Ltda. com sede na cidade Presidente ·Epitácio, Estado de S, Paulo,
autorizada a funcionar pelos rie-re-cs nvs 37.457, de 7 de Junho de 1955,
e 1953, de 26 de dezembro de 1962, autorização para continuar a funcionar
como empresa de navegação de raborugem, com as alterações contratuais
apresentadas, que compreendem admissão, na emprêsa, de novo cotista,
bom como. aumento do capital social,
d{~ Crg 5.000 ..000, (cinco milhões de
cruzeiros) para CrS to. 000.000, (dez
milhões de cruzeiros). dividido em
10.000 (dez mil). cotas. do valor unitário de Cr$ 'L 000, rnum mil cruzeiros) , dístríbuídas com base na Lei -nc
2.18,0, .tc 5 de fevereiro de 1954, conacante Instrumento particular -le alteração contratual, nrmado a 29 de
à:
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setembro de 1964, obrigando-se a mesma sociedade a. cumprir mtcgralmente

as leis e .cgulamentos em vigor, ou
que venham a vigorar, sôbre o Obj2'1.;O

da presente autorfzaçâo.
Brasília, 28 de junho de '1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. -CA5TELLO 'BRJl.~CO

Paulo E9Y''1i7 M.a,'b,ns

DECRETO N9 58.770

DE

23

DE

JUNHO DE .1.966

Fixa os preços mínimos básicos relativos à safra do amendoim da sécu:
do ano de 19'86, para o produto stae
Regiões Central e Merülional

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, número I, da Conatítuíçâo, e
ce acôrdo com o dis:w..sto _na Lei número 1. 503, de 19 ce dezembro de
19;51, COIr. a nova redação dada. pela
Lei Delegada ,n'? 2, de ~õ d-e setembro
de 1[l.S2, ecmbmedas ~:s D8C1'<~tO::; números 57.391 e 57.660, respectivamente,de 7 de dezembro de 1965 e 24
de janeiro de 1966, decreta:

Art. 19 Fica assegurada ao amendoim em casca da-s Regiões' Central e
Meridional, da "safra da sêca" de
1966, a garantia de preços mínimos
bàsícos para as operações de fínancíamento ou aquisiçâo do produto,
nas segtrín tes condições:
a) Classe graúda o preço de, Cr$
4.650 (quatro mil seiscentos e ·CÜ1qüenta cruzeiros) por saco de 25 (vinte e cinco) quilogramas, do tipo 3,
observadas as especificações baixadas
pelo Decreto nc 590, de 6 de fevereiro
de ~9~2;
. b) Classe miúda o preço de Cr$
4.350 (quatro mil trezentos e cínqüenta cruzeiros) por saco de 25 (vinte e
cinco) quilos, do tipo 3, observadas
as mesmas especificações do meneionado Decreto nc 59'0.
§ 19 Entende-se por safra de 1966
a produção, correspondente ao periodo
agrícola que se inicia nos meses de janeiro e março de cada ano.
§ 29
Entende-se, igualmente, por
Região Oentro-Mertdlcnal, os Estados
do E.spírito santo, -Río de Janeiro, São
Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato

Grosso, Paraná, Santa Catarina, RioGrande do Sul e o Território Federal
de Brasília.
Art. 29 Os preços consignados no
Art. 19 referem-se ao produto vpôsto.
nos principais centros de consume do
Pais, atendidas as condições e especificações decorrentes da Lei nv 1 506,
de 19-12-51, alterada pela Delegada
no 2 'já mencionada.
§ 1g Para os efeitos dêste decreto;
serão considerados Centros de Oonsumo os. respectivos portos de escoamento ou as cidades de São 'Paulo.
Belo Horizonte. Brasttia e Curttiba;
adotada a alternativa -:{111O mais con-.
vier ao produtor. gntretantc ttca facultado à Diretoria 'Executiva da Comíssâo de Fr.iancíamento da Produção
ceFP) com prévia audiência do Plenário, eleger e-ntres de convergência
da produção, no intertor dos estados.
em função. dos quais serão precedidas
as deduções que ínctdn-em sôbre ospreços míntmos básicos fixados. neste
decreto.
§ 29. Para a realização. das opera-o
cões de finan-íamento ou aquislcâo
em outras localtõades de ínrerfor, nãodefinidas conforme o previsto. pelo'
§ 19 , serão deduzidas as despesas 11ecessarias à colocação do produto nas
condições rererídas no mesmo parágrafo. na forma do ArG. 69 da Leinc 1.506, de 19-12-61,_ modificada pelo,
Lei Delegada no 2. de 28 de setembro,
ele 1982.
.
Art. 39 As operações de aquísiçâoou rínancramento serão 'reallsadas COm
produtores O,) suas cooperativas) podendo, entretanto. as de financiamento com opção de venda, em -arnter
excepcíonal, sertestendldas a .benef'ictaôores, desde que comprovem ter'
pago aos produ-ores ureco nunca ínferíor ao vetor fixadô nes alíneas cz
e b do art. 19, observadas a- díapostcões constantes do Decreto 119 57.391,
de 7 de dezembro de 1965, modificadoem parte pelo Decreto n» i 57. 660.. dê"
24 de janeiro de 1966. e as normas
oue forem estabelecidas pelo Plenário.
da Comissão de Financiamento· da.
Produção.
Art. 49 O prazo dos .fínanciamentos previstos neste decreto será de 60
(sessenta) dias, admitida a' uron'ogacão por igual período, se ao térrrdno.
0.0 contrato os preços de mercado estiverem abaixo dos níveis mínimos fixaôoa neste decreto.
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Art. 59 As operações a que se Te~
fere. o artigo 19 do presente decre-to
somente poderão ser reàlízadas até a
dia 19 de março de 1967.
Art. 69
A fim de proporcionar
maior dístrlbuíção de crédito e de
obter a íntertortaacào do .sistema (\2
preços mínimos, o" Banco do Brasil
sociedade Anônima fica autorizado a
celebrar convênios com Bancos oficiais, estaduais e regionais, e também
COm Bancos privados, 1)2.1'a execução
das operações previstas Deste decreto,
mediante normas e condições previamente aprovadas pelo Plenário da
Comissão de Financiamento da Produção.
Art , 7CJ OS _ágios e deságios para
os tipos não mencionados neste decreto serão estipulados em instruções
a serem baixadas pela comissão de
Financiamento da produção.
Art. 89 A Diretoria 'gxecutiva da
COmissão de Financiamento da Produção indicará os níveis de preços
mínimos líquidos nos Oentroa de Convergência, em íuncão das deduções
que normalmente incidem 'sôbre os
precoa básícos fixados neste decreto.
Art. 91;1 A Comissão de Plnanciamenta da Produção expedirá as i.05truções necessárias à execução dêste
decreto.
Art. 10. f:ste decreto entrará em
vígor na data de sua publícacâo. revogadas as disposições em contrártc.
Brasília, 23 de junho de 19'66; 145°
da Independência e 789 da República.

:H..

CASTELLO BRANCO

Ne1! Braga
Roberto Campos

DECRETO N" 58.771 DE

DE

28

DE JUNliQ

1966

M.odifica o Decreto n Q 46.124, de 26
de maio de 1959, e estabelece procedimento para autorização dos vôos
não regulares de tramoorte de ccrga, em aeronaves estrangeiras.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo
37, inciso I" da Constituição, decreta:
Art. 19 O procedimento previsto no
art. 4Q , parágrafo 1Q , do Decreto número 46.124, de 26 de maio de 1959,
para a entrada, no Brasil, de aerona-
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ves estrangeiras engajadas no traria-

porte" remunerado de carga, em vôo
n8.0 regular, será substituído, no que
couber, pelo. estabelecido no presente

necreto; quando houver entendimento
pl"évioentre a autoridade aeronáutica
brasileira e a autoridade do Estado
que desejar obter essa autorização,
bem como' reciprocidade 'de tratamenw.
Parágrafo único. O entendimento
previa estabelecerá medidas que evitem se transformem em .regulares os
vôos não rez-nares.vou ofereçam capacidade excessiva à procura de tráfico,
em detrimento do transporte aéreo
regular.
Art. 29 Após concluído o entendimento de que trata0 artigo anterior,
a autoridade aeronáutica indicará a
autoridade brasileira o nome das empresas da. sua bandeira que se encontram autorizadas a executar transporte. remunerado de carga, em vôos
nao . regulares, especificando os tipos
uaa ueronaves a serem empregadas.
Art. 39 As emprêsas indicadas deverão apresentar a autoridade eeronaut.íca brasileira todos os elementos
necessários à venncaçêo de que se
acham em condições de atender aos
requisitos das leis e regulamentos aplicados no' Brasil,
parágrafo único. O resultado nessa
vertrícaçâo será comunicado à autortdada aeronáutica que fez a indicação..
Art. 49 Aceita a sua indicação, ficará a emprêaa autoríaada .a efetuar
os vôós, mediante comunicação à Diretoria de Aeronáutica Civil, com a
antecedência de, pelo menos, 48 horas, declarando a da ta ou datas dos
vôos, o tipo, da eronave, as suas marcas de matricula, a naturez?e'o pêso
da carga, os aeroportos de origem e
ele entrada,e, se fôr o Gaso, as escalas em território brasileiro.
Parágrafo único. A Diretoria' de Ae~
ronáutíca Civil transmitirá às autoracacles dos aeroportos mternacíonaíe
brasileiros as informações pertinentes
ao vôo a ser realizado;
Art. 59 A autoridade aeronáutica
poderá, autorizar
operação -dos serviços de que .trata êste Decreto nos
aeroportos -abertos ao tráfico público,
que forem estabelecidos na forma do
artigÇl 19, desde que a entrada no terrttono brasileiro -e a saída dêle se
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façam através de um aeroporto internacional, e que seja, dado às empresas
brasileiras igual tratamento no Estado
da bandeira da aeronave,que obteve a

autorrzaçâo.

art., 69 Quando se verificar que a
emprêsa que realiza vôos não regulares de carga, 110S têrmos e condições
deste Decreto, opera-os com caractertstícas de' transporte regular ou in':'
txínge dispositivos Iegaís ou regulamentares, a
autoridade aeronáutica
brasileira entender-se-a com a autorrda de tnteressada, para ajustar a oferta
dos serviços' à demanda previsível do
tráfíco.

Parágrafo único. Poderá aínda a
autortdada brasileira, se assim convier
aos interesses nacionais, e mediante
comumcaçào das razões do seu ato à
autoridade que indicou a emprêsa,
cancelar unilateralmente a : autorização dada a esta.
Art. 79 nste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1966; 14G'?
da Independência e 789 da República,
H. CASTELLQ BRANCO

Eduardo Gomes

Art. l° A Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Intemacío'naí, criada pelo Decreto uc 27.353, de
20 de outubro de 1949, e aubcrdmadadiretamente ao Ministro da Aeronáutrca, é o órgão responsável pela apreciação dos problemas relacionados com a
navegação e o transporte aéreos internacíonaís ,
Art. 29 São atribuições da Comiasâc:
a) estudar os problemas relativos a
navegaçao e transporte aéreos internacionais ;'
I;) elaborar relatórios e emitir .parecer, com referência aos Acordos Internacionais sôbre transportes aéreos, celebrados ou a serem.' celebrados, e a
operação de emprêsas estrangeiras em
terrrtorto nacional, para execução de
serviços regulares, 'mediante ato untlateral do Govêrno brasneíró:
C) examinar, na conformidade 'dos
Acordos sôbre Transportes Aéreos, firmados pelo Brasil, e da legislação
brasileira, a situação jurídica das empresas de transporte aéreo, que forem
desígnacas por Govêmo estrangeiro,
para operarem no território nacíonàl:
d) estabelecer as bases e preparar
instruções, para a orientação dos delegados brasüeíros aos .congressos, conferencias, consultas e negociações aeronáuticas, atinentes f!. navegação
transporte aéreos internacionais;
e) providenciar ,J cumprtmento dos
Acordos e Consultas sôbre navegação
e .transporte aéreos ínternacíonais:"
- j) promover os necessários estudos
das questões de Direito Aeronáutico e
uas voonvençóes e atos internacíonaís,
relativos à navegaçac e transporte aéreos mternacíonaís:
g) estabelecer as bases da política
aérea internacional e examinar os fundamentos jurtdíccs, econômicos, ·e correratos, dessa política, bem como as
questões que decorrem das convenções,
atos internacionais e acôrdos; firmacos pelo Brasil, relativos à navegação
e transporte aéreos internacionais;
Parágrafo único. O resultado dos estudos e pareceres elaborados de acôrdo
com êste artigo e que requerem ação
junto aos Governos estrangeiros OLL
organismos internacionais, após aprovaçâo do Ministro da Aeronáutica,
serac encaminhados ao Ministério das
Relações Exteriores, para que promova
as providências ou negociações que
couberem em cada caso.

e

DECRETO

N9

58.772 ---,- DE 28
DE 1966

DE JUNHO

Reorganiza a Comissão de
Estudos
Relativos à Navegação Aéréa Internacional, criada pelo Decreto nú~
mero 27.353, de 20· de outubro de
1949, e dá outras providências,

o Presidente' da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e
.
Considerando a conveniência de serem estabelecidas num nôvo diploma
legal as, atribuições que têm sido OH ~
torgadas a Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional
para que possa atender ao desenvolvimenta da aviação civil internacional;
Considerando que a Comissão C,8 Estudos Relativos à Navegação Aérea
Jnternacíonaí tem sido, no âmbito do
Míntstérto.da Aeronáutica, o órgâo íncumbído de apreciar os problemas concernentes à, navegação e transporte
aéreos, no setor, ínterriacíonat, decreta:
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Art. 39 A 'Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional tem a seguinte constituiçãoa) Presidência;
t» Plenário;
c) Divisões;
á) Seção Auxiliar.
Art. 49 A Presidência da comissão
de Estudos Relatrvos à Navegaçâc áerea Internacional é exercida por Oriclal-General do Corpo de Oficiais
Avíadores ou, em comissão, por .fim
cíonárío civil do Ministério da Aeronáutica.
Parágrafo único. O Presidente será
auxrlíado em suas funções por:
a) um Assistente, oficial superior' co
Quadro. de Oficiais Aviadores da Aeronáutica;
b)
uma Secretaria, destinada a
atender às atividades admíntatratívae
da Presidência.
Art. 59 Os Membros e os correspondentes Adjuntos são em número
que fôr julgado necessário pelo 1111nistro da 'Aeronáutica, para atender
às atribuições da CERNAI.
Parágrafo único, Um Membro e um
Adjunto, indicados pelo respectivo
Ministro, representarão o Ministério
das Relações Exteriores na CERN Aol.
Art. 69 As Divisões" chefiadas per
Diretores denommam-se:
1) Divisão de Política Aérea Internacional e Assuntos Jurídicos;
2) Divisão de Transporte Aét'eó t'
Assuntos Econômicos; e
.
3) Divisão de Navegação Aérea.
• J 19 O Diretor da Divisão de soutica Aérea Internacional e ASSULllns
Jurídicos será um Assistente Ju'I.·idk,]
dos Quadros do Mrníatérfo da Aeronáutica.
§ 29 O Diretor da Divisâo de Trau;.$-"
porte e ASsuntos Econômicos será .zm
oficial superior dos Quadros de on.
ciaís ela Aeronáutica, ou um funciúnárín civil do Ministério da Aeronáutrca, de comprovada experiência em
transporte aéreo.
§ 39 O Diretor da Divisão de Na··
vegaçâo Aérea será um oficial superior dos Quadros_ de Oficiais da A~L
ronáutdca; ou'
funcionário .cívíj ôc
Ministério da Aeronáutica, de comprovada competência em' assuntos .te
navegação aérea.

um
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Art. 79 O Chefe da Seção Auxütar
será um Capitão dos Quadros de Oficiais da, 'Aeronáutica, ou um funcionário civil do Ministério da Aerouauttca.
Art. 89 O Presidente da CEH.~"i ,\1
é responsável, perante o Ministra da.
Aeronáutica, pela efíciêncra do pessoal e dos trabalhos da Comissa 0,
competindo-lhe:
a) providenciar e decidir sôbre ~ô
das as questões técnicas e admmlstrativas. no sentido da perfeita',~xe
cuçâo das decisões da Comissão;
b) . propor ao Ministro da Aeronáutrca a designação dos Membros e Adjuntos, . Diretores de Divisão, ,'\ssis~
tente Chefe da Seção Auxiliar, cemcomo a do seu substituto eventual;
c) orientar. planejar, superintender
e coordenar as atividades da Comissão;
d) propor os membros que integrarâo as delegações do Brasil em congressos. delegações permanentes, oontcrêncías e outras reuniões internacionais, realrzadag no país, ou no-éstrangeíro sôbre navegação, transportee política aéreos ínternacícnats.
Art.. 99 O Presidente da Comissão
será designado por ato do Presícenre
da República e os Membros, Adjuntos, Diretores de Divisão, Assistente e
Chefe da Seção Auxiliar por- portaria
mrnístertal ,
Art. 10. A Delegação brasileira permanente junto ao conselho da Organização de Aviação Civil Internacional manterá .ligação direta com a Comissão, em todos os aspectos de sua
competência, prestando-lhe as devià.GS informações e esclarecimentos
sóbre o desenvolvimento dos trabalhos.
no citado organismo internacional.
~ 19 Quando se tratar de assunto
exclusrvamente técnico e os pareceres
dos órgãos competentes forem coincidentes, poderá a comissão se houver
prazo a esgotar-se para a resposta à
organização de Aviação Civil Internactonal. transmiti-los Imediatamente
à Delegação, "ad referendum" do :\1:i.:.
utstro da Aeronáutica.
~ 29 Todo expediente dos órgãos do
Mhnsterío. destmado à Delegação do.
Brasil junto à Organização da AviaC8.0 Civil Internacional, será encamtnbuclo através da Comíssâo ,
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Art. 11. Os serviços administrativos
da Comissão de Estudos, Relativos à
Navegação Aérea Internacional serac

atendidos por servidores civis e militares designados pelo Ministro da
Aerontutica, mediante solicitação ,.1'J
Presidente da Comissão.
Art. 12. O Ministro da Aeronánbica baixará instruções estabelecendo
as atribuições orgânicas da Ccrrussào
e as funcionais.
Art. 13. O presidente da CERNAl,
no Pl"ZZü da 60 (sessenta) cttas,
a
-contar .da publicação dêste Decreto,
submeterá à aprovação do Ministro
da 'Aeronáutica, por intermédio do
Estado-Maior da Aeronáutica, a pro. posta da Tabela de organização e 10taçâo da Comissão.
,ArL 14. O presente- decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ,!'evogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 23 de junho de 1966; 1451?
da Independência e 731? da Repúbli-ca.
H.

CASTELLO BRANC'O

Eduardo Gomes
Ju,racy Magalhães

DECR:ZTO N9 58.773
.l

DE

28

DE

UNHO DE 19ôô

Decuna fie iüitiâaâe pública, a Cempanha da M'Elher Brasileira em Defesa tia Democracia, com sere -no
Esta:do d-a Guanabara.

o

P. estdente da República, usando
da. atrtbuicào que lhe confere o so-ug6 87, ucrn 1, da Constituição t<'f'de"ll,
~ ateuoenôo ~.'Ü que consta do Precesso J\1,J.N.1. nv 56.786, de 19G5, üeereta :
Art.igo único. E' declarada de utíIidàde púbrica. nos termos do avt , 19

Lei 91,. de 28 de agôstc de 1935,
comoinauo com o art. 19, "in nr.e'
do Decreto 50 517 de 2 de mato QC
1961. a Oampanha da Mulher Br{l,stleuu c.n Defesa da nemoeract-, C:J\:"i
sede no ustcoo da Guanabara.

da

Brasília, 28 'de junho de 1966; 1459
.daLndcpe ndéncía e 7SÇ> da Repúmíca.
H. CAST.I::LLO BRANCO

1l1emde ser,.

DECRETO NÇ> 58.774 JUNHO DE 1966

DE

28

DE

Aprova a alteração introduzida nos
Estatutos da A Fortaleza, Companhia Nacional de Seguros, relativa
ao aumento d9 capital social.

O Presidente da República, usando
da atribíçâo que lhe confere o artigo Wl, inciso 1, da Ccnstdtuícão, e nos
têrmos do Decreto-lei nv 2.063, de 7
de março de 194>0, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da A FOrtaleza" Companhia Nactonalrde' Seguros, com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado da Guanaoara.. autorizada a funcionar pelo Decreto numero 440, de 20 de novembro de 1935,
relativa RO aumento do capital social,
de Cr$ 396.000.000 (trezentos e noventa e seis milhões de cruzeiros)
para Cr$ 752.400.000 csetecentos e
cinqüenta e dois' milhões e quatrocentos mil cruzeiros), conforme de,Iíberaçào de seus acionistas em Assembléias' Gerais Extraordinárías. realtaadas em :::0 de março e 15 de setembro de 1965 e mediante as seguintes condições:
T - S~bstituiçãó do texto do paragrafo único do artigo 3°, pelo que seg-ue: "A reuhzaçâo do restante do caoital subscrito em dinheiro, devera
ser fetta dentro do prazo de 12 (doze) meses, a, pa.rtir dadat'l da pubücaçâo I do respectivo Decreto."
:u - A alteração consignada na

cláusula precedente deverá ser' apro-

vede em .Assembléla-Geral Extraor-

dinária, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da puc.tcaeâo dêste Decreto.
Art. 29 A Sociedade continuará in...
tegralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que, venham a vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 28 de junho de ,1966; 145Ç>
da Independência e 781? da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO N9 58.775 JUNHO DE 1966

DE

28

DE

Aprova cs aueraooee introduzidas nos
Estatutos da" Solidez Companhia
Nacional. de Seçuros, inclusive aumento do capital social.

O Presidente da República, usando
da atrttiutçào que lhe confere o artigo
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87, inciso I, da Constítuiçâo, e nos
têrmos de, Decreto-lei nc 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da 80udez Companhia Nacional de Seguros, com .seôe na cidade do Rio de Ja~
nerro, Estado da Guanabara, autorizada a funcionar pelo Decreto nv 38.168,
de 31 de outubro de 1955, inclusive aumento do capital social, de cr$
.
32.400.000 (trinta e deis milhões' e
quttrocentos mil cruzeiros) para cr$
55.080.000 (cinquenta' e cinco milhões
c oitenta mil cruaeiros) , conforme deliberação de seus acionistas em Assembléias Gerais Extraordinárias, reaIízanas em 30 de março e 15 de setembro de 1965.
Art. 2'1 A Sociedade continuara íntegratmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham a
VIgorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude- aquêle Decreto.
Brasilia, 28 de junho de 1966; 1459
da Independência e 789 ,da República,
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO N9 58.776 JUN:uq DE

DE

28

DE

1966

Altera o Decreto n9 '57.361-A, fie 29
de naoemoro de 1965, que reçnia-«
menta a Lei n9 4.822, de 29 de outubro de 1965.

O Presidente da República, usando
da, atribuição que lhe confere- o aj-ügo
3:7, inciso I, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19 Fica alterado o artigo 144 do
Decreto no 57,361-A, de 29 de novembro de 1965, que regulamenta a Lei
n9 4.822, de 29 de outubro de 1965,
o qual passa a ter a seguinte redação:
('Art. 144, Os oficiais que até o
dia 30 de junho de 1967 tenham
preenchido o requisito de -Interstício para a promoção, previsto no
antigo Regulamento de Promoções
para Oficiais da., Marinha, ficam
Isentos 'de satisfazer, no PÕ,Sto, as
cláusulas de Interstício e de embarque introduzidas no presente
Regulamento. "
Art. 29 Fica acrescentado o seguínte parágrafo único ao Art. 144 do De-
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ereto nv 57.30l-A, de 29 de novembro
de 1965, que regulamenta a Lei número 4:,822, de 29 de outubro de 1965:
"Parágrafo único. Aos Prfmefroa-Tenentes e aos capitães-Tenentesvenquadrados no presente
artigo, sêrá exigida a habilitação
em curso de especialização quando
da promoção a Capitão-de-Corveta.
e - a Oapítão-de-Fragata . especüvamente" .
Art. 39 este decreto entra em vtgor
a partir de 30 de junho de 1966, revogaôas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Arnouic Toscano
DECRETO N':' 58.777 - DE 28 DE

JUNHO

DE 1966

Ministério da Fazenda. Abre o crédito
especrcz de C1'S l'.700 .000.000, para
atender ao disposto no art. 69 do
Decreto n9 49.160, de 1 9 de novembro de 1960.

O Presidente da República, usando
das atrrbuiçóes que lhe. confere o artigo 87, número- I, da Constituição Federal, da autorização contida no artigo
!f! da Lei. nv 4'.975, de 11 de maio de
1966 e, ouvido o Tribunal de Contas
da União, em cumprimento ao que
preceituá o art. 93, do Regularnerito
Geral de Contàbilídade Pública, deereta:
Art, 19 E' aberto pelo Ministério da
Fazenda o crédito especial de .... '.
Crg 1. 700,000,000 (um bilhão e setecentos milhões, de cruzeiros),
para
atender ao disposto no art. 69 do Deereto nc 49,160, de 19 de novembro de
1960.

Art. 29 O crédito especial em questáo, terá a vigência de 2 (dOIS) exercícios e será registrado pelo 'Tribunal
de Contas e dístríbuído ao Tesouro
Nacional.
Art . 39 ~ste Decreto entrará em
vígor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1966; H59
da Independência e, 789 da República.
H. CASTELLOBRANCO

Octavio Bulhões
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DECRETO N9 58.778 -

DE

28

DE

JUNHO DE 1966

Abre à Preeiâéncia da República, o
crédito especial de Crg 1. 027 .157 . 513
(hum bilhão vinte e sete milhões
cento e cinqüenta e sete mil qid·
nnenioe e treze cruzeiros), destina ..
do a atender (LO pagamento de des-

pesas referentes a exercícios anteriores.
o Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe 'confere o aruno 87, inciso I, "da constituição Fe~
dera! e da autorízacâo contrda na Lei
nv 4.981, de 13 de maio de' 1966 e
tendo ouvido ó Tribunal' de Contas

da União, nos têrmos do artigo 93
do Regulamento Geral de Contabilidade púb-lica, decreta:
Art. 19 Fica aberto à Presidência
.da República os seguintes créditos especiais:
1 - ' crs 471. 266. 000 (quatrocentos
e setenta e um milhões duzentos e
sessenta e seis nü1cruzeiros), para
ocorrer -às despesas com 08 compromissas assumidos, em 1965, com a
aquisição de material de consumo e
a prestação de serviços de terceiros.
2 -Cr$ 555,891.513 (quinhentos e
cinqüenta e cinco milhões oitocentos
e noventa e um mil quinhentos e
treze cruzeiros), com vigência em dois
exerctcros, destinados a atender ao
pagamento das dividas contraídas pela Presidência da República- em eXBr~
cicios passados, até 19 de abrtl de
1964.
Art. 2908 créditos especiais .em
aprêço serão automàtícamente regfstradose distribudos ao Tesouro Na
cional pelo Tribunal de Contas.
Art. 39 sste Decreto, entrará em vigor na data de sua publicação, revo-gadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1966; 145°
da jndependêncía e 789 da República,
4

H.

CASTELLo BRANCO

Octavio Bulhões

DECRETO N9 58.779 -- JUNHO DE

DE 28 DE

1966

Modifica a redação do § 29 do art. 19
do Decreto n9 57.835-, de 17 de fevereiro de 1966.'

O presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-

tígo 87, item I da Constituição F€:·
deral, decreta:
Art . 19 _A redação do § 29 do art. 19
do Decreto nv 57,835, de 17 de Ieveren-e de 1966, passa a ser a seguinte:
§ 29 Em casos excepcionais, mediante decisão específica do Ministre Gll
Viação e Obras públicas. cujo exercício poderá, a seu iuízo ser delegada à Comissão de Marinha Mercante, através de portaria será admissível a dispensa da vobrígatoríedade estabelecida neste artigo."
Art: "29 l1:ste decreto entrará em vrgor na data de sua publicação. revogadas as disposições em .con'aárlo.
Brasilia, 28 de [urine do J.966; 1459
da Independência e. 789 da República.

H. CASTELLO BRANCO
Juarez Távora

DECRETO- N9 58.780 JUNHO DE 1966

DE

28

DE

Cria no Departamento Nacional' de
Portos e Vias Navegáveis (DNPVN)
a "Junta Administrativa lt$ Pôrto
de ltajai (J AP I) .

O presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, mcrso I, da .Oonstdtuíçâo, e
Considerando a importância comercial e industrial do pôrto de rtaíat,
como escoadouro natural do vale do
Itajaí, e a necessidade de -integração
do mesmo no sistema portuário nacional, em têrmos correntes com suas
necessidades operacionais;
Considerando a ínexístêncra de taxas portuárias, bem COUlO da Taxa de
Melhoramento dos portos;
Considerando o que estab-elece a letra f do Artigo 39 e a letra d, do Artigo '25 da Lei no 4,213, de 14 de tevereírb de 1963, decreta:
Art. 19 F'ica criada, em caráter provisórto, no Departamento Nacional de
portos-e -Vias Navegáveis, a Junta
Administrativa do Pôrto de Itajaí
(JAPI) drretamente subordinada ao
Diretor-Geral, com sede na cidade da'
Itajaí, Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único, A- JAP'Ifuncio~
nará até a criação deisocíedade de
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economia mista para exploração comercíaltdo pôrto, ou' outra forma de
exploração que se coadunar com o
estabelecido no artigo 25 da Lei 4,213,
de 14 de fevereiro de 1983.
Art.. 29 A JA?I terá por nnaüdade:
I - Executar Os serviços de exploração comercial do pôrto, cabendolhe:
a) realizar os servtços nortúános e
acessórios que lhe competem - de acôrdo com a legislação portuária segurança e eficiência;
b) arrecadar a renda proveniente
das tarifas;
c) designar,' com prévia lteença da
Alfândega, o local para atracação das
embarcações aos cais ou pontes de
acostagem ;
d) realizar a reparação, a conservação e a renovação das instalações
portuárias,
I! - Realizar obras de melhoramentos, ou ampliação das instalações
portuárras desde que devidamente autorizadas pelo DNPVN;
'TI! - submeter à decisão do Diretor-Geral do DNPVN as' questões decorrentes da aplicação da 'tarifa ou
dos regulamentos de exnloraçâo comercial do pôrto.
IV - Cooperar com a 80 Dlretorl21
Regional e com os órgãos técnicos do
DNPVN para o bom andamento das
obras e serviços destinados ao melhoramento do põrto:
V - 'Manter estreito entendimento
com os órgãos federais estaduais eu
municipais que exerçam ativldade-díreta ou indiretamente hgada ao pôrto:
VI - Prrmar convênio com enudade de classe, a fim de e:..ecutar os
serviços de capatazia reboquc :e de
utilização dos guindastes ectnccs,

obedecida a legislação vigente;
Vil - Sugerir ao DNPí,/01 a melhor
forma de organização que 1)1e deva
suceder, observado o Art 25 úa. Lei
4.213, de 14 de fevereiro ele 1963;

Art-. 39 Os serviços afetos <'t JAPI
serão executados por administração
direta, correndo as despesas correspondentes à conta de recursos pró~
prtos, provenrentes da cobrança de
taxas, ou da utilização de recursos do
DNPVN;-

6Íl

Parágrafo único, A .rec-Ita d.árfa
decorrente da cobrança de taxa de-_

verá 'ser recolhida a estauelecímcnto
de crédito oficial.
Art. 49 A JAPI contará oom cfetíva
colaboração de todos os órgãos do
DNPVN" not.sentído de suprirem as
suas eventuais deficiências quer quan-

to a pessoal, quer quanto a scrvrçcs
ou material.
Art. 59 Enquanto funcionar, a JAPI
contará: a) servrdorcg do DNPVN;
b) servidores requisitados de outros
órgãos públicos pelo Diretor-Geral do
DNPVN; c) pessoalitemporário espêcíalizadc ou não, necessário ao serviço
de acôrdo com o plano de trabalho
aprovado pelo DNPVN e homologado
pelo Ministro da Viação e Obras Públicas.
§ 19 .o pessoal temporárlõ, especialrzado ou não, será contratado no 1''3gjme da Consolidação das .Leís do
Trabalho, correndo as respectivas
despesas à conta dos recursos específicos.
§ 29 O pessoal temporário admitido
para Os serviços de 'que trata o presente Decreto será dispensado, de
acôrdo com a legislação em vigor: u)
caso a JAPI seja extinta; e b) desde
que seus serviços não mais sejam necessártcs, ou, ainda, por transgressão
dlscíplrnar, pelo Chefe da JAPI, na
conformidade da CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho).
§ 2° Po-derá ser atribuído ao pessoal
da JAPI, pelo Diretor-Geral do
DNPVN, as gratmcacões -de que trntam 05 arbígos 14 e 15 da Lei 4',380,
de 26.1 L 1965.
Art. 69 O DIretor-Geral do DNPVN
designará o Chefe da J API, devendo
a escolha recair em Engenheiro Civil
lotado no .DNPVN, de reconhecidas
rdcneídade e experiência.
S 19 A. JAPI, . além de seu Chefe,
contará com mais dois membros, de.sígna.. dos também pelo Diretor-Geral
do DNPVN, sendo um dêles indicado
pela Associação' Comercial de Itajaí,
e outro funcionário do, DNPVN.
§ 2(1' Compete ao Chefe da JAPI:
a) COOr.de..'12,r
tôdas as atividades
técnico-administrativas;
b) propor ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de portos e Vias
Navegáveis para posterior apreciação
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do CNPVN o quadro de pessoal e res»ecaívos vencimentos e orçamento .de
receita e despesa da JAPI;
c) movimentar as verbas da JAPI,
da acõrdo com o orçamento aprovado;
ã) admttirvcu demitir pessoal temporário .obedecido o quadro de pessoal

e respectivos vencimentos, desde que
devidamente autorizado pele DiretorGeral do DNP,iN;

e) autorizar a aquisição de material, observada a legrslação, dentro do
orçamento aprovado.
§ 39 As decisões da JAPI serão tomadas por maioria.
Art. 79 Dentro de 180 (cento e oitenta) dias o Diretor-Geral do Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis proporá ao CNPVN o regime mais conveniente. para a exploração comercial do Pârto de Itajaí,
em caráter definitivo.
Art. 89 A JAPI poderá ser extinta
por ato do Diretor-Geral do DNPVN.
devidamente homologado pelo SeUl1')!
Mrmstro da Viação e Obras Públicas,
Art. 99 gste Decreto entrará em
vigor na data de 'sua publicação,
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de Junho ,de 1966; 145°'
da Independência e 789 da República.

-e-

H.

CASTELLO BRANCO.

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 58.782 -"

Juarez Távora

DECRETO N9 58.781

da Companhia 'Fôrça e ,Luz do Pãi'á,
à região bragantína.
Art. 2'? A Centrais Elétricas do Parâ
S. A. deverá cumprir' as seguintes
exigências:
I - Apresentar .iao Departamento
Nacional de Aguas e Energia do Ministério das Minas e Energia, em tres
(3) vias, dentro do prazo de cento
e oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
à linha de transmissâo e subestação.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministro das Minas e Energia, executando9.S de acôrdocom os projetos aprovados e as modificações autortzadas.
Parágrafo único. Oa prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 39 1'tste decreto entra em vigor
na' data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1966; 145Q
da Independência e 78Ç> da República.

JUNHO DE

DE

28 DE

JUNHO DE ,1966

Autoriza a Centrais Elétricas do Pará
S. A. a ctmatruàr linha de transmin-

são c subestação ooasraaom.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da consttuncêo.. e nos
têrmos do artigo 59 do Decreto-lei
ns 852, de 11 de novembro de 1933,
e artigo lQ do Decreto-Iet nv 3.763, de
25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 1° Pies a Centraíe Elétricas do
Pará S. A. autorizada a construir
Uma linha de transmissão entre Belém e Castanhal. no Estado do' Pará,
bem como uma subestação' abaixadore em Castanha1.
Parágrafo umco. As instalações
ora autorizadas se destinam ajrermttil' o suprimento de energia elétrica

DE

28

DE

196fJ

Autoriza a Centro Fluminense de ztetrscíaaae S. A. a ampliar' suas instalações.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 87, inciso 1, da Conatttuíçâo, e no~
têrmos dos arts. 10 do Decreto-Ieí
nv 2.281, de 5 de junho de 194.0 e Sv
do Decreto-lei ne 3. '163, de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 10 Fica autorizada a Centro
Fluminense de Eletricidade S. A." a
ampliarveuas instalações mediante a
montagem de uma usina termoelétrica
e a extensão da rêde de distribuição
no dtstrtto de São Vicente de Paula,
Munícípío de Araruama, Estado do
Rio de Janeiro.
§ to Em portaria do Ministro das
Minas .e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
características técnicas .das ínatalações.
.
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§ 29 A ampllaçâo destina-se à melhoria do fornecimento de energia
elétrica do sistema da ooncesstonàna,
Art. 29 A concessionária deverá satístazer as seguintes exigências:
I - Apresentar ao Departamento
Nacional de Aguas e Energia do Ministério das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta. (180) dias, a contar da data
da publicação deste Decreto, os '3S~U
dos e orçamentos das obras e instalações.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem 'fixados ' pelo Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que forem
autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 este decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho 'de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ

58.783 1966

DE

28

DE

JUNHO DE

Declara de utilidade públit'.a, para
fins de desapropriação, em tccor
da
eetroteo Brasileiro S. A .
PETROBRÁS - área de terreno e
benfeitorias situadas no Municipio
de Betim, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nc 3.3"65, de 21
de junho' de 1941, alterado pela Lei
nv 2.786, de 21 de maio de 1956, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública. para fins de desapropriação,
em favor da Petróleo Brasnerro S.A.
- PETROBRAS ~. a área de terreno
situada no Município de Betím, Estado de Minas Gerais, com C' total de
77.200 mz (setenta e sete mil e duzentos metros quadráõosr , conaiderada indispensável à ampliação da
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da Refinaria,

Gabriel Passos, no referido Estado.

Art. 29 A área mencionada no artigo 19 situa-se à margem direita da
Rodovia BR-55 (Fernão Dias), à altura do quilômetro 7,5. no Munícípíode Betim e está contida pelos seguintes rumos e dívísas: tem início junto ao marco nv 1, situado à margem
direita da Rodovia BR-S5 (Fernão
Dias), no entroncamento da estrada
que dá acesso à localidade denomínada, Imbirussu, seguind-o paralelamente à faixa de domínio do DNER,
no sentido são Paulo-Belo noneonte ate atingir a custâncla de 685 m.
(seiscentos e oitenta e cinco metros) , onde está cravado o marco número 2; dessa localidade, com o rumo
de 359 12' 35" NE, a linha -temarcatórta prossegue por 34m,aO r.trinta
e quatro metros e oitenta centímetros) até o marco nc 3, onde com o
rumo 909 NE atinge o marco no 4, nos
70m,60 (setenta metros e sessenta
centimetrca) : dai, com o rumo 359
12' 35", percorre a distância de ...
24m,49 (vinte e quatro metros e quarenta e nove centímetros) até atingir
o marco nc 5, .de onde segue, à distância constante de 100 m (cem metros) , à faixa de domínio do DNER,
em uma extensão de 874m (oltccentos e setenta e quatro metros) para
alcançar o marco nc 6" a partir de
onde margeia uma cêrca de arame
junto à estrada que conduz a Imbírussu, até voltar ao ponto de (lar tida,
no marco nc 1.
Ar~, 3° A Petróleo Brasileiro
S.A.
- PETROBRáS - fica. autorizada a
promover, na forma da lei com seus
próprios recursos, ,9, desapropríaçâo
de terra definida no artigo anterior,
bem como, as benfeitorias nela- íncluídas .
Art. 49 A expropriante fica autorizada a se fmtur provísortamente na
posse do que couber, invocando a UI'''
gêncía a que se refere o art. 15 do
Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junno
Cl.B 1941, com as alterações da Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 59 Este decreto entrará em vlgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1966; 1459
da Independência e . 789 da República,
H. CASTELLO BRANco
Mauro Thibau
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DECRETO N9 58.784 -

DE

28

DE

JUNHO DE 1966

Autoriza o aâsnínistrcuior do coruiomínio" Taquaril" a pesquisar cal":
cdrto no município de prudente de
Moraes, ,Estado de M~nas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nc I, da Constituição e nos têrmoa
do Decreto-lei .nc 1.9S5,de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). de-

creta:
Art. 19 'Fica autorizado o-admínístrador do condomínio "Taquaril" a
pesquisai" calcário em terrenos próín-

Art. 29 O título 'da autorização de
pesquisa, que será uma vía autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e setenta cruzeiros (Cr$ 370)
e será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39. Revogam-se as dísposiçõea
em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLo BRANCO
M aUTO Thibau

diviso do imóvel rural 'I'aquarrl em 10_
cal entre a, linha da EFCB e a rodovia
DECRETO N° 58. 784-A _. DE 28 DE
Belo Horizonte - Sete Lagoas, no dísJUNHO DE 1966
trito e município de Prudente de Moraes, Estado' de Minas Gerais, numa
Determina ao Iâinistério da Fazenda
área de trinta e seis hectares e oítenseia lasmuia escritura de doação de
ta e três ares (36,83ha) delimitada por
área que especifica.
um polígono irregular que tem um
vértice a trezentos e dois metros e
o Presidente da República, usando
quarenta centímetros (302,40m) no
da atribuição que lhe confere o arrumo magnético de setenta e sete
tig,087, inciso I, da Constdtuícâo Fe ..
graus e trinta minutos sudoeste
deral, decreta:
(77930'SW) do marco, dó quilômetro
Art.
19
Em
cumprimento
ao
dispas..
sessenta e seis (Km66) da rodovia
to na lei 119 4. 874, de 2 de dezembro
Belo Horizonte - Sete Lagoas e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes 'de 1965, modificada pela lei no 5.017,
de 7 do corrente -mês, determina ao
comprimentos e' rumos- magnéticos;
Ministério da Fazenda, através do
duzentoq e quarenta metros (240m).
Servíço do Patrimônio da União,seia,
setenta e cinco graus e cinqüenta mllavrada escritura de doaçã-o ao Ho~
nutos noroeste (75'50'NW); trezentos
trinta e seis metros (336m), trinta e- pttal ,Evangélico da Bahia, entidade
assistencial de .fins não . lucrativos
oito graus e quinze rmnutos. nora esta
sediada na Cidade do Salvador" Ca~
(38915'NW); cento noventa e oito mepital do Estado da Bahia, de uma
c-os (l98m) quarenta e sete graus o
área de terreno com 17,992;50 m2,
quinze minutos noroeste (47915'NW)j
desmembrada de área maior de ....
trezentos trinta e oito metros (338m)~
125.258.06 m2, adquirida pela União
cnae graus e quarenta minutos nor.
a Associação da Companhia de Sandeste (11 940'NE); duzentos e 'setenta
ta. 'úrsute, na Vila Santa .ângelav anmetros (270m) , sessenta e quatro
hga Quinta da Ondlna, Estrada de
gT«,US
e trinta minutos nordeste
São Lázaro, naquela Capital.
(649 30'NE); oitocentos cinqüenta e
ctto metros (858m), trinta e quatro
Art. 29 Na lavratura do "ocumengraus e cinqüenta minutos sudeste
to de transferência de domínio da
(34950'SE); o sétimo (79) e último
área doada, deverão ser observados
lado é o segmento retilíneo que une
os limites descritos na lei nv 5.017.
a extremidade do sexto ,(69) lado desde 7 do corrente mês.
crito ao vértice de partida, Iníclo' do
Art. 39 :ê:ste decreto entr-ará em
prrmeíro (19) lado.
vigor na- data de sua publicação, reParágrafo único. A execucâc da
vogadas es disposições em contrária
presente autorização fica sujeita às
Brasília. 28 de junho de 1966; 145<';
estipulações do Regulamento aprova..
da Independência e 789 da República.
do pelo Decreto ns 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1953, e da Resolução núH. CASTELLO BRANCO
mero 3 de 30 de abril de 1965-da Cooctavio Bulhões.
missão Nacional de Energia Nuclear.
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59.351 o

bro de

Decreto de 4 de autu-

19~5

-

59.35G ' - Decreto de 4 de outubro de. 1!}86 -r- Autoriza o .ci-

Aprova o orça-

mento dó Banco Nacional de
Habitacão ---'- P li b 1 i cadc no
D. o." de 11~10-66 .........

59.352 -

·3

Decreto de 4 de outu-

bro de 1966 _o, Abre ao Minis-

tério das Relações Exteriores
o crédito especial de
.
lhões de cruzeiros) para atender às despesas urgentes de
pessoal com a Comissão Mista
3

59.353 - Decreto de 4 de outubro de 1966 - Autoriza o Serviço do Patrimônio da. União
a aceitar doação de imóvel, em
Jaguarão - RS. destinado ao
Ministério da Guerra - Publicado no D. O. 'de 5-10--56..

59.354 -

4

Decreto de 4 de outu-

bro de 1966 - "Retifica e rati-

fica o art. 1CJ do Decreto
no 36.942, de 1 de outubro de
196'5 - Publicado no D. O.
de 11-10-66

.

Decreto de4 de outubro de 1966 - Institui no Ministério da Educação e .Cultura .a Comissão do Livro
Técnico e do Livro Didático
(COLTED) e revoga-o Decreto nc 58.653-66 - Publicado
no D. O. de 10-66
.

59.35'5 -

õ-

dadão brasileiro Euvaldo Freire de Carvalho Luz a jiescuísar salgema no Munícípío de
Maceió, Estado de Alagoas Publicado no D. O. de 11 de
outubro de 1966
.

7

Decreto de 4 de outubro de 1966 - Declara prioritária para o desenvolvimento
da Amazônia, para efeito de
isenção de quaisquer taxas e
impostos federais, a importação de equipamentos novos,
sem similares nacionais registrados e ccnstgnaôos à emprêse "Cervejaria Paraense S. A.
(CERPASA), de Belém, Estado do Pará. - Publicado no
D. O. de 11 e retificado no
de 21-10-68 .:
.

8

Decreto de 4 de outubro de 1966 - Concede à sociedade Navegação Braslllense
Ltda. autorização para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem _. Publicado no D. O. de 7 e retificada no de 18~10-66
.

9-

59.357 -

Cr$ 90.000.000 (noventa mi-

Ferroviária Brasileiro-Boliviana. ---- Publicado no D. O.
de 6 e retif. no de 18-10-66

p'á[Js.

4

59.358 -

Decreto de 4 de outubro de 1966 - Abre, pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito suplementar de Cr$ 165.000.000, para o
fim que menciona - Publicado no D. O. de 11~10-66 ....

59.359 -

10
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59. 360 ~ Decreto de 4 de outubro de 1956 - Altera o Deereto nc 57.645, de 14 de janeiro de 1966, que dispôs

bro de 19B6 -- Institui 'normas
para a elaboração do Programa" de Investimentos Públicos
para 1967. Publicado no D. O.

sôb~e

a inclusão em órgão da admínistração direta' e indir:ta de
servidores da Companhia Urbanízadora

da Nova

de 11e10-66 .

59.361 -

10

Decreto de 4 de outu-

bro de 19-66 Declara de
utilidade pública para fins de

11

17-10-66 .

11

59.363 -- D'ecreto de 4 de outubro de 1966 -- Declara de uti-

lidade pública, para fins de

desaspropriaçâo; o imóvel

q~e

menciona, necessário ao M~
nlstérío do Trabalho e PreVIdência Social -- Publicado no

D. O. de 11-10-66

12

59.3-64 -- Decreto" de 4 de outubro de 19fi6· --'- Transfere ao

Departamento de Aguas e
Energia Elétrica, do Estado
de Minas Gerais concessão
para distribuir energia elétrica -- Publicado no D. O. de

11-10-66 .

12

59.365 -- Decreto de 4 de outubro .de 1966 -- Acresce pará-

13

bro de Hl66 -- Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, a área de terreno
situada no' Município de Petrópolis, Estado do Rio de, Janeiro -- .Publícado no D.' O.
de 11-10-66 . . . ,.............

14

15

59.370 -- Decreto de 5 de outubro de 1966 -- Publica os ín-

dices de atualização monetária
dos -salários dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, na
forma estabelecida no Decreto-lei nv 1'5, de 29 de julho
de 1966, e dá outras providências -- Publicado no D. O. de
12 e retificado no de 21-10-&6

15

Decreto de -S de outubro de 19-66 -- Abre ao Ministério das Relações Exteriores
o crédito especial de
.
Cr$ 10.000.000 para atender a
despesas decorrentes da visita
do Presidente da República ao
Chile e ao Uruguai -- Publicado no D. O. de 14-10-66 ..

16

59.371

-r-.

59.372 -- Decreto de 7 de outubro de 1966"-- Abre, pelo Ministério da. Educação e .Cul-

grafo único ao art. 39 do DeN
ereto nv 59.065, de 12 de agôato "de 1966 -- Publicado no

D. O. de 11-10-66
59.356 ......;.. Decreto de 5 de outu-

bro de 1966 -- Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, área de terreno
situada no Município de Teresôpolts, Estado do Rio de Ja
neiro -- Publicado no D. O.
de 10 e retíj . no de 18-10-66
59.369 -- Decreto de 5 de outubro de 1966 -- Aprova os 01'çamentos dos Conselhos Regionais de Economistas Prortssíonats das 1~ e g» Regiões
Publicado no D. O. de
N

desapropriação, a .área que indica - Publcíado nci D. O.
de' 11-10-66 .
59.362 - Decreto de 4. de outubro de 1966 - Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, imóvel desti-'
nado à ampliação das instalações da Faculdade de Odontclosda de Pelotas, da Universidade F e d e r a 1 do Rio
Grande do Sul - Publicado"
no D. O. iJe 11-10-66 .....

14

59.368 -- Decreto de 5 de outu-

Oapital

do Brasil (NOVACAP),'.e dá

outras providências ~ Publicado no D. O. de 11-10-66.

Págs.
59.367 -- Decreto de 5 de outu-

tura, o crédito especial' de
Crg 3-60.000.000 para. atender
a despesas com a' desapropriação dos terrenos onde foram
travadas as Batalhas dos
Guararapes -- Publicado no
D. O. de 14-IO-li6 ........ ,
59.373 -- Decreto de 7 de outu-

13

bro de 1966 -- Autoriza o Serviço do Patrimônio da União
a aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no "Município de 'I'ambaú, Estado de

16

v
Págs.

São Paulo -' PublicaC10 no

D. 0: .de 14~lQ;.lj:) ,
,..
5.9.374 - Decreto ce 10 ch, outubro de 1%,5
Oonceue ,'3,
jqorth Brítísh & 1ü"'cantile

16

jnsurance Corapany :o:...i;~,1ite'-'.
autorização para aumentar o
capital destínec'o às suas -cpe-

rações de segures n-: BrasE
Publicado ::1:0 D, O. de
~4-1Q-Si3

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

Decrete. âe 10 .Ie outubro' de 1965
Cr:llcede Ü,
North British :" ;'1"l'cantilc
jnsurance Cornpauy Límited
autorização PaJ.·Q aumentar o
capital destdnado &S S,IDoS operações de segure- no Brasil.
Publicado no L. O. de 14 -de
outubro de 1966
59.376 - Decrete', Clr: 11 di' outu ..
bro .de 1956- APlú"a. o orçamento do Departamento Nacional de Obras Contra as
aêcas ....:.... Publicado no D. O.

19-10-66 .' .....•..... ,.......
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59.375 -

de 1'1-10-6s .
59.377 - Decreto de 11 'de outubro de 1966 - Autoriza o Ser-

viço do Patrimônio _da União
a aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no Município de Nôvo Horizonte, Estado de São Paulo - PUblicado no D. O. de 18-10-6'6 ....
59.378 -Decrett'.nle,J.2 de outu~·
bro de 1966 ...:.... Altera o Regu-lamento da Escola de Especialistas de Aeronáutica - Publicado no D. O, de 13-10-66
59.379.:...- Decreto de 12 de outubro de 19&6 Promulga o
Protocolo' adicional ao Tratádo eôbre ligação ferroviária, -de
25 de fevereiro de 1938, com a
Bclívía -- Publicado no D. O.
de 18-10 e rep , no de 4-11-66
59.380 - Decreto de 12 de outubro, de 19066 r-: Transfere da
'Termoelétrica de Charqueadas
S. A. para a Termoelétrica ué
Alegrete S. A. a autorízaçao
para montar usina termoelétrica em Alegrete - Publicado no D. O. de·18,~1()~66..
59.381 ~ Decreto de 12 de outu-.
bro de. E!-l36
Concede reconhecimento
Faculdade ue
.à

Págs.

Medicina de Pelotas - 'Publicado no D. O. de 13-10·136
59.382 - Decreto de 13 de outubro de 19-66 - Aprova .os orçamentos dos Institutos de Apusentadoria e Pensões dos Lancáries dos Industrfártoa e nos
respectivos Conselhos p'íscais
Publicado no D. O. ue
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59.383 - Decreto de 13, de outubro de 19,66 - Aprova os orçamentos dos Institutos de
Aposentadoria e Pensões cos
Comerciários, dos Perrovíártcs
e Empregados em Serviços
P úb 1 i c o s e dos respectivos
Conselhos Fiscais - Publicado no D. O. de 21-10-66 . ....
59.384 - Decreto de 13 de outu"bro de 1966 - Aprova' os orçamentos dos Institutos de A1)osentadoría e Pensões dos Empregados em Transportes e
Cargas, ~os Marttímos e dos
respectivos Conselhos Fiscais
- publicado no D. O. de 21,-10
e retificado no de 7-11-66
59.385 - Decreto de 13 de outubro de 196-6 - Exclui do P .ano Preferencial, de Serviços e
Obras do Departamento Nacional de Obras e Saneamento,
obras que menciona - Publicado no D. O. de 19-10-ó6 ".
59.386 - Decreto de 13 de outubro de 19,66 ~ Autoriza o runcíonamento da Faculdade de
Direito do Oeste de Minas, em
Divinópoüs Publicano no
D: O. de 19-10-ti6 .:/........
59.387 - Decreto de 13 de outubro de 19-66 - Retifica a clussifícaçâo dos cargos de mvel
superior do Ministério da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nv 54.285, de 14 de setembro de 1964, alterada pelo
de nv 55.196, de 10 de dezembro de 1964, e dispõe sôbre o
enquadramento de seus atuais
ocupantes Publicado no
D. O. de 25-10 e retífícado
no de 7-11-66 .
59.388 - Decreto de 13 de outubro de 1Sil6 - Altera o Decreto de 39. ü87" de '1 de asôsto de 1956, que criou o Jns-
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tituto de Matemática Pura e

Aplicada - Publicado no D.O.
de 19-10-66 .
.. ..
59.389 - Decreto de 13 de outubro 'de 1966 - Aprova o Regt-

de Cari.dac:e de Uruguaiana",
com sede em Uruguaíana, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no D. O. de

mento do Instituto de Matemática Pura e Aplicada

Publicado no D. O. de 19 e
retificado no de 26-10-66 ...

24

59.390 - Decreto de 13 de outubro de 19.fi6 - Concede à Comercial Union Assurance
Company Limited autorização
para aumentar Ci capital destinado às. suas operações de
seguros no Brasil ...:..- Publicado no D. O. de 21-10-66.

Insurance Office Límíted autorização para aumentar o capital destinado às suas operacões de seguros no Brasil -

29

59 392 - Decreto de 13 de outtibro de 1966 - Autoriza o run-:

cionamento da Faculdade de
Direito Rio dos Sinos - Publicado no D. O. de 20-10-66
59.393 - Decreto de 13 de outubro de 1956 - Dispõe sôbre a
aplicação do parágrafo único
do art. 41 da Lei nv 3.917. de
14 de julho de 1961 - Publicado no D. O. de 14-10-66.
69.394 - Decreto de 14 de outubro de 19-66 - Aprova o Regulamento para o "Presídio da
Marinha" Publicado no
D.

o.

de 2'5-10-llU ,.........

30:
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36

~9.395 :-- Decreto de 14'de outu-

bro de 1966 - Aprova o enquadramento dos proressôres
fundadores da Uníversídade .
Federal da Paraíba em cargos
de Professor de Ensino Superior, do Quadro de Pessoal:
Parte Suplementar do Mínístério da Educação e Cultura,
e dá outras providências Publicado no D. O. de 19 de
outubro de 1966 .
59.396 - Decreto de 14 de outubro de 1966 - Cria o Fundo
de. Financiamento da Televi..
são Educativa FUNTE:V"f; e
dá outras providências -:- Publicado no D. O. de 20-10-65

.
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59.398 - Decreto de 17 de outubro de 196-6 - Altera as alíneas d e e do art. 1l? do Decreto nv 57.624, de 13· de ja..
neíro de 19;36. Publicado 11;0
D. O.' de H/-lO-66
.

36

19-10-66 . .

;

Decreto de 18 de outubro de 196-5 - Extingue erganízacões militares do Exército,
e dá outra s providências Pubncauo no D. O. de 19 de
outubro de 1%6 . .
.
'59.400 -- Decreto de 13 de outubro de 1966 Aprova o
Regulamento para a. "Comissão de Construção da Base
Naval de Aratu" - Publicado no D. O. de 19-10-5'6 .:
59401 - Decreto de 19 de outubro de '19-56 - Declara -de utilidade pública imóvel que
menciona na cidade de São
Paulo Estado de São Paulo Publiéado no D. O. de 21 e
retificado no de 27-10-66 •....
59.402 - Decreto de 19,de outubro de, 1966 -:- Declara de
utilidade pública imóvel que
menciona na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo Publicado no D. O. de 21 de
outubro de 1966 . •
.
59.403 - Decreto de 2() de outubro de 19·56 - Aprova a alteração introduzida nos Estatutos da Companhia de Seguros
Previdente, relativa ao auIYlpdO do cauítal social Pu59.399 -
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59.3~n - Decreto de 13 de outubro .de 1966 - Concede à Suo

Publicado no D. O. de 21-10-66

Decreto de 17 de out~:..
bro de 19SI~ - Declara de utdlídade pública a "Santa Casa

59.397 23

blicado no D.

o.
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38

de 25-10 e

retificado no de 13-12-66 .....
Decreto de 20 de outubro de 1966 - Abre ao Ministério da Marinha, o crédito
especial de õ-s 400.000.000
para atender a despesas com
reparos de navios - Publicado no D. O. de 21-10-66
59.405 ',-----'Decreto de 20 de outubro de 1966 - Cria funções
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D. O. de 26-10-66
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do Decreto nc 59.06.7, de 12 de
agõsto de 1966 - Publicado no
D. O. de 25-10-66

39

40

43

D. O. de 26-10-66
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Decreto de 24 de outubro de 1966 - Cria função
gratífícada no Quadro de Pessoal do Ministério da Aeronáutica - Publicado no D.O.
de 27-10-66 .

44

50

59.416 - Decreto de 25 de outubro de 1966 - Classifica cargos de nível superior do, ~i
nístérlo da Justiça e Negócios
Interiores e dispõe sôbre.o enauadramento de seus atuais
ocupantes Publicado no
D. O. de 3-11-66

59.411 -

59.412 -- Decreto de 24 de outubro de 1966 - Dispõe sôbre a
aplicação do disposto nos artigos, 2-6, 37 e 38 do Decretolei nv 5, de 4 de abril de 1966,
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-de 1964, e dá outras provi-
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dêncías - Publicado no D.o.
'de 27-10 e reto no de 7-11-66
44
59.413 - Decreto de 25 de outubro de 1966 - Modifica o orçamento para o exercício' de
1006 do Departamento Nacícrial de Obras' de Saneamento
- Publicado no .D. O. de 27-10
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elétrica - Publicado no D.O.
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45
59.41'5 - Decreto de 25 de outubro de 1966 - Abre o crédito
espeêial de Cr$ 13.51ó.S63.777
ao Ministério da F a zen d a'
para atender as despesas de~
correntes do aumento de. vencimentos da Lei nc 4.863, de
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conforme resoluções 1BS-66,da
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59.420-Decreto de 26 de outubro de 19-5$ - ' Abre, ao Tri-
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-Publicado no
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59.421 - Decreto de 26 de outubro de 1966 -
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mento -da S li P e ríntendêncía..
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Públicas, o crédito especial
de Cr$ 1; 300.000.000: para o
fim que especifica - Publicado no D. O. de 31-10-66 ...
59.424 - Decreto de 27 de outubro de 1966 - Concede à Mi ~
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Decreto de 27 de outubro de 1966 - Dá novatredação ao § 19 do art. 3º do Decreto no 58.185, de 13 de abril
de 1966 - Publicado no D.O,
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para prosseguimento dos programas de" obras e serviços
-a cargo da Cià. tjrbanízadora da Nova Capital S.A.
- NOVACAP - Publicado
no Ir.O, de 4-11-66 ... :....
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sôbre a orientação e contrôlc
da aplicação dos recursos .do
Plano Nacional de 'Educação
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59.458 - Decreto de 7 de nO
vembrc de 1965 - Abre ao
Ministério da Saúde o cré.
dito suplementar de
o-s 3-.725.269.10Ü' (três bilhões, setecentos e vinte e
cinco milhões, duzentos e
sessenta e nove mil e cem
cruzeiros), em refôrço ~'. dotação orçamentária destinada
à aquíslção de gêneros de
alimentação para os hospitais
de 'diversos órgãos daquela
Secretaria de Estado - Publicado no D.O. de 3-11-66
59.459 - Decreto de 7' de novembro de 1966 ~ Aprova
o Regulamento para o "Ser-
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59.454 - , Decreto de 3 da- novembro de 1966 - Transfere
da Emprêsa Luz e Fôrça de
-Ji11o,l."danópolísS. A. edá

59.455 -

59.449 -
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Publicado no,

D.o. de 8_11-66 ....... ....
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viço de Seleção do Pessoal
da M:2.Tinha" Publicado
Ir.O, de 14-11-66

no

59.460 - Decreto de 7 de novembro de 1966 Altera o
Decreto no 48.288, de 13 de
junho - de 1960 que Regulamenta, para os militares da
Marinh<li, a concessão da licença' Especial lprevista na
Lei nc 283, de 24 de maio de
1943 Publicado no D.O.
de 9-11-66
'........
59A61 - Decreto de 7de novembro de 1966 - Aprova o'Regulamento para a
"Comissão Naval da Marinha do
[Brasil". Publicado
nOl
D.D. de 1~-11-66
59.462 - Decreto de' 7 de novembro de 1966 Publica
os índices de atualização monetária dos salários dos úl'tâmos 24 (vdnte e quatro)
meses, na forma estabelecida
no Decreto-lei no, 15, de 2tt
de julho de 1966 e di outras
providências - Publicado no
D.O. de 8-11-66
59.463 - Decreto de 8 de .novembro de 1966 - Aprova a
alteração introduzida 1105 Estatutcs da Companhía Sul
Brasil de Seguros Terrestres
e Marítimos relativa ao aumento do capital social Publicado no D.O. de 11-11-66
59.464 _ Dr.:lreto -de 8 de novembro de 1966 - Poder Judiciário Supremo Trtbubunal Federal, Abertura
do Crédito especial de ....
c-s 111. 700.000, para refôrço
de' dotações orçamentárias
consignadas no' orçamento
de 1965 - Publicado no n.o.
de 10 e reto no de 16-11-66
59.465 - Decreto de 8 de novembro de 1966 - Abre ao
Ministério da Justica e Negócios Interiores, õ crédito
especial de Cr$ 200.000.000,
para o fim que especifica Publicado no D.O. de 10 de
novembro de 1966
59.466 - Decreto de 8 de novembro de 1966 - Abre, pelo
Ministério da Indústria e do

104

105

106

108

108

109

comércio, o crédito especial
com vigência no corrente
exercido; de Crê 500.000.000
(quinhentos milhões de cruzeiros) para atender as despesas que especifica - Pubflcado no D.0. de 10 de
novembro de 1966 ... _. . . . . .

59.467 - Decreto de 8 de no- .
vembro de 1966 - Abre, pelo
Ministério da Indústria e do
Comércio o crédito especial
de Cr$ 500.000.000
(quinhentos milhões de cruzeiros) , destinado a integrar os
recursos iniciais do Fundo da
Propriedade Induatrfal - Publicado no oo. de 10-11-66 110
59.468 - Decreto de 8 de novembro de 1966 - Altera o
orçamento da Caixa Econômica Federal do Estado do
Rio - Publicado no V.O. de
10-11-66
59.469 - nccreto de 8 de novembro de 1966. - Altera o
orçamento da Caixa Econômica Federal de Alagoas.
_ Publicado no D, O. de 10
e retificado no de 16-11-66..

111

111

59.470 - Decreto de 8 de novembro doa 1['$6. Aprova.
os orçamentos do Serviço de
Alimentação da Previdência
Social e do respectivo Conselho Fiscal. - Publicado no
D. o. de 10-11-66

112

59.471 - Decreto de 8 de novembro de 1966. - Aprova o
orçamento do Fundo de Assistência '.3 Previdência do
Trabalhador Rural, administrado pelo r. A. P. I. - Pu~
blicado no D. O. de 10-11-66

112

59.472 - Decreto de 8 de novembro de 1966. - Aprova os
orçamentos do Serviço de As,sístêncía Médica, Domiciliar e
de Urgência e do seu respectivo conselho Fiscal.
PublicadonoD. O. del1-11-66

112

Decreto de 8 de novembro de 1966. - Abre, pelo
Ministério da Viação e Obras
íPÚ!blicas, o crédito especial
de 1.955.066 para o fim que
-especifica. Publicado no

59..173 -

110

110
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de 17"11"66
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113'

59.474 - Decreto de 8 de novembro de 1966. - Reduz dotação orçamentária consignada ao Ministério da Saúde,
constante da Lal-nv 4.900, de

10 de dezembro de 1965 "e abre
ao

mesmo Ministério o crédi-

to suplementar de Cr$
.
SO.OOO.OOO (cinqüenta milhões
de cruzeiros"), designado a suplementar à categoria econômica que especínca.: - Publicado no D. O. de 11-11-66..

113

59.475 - Decreto de 8 de no.vembro de 196'6. - Abre, pelo
Ministério da Viação e Obras
Públícas.jo crédito especial de
cr$ 1.1'l"ifi.'fIOO,OO, para o fim

que especifica. -

Publicado

. no D. O. de 11-11-66........
59.476 -

114

Decreto de 8 de, no-

vembro de 1966. -

Altera

dispositivos do Regulamente
da Ordem do Mérito Militar.
- Publicado no D. O. de 10
e retificado no de 16-11-66..

'114

59.477 - Decreto de 8 de novembro de 1966. - Transforma O 8 9 rupo de Artilharia 75
mm a Cavalo em 8<> Grupo de
Canhões 75 mm Auto-Rabocada. - Publicado no D. O.
de 11"11"66.

116

59.478 - Decreto de 8 de novembro de 1966. - Altera o
Regulamento da Escola Preperatória de Cadetes-do-Ar
baixado pelo Decreto número
30. 97'Ô, de 10 -de junho de
1Sõ2, e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de
11"11"66
59.479 - Decreto de 8 de novémbro de 1966. - Abre o
crédito -suplementar de Cr$
4.800.000 ao Ministério - da
Fazenda, destinado ao pagamenta de gratificação pela
participação em órgão de deliberação coletiva. - Publica<lo no D. O. de 11"11 c66 ... ,
59.480 - Decreto de 8 de novembro de 1966. ..,.- Autoriza
o cidadão brasileiro Seraphim
Tavarone a pesquisar argila,

116

J
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municipio de Ribeirão Pires,
Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 11-11-66 121
:)~. 439 ~ Decreto de 9 de novembro de lS166. - Autoriza
o cidadão. brasileiro Mário
Ferreira Guimarães a pesquisar ouro e diamantes, nos
munícípíos de Vargem Bonita e São Roque de Minas
Estado de 'Minas Gerais. ~
publícadono D. O. de 11-11-66
121
;39.490 - Decreto de 9 de novembro de 19.66. - Autoriza Hevea dav-Bahía S. A.
Agricultura Indústria e Comércio a pesquisar baritína,
no
município de Camamu,
Estado da Bahia. - Publícado no D. O. de 11-11-66...
122
59.491 - Decreto de 9 de novmebro de 1966. - Autoriza
o cidadão brasileiro Antônio
Gomes de Oliveira a pesquisar caulím, no município de
Monte Alegre do Sul, Estado
de São Paulo. - PUblicado
no D. Q. de 11-11-66........ 123'
69.492 :--' Decreto de 9 de novembro de, 1966. - Autoriza.
o cidadão brasileiro Athos
Fontes Ferreira a pesquisar
dolomfla e calcário no município de Itararé, Estado de
São Paulo. - Publicado no
D. Q. de 11-11-66............
123
·59.5,93 - Decreto de 9 de novembro de 1966> - Autoriza
o cidadão brasileiro José Jorge Boueri a pesquisar cristal
de rocha no muníctpio de
conceição . da Pedra, .gstado
de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 11-11-66...... 124
59.494 - Decreto de 9' de' novembro de '1966. - Abre crédito suplementar de Cr$ ...
10.259,353,.000, ao Ministério
da Fazenda, destinado ao
pagamento de pensínoístas Publicado no D. O, de 11 e
retificado' no de 17-11-66,.:. 125
59. 495 ~ Decreto de 9 de novembro de 1966. - Concede
novos prazos para apresenta':"
çâo da Declaração de Pro'críedade Rural e para paga- .
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mento do Jmpôeto Territorial
Rural, regula as respectivas
reclamações e recursos e dá
outras providências. Publicado no D. O. de 10 e retificado no de 16-11-6ô~.",. 125
59.496 - Decreto de 9 de novembro 'de 1966. - Prorroga
o prazo .de que trata o § 29
do art. 9° da Lei nv 4.131,
de 3 de setembro de 1962,
modificada pela Lei no 4.399,
de 29 de agõsto de' 1964. .....;.
Publicado no D,'-O. de 11-11-'66 126
59.497 - Decreto de' 9 de novembro de 1966. - Autoriza
a. .Companhia de Melhoramentos de São Paulo ----: Indústrias de Papéis a funcíonar aos domingos e 'feriados
civis e religiosos, - Publicados no D. O. de 11-11-66.... 126
5$\.49& Decreto de 9 de novembro de 1966. ~ Abre, pelo
Ministério da Viação e Obras
Púb1icas, o crédito especial
de ors 560.000.000, para o fim
que especifica. r: Publicado
no D. o; de 11-11-66 ... ,....
127
59.499 - Decreto de 9 de novembro de 1966. - Declara
de utilidade pública a Santa
Casa de Mieericórdía de Itajubã, 'com sede em Itajubá,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D, O. de 16-11-66 127
59.500 -Decreto de 9 de novembro de 1966 - Aprova a
alteração introduzida nos Estatutos da Inter-Americana,
Companhia de Seguros Gerais,
relativa ao aumento do capital social. Publicado no
D. O. de 16-11-66..........
127
59.501 - Decreto de 9 de novembro de, 1966. Aprova
as alterações introduzidas nos
Estatutos da Companhia Fidelidade de Seguros Gerais,
inclusive aumento do capital
social. - Publicado no D; O,
de 16-11-66 . . . . . . . . . . . . . . . . 128
59.502 - Decreto de 9 de novembro de, 1966. - Declara
de utilidade pública a "Santa
Casa de Misericórdia de Birigui", com sede em Birigui,
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Estado de São Paulo. -

Pu-

blícado no D. O. de 17-11-66

59.503 -

128

Decreto de 9 de -no-

vembro de 19B6. -

"Fe-

deração Brasileira de Associações de Bibli-otecários",

com

sede em São Paulo, Estado de
São ,Paulo; -

Publicado no

D. O. de 17-11-66............

blícado no D. O. de 17-11-66..
123

59.505 -

a lavrar caulim no município de São Paulo. Estado de
São Paulo. - Publicado no

as

de

Peruíbe,

D.

o.

Autoriza.

Estado de

Publicado no

de 17-11-66

Decreto de 9 de novembro de 1966. - Autoriza
o cidadão brasileiro Arnaldo
Borght a pesquisar leucofilito
no município de Cajeíras, Estado de São Paulo. Publicado no D. o. de 17-11-66......

129

59.506 -

129

59.507 - Decreto de 9 de novembro de 1966. - Atualiza
os valores das multas' prevís. tas no Decreto nc 24.643, de
10 de julho de 1934. (Código
de .éguas) e leis complementares, mediante aplicação de
coeficientes de correção monetário. - Publicado no D.
O. de 14-11 e retificado no
de 16-12-66

59.508 - Decreto' de 9 de novembro de 1966. - Concede
ãCARB - Carbonatos da
Bahia Ltda., autorização para
funcionar como emprêsa de
mineração. - Publicado no
D. O. de 17-11-66
59.509 - Decreto de 9 de novembro de 19ô6. - Autoriza o
dadão brasileiro Clóvis Machado de, Campos, Filho a·
pesquisar calcário, no munioípío de Iporanga, Estado de

D. O. de 17-11-66

132

59.512 - Decreto de 9 de novembro de 1966. - Retifica o
art. Lc do decreto número
57.889, de 28 de fevereiro de
19-56. - Publicado no D. O.

areia quartzos a, no municíSão Paulo. -

Decreto de 9 de novembro de 1966. - Autoriza o

grt

o cidadão brastlefró João Abel
Filho a pesquisar feldspa~e
pio

132

cidadão brasileiro Joseph Ni-

Decreto de 9 de no-

vembro de 1966. -

131

59.511 -

50.504 - Decreto de 9 de novembro de 1966. - Declara
de utilidade pública o Ambulatório . «Mara Villac",
com
sede em .Campínas Estado
de São Paulo. - Publicado
no D. O. de 17-11-66........

São Paulo. - Publicado do
de 17-11-66............
59.510 - Decreto de' 9 de nO
vembro de 1966. - ' Autoriza
o cidadão brasileiro João Abel
F'ilho a pesquisar areia quartzcsa no município de Perutba,
Estado de São Paulo. - PuD. O.

M

Declara

de utilidade pública a

Péçs,

de 17-11-66 ................•

133

59.-513 \...,....... Decreto de 9 de novembro de 1966. - Autoriza a
Icomínas S. A. Emprêsa de
Mineração a lavrar minérios
de ferro e de manganês no
município de Senta Bárbara,
Estado· de Minas Gerais. Publicado no D. O. de 17-11-66

124

Décreto de 9' de novembro de 1966. - Autoriza
o cidadão brasileiro Manoel
Rodrigues Ferreira a pesqui..
sal' água mineral no município de Valínhos, Estado de
São Paulo. - Publicado no

59.514 -

D.

o.

de 17-11-66............

136

Decreto de 9 de novembro de 1966. - Autoriza o
cidadão brasileiro Sérgio Augusto de Oliveira Pinto a pesquisar calcário, no município
de Guapíara ~stado de São
Paulo. - Publicado no D. O.

59 .515 120

de 17-11-66 ...............•..

131

59.516 - Decreto de 9 de novembro de 1966. - Autoriza
a cidadã brasileira Anésia
Soares Cunha e pesquisar
águas marinhas no município
de Jequitinhonha, Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 17 e- retificado no de
23-11-66

.
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59.517 - Decreto de 9 de novembro de 1966. - Autoriza o
cidadão brasileiro Raymundo
Boaventura Leite a pesquisar
magnesita no município de
.õnsa Nova; Estado da Bahia.
_
Publicado no D. O. de
17-11-66
59.518 - Decreto de 9 de novembro de 1966- Autoriza o
cidadão brasileiro Artstoteles
J?ires de Oliveim Pinto a pesquisar minério de ouro no
município de Pírmíno Alves,
Estado da Bahía, - Publicado no D. O. de 17-11-66....
59.51.9 - Decreto de 9 de novembro de 196ô. - Autortza o
cidadão brastleíro Arthur Wigder Kauffmann a pesquisar
feldspato e quartzo, no município de. São Sebastião, Estado de São Paulo. - Publicacerto no D. O. de 17-11-66..
50.520 - Decreto de 9 de novembro de 1966 - Autoriza o
cidadão brasileiro AIY. Procópio Torres a pesquisar feldapato. no município de Santa
Maria de Itabira, Estado de
Minas Gerais, - Publicado no
D. O. de 17-11-66 ... ,.........

Gerais, Estado de Minas Ge
raie. - Publicado no D, O.
de 18-11-6G
137

137

138

139

59.523 - Decreto de 9 de n-ovembro de 1966. - Autoríaa o .
Govêrno do Estado de Minas
Gerais
pesquisar cíantta e
grafita no município de Minas
Novas, Estado de Minas Ge M
rais. - Publicado no D. O. de
18-11-66
,
__ . . .
141
:59.524 - Decreto de 9 de novembro de 1966. -, Autoriza o

59: 525 - Decreto de 9 de . novembro de 1966 - Autoriza a
Companhia de Mineração Serra da Moeda a lavrar mínério de ferro. no Município de
Oliveira, Estado de Minas' Gerais. - Publicado no D. O.
de 24-11-66
-;...
59'.526 - Decreto de 9 de novembro de 1966. ~ Retifica os
Decretos ns .. 54.ü1õ, de 13 de

142·

142

julho de 1964, e 55.004:, de

59,521 - Decreto de 9 de novembro de 1966. - Autoriza o
cidadão brasileiro Hélio Curto a pesquisar calcário e minério de manganês, no município de Eldorado Paulista,
Estado" de Sã-o Paulo. - PUM
blícado no D. O, de 17'"'11-66"
139
59.522 - Decreto de 9 de nO M
vembro de 1966. - Autoriza o
cidadão brasileiro Sinézio Borges a pesquisar bauxita e argila no município de Caldas,'
Estado de Minas Gerais. PublicadonoD. O. de 17-11-66 140
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Govêrno do -Estado de Minas
Gerais a pesquisar oianita e
grafita no município de Minas

13 de novembro de 1964. Publicado no D. O. de 14-11-66

143

59.527 - Decreto de '9 de novembro de 1966. - Autoriza o
cidadã-o brasileiro Joaquim
Martins Moreno a pesquisar
minério de manganês no município de Alto Paraíso de
Goiás, Estado de Goiás. Publicado no D. O. de 21-11-66

143

59.528 - Decreto de, 9 de novembro de 1966. - Autoriza a
firma Oaraíba Mineração e
Metalúrgica S. A. a pesquisar
minério de cobre no Município de Curaçá, Estado da
Bahia. - Publicado no D. O.
de 21-11-66 ... ,..............

14~

59.529 - Decreta de 9 de novembro de 1966 - Autoriza o
cidadão brasileiro Augusta
Abel a pesquisar areia quartzosa no munícípto de Peruibe, Estado de Sã oê'aulo. Publicado no D. O. de 21Ml1-66

144

59.530 - Decreto de 9 de no~
vembro de 1966 - Concede a
Mineradora Minas S. A. autorização para funcionar como
emprêsa dê mineração . .:....- Publicado no D. o. de 21'-11-66:.

145

59.531 - Decreto de 9, de novembro de 1965i - Autoriza
o cidadão brasileíro Olympío
Carneiro Viana a pesquisar
galena e fluorita no - município de Manga, Estado de Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 21-Ú-66............

145
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·59.532, - Decreto' de 9 de novembro de 1966. - Autortea o
cidadão brasileiro José Pinto
dos Santos. a pesquisar feldspato 'no município de Divino
das Laranjeiras, Estado de
Minas oerats. - Publicado
li.O D; O. de 21-11.:66........
146
59.533 - Decreto de 9 de novembro de 1966.' - Autoriza
a Míneracão Caeté S. A. a
pesquisar ~ dolomíta no muntcípíc de Santa Bárbara no
Estado de - Minas Geraísv
Publicado
no D. O. de 21-11-66
'146
,
.
:59.534 - Decreto de 9 de novembro de 1966 - Concede à
Míneraçâc Jamary Ltda., autorização para funcionar como
emprêsa demíneraçâo. - PuL-,

blicado no D.· O. de 21-11-66 .. 147

"59.535- - Decreto de 9 de novembro de 1'966. ----,. Abre, ào
Ministério da Educação e Cul-

tura, o crédito especial de ....
Cr$ 600.000.000, para atender
as despesas com a recuperaçao
do Hospital Antônio Pedro, situado em Niterói. -----'- Publicado no D. O. de 14-11-66 .... ,.

Decreto de 11 de novembro de 1966. - Autoriza a
Cia. Brasileira de Alumínío
a .Iavrar bauxíta no Município
de Poços de Caldas, Estado de
Minas Gerais. Publicado
no D. O. de 21-11-66........
59.537 - Decreto de, 11 de novembro de 1966. --.:..... Concede à
Bernardino & Cia. Ltda. autorização para funcionar como
emprêsa de mineração. - Publicado no D. O. de 21-11-66..
·59>.538. - Decreto de 11 de novembro de 1966- Autoriza, à
Mineração Pato do Brasil Limtiada a pesquisar diamantes
no município de Gilbués, Estado do Piauí. - Publicado
no D. O. de 21-11--66
.. ', .....
,
:59.539 - Decreto de 11 de novembro de 1966. - Autoriza o
cidadão brasileiro Jorge Francisco de Amorím a pesquisar
diamantes no município de
Marabá, Estado do ,Pará. Publicado 'no D· O. de 21-11-66

147

:59.53,6 -

148
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Decreto de 11 de novmebro de 1966. ---..: Concede à
Minérta-Mineração' Irmãos Associados Ltda., autorizaç-ão
para funcionar Como emprêsa
de mineração. - Publicado
no D. O. de 21-11-66.........

59.540 -

150

Decreto de 11 de novembro de' 1966. - Concede
à Minas-Mineradores Associados Ltda. autorização para
funcionar como emprêsa- de
mineração. Publicado no

59.541 -

D. O. de 21-11··66 .... c.. ,.,..

Decreto de 11 de novembro de 1966. - Renova o
Decreto nc 52.988, de 27 -de
novembro de 1963. - Publicado no D .0. de 21-11-66....
59.543 - Decreto de 11 de novembro dê 1966. - Renova o
Decreto nv 53.309, de 16 de
dezembro de 1963. - Publicado do D. O. de 21-11-66......
50.544 - Decreto' de 11' de novembro de /1966. - Renova o
Decreto .nc 53.311, de 10 de
dezembro de 1963. - Publicado
D. o: de 21-11-66 .. ,...
59.545 - Decreto de 11 de nobro de 1966. - Transfere da
Companhia de Eletrificação
Centro-Norte do Ceará para a
Companhia de Eletrificação
Rural do Nordeste a concessão
para distribuir energia elétrica. - Publicado no D. Q. de

151

59.542 -

no

21-11-06 .. " .. ,. , , , , . ,

151

151

151

,

152

Decreto de 11 de novembro de 1966. - Abre, ao
Ministério da Agricultura, o
crédito especial de .Crê
.
15.093.341. 026 (quinze bilhões
noventa e três milhões trezentos e quarenta e um mil e vinte e seis cruzeírosj , para o
Pufim que ea especifica.
blicado no D. O. de 14-,11-66
5{l.:54'7 - Decreto de 11 de novembro de 1966. - Altera o
orçamento do Serviço de Navegação da Bacia do Prata. Publicado no D. O. de 14-11-66
59.548 - Decreto-de 11 'de novembro de 1966. - Declara
prioritária ao desenvolvimento

152
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149
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do Nordeste, para efeito de
'isenção de quaísquer taxas e
impostos federais, a importação de equipamentos novos,
sem similar nacional. registrado neste descritos e consignados à emprêsa "FNV Equipamentos Industriais S. A.
de Salvador (Ba) . - Publicado no D. O. de 14-11-66 ..
59.549 - Decreto de 11 de novembro de 1966,. - Declara
prioritária ao desenvolvímento do Nordeste, para ereíto de
isenção a quaisquer impostos
.e taxas federais. a Importação
dos equipamentos novos, sem
similar nacional registrado,
neste descritos' e consignados
à emprêsa "Protecto S. A.
Tintas e Vernizes" de Fortaleza (Ce). - Publicado' no
D. O. de 14-11-66

blicado no D. O. de 23-11 .e retificado no de 2-12-66 ..,;.....
59.555 - Decreto de 11 de novembro de 1966. --' Autoriza
a Companhia Estanifera do
Brasil S. A. a lavrar cassiterita no município de Itinga,
Estado de 'Minas Geraía.c
Publicado no D. O. de 23-11-66
59.556 - Decreto de 11 de novembro de 1966. - Transfere
da Companhia Fôrça e Luz. de
Conselheiro Lafaiete S. A. para â Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. concessão
para distribuir energia elétrica. - Publicado no D. O. de
c-.

153

23-11-66

f'

151

Mineração Lajeado, Limitada
a pesquisar minério de chumbo, no município de, Bocaiuva do Sul, Estado do Paraná.
- Publicado no D; O, de
:

,

Decreto de 11 de novembro de 1966 ~ Altera o
art. 19 do Decreto nc 53.458,
de 11 de dezembro de 1963. Publicado no D. O. de 9-12-66
59.552 - Decreto de 11' de novembro de 1966. - Amplia a
zona de concessão da Companhia Estadual de Energia Elétrica, no Dia Grande do Sul.
Publicado no D. O. de

159

59.551 -

23-11-66

Decreto de 11 de novembro de 1966. - Autoriza
o cadadâo brasileiro .Jacques
Francisco Laender a pesquisar
quartzo e pedras semipreciosas
no município de Atalêa, ,Es·
tado de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 23-11-66
59.554 - Decreto de 11 de novembro de 1966. ~ Autoriza
a Mineração Triângulo Sociedade Anônima a lavrar argila
no Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais. - Pu-

Decreto de 11 de novembro de 1966. - Concede a
MIBENA - Mineração e B-::!nefícíamento Nacional Ltda.,
autorização para funcionar como emprêsa de míneraçâó. Publicado no D. O. de 23-11-66
59.558 - Decreto de 11 de novembro de 1966. -:... Autoriza o
Govêrnc do Estado de Minas
Gerais a pesquisar grafita e
cianita no município de Minas
Novas, Estado de MinasGe':"
raís. '- Publicado no D. O. de

163

164

59.557 -

59.550 - Decreto de 11 de novémbro de 19-56. - Al.\toriza

23-11-65

162

23-11-66 ....................•
59.558' --' Decreto de 11 de no,160

161

59.553 -

161

vembro de 1966 - concede à
Estância Valinhos Limitada
autorização para funcionar bomo emprêsa de mineração. Publicado no L. O. de 23-11..66
59.560 - Decreto de 14 de novembro de 1966. -e- Revoga o
Decreto rio 57.821, de 15 de
fevereiro de.' 1966 e dá nova
regulamentação aos artiogs 56
e 71, da Lei no 4.728, de 14 de
julho de 1965, no que se refere
a Obrigações do Tesouro Nacional - Lei nc 4.357-64. Publicado no D: O. de 16 e retificado no de 22-11-66......
59.561 - Decreto de 14 de novembro de 1966 - Retifica o
Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, parte permanente, aprovado pelo Decreto número 51'.162, d~ 7 de' agôsto

165

165

166

166
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Pãas,
de 1961. - Publicado no D. Q.
de 17-11-156

167

59.562 -

Decreto de 14' de novembro de 1966. - concede à

sociedade anônima Elízabeth
Ardeu (South America) INC.

autorização para continuar a
funcionar na República dos
Estados Unidos do Brasil. Publicado 1;10 D. Q. de 23-11-66
59.563. - Decreto de 14 de no-

de

168

vembro de 1966. - Retifica o
-Decreto nc 57.841, de 18 de

que . especifica. -

Publicado
168

vembro de 1966: _ Autoriza
a cessão, sob a forma de .utíIízaçâo gratuita, dos imóveis
que menciona, situados no Estado da Guanabara. -

cado no

D:

Q.

Publi-

de 24-11-66....

168

59.565' - Decreto de 14 de novembro de 1966. - Declara de
." urtU}dade pública a li Socíedade Congregação Missíoná-"
rte".. com sede no Estado. da
Guanabara. - Publicado no
•. D. O. deo 24-11-66

.

169

Decreto de 14 de novembro de 1966. - , Regulamenta as Seções r, II e In
do Capítulo I'V do Título III
da Lei no 4.504, de 30 'de
novembro de' 1964, Estatuto
da Terra, o Capitulo III da
Lei nc 4.947, de Q de abril
de 19ô6, e dá outras providências. - Publícadc no D. O.

59l.566 -

,"c

17-11-66

Decreto de 16', de novembro de 1966. .....:... Aprova as
alterações ítttroduaídas nos'
Estatutos da A Independência Companhia de Seguros
Gerais, inclusive aumento do
capital . socíal.. - Publicado
no D. O. de 24-11-66.... .....
59.568 - ' Decreto de 17 de novembro de 1966. - .Concede
à sociedade Luiz G. A. Valente S.' A. Comércio e
Navegação autorização para
continuar a funcionar como
emprêsa de navegação de cabotagem.
Publicâdo .no

183

:.......

169

183

183

184

59.571 - Decreto de 17 de novembro de 1966. - Revoga os
decretos' que concederam à
sociedade St. John D'EI Rey·
Míníng Company Límíted autorização para funcionar na
República dos Estados Unidos
do Brasil. - publicado no
D. O. de 24-1 e retificado no
de 6-12-66

59.572 - Decreto de 17 de novembro de 1%6. - Autoriza
a cessão, sob a forma de utilização gratuita, do imóvel
que menciona, situado no Estado dePernambuoo. -r- Publicado no D. O. de 24~1l-66..
59.573 - Decreto de 17, de novembro de 1966. Declara
de utilidade pública o "Instituto Social Paulista de Assistência e ~ducação" com sede
em São Paulo, Estado de São
Paulo. - Publicado no D. I.
de <24-11-66

59.567 -

D. O. de 24-11-66............

21-11-66

59.570 ----' Decreto de 17 de novembro de 1966. - Concede
reconhecimento à Faculdade
Católica de Direito de Ilhéus..
- Publicado no D. O. 'de
. 24-11-66

fevereiro de 1966, para o fim

no D. O. de 24-11-66..........
59.564 - Decreto de 14 de no-

59.569 - Decreto de 17 de novembro de 1966. - Cria funções gratificadas no' Quadro
de Pessoal do Mínístérto da
Saúde, e dá outras provídências . - Publicado no D. O.

59.574 - Decreto de 18 de novembro de 1966. - Concede
indulto a sentenciados' pela
forma que menciona. - Publicado no D.O. de 23-11-66
59.5750 - Decreto de 18 novembro' de 1966. - Regulamenta a aplicação do art. 23
da Lei no 4.863, de 29 de
novembro de 1965. - , Publicado no D. O. de 21--1-66..
59.576 - Decreto de 18 de novembro de 1966. - Retifica
a classificação "dos cargos de
nível superior do Ministério
da Fazenda, aprovada pelo
Decreto no 57.370, de, 11;1 de
dezembro de 1965, alterada
'pelp de nc 58.192, de 14 de

184

184:
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abril de 1966, e dispõe sõbre

o enquadramento de seus
atuais"ocupantes. - Publica- "dos no D. -O. de 22-11-66 .. ~.

189

59.577 - Decreto de 21 de novembro de 1966. - Abre, pelo

Ministério da Aeronáutica, o
crédito especial de
.
qüenta e três milhões de
cruzeiros) , p-ara o fim que
especifica. :......- Publicado no
189

59.578 - Decreto. de 23 de novembro de 1C'S6. - constitui
Comissão Especial para definir. as bases' da política de

192

Decreto de 24 de novembro de 1966. - Retifica
a Relação Numérica e Nomínal anexa ao Decreto número
53.076, de 4 de dezembro de
1963. - Publicado no" D. O.

190

59.579 - Decreto de 28 de novembro de 1966. - Altera a

de SO-11-66'

'.......

193

Decreto de 24 de novembro de 1966. - Retifica a
classificação de cargos de nível superior do Departamento Administrativo do Serviço
Público. -c-Publíéado 110 D. O.

59.58l -

. lotação numérica da Parte
Permanente do Quadro de
Pessoal do Ministério da Fa-

zenda. - Publicado no D. O.
190
de 25-11-66...................
5-9.580 - Decreto de 24 de novembro de 19&6. - Declara
de utilidade pública, para fins
de desapropriação, o imóvel
que menciona, necessário ao
Ministério da .Guerra.. - Publicado no D. O. de 30-11-66 191
59.581 - Decreto de 24 de nobro de 1966. - Declara de
utilidade pública o "Centro
Social Feminino", com sede
no Estado da Guanabara. Publicado no D. O, de 30-11-66 191
59.532 - Decreto de 24 de novembrode 1966. - Declara
de utilidade pública a "Sociedade Conservatório trvIu- \
sical de Uberlândia",. com sede em Uberlândia Estado de
Minas Geraía. - Publicado
no D. O. de 30-11-66........
191
59.583. - Decreto de 24 de novembro de 1966. - Aprova as
alterações introduzidas nos
Estatutos da Alvorada Companhia Nacional de .Seguros
Gerais, inclusive aumento do
capital social. - Publicado no
D. 'O. de 30-)1-66

Ministério da Viação' e Obras
Públicas, o crédito especial .de
crs 201.591.171, para o fim
que especifica. - publicado
no D. O. de 30-11-66.........
59.586 -

investimentos e financiamentos no Setor de Construção
Naval. - Publicado no D. Q.
de 25-1.1-66 ...•.. ".... ~.....

192

59.585 - Decreto 'de 24 de no:",
vembro de 1966. - Abre, pelo

Cr$ 153.000.000 (cento e cin-

D. O. de 22-11-66............

59.584 - Decreto de 24' de novembro de E66. - Aprova a
alteração introduaida "nos Estatutos da Compannta Ceará
de Seguros Gerais, relativa ao
aumento do capital social. Publicado no L. O. de 3,0-11-66

192

~:.;.....

de 25-11-66

193

59.588·....:.... Decreto de 24 de no-

vembro de 1966. - Inclui
função gratificada na Parte
Permanente do Quadro de
Pessoal, do Ministério da Educação e Cultura. - Publicado
no D. O. de 30-11-66
.
Decreto de 24 de novembro de 1"965 ~ Abre o
crédito suplementar de ....
crs 15{)-.r()OO.(J,)(J., ao EstadoMaior das Fôrças Armadas,
para rerõrço de dotação orçamentária do . vigente exer
cícío, que especifica - Publicado no D; O. de '25 de
.
novembro de 1966
59.590 - Decreto de 25 de novembró de 1966 - Míntstérto
da Fazenda. Abertura de crédito especial de crs 15.'ÚIJO.OOO,
para, atender ao pagamento
de despesas com -a movímentação de pessoal do Departamento do .tmpôsto de -Renáa. ......;. Publicado no D. O.

59.589

193

~

de 1-12-66.

.

.

.

Decreto de 25 -de nDvembro de 1966 - Ministério

59.591 -

194

194
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da Fazenda. Abertura de crédito especial de
.
crs 20 .lYJO. oco. 000, destinado
ao Banco da Amazônia S; A.•
para' aplicação em créditos
especializados à ínícíatíva-prtvada na Região Amazônica.
- Publicado no D. O. de 1
de dezembro de 1966.

Decreto de 25 de novembro de 1966 - Abre crédito suplementar ao Mlntstérto do Trabalho e Previdência Social para atender
às despesas em favor da jeundação de Assistência aos Ga"rtmpeiros (F.A.a.). --..-., PU~
blícado no. D. O'. de 29 de
novembro de 1966 .
69.'5-93 -' Deoretc de 25 de novembro de 1966 ~ Declara de
utilidade pública o 'Instituto
de Pesquisas e mstudos So~
cíads - IPES - Guanabara,
com sede no Estado da Guanabara. - Publicado no D.

194

69 :592 -

O. de 1-12-66..
59.594 -

3l5.0{)O.OOO, a

de 1-12-66 .... :.............

Société

195

Presidên~

196

59.'595 --Decreto de 28 de novembro de '1'966 - Dispõe so-

bre a entreda 'e saída 'no
Brasil dos passageiros de
'ônibus 'das linhas internacionais e, turistas que viajam
'em automóveis paetdculares.
Pubdoado no D. 0-. de
1-12-66. .

.

196

continuar a funcionar na .República dos Estados Unidos
do Brasil. - Publicado no D.
Decreto de 28 de novembro de 19'66 - Conceda-à
Irnmobiliare Casa Latina ~
Società per Ázícní autorlzação para continuar a funcionar na Rebúblioa dos Estados
Unidos do Brasi!l. - Publi ~
cado no D. D. de 2-12-66 ..
59.602 - Decreto de 28 de novembro de 1966 - Declara de
utilidade 'pública a "Missão
R."amacris,na" com sede em
Belo Hcrtzonte, Estado.de Mi~
nas Gerais. - Publicado no
D. O.
59.6{}3 -

202

2<l2

de 2-12-66 ..........

'202

Decreto de 28 de novembro de -'1966 ....,.... Altera o
.Regulamentc do Cadastro
Geral de Contribuintes.
Publicado no 1>. O. de 2 e
ret.. no de 9-12-66 . -.
59.:6'04 - Decreto de ,28 de vovembro de 19,66. - Altera o
orçamento do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem. ..3... Publicado no D.

203

O.de 30-1,)-66 . .

59.'59-6 ..:....- Decreto de 28 de 'novembro de 1966 - Promulga

o Acôrdo Sanitário com a.nepública do Peru. - Publicado no D. O. de 1-12-SÔ
59,'597 -Decreto de 28 de novembro-de -1966--. Extingue o
Consulado Honorário e cria. o
Consulado. de Carreira em
Sydney, Austrália. - Publtcado no D. Ó. de 1-12-66....

B_elge"-

O. de 1-12-66. .

nO~

. .

Coutonnlêre

59.601 -

nistração do, Território Federal de Rondônia, para re-:
'fôrça de várias dotações orçamentárias do vigente exercício. - Publicado no D. O.
~

201

Brésilienne autorização para

cía da. República "'- _ Admi-

de 1-12-66.

20L

69.6:(n - Decreto de 28 de 1)0vembro de 19-66 - Concede à

vembro de 1966 - Abre o
crédito suplementar de ., ••

c-s

de 1-12-66. .
59.599 - Decreto de 28 de no.vembro de 986 - Dá nova re-.
dação ao § 19 do art. 19 do
Decreto - nc 50.640, de 20 de
maio de; 1961, que regula-

mentou o uso de carros oficiais. ....,.... Publicado no D. O.

195

Decreto de 25 de

PáYs.
Decreto de 28 de novembro de 1966 - Altera o
orçamento do Departamento
Nacional de Obras Contra as
Secas. - Publicado no D;! O.

'59.5i18 -

Decreto de 28 de novembro de 196'S. - Retifica
o enquadramento dos pioressares fundadores da Universidade Federal de Alagoas! Publicado nrr D. O. de' 2' de
dezembro de HJ66.
69.-606 - Decreto de 28 de novembro de 1966. - Claasiftca
os cargos de nível superior da

2D3

50.{}lJó -

197

200
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estrangeiro a adquirir, em
transferência de -aforamento,
a fração ideal de 7':5,/10 ~ 000 do
terreno de marinha que mencionaI, no Estado da Guanabara) - Publicado no D. O.

Escola de Aprendizagem de
Artes Gráficas da Imprensa
Nacional:, do Departamento
de jmprenaa Nacional, e dispõe .sôbre .
enquadramento
de seus atuais ocupantes.-

°

publicado no D. O. de 2-12-66..

204

59. '607 - Decreto de ~8 de novembro de 1986. - Regulamenta a Lei no 5.025, de 10 de
junho de 1966; e o Decreto-lei

nc 24, de 19 de outubro de

tercâmbio comercial com O
.exterior, cria o Conselho Na-

204

vembro de 19,66. _- Míntstério da Fazenda.' Abre o crédito especial de
,. .
6.994. SOO. ooo

(seis

228

de no-

Autoríza

de 5-12-66. .
59.614 - Decreto de 30 do no_O
~ vembro .de 1966. Autoriza

.226

227

227

227

.

.

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

229

Decreto de 3{) de novembro de 1968 -:- Aprova o
Regulamento da Lei n? 5.106-,
de 2 de dezembro de 1966. ---:.
Publicado no D. O. de 5-12-66. 229
59. -616 - Decreto de 31:) de novembro de 1966 - Outorga à
Companhia Central Bras1leíra de Fôrça' Blétrjca, concessão para o aprovettamento progressivo da energia hidráulica de um trecho, do Rio
. Doce, nos enuníclpíos do Baixo
Guandu e Aimorés, respectivamente nos Estados do Es~
pirita Santo e Minas Gerais:
- Publicado no D; O . de 1
de dezembro de 196$ .
. 233
59.617 - Decreto de. 3{) de novembro de 19'66- ,- Aprova a
alteração introduzida nos Estatutos . da Esperança Companhia de seguros Gerais, re-'.
latlva ao aumentado capitaJ~
social. - Publicado no D. O.
de '6-12-66'. . .
"234
59.618 - De~reto de 3Ó de novembro de 1966 - COTIGede a
The Loudon Assurance . autorização para aumentar o capita1 destinado as suas operações de seguros- no' Brasil. 23:)
59'.619 -, Decreto de 3() de nOvembrô de 1966. -Aprova a alteração introduzida, TIOS ,Es"'"
tatutos da Companhia Real
59..615 -

r

228

José Ribamar Acácia de Llma a comprar 'pedras preciosas. - Publicado no D. O.
de '5-12-66.

bi-

lhões, novecentos e noventa,
e quatro milhões e oitocentos
mil oruzeircs) , autorizado pela
Lei no 5.164, de 21 de outubro de' 1965, para atender
a despesas 'q 11C menciona. ~
Publicado no D .0. de '30. de
novembro de 1966 . .
~
/59.609 - Decreto de 29 de novembro de 1966. - Autoriza a
Superintendência da SUDAM
a praticar os atos de sua
competência, necessáríos à
Imediata ínstalaçâo, Iuncíonamento e consecução dos objetivos da autarquia. - Publtcado .no D. D. de 3{)-H-66.
.59.6m - Decreto de 29 de novembro de 196{)'. - Prorroga
até 15 de dezembro de 1966
o prazo fixado pelo Decreto
n959.440, de 28 de outubro
de 1966. - Pubticado no D.
O. de 31}-1l -66
'"...
59.611- Decreto de 30 de novembro de 1966. --'- Retifica o
enquadrámento dos cargos e
funções do Quadro do Pessoal
do Departamento dos Correios
e Telégrafos. - Publicado no
»,o . de 12-12'-6ü (Suplemanto) '. . .
59.612 - Decreto de 3,0 de novembro de 19>66. - Autoriza

~O

-r-'.

. 59.608. - .Decreto de 29 de no-

", crs

5-12-66 . . . . ;..........

estrangeira a adquirir, em
tránsterêncía . de aforamento,
o domíníc útil da fração ideal,
do terreno de marinha que
menciona;' no Estado da Guanabara.
publicado no V:O .

1966, que dispõem- sôbre c incional de _Comércio Exterior
e dá outras providênctas, publicado no D. O. de 2 'e
reto no de 16-12-€e .

de

59.,613 -, Decreto de
vembro de 1966 -
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de Seguros, relativa ao aumento do capital social. Publicado no O. O. de 5 de
dezembro de H166.
-

59.1620 -

Decreto de

ao

233

de no-

vembro de 1966 Abre, ao
Ministério da Fazenda, o cré-

dito

suplementar de

Cr$

400.00.QAH)1:), para

aten.....

der às despesas com o paga.mqnto de Salário-Família. --:,Publicado no ,D. O. de 5 e
reto no de 16-12-66 .
59.621 - Decreto de 30 de no-vembro de 1966 - Ministério

de 6-12-66 • .

23'5

da Fazenda. Abertura de crédito especial-de

crs 62. 7M. 650,

para atender ao, cumprimento
de decisão unânime do Supre-

mo Tribunal Federal. ~~. Publicado no D.a. de -&-12-66.
69-. ·622 - Decreto de 3Q de novembro de 19Ü'6 -

236

Abre ao

dito suplementar de
.
Cr$ 654.845 . .oOJ em. rerõrço
a dotaçãoorçamentãria oue
especifica. Publicado "no
236

Decreto de 30 de novembro de 1966 - Autoriza
Mineração Lagoa Grande Limitada a lavrar minério de
ferro, no Município de Brumadlnho, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D. O.

59.623 -

de 5-12-66 . .

237

59.:624 - Decreto de 30 de .novembro _de . 1966 - Aprova as

atterações introduzidas n0S Estatutos da Companhia de Seguros Liberdade, inclusive aumento do capital social.
Publicado no D. O. de 7 de
dezembro de 1966 . . ..... ".
59.625 - Decreto de llJ de dezembro.ide 1966 - Abre, pelo
Ministério da Guerra, o C;:,"B":;
dito especial de ,Cr$ 82.621.-695,
para os fins que especifica.
- Publicado no D. Q. de 2
de dezembro' de 1966
59.626 - Decreto de tv de' dezembro de 1966 - Autoriza o
cidadão braslleíro Edmundo
Ribeiro da Costa a pesquisar
amianto e minério -de man~
ganês no município de Pilar

237

238

240

240

Decreto de 1 de dezembro de 1966 - Altera a
redação do § 2 9 do art. 4 Q,
do Decreto nv 59-.033-A, de 8
de agôsto de 1966, que erra o

5-9. -628 -

GERA1'l.
Publicado noD. O. de 2-12-66 ... ~.......

Ministério da Fazenda o cré-

D. O. de5-12.B6 . .

de Goiás, E:.tado de Gotás , Publicado no D. O. Çl.e 6 de
dezembro de 19'66. '.
5'fj.627 - Decrete de 19 de dezembro de rg66 - Transfere
da Companhia de Eletrtflcação
Centro-Norte do Ceará para
a Companhia de Eletrificação
Rural do Nordeste, concessão
para distribuir energia elétrica. - Pub.ícado no D. O.

Decreto de 19 de dezembro de 1966 - Ratifíca disposições legais aôbre O,. Serviço de Loteria do Estado do
Piauí. - publicado no D. O.
de 5- e reto no del6-12-66 .'
59.-630 .,..-' Decreto de 19 de. dezembro de 1966 Declara
prioritária ao 'desenvolvimen-to do Nordeste, par>\, efeito
de isencâc de quaisquer impostos e~ taxas federais,' a fmportação dos equipamentos
novos, sem similar nacional
registrado, neste descritos c
consignados à emprêsa "L"1~
dústria de Laticínios de Campina Grande", de Campina
Grande {Pb}. Publlcadc
no D. O. de 5-12'-66 .
59.631 ...::.. Decreto de 19 de dezembro de 1966 Declara
prioritária ao desenvolvimento
do Nordeste, para efeito de
isenção de quaisquer impostos e taxas feder ala, a importaçã~o dos equipamentos novos,
sem similar nacional registrado neste 'descritos e consígriadoS à ernprêsa "Companuta
Valença Industrial", de Salvador (Ba) . - Publicado no

241

59.629 -

D. O. de 5·12.-66. ,...... ...

Decreto, de 19 de dezembro de 19-6-5 -~. Declara
prioritária ao .desenvcf.vimento
do Nordeste, para efeito de
isenção de quaisquer impostos e taxas federais" a impor-

'59.632 -

2.4'1

242

243
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5-9,.(338 _- Decreto de 1 9 de de-

taçâo dos equipamentos novos.
sem similar nacional registrado, neste descritos e consignados à emprêsa "Samor S.A.
_Industrial

de Móveis", de

jsortaleza- C~) Publícaca
no D. O. de 5-12-66
244
59.633 - Decreto de 19 de dezembro de 1966· -- Declara
.prforttárta ao desenvolvimento
do Nordeste, ]1<11':1, efeito de
isenção de qualaquer taxas e
impostos federais, a importação de equipamentos novos"
sem similar nacional registrado e consígnadoa à 'emprêsa "SIBRA" Eletrostderúrgtca Brastlerra S. A. '., de
Salvador (Bahia). - Publicado no D~ Q. de 5-12-66 .. .248
59.634 . . ,. . - Decreto de 1Q de de~
zembro de 1966 - Declara
prioritária ao desanvclvímento
do' Nordeste, para efeito de
isenção de quaisquer taxas e
impostos federais, a ímpartaçâo de equípament.os novos,_
. neste descritos e consignados
à
emprêsa "!NDüSTH,IAS
ALIMENTíCIAS CARLOS

D}~

BRITO S.A. ", de Recife
PE.). - Publicado no D. o.
de 5 e reto ~1O de 16-12-66.
5-9.635
Decreto de 1 9 de dezembro de 1966' __ Declal'a,
prioritária ao desenvolvimento
do Nordeste, para efeito de
isenção de quaisquer taxa. e
impostos federais, a importação de equipamentos, sem similar nacional registrado) e
consignados à emprêsa "Orasto Agro-Industrial S.A. CAISA", de Santa Luzia de
'Itanhy (Se.). ----< Publicado
no D. O. de {)·-1-2-66
'59.,636 - Decreto de 1Q de- dezembro de 1966
Renova o
decreto no 1.090, de 30 de
maio de 1962. Publicado no

253

o

D.a.

de 6-12-66

Decreto de 1Q de de'zembro de 1913>6 - Antorfza o
cidadão brastleiro Gastâo de
SOUza Mesquita Neto a pesquisar argila no muníeípio de
.ruesara, Estado do Paraná.
Publicado no D. O. de -6
.de dezembro de 1966. .....•

zembro de' 1966 - Retifica o
art. 1<) do Decreto número
51.'932 A, de. 26 de abril de
19:63" -, Publicado 110 D. O.
de 6-12-"66 . .
59.639 - Decreto de 19 de dezembro de 1966 - Abre, pelo
Ministério da Indústria e do
Comércio. o crédito eapecíal
de ors

l.óOO.~OG.Q()O

259

(um bi-

lhão e quinhentos milhões de
cruzeíros) , a favor do IuST.ituto de Resseguros do Brasíj
destinado a garantir as responsabilidades a serem "assumídas pelo Govêrno Federal,
no tocante .ao seguro de cré-.
dito à exportação, objeto da
de 1965. _ Publicado 110 D.O.
Lei nº 4.,678, de 116 de junho
de 2-12-66.

.

.

zembro de r- 1966

Declara-de
utilidade pública a Escola 'Industríal Salesíana", com sede
em' Belém do Pará. - Publicado no D ..O de 5-12-66 ....

.

.

59 :-642 - Decreto de 1Q de dezembro de 1966,-~ Aprova enquadramento de pessoal da
Escola Técnica de Campas, e
dá outras providências. - Publicadono tr.a, de 7 e reto
no de 16-12-66.
59.643 - Decreto de 2 de dezembro de 1966 - Aprova os
Estatutos da Fundação Casa
de Rui Barbosa. - Publicado
no D.O. de 7 e reto 'no de
Decreto de 2 de dezembro de 1966. - Minístérfo
da Fazenda. Abre o crédito
especial de crs 5. 124.'9tG5
(cinco milhões, cento, e vinte
e quatro mil, novecentos e
cinco cruzeiros)
'autorizado

'59.644 -

200

262

--.!.

Decreto de .1 9 de dezembro de Hl66 - Míntstério
da Fazenda. Abertura de crédito es,pecial de: Cr$ 1.07.899,
destinado ao: pagamento de
servidores' do Instituto Naefonal de Educação de Surdos,
do MinistériO' da Educação e
Cultura. -, Publicado no D.O.

59.641

16-12-66 . . .

59.63:7 -

262

'59.:640- Decreto de 1Çl de de-

de 6-12-66.

257

260

263

263

264
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S9'.650 - Decreto de 2 de aêzembro de l'9B'6. -. Abre
Presidência da -República o cré.à

dito suplementar de Cr$ ....
4.800.000, para rerôrço de dotação orçamentária que específica. Pub. no

D.a.

de 5 de

dezembro de 1'$J6&

27()

59.'651 - Decreto nc 5'9"651 de
198'6. - Abre ao Ministério

das Relações Exteriores o crédito suplementar de ors ....
5.000.000 para atender despesas com a conclusão de edifícios necessários à instalação do Itamaraty em Brasília
- Pub . no.zi.o . de 5 de dezembro de 19t16
-, . . . . .

271

59.652 - Decreto de 2 de' dezembro de 1966,- Abre ao Poder Judícíáríoc-c- Justiça Eleltoral Tribunal Regional

Eleitoral do. Piauí, os créditos
especiais de cr$ 140.000 e Cr$

15.833, para .e fim que especifica. - Pub. no D.O. de 5
de dezembro de 196'6
271
59.'653' - Decreto de 1 de dezembro de 19'66, - Renova a
declaração de utilidade .públíca a que se refere o Decreto nc 48-.rS!N), de 4 de agôsto de
1960, para fins de desapropriação p e1 o Departamento
Nacional de Obras Contra as
Sêcas, da área de terreno ne- •
cessaria à construção do açude público "Garanhus", no
município de Garanhuns, Estado de Pernambuco. - Pub.
no D. O. de 1$, de dezembro de
1966

,.......

Decreto de 1966.
Abre, ao Ministério da Fazenda, o crédito suplementar de
crs 19.000.000, destinado ao
Departamento do Impôstc da
Renda. - PuQ. no D,.O. de
"5 de dezembro de 1966
59.65'5 Decreto àe "5' de dezembro de 19'6'6'. - Renova a
utilidade pública a que se re'.fere o Decreto ne 48.709, de
4 de agôsto de 1960, para fins
de desapropriação pelo.Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas da área de
terreno necessária à constru'ção do açude público "Várzea

272

59. '654 -

2.72
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Págs.

Formosa" no mumcrpio de
Itiúba, Estado da Bahia.Pub. no D.a. de 6 de dezem-bro de 1"9'6'6'

. •..

272

Decreto de 5 de dezembro de 1966. - Renova a
declaraçáo de utilidade pública a que se refere o Decreto
nc 4'8.1$9Z, de 4 de agôsto de
1960, para fins de desapropriação p e l.o Departamento
Nacional de Obras Contra as
sêcas, da área' de t_erreno ne-'
cessária à construção do açude público "Tremedal", no
IDmücípio ae 'I'remendal, Estado da Bahia. - -Pub. no
D.O. de' '6 de dezembro de

59.65'6 -

196&

.

de

de dezembro de l~De

Decreto de5 de dezembro de 19'Ô'o ........,.Dispõe sôbre o enquadramento nas sértes de classes de. Pesquisador
de- que trata a Lei nc 4.723,
de 9 de' julho de 19,65', e, dá
outras providências. Pub.
no D.a. -de '6 de dezembro de
1966, ...,-......................
59.665 - Decreto de B de dezembro de 19'6'6. Altera o
Regulamento do Instituto IÚo
Branco, do Mínistérfo das ReIacôes Exteriores, aprovado
pelo Decreto nç 54'.130; de 13
de agôsfo ã!e 1964, e modificado pelo Decreto no '5'9.1-67,
de setembro de 1966. - Pub,
. no D.O'- de Q de dezembro de

276

59.,664 273

59.660 -

1966 .

274

zembro de 1966- - Estabelece as normas reguladoras do
processo de restituição de
bens a súditos do Eixo. ~
no D. 0.. ae {), de dezembro
275

276:

278

Decreto de' 5- de dezembro de 19'66, - Aprova o
Regulamento para. .a "Diretoria de. Hidrografia e Navegação".
Pub.no D.a. de
Hl' e ret. no de 23' de dezembro de 19',16'
279'
f}9.i{H17 - Decreto ae S de dezembro de 19'8'6 - Cria a 'Comissão Nacional de Alfabeti-·
zação e de Educação Assistemática. - Pub. no D.IO. de
285
'8 de dezembro de 1966'
59. -606-8 - Decreto de 'S de dezembro de- 1966. Abre ao
Ministério das 'Relações Exteriores o crédito especial de
paganlento das despesas decorrentes da visita. ao Brasil
ao Presidente.
Pub. no
D. O. de (} de dezembro de

'5'9.~6'6'6

5'9.661 ........,. Decreto de 5 de de-

~.•..........

275,

Decreto de 5 de dezembro ae, 196:6. - Aprova as
alterações introduzidas no s
Estatutos da Aliança da Bahia Capítalízaçâo S.A., ín-'
clusíve aumento do capital social. - Pub. rio D .10. de 7-

Decreto de 5: d~ dezembro" de 1966, - Autoriza a
cidadã brasileira Maria José
de Aquino a pesquisar argila,
e, calcário no município de
Prados, Estado de Minas Ge....
rais ." ~ Pub. no D.O. de 6"
de dezembro de 1966
. . 273
59.658 - Decreto de ,5 de debro de 196'6 - Autoriza a rírma Heck, Pôrto & Grehs Limitada, a comprar pedras preciosas. - Pub. no D.a. de
274
>6 de dezembro de 19'6'6 . '.' : ....

de 1H66;

196~

59-.'663 -

59.ú57 -

Decreto de 1) de dezembro ôe 19,56' - Renova a
a declaração de utilidade públíca, para fins ae desaproção pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
as áreas de terreno situadas
no Estado de Santa Catarina.
Pub. no D.O. de G de.dezembro de 19'6'6 - Renova a declaração. de utilidade pública, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de. Estracéas de Rodagero, as áreas de terreno sítuadas no Estado de Santa
Catarina, - Pub. no D ..o..
de :6 de dezembro de 19'6& ..

59.66Z .......:. Decreto de '5 .de .de:zembro de 19:5B. Autoríza estrangeiro a adquirrí, em
constituiçoã de aforamento,
o domínio útil do terreno de
marinha que menciona, no
Estado da Guanabara. Pub.
no D .,A. de 6, de dezembro

-

1961> .... :......... ...• ..•....

286'

ATOS~ DÓ PODER EXECUTIVO·

Págs.

Pág s.
59 .'6'69 -

D. O. de 7 e retificado no de
22-12-66
.

Decreto de '5' de de-

zembro de 19'fi6 -

Aprova o

aumento de Capital Social e
alteração do artigo '79 dos Estatutos Sociais da Rêde Ferroviária Federal S.A.

.c:

Pub.

no D.O. de 7 de dezembro-de
1966 .
59.670 - Decreto âe 5 de dezembrb de 196'6: - Ministérios
da Guerra e da Marinha

286

-

grantes da Comitiva da Esco-

Guerra, que
os Estados

Unidos do' América. -;- puh.
no D.Q. de ,6 de dezembro de
1966 .
;59 ~671 - Decreto de 6 de de-

28'l

zembro de 1966 Abre ao
Poder Judiciário Justiça

Eleitoral -

Tribunal Regional

Eleitoral de Santa Catarina, o
crédito suplementar de .....
Cr$ 6.900.000, para rerõrço
de dotações orçamentárias do
"vigente exercícío que especifica ...,.... Publicado no D. O.
de 7-12-66
59.672 - Decreto de 6 de de
zembro de 1966 - Abre pelo
Ministério da Fazenda o crécrédito suplementar de, .....
crs ,17.900.000, para atender
as despesas da Auditoria de
Justiça Militar e Corpo de
Bombeiros do Estado da Guanabara - Publicado no D .. D.
de 6-12-66 .
59.673 - Decreto de 6 de dezembro de 1966 - Ministério
da Fazenda .- Abre crédito
especial de Cr$ ·1.500.000.000
(um. bilhão e quinhentos míIhões de cruzeiros) para ser
utilizado pelo Conselho Nacional do comércio Exterior
- Publicado no D. O. de 6'
de' dezembro .de 1966
{i9.674- Decreto de 6 de dezembro de 1966 - Classifica
os cargos de nível superior do
Departamento dos Correios e
Telégrafos e dispõe sôbre o
enquadramento de seus atuais
ocupantes Publicado no

283

289

r

Abre créditos especiais, destinados ao pagamento de vencimentos e gratificações de..;,
víctos a varias oficiais, intela Superior de
em 1962 visitou

59.675 - Decreto de 6 de dezembro de 1966 - Autoriza a
firma Intercâmbio Comercial
('Atlas" Ltda., a comprar
pedras preciosas - Publicado
no D. O. de 7-12-66
.
59.676 - Decreto de 6 de dezembro de 1966 - Regulamenta a Lei nv 4.881-A, d~
6 de dezembro de 1965, e da
outras -providências - Publicuado no D. O. de 7 e retíficado no de 13-12-66
.

287

287

288

289

59.677 - Decreto de 6 de dezembro de 1966 - Retifica a
classificação dos cargos de
nível superior do Departamenta de Imprensa Nacional,
> do Ministério da Justiça 'e Negócios Interiores, aprovada
pelo Decreto no 55.191, de 10
de dezembro de 1964, alterado
pelo, de nv 57.753, de 7 de fevereiro de 1966 - Publicado
.noD. O. de 7-12-66
;

297

59.678 - Decreto de 6 de dezembro de 1966 - Concede à
Sud nmence trerreetres y MaritimaS. A. Companhia de
Seguros Generales autoriza...
ção para aumentar Q capital
destinado às suas operações
de seguros no Brasil ~ Publícado no D. O. de·8-12-66.

297

59. 679 ~ Decreto de 7 de de, zembro de 1966 - Retifica a
classificação dos cargos de
nível superior da comissão do
Vale do São Francisco, aprovada pelo Decreto nc 55.267,
de 22 de dezembro de 1964, e
dispõe sôbre o enquadramento
de seus ocupantes - . Publicado no D. O. de 8-12-66 ..
59.680 - Decreto de 7 de dezembro de 196ô - Autoriza o
cidadão brasileiro Geraldo
Perpétuo da Silva a lavrar
diamantes no município de
Diamantina, Estado de Minas
Gerais - Publicado no D. O.
de 8-12-66 . . .....•.......••
69.681 - Decreto de 7 de dézembro de 1966 - Auboríza-o
cidadão brasileiro João TozattoFilho a lavrar argila no

298

298
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IIlUnicípio de Araucária,Es-.
tado . do Paraná Publicado no D. O. de 8-12-.66 ..
59.682 ---'- Decreto- de ri de dezembro. de 1966 - Autoriza o
cidadão brasileiro: Theophilo
Badin a pesquisar .corindon
no município de-Andaraí, Estado da Bahia - Publicado
no D. O.de 8-12-66
·59. ·683- Decreto de 7 de dezembro de 1966 . . . . .:. Concede a
Tungstênio do Brasil Minérios
e Metais Ltda., autorização
.para funcionar como emprêaa
de mineração - Publicado no
V'.

O. de 8-12-66

299

O. de 8-12-66

SOO

301

Decreto de 7 de dezembro de 1966 - Autoriza o
cidadão brasileiro Domingos
Soares ·Caldeira a pesquisar
pedras semi-preciosas, no município de Dores de Guanhâes,
Estado de -Minas Gerais Publicado no D. O. de 9" de
dezembro de 1966 '" " . . . . . . . SOl
69.685 - Decreto de 7 de dezembro de 1966 - Autoriza a
Sociedade 'réoníca de Areias
para Fundição Ltda., a lavrar -areía quartzosa, no .município .de Caraguatatuba, Estado de São Paulo - Publicada no D. O. de 9-12-66 .. 3Ql
59.686 .....,.. Decreto de 7 .de dezembro de 1966 - Abre, pelo
Ministério da Viação e Obras
Públicas ,0 crédito suplementar de CrS· 2.490.031.000, para
o fim que especifica - Publicado no D. O. de 7-12-66 303
59.687 - Decreto de 7 de dezembrode 1966 - Anula par- '
cíalmente dotações O,rçamen~
táríaa consignadas aó Ministério da Educação e Cultura,
constantes da Lei nc 4.900,
de 10 de dezembro de 1965, e
abre ao mesmo Ministério, o
crédito suplementar de .-....
Cr$ S.OOO.OOO (três milhões de
cruzeiros) - Publicado no D.
O.

de 7-12-66

303

'303

59.689 _Decreto de 7 de de'zembro de 1966 - Autoriza
estrangeiro a adquirir o do. mínlo útil do terreno que
mencioná situado no Estado
da Guanabara - Publicado no
V.

59.684 -

59.688 - Decreto de 7 de dezembro de 1966 - Publica os
-índíces de atualização monetária dos salários dos últimos
24 (vinte e quatro) meses,

na forma estabelecida no Decreto-lei ri.Q 15, de 29 de julho
de 1966, e dá outras providências - Publicado no D.

O.

de 8-12-66

59.690 - Decreto de 8 de dezembro . de 1966 - Declara
priontária
ao
desenvolvimento do Nordeste, para efeito
de ísençâo de quaisquer ,taxas
e impostos federais, a importação de peças, sobressalentes
e· de reposição, sem similar
nacional registrado, neste descritas e consignadas à emprêsa '''BRASQUIP'' - Indústria
de
Equipamentos
S. A. ", de Salvador (Ba) Publicado no D. O .. de 9 e
retificado no de 23-+2-66 ...

304

304

59.691 - Decreto de 8 de dezembro .de 1966· - Declara
prioritáría
ao
desenvolvimenta do Nordeste, para efeito
de isenção de quaisquer impostos e taxas federais, a importação dos equipamentos
novos sem similar nacional
registrado, neste descritos e
consignados à emprêsa "8. A.
Tubos -Braslltt", de. Recife
(Pe) Publicado no D. O.
de 9 e retificado no de 23 de
dezembro de 1966)
S07
59.692 - Decreto de" 8 'de dezembro de 1966 - 'Declara
prioritária ao desenvolvimento
do Nordeste, para efeito de
isenção de quaisquer impostos e taxas rederais.. a importação dos equipamentos novos
sem similar nacional registrado, neste descretós e· consignados à emprêsa "Tintas
Coral co rcorôeste S. A.", de
Recife, Pernambuco - Publtcado no D. O. de 9-12-66. . .
310
59.'693 - Decreto de 8 de .dezembro de 1966 - Declara
prioritária ao desenvolvimento
do Nordeste, para efeito de
Isenção de quaisquer impostos
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e taxas federais, a importação dos equipamentos novos,
sem similar nacional regtstrado, neste descritos e con.signados à emprêsa "Oleagínosas Maranhenses S. A.
"OLEAMA) ", de São Luiz
(Ma) ----, Publicado- no D. O. de

de 9 e retificação -no de 23 de
dezembro de 1966
69.694 -:- Decreto de 8 de dezembro de 1966 - Prorroga,

312

para efeito de importação,
isenção de taxas e impostos
federais, o Decreto ri!? 53.692,
de 13 de março de 1964Publicado no D. O. de 9 de
dezembro de 1966
59.695 - Decreto de 8 de dezembro de "1966 Declara

314

sem",efeito o Decreto número
41.320, de 10 de abril de 1957
- Publicado no D. O. de 9
de dezembro de 1966

run-

de 9--12-66

;....

315

cíonar como emprêsa de mineração - Publicado no D. O.

315

Decreto de 8 de dezembro de 1966 -Revoga o
Decreto no 48.925, de 8 de.
julho de 1960 ---=. Publicado nó

59.697 -

D. O. de 9-12-66
59.698 - Decreto de 8 de dezembro de 1966 .,....- Altera o
Regulamento do Fundo' Na-

315

cional de Telecomunicações,
'aprovado pelo Decreto número 53.352, de "26 de .dezembro de 1963 - Publicado
no D: O. de' 9-12-66 ....... 316
59.699 - Decreto de 8 de dezembro . de 1966 - Altera o
Regimento' do Gabinete Civil
aprovado pelo Decreto número 56.596, de 21 de julho
de 1965 - Publicado' no D •.
O. de 9-12-66

59.700 ---.:. Decreto de 9 'de de"zembro de 1966 - Aprova a

classificação dos cargos de
nível superior do Instituto
Nacional de Pesquisas da
Amazônia do Conselho Nactonar de Pesquisas, e retí-

Decreto de 9 de dezembro de 1966 - Aprova, alteração introduzida nos Estatutos da Sul América Companhia Nacional .de Seguros
de Vida, relativa ao aumento
de capital social Publícada no D. O. de 13-12-66.
59.,703 - Decreto de 9 de dezembro de 1966· - Altera os
arts. 49 e 69 do Decreto número 58.193, de 14 de abril
de 1966, modificado pelos Decretos ns. 51.250 e 58.664,
respectivamente de 26 de abril
de 1966 e 16 de junho de 1966
- Publicado no D. O. de 13
de dezembro de 1966.......
59.704 - Decreto de 12 de dezembro de 1966 - Fixa os
preços mínimos básicos, relativos à safra do próximo ano
de 1967, para a juta e malva
da Região Amazônica - Pu;"
blíçado no D. O. de 13 de dezembro de 1966
59.705 - Decreto de 12 de dezembro de 1966 - Autoriza o
Govêrno do Estado de Minas
Gerais a pesquisar quartzo e
pedras coradas, no munícípío de Caraí, Estado de
Minas Gerais - Publicado no

317

318

59.702 -

"59.696 ----, Decreto' de 8 de dezembro de 1966 - Concede à
Minérios, Ferros: e Metàis
S. A., autorização para

fica a do Instituto Brasileiro
de Bibliografia e Dccumen. taçâc do mesmo Conselho,
aprovada pelo Decreto número .55.099, de 19 de dezembro de 1964, alterada pelo
de nc 56.840, de 3 'de setembro de 1965, e dispõe sôbre o
enquadramento de seus atuais
ocupantes Publicado no
D. O. de 15 e retificado 'no
de 22 de dezembro de 1966.
59.701 - Decreto de 9 de dezembro de 1966 - Aprova o
quadro demonstrativo 'da estimativa de arrecadação e o
plano de distribuição dos recursos federais provenientes
do Salário-Educação - Publicado no D. O. de 13 de
dezembro de 1966 ..........•

317

D.

O. de 13-12-66

Decreto de 12 de dezembro de 1966 - .Díspõe
sôbre a criação de uma en-

59.706 -

~20

320

321

322
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PMs.
suplementar de O,r$ ..••..
915.467.000, pará refôrço de
dotações de custeio - Publicado no D.a. de 13-12~G6
322 , 69.713
Decreto de 13 de dezembro de 1966 Autoriza. a
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concessão
para
distribuir
energia elàtrlca., Publi
cada no D.o, de 27-12~66 . • 399
59. 803 ~ Decreto de 19 de dezembro de 1966 .:- concede à
"Pluma"
Agua Mineral
Radioativa Ltda.. autorização
para funcionar como emprê..
sa de mineração. - Publícado no D.a. de 27-12-66 • . 40n
59.804 - Decreto de 19 de dezembro de 1966. - Concede
autorização para funciona...
menta de cursos. - Publ1..
cado no D.O. de 27-12-66 400
59.805 - Decreto de 19 de de...
zembro de 1966 ~ outorga à
Companhia Estadual de Energia Elétrica do Estado do
Rio Grande do Sul concessão
para distríbuir energia elétrica. - publicado no D.O.
de 26..1 2-66 . , • . ..........
400
R

O..0. de 27-12-66 . . . ...

395

Decreto de 19 de de ..
Concede a
Argilas Clay S. A. autorização para funcionar como emprêsa de mineração. - Publlcado no D.o. de 27-12-66

396

59.79.6 -

zembro de 1966 -

59.797 - Decreto de 19 de dezembro-de 1966 -t- Autcnza..o

cidadão brasílelro Francisco
Augusto Werner Filho a pBSquiser calcário no Município
.de Vidal Ramos, Estado de
Santa Catarina. .:...... Publi-

cado no D.O, de 27-12-66

a pesquisar areia quarteona
no munícípio de Pertnbe Estado de São Paulo; -r- Publicado no D. O. de 27-12·66 397
59.799 - Decreto de 19 de dezembro de 1966 - Autoriza ()
cidadão brasileiro Línc Abel
a pesquisar areia quartzosa
no município de Peruíbe,
Estado de São Paulo.
Publicado no D.a. de 27-12':66 396
59- .'800 - Decreto de 19 de dezembro de 1961) - Autoriza a
firma Cimento Aratu S. A.
a pesquisar areia quartzosa
no município de Simões Filho, Estado da Bahia. - PUblicado no D.a. de 27-12-66 398
59.801 - Decreto de 19, de de ..
zembro de 1966 - Declara de
utilidade
pública a "Associação Instrutora da .ruven.. .
tude Feminina",
com sede
em SOO Paulo, Estado de São"
Paulo. - Publicado no D.a.

396

'
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59. soa

- Decreto de 19 de de-

zembro de 1968 -

59.814 ' - Decreto de 19 de dezembro de 1966 - Abre, ao
Ministério da Justiça e Negó-

Amplia a

zona de concessão da COm...
panhía Nacional de Energia

401

Decreto de 19 de de-

zembro de 1966

outorga

concessão para distribuir energia' elétrica e dá outras providêncías , - publicado' no
iDo

a. de

28-12-66

405

Decreto de 19 de dezembro de 1966 - Fixa os preços mínimos básicos para o algodão, arroz, feijão, farinha
de mandioca, milho e sísal, da
região Norte-Nordeste dasarra 19$7-68. - Publicado no
D. _a, de 2i de dezembro de
1966 . .

406

59'.815 -

'.

402

de

59.808 - Decreto de 19
dezembro de 1966 - Aprova as

alterações introduzidas nos
Estàtutos da Meridional Companhia de Seguros Gerais, ínclusfve aumento de capital social. - Publicado no D.O.

:>9.818 -

de 28-12-66 .

403

59.809 - Decreto de 19 de dezembro de 196'5 - Dá nova

Decreto de 20 de de-

zembro- de 1966 Suprime
cargo extinto - Publicado no
D. O. de 21 de dezembro de

1966 . .

redação aos arts. 128 e 326
e suprime o parágrafo úni'co do art. 326, todos do Regularnento-Geral dos Transportes para as estradas de
ferro brasileiras aprovado
pelo Decreto ns 51.813, de '8
de março de 19'63. - Publicado no D. O. de 28-12-66 ..

407

59.817 -:- Decreto de 20 de dezembro de 1966 - Ministério
da Aeronáutica - Abre o cré-

dito suplementar de Cr$ ,,"
1,395.000.01)0, para refôrço de
dotações orçamentárias do vígente exercício. - Publicado
no D. O, de 21 de dezembro

403

de 1966

<lQ8

59.818 -

'Decrete de 20 de dezembro de 1966 - Retifica a
classificação dos cargos de

Decreto de 19 de dezembro de 1966 - Declara caduco o decreto nc 20.773, de
19 de março de 1946. - Pu"
blícado no D.a. de 28-12-66

59.810 -

nível superior do Minístérío

403

59'.811 - Decreto de 19 de de
zembrc de 1966 - outorga'
conces.âo
para' distribuir
energia elétrica e dá outras
,providências. - Publicado no
oo. de 28·-12-66
M

cios Jnteríores, o crédito eS
pacíal de Cr$ 335.000.000, para
o fim que especifica. - Publicado-no D.a. de 28 de dezembro de 1966 .... ,', .. ".
M

Elétrica. - Publicado no D.a.
de 28-12-66. . . .."......

50.807 -

PáUs.

-

59.812 - Decreto de 19 de dezembro de 1966 - Retifica .os
§§ 1Q e 29 do art. 3Q do Decreto no 54.397, de 9 de outubrc de 19G'.1:. -'Publicado no
D. a. de 23-12-66

404

408

Decreto de 20 de dezembro de 1966 - Autoriza o
Ministérío da Viação e, Obras
Públicas a adquirir, com financiamento externo, equipa..
mento destinado à mecanização automática do centro de
Triagem Postal de São Paulo

59,819 _

405

Decreto de 19 'de- dezembro de 1966 - Considera
a Casa da Moeda enquadrada.

. 69.813 -

no § 29 do art. 33, da Lei nú..
mero 4.883, de 29 de novembro
de 1965. - Publicado no D.O.
cc 28 de dezembro de 1965 '.,

das "Minas e Energia, aprovada pelo Decreto nc 55,237, de
17 de dezembro de 1964, atterada pelo de n? 58.099, de 29
de março de 1966, e dispõe sôbre o enquadramento de seus
atuais ocupantes. - Publicado no D, a. de 28 de dezembro de 1966 .,
.,.....

-

4')5

Publicado no D. O, .de 28

de dezembro de 1966 .... ,'.
59,820 - Decreto de 20 de, dezembro de 1966 - Aprova .o
Regulamento do Fundo de Ga"
, rantta do' Tempo de 'Serviço

.fOi)

:!NDICE

pags.

I!4gs.
(FGTS) - Publícadotnc D.O.
de 27 de dezembro de 1966 ..

409

59.821 zembro
Maior
Escola
Abre o

Decreto de 20 de dede 1966 Estadodas Fôrças Armadas,
Superior de Guerra.
crédito suplementar de
crs 76.000.000, para refôrço
de dotações orçamentárias do
vigente exercício - Publicado no D. O; de 21 de dezembro

de 1966
59.822 - Decreto de 21 de dezembro de 1966 -

422

Apresa as

alterações introduzidas nos Estatutos
da
Transatlântica
companhia Nacional de Seguros, incl1.~siv.e aumen~ do
capital sccíal . Publicado
no D. O. .de 28 de dezembro
de 1966
59.823 - Decreto de 21 de de-

423

zembro de 1966"- Aprova. as

alterações . .Introduzidas nos
Estatutos da Atlântica companhia Nacional de Seguros, inclusive aumento do capital social. _- Publicado no D. a. de
28 de dezembro ~e 1966 .....
423
59.824-- Decreto de 21 de dezembro de 1966 - Abre crédito suplementar ao Ministério da Fazenda para atender
a despesas com o pagamento
das diversas espécies de percentagens devidas ao pessoal
dêste Ministério. - Publicado no ti.o. de 23 de dezembro
de 1966
.. . . . . . . . . . . . .. ,433
59,825 - Decreto de 21 de dezembro de 1966 ..:....- Abre, pelo
Ministério da Aeronáutica, o
crédito especial de Cr$ .....
2.444.077.509
(dois bilhões,
quatrocentos e quarenta e
quatro milhões, setenta e sete
mil, quinhentos e nove cruzeiros), para o fim que especírí-:
ca. - Publicado no D. a. de
28 de dezembro de 1966 ....
424
59,826 - Decreto de 21 de de-.
zembro de' 1966 -. Abre o crédito suplementar -de Cr$ ,.'
4.000,'000 (quatro milhões de
cruzetrosj , ao Ministério das
Minas e' Energia para refôrço
de dotação orçamentária do vigente exercício,' que especifica, - Publicado no D. a.
de 23 de dezembro de 1966 ...

425

59.827 ......, Decreto de 21 de dezembro de 1966 - Aprova o
"Regulamento para as Bases
Navais". - Publicado no D.a.
de 28 de dezembro de 1966 ...
425
59.828 - Decreto de 21 de deaembro ~ de 1966 - Retífica, o
Decreto n'?5fJ.181, de 13 de
abríl : de 1966, que criou fun..
ções gratificadas. no Mínísté1'10 elas Minas e Energia. Publicado no D, a. de 28 de
dezembro de 1966 .. ,',.'..... 427
59.829 - Decreto de 21 de de..
zembro "de 1966 - Renova a
declara-Ção de utilidade públíca, para fins de desapropriaç à o pelo Departamento Nacional . de Estradas de Rodagem,
das áreas de terreno situadas·
no Estado de Santa Catarina
- Publicado no D. a, de 28
de dezembro -de 1986 .. ,.,.".
427
59.830 -, Decreto de 21 de de-

zembro de 1966 - Dispõe sôbre as funções de SecretárioExecutivo do Conselho -Nacional de Política Salarial e dá
outras providências. - Publícada no D,O. de 30 de; dezem..
bro de 1966 .. ",.,
59.831 - Decreto de 21' de de..
zembro de 1966 - Declara de
utilidade pública a Sociedade dos Amigos de Augusto
Frederico Schmídt, com sede
no Estado da Guanabâra. Pub. no D.a.
22-12-66 ....

de

Decreto de -21 de dede 1956 - Regulamenta dispositivos do Decreto-lei nv 5, de 4 de abril de
1966. - Publicado no zr.o .
-dc 23-12-66 .,
",..

427

42B

59.832 -

. zembro

Decreto de 21 de dezembro de 1966 - Presídência da República. Abre o erédito suplementar de Cr$ ...
30.000,000, para refõrço de dotação orçainentáría do vigente
exercício.
Publicado no

428

59.833 -

D.a.

de 22-12-66............

59.334 - "Decreto de 21 de de-

zembro de 1966 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departamente Nacional de Estradas de.
Rodagem os imóveis que espe..

446
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cifica, situados no Estado da
Guanabara. - Publicado no
D.O.

de 22-12-66 ..•..• ••••.

446

59.835- Decreto de 21 de dezembro de 1966 - Dispõe. sôbre a concessão de' gratíficaçâo pela representação de ga-

binete, e dá outras provídêncías. - Publicado no D. O.
de 22 e reto no de 23-12~66 ...
59.836 - Decreto de 22 de dezembro de 1966- Autoriza o
. cidadão brasileiro Flodoaldo
.Pontes Pinto a lavrar cassiterita no munícipío de Pôrto
Velho - 'Território Federal de
Rondônia - Publicado no D.O.
de 29-12-66 .................•
59.837 - Decreto de 22 de dezembro de 1966 - Autoriza o
cidadão brasileiro Flodoaldo

no

447

448

Pontes Pinto. a lavrar eassíterita no munícípío de Pôrto
Velho, Território Federal de
Rondônia. Publicado no
D.O. de 29"12-66

0<...

450

59.847 - Decretá de 23 de dezembro de 1966 - Abre, pelo
Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de
Crg 49.752.967, para o rim que
específica. - Publicado no
D. O. de 29-12-66

D.

59.841 - Ainda não foi publicado no Diário Oficial.
59.842 ""'- Decreto de 22 de dezembro de 196.6 - Abre ao
Ministério da Marinha o crédito suplementar de Cr$ ..
1.791.801.910 (um bilhão, setecentos e noventa e um milhões, oitocentos e um. mil,
novecentos e dez cruzeiros),

451

<!i2

452

Para o fim

450

59.839 -

D.O. de 29-12-66

~tiO.OOO.OOO,

que especifica. ~ Publicado
no D.O. de- 29-12.;66
59.846 - Decreto de 23. de' de
zembro de 1966, - Abre, pelo
Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de
era 2.400.000.000, para o fím
que especifica. - Publicado no

Decreto de 22 de dezembro de 1966 - Concede à
Mineração e Química do Nordeste Ltda. autorização para
funcionar como emprêsa : de
mineração. - Publicado no

Decreto de 22 de dezembro de 1966 - Autoriza
estrangeiro ,', a adquirir o domínio útil de fração ideal do
terreno acrescido de marinha
que menciona, situado no Estado da Guanabara. - Publicado no p.O. de 27~12-66 ..
59.840 - . Decreto de 22 de dezembro rde 1966 - Autoriza o
-funcíonamento da Faculdade
de Ciências Econômicas do
Sul de Minas. - Publicado no

D.O. de 23-12-66 ....•..

59.844 - Decreto de 22 de dezembro 'de 1966 - Abre, ao
Ministério da Marinha, o crédito suplêmentar de Cr$ .. ,
2ti.381.a34.757 (vinte bilhões,
trezentos e oitenta e um mílhões, trezentos e trinta e quatro mil e setecentos e cinqüenta e sete cruzeiros), ao orçamenta de 1966. - Publicado
no I}. O. de 23-12-66
59.345 - Decreto de 23 de dezembro de 19G6 - Abre, pelo
Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de
Cr;;;

449

59.838 -

D.O. de 27-12-66

ao orçamento .de 1966.- Publicado' no D.O. de 23-12-66
59.843 - Decreto de 22 de de..
zembrc de 1966 - Abre, pelo
Minístérío da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de
Cr$ 533.412.079, para o rím
que específica. - Publicado

O. de 29-12-66

4:5J

453

454

59.848 ' - Decreto de 23 de dezembro de 1966 - Concede reconhecimento à Faculdade de
450

Filosoiia de campo Grande, no
Estado da Guanabara, - Publicado no ti.o, de 29-12-66

454

Decreto de 23 de dezembro de 1966 - Autoriza o
cidadão brasileiro Flodoaldo
Pontes .Plnto a lavrar cassiterita no Município de Pôrtc Velho, Território 'Federal de nondônia. - Publicado no D.'O.
. de 29-12..,66
;..........
454
59.850 - Decreto de 23· de de- ,_
zembro de 1966 - Autoriza o

59.849 -

paus:
eldadão brasileiro •Flodoaldo
pontes Pinto a lavrar cassi-

terita no município de Põrtc
Velho, no Território Federal
de Rondônia. , - Publicado no,
a. de 29-12"66 ..... , ....

D.

59.851 -

455

Decreto de 23 de de-

zembro de 1966 - Concede eutorÍZação para tuncíonar como

empresa de energia elétrica

a Centrais- métncea de São
r-euto : S. A. - ' :CESP.; - l

publicado _no D. O. de 23 de
dezembro de 1966

456

59.852 - Decreto .de 23 de dezembro de 19ô6 - Declara ca-

duco o Decreto nv 54.5-12, de
21 de outubro de 1964.- Pu-

blicado no n.o. de 29·12-66
59..853 - Decreto de 23 de dezembro de 1966 - Renova o
Decrete nv 1.669, de 26 de novembrode 1966. - Publicado
no D.a. de 29-12-66
,.
59:854 - Decreto de 23 de dezembro de 1966 -Renova o

456

456

Decreto nv 1. 6 rlO, de 26 de
novembro de 1962. - Publicado no D.a. de 29-12-66 '"
457
5-9.855 - Decreto de 23 de dezembro de 1966 - Renova o
Decreto nv 1. 672, de 26 de
novembro de 1962. - Publicado no D. a. de 29-12-66 457
59.856 - Decreto de 23 de dezembro de 1966 - Renova o
Decreto nc 1. 673, de 26 de novembro de 1962. - Publicado
no D.a.de 29-12-66
457
59.857 - Ainda não foi publicado no Diário Oficial.
59-.858 --=- Decreto de 23 de dezembro de 1966. - Outorga
concessão.
Publicado no
D. a. de 29-12-66
'458
59.859 - Decreto de 23 de dezembro de 1965 - Mínístér'io
da Marinha. Abre o crédito
suplementar de Cr$
.
5..l89.204.087, em i-efôrço a
várias dotações orçamentárias
do vigente exercício. -Publicadono D.O. de 26-12-66 458
59.,860'--Decreto de 23 de dezembro de 1966 - Aprova o
orçamento do Serviço de Navegação da Amazônia e de Ad-

eaa«.
ministração do Pôrto do Pará.
- Publicado no D. O. de 26
de dezembro de 1966
459·
59.861 - Decreto 'de 26 de dezembro de 1966 - Declara de
utilidade pública o "Lar Es"cela Coração de Maria Nossa
Mãe" com sede em Piracicaba,
Estado de São Paulo. - Publicado no D.O. de 29 de dezembro de 1966 , ... , ..... :.. 460
59. 862 - Decreto de 26 de- dezembro de 1966. - Declara
de utilidade pública a "Inspetoria, .Salesíana do Nordeste
do Brasil", com sede em Recife, Estado de Pernambuco.
- Publicado no D. O. de 29 de
dezembro de 1966
460
59. S{;3 - Ainda não foi publtcada no Diá1'io Oficial,
59.864 -.,. Decreto de 26 de dezembro de 1966 - Aprova o
enquadramento dos professô...
1'e5 fundadores dás Faculdades
de Díreíto de Cuiabá. e de
Odontologia de Diamantina
em cargos de 'Professor de Ensino Superior do Quadro de
Pessoal - Parte Suplementar
do Mínístértovda Educação e
Cultura e. dá outras providências. - Publicado no D.O.
de 29-12-66 .. ,.
460
59.1365 -.,. Decreto de 26 de dezembro de 1966 -.,. Retifica o
enquadramento de cargos e
funções do Instituto Brasileiro de Gaografía e Estatística;
tendo em vista o processo
119 472-65, da Comissão de
Cargos. - Publicado no D.O.
de 29-12-,66 ... ,............. "461
59.866 - Decreto de 26 de dezembro de 1966 - Retifica' o
Quadro de Pessoal do Estabelecimento Rural do Tapajós,
-.,. Publicado 1110 D. O. de
29-12-66 . .

59.367 -.,. Decreto de 26 de dezembro de 1966 - Aprova o
Regimento do Conselho Federal de Educação . -e- Publicado no D.O. de 29-12-66.
59.868 -.,. Decreto de 26 de dezembro de 1966 -'-, Retifica o
enquadramento dos cargos"
funções e empregos da au-

462

462
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Págt..
to milhões, oitocentos e trinta
e quatro mil cruzeiros). Publicado no D.o; de 29 de
dezembro .de 1966 •......•. • • 486
467
59.877 - Decreto de 27 de de"
zembrc de 1966 - Retifica o
enquadramento dos cargos,
funções e empregos do Hospital dos Servidores do Estado,
468
tendo em vista o processo nu
mero GB-32/1966. da Comís..
são de Classificação de Cargos. - Publicado no D. O. de
29 de dezembro de 1966 .••
489
59.878 ....:... Decreto de 27 de de468
zembro de 1966 - Retifica as
relaçôese nominais aprovadas
pelo Decreto nc 55.443, de 5
de janeiro de 1965. - Publicado no D. O. de 29-12-66 489
59.879 - Decreto de 27 de. de469
zembro de .1966 - Altera o
orçamento do Instituto de 'Previdência e Assistência aOS
Servidores do Estado. - Publicado no D.O. de 29-12'-66 490
469 59.880 - Decreto de 27 de dezembro -de 1966 - Fíxa mor-'
mas sôbre a execução do Orçamento Geral da União para
1967, dispõe sõbre.os orçamentos analítdcos e dá outras providências.
Publicado no
D.a. de 29-1.-66
490
469
59,881 - Decreto, de 27 de dezembro de 1966 - Altera o
orçamento da' Comissão Nacional de Energia Nuclear Publicado no D.O. de 29 de
dezembro de 1966 .•... ..•• • • • 494
59.882 - Decreto de 27 de dezembro de 1966 - Abre ao
Ministério das Relações, Exteriores o crédito suplementar
de
Crg 30.000.000, em refôrço
482
à dotação orçamentária que
D.a. de 29-12-66
494
especifica.
Publicado no
59.883 - Decreto de 27 de dezembro de 1966 - Suprime
cargo extinto. - Publicado no
D.a. de 29-12-66
494
- Decreto de 27 de 'de483 59.884
zembro de 1966 - Dispõe sôbre a arrecadação das contrl- '
buíçóes do Instituto Nacional
de Previdência Social (INPS)
e dá outras providências. :Publicado no D. o. de 28 de
dezembro de 1966 ..... ".... 495

Ptlg s,

perüntendêncta do 'Plano de
Valortzaçâo
Econômica da
Amazônia. - Publicado no
D.

a. de

29-12-66 ....•...•.

59.869 zembro
Decreto
janeiro

Decreto de 26 de dede 1966 - Retifica o
nc 57.628, de 13 de
de 1966. - Publicado
no D.a. de 29-12.-66 .......
59.870 -, Decreto de 26 de dezembro de 1966' - 'Retifica o
Quadro de Pessoal da Caixa
Econômica Federal da Bahia.
- Publicado no D. O. de 29
de dezembro de 1966
59.871 - Decreto de 26 de de
zembro de 1966 - Dá nova
redação ao art. 3Q do Decreto nv 53~358, de 5 de maio de
1966. - Publicado no D. O.
de 27-12-66
59.872 - Decreto de 26 de dezembro de 1966 - Retifica o
Decreto nc 59.042, de 10 de
agôsto de 1966. - Publicado
no D.a. de 29-12-66
59.873 - Decreto de 26 de dezembro de 1966 - Aprova o
Regimento do Departamento
Nacional da' Produção Mineral do' Ministério das Minas
e Energia. - Publicado no
D.a. de 29-12-66 .... ..... ....
59.874 r-: Decreto de 26 de dezembro de 1966 - Gabinete do .
Ministro Extraordinário para
a Coordenação dos OrgamsRegionais Território Federal de Roraima' -..: Abre o
crédito suplementar de ors
170.000.000, em rerôrço a dOM
tações orçamentárias do vigente exercício. ~ Publicado no
D. a. de 27-12-66
59.875, - Decreto de 26 de dezembro de 1966 Expede
normas para eleições de representantes classistas nos órgãos colegiados da previdência social e dá nutras providêncías. - Publicado no D. O.
de 27-12-66 .. .. . .. .. .. . .. .. .
59.876 - Decreto de 27 de dezembro de 1966 - Abre ao
Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar de
Crg

1.278 ..834.000

(hum

bí-'

Ihão, duzentos e setenta-e oi..
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rae«.
6{f 885 -

Deêreto de 27 de dezembro de 1966 - Cria cargos necessáraos à implantaçâo do Instituto Nacional de
PIevidência Social CINPS) e
dá outras providências. - Publicado no D.O. de 28-12-66

496

de, 30-12-66

59.887 - Decreto de 28 de dezembro de 1966 ~ Retifica o

59.888 - Decreto de 28 de dezembro de 1966 - Fixa a distribuição em cada Arma e em.
cada pôsto, das funções gerais
dos oficiais do Exército, a vigorar a partir de 24 -de dezembro de 1966. - Publicado
no D.O. de 29-12-66 ........

foram

Ojicial. 0

497

Decreto de 29 de dezembro de 1966 - Abre, ao

Decreto de 30 de dezembro .de 1966 - Altera o
orçamento do Banco Nacional
da Habitação; aprovado pelo
Decreto nv 5~. 351, de 4 de
outubro de '1966 - Publicado

no D.O. de 30-12-66 .......
59.9DO - Decreto de 30 de dezembro de 1966 - Regula497

(cento e dez milhões; cinqüenta mil, novecentos e vinte e
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4: DE

OUTUBRO DE

1966

Aprova o orçamento ãó Banco Nacional de Habitação

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, nos termos do art. 107 da Lei nv 4.320;
de 17 de março de 1%4, e de acôrdo com o disposto no rrecretonc 54.3~,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de na. 55.534 e 55.53'5, de 11 de

janeiro de" 1965, decreta:
Art,_ 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento para
o exercício de 1966, do Banco Nacional de Habitação, autarquia federal
vinculada ao Ministério da Fazenda.
Art. 29 Este decreto entrará em Vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia,4 de outubro de 19-6'6; 1459 da Independência e 78Q da RepJ1blica.
H. CASTELLO BRANco

Eàuarào .Lopes ROdrigues

o quadro anexo a que se refere o art. 1Ç foi publicado
1l-1(}-lOO6.·

DECRETO N9 59.352 -

DE 4 nÉ

oUTUBRO DE 1966'

Abre ao Ministério das Relações Ex..
tericres o crédito especial de ....•
Cr$ 90.000.0QO (noventa msuxôeo de
cnizeíross para atender às despesas urgentes de pessoal com a Comissão Mista Ferroviária: Brasileiro-Boliviana.

o Presidente da. República. usanüc
lia autorização contida na Lei no 4.574,
de 11 de dezembro de 1964. e tendo
ouvido o Tribunal de- Contas. nos ter..
mos do' arbígo 93, do Regulamente
Geral de Contebilldade Pública, ele,
ereta:
Art. 1Q Fica aberto ao Míntsterro
üas Relações Exteriores o crédito es-

no

D.C'. de

peclal de Cr$ 90_ 000.000 (noventa mtlhôes de cruzeiros), para, atender àl!f
despesas urgentes de pessoal da Co.
míssâo Mista Perrovíárta BrastleíroBolfvíana ,
Parágrafo único. O crédito especial
ce que trata êste artigo será automã.ttcamente registrado pelo Tribunal de
Contas da Uniáo e dístrfbuído ao 'I'e-.
souro Nacional.
Art. 2'·) -:Ítste decreto entrará em vrgor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.

Brasflía, 4 d' outubro de i966; 1451)
da Independência e 789 da. República.
H.

CASTELLQ ERA: rco

lJ[anoel Pio Corrêa
Eduardo Lopes

Rodrigu~
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DECRETO NQ 59.553
OUTUBRO DE

DE 4 DE

1966

.Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar doação de imóvel,
em Jaguarão - RS, destinado ao
Ministério da Guerra.
O presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 87 inciso I, da constituição Federal, e: de acôrdo com os .arfígos
1.165 e 1.180 do Código Civil, decreta:

Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da Uníào autorizado a aceitar a
-doaçâc qUE .faz Eudoxía Barbosa de
Lara Palmeira de .uma área de terreno com 15.606,60 m2, parte do imóvel
de sua propriedade, cuja área total, é
de 65.878,38m2, Iocalízado na rua 14
de- Maio, no MunicíPio de .Iaguarâo RS.
Art. 29 O imóvel
aprêço caracterizado no Processo número':
.
13.088-66-GAB MG. destina-se ao Mi-.
níatéríc da Guerra.
Art. 39 O presente decreto entrará
em vlgcr na data de sua publicação;
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de outubro
1966; .14:59
da Independência e 78Q da República.

em

de

H.

CASTELLO BRANCO

Adhemar de Queiroz
Eduardo Lopes Rodrigues

DECRETO N"9 59.354 OUTUBRO DE

1966

DE

4

~E

Retifica e ratifica o art. 19 do Deereto n9 36.942, de 19 de outubro
de -1965.

O Presidente da Repúbhca, usenuo
da' atríbuíçãc que lhe confere o artigo 87, n.c I, da oonstnutcão :e nos
têrmus do Decreto-lei n? 1.985, de 2Y
de janeiro de l!:140 (Ccrügo de- JYIinas) ,
e tenuo em vista o que consta dos
autos do processo DNPE-1.183~58, decreta:
Art. 19 Fica retíífcado e rauncaCO o art. 111 do decreto numero crnqüenta e seis mil novecentos e quarenta e dois (56.942), de primeiro
(19) de outubro de mn novecentos e
sessenta e cínco (1965), que passa a
ter a seguinte redação: Art. 19 'stca autorizado o cidadão brasílelro

.revr Nabuco Carneiro Pereira da an,
va parte; a pesquisar mínértos de rer.
ro e manganês, em terrenos de sua
proprtecede em condomtnío com outros, no lugar denominado Fazenda
Bananal, distrito de Oasas Altas, mU~
nícípío de Santa Bárbara, Estado de
Minas Gerais, numa área de trezentos e onze hectares noventa e um
ares e dez centíarea (311,9110 ha) ,
delimitada por um pOlígono irregular
que tem um vértice a setecentos e
trinta metros (730m) no rumo verdadeiro de cinqüenta e três graus e·
trinta minutos sudeste (539 30' SE)
da tôrre da Igreja da Iooalídáde de
. Agua Quente e os Iedos a partir do
vértice considerado, os segúmtescomprimentos e rumos verdadeiros:
mil quatrocentos e quarenta e cinco
metros . (1. 445m) , cinqüenta e nove
graus sudeste (599 ~SE); seiscentos e
sessenta metros (6GOm), sul (S); mil
novecentos e trinta metros <1.'-' jürm ,
quarenta e sete graus sudoeste {47Q
SWl; duzentos metros (200m), vinte
e dois graus e vinte minutos noroeste
(229 20' NW); oitenta e quatro metros e vinte centímetros (84,20 m) .
sessenta e um graus e vinte e
quatro minutos noroeste (6.19 24'
NW); cento e quatorze metros e
. oitenta centímetros (l14,80m) sessenta e um graus e seis minutos noroeste (610 06' NW); cento e vinte e cínco metros e quarenta centímetros
<l25,40m), sessenta (; um graus e
cuatorae minutos noroeste (619 14'
NW); quarenta e nove metros e noventa centímetros (49,90m), sessenta
graus e quarenta e um minutos noroeste (60lJ 41' NW); duzentos e de'zoito metros cinqüenta e seis centímetros (218,56m), setenta e oito graus
e quarenta e sete minutos noroeste
(78lJ 47' NW) ; cento e cinqüenta e um
metros e noventa centímetros
.
U51,90m), cinqüenta e cinco graus e
trinta minutos noroeste (559 30' !\'W);
oitenta e quatro metros (34m), quarenta e um graus e quarenta e dois
. minutos sudoeste (41Q 42' SW); vinte e oito metros e sessenta centímenos (28,60m), oitenta e um graus
trinta e seis minutos sudoeste <:'819
36' SW); cento trinta e três metros
sessenta e dois centímetros (133,62m),
setenta e· no-ve graus quarenta e nove
minutos noroeste (799 49' NW); sessenta e dois metros c "Cinqüenta centrmetros (62,50m), vinte e sete graus
quarenta e quatro minutos sudoeste
<
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(279 44' SW); cento e oito metros e

sessenta centímetl"OS (lüa,ôOrn), oit8~
til, e Cinco graus quarenta e sete minutos noroeste (85l? 4'1' NW); quat.rocentos sessenta € sete metros
(467m), cinqüenta e seis graus e três
minutos noroeste (569 03' NW); duzentos e seta metros e setenta centímetros . (207,70m) , dezessete graus,
.cíncc minutos noroeste
(17 9
05'
NW); cento ~ quatorze (114 rm :" setenta e dcís graus quarenta e
o j t o minutos noroeste (72 9 .48'
NW); sessenta e sete metros emqüenta e sete centímetros (67,57m),
cinqüenta e nove graus e vmte e nove
minutos sudoeste (599 29' SVl); duzentos e quarenta e três metros e
quarenta centímetros (243,400), qua. renta e dois' graus e um minuto noroeste (42~ 01' NW); cento 'e setenta
e _oito metros e vinte centímetros
Cl78,20m), quatorze graus e três rmnutos nordeste (14 903' NE); trezentos e treze metros cinqüenta e .nove
et:ntímet,ros (313,59m), sessenta é dois
graus e quinze minutos nordeste (629
15' NE); duzentos e oitenta e seis
metros (288 rru , .vínte e sete graus
quarenta, e três minutos noroeste (279
43' NW); duzentos e oitenta e nove
metros vinte e um centímetros ....
(289,21m) dez graus quarenta e nove
minutos nordeste n09 4-9" NE); mil
duzentos e quarenta metros o. ~240m),
dezenove graus sudeste (19 9 SEj quac ocentos metros (4QOm). sessenta e
seis graus sudest- (6ô9 SE); mil e
quarenta metros (LO<tOm), sessenta e
dois graus nordeste (62 9 NE); mil
seiscentos e sessenta metros (1. 6ôOm) ,
cinco graus nordeste (5° NE) .
Art. 29 A presente' retificação do
decreto não fica sujeita, ao pagumen.to ..' da taxa prevista pelo Código oc
Minas e será transcrito rio livro próprio de Registro das Autorizações .de
Pesquisa.

DECRETO N9 59.355 OUTUBRO DE

DE 4 DE

1966

Institui no Ministério da Educação e'
Cultura a Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED) e
revoga o Decreto número 58.653-66.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o -art .
87. item I, da Constátuiçãc Federal,

Considerando que a produção e a
.distribuição do Livro Técnico e do Li\'1'0 ,Did~tico interessam,
sobremodo,
aos podêres públicos, pela Importância
de sua influência: na política de educação e de desenvolvimento econômico
e social do País;
Considerando que, na defesa dêsse
mtcrêsoc, .deve o Estado manter-se
r-uma atitude ao mesmo tempo atuante e vigilante, cabendo-lhe participar
diretamente, quando necessário, da
prodneâo e distribuição de livros dessa natureza;
Considerando entretanto, que nee-:
se, como em vários outros setores da
produção Intelectual, seria contraprcducente a .intervencão do Estado que
asfixiasse a iniciativa privada, cumprindo antes aos podêres públicos orientar e incentivar a livre concorrência, visando a intensificar a produção
e a melhorar a qualidade do livro técn'co e do livro didático, dimtnuír-Ihes
os preços de custo e de venda, a-ssim
como assegurar-lhes pronta dístríbuíçâo;

Considerando que, no desempenho
dessa tarefa, não pode o Estado deixar
de atentar para determinadas prioridades. amparando, de um lado, as
obras de autores nacionais e de outro,
as publicações técnicas e cientificas;

Considerando a necessidade de ser
mantido, dentro da administração pú..
blica federal, um órgão que se encarregue do planejamento e execução de
programas destinados à expansão, ao
aprimoramento e à difusão, dollvro
Art. ,39 Revogam-se as disposições
técnico e do livro didático;
em contrárto,
Considerando que o Decreto número
Brasília, 4 de .setembrc de 1966;
58.653, de 16 de junho de 1966, criando
o Conselho do Livro Técnico e Dldá1459 da Independência e 78Q da Repúüco. não atendeu integralmente às 'fibllca ,
', nalidades acima expostas, decreta:
H. CASTELLO BRANCO.
Art. 19 Fica instituída, dlretamente subordinada ao Ministro de mstado,
Benedicto Dutra
a Comissão do Livro Técnico e do Li-
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no Didático (COLTEDL com a fina- O Superintendente do Ensino
1!dade de incentivar, orientar, coorríeAgrícola do Ministério .da Agriculnar e executar as atividades do Mí- . tura;
nístérto da Educacâc e Cultura rela- O Presidente do Sindicato Nacio,
ctonados com a produção, a edrcâo. o
nal dos 1::ditôres.
aprimoramento e a distribuição de li§ 1.0 Os membros do colegiado in.
vros técnicos e de livros didáticos.
dícarà., ao Mínlstro um substituto pa,
ra suas ausências ou impedimentos
Art. 29 Para o atendimento dessa
eventuais.
finalidade, cabe à COLTED:
§ ~q Poderá participar das reuniões,
T - Definir, quanto ao Livro Técnicomo assessor, o Diretor Executivo da
co e ao Livro Didático, as diretrizes
Campanha Nacional de Material de
para a formulação de programa editoEnsino.
rial e planos de ação do Mínístérfo da
Educação e Cultura;
§ 4Q A- COLTED será presidida par
II - Elaborar seu plano anual de
um de seus membros, designa-do pelo
trabalho e o de aplicação de recursos;
Mánistro ,
lU - Autorizar a celebração de
Art. 49 Das deliberações da COL~
contratos, convênios e ajustes com enTE:D cabe recurso para o Ministro da
tidades públicas e particulares e com
Edllcaçio e Cultura, de cuja homoloautores, tradutores, editores, gráficos,
gaçâo dependerão sempre as delíberadistribuidores e livreiros;
ções relativas à matéria prevista no
IV - Autorizar a concessão de euaa-t. 2Q , itens I c rr.
xilíos e a prestação de assistência-técArt. 59 A COLTED, para execução
nica, aprovando os relatórios sôbre
de suas tarefas, disporá de uma secresua aplicação ou desenvolvimento;
taria, e, se fôr necessárto, de assessôV. -:- Promover estudos e prestar a
res.
assistência que lhe fôr solicitada, tenAr-t. 69 A coordenação das atividado em vista as finalidades previstas
neste decreto;
des programadas pela COLTED, assim
VI - Colaborar com outros órgãos
como a execução de suas deliberações,
ficarão a cargo de um Diretor Execupúblicos ou particulares, de objetivos
tivo, que superlntenderá também os
idênticos, equivalentes ou' correlatos.
trabalhos de Secretaria.
em particular com o Grupo Executivo
da Indústria do Livro- GEIL;
parágrafo único. '0 Díretor-ExecuVII - Examinar e aprovar projetos
tive será designado pelo Ministro da
específicos de trabalho que lhe sejam
Educação e Cultura.
submetidos;
Art. 7Q O Diretor-Executivo proVIII - Elaborar sua proposta orçaporá à COLTED as medidas que julmentárfa anual;
gar indispensáveis ao seu funcionaIX - Autorizar a efetivação de desmento, inclusive' a requisição de serpesas até oIimíte de meio por cento
vidores púdicos civis na forma da.
dos recursos da COLTED para custeio
Iegíslaçáo vigente.
.
-te sua operação;
X - I'raçar normas para melhor
Art. 89 Para a consecucãx de seus
execução dêste _decreto, inclusive elaobjetivos,.a COLIED aplicará os seborar seu regimento;
guintes recursos:
XI - Reqi-ísitar os servidores civis
I - Os que lhe. forem consignados
necessários ao seu -runoíonamento ,
no Orçamento da Umão;
Art. S9 A COLTED deliberará
II - Os suprimentos advindos dos
através de um colegiado constituído
demais podêrea públicos ou de instide nove membros natos a saber:
tuições nacionais;
- O" Diretor-Geral do DepartamenIII - Os que lhe forem transferito l\T,acional de Educação;
dos, a qualquer título por partícula- Os Diretores do Instituto Nacic- . -res ou por entidades ou agências nac'onats, estrangeiras ou internacionais.
nat de Estudos Pedagógicos e do Instituto Nacional do Livro;
,
Art. 9Q OS recursos da COLTED
- Os Diretores «as Diretorias de
serão depositados no Banco Central da
Ensino do Ministério da Educação e _República, que os contabilizará e sôCultura;
bre êles exercerá função de audttorta.
f

'
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parágl'afo único, O Banco Central
da República fará abrir no Banco do
Brasil conta em nome da COLTED
para6ex por esta movimentada.
Art/lO. gste decreto entra em vtgó r na. data, de sua, publicação, revoado o'Decreto número 58.653 de 16
ae. junho de 1966 e demais disposições
em contrário.
Brasília, 4 de outubro de 1966; 14S.l?
da Independência e 789 da- República.
H. CãSTELLQ BRANCO
. Raymundo: Moniz de Aragão'

DECRETO N9 59.356 OUTUBRO DE '1966

DE

4

DEI

Autoriza o cidadão brasileiro Euvalào
Freire .de çarvalho Luz a pesquisar
salgema no município, de Macew,
Estado de Alagoas,.

. n

Presidente da República, usando

, da atribuição que lhe confere o art.
87. nv I. da .Constdtuíçâo e nos ter-

mos do Decreto-lei nc 1.9135, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta.:
Art. 19 -

Fica áutorlzado o cidadão
brasileiro Euvaldo Freire de Carvalho
Luz a pesquisar salgema, em 'berre..
nos de sua propriedade e do Dorru.,
me da União. na Lagoa do Norte. no
dístrtto e município de Maceió, no Estado de Alagoas, numa área de quinhentos hectares (500 ha) de1i:r'(ütâda
pôr .um polígono irregular que assim
se define: partindo do desvio .da linha' férrea, situado no cruzamento
desta com a avenida Major Cícero de
Góes Monteiro. medem-se cento e "in..
te metros 020m) pela ferrovía. no
sentido norte (N) e dêsse ponto, com
oitocentos e vinte metros (320m) e
rumo verdadeiro sessenta e oito graus
sudoeste (689 SW), até o primeiro
véruíce.. Dai, 03 seguintes comprimentos-e rumos verdadeiros: oitenta e dois
metros (82m), vinte e dois graus noroeste (22 9 NW): setecentos e noven,ta. e três metros (793m), cinqüenta e
dois graus nordeste (529 NE): trtnta
e: Quatro metros €o> dez centímetros
(34.10m); trinta graus noroeste ....
(3()9 NW): setecentos e noventa. metros (790m), cinqüenta e dois (graus
sudoeste (529 SW); quatrocentos 00tenta. e um metros (471m). vinte e
dois graus noroeste (229 NW) : sete-

7

centos e quarenta e dois metros
(742m), quarenta e nove graus nor.,
deste (49 9 NE): vinte metros setenta
e cinco centímetros <20.'75m), vtnte e
seis graus noroeste (26<.> NW); setecentos quare-nta e dois metros ,....
(742m), quarenta e nove graus su~
doeste (499 SW): oitenta e sete 'metros (87m), vinte e' dois graus noroeste (22 9 NW); setecentos e trtnta;e
sete metros (737m), quarenta e nove
graus e quarenta minutos nordeste
(499 4.0' NE); sessenta e oito metros
(68m), vinte e três graus noroeste , .
,(239 NW); setecentos trinta e scte
metros (737m), quarenta e nove graus
quarenta minutos sudoeste
o ••
(499 40'SW); cento e. oitenta e seis
metros (18Gro), vinte e dois graus noroeste (229 NW); setecentos e quínze
metros . (715m) , cinqüenta' e cinco
graus nordeste (559 NE); sessenta e
oito menos e setenta centímetros "
(68,70ID) vinte e . três graus noroeste
\239 NW); setecentos e quinze metros
(115m), cinqüenta e cinco graus sudoeste "(559 SW); novecentos e oitenta e dois metros quarenta o cinco cenumetros (982,45m), vinte e dois graus
noroeste (229 NW); dois mil quatroCt.:'::1t,OS e trinta metros e trinta ~ seís
icentímetros (2. 430,36m), sessenta e
cita graus sudoeste (689 SW);' dois
mil metros (2.000m), vinte e doís
graus sudeste (229 SE) ; dois mil quatrocentos e trinta metros e trinta e
seis centímetros (2.430,36m), sessenta
e oito graus nordeste (68Ç1NE>.
Parágrafo único - A exeeuçêe da
presente autorização fica sufetsa àS
estipulações do Rl:-.gulamento aprovade pelo Decreto n~ 51. 726, de 19 de
fevereíro de 1933 c da. Besoluçâo nv 3.
Q~ 30 de abril· de 1965 da C uníssào
Nacional. de Eneruíe Nuclear.
Art. 29 - O ti:;l.üo da autorízação
d ~ pesquisa, que será uma via :au_
tênt'ca dêste Decreto, pagará li taxa
de cincomU cruzeíros <C1'$ 5 OQO) t'
a-rá válido ~Jl>r deis (2) anos :3 -ontnr da data da trensertçâo no lrV1'O
próprio de Realatro da" AU:~.J'tMÇéf'~
de Pesquisa.
ArL 39
Revogam-se as disP031cõ-s em coairan-.
Bn.sílta 4 de outubro de 19-1j6; 11::>11
da Independência e 789 da R~?1bI:{~a,
<-

H. CASTELLO BRANCO

13ened1.C!o Dutra
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DECRETO N~ 59,.35,7 -

DE 4 DE OUTUBRO DE 1966

Declara nríorüaría para o âeeemcounmento da Amazônia" para efeito de
zsenção de quaisquer taeas e impostos teâeraie, a importação de equi~
pamentos acsos. :sem simíuires naClOnazs reoietraaos e consumatics à
emprésa "Cervejaria Paraense S. A. (CERPASA)", de Belém, Estado
do Pará.

O Presidente da República, no USO das atribuições que n1e confere o
art. 87, item ;1", da Constituição Federal e nos têrmos do art. 1.8 da Lei
nc 3.692, de 15 'de dezembro de 1959, estendido à Amazônia, pela Emenda
Constitucional nc 18, de 1Q de dezembro de 1964, e,' ainda" considerando
que a Comissão Deliberativa da Superintendência. do Plano .de Valorização
Econômica da Amazônia -SPVl!.iA - através do Oficio nv 32-66, de 24 de
janeiro. de 1966, aprovou parecer da Assessoria Técnica daquele órgão,
propondo fósse reconhecido como prioritária para o desenvolvimento da
região, para efeito de isenção de impostos e' taxas federais a importação
dos equipamentos novos, nesíre descritos e sem similares nacionais regiatraces a ser efetuada pela- emprêsa "Cervejaria Paraense S.' A. (CERPASA)", de Belém, Estado do pará, e destinados a sua fabricação de
cerveja;
Considerando o atestado pelo conselho de Política Aduaneira;
Considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que ';I. Superintendência da SPVEb encaminhou a proposta do Conselho
.
Deliberativo do mesmo- órgão, decreta:'
Art. lº Fica declarada prioritária 'para o desenvolvimento da. Amazônia" para' efeito de ísençâo de quaisquer taxas e impostos federais, a
importação dos equipamentos novos, sem similares nacionais registrados,
a seguir descritos' e consignados à emprêsa "Cervejaria Paraense S.A.
(CERPASA) ", de Belém, Eetaoc do Pará.

I
Item

1

2

I

I

I
I

I

!
I
J

I

5

importada

I

CIF

US$

I

) Termômetros de máxima, marca NFC,I
Jmodêlo 1.498, de' Jabrtcaçâo de Na-I
I tdonal Fflter ccc-o., New York]

I

4

1I

I

J

·3

ESPECIFICAÇãO

I

I

I
J
J Quantidadel vetor Total
I a ser
I.

(USA) -'- Catálogo 1.009S ·.·· ..

···1

'I'ermcmetros registradores .controla-)
dores d~ pasteurização, marca NFC,1
mcdêlo '7.921, de fabricação de Na-I
tíonal Pílter Corp., New York -I
USA (catálogo 3.l90-E)
1
Contadores de garrafas, marca NFC,I
modêlo 6-HF·'1-2R, de fabricação de)
National Filter corp., New YOrk -I
U. S.

A

:

1

I Contadores de engradados, marcai
I NFC, modêlo 5-H~6, de. fabricação I
I de National Pírter Corp., NeW Yor'kl
I - USA (catálcgc 3.423-A)
·.1
I Medidor de turbídês, com regístrador.]

marca .Jacoby-Tarbox, niodêlo A, dei
flabrlcação de. -Jacoby-Tarbox Corpo ,I
Yonkers, New York - USA (catá-I
J logo avulso).
.
~ .. I
I Filtros de cerveja e de mosto, verti-I
I cais, marca Durcc, modêlo DS36j194,1

3

3

12

1~5,QO

930,00

~so,OO

6

360,00

1

2.295,00

I

I

6

,
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ATOS. DO POD:F;R !EXECUT~VO

Específicaçâc

Item

I
I
I

i
!
! Quantidade I Valor Total
1

a ser

de aço inoxici.ável,para operar comi
carcaças de díatomáceas, com mrs-]
I
turador a uxiliar. bomba dosadora.]
tubulações, acessórios de tubulações I
I' suportes e- armécões, desmontados.]
I de rabrícacãc 0.12' The Duríron com-I
I1 pany, Inc., Enzinger Divisíon, An-I
gola - N. Y. - USA (catálogo]
1 EF-2)
[
\ Filtr0 de segurança, marca Durco.]
I modêlo I 16T22, em aço inoxidável, I
I capacidade: 175/200hljhora, comi
tubulações e acessórios de tubula-]
'[ ção, desmontado, de fabricação dei
The Duríron Company, rnc.. En-I
j ztnger Dívísíon, .Angola, No. Y. -I
I USA (catálogo EF/16aJ . . . • • . [
I Medidores-registradores de fluxo para]
I liquido, marca Fischer & Porter.]
1 modêlo 10A-1152, em aço Inoxídável.]
I de fabricação de Ffscher & Porter] :
I Co. -'- Warminster, Pennsílvania.]
I USA (catálogo 133861
1
I Aparêlhos para carbonização (braços \
i carbonízadores) , .em bronze, pró-]
j
prios para cerveja, marca NFC, tipo]
I 2·' (duas polegadas), de fabricação I
I de National Fflter Corp., N. Y. -r-]
I 'USA. Compreende registro medído-]
I res e conexões (catálogo Avulso).1

I

I
1
I
I

I

3

9

I

I

[39.360,00

J
I

I
I

I

8

US$

\

i

7

I

! importada I CIF
I
[
I
I

1,

1
1

I
I 3.715.00'
I.
I
!

I'

3

I

1. 305,00

j

I
1

I

I
2

I
I

l.QOl,OO

Art. 29 f'.ste decreto. entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de outubro de 19,66; 1459 da Independência e 789 da
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Eduardo Lopes Rodrigues·

João Gonçaloee de Souza

DECRETO N9 59. 358
OUTUBRO DE

~ DE

4

DE

1966

Concede à sociedade Navegação Brasiliense Ltda. autorização para funcionar .como empresa de navegação
de cabotagem.

da

O Presidente
República, usando
da atríbulçâo que lhe confere o,artiso 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos termos do Decreto-lei

no 2-; 734, de 20 de novembro de 1940,
decreta:
Artigo único. E' ooncedída à secíedade Navegação Brasihense Ltda.,
COm sede na cidade de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, autorízação para
funcionar como empresa de navegação de cabotagem, com os atos cenatdtutívos que apresentou, e com o capíbal. social de CrS 25.000.000 (vinte
e cinco milhões de cruzeiros), .dívídído em 250 (duzentas e çínqüenta)

10

ATOS DO. PODER EXECUTIVO

janeiro de 1966, respectivamente,
obrígendo-se a mesma sociedade a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, 'ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da presente
nutorizaçâo.

e 'sessenta e cinco milhões de cruze],
rcs): em rerôrço à dotação consignada.
no mesmo orçamento sob a etnssín,
cação - 4.16.01 - Gabinete do Mi~
nistro - 3.0 0.0 - Despesas Oor.,
rentes 3.1.0.0 Despesas de
Custeio - 3.1.1. O __ Pessoal - '"
3.1.1.1 - Pessoal Civil ~ 1) Dea,
pesas Próprias - Despesas Variã.veili:
com pessoal.
Art. 39 f:ste decreto entrará em vrgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárrc.

Brasília 4 de outubro de 19~6; 1459
da ,Independência e 789 da Repú-

Brasília, 5 de outubro de Ü166; 145 Q
da Independência e 739 da República.

cotas; do valor unitário de Cr$ 100.000
_(cem mil 'cruzeiros). dístrrburoaa com
base na Lei número 2.180, de 5 11e
fevereiro de 1954; consoante instrumentos partdculares de constituição
social e alteração contratual, firmados a 30 de novembro de 1964 e 24' de

blica.
H.

H.

CASTELLO BRA..~to

CASTELLO

BRANCO

Stiuordc Lopes

Paulo Egydio Iâortine

Rodrigu~s

Juarez Távora

DECRETO N9 59.359 OUTUBRO

DE

4: DE

DE 1966

4bre, pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, o crédito suplementar de Cr$ 165.000.000, para o jim

que menciona.

o presidente da República, usando
da atrlbuíçâo que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constdtuição Federal,
da aui.cnzaçêo contida no art. 13 da
r.er nv 4.900, de 10 de dezembro de
1965, publicada' no Diário Oticuü de
1<3 seguinte, e tendo ouvido o: Mínistérío da
Fazenda e' o 'I'ríbnnal de
Contas, em cumprimento ao que determina o art. 92 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública. decreta:
Art. 19 Fica anulada a unportância
de Cr$ 165..000.000 (cento e sessenta
e cmco milhões de cruzeiros), da dotação consignada, no Orçamento da
União, aprovado pela Lei nc 4.900, de
10 de dezembro de 1965, sob a classí.fícaçâo 4.16.03 Departamento, de
Administração - 3. O.O.O Despesas
Corren tes ~ 3.1. O.O.
Despesas de
Custeio - 3.1,1,0. Pessoal - 3.1.1.1
Pessoal Civil - Vencimentos e Vantagens Fixas reduzida em conseqüência, para a quantia de Crg
.
10.674.000.000 (dez bilhões seiscentos
e setenta e quatro milhões de cruzeiros) .
Art. 29 Fica aberto, ao Ministério
da Viação e Obras públicas o crédito
suplementar de Cr$ 165.000.000 (C61;ltO

DECRETO NQ 59.360 - DE 4, DE
OUTUBRO DE 1966

Àltera o Decreto ri\? 57.645, de 14 de
janeiro de 1966, que dispôs sôbre a
inclusão em óroao da aãmitiistrcção direta e indireta de eeroiüores
da Compànhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NO VACAP) ,
e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e tendo em vista o artigo 40 .da Lei número 4.242, de 17 de julho de 1963, xegulamentadocpelo Decreto nc 56.464,
de 15 de junho de 19-65, decreta;"
Art. 19 A drstrtbuíção dos servidores da Companhia Ijrbanízadora da
Nova Capital do Brasil (NOVACAP),
prevista no art. 19 do Decreto número
57.645, de 14 de janeiro de 1966, passa a vigorar com as alterações constantes dos Anexos I, lI, III e IV, Que
fazem parte integrante dêste decreto.

parágrafo único. Enquanto não forem aprovados os quadros defíntttvos,
os servidores mencionados neste artigo, oom exclusão dos que constam
.do Anexo TI, integrarão Parte Especial do Quadro de pessoal dos respectivos órgãos,
Art. 29 Continuam em vigor as demais normas do Decreto nv 57.645, de
1966.

ATOS DO

POD~R

Nt 39 sste decreto entrará em vi-

na data de publicação,
gadas as di.sposiçoes em contrárto..
s~a

gor

~evo

Brasilia, 4 de outubro de 196~;~45°
da ,Independéncia e 78':> da Repúhlica ,
B. CAST:<:LLQ BRANCO

cc-to» Medeiros Silva
Ademar de oueooz
Juracy Magalhães
Eduardo Lopes Rodrigues
Juarez Távora
severo Fagundes Gomes
Raymundo' Moniz de Araçõo ,
L. G. do Nascimento e Silva
Eduardo Gomes
JlIathias Joaquim da Gama e Silva
Paulo E9ydio Martins
Benedicto Dutra
João Gonçalves de Souza

Os anexos la que se refere o art. 10
foram" publicados no D. O. de 11 de
outubro de 1966.
"
DECRETO 'NQ 59.361 -

DE 4 DE

OUTUBRO pE' 1966

Declara de utilidade púb.lica, para
fins de âeeaproiaíação, a área que
indica.

O Presidente da República, usando
de suas atribuições legais e tendo em

vista o Decreto-Federal nv 3.363, de
21 de julho de 1941" com as alteraçêes da Lei número 2.7.86, de 21 de
maio de 1956, -decreta:

,Art. 1.9 Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de 1.5(}0 mã (hum
mil' e quinhentos metros quadrados) I

constituída dos lotes 5-B, 5-H, 8-N e
3-D da planta Sbalqueiro, com 22,00
tn (vinte e dois metros) de frente
para a Rua Dezembargador Motta,
por fundos irregulares, medindo em
sua maior extensão 87,00 (oitenta P.
sete metros), 'croquis nc a.oas da
Prefeitura Municipal de C li r i t i b a,
contendo edificação de alvenaria com
408,00 mz: (quatrocentos e oito metros quadrados), de propriedade de
Emilio otto Píetzsch e sua mulher
Marianne Erika Krug Pietzsch.. adquirido conforme registro nv 28,944.
de 6 de dezembro de 1949, Livro 3-H
da 1::< Circunscrição da Comarca de
Curfsíba.

ExECUTIVO

11

Art. 2.Q O imóvel acima, declarado de utilidade pública, destina-se à

instalação da sede própria da Delegacia Regional do Instituto Nacional de
Desenvolvimento Agrário (INDA), -no
Estado do Paraná.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 4 de outubro de 19M; 14l)~
da Independência e 7E~ da Hepública.
H. CASTELLO BRANC;O
Severo Façunâee Gomes
:QECRETO NQ 59.362 DE 4 DE
OUTUBRO DE 1966

Declara -de utilidade pública. - para
fins de desapropriação, imót'el destinado à ampliaçáo das instalações da Faculdade, de Odontologia
de Pelotas, da Universidade Federal do Rio, Grande do Sul.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição
Federal e na conformidade do que
dispõe o art. 6. Q do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as alterações que lhe foram íntraduzidas pela Lei no 2.786, de 21 de
maio de 19M, decreta:
Art. 1Q E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
Um prédio de propriedade da Ocoperatíva de Ensino Instituto Dr, Jorge Salis Goulart Limitada, situado na
Rua. RUY, Barbosa, 520, na Cidade de
[Pelotas, Estado do Rio Grande do
Sul. constante de uma casa de alvenaria. asso bradada, com
respectivo
terreno, que mede, de frente, na citada rua, vinte e um metros lineares
(21,00 ml) tendo, 110S fundos, a mesma dimensão, dando para a rua
Gonçalves Chaves; defrenteafundo, oitenta metros, lineares (80,00 ml) ,
limitado, de um lado pela RUa Tiradentes e, do outro com terrenos pertencentes à União .
Art. 2Q 0 imóvel, objeto do presente decreto, se destina à ampliação
. das instalações da Faculdade de
Odontologia de pelotas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Art. 39 tJ:ste decreto entrará em "
vigor na data da sua publica"ião,ti-

°
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cando revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 4 de outubro de 1966; 1459
da Independência e 789, da República.
H. CASTELLO BRANCO

Raymundo

Mi:miz' de Aragão

~ DE
OUTUBRO DE 1ge6

DECRETO N9 59. 363

4

DE

Declara de utilidade pública, pata Ims
de desapropriação, o imóvel que

menciona, necessório ao tâ inístérío
do Trabalho e Previdência S,ocial.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lbe cnnfere o artigo 87, inciso I. da Constituição F~
deral, decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,

de acôrdo com o art. se, combinado
com -o art. 5", alínea "h", do Decreto-lei nv 3.365. de 21 de junho de
1941, c imóvel ccmpreendendo terreno com 450,3ôm2 e benfeltorías com

área construída de 1. 158,81m2, localizado na Avenida Júlio de Castflhos
ns , 136, 144 e 150, na cidade de Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande. do
Sul.

Art. 29 O imóvel à. que se refere o
artigo anterior destina-se ao Ministério do Trabalho. e .Previdência Social.
Art. 39 Fica o Ministério' do Trábalho e Previdência Social autorízado
a promover
a
ãe'Japropriação. em
apreço, correndo as resnectívas despesas à conta da verba "vmmprêgo e
Salário" dêste Ministério,
que
se
destina, nos 'têrmoa da alínea "b",
do parágrafo 10, do art. 99,da Lei
nc 4.923, aoreaP'ô.l'elhamento das
Delegacias Regionais do Trabalho;
Art. 49 Ü presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em· contrário.
Brasília, 4 de outubro de 1966;
14.5 9 da Independência e 789 da República,
H.

CASTELLO

BRANCO.

L. G. do Nascimento e Silva.

DECRETO

N9

59.364 -

OUTuilRO DE:

DE 4 DE

1966

Transfere co Departamento de Agua!.'
e El'/.ergia Elétrica, do Estado de
Minas Gerais, concessão para distribuir energia elétrica,

o Presidente da República, usan-Ic
da atribuição .que lhe' confere o artigo 87, íncíso I, da Constituição, e
nos têrmos dós arts. 8'1 do Decretolei no 3.763, de 25 de outubro de 1941,
59 do Decreto-Iet nc 852, de 11 de novembro de 1938 e 19 do Decreto-lei
Ti9 7.062, de 22 de novembro de 1944,
decreta: '
Are. 19 Fica transferida ao Departamento de Águas e Energia Elétrica
.do Estado de Minas Gerais a concessão pará distribuir energia elétrica nos Munícípíos de Areado, Divisa NOva e Alterosa, no Estado de Minas Gerais, de que era titular a Emprêsa Fôrça e LuZ de Areado, Divisa Nova. e Alterosa Ltda., em virtude
do Decreto nc 42.978, de 31 de dezembro de 1959.
Art. 2Q E' autorizado o Departamento de. Águas e Bnergfa Elétrica
do Estado de Minas Gerais a const-uír os sistemas de transmissão
e
distribuição que se fizerem necessános.
~ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
características técnicas das novas
instalações.
§ 29 A energia elétrica será suprida
pela Centrais Elétricas de Furnas
Sociedade Anônima.
Art. 39 A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
'r - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
vias, dentro do prazo <te um (1) ano,
. a contar da data da publicação dêste
decreto; os estudos, projetos e orçamentos relativos às novas instalações.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro de trinta (30)
dias, contados da publicação do despacho. da 'aprovação da respectiva
. minuta pelo Ministro das Minas e
Energia.

ATOS DO PODER 'ExECUTIVO

FfI - Iniciar e concluir as obras'
nos prazos que forem marcados pelo
Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdc com os projetos aprovados e com as modificações que forem autorizadas.

Art, 2Q 1l::ste decreto entrará em vigor na: data de SUa publicação, revogadas as disposíçôes em contrário.
.Brasílía, 4 de outubro de 1966;
145Q da Independência .e 78Q da Repút.Hca..
H.

Parágrafo (mico. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrog<:Ld06 por ato do Ministro das Minas
e Energia.
'
Art. 59 As tarifas do fornecimento
.de energia elercica serão fixadas e
t!'ienalmenterevistas cc:e Divisão de
Aguas, de Depa-tamentc Nacional de
Agus,s e Em~rgia., com .a aprovação
do Ministro d<t:; Minas fi' Energia.
Art. 6l( 1tste decreto, entra em vi- ~
"gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de outubro de 1966;
.1459 da Independência e 78l( da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Benedicto Dutra.

DECRETO NQ 59.365
OUTUBRO DE 1966

DE

4

DE

parágrafo único .ao art. 39
do Decrete n 9 59.065, de 12 de agôSto de 1966.

_Acr~Sce

O Presidente da República usando
da' atribuição que lhe confere o ar-,
tígn 87, item r, da Constituição, e
nos têrmos do Decreta-lei nc 3.365,
de . 21 de. junho de 1941, alterado
.pela :Lei no 2. 786~ de 2 de maio de
1956, decreta:
Art. 19 Ao art. Scvdo, Decreto nú.mero 59.065, de 12 de agôsto de 1966,
fica acrescido o seguinte parágrafo
"único:
"Parágrafo único: A desapropriação a que se refere o presen-"
te decreto é considerada de urgêncía, para os efeitos do 'disposto no art. 15 do Decreto-lei
nl( 3.'365, de 21 de junho de 1941"
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CASTELLO BRANCO.

Benedicto Dutra.

DECRETO

N9 '59.366 DE
OUTUBRO DE 1966

5

DE

'

De~lara

de utilidade pública, para
fms de desapropriação pelo Depar~
tamento N acíoruü de Estradas de
Rodagem, a dreade terreno situada no Município de Petrópolis, Estado do Rio de 'Janeiro.

O Présidente da Repúblíca, usando
da atrfbuiçâo que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição Federal, e nos termos do Decreto-lei
nc 3.365, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lei n 92. 786, de 21
de maio de 1956, decreta:
Art. 19 Fica declarada .de utilidade pública, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, a área' de
terreno, com ·1. 820,.23m2 (mil oitocentos e vinte
metros e víntev e três
decímetros quaríradoo , aproximada'mente, com respectivas construções e
benfeitorias, de .proprredade átrtcuída aos herdeiros 'd'~ Dona Ana Marta
Kloh Forster, à altura do quilômetro
44 da rodovia Washington Luiz xantiga Rio-Petrópolis), no Município e
Comarca de Petrópolis, Estado do Rio
de Janeiro, conforme indicado na cópia 5-66, do desenho número 63-57,
da Resldêncla Rodoviária _de Santa
Cruz -·R.7-5.
Art. 2() A desapropriação a que se
refere o presente decreto é consíderada de urgência. para efeito do artigo 15, do Decreto-lei nv 3.365, de
21 de junho de 1941.
Art. 3\1 1t'3te decreto entrará em vi~
gor na data. de sua publicação, revogadas ás disposições em contrário.
Brasília, 5 de outubro de 1966;
145Q da Independência, e 78Q' da Repúb1i.ca.
H. ·CASTELLO· BRANCO.

Juarez, Tavora.
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DECRETO NQ 59.367 -

DE

DO PODER

5

DE

OUTUBRO DE 1966

Institui normas para -a elaboração
do Prcçramá de Investimentos PÚblicos 'para 1967.

. O Presidente da .Sepública. usando
da. atrlbuícão que lhe confere o artigo 87; ínciso f, da Constituição Federal, e de acôrdo com o disposto na
Lei nv 4.320, de 17 de março de 1964,

decreta:
Art. 19 As. entidades autárquicas,
paraestatais, sociedades de economia
mista e emprêsas com autonomia fl- nanceira e adminíatratíva, cujo capital social pertença parcial ou integralmente à União. deverão enviar,
até 30 de novembro de 1966, seus
orçamentos para o exercícío de 1967,
ao Ministério Extraordinário para o
Planejamento e Coordenação Econômica, especificando Os projetos e
os programas de produção.
Art. 29 As emprêsas e autarquias,
definidas no art. 19 dêste decreto e
no art. 107 da Lei -nv 4.320, informarão o detalhamento da previsão
de" sua receita e despesas para o
exercício de 1967, baseado na citada
Lei de 17 de março de 1964.
Art. 39 Os órgãos da Administração Central deverão apresentar até
30 de novembro de rJP66 informações
sôbre o programa "de aplicação de
seus recursos não constantes, do Orçàmento da União, bem como a previsão de desembôlso trimestral em
todos seus projetos e atividades.
Art. 4Q As especificações e ínformações solicitadas nos' arts. 19 e 39,
constarão de formulários a serem
divulgados por Portaria do Mínistério Extraordinário para o. Planejamento e Coordenação Econômica até
7 (sete) dias após a publicação dêste
decreto.·
"
Art. 59 A aprovação dos orçamentos das entidades autárquicas ou paraestataís, na forma estabelecida pelo

art. 107 da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964, ficará condicionada' ao

cumprimento das normas estabelecidas neste decreto.
Art. 69 O presente decreto entrará
em vigor na data' de sua publicaçâo,

EXECUTIVO

revogadas
trário.

as

disposições em con-

Brasília, 5 de outubro de 1966;
1459 da Independência e 78'? da Re_
pública.
H.

CASTELLO BRANCO.

Carlos Medeiros Silva.
Zilmar de Araripe Macedo .
Ademar de Queiroz.
JuraC1J Magalhães.
Eduardo Lopes Rddrigue.'r.
Juarez Tavora.
seocro FagundeS Gomes.
Raymundo Monizde Aragão.
L. G. do Naecímento e Silva.
Eduardo Gomes.
Paulo EilYdio Martins.
Mathias Joaquim: da Gama
Silva.
Benedicto Dutra.
José Naeareth. Teixeira Dias.
JOãO'.Gonçalves de Souza;

DECR:ETO N9 59.368 OUTUBRO DE 1956

DE

5

DE

Déclara de. uiiluicuie pública, para fins
de desaproprzaçao pelo Depürtamen-:
to Nacional de Estradas de Roàaçem, área de terreno situada no
Município de Teresõpolis Estado do
Rio de Janeiro.
'

O Presidente .da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o arttgo
87, mCl~o I, da Constituição pederal,
e nos termos do Decreto-lei nv 3.365,.
de 21 o' junho de 1941, modificado
pela Lein'? 2.786, de 21 de' maio de
1956, decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desaproprtaçâo
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a 'área de terreno
medindo aproximadamente 516,00 ma
(quinhentos e dezesseis metros quadrados) situada no subtrecho .da Hodovía BR-393, antiga BR-4, RJ Teresópolís-São José do: Além Paraíba,
km. 13,3, entre as estacas
6ô5+15,<J5 a 666+7,75, no Munícípto de
'I'eresópolts, Estado do "Rio de Janeiro,
de propriedade atribuída a Adriana.
Bertoni de Oliveira, alcancando as
benfeitorias nela contidas, bem como
a das jazidas de areia e cascalho, pedreiras e aguadas, ainda que fora da
faixa de domínio, cujo' material se
torne necessário à execução da aludio

••

1&
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da obra rodoviária, conforme planta
mtegrante do Processo nc 56.324-63-

DNER·

Art. 29 A desapropriação a que se
refere o presente decreto, é considerada de urgência para efeito do artigo 15 do jjacreto-Ieí nc 3.3,65, de 21
de ,junho de 1941.
DECRETO N9 59.369 _

Art. '{I? f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de outubro de 1966; 145~
da jndependêncía e 739 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
Dr~

5

DE oUTUBRO DE

1966

.Aprova os orçamentos dos Conselhos tceçvnuus de Economistas Protsseio. nais
1~ e 3~· tceçiõee

daS:

O Presidente da Repucnca, usando da atribuição que lhe confere o
a.ri. 87, item I, da Constatuiçâo, nos termos do art. 107 da Lei número
;;;1.320. de 17 de março de 1964, e de acordo com o disposto no Decreto' número M.397, de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535,
de 11 de jenerri de"'1965, decreta:
Art; 1Q Ficam aprova-dos, conforme os quadros anexos, os orçamentos
;lQr3 o exercício de 1566, COR Conselhos Regionais de Economistas Proüssíonaís das 11;1 e 3~ Regiões, autarquias federais vinculadas ao Mínístérto
do Trabalho e Previdência Sccíal ,
AIt. 2° aste decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadM as disposições em contrário.
Brastliac de outubro de 1966; 146,Ç· da Independência e 789 da República.
ô

H. CAsTELLO BRANCO

I

L. G. do Nascimentc e SiZva \

Os anexos a que se refere o art. 1Q foram publicados no D.O. de
17-10-19(;6.
DECRETO

N9 59.37u DE 5 DE
OUTUBRO DE 1966

ccetrcrcnte

Mês

P"MNica os índices de atualização monetária dos salários dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, -na forma
estabelecida no Decreto-lei n Q 15,
de .29 de iulho de 1966 e dá outras
providéncias.

O President-e da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição e tendo
em 'vista o disposto no artigo 1Q do
Decreto-Lei nv 15. de 29 de julho ue
1úô6 decreta;
x
Art. 19 Para reconstituição dos ealártos reais médios dos últimos ~4
rvtnte e quatro) meses, conforme eS
tabelecído no artigo 19 do Decretc-let
nv 15, de 29 de juI!10 de 1966. serão
utilizados os seguintes coeficientes.
aplicáveis aos salários dos meses correspondentes, para os acôrdos cclettVOE de trabalho ou decisões da Justiça
do Trabalho, cuja -vígêncte termine
no mês de outubro de 1966.
R

Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

de
de
de
de
de

de
de

Maio
Junho
Julho
Agôsto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

de
de
.de
de
de
de
de

.Janeíro

de
de

Fevereiro
Março
Abril

Maio
Junho
Julho

Agôsto
Setembro

de
de

1964
1964
1964'
1965
1965
19'65
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1966

196&
1966·

de 1966
de 1966
de 1966
de 1966
de 1966
de 1966

2,2~

2,12
1,97
1,83

1,78

1,6&
1,59
. 1,55
1.52
1,48
1,47

1,41
1,39
1,38
1,35
1,29
1,24
1,19
1,14
1,11
1,09
1,O~

1,03
1,00
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DECRETO N9 59.372 -

Parágrafo único. O salário médto
a ser reconstituído será a média arttmétíca dos valôres obtidos pela aplícaçâo dos coeficientes acima aos salários dos meses correspondentes.
Art. 29 :G:ste' decreto entrará em vtgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 5. de outubro de 1966; 1459
da Independência e 7SQ da República.
I-I.

OUTUBRO

DE 7 DE

1966

o Presidente da República, usando

~g:~tz;'i~~~~lc~~ti~~ ~~il~~re;

Eàuardo topes Roâríçuee
L. G. do Nascimento e Silva
.J. de Nazareth S. Dias

DE

5

DE

OUTUBRO DE 1966

Abre ao Ministério das Relações Ex:'
teríoree "o crédito especial tie .....
Cr$- 10.000.000 pare atender a deepesas- decorrentes _âa visita do Presidente da República ao Chile e ao

I

Uruguai.

o Presidente da República, usando
da autorização contida na. r.ei numc,
ro 4.910, de 17 de dezembro de. 1965,
e tendo ouvido o Tribunal de Contas da União, nos têrmos do art.93
do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 109 Fica aberto ao Mínístér lo
das Relações Exteriores o crédito especial de Cr$ 10.000.'000 (dez milhões
de cruzeiros) para atender às despesas decorrentes' da visita ao Chile e
ao Uruguai, do Senhor Doutor Joáo
Belchior Marques Goulart Presíttente
da República.
Parágrafo único. O crédito especial
de que trata êste artigo será regfstrado pelo, Tribunal de Contas e distribuído "automàticamente à Delegaela do Tesouro Brasileiro em Nova
York.
Art. 2Q nste decreto entrará -cm
vigor n..i data de sua publicaçao, revogadas as disposições em contrário;
Brasília, 5 de outubro de 1966; 14:5Q
da Independência e 789 da República;
H.

DE

Abre, pelo Minietérío da Educação e
Cultura, o crêdito especial de ....•
, Cr$ 360.000.000 para atender a aeepesas com a desapropriação dos ter.
r(NOS onde foram travadas as Ba.
talhas dos Gtuirarapes,

OASTELLO BRANCO

DECRETO N9 59.371 -

EXECUTIVO

tende ouvido o Tribunal de Contas,
nos têrmoa do art. 93 do Regula..
menta Geral' de Contabilidade PÚ~
bfíea, decreta:
Art. 19 Fica aberto.. pelo Ministério
da Educação e Cultura, o crédito es.,
pectal de 'Cr$ 360.000.000 (trezentos
e sessenta milhões de cruzeiros), para
atender a despesas com a desapropriação dos terrenos onde foram travadas as Batalhas dos Guararapes, no
Município de daboatâo, no Estado de
Pernambuco, declarados de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
pelo Decreto nv 57.273, de 1.6 de novembro .de 1965.
AFt. 2Q O crédito especial de que
trata o artigo anterâor cserá .automaticamente registrado .pelo 'I'ríbunal de
Contas da União e distribuído ao Tecouro N.àcional.
Art. 3? O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrariO.

.

Brasília, 7 de outubro de 1966; 1459

da. Independência e 78:?, da República.
, H.

CASTELLQ BRANCO

Octavio Bulhões
Guilherme Canedo Mágalhães

DECRETO NQ 59.373
OUTUBRO DE

DE 7 DE

1966

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União "a aceitar a doação do terreno
que mencicna, situado no Municipio
de Tambaú, seiaao de São Paulo.

CASTELLQ BRANCO

Juracy Magalhães

octaoto Bulhões

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

Atos DO PODER 'ExECUTl'JO
Federal e de acôrdo com os ar tígo.s
'1.165 e \.180 do Código Civil, decreta:

Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar 2doação Que, em face da Lei nc 293, de
22 dE' agôsto de 19ÔO, ? Munícrpio d;:;
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Art. 2 9 A Sociedade continuará iIL
tegralmente sujeita às leis e eos regutamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle decreto.
Brasília; 10 de outubro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLQ BRANdo

Tambaú, Estado de Suo Paulo, q ter
fazer à União Federal, de um terreno
com a área de 3ü(l m2 (trezentos metros quadradas), situado na esquina
da Rua 13 de maio com José Leprt,
Paulo Egydio Martins
naquele Município, tudo de acôrdo
com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da
DECRETO N.9 59.375 - DE 10 DE
Fazenda sob o nv 239.797, de 1965.
OU:rUBRO DE 1966
Art. 29 Destina-se
terreno a que
Concede à North British & Iâerccnse refere o artigo anterior à instalatiie lnsurance.
Company Limited
ção da Agência Postal Telegráfica local, já construída.
autorização para aumentar o capital destinado às. suas operações de
'grasíha, 7 de outubro de 1966; 1459 .
8CG,UTOS no Brasil.
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
o Presidente. da República, .usando
ooiaoío B't~lhões
da atribuição que lhe' confere o artigo 87, inciso I, .da Constituição, e
nos termos do Decreto-Ieí n.c 2.063,
DECRETO N9 59.374 - DE 10 DE
de 7 de março de 1940, decreta: .
OUTUBRO DE 1966
Art. 1.9 E' concedida à North Brttíah & Mercantüe Insurance CompaConcede à North BTitish & M erccany Límrted, com sede em Londres,
tüe tnsurance Company Limited
Inglaterra, autorizada a funcionar no
onüorizaçtio para aumentar o capital destinado às suas operações de . Brasil pelo Decreto n.c 15.127, de 22
de novembro de 1921, autorização paseguros no Brasil.
ra aumentar o capital.' destinado às
suas operações de seguros no Brasil,
O Presidente da República, usaude crs 62. OüiJ. O{H) (sessenta e dois
do. da atribuição que lhe confere o
milhões. de cruzeírosi para Crg ....
artigo 87, íncíso t, da Constituição, .a
nos têrmos do Decreto-lei' nc 2,063,
109.000. 000 .cento e nove milhões de
cruzeiros), por Iôrça da Lei n.c 4.357,
de ,7 de março de 1940, decreta:
de 16 de julho 'lê lS64.
Art. 19 11: concedida à North Biltish & Mercantile Insurance OompaArt. a. A Socíedaoe continuará inny Limited, com sede em' Londres,
tegralmeute sujeita às leis e aos 1'13,·
Inglaterra, autorizada a funcionar 110
pulamentos vigentes, ou que venham
Brasil pelo Decreto no 15.127, de ~2
a vigorar, sôbre o objeto da autorfde novembro de 1921, autorização
zaçâo a que alude aquêle decreto ~
para aumentar O 'capital destinado às
Brasnta, 10 de outubro de 1966;
suas operações de seguros no Brasil
145." da Independência ,e' 78.9 da Rede Crg 109.000.000 (cento e nove mipública.
lhões de crUZei1'O'3) para
.
crs 139,000.000 (cento e trinta e nove
:q. CASTELLO Búj~Nco
milhões de cruzeiros), por fôrça da
Paulo Egydio MaTtins
Lei nv 4.357, de 16 de julho de 1964.

°

DECRE"TO Nº 59.376 -

DE 11 DE

OUTUBRO DE

1966

Aprova o orçamento do Departam.~1~to Nacional de Obras Contra as Sêcas.

Q Presidente da República, Usando da atríbuiçâo que lhe confere o ar.,
ttgn 87, item 1, da Constituição, nos têrmos do artigo 107 da Leí número

i8
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4.320, de 17 de março de 1961, c de acôrdo com o disposto no Decreto número 54.397 de 9 de outubro de 1964, alteradopelos de .números 55.534 e
55.535, de 11 de janeiro de 1965, decreta:

Art. 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento para o
exercício. de 1966, do Departamento Nacional de -Obras Contra as Sêcas, au,
tarquía federal vinculada ao Ministério da Viação e Obras Públicas.

Art. z» zstc decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo,
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de I9Bn; 145"1 da Independência e 7gf~ da República.
H. CA8'J'ELLO BRlINCO

Juarez

raoor«

o anexo a- que se refere o art. 1Q foi publicado no D.O. de 17-10-1966.

DECRETO N9 59.377 O~RO

DE

11

DE

DE 1966

Autoriza o Serviço do Patrimônio {Za
União a aceitar
doação do terreno
que menciona" situado no lJunicipio
de Nôvo "Horizonte, Estado de São
Paulo.

a

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, -da Constituição Federal e de aeôrdo com os arts. 1.165
e 1.180, do Código Civil, decreta:
Art. lQ Fica o serviço do Patrtrnônio da União autorizado a acertar, a
doação que, de acôrdo com a Lei número 232, de -5 de novembro de 1956,
o Município de Nôvo Horizonte, Estado de São Paulo, quer fazer à unUío
Federal, de um terreno com a área
de 350m2 (trezentos e cinqüenta metros quadrados) , situado na Praça 'Rio
Branco, esquina com a Rua 28 ue Outubro, naquele Munícípío, tudo de
acôrdo com os elementos constantes do
processo protocolizado no Mímstérío
da Fazenda sob o nv 242.513-965.
Art. 2Q Destina-se () terreno a. que
se refere o artigo .antertor à construção de um prédio para a instalação
da Agência Postal Telegráfica local.
Brasília, 11 de outubro de H3'Sô; 1459
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
Octavio

»ianoe«

DECRETO NQ ,59.378 OUTUBRO DE

DE 12 DE

1966

Altera o Regulamento da Escola de
Especialistas de Aeronáutica
O Presidente da República, usando das 'atribuições que lhe confere o
artigo 87, item _I, da Constituição
Federal, 'decreta:

Art. 19 Acrescente-se ao artigo 14
do Regulamento da Escola de' Especialistas de Aeronáutica, aprovado
pelo Decreto nc 31.951, de 18 de dezembro de 1952 e alterado pelo Deereto nv 56.516, de 28 de junho de'
1965, um parágrafo único com a seguinte redação:
"Parágrafo único. No Interêsse do
Ensino, a 3lJ. e 4lJ. séries poderão ser
realizadas em outras Organizações,
ouvido o Estado-Maior da Aeronáutica."
Art. 2(1 :Ê:ste Decrete entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 'disposições em contrário.
/ .Brasílía, 12 de outubro de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
Edua.rdo Gomes
H. CA8TELLO BRANCO
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DECRETO W" 59.379
OUTUBRO DE 19'Ô6

-r ,

DE

12

DE

promulga o Protocolo _ àdicional., '10
Tratado sôbre ligaçao
f errovzana,
de 2-5 de fevereiro de 1938, com a
Bolívia.
O Presidente "da República
Havendo o congresso Nacional
aprovado pelo decreto legislativo número 79, de 19'65, O Protocolo adicional ao 't-ratado sôbre ligação ferroviária, de 25 de fevereiro de 1938,
assinado com a Bolívia, em La Paz,
a 23 de julho de 1964;
. E havendo o Govérno Boliviano
igualmente aprovado o referido, protocolo;
Decreta que o mesmo, apenso por
cópia -ao presen-te Decreto, seja cumprido e executado tão inteiramente
como nêle se contém.
jjrasília, 12 de outubro de 1966;" 1459
da Independência e 789 da República.
H. CA8TELLO BRANCO
M. Pío correo

o anexo a que se refere o texto' foi
publicado no D.a. -de 12-10 e republicadono de 4-11 ~66.
DECRETO N9 59.380 OUTUBRO DE 1966

DE

12

DE'

Transfere da Termoelétrica de Charqueadas S. A. para a Termoelétrica de Alegrete S. A. a auicriznçâo
para montar usina termoelétrica
em Alegrete.

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

go 87, inciso I, da Constituição, e nos
termos 1-0,') artigos 59 do Decreto-lei
nc 852, de 11 de novembro de 1938, e
10 do Deoreto-leí no 2.281,· de 5 de
junho de 1940, decreta:
Art. 19 Fica transferida para a
Termoelétrica de Alegrete S. A. a
autorização para montar uma usina
termoelétrica. em Alegrete, ..muntcípto
do mesmo nome, Estado do Rio Grande do Sul, bem como construir as linhas de transmissão' e subestações
necessárias ao" suprimento õos erste-

mas de dístrtbulçâo dentro da área
.de influência da referida usina, conrerfda à Termoelétrica de Charqueada S.A. por fôrça, do Decreto número 56.640, de 5 de agôstc de 19B5.
Parágrafo úmco. Em portaria do
Ministro das Minas e Energra, após a
aprovação dos projetos, serão determinadas as caractertstícas técnicas
das instalações.
Art. 2Q OS bens e instalações em
nome da 'I'ermceletrica de Charqueada S. A., que no momento existirem
em função exclusiva da produção e
transmissão de, energia- da usina termo-Iétnoa de Alegrete, ficam autorizados a serem transferidos para a
Termoelétrica de Alegrete S. A.
Art. 39 A permissionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) Vias, dentro do prazo de dois (2)
anos, a contar da data da publicação
dêste decreto, os estudos, projetos e
orçamentos relativos
usina termoeiecnca, linhas de transmissão e subestações.
II - Assinar o contrate dísclpünar
da autorização dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicaçâcvdo despacho da aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro das
Minas e Energia.
In - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministro das Minas e Energia,
executando-se de acordo com GS projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato dó Ministro das Minas
e Energia.
Art. 49 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia, com
aprovação do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 59 reste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
"
Brasilia, 12 de outubro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
ã

H.

CASTELLo 'BRANCO

eeneascto Dutra
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DECRETO NQ 59.381 -JjE 12
OUTUBRO DE 1966

PODER EXECUTIVO

DE

Concede reconhecimento à Faculdade
de Medicina de Pelotas.

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artlgo 87, nv

I,

da

Constituição Fe-

deral, e nos têrmos do artigo 28 do
Decreto-lei nv 421, de 11 de maio de

Art. 19 E' concedido reconhecimento à Faculdade de Medicina de
Pelotas, n-o Estado do Rio Grande do
Sul.

Art. 29 Este decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 12 de outubro de 1966;
1459 da Independência c 789 da República.

1938, combinado com o artigo 14 da
Lei nc 4.024, de 20 de dezembro de

H.

issi, decreta:

Guilherme Canedo Magalhães

DEORETO N'! ~59. 382 -

DE

13

CASTELLO BRANCO

DE OUTUBRO DE

19ô{}

Aíwova os orçamentos dos Institutos de Aposentadoria- e Petisõcs dos BancárioS, dr;;] lruiustruirios e dos respectivos Conselhos
Piscais.
o presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87 Item I, da Constltuiçãov.nos termos do art .107 da Lei nv 4.320, de
17 de março de. 1964. e dn acôrdo com o disposto no Decreto n? 54.397,
de 9 de' outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535-, de, 11 de
janeiro de 1965, decreta:
Art. 1\1. Ficam aprovados, conforme os quadros anexos, os orçamentos
para o exercício de 1966, doe Institutos de Aposentadoria e Pensões dos
Bancárros. dos Indusunártos e dos respectivos Conselhos Fiscais, autarquias federais vinculadas ao Ministério do Trabalho e Previdência social.
Art. 29. .:E:ste decreto' entrará em vigor na data de sua publicação, re-.
vogadas as disposições' em contrario.
Brasília, 13 ele outubro de 19fi6; 1459 da Independência e 73-9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

L. _ G. do Nascimento e Silva

Os anexos a que se refere o art. 10 foram pU"blicados no
de outublU de 1966.
DECRETO N9 59.383 -

D.O.

de 19l

DE 13 DI!. OUTUBRO ns 1966

Aprova os orçamentos dorl Institut.os de Aposentadoria e Pensões dos, Comeresãríos, dos Ferroviários e Empre!Jados em Serviços Públicos e dos resiecnooe coneett.oe Fiscais.

o Presidente da República, usando da atrrbuíçâo que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei nv 4.320, de
17 clt,; março de .i.964, e ele acôrdo com o disposto no Decreto no 54.397, de
'9 de outubro de 1964, alterado pelos de nos 55.534 e 55.535, de 11 de janeiro de 1965, decreta:
Art, 19 Ficam aprovados, conforme os quadros anexos, os orçamentos
para o exerctcto ue 1966, dos Institutos de Aposentadoria e Pensões dos Comerciárfos, dOS Perroviártos e Empregados' -em serviços Públicos e dos re,spectrvos Conselhos Físca.s, autarquias federais vinculadas ao Ministério do
Trabalhe e previdência Social.

ATOS

Os anexos a que se refere
de outubro de 196~.
DECRETO

N9

21

DO PODER ExECU'l'IVO

O

art. 19 foram publicados no D .01. de

59'.384 _

DE

13

DE OUTUBRO DE

~'1

1966

Aprova os orçamentos dos Institutos de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Carças, dos Marítimos e, dos respectivos Conselhos Fiscais.

o Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o arta-

go B'i, item I, da Constituição, nos, têrmos do art. 107 da Lei nv 4.320, de
17 de março de 19lH, e de acôrdo com o disposto 'no Decreto nv 54.397, de
9 de outubro de 1964, alterado pelos de nvs 55.534 e 55.535, de 1-1 'de janeiro
de 1965, decreta:

Art. 19 Ficam aprovados, conforme os quadros anexos, OS orçamentos
para o exercício de 1966, dos Institutos d-e Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas, dos Marttímos e dos respectrvo- Conselhos Fiscais, autarquias federais vinculadas ao Mímstérlo do Trabalho e
Previdência Social.
Art. 2° ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas' as' disposições em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1966; 1459 da Independência e 789 da ~epública.
'
.'.
H. CASTELLO BRANCO

L. G. do Nascimento e

Os anexos a que se refere
de outubro de 19'6:6.
DECRETO

N.9 59.3'85
DE
OUTUBRO .DE 19üi3

suxa
O
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art. 19 foram publicados no D.O. de 21,

DE

Exclui do Plano Preferencial de Se1 ~
viços e Obras do
Departamento
Nacional de Obras de Saneamento,
obras que menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que Ine contere o artigo 87 Inciso I, da Constituição,
j

_

decreta;

Art. 1.9 Ficam excluídas do Plano
Preferencial de Serviços e Obras do
Departamento Nacional de Obras de
Saneamen to, aprovado pelo Decreto'

n.c 57.587, de 6 de janeiro de 19B6,
as seguintes obras e serviços:
I - No Estado da Bahia:
Barragem de Pedras.
II - No Estado do Paraná:
-:. Barragem é Túnel
õaptvanCachoeira.
III - No Estado do Rio de Janeiro:
- Barragem do rtosai.
IV - ' No Estado do Rio Grande do

Sul:
Barragem do Passo Fundo.
Barragem de Itu.

ATOS DO POD:eR EXECUTIVO

Barragem Furnas do Segrêdo .
Canal de Adução à Central de
Laranjeiras.
. - Comportas da barragem Maia
Filho.

Barragem Ernestína (concretagem da soleira).
Barragem Santa Cruz.
V,- No Estàdo de Santa Catarina:

- Barragem Chapecõaínho.
- Barragem Alto Garcia.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1966;
145<:' da Independência e 789 da República.

l:I.

'CASTELLO

BRANCo

DECRETO N9 59.386 - DE 13 DE
OUTUBRO DE 19'66
Autoriza o funcionamento da Faculdade de Direito do oeste lie Minas, em Dínmopotis,

O presidente da República" usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição Federal, nos têrmos do artigo 23 do
Decreto-lei n. 9421, de 11 de maio
de 193?, combinado com o art. 14 da
Lei n.c 4.024, de 20 de dezembro de
19-61, decreta:
Art. V?' E' concedida autortzaçao
para o funcionamento da Faculdade
de Direito do Oeste de. Minas,
na
Cidade de Dívinópolis, Estado de Minas, Gerais.
Art. 29 zste decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, < 13 de outubro de 1966;
1459 da Independência- e' 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Guilherme Canedo M aqcünães

Juarez Távora

DECRETO N959.Z87 -

DE 13 DE OUTUBRO DE 1966

Retifica a classiftcaçãc dos caTgos-de nível- superior do Ministério da Aeroruuütca, cimnxuta peú-, Decreto n9 54.285, de 14 de setembro de 1964.
alterada pele de nf 5,5.196 de 10 de dezembro de 19M. e dispõe sôbre
o enquadramento de seus atuais ocupantes.
.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da constítuíção, e de acôrdo com o art. 99 da. Lei no 4.345,
de 26 de junho de 1964, eresoectíva regulamentação, decreta:
Art , l\) Fie:>, retificada na forma dos anexos, a classificação dos cargos d- nível superior do Quadro de Pessoal - PartePel'manente - da
Mínísterío da Aeronáutír a, .bem como a relação nominal de seus resncctívos ocupantes.
Art. ~Çl O órgão de pessoal competente apostdlará os títulos dos servídores abrangidos f.!or êste decreto, e expedirá portaria declaratória aos quo
n2.0 os possuírem
Art. 39 A retíficaçâo prevista neste decreto prevalecerá a, partir de
1 de Junho de 1964 salve quanto às, readaptações e provimentos efetuados
postenormen-e a essa, data
Art. 49 àste decreto entrara em vigor na data de sua publicacâo. revcgadas as dísposíçôes e,n contrário
Brasília, 13 -de outubro de 1966: 145i? da, Independência e rav da Repú-

enca.
H

CASTFLL0

BRANCO

.Eduardo Gomes

Os anexos a que se refere o texto, -inelueive II relação nominal do ar-r
tigo ,10, foram publicados no D.O. de '25-10 e reto no de 7-11-'66.

ATOS
DECR~O

N.9 59.388

-r-

DE 13 DE

OUTUBRO DE 19,66

Altera o Decreto n.c 39.687, de 7 de
agósto de 1956, que criou o Instt~
tuto de Matemática Pura-

eApl1~

cada.

o
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Presidente da República, Usando
da atribuição que lhe confere o' artigo 87, item I, da Constttuiçâo Federal. decreta:
Art. 1,1" Fica alterado o Decreto
n.? 39.687, de 7 de agôsto de 1956,
'que criou o Instituto de Matemática
pura e Aplicada (IMPA) no Oonse.jho Nacional de pesquisas, nos têr'mos do Regulamento aprovado pelo
Decreto n.c ·5-6.122, de 27 de, abril
de 199"
Art. 2.9 O nvIP A será dirigido por
um Diretor nomeado em comissão,
terá por' finalidade o ensino e a investigação científica no. campo
da
matemática pura e -aplicada, assim
como a difusão - e aprimoramento da
cultura matemática no País.
Al't. 3.9 Par-a reaüzaçâo de seus
objetivos, o IMPA exercera as atividades seguintes, sem prejuízo de outras, que, nos termos dôate Decreto,
vierem a ser postas em 'prática:
I - Organização e execução de
pesquisas por -seus membros e por
pessoal transttõrfamente vinculado ao
Instituto;
TI Elaboraçaode currtcuros e
realização. de cursos de pós-graduação, bem como de CUlOSOS avançados
extrá-currrculares:
IH· - Promocâo de conferências e
de reuniões cientificas de âmbito regtonal;' nacional ou ínternacíonat:
IV - Intercâmbio de pessoa! científico. por meio de estud-o e missões
científicas, no Pais e no extcrtcr:
V - Organização e manutenção de
uma biblioteca especializada;
VI - Publicação de apostilas, rsvistas, livros e outros trabalhos per-tlnentes às suas finalidades.
Parágrafo único. Afim de atender
à realização dos objetivos do nJIPtA,
poderá o Conselho Nacional de Pesquisas firmar convênios; acõrdos ou
contratos 'com entidades públicas ou
particulares.

Art. 4.9 O IMPA terá a seguinte
estrutura básica.:
I Conselho Técnico Científico
(OTO) .

II - Diretoria (D).
In - Corpo Científico (CCi).

IV

-

Serviço de Admímatraçãc

(SA) .

V - Biblioteca (B).
Art. 5.9 O IMPA terá o seu Regimento, elaborado pelo Conselho Técnico Científico (CTC) , apreciado pelo
Conselho Deli-berativo do Conselho
Nacional" de Pesquisas .e submetido à
aprovação do Presidente da República .
Art. 6.º Quando se fizer necessário,
o IMPA poderá promover, por intermédio dó Conselho Nacional de Pesquisas, a requisição de servidores públicos, nos termos das disposições
legais en: vigor.
Art. 7.º A orientação e o planejamento das atividades do IMPA caberá ao Conselho Técnico Cientifico
(CTC) , composto de sete (7) membros, a saber: o Diretor do IMPA,
na qualidade de membro nato, e mais
seis (:5) membros, d-esignados pelo
Presidente do Conselho Nacional de
;esquisas, com
mandatos de três
,3) anos.
Art. 8.9 Os recursos financeiros pa- .
ra a .manutenção e desenvolvimento
dos serviços do IIv.rPA serão provenientes de:
I Recursos financeiros destinados pelo CNPq, que serão efetivados
nortmeío de adiantamento ou 'requtesições nos têrmos das leis e" dos re- ,
gulamentos em vigor;
II - Auxílios ou subvenções provenientes de :dotações orçamentárias
que lhe forem atribuídas pela União,
pelos Estados ou pelos Muntcípíos:
lU - Doações, legados OU outros
auxílios, com ou sem fim especial,
que receber de quaisquer pessoas tísicas ou jurídicas;
IV - rendas eventuais de outra'
natureza.
S L9 Os recursos à disposição do
[MPA s6 poderão ser utilizados para
realização de' suas finalidades próprias.
S 2.9 Os recursos não utilizados du-.
rante o exercício financeiro
serão
incorporados· ao Fundo 'Naclonal de
Pesquisas.
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3.Q A utilização dos recursos nnancelros atribuídos ao !MP A será
objeto de prestação de contas trimestrais ao CNPq, até o dia 20 do mês
subseqüente ao trimestre anterior.
§ 45' A prestação de contas retatlva ao exercício deverá ser etanoê

tada e apresentada ao CNPq, medi-

ante Balanço Geral Anual, até o dia
20 de janeiro do exercício seguinte.

Art. '9.Q A utilização dos recursos
financeiros atribuídos ao IMPA pelo
Conselho Nacional de Pesquisas, será
feita, anualmente de acôrüo com o
orçamento proposto pelo Conselho
Deliberativo e aprovado de acordo
com a legislação em vigor, devendo
figurar, destacadamente, nos balanços gerais do Conselho Nacional de
pesquisas, para fins de prestação de
contas.
Art. 10. Ficam asseguradas
ao
nVfPA, como órgão do Oonselao Nacional de, Pesquisas, as prerrogativas
e vantagens que a êste compete, nos
têrmos da Lei n,c 4.533, de 8 de
dezembro de 1964.

Art. 11. aste decreto entrará em
vigor' na data de sua publicação revogadas as' disposições em contrãrlo.,
Brasília, .13 de outubro de 1966;
1459 . da Independência e 789' da. República.
H.

CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 59.389 - DE 13 DE
,
OUTUBRO DE 1966

R.EGIMENTO DO INSTITUTO DE
MATElVlATICA PURA E APLICADA
CAPÍTULO I

Da Finalidade

Art. 19 'O Instituto de Matemática
pura e Aplicada: (IMPA), criado pelo
Decreto nv 39.687, de 7 de agôsto de
1956, alterado pelo Decreto nc 59.388,
de 13 de outubro de, 1966 tem por nnalídade o ensino e a investigação
científica no campo da matemática
pura e aplicada, .asstm como a diíusão e aprimoramento da cultura matemática no País .
§ 19 O IMPA é órgão subordinado
técnica, cíentífíca e admmtstrativamente' ao Conselho Nacional de Pesqutsas (CNPq), ex vi do art. 21 da Lei
n? 4.533, de 8 de dezembro de 1964.
§ 29 Para atender à realízacáo elos
seus objetivos o H/IPA poderá, mediante autorização do CNPq e por
delegação dêste, estabelecer acôrdoa
ou convênios de cooperação com entidades públicas ou privadas, nacíonaís
ou estrangeiras.
CAPÍTULO II

Da Organização

Art. 29 O IMPA terá a seguinte
organização:
I Conselho Técnico Cientifico
(CTC) ;

II _. Diretoria (D);
In -r- corpo Científico (CCi);
IV - serviço de Admíniatracâo
Aprova o Reçimento do Instituto de
(SA), qUe compreende:
Matemática Pura e A.plicada.
a) Seção Administrativa (BAd);
b) Seção de publicações (SPb);
o Presidente. da República, usando
c) Zeladoria (z)'.
da atribuição que lhe confere .0 ai tiV - Biblioteca (B).
go 87, item I" da Constituição, decreta:
Art . 39 O IMPA será dirigido por
um Diretor 'de livre escolha do PreArt. 19 Fica aprovado o Regimensidente do Conselho Nacional de vesto do Instituto de Matemática Pura.
e Aplicada subordinado ao Conselho . quísas e por este nomeado, em comissão, na forma da legislação vigente .Ó:
Nacional .Ie PI;:$C!.ttisas, que com êste
baixa.
Parágrafo único. 'O Diretor terá um
Secretario de sua livre escolha e deArt. 29 Jtst::.- decreto entr-ará em vísignação.
gor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Art. 49 A Diretoria (D) funcionará
Brasília, 13 de outubro de 1966; 1459 sob supervisão imediata do Diretor do
IMPA e disporá de dois (2) Asstatenda Independência e 789 da Repúbl!ca.
tos Técnicos de sua livre escolha e
H. CASTELLO BRANCO
designação.
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p..x t 59 O serviço de AdministraÚSA) terá um. Chefe diretamen~e
;1.100rdinadO ao DIretor e de sua 11·
vre escolha.
parág~rafo único. As Seções e a z~.,
lad0ria do se .víço de Admínístreçâo
(SA) terão, respectivamente, Che.fes
e Encarregado.
Art. 69 A Biblioteca (B)ter.(t um
onere e será diretamente subordtnada aõ D ~retor .
'§'o

C';...PÍTULO DI

Da

Competência dos órgãos
SEÇÃO I

Do conselho Técnico científico

Art. 79 O eTO é órgão de planejamento e orientação das atividades
do IMPA.
•
~ Art. 89 O C'I'C será constituído dos

seguintes membros, todos brasileiros:
r - Diretor do !MPA, na qualtüade de membro nato;
II - seis membros escolhidos entre matemáticos ou professôres ou
. -pesquisadores em atívldaues affns.
~ 1 9 0_ CTC, visando salvaguardar
o seu conceito e as instituições, poderá, por maioria absoluta de votos,
propor a exoneração de qualquer um
dos seus membros.
§ 29 Farão parte do CTe no minimo dois (2) e no máximo quatro (4)
membros do CCi.
Art. 99 Os membros do C.T.C., exceto o membro nato, serão designados
pelo Presidente do ONPq, por man.datos renováveis de 3 anos.
§ 19 Ao término de cada mandato,
ou no caso de vacância, o CTC tn ~
dieará à opção do Presidente do
LlNPq 2 nomes para a fiava designação.
§ 2\1 O preenchimento da vaga venríoada no decurso de um mandato
compreenderá o prazo restante do
.mandato interrompido.
§ 3Q OS membros do CTC tomarão
posse perante o Presidente do CNPq.
: Art. io. As sessões 'do CTC serão
'presididas pelo Diretor do IMPA e
secretariadas por um servidor pOr êle
designado.
lo

>
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Parágrafo único. Nas faltas e rmpedímentos do Diretor, a presirtêncta
das sessões competirá ao conselheiro
mais antigo entre <os presentes.
Art. 11. Compete ao eTC:
I - discutir e aprovar ce planos de
trabalho relativos à prozramaçào científica e de ensino, suas evencua.s
modtüceções. bem como o plano de
aplicação de recursos oreamentátíos,
apresentados pelo Díretor :
rI - Tomar conhecimento dó retatório' das atividades do IMP A no
exercício anterior, elaborado pelo LJlreterUI - Deliberar sôbre as propostas
do Diretor, relativas à admissão promoção e dispensa de pessoal de CCi;
IV - Discutir e aprovar propostas
de alteração do jcegímento -dc [MI'A.
Art. 12. O eTC reunir-se-á no mínimo 2. vezes ao ano, mediante convocação do Díre tor ou de pelo _menos
4 de seus membros.
§ 19 O CTC, só poderá reunir-se e
deliberar com o número numr...te de 3
membros, além do presidente c.<t aessão .
§ 29 Às decisões do eTO serão tomadas por maioria simples, cabendo
ao Presidente da sessão o voto de de- sempate,
Art. 13. Aos membros co C'I'O. que
não reaidírem na localidade onue se
realizarem as sessões serão: concedidas diárias na forma da legislação vigente" cabendo, ainda, ao IMPA
custear as despesas de transporte.
SEÇÃO

n

Da Diretoria

Art. 14. À Diretoria' caberá a direção executiva do IlI.1PA.
Art. 15. A Diretoria compete:
I - Elaborar os planos anuais de
trabalho c a proposta orçamentária
do IMPA, de acordo com os projetos
do CCi e com as necessidades admt.nlstrativas:
II - submeter à deliberação do
CNPq os planos de trabalho e as propostas orçamentárias, dep-Vls de aprovados pelo CTC;
III - ~'IlCaminhar ao eTC os r elatórtoe das atividades do Il\.'IPA;
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IV -

dar cumprimento às -decísôes

do cTC:

V - estudar os casos de crtação
e desdobramento ou extícçâc de órgâos do IMPA - E' emiti! parecer:
VI :- Preparar a prestação de contas da aplicação dos reCUl'S,)3 rmancetros atribuídos ao IMPA;
VII - Elaborar, nos prazos estabelecidos,' "relatórios das au ndades do

Estagíários, mediante compromissos
por períodos variáveis, na forma d~
legislação vigente.
Art. 19. Dentro do plano de traba_
lho aprovado pelo eTC, os professg,
res e pesquisadores gozarão de auto,
nomía cientifica na realização e na
orientação de seus trabalhos,
SEÇÃo IV

IJWPA;

VIII - Provmencíar o enoammhamente -de qualquer citação, Interpelação ou noürt-ação jurtíctat dil'i<5~%. au
Instituto. .
SEÇÃO 111

Do corpo Científico

Do Serviço de .Administração

Art. 20, Ao SA compete executar
as seguintes atividades de admírustração geral necessárias à consecução
das finalidades do. IMPA;
a) através da Seção Administrativa
(SAd) :

Art. 16. Ao CCi compete planeja.
I - Apreciar' questões relativas a
e' realizar as atividades de ensino e dtreítoa,
vantagens, deveres e responpesquisa do H\1PA, . abrangendo, de
sabilidade dos servidores;
um modo gerat:
. II - Opmar quanto â. celebração,
I - Realização de pesquísa.s, cursos
renovação, alteração ou rescisão de
de pós-graduação e de aperfeiçoacontratos;
mento, seminários e conferências:
III - Preparar e executar, obserII .s: Difusão da matemática. nJ1
vada a competência..do IMPA, os ex-.
sede e em outros pontos do País:
necessários ao provimento: ~
nI' - Pormaçâo de pesquisadores'; epedientes
vacâncíà tdos cargos, funções e emIV
Intercâmbio' de peasaal cienpregos;
_
tífico, através de viagens de estudo c
IV _- Propor o encaminhamento
missões Científicas de ámbtto cnacío- - ao CNPq, devidamente inform.adü8,
nal e internacional;
dos assuntos de pessoal, material e
V - Preparação de apostilas, 1 eorçamento, cuja decisão seja de comvistas, livros e outras publicações;
petência daquele Conselho;
VI - organização de congressos e
-V Manter registros atualizados
simpósios de ár-íbíto nactouat e Interrelativos à vida funciona. dos servínacional;
,
com as indicações que a leglsvrr - Supervisão, mediante de- dores,
laçâo exigir;
slgnaçâo do Diretor, de trabalh<?: de
VI .: Elaborar fôlhas de pagamen,
natureza técnica a cargo da Seção de
to, averbar descontos e empenhar
Publícaçõesie da Biblioteca,
despesa. à conta dos recursos destí,
Parágrafo único. As atívídades de
aquisição, classlfícaçâo e ')~r~uta de . nados a pessoal;
VII - Providenciar a remessa. aCJ3
livros e revistas serâo s.upervísíonadas
órgãos competentes, da freqüência
, por . Um membro do CCi 'desi.gnado
dos servidores requisitados;
pelo Diretor,
.
VIII - Organizar '2 manter em dltl
Art, 17. O CCi será constítuíôo por
a conta. corrente do custo de pessoal;
professôres e pesquisadores nacionais
ou estrangeiros, de acôrdo com o, que
IX :---- Controlar a freqüência doa
fôrestabelecido pelo CD do CNPq.
servidores com exercicio no IMPA;
Parágrafo único. As despesas de
X ....... Realizar concorrências .púhlítransporte e estada dos membros tio
cas administrativas ou coletas de. preCOi em viagem de estudo ou míssâo
cos' de material a ser adquirido ou
cíentífícã, inclusive congressos, eoiodos serviços a serem efetuados, em
quios, simpósios, seminários reuniões. obediência às normas legais vigentes,
ou -cursos especiais poderão correr
e lavrar os atos referentes às mespor conta do IMPA a critério do
mas;
cTC.
XI _ examinar, do ponto de vista
Art. 18. O IMPA poderá admitir
legal e administrativo, as questões
Professõres Visitantes, Agregados e
relativas a material;
-r-.
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c) através da Zeladoria (Z):
Abrir e fechar a sede e depende serviço;
dências do IMPA, exercendo .vígflân::XIII - Preparar a proposta torçacia permanente nos locais de entrada
ent';ria do IMPA, de acordo com as . e' saída;_,
~str;ções expedidas pelo Diretor;
II - Proceder à limpeza doas dependências do IMPA ou fiscalizar 3
SI" - Receber, conferir, guardar,
sua execução, quando' realizada por
conservar e distribuir o material, bem
comO proceder a ínventártos quando ( terceiros;
H'I Orientar e fiscalizar o tranecessário;
balho 'do pessoal subalterno;
){V - Orgentzar e manter atuaIV Zelar pelo bom estado da
lizada a escrituração orçamentária e
conservação das sale..', móveis e utencontábil;
amos, solicitando ao SA os reparos
)(VI - 'Manter registro dos responde' que necessitarem; e
sáveis por- adiantamentos, controtanV Executar os demais serviçca
.vdc os respectivos prazos de comprooompatívelg com as suas atribuições.
vação e prestação -le contas;
. XVII, - Coligir, classificar e conseçgo v
servar a documentação referente 3,0
IMPA;
.
Da Biolicteca
XVIII :- Coligir os dados necessáArt. 21. A Biblioteca compete addos à elaboração do relatório anual
quirir, organizar, conservar e guardo Diretor;
dar o acervo bibliográfico do IMPA,
-XIX - Receber, registrar, dtstrtnuír. arquivar, numerar e expedir' e executar outras atívídades que, pela
natureza,
se incluar; em -sua área de
correspondéncia oficial e documentos
ação.
,relativos às ati~dades do IMPA;
XX - Expedir certidões, declaraCAPÍTULO IV
.ções e atestados;
XXI - Providenciar a publicação.
Das Atribuições do pessoal
no órgão oficial, do expediente do
IMPA;
Art. 22. Ao Diretor do IMPA tuX1CII Manter- permanente cemcumbe:
tato com a Divisão do Pessoal do
I - Dirigir, coordenar e controlar .
CNPq, dando-lhe ciência das alteraas atividades do IMPA;
ções funcionaís ocorridas com os funII - Despachar com o presidente
cíonáríos e o pessoal temporário, bem
e o Vice-Presídente do CNPq,
como remetendo-lhe, nos prazos de(11 Convocar e presidir. reuniões
terminados, os atos sujeitos a regisdo CTC;
tro;
.
IV - Representar o IMPA ou faXXIII - Manter permanente conzer-se representar em congressos, contato' com a Seção de Assistência Méferências e comissões especiais de,
uícc-Social (SAMS) do CNPq para o
estudo;
encaminhamento e solução doe assunV - Antecipar ou prorrogar o petos incluídos na competência daquela
ríodo normal de trabalho dos servi-Seção; relativamente aos servidores
dores em exercécio no IMPA;
em exercício no !MPA;
VI - Propor, através do CNPq, a
XXIV - Providenciar sôbre a morequisição àe servidores;
vimentação "dos recursos fínanceírcs
VII
Conceder licença especíal e
atribuídos ao IMPA;
para trato de Interesse, pertdculares:
'1,~III Conceder e fixar vantab) através da Seção de Publicações
gens indenizações e honorários,
na
(SPb) :
forma da legislação em vigor;
I - Imprimir, encadernar, dístrlIX Designar e dispensar os
butr e guardar as' publícaçôes do
ocupantes de funções gratificadas, 0.3
'_IMPA; e
respectivos aubstttu' lS eventuais, bem
'II - Executar outras atdvídades
como os Assistentes Técnicos;
.que, pela natureza, se incluam na sua
X - Propor ao Presidente do CNPq
.área de ação.
o seu -ubstttuto eventual;
XII _ Atestar as faturas referentes

-à-aquiSição de material e à prestação

I -

-r--.

28

ATOS DO PODER

XI - Elogiar e impor penas díscípllnares, na forma da Iegíslação vígente;
XII -

Decidir, na forma da Iegís-

Iaçâo em vigor, sôbre as faltas e Iieencas dos servidores do IMPA;

XIII .-

Aprovar a escala de férIas

dos servidores do IMPA;
XIV - D8.1"; posse e exercício aos
ocupantes de funções gratificadas; ~

XV - Determinar a Instauração
de processo administrativo;
XVI - Baixar portarias, instruções,
ordens' de serviço e normas comple...
mentares para a execução deste Regimento;

XVII -

Admitir e dispensar pes-

soal temporário, na

f~:ma

da Iegts-

lação vigente;

XVIII. - Apresentar, anualmente,
ao Presidente do. CNPq, o relatórtc
das atividades do IMPA;

XIX
Conceder adiantamentos
para realização de despesas, na for ..
ma da legislação vigente;
XX - propor ao CTC a admissão,
promoção e dispensa do pessoal do
CCi'
XXI - movimentar os recursos do
IMPA, mediante cheque.
Art. 23. Aos Assistentes-Técnicos
incumbe prestar os serviços que lhes
forem atribuídos pelo Diretor.
Ar.t. 24. Ao Secretário do Diretor
incumbe:
1 - Atender às pessoas que deae[arem comunicar-se com o Diretor;
II - Encarregar-se .da corresoondêncía do Diretor;
-"
III - Controlar a tramitação dos
processos e demais papéis distribuídos por seu intermédio;
IV - Realizar outros trabalhos que
lhe forem afetos e compatíveis com
suas funções,
Al't. 25. Ao Chefe do SA incumbe:
I -:. Chefiar, orientar e. fiscalizar
Ü~ .trabalhos sob sua responsabilidade;
II .:.- Despachar com o Diretor;
III
Movimentar recurso do
IMPA, mediante ordens de pagamntc:
IV - Propor ao ')il'etor as medidas necessárias ao aperfeiçoamento
das atividades dos órgãos que lhe forem subordinados;
V - Propor a concessão da vantagens aos servidores;
VI - Propor a antecipação ou prorrogação de expediente quando neces ..
Bário;
,

EXECUTIVO

VII - Indicar ao Diretor Sel'vià.o~
res para o exercício de funções gra.:;
tífícadas do SA e os respectivos subs~·
titutos eventuais:
VIII - Determinar ou a.utorizarà
execuçã-o de serviço externo;
IX - Organizar e alterar 09.. escala
Cie férias dos servidores com exercic!u·
no SA;
X ....:... Expedir boletins de mereci..
menta;
Xl - Elogiar e aplicar penas .dta,
elplínares de acôrdo com a legisla..
ção em vigor;
XII - Baixar Instruções de ser-.
"iço;
XIII Manter contatos com 03
õrgâos públicos e instituições partí,
euleres em função r'e suas atividades'
XIV - Apresentar o relatórío an1,,::;i
das atividades do SA:
Art.. 26. Aos demais ocupantes de
tunção gratífícada do IMPA incumbe:
I Orientar e fiscalizar os trabalhos do setor sob sua responsabl..
Ildade:

II - Despachar corri a autoridade
a que estiverem diretamente subordrnados:

UI -.:.... Propor à autoridade comce..
tente a organização de turnos de trabalho, de acôrdo com as necessidadesdos serviços;
.
IV - .Adotar ou propor outras medidas do interesse da administração.
no âmbito da sua competência.
Art . 27. Aos servidores, em geral;
com exercício no Th1PA, incumba
executar os trabalhos que lhes ro,
rem determinados pelo Chefe imediato, observadas as normas legais fi
regulamentares vigentes.
CAPíTULo

v

Da Lotação

Art. 28. A lotação do IMPA será
aprovada pelo Presidente do CNPq ..
,Art. ·29. Poderão, ainda, ter exerCICio no IMPA servidores ·públicos de
outras repartições, requisitados POl'"
intermédio do CNPq, de acõrdo com ao
legislação em vigor.
CAPíTULO VI

Do Horário de Trabalho

Art. 30. O horário normal de tra...
balho será fiX'a·ào pelo Diretor do
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1.WIPA de acôrdo com as convenlên. s do serviço e na forma da Iegía.,

f~~áO vigente para o Serviço Público
Federa.!.

Art. 35. Os casos omissos neste
Regimento serão resolvidas pelo Conselho Deliberativo do CNPq.
Brasília, 13 de outubro de 1966.

-CAPÍTULO VII

Das Substituições
Ar~. 31. Serão .substituidos em suas
feitas, e jmpedímentos eventuais:
I _ 0 Diretor, por um dos meinuros do CTC: escolhido entre os onund05 . do CCI;
Il - O Chefe do SA, por um dos
:cnefes de Seção do mesmo Serviço,
por êle indicado;
III - os demais ocupantes rse íunção gratificada, por um servidor por
êles indicado.
parágrafo único. Haverá sempre
.servidores - previamente de.sígnados
para, as substituições de que trata
este artigo.
.
CAPÍTULO VIII

Das Disposições Gerais

Art. 32. O envio de membros do
CCi do IM?A em mtssao no País
ou no exterior é condicionado a prévia aquíesc-ncra de uma instituição
ou de um cientista em prestar ao pesquisador enviado a asststêncía desejaca.
Art , 33.' Poderá ser estabelecido no
DMPA o regime de tempo integral

e dedícaçâo exclusiva, ouvido o
,CNPq e observadas as normas legais
e regulamentares vigentes.
Art. 34. O IMPA se incumbirá da
organização e execução dos Colóquios
Brasileiros de Matemática.
DECRETO NQ 5D.391 -

DEqRETO N'! 59.3S0 OUTUBRO ))E 1966

DE

13

DE

à Commerciat Union Assu~
Company Luniteâ auto'(izaçd,o
paTa aumentar o capital desimaw)'
às suas operações de seguros no
Brasil.

Concede
~·ance

o Presidente da República, usando
da atribuição que lne tcóntcre o art.
87, inciso I, da oonsütutcêo.: e nos
têrmos do Dacreto-Ieí ne 2.033, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. te lt concedida à. Commercíal
Unton Assurance Company Límited,
com sede em Londres, Inglaterra autorizada a funcional' no Brasil. pelo
Decreto nc 4.497, de 26 de março de
1870, autorização para aumentar o
capital destinado às suas operacóes de
seguros no Brasil de crs 38.500.000
(trinta. e oito milhões e quinhentos
mil cruzeiros) para crs 48.000.000
(quarenta e oito milhões de cruzei1'05), por fôrça da Lei n« 4.357, de 16
de julho de 1964.
'
Art. 2.9 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos xe~
gularnentos .vígentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autortzaçào a que alude aquêle decreto.
Brasília, 13 de outubro de 1966: 145i>
da Independência e 78'! da República,
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DE 13 DE OUTUBRO DE

1006

Concede à Sun Insummce ottíce Limited autorização para aumentar o capital destinado às suas operações de seguros no Brasil.

o Presidente da Republíca, usando da atribUição que lhe confere. o
ert .87. inciso I, da Constituição, e nostêrmos do Decreto-lei nv 2.063,
-de '7 de março ue 1940. decreta:
Art. 19 :f; concedíds. à 811n Insurance Office Limited, com tede em
Londres, Inglaterra, autorízaúa u ·fLTncionar no Brasil, pelo Decreto núme1'0 17,936, de 5 de outubro de ]92:7', autorização para.c aumentar o capital
destinado às SU8.;s operações de seguros no Brasil de Cr$ 5.000.000 (cinco
milhões de cruzeiros) rara crs 20.000,000 (vinte milhões de cruzeiros), por
fôrça da Lei no 4.357, ele ,16 de julho de 1964.
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Art. 2Q A Sociedade contínuarà integralmente sujeita as, leis e aos
regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto ria auto...
riaação a que alude aquêle decreto.
Brasília, 13 de outubro de 1966; 14&<;) da Independência e:78Q da Repú_
blica.
H.

CASTELLa BI..ANCO

Paulo lJ:gydio M.artins

DECRETO NQ 59.392 -

DE

13

DE

OUTuBRO DE 1966

Autoriza' o funcionamento da Faculdade de Direito Rio dos Sinos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n? I, da Constituição Federal. e de acôrdo com o disposto no
art. 23 do Decreto-lei no 421, de 11
de maio de 1938, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Direito Rio
dos Sinos, de São Leopoldo, no Estado do Rio Grande do Sul.
"
Art. 29 :itste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
. Brasília, 13 de outubro de 198"6;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Guilherme Canedo Magalhães

DECRETO N9 59. 393

~ 'DE

13

DE

OUTUBRO DE ,1966

Dispõe sôõre a aplicaçao do parágrafo
único do artigo 41 da [,ei n9 3.917
de 14 d.e julho de 1961.

Art. 2Ç1 ttste Decreto entrará em.:
vigor na data de sua publicação revogadas as .dísposições em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1966; 145~'
da Independência e' 789 da República;
H. CASTELLO BRANCO

Manoel Pio.. Corrêa

DECRETO N9 59.394 _ OUTUBRO DE

DE

14

DE"

1956

Aprova o Regulamento para o ."Pre;
sídio ,da Marinha"

o

Presidente da República, uaandn"

da atribuição que lhe confere o artí..
go 87, inciso r, da constituição Fe~

deral, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regula~
mente para o "Presidia da Marinha";
que com êste baixa, assinado pelo Mi~
nistro de Estado da Marinha.
Art. 29 ~te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 14 de outubro de 1966~'
t45Q da Independência e 78Q dâ
República.
H. CA8l'ELLO BRANCO

O presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o arZilmar de Ararípe Macedo
tigo 87, inciso r 'da Constituição, deereta:
.
REGULAMENTO PARA O "PRES!Art. 1<', Os quantitativos de que trata o pa-rág-rafo único do artigo 19 do
DIO DA MARINHA"
Decreto nc 57.650, de 19 de janeiro de
1966, serão calculados, para' os EconoCAPÍTULO I
mistas do. Ministério das Relações Ex ...
tenores níveis 2ü-A, 21-B, e 22.;.0. de·
"Dos F1ns
slgnados para desempenhar as tunçõea
de Assistente Técnico nos setores de
Art. 19 O Presídío da Marinha
promoção comercial das Missões díplo(PM) criado 'pelo Decreto n? 59.317,
mátícas e Repartições consulares" na
de 2-8' de setembro de 1966, é o esta-v.
base dos Indíces 18' --; 19,2 - 20,4belecímentoda Marinha BrasileIra que.
21,6 - ~4 e 23 1, obedecida a escala
tem por finalidade exercer a guardade valõree estabelecida pelo mesmo- do pessoal militar, condenado à pena
Inferior aidoís. (2) anos, em sentença
Decreto.
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assada em julgado, ou que esteja à
gisposiÇão da Justiça Militar ou, Civil,
"Art. 21/ Ao Presídio da Marinha
cabe também:
I - A guarda dos funcionários clvta
do Ministério da Marinha, à disposição
da. Justiça Militar;
. ! I - O cumprimento das determtnações da Justiça relativas a presos:
m - A ação social no sentido derecupera(,'ão dos presos.
parágrafo único.
O Presídio da
Marinha poderá receber militares da
MB que estejam respondendo a mqué- .
rítc policial Militar ou que tenham
sido punidos disciplinarmente, com
prisão rigorosa, sempre que houve!
vaga em prisão destinada a tal fim.
CAPÍTULO II

Da organização

Art. 39 O Presídio da Marinha é
subordinado, militarmente ao Comandante do 1\1 Distrito Naval e admt. nlstrativamente. ao Diretor-Geral do
Pessoal da Marinha.
Ar,t. 49 O -presídio da Marinha, lU·
rígido por um Diretor (PM-Ol), auxiliado por Um Vice-Diretor (PJ;.[-02) e
assessorado por um Conselho Técnico
CPM-03), um Conselho Econômico
<PM-04) epor um Assistente Jurídico
<PM-Q-5) .co~preende três (3) mvrsões a saber:
I - Divisão de Serviços Gerais
(PM-IO) ;
TI - Divisão de Assistência ao
Prêso (PM··20).;
III
Dívlsâo de Intendência
(PM-30l.
§ 19 O Presídio da Marinha dispõe
de uma Secretaria (PM-021) ,direta.mente subordinada ao Vice-Diretor.
§2 9 O Presídio da Marinha dispõe
ainda de uma Companhia Presidiária
(PM-ü22), comandada pelo-Vice-Diretor, responsável pelos presos e detidos
apela Segurança' do PM.

CAPÍTULO II!

Do Pessoal

Art. 59 O presídio da Marinha dispõe do seguinte pessoal:
I Um (1) oficial superior, da.
ativa, do Corpo de Fuzileiros Navais:
- Diretor;
II - um O) Capitão-Tenente, da
ativa, do Corpo de Fuzileiros ~avais
- Více-Diretor ;
rtr - dois (2) oficiais subalternos,
da ativa, do corpo de Fuzileiros Navais - Encarregado das Divisões de
Servíços Gerais e Assistência ao
preso:
IV ...... um (1) oficial subalterno, dtt
ativa, do corpo de Intendentes da
Marinha - Encarregado' da Divisão
de Intendência;
V - oficiais subalternos dos diversos
Corpos, e Quadros, de acôrdo com a
Tabela de Lotação;
VI
praças "do CPSA e do
CPSGFN, de acôrdo com a Tabela de
Lotação;
VII - um (1) Assistente Jurídico
do Quadrado Pessoal do Ministério
da Marinha;
.
VIII - funcionários civis dos oue-'
droa do Pessoal do Ministério da Ma~~~i~~ ~~s~~g~~~~.com' a lotação nuArt. 6\1 O Regimento Interno do
PM preverá as suas funções gratifica-

das a fim de serem _criadas na confor~idade da legislação em vigor.
CAPÍTULO IV

Das Disposigó.es .Gerais

Art. 7f! .as-e Regulamento será com-:
plementado por um Regimento Interno, que. deverá .ser elaborado e aprovado de acôrdo com as normas em
vigor.
CAPíTULO V

Das Disposições Tran~itõrias

Art. 89 Enquanto o presídio da,
Marinha funcionar nas atuais instalações do corpo de FUzileiros Navai~
na Ilha das Cobras, caberá ao Comandante-Geral do Corpo de FuzileI... ·
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res Navais prover o apoio logístico
necessário ao funcionamento do Pre-

EXECUTIVO

Armada, o projeto de Regimento In:'
terno elaborado pelo Presídio da M~:

sídío.

rinha.

Art. 99 Dentro de cento e vinte
(120) dias, contados a. partir da data

autorizado a baixar os atos necesS(i;

Art.

10.

O Diretor do P-M fka

rios à adoção das disposições do '[Jre.

da publicação do presente Regulamen-

sente Regulamento até que seja apto;
vado o Regimento Interno.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de

to em Boletim do Mínístérío da Marinha, a Dn-etorta do Pessoal da
Marinha submeterá à aprovação do
Mínístro da Marinha" via SecretariaGeral da: .Marínha e Estado-Maior da

1966. -

Zilmar campos de, ATaripe

tâoceüo, Ministro da" Marinha.

ORGANOGRAMA DO PRES!DI0 DA biAffiN"HA
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DECRETO N5' 59.395 - DE 14
OUTUBRO DE 1966

DE

Aprova o enquadramento dos -protessóres fundadores _ da, Universidade
,Federal da Ptmuoa em cargos de
proteeern de Ensino Superior, do
Quadro de
Pessoal: Porte Supl,ementar do Ministaio da Rd,óca.çao
e Cultura e dá outras. providências.

O Presidente da Repúbüca, usando
da atribuiçào que lhe confere o artigo 87, itel? I, da. C0!-1stitUlçà?, .e
tendo em vísta o dísposto na LeI numero 41.495, de 25 de novembro de
1964, e no art.' p5' 'do Decreto númerc 55.590, de 19 de janeiro de 1965.
decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado o enquadramento dos professores fundadores das
paculdades e' Escolas integrantes da
universidade Federal da Paraíba, no ..
meados Professores Catedráticos interinos à época da federalízação, em
'Cargos 'de Professor de nnsmo Superior código EC-502.22, do Quadro-de
pes~oal - 'Parte Suplementar do Ministério da Educação e cultura, nos
têrmos do art. 1.9 '1,' Lei n.o 4.495,
'de 25 de novembro de 1964, regulamentada pelo, Decreto n.c 55.590, de
19 de janeiro de 1965, abrangendo os
ocupantes das cadeiras a seguir men-cionadas, que preencheram os pressupostos legais, a saber:
.................... : /
.
Parágrafo único. Os ,professôres en.quadrados na forma dêsta-artdgo continuarão a reger' as' respectivas cadeiras, com as atribuições previstas
nos Estatutos e Regimentos das próprias ínstãtutções.
Art. 2.9 Os cargos de Professor do
Ensino Superior a que se refere o artígo anterior _ serão considerados au...
tomàtícamente 'suprimidos quando va ...
gerem, para os efeitos do disposto no
art. '4.9 do Decreto n.c 55.&90, de 19
de janeiro de 1965.
Art. 3.0; A Divisão do Pessoal do Departamento de _Administração do' Ministério da Educação e Cultura apostilará os . titulos dos funcionários
abrangidos por êete decreto ou os expedirá aos que não os possutrem,
Art. 4.9 O enquadramento a que se
refere este decreto não' homologa situação funcional que, em virtude de

síndícâncía, devassa ou ínquéríto, venha a ser considerada nula, ilegal ou
contrária a normas administrativas
em vigor.
Art. 5.9 O enquadramento de que
trata êatr decreto vigora a partir de
27 de novembro de 1964, data da vigêncía da Lei -n.c 4.495, de .1964, cortendo a despesa pertinente à conta da
dotação orçamentária própria, já prevista no orçamento para o respectivo órgão.
Art. 6.9 mstc decreto entrará em vigor na data -de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Braaílta, 14 de outubro de 1966:'
1459 da Independência e 789 da Repú.blica.
H.

CASTELLO BRANCO

Guilherme Canedo Magalhães

o anexo a que se refere o art. 19
foi publicado no, D.a. de J9-1O-66.
DECRETO 'NQ 59.396 - DE 14 DE
OUTUBRO DE 1966
Cria o Fundo de Financiamento da
Televisão Educativa FUNTEVt .e
dá outras providências-.

0- Presidente da República, usando
das atribuições que ,lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição Federal, e nos têrmos do art. 69 da Lei
nc 4.728, de 14 de julho de 1965,de-

ereta:

Art. 19 Fica orlado o Fundo de
Financiamento da Televisão Educativa (FUNTEV1t), de natureza contábil e destinado a prover recursos
para financiar a instalação e a manutenção de um sistema nacional de
televisão .educativa.
Art. 29 O FUNTE~ constituirá
uma conta gráfica nos livros e .papéís do Banco Central da República
d,2 Brasil e será suprido por:
a) empréstimos, ou doações de entidades internacionais ou estrangeiras'
b') recursos colocados' à sua disposição por instituições financeiras nacionais;
c) recursos orçamentários;
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d) recursos originários das aplica:"
ções do Fundo.
Art. 39 A gestão do FUNT~ caberá a uma Comissão Coordenadora
Integrada pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional de Educação do
Ministério da Educacâo e Cultura,
pelo representante do' Banco central
da República do Brasil, pelo Secretário-Executivo do Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e
Programas (FINEP), pelo representante do Banco der Brasil S. A: e
por dois membros de livre escolha do
Presidente da República.
§ li? O Presidente da Comissão Coordenadora será o Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Educação;
do Ministério da Educação e Cultura.
§ 2Çt Ao Presidente da comíssão
Coordenadora caberá a sua representação ativa e passiva, a celebração de
atos e contratos e a movimentação
dos recursos do FUNTE\11:, dentro
das diretrizes traçadas pela Comissão Coordenadora, nos têrmos do artigo 4Ç1 dêste decreto, pelo que responderá perante o Tribunal de Contas da União, de conformidade com
o art. 4Ç1, inciso I, da Lei nv 830, de
23 de setembro de 1949, pelos dinheiros públicos que .lhe serão confiados.
§ 39 ao representante do Banco
Central da República do Brasil caberá
substdtuír o presidente nos seus ímpedímentos.
§ 49 A Oomissâo Coordenadora indicará, dentre os membros, o seu Secretário-Executivo.
Art. 49 Caberá à Comissão Coordenadora do FUNTEVt::
a) a aprovação do Regulamento do
Fundo;
.
.
b) a elaboração de planos e fixação de critérios para aplicações de
recursos do FUNTEV:!t, inclusive o
estabelecimento de escalas de prioridade;
c) a aprovação. de orçamentos e
de pedidos de financiamento, bem
como a fiscalização de sua execução
através do Agente Financeiro indicado no art. 69 dêste decreto;
d) a aprovação dos contratos, convênios e acôrdos necessários ao funcionamento do Fundo;
e) satisfazer, através do Banco
Central da República do Brasil, as
condições .prévías de desembolsos, bem

como outras exigências que forem
pactuadas com as agências interna..
cíonaís ou estrangeiras que fornec'e..
rem recursos ao FUNTEVl1:.
Art , 51? -A Comissão Coordenadora

do FUNTEV~ utilizará os serviços e'
a organização do FINEP, sob a EU..
pervísão de seu Secretário-Executivo:
para fins de realização das segUinte;
funções:
a) análise dos pedidos de fínancta..
menta que se enquadrem dentro dos
objetivos do Fl,JNTEVl1: e a apresen,
taçâo das recomendações respectivas
à decisão da Comissão Coordenadora;
b) elaboração do Regulamento do
Fundo;
c)
preparo de minutas e tomada
de providências relativas à assinatura.
de acôrdos necessários ao funcionamento do FUNTEV1!:;
d) proposição à Comissão Coordenadora dos critérios de prioridade;
e) registro e' instruções das operaçõer- de financiamento que se enquadrem dentro dos objetivos do
'FUNTEW;

t) escrituração da conta bancária,
em nome do FUNTEV1!:, acompa-:
nhando sua aplicação e : provtdencíando a remessa semestral pelo
Agente Financeiro de relatórios da!
operações por êlea realizadas, bem
pomo das prestações de contas das
aplicações e dos recebimentos efetuados' no período.
Parágrafo único. A Comissão Coordenadora do FUNTEVt: f i x a r á
quota -razoável para atender às despesas administrativas do FINEP no
desempenho dessas funções.
Art. 69 O Agente .Financeiro para
as aplicações dos recursos -do•....•••
FUNTEW' será o Banco do Brasil
Sociedade Anônima.
§ 19 O credenciamento do Agente
Financeiro será formalizado por convênio a ser elaborado pelo Banco
Central da República do' Brasil em
colaboração com a Comissão Coordenadara do FUNTEVl'l.:; êase convênio
será firmado pelo Agente ,Financeiro
com o Banco Central da República
do' Brasil.
'
§ 29 O regime remuneratório das
aplicações dos recursos do FUNTEVJ!:•
.prevendo percentuais de correção monetária, juros e comissões, além da.
cobertura- de rtscos operacionais. e dos
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.'serviços a cargo do Agente Financeiro, será fi.xado pelo Conselho Monetário jcacional, por proposta do.
Banca central da República do
Brasil;
§ 3('1 O Agente Financeiro apresentará à comissão Coordenadora do
FUNTEV:/t, semestralmente e' sempre
que solicitado, relatórios sôbre as
aplicações e recebimentos efetuados
durante o período, COm as informações pertinentes.
.
§ 4Q Os recebi1?entos de parcelas
do principal realizados pelo Agente
Financeiro serão recolhidos à conta
"FUNTEn", no Banco Central da
República do Brasil; a diferença entre o percentual global que incidirá
sôbre as aplicações e a parcela que
constituirá a remuneração do Agente
Financeiro será creditada à que I e
Banco para reaplícações dentro do
objetivo do Fundo ou eventualmente
para pagamentos de seus compromissos no exterior, a critério do Banco
Central da República do Brasil.
§ 5Q O Banco Central da República
do Brasil repassará os recursos da
conta "FUNTEV:€" ao Agente Financeiro na medida de suas necessidades
e sob pedido da Comissão Coordenadora do Fundo.
•
§ 6Q O Agente ,Financeiro deverá
manter registro contábil pormenorizado - e separado das operações do
FUNTE~. cumprindo-lhe colocar tal
registro, como os papéis a êle referentes, à disposição do Banco Cen. tral da República do Brasil e da Comissão Coordenadora do Fundo, sempre que solicitado.
Art. 7Q Poderão ser beneficiárias do
FUN'I'E~ as entidades públicas ou
privadas que pretendam instalar. no
país emissoras de televisão educativa.
§ 19 O FUNTEV:E; somente poderá
conceder financiamento a entidades
que tenham obtido prévia autorização do Conselho. Nacional de Telecomunicações para instalação de suas
'respectivas emissoras.
§ -29 Os recursos do FuNT~ deverão ser destinados ou aplicados exclusivamente com. vistas à.realização
do objetivo do Fundo.
Art. 8Q M. entidades .que preten.dam obter financiamento do
.
FUNTEVí: deverão dirigir os pedidos
ao Secretário-Executivo do Fundo,
-Ó,

esclarecendo' todos os dados que venham a ser exigidos nos atos normativos.
Art. 99 A comissão Coordenadora
do FUNTEVltbaixará todos os atos
normativos e complementares necessários à. execução do presente decreto,
depois de aprovados pelo Ministro da
Educação e Cultura e pelo' Ministro
Extraordinário para o Planejamento
e Coordenação Econômica..
Art. 10. 1!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re- .
vogadaa as disposições em contrário.
Brasília, 14 de outubro de 1966; 1459
da Independência e 78 Q da República,
H.

CASTELLQ BRANCO

Ociavio Bulhões
Guilherme Canedo Magalhães

J. Nazareth F. Dias

DECRETO N9 59.397
DE 17 DE
OUTUBRO DE 1966
Declara' de utilidade pública. a " San7
ta Casa de Caridade. de Uruguaianef', com sede ,em uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I. da Constituição Pederal e atendendo ao que consta do
processo M.J.N.I. n 9 9.549, de 1966,
decreta:
Artigo úníco. lt declara de uttlídade pública, nos têrmos do art. 19 da.
Lei 91, de 28 de agôstc de 1935, combinado com o art. te do Regulamento
aprovado pelo Decreto nv 50.517, de
2 de maio de 1961, a "Santa Casa de
Caridade de tjruguaíana", com sede
em Uruguaiana, Estado do Rio Grande' do Sul.

Brasília 17 de outubro de 1966:
1459 a Independência e 789 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Carlos Medeiros

silva

36

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N9 '59.398 -

DE

17 DE

DECRETO N9 59.400 -

Altera as ouneas d e e do Art. 19

ao

, Decreto n? 57.624, de 13 janeiro de
1966.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87. inciso r da; Constituição, deereta:
Art. 19 Picam transferidos da ali-

nee "d" para a alínea "e" do ar-

tigo 19 do' Decreto nc 57.624, de 13 de

janeiro de 1966, os cursos de Direção
de Servicos da Escola de, Comando e'
Estado-Maior da Aeronáutica.
Art. 290 presente decreto terá vigência a partir de 19 de janeiro de
1966, revogadas

as

disposições

em

contrário.
Brasília, 17 de outubro de 1966;
1459 'a Independência e 78t! da República.

Aprova o Regulamento para a "Cb..,
missão de Construção da Base Na~
-aü 'de Aratu",
O Presídente da Repúulíca, usan-

do da atrtbutção oue lhe confere o
A:rfi'gc 87, Inciso -X, da Constituição
Federal, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o
R egulamente- para a "Comissão de oonstruçâo da Base Naval de Aratu", que
com êste baixa, assinado pelo Míníatro CP Estado da Marinha.
Art. 29 :tste decreto entrara em vi~
gor na data. de sua publtcacão, ficando revogadas as dfsposíçôes em
contrário.
Brasília, 18 de outubro de 1966, 145Q
da Independência e 789 da República.
H.

H. CASTELLO BRANCO

DE

REGULAMENTO PARA A COMI~
SAO DE CONSTRUÇAO DA BASE
. NAVAL.DE ARATU

,Extingue organizações militares do
Exército, e dá outras prO'Vidências.

o Presidente da República, no uso
das. atribuições que lhe confere o ar,tlgo 87, inciso r, da Constituição Federal e de acôrdo .com o artigo 19, da
Lei nv 2.851, de-âõ de agôsto de 1956,
decreta:
Art. 19. Ficam extintas as seguintes Organizações Militares: Grupa-,
menta de Oeste da Artilharia de Costa da 1~ Região Mílítar .e 29 Grupo
de Artilharia de Costa.
Art. 29. O Ministério da . Guerra
baixara os atos complementares ce-.
correntes dêste Decreto regulando sue
execução.
Art. 39. O presente Decreto -entra
"em vigor na data de sua publicação,
revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de outubro de 1966; i45~
da Independência e 789 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Adernar de Queiroz

CASTELLO BRANCO

ZiZmar de Araripe Macedo

Eduardo Gomes

. DECRETO -NQ 59.399 - DE 18
OUTUBRO DE 1966

DE 13 DE

OUTUBRO DE 1966

OUTUBRO DE 1966

CAPÍTULO

I

Dos Fins"
Art. 19 A Comissão de Construção
Base Naval de Aratu (CCBNA).
criada pelo Decreto nv 59.31H, de- 28
de setembro de 1966, tem por flnalídade superintender e coordenar todos os trabalhos relacionados com à
construcâc da Base Naval de Aratu,
Iocahzada em Salvador, Estado da
da

Bahia,

'
Parágrafo único. Subsidlàriamente
caberá 'a essa Comíssáo o -planejamenta, coordenação e contrôle das
medidas" necessária-s para a transrerêncía de material, equipamento e
pessoal da atual Ba-se Naval de Salvador para Aratu.
Art 29 Para a 'consecução de suas
fina-lidades,' cabe à Comíssâo
'de
Construção da Base Naval de Aratu:
.I - elaborar ou contratar :1, elaboração de projetos, estudos e orçamentos;
n - elaborar e lavrar contratos;
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UI ~ fiscalizar a execução" dos
contratos já firmados pela Dn'et~!ria
de Engenharia da Marinha, telatívos
à Base Naval de Aratu:
IV _. controlar
a execução de

çâo em vígor.

CAPÍTULO IV

Obl'D.s;

V -

Parágrafo único. O pessoal da
CCBNA será nomeado, .desígnado ou
admitido, de acôrdo com a Icgísla;

adquirir

material e equipa;

mentes:
VI - planejar, coordenar c contrdar 8. transferência' da Base Naval
de Sfl.J.~~~ para Aratu.
CAPÍTULO !I

Da Organização
Art. 39 A Comissão de Construção
da Base Naval de Aratu é suoordinada ao Diretor-Geral de Eng enharta da Marinha.
Art. 49 A CCENA será constituída
pelo Presidente (AR-Ól), por um Gabtnete (AR_02) ,pelo Departamento
de Obras (AR-lO) e demais componentes da organização do extinto Bscrítórío Técnico de Aratu.
Art. 59 A CCENA disporá dos Escritórios necessários ao desempenho
de suas atribuições. no Rio de Janeiro, GB e em Aratu, Salvador, Ea-:
j

hía,

.

CAPÍTULo III

Do Pessoal
Art. 69 A aCENA dispõe do seguin-

te pessoal:

I - .um (1) oficial general
CETN, da ativa, Presidente-

do

Das Disposições Gerais

Art. 79, 0.3 serviços a car-ro
da
CCBNA terão caráter índustriaí, ficando sujeitos a horário e regime
adequados..
ArL. 89
~ste Regulamento' será
complementado por um Regtrnerito
Interno, que deverá ser elaborado e
aprovado de acôrdo com as normas
em vigor.
CAPíTULO V

Das Disposições

Trameitórias

Art. 9Q Dentro de sessenta (60)
dias, contados a partir da data da
publicação do presente Regulamento
em, Doletím 'do Ministério. da Marinha, a Diretoria de. Engenharia da
Marinha submeterá à apro.... ação do
Ministro da Marinha, via SecretariaGeral da Marinha e Estado-Maior da
Armada, o projeto de Regimento Interno elaborado pela Comissão, de
Construção da Base Naval tde Aratu.
Art. 10. O Presidente' da CCBNA
nca autorizado a baixar Os atos ne;
ccssártos à adoção das díspostç'ies do
presente Regulamento e até que seja aprovado o Regimento Interno. -Rio de .ranetro.r ia de outubro de 1966.
- Zilmar Campos de Araripe 1!-2"aceR
do. Miníatro da Marinha.

TI - um (1) oficial superior
do
CA. da ativa, Encarregado do Depar-

tamento de Obras;
IH _. oricraís dos diversos Corpos
e Quadros, de conformidade com, a
Tabela de Lotação;
IV - praças do CPSA ou CPSGFN,
de acôrdo com a Tabela de Lotação:
V funcionários civis dos oua..
dros do Pessoal do Ministério da ~,'ia
rinha, de acôrdo com a Iotacào
numértca respectiva;
VI ~. servidores civis, transltórícs,
admitidos na forma dos Artigos 23e
2G da Leí<nv 3.780, de 12 de julho
de .:9fiQ, de conformidade com as ta-

belas \ de pessoal temporário que venham a ser aprovados.

DEORETO NQ 59. 4()1 -

DE 19 DE

OUTUBRO DE 1!t66

Declara de uiiíuiaâe pública imóvel
que menciona na cidade de São
Paulo, Estado de soe Paulo.

O Presidente da República, usando
de atribuição que lhe confere o artigo {37, item I, da Constituição Federal,
e tendo em vista o Decreto-lei 'número 3.365, de 21 de junho de 1941, al
tarado pera Lei nc 2.?8S de 21 de maio)
de 1956, decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, para fins de- desapropriação.
de ecõrdo com o art. 69 , combinado
R
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com o art. 51,\ alínea Ira", do Decreto-lei nv 3.365, de 21 'de junho de
1941, Q imóvel (prédio e terreno) si-

tuado na Praça' Professor Oswaldo
de Vícenzo número 200 - 12° -Subdistrito - Cambucí - Município e
Comarca da Capital do Estado de

Sâo Paulo, com área de sete mil, novecentos e dezoito metros quadrados

(7.918. mar, de propriedade do Benb.or Nathan Kertzer. tudo conforme

consta do Processo . protocolado -no
Ministério da Aeronáutica sob o número 0'0-01-1201-66, onde se encontra
a plantado imóvel.
, Art. 2.9 Destina-se êsse imóvel ao
Ministério da Aeronáutica.
Art. -39 Fica. o Ministério da Aeronáutica autorizado a promover a eretívaçâo da desapropriação de que trata o presente Decreto, na forma do
artigo 10, do Decreto-lei nv 3.365 de
21 de junho de 19'41, correndo' as
despesas à conta do Fundo Aeronáutico.
Art. 4Q Na forma e: para efeitos do
artigo 15 do Decreto-lei nv 3.365, de
21 de junho de 1941,alterado pela .i..lei
nc 2.786, de 21 de maio de 1956 a;
presente desapropriação é declarada
de urgência para efeito de imediata
imissão de posse.
Art. 59 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
.

Brasília, 19 de outubro de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H. C:ASTELLO BRANCO

Eduardo Gomes

Eduardo Gomes

DECRETO N9 59.402 OUTUB'RO DE 19-606

de acôrdo com o art. 8Q, combinado
com '0 art. 59, alínea "a", do Decreto-lei no? 3.365, de 21 de junho de
1941, o. imóvel (prédio e. respectivo
terreno) situado na Rua Bartíra número 551, antigo nv 5'9, no 199 gubdístro de Perdizes - 2.1). Circunscrição
Imobiliária da Cidade de São Paulo,
COm área de hum mil P. setenta e nove
metros quadradas e dez decímetros
quadrados (1.079,l:l mar, de proprtedade do Senhor Benedito Arruda Viana e outros, tudo conforme consta do
Processo protocolado no Ministério da
.Aeronáutica sob o número
_.
40-01-2642-66, onde se encontra a
planta .Io imóvel.
Art. 29 Destina-se êsse imóvel ao
Ministério da Aeronáutica.
Art. 39 Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a promover a efetivação da desaprdprfação de .que trata' o presente Decreto, na forma do
artigo 10, do Decreto-Ieí nc 3.365, de
21 de junho de 1941, correndo ss despesas à conta do Fundo Aeronáutico.
Art. 4Q Na forma e para efeitos do
artigo 15, do Decreto-lei nc 3.3ü5,de
,,21 de junho de 1941, alterado pela Lei
nc 2. 78ô, de 21 de maio de 19>5.6 a
presente desapropriação é declarada
'de urgência para efeito de imediata.
imissão de posse.
Art.' 59 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas' as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 19'ô6; 1459
da Independência e 781) da República.
H. C:ASTELLO BRANCO

DE

19

])'E

DECRETO N9 59.403 - DE 20
OU~BRO DE 1966

Dl!:I

o

Declara de utilidade pública imóvel
que menciona na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.

o Presidente. da República, usando
da atrfbuiçáo que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, to tendo em vista o Decreto-lei
n.v 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela L<~j n.v 2.78ô, de 21 de
maio de 1966, decreta:
Art. 1.9 E' declarado de utilidade
pública. para fins de desapropriação,

Aprova a alteração introduzida nos
Estatutos da Companhia de Seçu»
ros Previdente, relativa ao aumento
do capital social.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ô <11
gc 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do' Decreto-lei nc ~,06:::,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada .a atteraçáo
introduzida nos Estatutos da Oompanhía de Seguros previdente, . com
ü-
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sede na cidade d?, Rio de .ranetro,
autorizada a Iuncíonar pelo Dec-cto
nº 5.027, de 24 de julho de 1372, r-e].ativa ao aumento do capital socral
de, Cr$ 28.000. ~oo . (vinte e oito 1111Ihões de cruzeiros) para Cr$
.
'72.800. 000 (s~te:nta ~ dois münôes e
oitocentos mil cruzetros) , conforme
deliberação de seus acionistas ,em
..Assembléia
Geral
Extraordínària,
realizada em 15 de outubro de ]9G4.
Art. 2º A Sociedade
con tínuará
integralmente sujeita às, leis e aos
re!!Ulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sõbre o objeto da
autorização a que alude aquele decreto.
Brasília, 20 de
outubro .de 1966;
1459 da Independência e 789 da. República.
H.

CASTELLQ

BRANC,o

Paulo Egydio .Martins.

DECRETO N9 59.404 -

DE 20 DE

OUTUBRO DEJ 1966

Abre ao Ministério da Marinha, o
crédito especial de
4OO.00ú:OOO
para atendera despesas com reparos ae navios.

o-s

o presidente da República, usando
da atribuição contida na Lei número
'4.793, de 20 de outubro de 1965 e tentio ouvido o Tribunal de contas e o
Ministério da Fazenda, nos têrmos do
artigo 93, do Regulamento Geral de
Oontabíüdade pública, decreta:
. Art. 19 Fica aberto, ao Ministério
da Marinha, o crédito especial de _.'
o-s 400.0{)O.OOO (quatrocentos míinões
de cruzetrosi , para atender a despelias com o reparo de navios,
Art. 29 nste decreto entrará em vi. gor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de outubro de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Zilmar

de

Octavio

Bu~hoes

Araripe Macedo

DECRETO N9 59.405 OUTUBRO DE 1966

DE 20 DF
-"

Cria junçoes gratificadas no Ministério das Minas e Energia, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição Federal,
e tendo em vista o artigo 11 da Lei
nc 3.,730, de 12 de julho de 1960, e
o artigo 99 da Lei nc 4.904, de 17 de
dezembro de 1965, decreta:
Art.. 19 Ficam criadas, no Ministério das Minas e Energia, e classificadas, provisoriamente, com as
atribuições e responsabilidades definidas no Decreto nc 47.445, de 17 de
dezembro de 1959, as seguíntesIunçôes
gratificadas na Seção de Segurança
Nacional do mesmo Ministério:
1 Diretor, símbolo 3-F
1·· Secretário, símbolo 6-F
1 Assistente Técnico, símbolo 5-F
1 Onere do Setor de Informações.
.stmbolo 6-F
1 Chefe do Setor de Estudos e Planejamento. símbolo 6-F
1 Encarregado, da Turma de Expediente, símbolo 16-F
. 1 Encarregado da Turma de "Administração, eímbcío 16-F.
Art. 29 A despesa com a execução
dêate decreto será atendida, no exercício de 1966, à conta do crédito especial. aberto pelo Decreto nc 58.957,
0.3 1Q de' agôsto de 1966, e, nos exercicios vindouros, pelos recursos orçamen taríos próprios do Ministério das
Minas e Energia.
Art. 39 mete decreto entrará em
vigor na datada sua publicação, revogadas as disposições em contrário•
Brasília; 20 de outubro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO N959. 406 •

DE 21 DE

OUTUBRO lJE 1966

Concede autorização para o [umcicnamento da Faculdade de Direito
de Pinhal, no Estado de São Paulo.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo.
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87, I, da Constituição e tendo em via.
ta. o disposto no Decreto-lei no 421,
de 11 de maio de 1938, decreta:

Art. 19 E' concedida' autorização
. para funcionamento da Faculdade
de Direito de Pinhal, DO Estado de
São Paulo.

Art. 29 ~ste decreto entrará em vigor na data de 'sua publícaçâc ,
Brasilia, 21 de outubro de 1966; 1459
da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLD BRANCO

Guilherme Canedo Magalhães

DECRETO N9 59.407 OUTUBR.O DE

DE 21 DE

1966

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, imóveis necessários à expansão do' "Campus"
da Universidade Feâertü da Bahia.

o Presidente' da República, usando'
da atribuição que lhe confere o 11,rtigo 87, item I, da Constdtuícâc Federal e nos têrmos do Decreto-lei no
3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei no' 2.786, de 21 de maio
de 1956, decreta:
o
<

Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desaproprtaçâo pela Universidade Federal da
Bahia, 'as áreas de terreno, casas e
benfeitorias seguintes, tôdas situadas
nos bairros do Canela e da Federação,
subdlstrtto da Vitória, em Salvador,
Capital do Estado da. Bahia, descri;
tos abaixo e pertencentes a:
1. Bairro do Canela
a.!) a .Joaquím Guedes de Melo,
lima área de 2. 306,OOm2 (dois mil trezentos .e seis metros.' quadrados) com
casa e benfeitorias, correspondente
0,08 ncs. 32 e 34 da Av. Araújo Pinho, Iimítando-se ao Nordeste, com
terrenos do Hospital Getúlio Vargas,
na extensão de 85,70 m . (Oitenta e
cinco metros e setenta centímetros);
:J,Q Sudeste, na extensão de 31,50 m ,
(trinta e um metros e cinqüenta een.trmerroei , com terrenos da Universidade Federal da Bahia: ao Sudeste,
TI:;>.
extensão de 76,40m (setenta e
seis metros e quarenta centímetros),
com terrenos de propriedade de Otavíano Muniz Barreto Júnior, e; ao

Nordeste, com
rua Araújo Pinho
na extensão de 30,00 m. (trinta lne:
.à

tros) ;

b. 1) ao espólio de Rodrigo Mar
tins Catarina, uma área de 3. 240,o~'
m2 (três mil duzentos e quarenta mn,
tros quadrados) limitando-se ao Su~
deste, em linha reta, com terrenos de
propriedade do espólio. de ROdrigo.
Martins catarmo, na extensão de '"
23,30 m. (vinte e três metros e trín;
ta centrmetrcsr : com a rua trans,
versal da Av. Araújo Pinho numa extensão de 10,40 m . (dez metros e
quarenta centímetros) e com terrenos da Universidade Federal da Ba..'
hia numa extensão de 47,60 'm (quarenta e sete metros e sessenta centímetros); em' linha quebrada ao
Nordeste e Noroeste com a Rua Marechal Floriano' Peixoto, numa extensão de 37,00 m. (trinta e sete me- ,
tros) , 3,40 m. (três metros. e quarenta centímetros) e 77,40 m (setenta e'
sete. metros e quarenta centímetros);
ao Sudoeste, em linha reta, com a dívisa do prédio nv 24, da Rua Mare;
chal Floriano Peixoto, numa extensão de 25,60 m. (vinte e cinco metros,
e sessenta centímetros); com os rundos do prédio nc 9, da Rua Moreira
de Pinho, numa extensão de 11,00 m
(onze metros) e com os fundos do:
lote n? 7 da Rue Moreira de Pinho,
numa extensão de 4,00 m. (quatro
metros) ;
c.1) ao espólio de Rodrigo Martins Catarmo, uma área de 966,00 mâ
(novecentos e sessenta e seis metros
quadrados), limitando-se, 'em linha
reta. ao Sudoeste, com Os fundos dos
prédios nos, 35 e 33 da Av. Araújo
Pinho, em extensões, respectivamente,
de 11,00 m (onze metros) e 12,50.
m . «tose metros e cinqüenta centímetros); ao Nordeste, com a rua transversal da Av. Araújo Pinho, em linha reta, numa -extenaâo de 41,90 m.
, (quarenta e um metros' e noventa.
centrmetrosr : ao Noroeste, com ter,
renos do espólio de Rcdxígn Martins
Catarina, em linha reta, numa extensão de 23,30 m. (vinte e três metros
e trinta centímetros); ao Sudoeste,
em dínha quebrada, com o lote nv 7
, da Rua Moreira de Pinho, numa extensão de 8;00 m (oito metros); em
Iínha reta, com os fundos dos prédios
5, ·3 e 1 da Rua Moreira de Pinho,
em extensões, respectivamente. de .. '
11,50 m. (onze metros e cinqüenta.
centdmetros) , 12,00 m. (doze metros)
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e '11,50 m. (onze metros e cinqüenta
centímetros);
d. i) ao espólio de Rcdrigo 'Ma;rt~ns
Catarina, o prédio nv 33, da Aveníde.
,AJ:aújO Pinho, com o respectivo terreno;
e.I) a Ziza Neyde ,Gusmão, o prédio nv 35 da Av. Araújo Pinho com
o respectivo terreno;

cão Sudoeste até encontrar a Avenida Vale do Canela, e dai, em linha
curva, desenvolvendo-se em direcão
Norte, no sentido da Praça Dois de
Julho (Campo Grande), com, eproxímadamente, 260,00 m. (duzentos e
sessenta metros); dêste último ponto, na direção Este, em linha reta,
num comprimento de cêrca de 50,00
m. (cinqüenta metros), limitando-se
com terrenos de propriedade do Govêrno do Estado e, finalmente, por
uma pertmetral mista, até o ponto de
partíde na rua Basílio da Gama,'
numa extensão de, aproximadamente,
200,00 m. (duzentos metros).

(1) a quem de direito, uma áre~
de cêrca 'de 13.300,00 m2 (treze mil
e trezentos metros quadrados), vizinha à atual Escola de Geologia . da
Universidade Federal da Bahia, compreendida entre as Av. AraújoPmho
e Av. Vale do-Canela, projetada, que
2. Bairro da Federação
assim se limita; com os terrenos da
a.2) a quem, de direito, os lotes
Universidade Federal da Bahia, numa linha reta de aproximadamente
e benfeitorias das quadras l, II e III,
bem
como os arruamentos e áreas
123,00 m . (cento e vinte e três me,
trosr. partindo da Av. Araújo Pinho
verdes que compõem o loteamento
entre os prédios de ncs. 13 e 15 até
dos herdeiros de Isabel Gonçalves
os fundos dos ditos terrenos da UníBastos, segundo o "plano de. loteaversidade Federa! da Bahia; daí, uma
menta", cujo processo no órgão prólinha reta que, com o 'alinhamento
prio da Prefeitura Municipal da Ciantertor, forma um ângulo de, aprodade do Salvador recebeu o nc 2.413,
xímadamente, 90Q e limita os fundos
correspondendota uma área de trinta
e três mil novecentos e sessenta medos terrenos da Universidade Federal
de. Bahia, seguindo' pelo lado da casa
tros e cinqüenta e cinco centímetros
quadrados . (33. 960,55m2) assim desnv 15, da Rua Marechal Floriano, até
crita: a partir do limite dos' terreesta, numa extensão de, aproximadanos de propriedade da Universidade
mente, 110,00 m. (cento e dez meFederal da Bahia, na rua Caetano
tros); dêste último ponto, na Rua
Moura, dirigindo-se em linha pert,
Marechal Floriano. numa extensão
metral sínuosa pela mesma rua Cae~
de, aproximadamente, 65,00 m. (sestano Moura e Rodrigues Ferreira, nusenta e cinco metros), na direção
Noroeste, dirigindo-se para a Avenida . ma direção geral Sueste, na extensão
de 270,00 m. (duzentos e setenta meVale do Canela, projetada, daí acompanhando em linha' sinuosa u dita
tros) , até o limite com o prédio de
avenida no trechoide acesso à Praça <""119 47 da rua Rodrigues Ferreira; daí,
Dois de Julho (Campo Grande), nu,
em Iínha quebrada, desenvolvendo-se
ma extensão aproximada de 190,00 tn.
nas direções aproximadas Sudoeste,
(cento e noventa metros) e, dêste 'Úl- com 37,00 m (trinta e sete metros),
timo ponto, em linha reta de comSudeste, com 27,00 m (vinte e sete meprimento igual à 120.00 m. (cento e
tros) .e, por fim, ne direção Sudoeste,
vinte metros), até o limite entre O~5
COm 142 f i (cento e quarenta e doís
prédios ncs. 5 e 7 da Av. Araújo Pímetros); finalmente, fechando o poli.nho e, finalmente, fechando o pclígogono, por uma linha quebrada, 'com
no sôbre a Av" Araújo Pinho numa exterreno de propriedade da Umverst;
tensão de 53,00 m. (cinqüenta.e três
dade Federal da Bahia, na extensão
metros), compreendendo as testadas
total de 261,00 m (duzentos e sesdas casas nvs. 7, 9 e 9-A e dos lotes
senta e, um metros); não se comprede terrenos nvs , 11 e 13;
ende nesta área a correspondente' ao
trecho da avenida Gartbaldí ai exisg.l) B quem de direito, uma área
tente;
de, aproximadamente, 12.000,00 mã
. (dOZ2" mil metros quadradas) "partinb.2) a quem de direito, Os terrenos,
do do alinhamento da Rua Basílio da
casas e benfettortcs compreendidas
Gama, pela divisa da' casa no 2 com
numa área de, aproximadamente,
terrenos da Universidade Federal da
23,OnO.00 m2 (vinte e vtres mil metros
Bahia, numa extensão de 21,00 m.
quadrados), hmitada a Este pela rua
(vinte e um me-tros) e daí em direRodrigues Ferreira,' numa testada

42

ATOS DO PODER. EXECUTIVO

côncava de 136,00 m. (cento' e trinta
e seis metros) de desenvolvimento;
ao Sul, com terrenos pertencentes a
Jorge Martins Catarmo, numa extensão aproximada de 225,00 m. (du-

o

zentos e vinte e cinco metros) de altnhamento reto; a Oeste, pela Avenida
Garfbaldí, numa testad-a retilínea de
140,00 m . (cento e quarenta metros).
e, finalmente, ao Norte, por uma linha quebrada de" 3 alinhamentos, respectívamente, de 102,00 m. (cento e
dois metros), 27,00 m.(vinte e sete
metros) e 37,00 (trinta e sete me'tros, fechando assim o polígono;
c.2) a quem de direito, os lotes e
benfeitorias das quadras I, IX, III,
IV, V, VII; VIII, IX; X e XI, bem

como os arruamentos e áreas verdes
que compõem o loteamento "Jardim
Universitário". de propriedade da
ALPE, (Adendo) Lima Pavimentação
e Engenharia r.tca., área esta irregular, de cêrca de 65.496,00 m2 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e seis metros quadrados), as;
sim descrita: -partíndo da esquina da
Av. Garfbaldi, com a Avenida Adernar de Barros, com uma testada. nesta' última avenida, numa extensão
de 23900 m. (duzentos e trinta e nove metros) B direção Sudoeste, aproximadamente; dai, numa linha quebrada, em direção geral Oeste e respectivamente: 90,00 m. (noventa me,
tros) ; 37,00 m. (trinta e sete metros) ;
18,00 m , (dezoito 'metros) e 124,00 m.
(cento. e vinte e quatro metros), Ii~
mítando-se com terrenos do Govêrno
do Estado; dêste último ponto, na extensão, em linha reta, de 125,00 m
(cento e vinte e cinco metros) e direção aproximadamente Norte: com ter,
renos de Sarah Nísenbaum, até encontrar divisa com terrenos da Uníver.,
eidade Federal da Bahia; de
cujo
ponto e sempre se limitando com terrenos desta, prossegue por uma pertmetra! côncava com 10,00 m (dez
metros), 49,00 m . (quarenta e nove
metros), 162,00 m. (cento e sessenta
e dois metros) e 65,00 m. (sessenta
e cmco metros), 52.üüm üínqüenta
e dois metros)', 19,00 m . (dezenove
metros), 62,00 m. (sessenta e dois
metros) e 30;00 m. (trinta metros);
dêste ponto, em direção aproximada
Nordeste, numa extensão de ,31,00 m
(trinta e, um metros) até encontrar
a Av. Garfbaldí, confrontando-se com
terras de sucessores de Isabel Gonçalves, e daí, rínalmente, fazendo
testada na Av. Garíbajdí, num ali-

nhamento reto, em direção Sudoeste
com uma extensão de 282,00 m (du:
zen tos e oitenta e dois metros) até
o ponto de partida.
d.2) a Sarah Nísenbaum, urna
área dê, aproximadamente,
.
27.000.00 ma (vinte e sete mil metros
quadrados). limitando-se ao Nordes~
te com terrenos de propriedade da
Universidade Federal da Bahia, em
uma Imha quebrada numa extensão
aproximada de 160,00 m. <cento e
sessenta metros) e 5í,OOm (cinqüenta.
e sete metros), respectivamente, até
encontrar,no Sudeste, a divisa com
terrenos da ALPE (Adauto Lima Pãvímentaçâo e Engenharia Ltda.); ao
Sudoeste, numa linha reta na extensão de 125,00 m. (cento' e vinte e
cinco metros), até encontrar os Iímítes dos terrenos de propriedade do
Govêrno do Estado e limitando-se'.
com os aludidos terrenos do Govêrno
do Estado, com alinhamentos de ....
92,00 m . (noventa e dois metros) e
114,00'm. (cento e quatorze metros),
na drrecão aproximada oeste, até um
ponto pertencente a um alínhamento sinuoso que se 'desenvolve pelos
limites posteriores 'de lotes situados
às ruas Aristides Novis (São Lasaro)
e Prof. Severo Pessoa, de propriedade de Sarah Nísenbaum e quem de
direito, até encontrar ,os Iímites dos
terrenos de propriedade da Universidade Federal da Bahia.
e.ai numa área compreendrda entre as ruas Caetano Moura, fi... ventda
Anita Garíbaldr, Alto do oandomuté,
Três de Maio e Souza Uzel, com ao
seguinte descrição: a partir da divisa
entre os limites das propriedades de
número 12'Ô e 128, com testada ne rua
Caetano Morna, desenvolvendo-se até.
o 29 Arco, numa linha côncava, de
extensao de cêrca de 354,00 fi. (trezentos e cinqüenta e quatro metros);
dai pela Avenida Garibaldí. em linhà curve convexa numa extensão
aproximada de 276,00 m. (duzentos e
setenta e seis metros) e com testada
para a mesma rua até encontrar a
esouína da Rua Alto do Oandomblé: :
dê~te ponto, sobe por este numa extensão de 50,00 (cinqüenta metros):
dai, na direção Este-Oeste, com uma
extensão aproximada de 220.00 rn,
(duzentos e vinte metros), até encontrar a rua Souza Uzel e, por esta,
a partir da casa de nv 24 até a de
nv 83 na mesma rua, em alinhamento .írregular, de comprimento apro-
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irllado de 200,00 m. (duzentos !TIe~ros)' finalmente, fechando o poligo-

uma

linha quebrada' que parte da
~1~!sa lentre as propriedades dos nú.01'05 83 e 75 da rua Souza Uzel, até
:contrar o ponto inicial, srtuado no
lilD 1te dos números 126 e 128~ da rua
Caetano Moura, numa extensão epro,;:ilD ada de 120,00 m. jcenro e vinte
Jlletros) com área de cêrca de
'
65 50000 m2 (sessenta e cinco mil e
quinhentos metros quadrados), tôdas
estas áreas estão representadas nas
duas plantas que instruem o Processo MEC, nv 50.764-66.
Art. 2Çl~Destinam-se as áreas em
causa à execução do Plano de Amliação dos Centros Canela e Fe~eraçáo, que constituem o "Campus"
da aludida universidade Federal da
Bahia, que _ providencrará ~o, _sentido
da efetivaçao da desaproprtaçao, sendo a conseqüente despesa atendida à
conta dos seus recursos próprios.
Art. 39 , ltste decreto entrará em
vigor na data 'da sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Brasília, 21 de outubro de 1966; 14[i.Q
da Independência e 789 da República.
o

H.

CASTELLO BRANCO.
Magal~!!..s.-_

Guilherme Canedo'

DECRETO N9 59.409 - , DE 24 DE
OUTUBRO

DE 1966

Retifica relação nominal aprovada
pelo Decreto n9 57. 7GO, de 8 de feveréiro de 1966, que Classifica os
cargos de nivel superior da Universidade Federal dó Paraná; do Ministeric da Educação e Cultura.

O Presidente da República, usando
da 'atribuição que lhe confere o artigo 87, item X, da Constituição e
de acôrdo com o que consta do processo nv 7.378-66, do Departamento
Administrativo do Serviço Público,
decreta:
Art; 19 Fica retificada a relação
nominal aprovada pelo . Decreto número 57.760, de 8 de fevereiro de
19$6, na }orma a seguir declarada:

,A;t:. 29' .tist~' .ci~~~et~ . 'e'~t;~~â ..~;;
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília: 24 de outubro de 1966; 1459
da Independência e 789 da República,
H.

CASTELLO BRANOQ

Guilhermé Canedo Magalhães

o anexo a que se refere o-art. 19
foi publicado no D. O. de 27-10 e
ret, no oc v-tt-se.

DECRETO N9 59.408 - DE 21 DE
OUTUBRO DE· 1966
Modifica a denominação das 2-1, 3(10 e
7fJ Companhias Depõsitode Material de Motomecanização. '

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o Ar-

tigo 87, inciso I, da Constituição Federal e de acordo com o Artigo 19 da
Lei nc 2.851, de 25 de agosto de 1956,

decreta:
Art. 19 As 2~, 3~, e 7!» Companhias
Depósito de Material de Motomecanisaçâo lJassam a ter a denominação de
2~, 3l!- e 7f!. Companhias de Suprimento
àe Motomecanízaçâo, respectivamente.
Art. 29 O presente decreto entra
em vigor a partir de 1Q de janeiro de
1967, revogadas as disposições, era contráno.
Brasília, 21 de outubro de 1966;
1459 da independência e 78Q da República,
H.

DEORETO N9 59.410 - DE 24 DB
OUTUBRO DE 1966
Prorroga o inoeo a que se refere o
artigo 4Q do Decreto n9 59.067 de
12 de açõsto de 1966.
'
O presidente <la República, u~ando
da atribuição que lhe confere o AJ:~
tígo 8"7, Inciso X, da oonstítuíçâo jeederal, decreta:
Art, 19 Fica prorrogado por 6()
(sessenta) dias o prazo a que se refere o art. 49 do D3CJ'eto no 59.067,
de 12 de agôsto de 1966.
"Art.' 2Q O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as dísposrçôes em
contrário.
.
Brasília, 24 de outubro de 1966;
1459 da Independência -a 789 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Ademarde Queiroz,

CA8TELLO BRANCO

Oclavio Bulhões
Roberto Campos
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DECREI'O N!? 59.411 OUTUBRO DE

DE

24

DE

1966

Cria' junção
gratificaàa no Quadro
de Pessoal do Ministério da Aero-

náutica
O Presidente da República, usando
da atrrbuíção que lhe confere o arttco 87 item I. da Constituição, e
te'ildo ém vista o art. 11 da Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960,

decreta:
Arfi.

19.

Pica. criada, no Quadro

de Pessoal parte permanente, do Ministério da Aeronàutrca, e classificada. em 'caráter provisório, símbolo
2-F, a função gratificada de Chefe
de Seção de Centrôle da Divisão do
Tráfego da Diretoria de Aeronáutica

citado, tanto .n? campo f~nanceiro
quanto no admtnístratívo, veto imDri~
mil' nova. fisionomia às ordenac6es
disciplinadoras da mineração e "{li(:;
portaçâo de minério de ferro, 'de.
creta:
Art. 19 A construção de terminais
marítimos, solicitada por emprêsas de
mmeracâo e exportação de minério,
de ferro, será autorizada com estrita
observância do disposto no art. 26 do
Decreto-lei nv 5/de 4 de abril de 196~
não se aplicando, no caso, as COlldi~
cões previstas no Decreto nc 55.282,
de 1964.

'

Parágrafo único. Em qualquer ci;
so, é assegurada à Administração de>
Pôr-to, a cujo "hínterland" se desn,
narem ou do qual provierem os míCivil,' previsto no Regulamento do
nértoa movimentados nas instalações
referido órgão aprovado pelo Decreto
a percepção das .taxas previstas
nv 8.535, de 15 de dezembro de 194:2,
Tabela "N" da Tarifa do Pôr to, culas
alterado pelo de nv 52.125, de 1'Z de
bases serão fixadas à época doa auto.'
junho de 1963.
rfzaçâo para oonstruçáo dos term,inals,
Art. 29. A despesa' com a exetendo em vista as condições de ecoeuçâo dêste decreto será atendida penomicidade do empreencnmentc. ,
los recursos orçamentários próprios.
Art. 29 O artigo 4° do Decreto
Art. 39, áste decreto entrará em
no 55..282, de 22 de dezembro de 1964,
vigor na data da sua publrcaçâo. repassa a vigorar com a seguinte reda,
vogadas as disposições em contrário.
ção:
Brasília 24 de outubro de 1966; 1459
"Art. 49 O aumento das exporta~·
da Independência e 789 da República.
cões de minério de rerro deverá serpromovido primordialmente através
H. CASTELLO BRANCO
do desenvolvimento simultâneo daS
Eduardo Gomes
atividades de exportação das jazidas
.dos vales dos rios Doce e Paraopeba.
DECRETO N.9 59.412 - DE 24 DE
§ 19 A exportação de minério do
OUTUBRO DE 1966
Vale do Rio Dôce continuará sob a
Dispõe sôbrc a aplicação' do disposto
responsabilidade da Companhia Vale
nos' arts. 26, 37 e 38 ao Decreto-lei do Rio Dôce, diretamente, ou mediann9 5, de4 de abril de 1966, as em- te contrato com os mineradores pripresas mineradoras e exportadOras vados da região, e a do minério do
de minério de ferro, a que se refere
vale do Paraopeba tar-se-á pelas lio Decreto n.9 55.282, de 22 de denhas da Rêde Ferroviária Federal' S,
. zem'bro de 1964, e dã outras proviA., em .ambos os casos ressalvado ao
dências.
usuário o direito de utilização da via.
O Presidente da República, usando de transporte mais econômica e' resda atrlbuíçâo que lhe confere o ar- peitado o regime de tráfego mútuo,
tigo 87, inciso I, da Constituição e quando caractertzado ,
§ 29 Nos contratos de transporte
Considerando oue os arts. 26, 37 e
38, do Decreto-Iei nc 5, de 4 de abril . a longo prazo, da Rêde Ferroviária
Federal S. A. com os mineradores do
de 1966, vieram regular a autortzaçâo
Vale do Paracpeba, observar-se-á. o
para construção -de terminais mcrttídisposto no art. 38 e seu parágrafo
mos e os contratos de transporte terúnico, do Decreto-Ieí nc 5, de 4 de
roviário a longo prazo;
abril de 1966."
Considerando que, em conseqüênArt. 39 A Comissão Interrnlnístecia, cumpre. adaptar as' normas do
rdal constituída na forma do art. lU
Decreto n.c 55.282, de 22 de dezembro
de 1964, aos novos preceitos legais;
do Decreto nv 55.282, de 22 de rfe-.
Considerando, maís, que a legislazembro de 1964, examinará os projet.O~ ,:
deremprêsas de mineração ou exporção posterior ao Decreto nc 55.232,

na
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âo de minérios e sôbre êles decídt-

;~~ observadas as disp9siçõ~? daquele

decreto, com as. atterações dest~ constantes e demais normas legais per. tinentes.
parágl'8Jo -único. Serão submetídea
à apreciação do Presidente da RepúbUÚL; _que delas. decidirá por dssp<1,.eho. na forma do_ art. 10 do. D_ecr~Lo
citado, as conclusões da Comissão Jnterministerial que Importarem na -imosíçâo de novas exigências ou alteiaçãO de qualquer das constantes das
Instruções Complementares para exeDECRETO NQ 59.413:....-

cuçâo do rerendo Decreto no 55.282,
.de 22 de dezembro de 19G4, com as
modificações decorrentes deste decreto.
Art. 49 'aste decreto entra em vigor na data, de sua publicação, revogades as disposições em' contrário.
Bntsilia, 24.de outubro de 1966; 1459
da Independência -e 789' da República.
H. CASTELLO BRANCO
Benedicto Dutra
Juarez Tómora
Octavio Bulhões
Roberto Campos
DE

25

DE OUTUBRO DE 1956

-Moàitica o orçamento para o erercâctc de 1966 do Departamento Nacional
de Obras de Saneamento

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, t, da Oonstdtuíçâo, nos têrmos do art. 107 da Lei nc 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto nó Decreto n« 54.397,
de 9 de outubro de 19:134,·alterado pelos' de ns. 55.534 e 55.535 de !l·de
janeiro de 1985, decreta:
Art. 19 Fica modificado, conforme o quadro anexo, o orçamento para
o exercício de 19'66" do Departamento Nacional de Obras de Saneamento,
autarquia Federal vinculada ao Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 29 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
J
'grasilía, 25 de outubro de Hl6S; 1459 ela Independência e 789 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Juarez Távora

~-O anexo a que se refere o art. ,19 foi publicado
ret. no de 7-11-66.
DEORETO N9 59.414 -

DE

25

DE

OUTUBRO DE 1966

Estabelece normas gerais de taritação para as empresas concessionárias de serviços públicos de energia
elétrica:

O z-restdenté da República, usando da atribuição que lhe confere o

artigo 87, .tncíso X, da Constituição e
... :. . . .considerando que o Código de
éguas (Dec. nv 23.643, de 10.7.34:>
_em seu' art. 180, estabelece que' as
tarifas dos serviços públicos concedidos de energia elétrica sejam 'fi. xadas sob a forma de serviço pelo
custo;
- considerando a necessidade de
Iepartí-Io,~ de maneira que, a nada
grupo de consumidores seja atribuída
a fração equivalente ao custo do serviço que lh~ fôr prestado;

no

D.OI. de 27-10 e

- considerando que o citado' CÓ~
digo, em seu art. 162, imperativamente, "determína que sejam estabelecidos preços nos bornes da usina
e a cobrar' dos consumidores com diferentes fatôres de carga, decreta:
Art. 19 A fixação" e a revisão das
tarifas dos serviços de energia eíétrica a que se reiere 'o Capitulo vII.
Título IV, do Decreto- nc 41.019, óe
26-.2.57, reger-se-ão pelas normas gerais de tarifação constantes dêste decreto.
Ar.t. 29 Além dos elementos já ,,;xigidos .por dispositivos legais, o requerimento a ser apresentado pele
concessionário à físcalízação, r na nxaçâc de tarifas sob a forma de serviço pelo custo, deverá ser instruido
com a análise dos mesmos e a sua.
distribuição entre os grupos e sub-
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grupos, se houver, de consumidores,'
a seguir definidos.
Art. 39 Para fins de análise do

custo do serviço e fixação de tarttas, as classes de consumidores (e
que trata o art.- 177, Capitulo VII,
'I'ítulo IV, do Decreto número 41.019,
d 26.2 . .5'7 deverão ser grupadas da

seguinte forma:
1 - consumidores sob condições de
transmissão (<serviço de 'I'ransrmssão);

2 - consumidores ligados a circuito primário de distribuição <Serviço
Primário) ;

3 -

consumidores ligados a cir-

cuito secundário de distribuição (Serviço Secundário) .

Parágrafo. único. Se o concessionário tiver- mais de uma tensão em
seu sistema de transmissão o primeiro

rupc deverá ser subdividido

em tantos subgrupos quantos forem
as tensões.
, Art. 49 O Departamento Nacional
de éguas e Energia, do Ministério das
Minas e Energia poderá, quando os
sistemas do concessíonártc não forem
interligados com os de outro, se couber, criar um subgrupo para .atendímento dos consumidores díretamante ligados às barras ônibus da subestação elevadora da central geradora.
Art. 5Q A tensão nominal, entre
rases, para ligação de consumidores
sob condições de transmissão, definirá o respectivo grupo ou subgrupo e
será determinada nas portarias de
fixação de tarifas, em função fias características do sistema do concessionário, não podendo, todavia, s.er tlJtenor .a 13.200 volts, de tensão nominal.
Art. 6\1 O concessionário terá ') direito de indicar. em seu sistema de
transmissão, os pontos nos quais tem
condições técnicas de derivar os ramais de ligação para os consum.dores dêste grupo. As instalações necessárias ao abaixamen to da tensão
transporte da energia e' à proteção
do sistema, além do ponto de entrega, serão da. responsabilidade do consumidor.
Art'. ~'Q As portarias de fixação q9
tarifas poderão definir os, limites de
potência em- dísponíbilídade, entre os
quais serão aceitas, pelo concessionário, ligações sob condições de transmissão.
Art. SIJ A15 tarifas a, serem aplícadas aos consumidores ligados sob con-

d!ç,?es ",de trans~issã~ serã~ .obrig~'
tõríamente referidas a tensa-o de)j
gação e estruturadas no tipo binõ:
mIO, cem uma componente de dêIi:l:U'i.~.
da de. potência e outra de consumo de'
energia.
, .. Parágrafo único. A demanda <te
potência bem como o consumo QA
energia de cada usuário deste gruTl~
deve~ã_o ser verificados, sempre, Por
medição.
Art. 9\1 As tensões, sob as quais po-

derão ser concedidas ligações a úir~
cuíto primário de dístrfbuiçâo, serão'
estabelecidas nas .portarlas de fixa~
çâo de tarifas, em função das carae,
teristicas do concessionário, não po.:
dendo, todavia, a tensão nominal entr-e fases, ser inferior a 2.300 volts
nem superior a 25.000 volts.
Art. 10. As portarias de fixação
de tarifas deverão definir os limites
de potência em disponibilidade entre
os quais poderão ser aceitas, pelo con, ,
cessionário, ligações a circuitos Pri~,'
mário de distribuição.
..,
§ 1Q As tarifas a serem apücadas
aos consumidores ligados a círêuíto.'
primário de distribuição serão do típc binômio, devendo a potência demandada, bem como o consumo de
energia de cada usuário dêste grupo
ser verificado, sempre, por .medtçâo..
§ 2Q O concessionário terá um 'orazo de 12 (doze) 'meses para a colocação dos instrumentos medidores ne- :
oessárloa ao cumprimento do que determina o § 1Q em tôdas as instalações existentes, de seus concessíonários, do grupo. de que trata êste artigo.
Art. 11. Serão da responsabtlidade
dos consumidores ligados a circuito
primário de dístrtbuíção.: as ínst.aações necessárias. ao abaixamento da.
tensão, transporte, de energia e pro- .
teçâo do sistema, além do ponto de
entrega.
Art. 12. Entende-se por etetnn-"
cação rural a prestação, por concessionário, de serviços públicos de
-rgta elétrica, às propriedades ruraís,
em atividade agropastorfl, índívíduallzadàs ou integrantes de cooperativa
de eletrlficação rural.
§ 19 Os consumidores rurais, ríga-:
dos ao serviço primário, que tenham
à sua disposição uma potência igU'.\1
ou inferior à máxima dísponibilídade de potência permitida para hgaç â o ao Serviço Secundário, são considerados como consumidores dêste
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serviçO para ~feit.o de. m:diçao •de
enero·ia. consumlda e apucacão da rarifa, "com redução de 20% (vinte, por
cento) .
. § 29 para que cooperativa de elet7'ificaçfioo rural, ligada ao Servíço
primário, tenha direito ~a!J. tratamen~
to acima fixado, a potência posta a
sua disposição dever~ ser Igm.~l (:u
·inferior a 10, ~cJ:ez) vezes 3:, po~enc:~
máxima permI~l~a para Iígaçac ao
..
serviçO gecundárto. '
§ 39 Ultrapassados cu limites de
disponibilidade de potência a que se
referem os §§ 1Q e 2Q serão considerados como con~un:idores do .servi20
primário, com díreíto a uma redução
de 45% (quarenta e emco por cento),
tão"somente sôbre o valor da componente de demanda de potência da tarifa bínômâa relativa àquele serviço.
§ 49 O disposto neste artigo será
aplica<io" aos Jaturamentcu ~elativ~
aOS atuais consumidores rurais, devídamente caracterizados como tais, 15
(quinze): dias após a publicação déste
peereto.
êrt.. 13_ A demanda de potênciafa.,
turável para os consumidores ligados
sob condições de transmieuão ou a
circuito primário de .distribuição será.
o maior .dentre os valôres a seguia- detinidos: ,
1 - a maior potência demandada;
verificada por medição, num período
de 15 (quinze) minutos durante o mês
em aprêço ou em qualquer dos 11
(onze), meses antertores.'
2 - potência posta à disposição,
pelo concessionário e constante do pedido de ligação aceito ou do contrato,
se houver.
§ 1Q OS consumidores de que trata
êete artigo, que ínstantâneacnente demandarem potências em niveis superíores" ao maior valor acima definido,
são obrigados a reduzir .as referidas
demandas instantâneas de potência, a
valôres aceitáveís.j a juízo da Fiscalização, mediante' a instalação de equi. pamentos apropriados.
§ 29 Até que sejam instalados os
equipamentos de que trata o § 1Q, a
demanda faturável será acrescida de
Márcio com o dítsposto no â 4Q •
§ 39 Poderá o concessícnárto instalar, a seu .critérío, em caráter transitório ou permanente, os' instrumentos de medição das máximas potêneras demandadas Instantaneamente,
pelos consumidores de que trata o

1.1'.

.

§49 O acréscimo à 'Potência de':'
mandada raturável terá sua aplicacão "rctstríta ao período de faturamento em que ocorreu a máxima demanda fnstantãnea de 'potência, ve'ríftcada por medição, e será- calculada
mediante a aplicação da fórmula:

b:..

(DI F

DF) X K

DI

onde:

A
DL
DF

K

acréscimo à potência demandada faturável
- máxima demanda instantânea de pctencia, mensal
- potência demandada faturável
,- coeficiente relativo à tensão
nominal, en tre fases, assumindo os seguintes valôres:
1,25 para fornecimento à
tensão .nominal, entre
fases, igualou inferior a

F -

ô6 kV;
1,15

para, fornecimento à
tensão, nominal, entre
fases, "igualou inferior a
132 kV;

para fornecimento à
tensão nominal,. entre
fases, superior a 132 lCV.
§ 59 A demanda de potência faturável não será acrescida, na forma
dêste artigo, s-empre que a máxima
potência demandada, instantâneamente, se tenha originado de causas
acidentais e não permanentes.
Art. 14. A ligação de consumidores a circuito secundário de distribuição poderá ser feita através de uma,
duais ou três fases.
~
Art. 15, As tantas a serem aplicadas aos consumidores ligados ao
Serviço Secundário de distribuição,
inicialmente, deverão ser calculadas
no tipo binômio com Uma componente
de demanda de potência e outra de
consumo de energia. e fixada após
conversão para a forma monômía
equivalente.
Art. 16. Todos os consumtdorcc deverão manter o fator de potência indutivo médio de suas instalações o
mais próximo possivel da unidade.
§ 1Q Se o fator de potência indutivo médio. das instalações dos consumidores do Serviço de 'rransmnssão,
verificado, pelo concessionário, através medição apropriada, em caráter
transitório ou permanente, a seu crtstério, fôr inferior a 9'0% (noventa por
cento), o total : do faturamento, resu1tante da aplicação da "respectiva
tarifa, será multiplicado, por 0,90 e
1,00
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o produto dividido pelo fator de potência indutivo médio realmente V"Srtficado em cada medição.
§ 29 E' concedido um prazo de li)

§

29 Calculam-se' as percentagens

do investimento ou da despesa fir.aI
referente a cada grupo, sôbre o in~

vestimenta ou despesas totais.
§ 3 9 Aplicam-se êsses percentuais
1'88 do Serviço de T1'0.·!1Sm}3sáo p8S2,':3 parcelas do custo do S8TVico atrtsam se adaótar a estas novas conbuidas à potência demandada ou à
díoões , Durante êsse período prevaenergia consumida para obtenção das
lece o fator de- potência indutivo méreceitas que as componentes de dedio de 0,85, conforme previsto no § 39,
manda de potência e de consumo de
abaixo.
energia, de cada grupo, deverão rea§ 3Q Se' o fator de potência indulizar.
tivo médio, das instalações dos consu§ 4? Dividem-se essas receitas, resmidores dos Serviços Primáráo e Sepectivamente, pela demanda máxima
cezidárlo, verificado pelo eoncessíonárío iatravés medição apropriada, em
simultânea elo grupo, multiplicada
caráter transítóríc ou permanente, a
pelo fator de diversidade aplicável, ou
seu critério, fôr inferior a 8'5% (oi ...
pelo somatório das demandas tatutenta e cinco por cento), o total do !'áveis,e pelo c~msumo de cada grupo,
faturamento resultante da aplicação
obtendo-se aSSIm as componentes tada respectiva tarifa será multiplicado
rifárias de demanda de potência e de
por 0,85, e o produto dividi-do pelo
consumo de energia a serem aplicafator de potência indutivo médio realdas a cada um dos grupos consumídores.
.
mente verificado em cada medição.
Art. 17. O custo do serviço do forArt.
19.
Para
obtenção da tarifa
necimento de energia elétrica deverá
relativa à componente de demanda
ser repartido, entre as componentes
de potência aplica-se o processo de
de demanda de potência e de concálculo já indicado, pe acôrdo com
sumo de energia, de modo que cada
o seguinte desenvolvimento:
grupo de consumidores responda pela
fração que lhe couber.
§ 19 Somam-se 05 saldos" das con§ 19 A componente de demanda de
tas relativas a bens e instalações em
potência será responsável pelo atenserviço que, especificamente, não se
dimento dais seguintes parcelas do
refiram à produção, transmissão, distribuição prímárra e secundária.
custo do serviço:
- remuneração do investimento re§ 29 Divide-se a soma obtida em
munerável;
partes proporcionais ao total dos sal- quota de amortãzação ou de redcts das contas (2'Ü.1O a 20.36, incluversão;
sive; 20.4{) a 20.49, inclusive; 20~50
- quota de depreciação; e
a 20.58, inclusive; e 2<0.60 a 20.64, iri- fração do saldo da conta de reclusíve) que especificamente se rerí-.
sultados a compensar," que lhe couber.
ram à produção, transmissão,distri§ 2Q A componente de consumo .de
buíção primária e secundária.
energia deverá atender:
§ 3Q Adicionam-se as parcelas en- despesas de exploração;
contradas e relativas à produção,
-,- diferenças referidas no' arte 166,
transmissão, distribuição primária e
~§ 39 e 4Çl, do Decreto nc 41,.019, de
secundária -ao total dos saldos das
26-2-57"
contas de bens e instalações e em ser- fração do saldo da conta de reviço, que diretamente lhes digam ressultados a compensar, que lhe coujpecto, obtendo-se assim os investiber; e
mentos iniciais referentes à produção,
- impostos e taxas.
transmissão, distribuição prtmát-ía e
Art. 18. As tarifas serão calculasecundárra.
"
das de acôrdo com o seguinte processo:
§ 49 O investimento final do "prí-.
§ 19 Compõe-se,- como adiante demetro grupo (transmissão) será definido, o investimento ou a despesa
terminado pela parte que lhe couber,
da.. divisão "de seu investimento ínífinal, relativos a cada um dos grupos de consumidores, conforme se, cíal adicionado do investimento inicial da produção, em partes proportrate do cálculo da componente fa-'
cionais às potências demandadas dirttãna de demanda de potência ou de
versifiéadas ou faturadas de cada um'
consumo de energia.
(dez) meses, para que os consumido-
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dos 3 (três). g~u:pos (transmtssâo, distribuição primarra e seeundáría) . As
duas outras parcelas serão transferidas para os grupos que lhes conesponderem.
§ 5° O Investimento fin~l 9~ segundo grupo (dístríbuiçâo prtmárta) sere
determinado pela parte que lhe couber, da divisão de seu ~nve~timento
inicial, em partes proporcionais às po-tãncías demandadas diversificadas OU
faturadas dos dois , últimos grupos,
adicionado da parte "transferida do
primeiro grupo.
A parcela residual será transferida
para o -terceíro grupo.
§ 69 O investimento final do terceiro 'grupo (distribuição secundária)
será a soma de seu investimento inicial com as duas parcelas residuais
que lhe foram atribuídas.
§ 79 calculam-se os percentuais dos
investimentos finais "de cada grupo
sôbre a sua sorria.
§ 89 Finalmente, aplicam-se os percentuais calculados ao 'total das parcelas do custo do serviço cuja' responsabilidade de atendimento ficará
a cargo da componente tarifária de
demanda de potência, obtendo-se
para cada grupo
total a ser arrecadado pela aplicação da mesma. O
quociente do total a arrecadar" relativo a cada grupo, pela respectiva i demanda máxíma simultânea de potência, multiplicada pelo fator de' diversidade aplicável, ou pelo somatório das potências demandadas faturáveis proporcionará a componente
de demanda de potência da tarifa bí-

°

nômía..

§ 9Q Caso o primeiro grupo, de consumidores ligados sob condições de
transmissão, venha a se dividir em
subgrupos, .o processo, de cálculo, de
seus investimentos finais obedecerá
3,-0 mesmo desenvolvimento, e o ínvestimenta inícíal referente-à produção será adicionado ao primeiro subgrupo.

Art. 20. Para a determinação da
componente de consumo de energia
o procedimento é análogo ao da úbtenção do custo da demanda dê, potência com as seguintes modificações:
§ 19 Com exclusão das ",contas

80.5'Ü..14, 80.51.16 e 80.60 a 00.62, -ín-

clusiva, somam-se os saldos das contas componentes da despesa de .expl<?_
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ração, que especdfícàmente não se refiram à produção, ta-ansmísaâo, dis-.
tríbuíçâo primária e secundárta.,
§ 29 'Divide-se a soma obtida em
partes proporcionais ao total dos saldos das .cantas (80.00 a 8082, inclusive; 80.40 a 80.42, inclusive; e 8.0.50.0,
&0.5{l.1, 80.51.00 a 80.51.15, ínclusive: 8'Ü..51.17 e 80.52), que especificamente se refiram à pro-dução, transmlsâo, distribuição _primária e secundáa-ia.
§ 30 Adicionam-se as parcelas encontradas e relativas à produção,
transmissão, distribuição primária e
secundária ao total dos saldos das
contas da despesa de exploração, que
diretamente lhes digam respeito.
§ 49 Os valôres' assim encontrados
somam-se às partes que lhes couberem da divisão dos saldos das contas 8'0.50.14, 80.51.16 e 3D.60 a 80.62,
inclusive, em partes ,proporcionais ao
número de consumídorés. obtendo-se,
assim, as despesas iniciais referentes
à produção, transmissão, dístrlbuiçâo
primária e secundária.
§ 5Q A despesa final do primeiro
grupo (transmissão) será determinada pela parte que lhe couber; da
divisão de sua despesa inicial adicícnada da despesa inicial de produção,
em partes proporcionais aos consumos de energia de cada um doIS· três
grupos (transmissão, distribuição primária e secundária). As duas outras
parcelas vserâo transferidas para os
grupos que lhes corresponderem .
§ 69 A despesa final do segundo
grupo (díatrtbuiçâo primária) será
determinadas, pela parte que lhe cou-.
. bel', da divisão de sua despesa inicial, em partesproporcíonais aos consumos de energia dos dois últimos
grupos, adicionada da parte transferida do. primeiro grupo.
§ 79 A despesa final do terceiro
grupo ,<dist.tibuiçáo secundária) será
a soma de sua despesa inicial com
as duas parcelas residuais que .Ihe forem. atribuídas.
§ 8Q Calculam-se os percentuais das
despesas finais de cada grupo sôbre

a SUa sorna.
§ 99 Finalmente, anlícam-se os percentuais calculados ão total das' parcelas do custo do serviço cuja responsabilidade de atendimento fícará
a cargo da componente tarifária de
consumo de energia, obtendo-se para
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cada grupo o total a ser arrecadado
pela aplicação da mesma. O, quociente do total a arrecadar, relativo a
cada grupo, pelo respectivo consumo
de energia, proporcionará a componente tarifária de consumo de energia da tarifa bínômía.,
§

10.

Caso o primeiro grupo de

consumidores ligados sob condições de
transmissão venha a se dividir em.
subgrupos, o processo ué cálculo de
suas

despesas

finais

obedecerá

ao

poderá o Departamento Nacional de
e Energia adaptar o resultado
às peculiaridades do mercado servido
pelo concessionário,
Art. 25. rsete Decseto entra em
vigor, na data de, sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasüía, 25 de outubro de 1966; 145Çl
da República e 78Çl da Independência.
Agu.as

H.

CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

mesmo _desenvolvimento, sendo a despesa inicial referente à produção adi-

cionada ao primeiro subgrupo.
Ar t.. 21. Aos fornecimentos de ener-

DECRETO NQ 59.415 OUTUBRO DE

DE

25

DE

1966

tarquias, sociedades, de economia mis-

o crédito especial de
.
Crg 13..515.963,777, ao Ministério

ta e emprêsas de'

da Fazenda, para atender as aee-

gia elétrica a podêres públicos, au-

uemcace

pública,

Abre

pesas âecorrenies do aumento de
para fins de tração elétrica urbana e
"ferroviária, abastecimento dágua, ser ..
vencimentos da Lei n9 4.863, de
VIços de esgôtc e de saneamento, apll29 de novembro de 1965, aplicado
owr-se-âo as tarifas que lhes forem
ao Congresso Nacional conforme
pertmentes, com uma redução a ser
resoluções 188-66, da Câmara dos
Deputados
e- 20-66, do SenCU10 Fe~
fixada, para cada caso, pelo Departa..
menta Nacional de Aguas e Energia.
deral, extensivo ao Tribunal de
Contas da União,
Art. 22. Tendo em vista as parti"
culartdades dos sistemas de cada conO Presidente _da República, usando
cessionário, poderá o Departamento
da artíbuíçâo contida na Lei númaNacíénal de Águas e Energia esta..
ro 5..136, ae 11 de outubro de 1966 e
belecer tarifas especraís para os catendo ouvido o Tribunal de Contas
80S a seguir discriminados:
da união nos têrmos do artigo 93,'
do Regulamento Geral de Contabia) fornecimentos Interruptíveis, ort- lidade
pública, decreta:
unoos de ocasional 'disponibilidade de
energia:
Art. 1º Fica aberto, ao Ministério
da Fazenda, o crédito especial de ..
b) fornecimento em horas fora das
crs 13.,515.963.777 (treze bilhões,
pontas de carga; e
quinhentos e quinze milhões, novecenc) fornecimento por simples tranátos e sessenta e três mil setecentos e
porte de energta,
setenta e sete cruzeiros), para atender
às despesas, de março a dezembro de
Parágrafo único. Os fornecimentos
de que trata êste artigo, serão regu-e. 1966, decorrentes do aumento de ven-;
cimentos da. Lei nv -4.863, -de 29 de
lados por contratos entre as partes
novembro de 1965, aplicado ao Conínteressadae, submetidos à aprovação
gresso Nacional conforme Resoluções
do Departamento Nacional de Águas
e Energia, ou nas próprias portarias ·188-66, da Câmara. dos Deputados e
d.~ .fixação de tarifas.
20-66, do Senado Federal e extensivo
ao Poder Judiciário e ao Tribunal' de
Al't. 23. A _.aplicação dos percen..
Contas da União, com a seguinte. dístuaís resultantes dos reajustamentoa
crímínaçâo:
tarifários referidos no art. 176, .do
c-s
Decreto n Q 4L 019, de 26 de fevereiro
Supremo Tribunal Fe ..
de 1957, com a nova redação d:açia
üeral
~
.
713.467.602
pelo art. 3Çl, do- Decreto nv 54.938, de
Tribunal Federal de
4 de novembro de 1964, deverá ser
. Recursos . .
.
194.765.000
feita em conformidade com as normas
Justiça Eleitoral (segerais de taa-ifação estabelecidas no
à.'e e regionais)
3.869.792.914
presente Decreto: '
.
Justiça do Trabalho
(sede e. regionais)
5.532.826.261
Art ..24. Ao aplicar as normas dês..
Justiça Militar (sete Decreto em cálculo de reajusta984.912. 000
de e regionais) ...
mento, revisão ou fixação de tarifas,
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.JustIça do Distrtto
Federal e Territórios. . .
191.200.000
Tribunal de Contas da
União. " . . . ,.... 2.ü29.0QO.Oao
Art. 2Q O crédito especial de que.
trata o artigo antertor.. com vigência
por dois exercícios, .se.rá registrado e
distribmdo, automàtícaménte, pelo
Tribunal de Contas da União ao Tesouro Nàcional .
Aà. 3<) este, Decreto. entrará em
vigor na. data de sua publicação, reçogadas- as disposições em contrário.
'grasíha, 25 de outubro de 1966; 1451?
da Independência e- 78<) da República.
H.

CASTELLo

BRANCO

Octavio Bulhões

DECRETO N9 59.416 -

Art. li!) As despesas com a execução
dêste decreto serão atendidas pelos
recursos orçamentàrros próprios,
Art. 59 As vantagens "financeiras
decorrentes dêste decreto vigoram ta.
partir de 19 de Junho de 1954.
Art. 6<)
:Ê:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, .revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de outubro de 1966; 1459
da Independência e 789 da Repúblícc,
H. ,CASTELLO BRANCO

Carlos Medetros Silva

Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a relação' ncmínal do art. 19,
foram publicados no D. O. de 3 de
novembro de 1966.
DECRETO N° 59.417 -

DE 25 DE

DE 26 DE

OUTUBRo DE 1966

OUTUTIRQ DE 1966

Classifica cargos de nível superior ao
Ministério da Justiça e Negócios
Interiores e dispõe sóbre o enqua-'
cramento de s.eus atuais ocupantes.

Dispõe sôbre a realização dos _eeçuTOS de órçtios do Poder público e
dâ outras providências-.·

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 3'7, item I, da Constitutçâo, e de
acôrdo ccm-o art. 4°, § jc da Lei nú'mero 4.345, de 26 de junho de 1964,
regulamentado pelos Decretos números 55.244, de 21 de dezembro de 1964,
e 57,486, de 27 de d-ezembro de 1965,
decreta:
Art. 19 Fica aprovada a cjass.ríoaçào de cargos . de nrveís superior
'(Anexo n, bem como -a relação nomínal.dos respectivos ocupantes (Anexo r'n , do Quadro, de Pessoal - Parte Permanente - do Mímstérto da
.Justíca e Negócios Interiores.
Art. 2<) A classificação prevista
neste decreto não altera o' caráter
provisório do enquadramento dos car..gos de Professar de Ensino Especian.,
zaôo e de Professor de Práticas Educativas, aprovado pela' Resolução E.s'peclal n9.4, de 4 de novembro de I9Ua,
publicada no Diário Oficial, de 24 I'JCguinte, da Comissão' de Classíttcaçao
-de Cargos.
'
Art. 39 O órgão de pessoal competente apostnará vos títulos dos servicores abrangidos por êste decreto.
I

o Presidente da Repúblicá, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item l, da Constituição Federal e
Considerando que a contratação
dos seguros dos órgãos do poder PÚblico deve 'obedecer a critérios téenícos e tmpessoada;
Considerando a conveniência de
disciplinar esse processo, com vista
correção de impropriedades e: distorções danosas à moralidade e correção dos negócios púbüccs:
Cons i d e r in d o
necessidade de
complementar as medidas de sanea-:
menta do mercado segurador nacional;
Considerando, finalmente; que o
Governo Federal já dotou o Banco
Nacional de Habitação dos recursos
adequadóscpara a realização de seu
programa de trabalho, decreta:
Art. 19 Os seguros de bens, direitos, créditos e serviços dos órgãos
centralizados da União, das autarquias, das sociedades de, economia
mista '8 das entidades .controladas
direta ou indiretamente pelo Poder
Púbtíco, inclusive os seguros de bens

a

a
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de terceiros abrangidos por qualquer
plano de cobertura em que ditas
metítuíçóes figurem como estipulantes

e/ou beneficiários,

serão feitos

exclusivamente sob a forma direta,
mediante sorteio ou concorrência pública entre as Sociedades seguradoras nacionais autorizadas a operar
no Pais.
.§ 19 Na formalização dos seguros
previstos .neste artigo, é vedada a

ínterveníêncía de corretores ou administradores de

seguros sob

qual-

quer" forma, no ato da contratação e
enquanto vigorar .0 ajuste.
§ 2Q As importâncias correaponaentes à comissão de corretagem, calculadas de acôrdc COl;l1 as percentagens fixadas para cada ramo pelo
Departamento Nacional de seguros
Privados e Capitalização, serão recolhidas ao Instituto de Resseguros do
Brasil. pelas Sociedades Seguradoras,
da forma e nas condições previstas
pelo artigo 19 da Lei no 4.594, de 29
de dezembro de 1964.
Art. 21? Nos casos de seguros não
- tarifados,a escolha da Socíedàde Seguradora será 'feita por concorrência
-públíca., /~

Departamento Nacional de. Seguros
Privados e Capitalização, ouvído., o
Instttuto de Resseguros do Brasil.
Art. 79 Este decreto entrará em vi- ~
gor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto nv 55.245, de21 de dezembro de 1964; o parágrafo
único do artigo 1Q e o artigo : Odo
Decreto nv 56.900, de 23 de setembro
de 1965.
Brasília, 26 de outubro de 1966'
'145Q da Independência e 789 da He:
pública.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

DECRETO N9 59.418 OUTUBRO DE 1966

DE

213

DE

'

A.br~,

pelo Ministério da. Aeronáutica,·
crédito especial de Cr$
...
1.956.750,000 (hum bilhão, novecen_
tos e cinqüenta e seis, milhões,
tecentos e' cznqüenta mil cruzeiros),
para o fim que especifica.

o

se-

O -Pfesidente da .República, usandoArt. 39 Para os efeitos do sorteio da atribuição que lhe confere O are da concorrência estabelecidos pelo' tigo 87, ítem I, da Constituição Federal e da autorização contida na Leí
artigo 19, O' Departamento Nacional
de seguros privados e, Capítatizaçao no 5.016, de 7 de junho de 1966, e
ffxará . a cobertura do mercado segu- . tendo ouvido o Tribunal de Contas'
rador nacional para cada rarno ou .da união em cumprimento ao que de~
modalidade de seguro, indicando o termina o art. 93 do Regulamento Ge-'
limite de aceitação das Sociedades ral de Contabilidade Pública, decretar
Seguradoras segundo: a respectiva siArt , 1Q Fica aberto, pelo Ministério\;tuação econômíco-fínanceíra e a coda Aeronáutica, o crédito especial de'
bertura de resseguro concedida pelo
c-s 1.956.750:-000 (hum bilhão, nove'Instituto ~e Resseguros do Brasil.
centos e cinqüenta e seis milhões, seArt. 49 Os sorteios .e concorrências tecentos e cinqüenta mil cruzeírosj ;
serão realizados pelo
Instituto de
pa&. atender a despesas com a aquiResseguros do Brasil, mediante soli- sição de helicópteros, respectivos socitação das entidades interessadas.
bressalentes e itens de suprimento;
destinados ao Ministério da AeronáuArt. 59 O cosseguro é obrigatório
tica.
quando as responsabilidades seguradas forem superiores a Cr$
.
Art 29 :Ê:ste decreto entrará em, vilOO.OOD.OOO (cem milhões de cruzeigcr na data de sua publlcaçâo, revoros) , dele participando tôdas .as Sogadas as disposições em contrário.
ciedades incluídas na respectiva faiBrasília, 26 de outubro de 1966;
xa de cobertura, de conformidade 'I,
1451? da Independência e 78Q da Re":
com o disposto no artigo 39 dêste- depública.
creto.
'
H. CASTELW' BRANCO.
Art. 69 A contratação de, seguros
plurianuais pelas instituições, órgãos
Octavio Bulhões.
e serviços abrangidos pelo artigo 19
Eduardo
Gomes.
dependerá de autorização expressa' do

ATOS

DECRETO NIl 59.419 OUTUBRO DE

DO' PODER

DE 26 DE

1996

neclara a cessação da exploração dos
serviços de energia' elétrica no msinicípio de Pelotas e no distrito sede
de município de Capão do Leão. no
~.Estado do Rio Gran~e do Sul e outorga, a respectiva concessão à Companhia retotenee de Bletriciâaste,
O presidente da República, usando

-da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituição, e
nos têrmos dos arts. 140 e 150 do
Código de éguas (Decreto n« 24.643,
de 10 de julho de. 1Q34) , combinado
com o art. 51? do Decreto-lei nc 852,
de 11 de novembro de 1938, art. 10
do Decreto-lei nv 2.281, de ',5 de ju-

nho de 1940, art. 19 do' Decrete-lei
nl? 7.062, de 22 de novembro de . 1944,
e art. 64 <)0 Decreto nc 41.019, de 26
de fevereiro de 1957,
Considerando que pela Portaria
nv 671, de 26 de agôsto de 1966, o Ministro das Minas e Energia autorizou
a transferência dos bens e instalações
atualmente existentes,
integrantes
dos serviços de energia elétr-ica dos
distritos sede, Cerrfto Alegre, Dunas,
Mono Redondo, Quilombo, santa- Eulália e Santa Silvana, no 'município
de Pelotas e no distrito sede do mu'. mcípío de Capão do Leão, do' Estado
do Rio Grande do Sul, de que era
titular a 'I'he Rio Grandense Líght
And Power Syndicate, Limited, decreta:
Art. 19 E' declarada a cessação,
para os efeitos do, art. 139, Parágrafo te do Código' de Aguas (Decreto nv 24.643, de 10 de julho de 1934),
'da exploração dos serviços de energia
elétrica nos
distritos sede, Cerrtto
.Alegre, Dunas, Morro Redondo, Quilombo, Santa Eulália e Santa Silvana
"do' municípío de Pelotas e no. distrito
sede do munícípío de Capâo do Leão,
no Estado do Rio Grande do Sul de
que era titular a The Rio Grandense
Pght And Power Syndicate, Limited
por Declaração de usina termelétrtca
apresentado no processo D. Ag. número 2.178-40, de acôrdo eom o parágrafo único do art. 11 do Decretolei nc 2.281, de 5 de junho de 1940.
Art. 2? E' outorgada à Companhia
Pelotenae de Eletricidade, concessão
para produzir, transmitir e distribuir
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energia elétrica nOG distritos sede,
Cerrtto Alegre, Dunas, Morro Redon..
'do, Quilombo, Santa Eulália e Santa
Silvana do municípío de Pelotas e, no
distrito sede do município de Capâo
do' Leão, do Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 39 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Águas (Decreto n~ 24.643, de 10
de julho 'de 1934), leis subseqüentes
e seus regulamentos.
Art. 49 A presente concessão vígo ..
rará pele prazo de .trínta (30) anos.
Art. 5'"1 Findo o prazo de concessão,
os bens e instalações que, no momento, existirem em função dos ser-e
viços conceddios reverterão à. União.
Art. 6Çl A concessionária poderá re~
querer que' a concessão seja renovada,
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A. Concessíonáría
deverá entrar com o pedídoia que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, sob pena do seu snên-.
cio ser' interpretado como desistência
da renovação.
.
Art. 89 Este decreto entra em \11..
gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, .
Brasília, 26 de outubro de 1966;
145 9 da' Independência e 789 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO.

Benedicto Dutra.

DECRETO N9 59.420 OUTUBRO

DE 26 DE

DE' 1966

Abre,
ao Tribunal de Contas da
Unido, Co crédito especial de Crg ..
23.804.739. para atenaer ao pagamento das despesas com . pessoal
pôsto em disponibilidade -peia Lei
nl? 4.210-63, relativas ao período de
10 de julho de .19ü4 a '31 de deze~n
bro de 1965.
o Presidente da República usando das atrlbuíçôes que tno confere o
art. 87, número I, da Constituição
Federal;' da autorização contida no
art. 19 da Lei ne 4.788, de 13 de ou-
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tubro de 1965 e, ouvido o Tribunal

de-Contas da União, em cumprtmento ao que preceitua o art. 93, do Regulamento
Geral de Contabilidade
Pública. decreta:
Art. 19 li: aberto pelo Tnbunal· de

Contas da Umâo, o crédito especial
de Cr$ 23. 8Q4. 739 (vinte e três mi-

lhões, oitocentos e quatro mil, setecentos e trinta e nove cruzeiros), destinado 'a atender ao pagamento de
vencimentos, diferença de vencimento, gratificação adicioná! pOI' tempo
de serviço e salárto-famíha ao pessoal pôsto em
disponibilidade pela
Lei nv 4.210. de 1963, nó período de

DECRETO N9 59.421 -

10 de julho de 1964 a 31 de dezem.,
bro de'1i165.
Art. 29 O crédito especial a que se

refere o oresente Decrete', será aútomàticamente registrado e distribuido

"ao 'I'eeouro Nacional.
Art. av ÊC::ú~ Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas _B-8 dísposíçôes em contrário.
Brasília, 26 de outubro de 19ô6;
1459 da Independência e 789 da República ..
H.

UA~TELLO BRA~CO

. Octávio Bulhões
>

DE 26 DE OUTUBRO DE 1966

c

Altera. o orçamento da Superintendência Nacional do Abastecimento
"

O Presidente da República. usando da atrtbuíçâo que lhe confere o
art. 87, item r, da Constituiçã-o, nos' têrmos do art. 107 da Lei nv 4.320,
de, 17 de março de. Wfj4~ e de acôrdo com o disposto no Decreto nv 54.397,
de: 9 de outubro de 1964, alterado vpelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
~ janeiro -de 19'65, decreta:
Art. 19 Fica alterado, conforme quadro anexo, ° orçamento para o
exercício de 1966, da Superintendência Nacional do Abastecímenjo, eu-arquia federal vinculada à Presidência da República, aprovado pelo Decreto
nv 57.9-28, de 8 ·de março de 1936.
'
Art. 2° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brastha, 2,6 de OUTU01'() de 19·56; 14~<) da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO Branco

,0 quadro anexo

a que se refere o art. 19 foi publicado no D .0. q.e

1-11-66,

DE·CRETO NQ 59.422 -

DE

27

DE

OUTUBRO' DE 1966
Torna sem efeito o Decreto n9 58.387,
de 10 de maio de 1966.

o Presidente da 'República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição Federal,
e tendo em vista o que consta do
Processo nv MVüP-13.970, de 1965, do
Departamento de Admínístracâo" do
Ministério da Viação e Obras' Públi-'
cas, decreta:
Art.. 19 Fica tornado' sem efeito o
Decreto no 58.387, de 10 de maio últtmo.. publicado no Diário Oficial de
. 18 seguinte, que abre, pelo Ministério
da vteção e Obras públicas, o crédito

especial de cr$' 1.300.000.000 (um
bilhão e trezentos milhões de cruzeiros), destinado al3pagamento de insalubridade aos associados, do gtndicato dos' Operários Navaís do RJo de
Janeiro e de serviços realizados em
navios do Lóíde Brasileiro, por estaleiros nacionais.
\

Art. 2° 1tste decreto entrará em
vigor na data da sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, _ 27 de outubro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRAN.CO

ootaoto Bulhões
Jua'rez Távora
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DECRETO N" 59.423- DE 27 DE
OUTUBRO

DE 19'56

Abre, peZo Ministério da Viação e
Ob1'a'$ publicas, o crédito especial
de Cr$ 1.300.000.000 para o fim que
especifica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígc 87, nc I, da Constituição Federal,
da autorização contida no art. 19 da
Lei n? 4.'659, de 2 de junho de 1965,
publicada no Diário Oficial de 7 seguinte, e tendo ouvido o Ministério
da Fazenda e o 'I'rfbunal de Contas
em cumprimento ao que determina o
art. 93" do Regulamento Geral de
contabilidade "r'ubüca, decreta:
Art. 19 Fica aberto, pelo MInistério da Viação e Obras Públicas, o
crédito especial de Crs 1. 300.000.000
(um bilhão e trezentos milhões de
cruzeiros), assim discriminado: CrS
800.000.000 roitocentos milhões de
cruzeiros), destinados ao pagamento
de insalubridade aos associados do
Sindicato dos Operários Navais do
Rio de Janeiro,no· período de. novembro de 19'59 a novembro de 1962,
e ors 500.000.000 (quinhentos milhões de cruzeiros) destinados a atender ao ~ pagamento de serviços realizados em navtos ' do Lóide Brasileiro,
por estaleiros nacionais.
Art. 29 :Ê:ste decreto entrara em
vigor na data de sua pubhcaçáo, revogadas as disposições em contrário.
nraeiua. 27 de outubro de 19'36;
145'? da Independência e '78S' da República.
H·.

CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões
l1Jn.rez T4vora

DECRETO N'? 59.424 -

DE

~"(

DE

OUT'fJl'.aO DE I::JG6

Concede à Mineracão Assuruá uaa.
autorização para~ funcionar como
emprésa de mineração.
o Presidente da República, urando da atribuiçào ' que lhe ;ont"er~ o
are. 87, nc I, da Constituiçào e nos
têrmos do Decreto-lei nc '938/ de a
de dezembro de 1938, decreta:
Artdgc único. É: concedida à J'.;1~~1e··
~açâo Assuruá Ltda, constdttnrta por

instrumento partacular de 6 de junho
de 1966, com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado' da Guanabara,
autorrzaçao para funcionar come emprêsa de mineração, ficando obrtgada
a cumprir .ntegralmente o que uspoe
O"S 39, do art. &1. elo Decreto-lei número 2.627, de ;'6 desetemb} o de
1840 '" demais -egulamentos em vigor
ou -ue venham a vigorar sõnrc o
objeto desta autorlzaçâo.
outubro de 1S66;
Independência e 789 da Re-

Brasília, 27 de
1459 da
pública:
H.

CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO N9 59.425 OUTUBRO

DE 27 DE

DE' 1966

Retifica o Decreto n 9 59.179, de 6 de
setembro de 1%6.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere. o artigo 87, no I, da Constítuíçâo, e nos
têrmos do Decreto-lei no 9'38, de 8
de dezembro de 1938, decre~a:
Artigo único. Fica retificado 2 Deoreto civ 59.1'79, de 6 de setembro de
19,58, que passa a ter a seguinte' redação: g concedida a Oaíeíra Nossa
Senhora da Guia Ltda., com ;:,~df; na
cidade de Cuiabá, Estado de Mato
Grosso, constátuida por instrumento
particular de 18 de março de 193-9,
alterado por escrttura publica. de 3
de agôsto de 1::160, lavrada a ns. ".'
139-190, Livro 179-A do 2~ Oficio da
Comarca de rnriabá, e por ínstrumentos particulares de 22 de tcvererro de
1961, 13 de setembro de 19,65 8 23 de"
fevereiro de 1966, autorização para
íuncíonar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumpru' integralmente o que dispõe 'o § ;)9, do
art. 61, do Decreto-Iei nv 2.627, de
26 de setembro de 1940, e demais regulamentos em vigor ou quervenham
a vigorar sôbre o objeto desta autorização,
Brastlía, 27 de' outubro de 195õ; 145~
da Independência e 78'? da Republíca.
H.

CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra
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DECRETO NÇI 59.426 OUTUBUO DE

DE

27

DE

1966

Abre ao Estado Maior das Fôrças
Armadas, o crédito especial de 0~S
95.000.006, para ateneter a despe-

sas de Custeio
e mneets-nensoe,
reattzadas no exercício de 19ót,.
o Presidente da República, usan.io

da atrltnzíçâo contida na Ler numere
5.038, de 17 de junho' de 1911f) e r,~.:l
do ouvido o: Tribunal de Contas da.
União e o Ministério da Fazenda. l!OS

têrmos do art. 93, do Regulamente
Geral de contabilidade Pública decreta:
Arü, 1ÇI Ftca
aberto, ao Estaco
Maior das Fôrças Armadas, o crédtto

e cinco mlthóes de cruzeb-os) . para
atender a despesas de CUSkllO "

exercício alo 196h:
Art. 29 O crédito espectai de que

trata o arCiftc anterior terá vigência
'para dois exércicíos e será regra-;r ado
e distribuído ao Tesouro Nactonaj,
pelo 'I'ríbunartoe Contas.
Art. 3ç. gste Decreto entrará em
vigor na data de sua publieaçâo, r€'vogadas as disposições em' centrário.
.
Brasília, 'H de outubro de 1966;
1459 da Independência e 7l:~o da .República.
H.

D~spõe

CASTELLC BRANCO

Ocuunc wuinôee

especial de crs 95.000.00IJ (noventa"

DECRETO NQ 59"427 -

In-

vestimentos além doe créditos orçamentários próprios, realizadas no

DE

27

DE OUTUBRO DE

1966

sôbre o enquadram ento ªe servidores do Ministério da Aeronáutica
e dá ontras providencias

O Presidente da República,' tisando da atribuição que lhe confere O artigo 87; item I, da Conetituiça o, e tendo em vista o disposto nos artigos 2Q
e 39 da Lei nv 3.967, de 5 de outubro de 1961 e parágrafo único do artigo
23 da. Le~ nc 4.069, de 11 de junho de 1962, decreta:
ArL 1,9 Fica aprovado, 11'3. forma dos anexos, o enquadramento dos ser;
vidores do Minístérto "da Aeronáutica, amparados pelo artigo 21? da Lei número 3.967, de 5 de outubro de 1961 e parágrafo único do artigo 23 'da Lei
nc 4.069, de 11 de Junho ce 1962; bem como a respectiva relação nominal.
Art. 2':>' Os valores dos níveis de vencimentos dos cargos a que se refere
o artigo anterior, no que tange ao pessoal abrangido pela Lei nv 3.967, de
5 de outubro de 1961, são os constantes .da Lei nc 3.826, de 23 de novembro
de 1960, reajustados pelas Leis ns. 4.069, "de 11 de junho de t962, 4.242,
de 17 de julho de 1963, 4.345, de 20 de ..junho de' 1964 e 4.863" de 29 de novembro de 1965.
.
Art. 39 Os valeres dos níveís de vencimentos dos cargos a que se refere
o "artégo F', 110' que tange ao pessoal abrangido pela Lei nc 4.069, de 11 de
junho 'de 1962, são os constantes dessa. Lei, reajustados pelas Leis nos. 4.242,
de 17 de julho de 1963, 4.345, de 20 de junho de 1964 e 4.863, de 29 de novembro de 1965
Ar~. 4\1 Os efeitos dêste decreto prevalecem, para os amparados pelaLei nv 3.907, ce 5 de outubro de 1961, a partir de 6 de outubro de 1961 e
para os amparados pela Lei nc 4.0.69, de 11 'de junho de 1962,a partir de
15 de junho de 1962.
Art. ·31? O órgão .do pessoal apostilará osuítulos dos servidores abrangidos por êste decreto, 0)1 'JS expedirá aos que não possuam, observando o
artigo 188 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
Art. 69 Os enquadramentos a. que se refere êste decreto nao homologam situações que, em Virtude' de sindicância, devassa ou inquérito admlntstratívos, venham a ser vconsíderadas nulas, ilegais ou contrárias às normas admínístratívas em vigor.
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Art. 79 :f:ste decreto entrará em" 'vigor na data de sua publicação.
'grasílta, 27 de outubro de 1966; 1459 da Independência e 70lJ da República.
H.

CASTELLO. BRANCO

"Eduardo Gomes

-----Os anexos a que se retere o texto, inclusive a' relação nominal do ar-I
tigo 19, foram -publicados no D.a. de '8-11458 (Suplemento).
~ DE 27 JE
OUTUBRO DE· 1966

· DECRE,TO N9 59. 428

Regulamenta os camuuoe I e 11 do
Titule: 11, o Capitulo II do rusuo
· UI, e os arts. 81' - 82 - B:' - 91
10r. - 1:1 - 114 - 115 e 126
da Lei n 9 4.504, de 30 ae novembro
de 1964; o art. 22 du Decreto-lei
nq ' 22.239, de 19 de dezembro de
1932. c os arte 9 - lO - 11 - 12
22 e 23 da Lei n9 4.947, de 6
de abril de 1966.

-b)

compra e venda:

c)

doação

arrecadação dos bens vagos;
permuta;
íncorporação de terras devolutas vagas ou vílegalmente ocupadas,
II ._. No caso de iniciativa particular:
a) compra e venda;
p) doação;
C) permuta;
d)
herança ou legado;
d)
e)

f)

e)

• O Presidente

:\ 'Repúbüca. usando
das atribuições que lhe confere o tneíso 1 do art. 87 da Constituição Federal, decreta:
COLONIZAÇAO
l< OUTRAS FORMAS DE ACESSO A P.«OPRIEDADE
CAPÍTUL'O :'"

Dos Princípios e Definições
Art. iv A política de acesso .:c propriedade rural, a ser -desenvolvídc
na forma estabelecida na Le-i nc 4.5'Ch
de 30 de novembro de 1964 l.Estatuto da Terra) terá por objetivos primordiais:
1 - t'romover medidas destiuacas
a melhorar a estruture agrária do
País:
II - Vinçular à propriedade, quem
trabalha 5. ~u~1Ta agrícola satisfazendo normas socio-fundiárras que mais
se 'ajustem à dígnífícaçãc da pessoa
"hlJmar".";

Art. 2' A cntençâo dos meios de
acesso à propriedade rural i esurtará de:
I -'- No caso do Poder Público:
a) desapropriação por íuterêsse 80-

-cíal:

legttámaçâo de posse

Art. 39 Para o acesso a uroprtedade rural .serâo
promovidas pelo
Poder Público as .segutntes medidas:
I - Seleção e utilízaçàc .dE. áreas
onde se faça necessárta i COloniza':'
çâo, obedecida a regíonalizacâo estabelecida, pelo artigo 43 6,1 Estatuto
da Terra;
II ~ Imptantaçào ds nllcl.eos "de
. eolonízação ,agrícola ou . r,,!'Yo-iilâus':'
'tríal em terras que estejam incorporadas ou em processo de incorporação ao patrimônio público ou particular;
ITI - Recrutamento e seleção de
Indivíduos ou famílias.
dentro 01]
fora do território nacional, íncluindo, quaudo fOr o ce.so, seu transporte réceoçâo, hospedagem E encamínhamen.,o pare. c.-Iocacào e defímtlVR .íntezraçâo nos núcleos referidos
no Inciso II;
e estimulo ao
IV - .eacawrrcia
parceleíro .rural, nas várias formais
previstas no art. 73 do :t:!:statuto da
Terra'
V ~ Demais n-etos complementares previstos na legfslaçâo em, vigor.
incluindo a' coordenação dos recursos
destinados aos prozramascde coremzação. onerei.
.
Art. 49 Os órgãos
competentes
para' promover a política de colonização,' cuja metodologia será fixada
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por atos normatrvos
do Instituto
Brasileiro de Reforma Agrarra, são:
1 - O 'rbR.A, nas áreas declaradas

prlorttàrras, eUJ contormídadc com -1
disposto no ~ ao do ar~,.4:~ e no artigo 58 du Estatuto da Terra;
II - O cnstítuto Nacional do Desenvolvimento
Agrário nas regiões
do Pais não incluídas em áreas prioritárias, nos têrmos da Lei número
4.504;
lIr - Os orgâos de Desenvclvtmenta Regional referidos na alínea
"c" do § 2 9, art. 73 .dc gatatuto da
Terra e os demais órgãos de admintstraçâo centralizada e nesoentralizada, federais. Interestaduais e

e~·

taduaís, destinados 'a promover a C0ló'hização, observado o disposto no
19 da Lei n 9 4.504;
Entidades e fundaçoes, riadanais e estrangeiras, de assistência
técnica ou financeira, que;Jlu'!;.icIpem
de projetos de ccíonízaçào, e emprêsas particulares. que se habilitem para
atividades colonizadoras, nos têruioe
da Lei n? 4.504 e deste Regulamento.
~ 1'" O IBRA poderá dlreramente,
ou através de acordos ou -onvêntos
com entidades públicas ou partacuta-,
rea, promover a transferência de populações de áreas príorttárías e sua
fixação em outras' regiões de atividades colonizadoras.
§ 29 Nas demais regiões, a; transrcrêncía e. fixação de populacôes B";~
râo coordenadas pelo INDA,' e executadas por êste. pelos governos tl;~'
taduais ou por entidades de valortzaçâo regional mediante convênios,
conforme o disposto no § 10 do artigo 58 do Estatuto da Terra.
Art. 59 Colonização é tôda atividade oficial ou particular destinada
a dar acesso à proprtedarte da terTa e a p-omover seu aproveitamento
econômico, mediante o' exercício de
atividades agrícolas, pecuárias e
agro-tndustríaís,' através .da divisão
em lotes ou parcelas, dimensionados
de, acôrdo com as regiões deítnídae
na regulamentação do Estatuto da.
'Terra, ou através das cooperatávas
de produção nela previstas.
19 A coíonízaçâo em áreas prton ~
tártas terá por objeti-vo promover c
aproveitamento econômico da' terra,
preferencialmente
pela sua dívíeão
em proprtedaces familiares. congregados os parceleíros em cooperatt. vas ou mediante a .formaçao de co-

art. 58
IV -

*

~

operativas de colonização de tipo C(j_
letivo.
~ 29 A colonização com fins ete po·.
voamento e segurança nacional terá
caráter píonen-o, devendo a área das:
parcelas ajustar-se, sempre que PQs~
sível, às caractenstdcas das pequena
e média empresas rurais, definidas
nos têrmos da Leí, e em especial no
§ 29 do art. 60 do Estatuco da Terr::t..
e sua regulamentação.
Art. 6'? Nas regiões dermidas nos
incisos. II e IH do art. 43 do Esta,
tuto da Terra, através da evlação de
propriedades familiares e -pequenas e
médias empresas rurais, a colonização. vlearã:
a) ao aproveitamento de área CUja.
exploração seja inadequada e ecarre,
te o uso predatório dos recursos naturais, ou cujos proprtetàrtos nâo UlSponham de meios para:
adoção de
praticas conscrvactontstas:
b)ao aproveitamento de áreas inclutdas em planos preferencíais de
implantação de grandes obras de ínrra-estrutura.;
c) ao aproveitamento de areas 61~
tuadas nas bacias
de irrigaçao deaçudes públicos ou particulares;
<1) ao aproveitamento de arcas de
bacias hidrográficas que possibilitem
o uso múltiplo de suas águas;
e) à fixação de migrantes «o longo
dos eixos viários.
.
Art. 79 O INDA poderá criar nucteos de colonízacão visando a fins'
especiais; e arttciuar-se com o Mínístério da Guerra para, com assístêncía militar', estabelecer taís unídadea na fronteira continental,
Parágrafo único. As atividades eolcnízadoras desenvolvidas na faixa de
150 cunõm-uos ao longo das tronteiras d', Pais deverão enquadrar- se
em programas especiais de colonização a serem estabelecidas pelo IB1~A;: com a prévia audiência da Comissão
Especial da Faixa de pro-iteíras.
Art. 89 Núcleos de Colonização é a
unidade fundamental para O, estabe-'
Iecunento de agrrcuítores," uaev-ioa na
propriedade adequada à regíaó cohstderada. dimensionada na Iorma J.10'
parágrafo único do -art .. 67 do Estatuto da Terra, é caracterizada por
um conjunto de lotes rurais e urba..
nos, integrados por uma sede admí..
nístratdva, serviços técnicos e comunitários.
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Art.. 99 Distrito de Oolomzacào e . calízacâo das atívrdades colonizadoras"
públicas ou partacularea.
mais núcleos, contíguos ou proxímaArt. 15.
A colonização será exemente tnterügados por vias públicas,
cutada em terras demarcadas e lega. subordinados a uma úmea chefia, e
hzedas, cujos títulos permitam a..
integrados por serviços gerais aomitransferência [urtdíca de domínio e
nistratlvo:s. técnicos e comunítáríos ,
posse das parcelas, tendo em vista:
Art .. 10. Parceleiro é todo aquê'e
I - A exploração da terra sol) as
que tenha adqun'ído lotes 0H parcaformas de 'propriedade ramutar, delas em áreas destinadas à Reforma
emprêsa rural e de cooperativa;
Agrária .ou à cclomzaçâo uuoltca ou
II - A integração e o progresso
particUla,i.
econômico-social do paroeleíro:
Art. 11. Administrador de núcleos
IH - A conservação 'dos recursos
ou de distrito de octon.eacno é
naturaisresponsável pela implantação', coceIV - A recuperação social e ecodenaçâo e consolidação dos servíços
nômica de determinadas áreas;
ou atividades técnicas, adcnntstratlV - A racionalização do trabalho
. vas é 'comunitárias das unidades õe
agrícola.
colonização, até a sua emancipação
Art. 16. Para a ocupação das par- total.
ceras dos núcleos de colonização serão
part.ícutar oc
Art. 12. Emprêsa
recrutados, dentro ou fora do terrteolomzaçâo é a pessoa física ou ju-' tório nacional, individuas ou' famílias.
rldica de direito privado, que tenha
de comprovada vocação agrícola,
por finalidade promover o acesso à
Parágrafo único. As atrtbuíçôes refepropriedade da terra e o seu veprorentes à seleção de imigrantes são da.
veitnnrento econômico, por -neío da
competência. do Ministério das Reladivisão em propriedades adequadas fi
ções Exteriores, conforme diretrizes fi':"
regfâo considerada, ou do sistema coxadas pelo Mínístérto da Agricultura
operativo.
através do INDA, em articulação cõm o
I Art.
13. São consideradas formas
Ministério do Trabalho e Previdência
complementares de acesso a proprieSocial, cabendo também ao INDA a
dade da terra:
recepção e o encaminhamento dos"
imigrantes.
a) os loteamentos rurais ãestína'dos à urbanização. tndustrianzaçãn e
Art. 17.. Os programas de C01011iformação de sítios de recreie
zacâo deverão ser executados COm, ab) os loteamentos rurais ües-mautilização de terras públicas ou par-.
dos à utíhzaçâc econômica oa terra
tículares agro-econômtcarnente aproatravés da exploração agrrco: 'I" peveitáveis, e daquelas com acentuada
êuária. extrativa ou agro -Industrral ;
ocorrência de minifúndios ou de Jac) as áreas
resultantes do destifúndíos, verificadas em" qualquer
membramentc de imóveis rurais. cuja
caso, as seguintes condíçôes:
transferencia a terceiros seru flnanu) existência de estu-dos básicos de
ci~:'J8 pelo lERA na forma dêste Reavalíaçãn dos recursos naturais:
gulamento:
b) exrstencía de mercados internes
d) 90S novas parcelas
resultantes
ou de centros de exportação a distândo orocesso de remembramentode
cias econômicas:
.
minifúndios.
c) condições de salubridade e S<J-neamento:
CAPITULO Ir
d)
existência de fluxo mígratorzonatural,
Da M etodológia da COlonização
e) exístêneía de preoártas reíaçoes
de trabalho e baixa produção. '
SEÇÃo I
a unidade constituída por". três ou \

°

I

Das finalidades

e

objetivos

. Art. 14. O IBRA e o INDA são
órgãos executores da colonização oficial, dotados em suas áreas de atuação, de prerrogativas de direção e ris-

SEÇJ\O II

Da Crçtmização da Colonizcu;ão
Art. 18. Os programas de cclonízação serão baseados na formação de-

00

ATOS

W

PODER EXECUTIVO

grupamentos de lotes em: núcleos de
colonização e, dêstes em distritos,
. quando rôr o caso.
Arf 19. Os lotes de colonização,
nos têrmoa e" condições estabelecidas
neste Regulamento, podem sei:
I - Parcelas - quando se destinarem ao trabalho agrícola Q8 parceIeíro e de SVJ:l família, cuja moradia,

c

quando não fôr no próprio local, terá

de' ser no centro da comunidade a
que correspondam.
11 _, Urbanos - quando se destinarem, a constituir o centro da comunídade, incluindo:
.
a) as residências dos -trabalhadores
dos' vários serviços implantados nos
núcleos ou distritos e eventualmente
as dos próprios parceleíros;
b) as instalações necessárias à to-calízaçâo dos serviços admíntstratdvos
essenciais, bem como das atividades
-cooperatívas, comerciais, artesanais e
industriais.
§ 1v A área das parcelas será determinada quando da elaboração do
projeto respectivo qe .colonização, em
'função de sua destinação, agrícola, do
mínimo de fôrça de trabalho' exigido
para a constituição .da propriedade
familiar e das condições geo-econômicas da região.
§ 29 A área, dos lotes urbanas será
-ôeterrmnada em função das posturas
munieipaãs adotadas para a região,
procurando-se, sempre que possível,
SUa adeqüaçâo ao chamado tipo "para rural", a fim de permitir sua utí- .
lizaçâo em. atividades hortcgranjeíras
de caráter doméstico.
Art. 20. Serão consideradas de 1'8serva ou de uso coletivo dos. núcleos
de colonízaçâo, as áreas que;
a) contenham rrquezcs minerais explotáveis;
1))
por suas características topográficas e ecológicas não possuam
conotções de aproveitamento imediato;
c) sejam-necessértas à conservação
·1103 recursos naturais;
d) devam ser protegidas e preservadas para fins educativos, cênicos,
recreativos ou turísticos;.
e)
destinem-se a" atividades agropecuártaa ou florestais em escala Or-,ganizada.
.

Art. 21. Escolhida a área- para o
nucleo, deverá ser elaborado o res;
pectívo anteprojeto que, em linhas
gerais, conterá:
I ----: Caracterização sumária dos aspectos físicos da àrea, incluindo:
a) denominação e tlocalízaçâo:
b) topografia, superfície e limItes;
c) vias de acesso e comunicações;
d) índices climáticos;
e) cobertura vegetal;
. j) solos; ,
g) hidrologia',
I! - Esquema da organização proposta para a área incluindo:
_ a) objetivos sociais e .econômtcos ;
b) número de unidades e tipos de
parcelas, e respectiva exploração eco..
nômíca, no' caso de exploração parce.,
'lada;
c) ind-icação daa . obras de infraestrutura e dos serviços essenciais a
serem instalados' nos centros comuní;
táríos;
d) organização técntco-acmínistra.,
tiva prevista para a ímplantação e
administração do conjunto;
'lI! Características sociais, econômicas e financeiras incluindo:
a) estrutura .da cooperativa ou de.
outros órgãos de assistência aos parceleiros;
b) condições de mercado e pOSSIbilídàôes de comercialização da' produção;
c) custo provavel dos tnvestamentos, seu esquema de aplicação e demonstração da rentabilidade e viabilidade do projeto;
·d) 'fontes de financiamento;
e) formas de adjudicação Ô3.S parcelas.
IV ~ .Iustdfícação econOmlca. e .50- .
cial do projeto, com base na relação'
entre custos e benefícios, diretos e .mdiretos.
.Parágraro único.
Na formutaçao
do anteprojeto será exigida a üxeção
de prazo para a apresentação do projeto, nas condições previstas no presente Regulamento e instruções respectivas.
Art. 22. São condições para aprovação e registro do projeto, além do'
detalhamento do anteprojeto e de
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atendimento das exigências feitas
da através de ato da Diretoria dopara sua aprovação, a satisfação das ,IBRA ou do '. INDA, conforme o caso.,
seguintes cbrígações minimas;após aprovação elo anteprojeto.
1 - 'levantamento sócio-econômico
Art.. 24.
A delimitação da jurisdição de cada núcleo federal de coda área;
Ionização, e SU'3, vinculação a um dis·II - tipos e unidades de expiora-. trito de colonização, se fôr o caso,
ção econômica perfeitamente deterserão fixados quando da elaboraçãominados e caracterizados;
do projeto respectivo, sujeitos a 'medttícaçôes por ato da administração
III - valor e modalidade de amorsuperror, quando ccnvemente.
tização da cada tipo- de lote;
Parágrafo único. As dímensóes
IV - organízaçâo territorial (ta
mínírnas e máximas de áreas e osJtárea, por' meio de plano de parcemítes máximo e mínimo do número,
lamento ou cooperativo, Inchnndo:
de parcelas dos núcleos federais de
a) Iocaçáo de estradas de acesso, de
colonização serão fixados em ínstrupenetraçâo e caminhos víctnaísçôea a serem baixadas pelo lERA.
b) divisão em lotes e forma de exeArt. 25. Os núcleos e distritos fecução de respectivo piqueteamento.
derais de colontzaçâo, para execuçãoV, - Inclusão, nas núcleos-sede, oe
e oontrôle de suas atividades técnicodistritos de colorrízáçâo, dos seguínaommtstratícas, deverão dispor; bàsites serviços e equipamentos:
camente, dos seguintes setores:
á) instalações, Inctuínôo residências
I - de atividades' admínistratívas,
destinadas' ao pessoal técníco-admiincluindo a recepção e encaminha..
ntstrativo e aos trabalhadores em gemento dos parceleírcs ;
.
ral:
II de organização oomumtárta;
b) serviço educacional de níveis
III -.: de" promoção agrária, inelementar. e .médio; assistência néin .
cluindo capacitação dos parcelelros e
co-hospitalar, recreativa e relígrcsa.;
assistência técnica.
c) cooperativas mistas agrtcolas, incluindo instalações- para, beneficiaParágrafo único. Devido à transímento dos produtos,' máquinas, instonedade dos
empreendimentos da,
trumentos e material agrtcola em gccolonização federal, ó pessoal' em serral para revenda aos parceleíros ;
viço nos núcleos e distritos será em
d) campos de demonstração, ,~'1Ul'
principio, de caráter temporário.
típlícacão e experimentação destinaArt. 26. O núcleo ou distrito de
dos a culturas ou criações próprias
da regfâo ou de outras econômíea-: colontzaçàc federal será anmmistrudo.
por
profissional qualificado que, de-mente aconselháveis, incluindo -lotesvidamente credencíado, representará
padrão segundo ortenteçào contida no
o pod~r Público na área do projeto.
projeto.
§ 19 Quando da implantação doVI - Inclusão nos núcleos, quando
empreendimento, .com base no cronoagregados a distritos de colonização,
grama geral do projeto, o adminisde um centro comunitário abrantrador promoverá a execução de cada.
gendo:
etapa, assim como a prévia montagem
a) serviço educacional de nível eledos projetos de execução.
mental';
§ 20 O núcleo ou distrito de colob) pôsto de saúde ou ambulatório;
nização contará com equipes intertüsc) cooperativa
para atendimento
.cípunares, que, sob a coordenação. .
aos parceleíroa.
do administrador, se responsamlízarào
VII .- Os núcleos de colonizaçâo
pela implantação e consolidação tio
quando instalados em áreas isoladas,
projeto e dos' serviços nele previstas,
.ueverâo conter o mínímo compatível
até sua definitiva transferência à
com os eervlços essenciais previstos
cooperativa.
DO projeto respectivo, -ao nível do dís.
§ 39 Até a emancipação do emtrtto.
preenoímento, deverá a equipe admiArt. 23. A criação dos núcleos fenistrativa residir na área do núcleo
ou dístrno.
.
derais de colonização será efetiva-
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§ 49 As cooperativas e associações
-de parceleh-os existentes na área, (}U
a serem organizadas; deverão integrar-se progressivamente na implantação do empreendimento.
Art. 27. O núcleo ou distrito' de
cojonízação será constneradc:
a) em Início de implantação, quando executados os serviços. e obras bástcos prevístos no projeto, íncluínco
lotes demarcados, estradas," pontes e
'serviç-os comunitários;
b) com a, implantação consolidada,
quando, além de satisfazer as condições da alínea 'anterior, possuir tô-das as parcelas efetivamente ócupadas e cultívadas;
c).

emancipado, quando

além

de

.satísfazer as _ condições das alíneas
anteriores, tenha dois terços das parcelas com mais de cinco anos de as.sínatura do respectivo instrumento
de promessa de compra e venda, e a
comunidade esteja social e econôrmcamente apta a se desenvolver, dispondo de uma organização interna
-que lhe assegure' uma vida administrativa própria.
Art. 28. A emancipação dos núcleos e distritos federais oe coloniza,ção será declarada por ato da Diretoria do lERA ou do INDA, conforme o caso, e acarretará sua integra-çâo na vida autônoma do respectfvo
.Munícípío ou Estado.
parágrafo único. Os núcleos vinculados a um distrito de colonização,
poderão, quando conveniente, ser
-emancípados isoladamente.
Art. 29.
O custo operacional do
'núcleo ou. distrito de colomzaçáo
será, na fase de consolidação da rmplantàçao, transrertdo, progressivamente, aos proprietários das pareelas, através de .cooperatívas ou ou-trus entidades que os congreguem.
CAPÍTULO

rrr

Art. 31. A cooperativa de colem,
sacao .qu de producáo agrícola dê tipo
coletivo reahzará seu objetivo em
função de programação que ouedeca
à metodologia: e demais discipliná-s
estabelecidas pelo, lERA, 'e atenda
.aos seguintes príncíptos ;
11) O capital da cooperativa .serã
calculado em função elos recursos tinanceíros necessários à: aquisição deterras e imóveis destinados à expieração comum, bem como aos ínves.,
timentos produtivos e à legalizaçâo
de títulos de propriedade, obrtgandcse a cooperativa a lançar na contacorrente do livro de matricula dos associados, as quotas-partes" do- capital
correspondentes a cada um dêles;
b) A produção colhida e elaborada,
os bens e instrumentos de produção,
a propriedade e o uso das terras' e
Imóveis pertencem à empresa, sendo
dndívísíveís entre os assoeíaôos, mesmo em caso de liquidação da SOCIe_
dade;
c) Em caso de dissolução da socie,
dade, depois de' restituídos o capital
e juros de seus associados, e de Iíquídados os compromissos e obrigações contraídos, o seu patrimônio residual será transferido a outra· Organização congênere registrada no
lERA, ou incorporado ao Fundo Nacional de Reforma Agrária, pela rorma que melhor consulte aos ínterêsSEis .sociais;
d) O regime de trabalho atenderá
à programação anual .de atividades,
mediante atribuição;' a cada associado,
de encargos e. tarefas especificas de
acôrdo com sua capacitação prcnssícnel;

e) A título de participação antecipada nas sobras financeiras do exercício, cada associado receberá uma
quota mensal de adiantamento em di.,.
nheíro, correspondente ao trabalho
realtzaôo, segundo critério previamente estabelecido pela admímstraçáo:
1) Procedido o balanço anual com
dedução doas despesas de administraceo.. das taxas. de amortização dos
investimentos, das percentagens destinadas aos fundos previstos no estatuto, o saldo será rateado entre os
associados proporcionalmente 0.0 va101' dos adiantamentos recebidos durante o exercício, com ressalva- do que
dispõe o art. 19 do Regulamento
aprovado pelo Decreto nv 58.197, de
15 de abril de 1966.
'
f

Das Cooperativas em programas- de
Colonização

Art. 30. A cooperativa de cotoní-zaçâo do tipo de exploração coletiva
-oaracteríza-sa pelo trabalho conjunto
de seus aesocíados, em atividades de
cultivo, .extração, criaçâoe índustrta;
Iízaçâo'Yrural, em terras ou imóveis
-que possua, e com recursos próprios
-ou obtidos através 'de fínancíamenro.
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Art. 32. A cooperativa de colem.zação do tipo de exploração individual, dividirá a terra em lotes ou
parcelas, com observância -da meto.'rtolog,'ia estabelecida pelo. lERA.
§ 19 Os associados são obrigados a
entregar à cooperativa, parte ou a
totalidade de SUa produção, na rorma contratual convencionada; pará
ser comercíaltzada pela mesma, me(liante garantia .de melhor preço nas
-nquíoações e participação dos mesmos associados nas sobras do exercicio, em razão de seu movimento operacional.
§ 29 Aplica-se a êste tipo dê cooperativa, no que couber, o procedin1ento geralmente adotado nas cocpe,
ratívas de vendas "em comum quanto
a. composição do capital, formação de
íundosfinanceil'os e Iíquídação da
sociedade.
-Art. 33. A Cooperativa Integral de
nerorma Agrária definida no Estatuto da Terra e nor Regulamento
aprovado pelo Decreto n958.197, de
15 de abril de 1966, obedecerá ao que
neles se dispõe, e mais aos seguintes
príncípíos, como alternativas de soIuçâc:
a) No caso -de o projeto de coíontsaçâo abranger área que, por sua extensão, 'possa dificultar o acesso de
associados a seus serviços, a administração será descentralizada através
de postos para distribuição de a.rtd.gos de consumo pessoal, doméstico e
profissional e recebimento ele produtos destinados à comercíahzaçâo centralizada; .
". b) Quando a" descentralização fôr
. justificada, a admínístraçao da CIRA,
com anuência' do delegado do lERA,
-delegará competência 8,. uma comissão executiva .locat, integrada no mtmmo por três associados, para que
assuma a responsebilídade da gestão
delegada, ou contratará para isso gerentes, associados ou não, que se
.comprometeráo a prestar contas em
prazos a serem estabelecidos;
c) Sempre que houver conveniência
na descentralização dos serviços atravês da gestão delegada
contratana, o núcleo local ali regional de parceleiros atendidos pelos postos,' reunir-se-á em assembléias seccionais
mensais, para debate ue seus problemaa e encaminhamento de sugestões à admínístraçâo central.

ou
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Art. 34. E' lícita a integração dos
diversos tipos de oooper atrvas em
cooperativas centrais ou em federações especificas, mediante
prévia
aprovação do lERA.
Parágrafo único. Qualquer que
seja a categoria da cooperativa comprometida com programas de colemzaçao e reforma agrária, seu registro
será feito no INDA, com prévia audiência do IBRA.
Art. 35. Somente quando se verificar a contribuição financeira do Poder Público, designará o lERA
ceíegado para atuar junto à eIRA,
COm as atribuições previstas no Hegutamento aprovado pelo Decreto número 58.197, de 15 de abril de 1966,
e no estatuto-padrã-o aprovado pela
Diretoria Plena do lERA.
Parágrafo único. Nos demais casos'
a atuação governamental etetívarse-á através da fiscalização geral sôbre as emprêsaa colomzadoras e cooperatívas, realizada, isolada ou cumulativamente, pelo lERA e pelo INDA.

um

Art. 36. Caberá ao lERA, ao
·INDA 'e a outras instituições e empresas que atuem em colonização, estabelecer em cada caso concreto', o
cronograma e o procedimento para a
transferência dos bens e dos serviços
de infra-estrutura 'de seus projetos
às cooperativas néles existentes.
Parágrafo único. Em todos os casos .de execução integral ou parcial de'
projetos de colonização, caberá às cooperativas assumir direta e, tmedíatamente, a prestação dos seguintes serv~ços:
a) fornecimento de .gêneros alímentícios, vestuários e artigos de uso pessoal e doméstico;
b), fornecimento de ínsumoa reclamados pela atividade profissional dos
parceleíros associados;
C)
manutenção, por conta própria
ou mediante convênio com entidades
públicas e privadas, de campos de demonstração de práticas agrícolas ~ de
nroducão de mudas e sementes serecíonadae para suprimento aos associados;
d) organização do sérvtço 'de transporte da produção dos associados, de
suas parcelas para os postos e depósitos, e dêstes para os mercados de
consumo:
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e) contratação-de operações de crédito e .seguro para financiamento das
safras e de melhorias nas parcelas
dos associados, bem como para seus
investimentos próprios segundo previ3M contida nos projetos de colcnízação.
Art. 37. As empresas partfculares
d[~ colonização são obrigadas a incluir
. em seus projetos a organização de :'0_
perativas mistas na forma 10 Decrck nv 22.239, de 19 de dezembro de

1932, de modo a lhes assegurar condições de sobrevivência econômtcn em

nível satisfatório, depois da execução
dCE mesmos projetes.
parágrafo uníco. Se tais emnrésas
j:l. possuírem scrvíco de fornecimento
de çeneros de consumo e de materíal
de uso profissional, deverão t.-ansre1'1-10 às cooperativas referidas neste
artigo pela forma contratual mais adequada à salvaguarda dos Interêsses
das partes.
Art. 38. Quando se tratar de CIR.'\
que assuma ímedtatamente, ou venna
posteriormente a assumir, 'mais utrtbuiçóes do que as mínimas estaberectdas no paragrato único do Art. "36, o
lERA se obrigará a selecionar e capacitar gerentes técnicos para as suas
unidades industriais ou de infra-estrutura, e a custear sua contratação até
a data em que fôr declarada .'1. emancipação dos respectivos núcleos.
Parágrafo úníco. Constará obrigatóriarnente dos contratos de Jocaçâo
de serviço de gerentes técnicos de unho.
-dades industriais ou de infra-estrutura, o compromisso de êles treinarem
pessoal próprio da eIRA -para dar
continuidade às suas atividades quando vencerem os respectivos contratos.
CAPiTULO IV

Do financiamento e do seguro em
programas da colonizaçtto
SEÇÃO I

Dos órgãos tinancuutoree

Art. 39. A colonização oficial ou
particular contará para os estudos e
a execução de seus projetos, ínclustve
"para fins de Reforma Agrária, com uassistência credítícta dos órgãos que
integram o Sistema Nacional de Crédito Rural, enumerados no Art. 7'? da
Lei nv 4.829, de 5 de novembro ce

19(15 e no. Art. 89 do Regulamentodà
mesma lei, aprova-do pelo Decreto nu~ .
mero 58..38U, de 10 de mala de 19(1),
Art. '40. Os recursos destinadas ao
financiamento dos projetos de cOlonl~
zaçao são originários do Fundo Ná..
cional de Reforma Agrária, das Cü ü ..
tribuíçôes financeiras dos órgãos e en.'
tidades de valor ízaçàc ,regional vin,
culados ao lBRA por conven.o, o[>.!l:l'
como dos proporcionados pelo Siste_
ma Nacional de Crédito Rural na for. _
ma prevista no Art. 16 da Lei nUme"
•.1'0 4.829, de 5 de novembro de 1965.
. Art. 41. As operações de crédito
rural que forem realizadas pelo lERA.
e pelo INDA, diretamente OU atl'aVé~'
de convênios, obedecerão às mO'ialt,
dades do crédito orientado, api:cadas
às finalidades previstas na Lei nu-,
mero 4.504, de 30 de novembro de
1964.

.

Art. 42. Além da forma de cl'édi.
to orientado, o Sistema' Nacional de
Crédito Rural atenderá, a mocLtactade
de crédito especial para fínancíamen,
to de programas de dístríbutçào c!b
terras, na forma prevista no Arr.. 15'
do Regulamento aprovado pelo Decrs.,
to nv 58.380, de 10 de maio de 1966,
Art. 43. O -INDA e o lERA, em ec,
laboração com Os órgãos do Miujsté~
rio da Agricultura, o conselho MOIH'.
tárto Nacional e o Banco Central da.
República do Brasil, promoverão as
medidas legais necessárias à maior dín
fusao do. crédito rural tecnífícacto ínclusíve a fixação de normas de 'con~
trato padrão de financiamento, que as.
segure proteção ao agricultor em tôdas as fases de sua atuação.
§ I'? Dentre as modalidades e tact
Iidades operacionais' para assístencía
a parceleiros, a outros agricultores 'e
2, suas cooperativas, deverão ser mcluídos. os descontos de títulos oríun-.
dos de operações de fínanciamen to 0tL
de venda de produtos, máquinas, .rm-'.
plementos e utilidades agrícolas necessárlascao custeio de safras, construção de benfeitorlas , e melhoramentoa .
fundiários.
'§2 9 As. autoridades menetártas poderão determinar que, dos depósttoe
compulsórios .dos bancos particulares,
à sua ordem, sejam deduzidas as'
quan tias a serem utilizadas em operaçôes de .crédito rural.
Art. 44. Sem prejuízo de, OULra!)
atribuições- legais de sua competência,
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os órgaos integrantes do Sistema Nadonal d~ Cl'édi.to Rur'al, atuarão cumo. entiaades fínancíadoras nas operações de compra e venda de lotes rurais tanto nos programas OI1Ch"LlS' como 'nos 9-as emprêsas partãculares de
colonizaçao com projetos regietrauos ,
.Art, 45. A assístêncía credttícía cde
que trata o artigo anterior compreenderá tínanciamentos destinados aos
Seguintes fins:
a) aquisição, de pequenas proprie
aades rurais situadas em regtões propíc'as à colonização e que apresentem
condições favoráveis à exploracão em
qua!quer de suas modalidades;
b) aquisição de áreas adequadas à
eolonízaçâo para o fim de Ioteamento e venda;
c) custeio da medição, demarcação,
tapumes, construção de bentettonas,
obras de irrigação, eçudagem, fôrça e
luz, saneamento e. outras que forem
indispensáveis ao loteamento, à for. mação e exploração da propriedade
rural em núcleos de colonização, cujos
planos se enquadrem na metoâclogia e
orientação técnica do IBRA·
d) formação de culturas permanentes e temporárias recomendáveis ao
melhor aproveitamento de tais áreas,
segundo programaçã-o estabeleci-ta ncs
respectivos projetos de colonização;
e)
aquisição de móveis, uten..siuos,
animais de serviços, planteis de crtaçâo, máquinas agncclas, viaturas" .sementes, adubos, inseticidas; tungfcídas e outros bens' ou utilidad-es necessários à fixação de parcereíros e
agricultores nas propriedades;
t) construção de estradas Internas
ou de acesso às vias de comunicacâo
necessárias ao transporte da produção dos imóveis financiados;
.
g) deslocamento, transporte e '3010cação de agricultores nacionais ou (';strangetros, mediante planos aprovados
pelo IBRA ou pelo INDA, coriiormeo
caso;
h) despesas .de 'manutenção de parceleiros e SUas famílias até o término
d~ colheita da segunda safra, apos SUa
fixação nas parcelas ou lotes a que
SP. destinarem;
i) construção ou custeio de obras de
assistência social e religiosa, inclusive
escolas e ambulatórios -índísuensáveía
ao bem-estar moral e à saúde mdívídual dos parcelelros localizados' em
núcleos de colonização;
J) despesas de organização e instalaçâo das cooperativas Integrais - de

Reforma Agrária a serem implantadas
. nas áreas prioritárias a que s~' refere o Art. 43 do Estatuto da Terra. ou
de outras cooperativas de parceteiros
e trabalhadores localizados em núcleos
dê colonização;
l) fomento e crganízaçâo de emprêsas de colonização que observem a
politica de colonização; íncíuetve no
que tange â imigração dirigida;
m) recuperaçâc do capital aplicado
em qualquer dos fins .índicadc\s,púr
empresas de imígraçào I;; cotomzaçao
nacionais ou estrangeiras, dE'3(1e que
oa recursos deferidos se desunem a
.novos investimentos da mesma natureza ou enquadrados nas atividades
imigratórias ou colonizadoras;
n) expjoraçao' de .imóveis rurais am
moldes de colonização, por agncultores ou criadores que se proponham a
executá-la mediante planos e orçamentos elaborados ou aprovados pelo
lERA ou pelo INDA, conforme o caso.
SEÇÃO li.

Do financiamento de pro-

[etos especitíccs

Art , 46, Para O financiamento de
projetos de colonização, é indispensável que os órgãos financíadores exijam' prêvíamente a comprcvaçàc do
registro das emprêsas colomzaríoras e
a apresentação dos respectivos prcjetos aprovados pelo IBRA.
'
Art. 47 .: O IBRA utilizará os Títulos da Divida Agrária" para tínan-aar
as desapropriações amigáveis p3T1, fins
de desmembramento de áreas de
grandes . propriedades rurais, CUJos
proprietários expontãneamente desej em colaborar na redístríbutçào da
propriedade fundiária agrícola.
§ 19 As instituições financeiras que
se interessarem pela administração
dos financiamentos resultantes deste
tipo de atividade operacional, dela.
participarão através de suas Carteiras de Crédito Rural, mediante ccntabilízaçâo explícita que facilite seu
contrôle e 'verificação em qualquer
tempo.
§ 2Çl O projeto de desmembramento
e seu plano de .aproveítamento depen.derãr, de prévia aprovação pelo lERA
e, sõmente depois de cumprida esta
formalidade, poderão ser objeto de fStudo e atendimento pelas ínstdtutçõcs
fínanceíras .
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SEÇÃO III

SEÇÃO IV

Do financiamento 'cooperativo

lJo financiamento ao trabalhador rural

Art. 48. O financiamento- lo IBR-A

às Cooperativas Integrais de Reforma
Agrária que se integrem em progra-

mas de cclonízacâo, revestir-se-á da'
forma de contrib-uição rínanceira por
conta do Fundo Nacional de Reforma
Agrária.
§

1° .0 valor da oontrfbuíçáo finan-

ceira dependerá do vulto do empreendimento, da possibilidade de obten.,
çâo de crédito, empréstimo Ou fínan-

clamento externo e outras facüídades,
e será levado à contado Fundo de
Implantação da própria eIRA.
§, 2(1 A contribuição fínancetra do
lERA que não constituir rínancíamen-.
to especifico, terá a forma- de investimento sem recuperação direta, ccnsíderada a finalidade social e econômica, dêsse empreendimento.
§' 39 Quando o empreendimento rE:~
sultante do projeto de Reforma Agrária tiver condições de vida autônoma
e fôr decretada sua emancipação, incorporar-se-é ao patrimônio da CIRA
,J fundo referido no § 19 deste artigo.
i 49 Na forma do Art. 10 do Regulamento, aprovado pelo Decreto numero 58.197, de 15 de abril de 1.966,
'até que se declare a emancipação -dá
uriidadede colonização, manterá o
!ERA um delegado junto ao Conselho
de Administração -da eIRA, com atribuição, inclusive, para autorizar ,e flscalízar a aplicação dos recursos pcstos à sua disposição pelo mesmo-iastituto.
Art. 49. Quando sevtratar de assistência creditícia normal, o ünancíamento será preferencialmente reite pelo Banco Nacional de Crédito Cooperativo, de acôrdo com as normas
traçadas pela entidade de crédito rural.
Art. 50. Nas áreas prioritárias de
Reforma Agrária, a assistência credítícía aos parceleiros e demais agricultores, será prestada preferencialmente através das cooperativas.
Parágrafo único. Idêntico. procedi- :
menta será, sempre que possível, adotado nas demais regiões para a assístêncía aos pequenos e médios proprietários.

Art. 51. O trabalhador rural terã
direito a um empréstimo, pelo Fundo
Nacional de Reforma Agrária, para
aquisição de lote 'urbano ou rural nes;
tmado a seu trabalho e de ::;U'o1 rami,
La, 'em projeto de colonização paru.,
cular.
§ '1') O valor do empréstimo não excederá o do salárro-minímo anual da
regíao em que o trabalhador EstiVer
localizado, e será. concedido ao prazo
de vinte anos e à taxa anual de jul'OS de 6% (seis por cento.)
§ 29 poderão acumular o empréstj,
mo de que trata êsfe artigo dois OU
maís "trabalhadores. rurais que se entenderem para aquisição de proprtedade de 'área superior à que estauelece o inciso II do Art. 49 do Estatuto
da 'I'erra, sob, administração comum
ou em forma cooperativa, mas, neste
caso, com a exigência do mínimo' de
sete pessoas.
Art. 52. Os' trabalhadores rurais
que pretendam adquíror terra na forma do artigo anterior deverão ser
apresentados por sindicatos rurais, (:,>
operativas agrícolas ou Ccmíssões
Agrárias, mediante atestado de exercíciovde atividade agrícola pelo praZ.(J mínimo de doia .anos.
SEÇAO

v

Dos seguros na colonizaçào

Art. 53, Será exigido nos contrato.'!
de compra
venda o seguro de ren~
da temporária dos agricultores que se
habilitarem á aquisíçâo oe terra pata
seu trabalho em projetos de colonização oficial. ou partdcular.
Art. 54. Nas áreas príorítárras de
Reforma Agrária, as autoridades monetárias recomendarão aes órgãos que
Integram o Sistema Nacional de Cl'é~
dito Rural, a celebração conconntante de contratos de rínancíamenro e- de .
seguro agrícola,' garantindo culturas.
safras, colheitas, rebanhos e plantéís.
§ 19 Os contratos a que se retere
este artigo deverão ser segurados na
Companhia Nacional de Seguro Agrtcola que, para êste fim, assinará conventos com cada um dos agentes rt-
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l1snceiros que integram o referido sfsteIIla.
§ 2~ Os convênios serão específicos
para cada modalidade de seguro agrícola ou pecuário e subordinados às re.,
uióes nas quais a CNSA esteja em
~oDdições de aceitar o risco.
~ 39 Para os fins do disposto no parágraJo anterior, a CNSA apresentarà antecipadamente ao IBRA, <ta INDA
e'" aos' estabelecimentos integrantes do
Sistema, Nacional de Crédito Rural,
programas de cobertura compatrve.s
com sua capacidade operacional e dastmados, tanto às áreas prtorttárras de
Reforma Agrária, como às regtôes nas
quais a produçào 'agropecuaria represente fator essencial de desenvotvímenta.
. Art. 55. o seguro Iumtar-se-a ao
valor do financiamento, sendo obrigatória a ínstítuíçâo de órgão financiador como beneficiário do seguro até
a concorrência de seu crédito,
Art. 56. Os premias de seguro S8rêo financiados e .íncorporadoa, como
despesa de custeío, aos respectivos
contratos de mútuo.
Art. 57. As condições das apólices
e respectivas tarifas de prêmio de seguro agrícola serão elaboradcs "pelo
GNSA em colaboração COm o Instituto de Resseguros do Brasil, aprovadas
pelo Departamento Nacional de Begu.,
'1'0;> e Capitalização e postas em vigor
mediante portaria do Ministro da
Agricultura. .

Parágrafo único.
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Quando solicita-

dos pela CNSA, o IBRA e o INDA

representar-se-ao em comissões Ou
grupos de trabalho constituidos para
estudo e elaboração das condtcões a.
que se refere este artigo.
.
Art. 58; As operacôes de seeuro
agrícola serão planejadas em div~·sas.
modalidades, tendo em vista a dtversídade e a natureza dos riscos a segurar, a ocorrencia de concentra cão de
.. lotes COm homogeneidade de tinos de
explotaçâo nos Núcleos de' coiomzaçao, .a. técnica securatórta pertinente
matéria e, ainda, a capacidade do
mercado segurador brasileiro;
Art. 59. Nos convênios avque se
r~~~re o. Art .. 54 dêste RegulamE'nto,
será eatabeleoírín a quem ficarão oretas as inspeções de risco e a verificaçao de. sinistros.
à

Parágrafo Úll1CO, Nas .regíôes em
que a CNSA não puder efetivar, diretamente, as inspeções de que trata
êste artigo, elas serão feitas sob a
responsabrüdade do IBRA, 10 INDA,
dcs próprios agentes fínanciadores cu,
ainda, de órgãos SUbordinados às Secretarias OU Departamentos de Agricultura . estaduais, sempre mediante
compensação financeira adequada por
parte daCNSA.
Art. 60. Os agentes fínancladores
deverão enviar à CNSA, mensalmente Um resumo dos. tmancíamentos
concedidos, como subsidio aos estudes
que deverão ser procedidos para a írnplantaçác ou aperfeiçoamento do seguro respectivo.
Art. 61. O excesso de ínvestrmento aplicado na atívfdade agropecuária
e que ultrapassar o valor do r.nancíamente concedido, poderá ser motivo
da emissão de apólice complementar
de seguro agrícola para resguardo do
ínterêsse. do segurado.
Art. 62. São' válidas para as operações que resultarem dos convênios a
que se refere o Art. 54 deste PvBgUmente, as disposições contidas nas
Leis ns , 2.168,. de 11 ,de janeíro de
1954, e 4.430, de 20 de outubro de
1864, 'e ainda, no Decreto nv .::i5.8ül,
de 26 de fevereiro de 1965.
Art. 63. Dentro do prazo de noventa dias, contado a partir da data da
puuücaçáo dêste Regulamento, o lBRA
e a CNSA deverão assinar 0S convênios com cada um dos agentes rtnancíadores que concedam financíamentos à agricultura e à pecuária, nas regiões consideradas como áreas prfcrttárías de Reforma Agrária.
CAPíTULO V

Da colonização oficial
AJ:t. 64. As parcelas em projetos de
colonização, federal serão atrünndas a
pessoas que, sendo maiores de 21 e
menores de 60 anos, preencham as seguintes condições:
I _ Náo sejam:
a) proprietários de terreno rural;
b) proprietários de estabelecimento
de indústria ou comércio;
c) funcionários públicos e autárquícoso civis e militares da administraçâc 'federal, estadual ou mun'cípal,
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II - Exerçam, ou queiram efetivamente exercer, atividades agrárias e
tenham .comprovada vocação para seu
exercício.
Irr - Comdrometam-se a. residir
com sua família na parcela, explorando-a direta e pessoalmente.
IV - Possuam boa sanidade nsica
e mental e bons antecedentes.
V ~ Demonstrem capacidade emureaarral para gerência do lote na for-o
projetada.
Art. 65-. Atendidas as condícões
mencionadas no artôgo anterior, as
parcelas serão atribuídas .de acõrúo
con. ?- seguinte ordem de preferéncta:
a) ao proprietário .do imóvel desa-

ma

propriado;

b) aos que residirem no imóvel desapropriado, incluindo posseiros, assa,
i,~~i~'~~~'iS~rrendatários OU trabalhado-

C) -aos agricultores cujas propriedades não alcançarem a dimensão da
propriedade familiar da região;
d) aos agricultores cujas propriedades sejam comprovadamente ínsuncientes para o sustento próprto e o
de sua família;
e) aos" trabalhadores sem terra qUG
desejem se radicar na exploração da

te-re.

Art. 66. A alienação de qualquer
parcela será feita por instrumento de
promessa de compra e venda com
cláusulas especiais de colonização.
Arü. 67, O custo de cada parcela
será calculado em função dos Investimentos necessários à implantação do
núcleo, nele se Incluindo o preço pagopela desapropriação e o das valorizações resultantes das obras de íntraestrutura incorporadas no respectivo
projeto e das benfeitorias espectfícas
para cada parcela,
§ 19 Do custo será excluído o "alar
das obras de-caráter público, como esbradas não vícínals, pontes e serviços
comunitários.
§ ,~'? Quando da localização do par'celeiro, será assinado O corraspondente contrato de colonízaçâo e de promessa de compra e venda da parcela
onde se incluirão as seguintes c-láusulas:
a) atendimento à orientação técnica. com vistas à sua plena capacitação profissional;

EY..ECUTIVO

b) obrigatoriedade de filiação à Co.,
operativa jntegral de Reforma Agl'á~
ria que funcione na área, no caso de
área prioritária;
.
c) obrigatoriedade do seguro de renda temporário;
d) faculdade de antecipar a liqUi_
dação do débito, sem prejuízo do djs~
posto na alínea ·"80" dêste pal'é.gl'aro;.!
e) rescisão do contrato em caso de
não demonstrar capacidade rconse»,
nal durante o período de carência de
dois anos, a contar da data de sua localização na parcela;
j) admissão de cláusulas aditivas de
novas obrigações resultantes de obras·
e benfeitorias que venham a ser progressivamente incorporadas às parce,
las;
g) pagamento de taxas de melno,
'ria por serviços assistenciais que proporcionem . aumento dos índices de

produtdvidade:

h) rescisão contratual por falt.'), contlnuada do pagamento das amortiza':
cões, ressalvados os casos de calarnr,
dade e doenças, a critério. da Adnúnístracão do núcleo;
i) proibição de fracionamento r10
lote, mesmo em caso de sucessao .
.§ 3'? Quando se tratar devaquisrcào
de lote urbano, o promitente compra,
dor também assinará contrato de pro,
messa de compra e venda, no qual,
além de outras condições a serem pre-'
vistas em instruções do IBR.-\, serào
consignadas as, seguintes:
a) obrigação de iniciar a construcão do imóvel para residência ou matalação de sua atividade prottssional
no prazo de seis meses a contar da as-.
sínatura do contrato;
b) faculdade de antecipar a' Iíquídação do débito, sem prejuízo de subordinação a condições que forem
estabelecidas em beneffcío da corou....
nldade:
c) rescisão do contrato, no caso de
não dar cumprimento ao dísposro na
alínea "a" dêate parágrafo, ressalvados os casos excepcionais a erttérto da
Administração do núcleo:
d) pagamento de taxas de melhoria P9r serviços, assistenciais que promovam o bem-estar da comunidade;
c) rescisão do contrato por talta de
pagamento das amortlzaçôes ressalva,
dos os casos excepcionais a cntér:o da
Administração do nUcleo.·
Art.. 68. As amortizações dos débitos assumidos pelos parceleíros serão
satisfeitas no prazo máximo de vinte
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anOS, sendo permitido O reajustamento das prestações nas condições estipuladas no Art.' 109 do Estatuto da
'Terra.
<.'
. § 1º As modalidades de amortizaç,ão serão estipuladas quando da apre.,
sentaçào do projeto e em função da
destin~ção econômica das parcetas,
§ 29 .o limite máximo das taxas sew
rá o fixado em lei.
Art. 69. Os ortcíaís do Regrsta'o de
ImQveis ao inscreverem os contratos
de promessa de compra e venda, celebrados de acôrdo coni a lei vigente,
declararão expressamente que os vajôres dêles constantes são meramente
estimativos, estando sujeitos, como as
prestações mensais, às correções de
valor determinadas em lei.
§ 19 Mediante requerimento firmado por qualquer das panes contrat.antes, acompanhado da publícacâo cricHi! de índice de correção aplicado, os
oficia;s do Registro de Imóveis, averbarão, à margem das respectivas inscrições, as correções de' valor determinadas por lei, com índtcacâo do nôvo
valor do preço ou da divida e do saldo respectivo, bem como da nova pres.,
taçâo contratual.
.§ 29 Se o' promitente comprador Ou
mutuário se recusar, a assinar o requerimento de averbação das correçõe~ verificadas, ficará, não cbstan te,
obrígado ao pagamento da nova prestação, podendo" a entidade fínancíadora, se lhe convier, rescindir .o cont-ato com notificação prévia no prazo de
.noventa dias.
Art. 70. O Poder Público n3.3 fara
cessões gratuitas de lotes ou carcelas,
exceto, nos casos justificados, para a
construção de escolas, hospitais, Igrejas, cooperativas, clubes sociais, campos recreativos e outras obras de ínterêsse comunitário.
ArL 71. Ao parceleiro será outorgado titulo definitivo de propriedade
quando tiver liquidado Integralmente
o valor de seu débito, o que nao PUQ~
rá ocorrer antes do término de penodo de carência, nem afetará a validade do .contrato de' colonização -prê-':
viamente assinado.
\
, Art. 72. 'AJ:, parcelas nao pcderao
ser hipotecadas, arrendadas ou alienadas por parceleiros a terceiros.vsem
'que haja prévia anuência do JURA ou
do INDA...
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Parágrafo único. Se o parcetetro OCw
stetír de sua fixação na parcela, o
lBRA ou o INDA poderão exercer o
'direito de preferência a que se referem os §§ 19 e 29 do Art. 64\ do Estatuto da Terra e, neste caso, o nôvo
pretendente-pagará o preço atuaüzacío,
acrescido- do valor das benfeitorias
existentes.
Art. 73. Falecendo o parceieiro que
tenha assinado o contrato de colonização e de, promessa de compra e venda, seus herdeiros receberão a parcela livre de ônus, mediante resgate pelo
seguro de renda temporária a que se
refere o Art. 53dêste Regulamento,
mas estarão obrigados por outros compromissos assumidos pelo de cujus.
§ 19 Se o núcleo ainda não estiver
emancipado, a transferência será processada. administrativamente e sem
intervenção judiciária.
§ 2\1 Os herdeiros ou legatários que
adquirirem, por sucessão, ° domínio
dos lotes ou, parcelas não poderão
fracioná-los.
'
§ 39 No caso de um ou mais herdeiros .ou .Iegatát-íos desejar expio-ar Q
lote ou parcela assim havido, ú IBRA
ou o INDA poderão diligenciar no
sentido de os sucessores obterem financiamento através do Sistema Nacional de Crédito Rural, desde que
comprovem a inexistência de recursos
próprios.
Art. 74. As amortizacões dos débitos contraídos pelos parceleircs serao
feitas na entidade arrecadadora .credcncíada pelo lBRA ou pelo Li"\'DA
através de convênios e contratos e!,pecificoa.
parágrafo único. Mediante dados
fornecidos pelas administrações dos
núcleos, as guias de recolhímento das
amortizações serão emitirias .pelos Serviços de - Computação. em número de
partes ou vias necessárias e strücíentes para satisfazer as, exigências do
contrõle e comprovação do parcelei1'0, do órgão arrecadador' e do IEH.A
ou do INDA.
Art. '75. Aos candidatos a parceleiroa poderão ser concedidas as seguiu_tes facilidades:
a) transporte de. estação viária, ou
pórto maritímo Ou fluvial até a sede
do núcleo:
b) crédito para alimentação durante a pnmeíra fasc da Implantação:
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c) prtcrídade no trabalho a salário
cu empreitada, em obra ou sarvrçc do
núcleo, durante o período de carência,
desde que não prejudique a exploração de sua parcela;
d) assistência médica até a consolidação do núcleo;
e) suprimento de mudas, sementes,
adubos, inseticidas, fungicidas p utensílios agrfcclas, para pagamento a prazo alem do período de carência:
j)prestação de serviços çarats de
preparação da parcela pelo prazo referente à ímplantaçâo do núcleo;
g) implantação' de benfeitorias previstas no projeto.
Art. 76. Após a implantação 10 núcleo, o fornecimento de bens e a prestação de serviços serão feitos por 111-

termédío- da cooperativa ou entidade
dos parceleiroa que, vier a se organizar na área.
Art. 77. Será motivo de· rescísãc
contratualia) deixar de cultivar direta e pessoalmente sua parcela por espaço de
três meses, salvo motivo de torça
maior, a' juizo da Admírnstraçào do
núcleo; ,
'
b) deixar de residir no local do trabalho ou em área pertencente ao núcleo, salvo justa causa reconhecida
pela Administraçã.o;
c) desmatar indiscriminadamente,
.sem imediato aproveitamento agrícola
do solo e respectivo reflorestamento,
de acôrdo com diretrizes do projeto
elaborado para a área;
d) não observar as diretrizes técmces, econômicas e sociais definidas
no respectivo projeto de colonização,
desde que esteja o parceleíro couvenienternente assistido e orientado;
e) não dar cumprimento às condições do bêrmc de compromisso .e dos
contratos de promessa de compra e
venda e de colonização;
j) tornar-se elemento de perturbação para o desenvolvimento dos trabalhos de colonização do núcleo, por
má conduta. ou ínadaptação à vida
,comunitária.
Art. 78. As parcelas revertidas ao
Poder Público' em conseqüência de
exclusão poderão ser adquiridas por
terceiros, desde que preencham as
condições estabelecídap no art. .64,
sendo o preço acrescido do valor das
benfeitorias existentes, .que deverão
ser pagas à vista.

Parágrafo único. Ao parceleÍl'o ex
cluído será entregue importância :cor:
respondente ao valor das benfeitorias
a~aliacl.as, deduzido, seu débito com o
núcleo.
Art. 79. A rescisão contratual a qUe
se refere o artigo 77 do presente Re,
gulamento, será precedida de inqUé.
rtto administrativo procedido por .CO.
missão qu-e terá obrigatõriamen,te
como membro um representante dos
parceleiros, indicado pela cooperativa
ou associação existente na área.
Art. 80 -. Tendo em vista a legisla~
federal, os Estados e seus institu~
tos. especializados, os Municípios e órgãos de desenvolvimento regional, de,
verão observar, em seus planos de Co~
Ionização, a metodologia, estabelecida
pelo lERA pará as áreas prioritâ_
rtas ,
çâo

CAPÍTULO' VI

Da Colonização particular

Art. 81. A colonização particular
tem. por finalidade complementar. e
ampliar a ação do Poder Público na
política de facilitar o acesso à propriedade' rural através de empresa crganizada para 6uaexecução.
Art. 82. A emprêsa particular de
colonização, nos têrmos definidos no
art. 12 dêate Regulamento, requererá
seu registro ao Instituto Nacional de
Desenvolvimento Agrário.
Parágrafo único. Paí'a obter o re-:
glstro, a emprêsa particular de colonízacâo cdeverá fazer prova de sua
existência legal e informar sôbre:
a) seus objetivos como' emprêsa colonizadora; ,
b) idoneidade técnica e financeira;
c) garantia. de assistência técnica
aos agricultores até a emancipação da
unidade de colonização;
d) existência de equipe técnica habilitada ao' planejamento e execução
de programa de colonização .
Art. 83. Poderá ser cassado o registro da emprêsa colonizadora por
inobservância de qualquer das obrigações que justificaram o seu registro,
sem prejuízo da aplicação suhaídiárlá
da legislação de economia popular, se
fôr o caso.
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parágrafo único. Em instruções .a
serem baixadas pelo IBRA em arta'culacáo com o INDA, serão fixadas
mulÚS e co~inaçõe~ pa:a os caso~, de
infringência de obrigações assumidas
vela emprêsa colo?iza_dora, inclusive
ê:dgenda da mde!llZ~çaO de ~esp~sas
realizadas pelos orgaos de fiscalização.
Art. 84. Na elaboração 'de seus an,teprojetos, as emprêsas particulares
de colonização deverão obedecer: a
sistemática definida no art. 21 deste
RegulaJ}l.ento.
Art. 85. Na apresentação de seus
projetos, a emprêsa particular- Incluírá, pelo ~enos, os seguintes serviços:
a) instalações, incluindo residências
destinadas ao pessoal técnico-administrativo e aos trabalhadores em
geral:
b) . serviço educacional de nível ele",:,
mental', ambulatório médico, serviço
recreativo e religioso;
c) cooperativa agrícola: mista para
atendimento as necessidades fundamentais dos colonos;
d) reserva de uma área para serviços de demonstração e multiplicação
destinados a culturas ou criações próprias da região ou de outras econômicamente aconselháveis.
Parágrafo único. Na mesma, oportunidade submeterá à apreciação do
lERA a seguinte documentação:
a) título de propriedade da terra;
b) mcdêlo de contrato-padrão
de
colonízaçâo e de compromisso de compra e venda de lotes na forma indicada nas instruções vigentes;
c) valor e modalidades de amortização de cada tipo de lote;
Art. 86. Os anteprojetos de colonização serão apresentados ao lERA
para verificação da metodologia.

Art. 87. Os projetos de colonização
serão registrados no lERA em caso
de áreas prioritárias de Reforma
Agrária, e no INDA quando se tratar
de outras áreas.
§ 19 Quaisquer modificações. íntroduzidas no projeto aprovado serão
submetidas à apreciação do lERA -ou
do INDA, conforme o caso e mediante
Justíflcação

EXECUTIVO

'11

§ 29 Os projetos de colonização serão assinados por profissionais regfstrados e especializados nos diversos setores ,.,abrangidos pelos mesmos.
§ 39 Para fins de contrôle, informação e estatística, o lERA e o INDA
comunicarão mutuamente o registro
de emprêsas e projetos de colonização
em seus respectivos serviços.
Art. 88. As emprêsas particulares
de cotoníaacâo que se dispuserem a
complementar a ação do Poder PÚblico emáreas por êste escolhidas, poderão ser concedidos os seguintes estímulos, além dê outros a serem examinados em cada caso concreto:
a)
terras dísponívels e ·financiáveís a longo prazo:
b) obras e recursos de infra-estrutura;
c) seleção, capacitação e encaminhamento de agricultores;
d) apoiamento a pedidos de financiamento de seus projetos;
e) colaboração sob a forma de adjudicação preferencial de lotes ou
parcelas em seus projetos, conforme
previsto no § 19 <10 art. 64 do Estatuto da Terra.
Art. 8S. Nenhuma parcela poderá
ser vendida em projeto 'de cólonízação sem. que a emprêsa tenha inscrito o loteamento no Cartório de Registro de Imóveis de acôrdo com o Deereto-lei "nc 58, de 10 de dezembro de
1937, depois de cumpridas as formalidades <10 registro da emprêsa e' do
projeto, conforme previsto neste 'Regulamento. '

Art. 90. Quando da aprovação de
projeto, o lERA ou o INDA deverá
fazer a indicação dos lotes que .ínteressam a seus programas de coloniza-ção, exercendo .a .preferêncía a
que têm direito nos têrmos do § 1° do
art. 64 do Estatuto da Terra.

s I'? Se na fase de implantação do
projeto, estes órgãos não houverem
promovido a ocupação dos lotes reser-·
vades, deverão indenizar a emprêsa
colonizad-ora nos têrmos do respectivo
plano de vendas.
§ 29 O lBRA e o INDA transf'ertrão a agricultores selecíonadoa os
lotes adquiridos na forma do. parágrafo anterior, com' observância do
disposto no art. 25 do Estatuto da
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II " " " " "' A formação de loteamentos
Terra e das prescrições dêste Regudestinados à utilização econômica 'da
lamento_
terra·
Art. 91. Caberá ao lERA ou ao
po..~ágrafo único. Desmembramentos
. INDA, conforme o caso, exercer ns- . de ímóvets rurais, respeitadas 'as dicalízaçâo na parte executiva dos promensões do módulo da propriedade
j etos de colonização particular.
familiar, poderão também Ocorrer
em conseqüência de:
Art. 92. A emprêsa rural definida
no inciso VI do art. 4Q do Estatuto.
a) sucessão por "mortis causa";
da Terra, desde que incluída em 'prob) partilhas judiciais amigáveis.
jeto de colonização, deverá permitir a
Art. 95. o, proprietário de terras
livre partícípaçâo em seu' capital dos
próprias para a lavoura ou pecuária,
respectivos parceleíros, mediante reinteressado em Ioteá-Ias para fins dê
serva de, pelo menos, 1/3 do mesmo
urbanização, industrialização ou forem quotas ou ações, cujo- valor nomação de sítios de recreio, deverá
minal unítárro não poderá exceder de
submeter o respectivo projeto à prévia
10% do maior salário-mínimo mensal
aprovação e fiscalização do lERA ou
do País.
do INDA, conforme o caso.
§ 19 A emprêsa rural poderá reter
§ 19 De acôrdo com o Art. 10 e seus
os dividendos de quotistas ou acionisparágrafos, da Lei 4.947, de 6 de
tas parceleiros para integrahzaçàc do
valor das quotas ou ações do. capital' abril de 1966, é vedada a inscrição de
loteamentos rurais no Registro de
subscritas.
Imóveis, e nulos de pleno direito a
§ 29 As quotas ou ações de capital
Inscrição
todos os atos dela decorrentes, sem prévia a-roveção pelos
subscritas pelos parceteiros só poderão
órgãos
a
que
se refere o presente arser transferidas a outros 'que já estetigo.
.
jam, ou venham a ser localizados em
parcelas de' empreendimento coloni§ 2" Nos loteamentos já inscritos é
vedada a anenação dos lotes rurais
zador, mediante eondições a serem estabelecidas pela assembléia geral da
remanescentes, quando. êstcs tiverem
área ínferíor à do módulo- fixado para
emprêsa.
a respectiva regtao.
§ 39 Quando a emprêsa rural fôr
uma sociedade cooperativa, a 'tomada
Art. 96. Os projetos de loteamentos
de quotas de capital pelos associados
rurais, -Com vistas à urbanização, inatenderá ao disposto nos arts. 31 e
üustríalízaçâo e formação de sitias de
. 32 dêste Regulamento.
recreio, para serem aprovados, deverao ser executados em arca que:
l-Por suas características e peCAPíTULO VII
lo desenvolvimento da sede municipal
já seja considerada urbana ou esteDo Desmembramento de l~óveis
ja incluída em: planos de urbanizaRurais
ção;
II - Seja oftcíalmente declarada
Art. 93. Imóvel Rural, na forma da
zona de turismo ou caracterizada
lei e de sua regulamentação, é o .précomo de estância hidromineral. ou baldio rústico de área continua, localineária.
zado em perímetro urbano ou rural
EfL - Comprovadamente tenha perdos Municípios, que se destine à exdido suas oaracterístícas produtivas,
ploração extrativa, agrícola, pecuária tornando antieconàmico o seu aproou agro-industrial, através de planos
veitamento .
. públicos ou particulares de valorizaParágrafo único. A comprovação seção.
rá feita pêlo proprietário ou pela
Art. 94 De acôrdo com o art. 13 do
municipalidade em circunstanciado
presente Regulamento, serãc permilaudo assinado por técnico habilitado,
tidos desmembramentos de ímóveís
cabendo ao TBRA ou ao' INDA, conrurais desde que objetivem:
forme o caso, a constatação de sua
veracidade .
. l - A formação de loteamentos
destinados à urbanização, InduetríaliArt.' 9"7. De acôrdocom o 'parágrazação e formação de sítios de recreio;
fo único do Artigo 57· do Decreto nú-
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mero 56.792, de 26 'de agôsto de 1985,
visando ao disposto no artigo 65 do
1'1statuto da Terra, só. serão 'permitidas divisões à vista do certificado de
cadastro, e' dos recibos de quitação
dos tributos, e respeitada a consíderacão de ser e, menor área parcelada
iO'uallou auperior ao quociente da
àJ:ea -total pelo número de .módulos
do imóvel, valores esses constantes
daquele certificado.
parágrafo único. As condições estabelecida-s neste artigo referem-se às
parcelas resultantes 'dos desmembramentos por' sucessão "mortis causa",
de partilhas judiciais e amigáveis, na
forma do § 1 9 do artigo 65 do Estatuto da Terra,. ou de simples .desmembramento de uma ou mais parcelas do imóvel, que não 'objetive a
planos de urbanização, industrialização ou Jcrmaçâo de sítios de recreio.
Art. 98. Para et eíto do contrôle do
parcelamento de propriedades,' tendó
em vista o disposto no artigo 65 do
Estatuto da Terra,,· os Registros de
Imóv.eis e os órgãos do Poder Judiciário dos Estados e dos Munícípíos
deverão, através. de convênios, acôrdos ou instrumentos previstos nas
alíneas "e" e "f" do § iv do art. 6Q
do Decreto número 56.792, de 26.8.'65,
fornecer ao lERA as informações
previstas no § SI? dó art. 61 do rere. rido Estatut?
CAPÍTULO VIII

Do remembramenic de minifúndios

Art. 99. P~ra os erêitos da lei e
dêste Regulamento, considera-se "minifúndio", o imóvel qu etíver área
agrícultável inferior à do módulo ríxado para a respectiva regíâo e tapo
de exploração.
'Art. 1UI ) . Para atender ao disposto
no Art. 16 do Estatuto da Terra e na
forma estabelecida neste capítulo, o
lBRA caracterizará as áreas em que
OCQlTam grandes concentrações de
minifúndios, com vistas à execução
de .projetos de remembramento. dos
. imóveis.
Art. l(}l. Com vistas à progressiva
elímínaçâo dos minifúndios, o lBRA
promoverá:
a) a desapropriação da área e sua
reorganização em unidades econôml-

cas aglutinadas em tômo de Cooperativas Integrais de Reforma Agrária:
b) seleção de área para localização
de excedentes:
c) permutas e compensações de
áreas e benfeitorias, seja para reorganização das unidades mínifundíártae
seja para a concentração de parcelas
esparsas pertencentes ao mesmo proprietário.
'
Art. 102. Quando pelas caractertsticas especificas da área, surgirem
dificuldades para a individualização
da propriedade familiar e para a
transferência (I. seus ocupantes, o
lERA promoverá, como medida excepcional, a aglutinacão de unidades
contíguas e sua exploração coletiva
sob a forma de cooperativa de colonização prevista neste .Regulamento.
Art. 103; As especificações constantes dêste capítulo servirão de -base às
instruções que forem' baixadas pelo
lERA para:
a) identificação
caracterização
das áreas de ocorrência de minifúndios;
b) projetos
de - reorganízação e
aglutinação de parcelas:
c) critérios para desapropríaçao e
indenização;
d) critérios para permuta de áreas
e benfeitorias e para a transferência
de excedentes;
'e) critérios para execução de projeto de conccr.tração de parcelas
quando pertencentes ao mesmo proprietário.
y

CAPI'.rULO

IX

Das disposições gerais e transitórias

Art. 104. Os antigos núcleos coloniais não emancipados, pertencentes
aos extintos órgãos responsáveis pela colonízaçã federal, deverão ser replanifíóados de acôrdo ocm a metodclogia índtcada no presente Regulámente.
parágrafo único. Igual providência
poderá ser tomada pelo lERA em reIacâo aos núcleos coloniais federais
emancipados situados nas áreas prtoritárias, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 105. Q'qando da declaração de
área prioritária, serão transferidos
ao IBRA os' rrúclecc de cclomzaçao

A.TOS
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sob administração do INDA nela situados, assim COmo os seus remanescantes.
Parágrafo único. O IBRAe oINDA
poderão firmar acordos, convênios ou
contratos entre si ou com outros órgãos oficiais, COm vistas a administração das
.J 'ia:'r
colonizadoras localizadas nas areas de sua atuaçao.

Art. 1ú6, Os servidores lotados nas
unidades mencionadas no artigo anterior. serão postos à dísposíção do
lBRA pelo prazo que durar a replamfícação das UI idades, e' nos termos
do art. 104 § 3'? do Estatuto da Terra, exercerão suas runçôes sem preJUÍzo de vencimentos, direitos e vantagens.
Art. 107. As áreas originárias de
desmembramentos rurais, .destdnadas a
venda no. exterior, deverão ser registradas no INDA, que baixará íns'truçôes a rcspeno.
Art. 108. Compete à Diretoria do
lERA baixar" instruções relacionadas

cem:
a)
b')

aprovação de anteprojeto,
aprovação e registro de proje-

tos;
c) condições para o registro _de
empresas particulares de colonízação;
d) estruturação técnico-administra.ttva das unidades de colonização federais;
ej contrôle dos loteamentos rurais
para fim; diversos:
f) seleção, encaminhamento e. localização de paroeleíros:
g) adjudicação das parcelas;
h) contratos de colonização e de
promessa de compra e venda;
i) financiamentos diversos e seguros'
:7) projetos de remembramento de
minifúndios;
k) constituíçâ-'
e Iuncíonámentc
das Comissões Agráríaa.
.Art. 11J9. O presente decreto entra-.
rã em vigor na data de sua, publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília; 27 de outubro de 19-56;
145(1 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Severo Façumâes Gbmes

EX:SCUTIVO

DECRETO NI? 59.429 - DE 27
OUTUBRO DE 1965

DE

Dá nova redação ao § 1(1 do art. S'?
do Decreto n'? 53.135, de 13 de ab1'il
de 1966.

o Presidente da República, u<;ando
da atríbuíçâo que lhe confere o artí.,
go 87. inciso I, da Constituição, decreta:
Art. to O § 19 do art. 39 do Dec-e,
to nc 58.185, de 13 de abril de "I!~6ô
passa a ter a seguinte redação: - .
"§ 1Q O reajuste de que trata este
artig-o será limitado, no máximo, ao
valor em cruzeiros do acréscimo verificado no preço de compra à índús,
tria não- compromissada e, na mesma
percentagem, quando comprar a índústría ou importador compromissado
qUe não tenha lista de preços de venda. ao público registrada na CONE}!,
obedecidas as Iímitacões flue a CONE?
faça para setores específicos.
Art. 29 nstc Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de outubro de 19ô.f3;
1450 da. Independência e 789 da R-e"pública.
H. Cl\.STELLO BRA~CO

Paulo Egydia ll!lartins

DECRETO N9 59.430

~DE

27

DE.

OU'TUBRO DE lSê6

Retormnüa o Decreto nÇl 53.932, de 25
de :71mhO de 19034, e cria novos incenUvos.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
8"7. nv I, da Constituição Federal,
Considerando a necessidade de promover medidas de incentivo às. exportações de produtos -brasileiros, notadamente os da sua indústria em expansão,
.
Ocnsiderando ser de tôda convemêncía a ampliação dos estímulos criados pelo Decreto nc 53.982, de 25 de
junho de 1964, a fim de que os obie-.
Uvas por êle visados postam sal" pleuamente alcançados, e
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considerando as
recomendações
13provadas .pelo Conselho Nacional de
óomércio Exterior (CONC~x) em sua
reunião de 6 de setembro de 1956, decreta:
Art. 19A Petróleo Brasileiro S. A.
_ Petrobrás --:- fará constar sempre
d3s suas tomadas de preços e ne~ocia
cões para a compra, de quantldad<,?s
substanciais de petróleo oruto e dertvades a condíçâo de preferência para
aquelas propostas que. e~ prejuízo
do preço competitivo, prevejam a vinculação de parte das divisas a uma
das formas de aplicação estabelecidas
no art. 39 dêste Decreto.
Art. 29 A petróleo Brasileiro S. A,
_ petrobrás ,- não assumirá compromi~~os de compra, com um só forn';:!cedor,~)or prazo superior a 12 (doze) meses, ou para 'quantidades superiores a lO (dez) milhões de barris,
quando se tratar de petróleo bruto,
nem por prazo supertoa-a G (seis) meses. ou para quantidades superiores às
necessidades nacionais de importação
em cada semestre, quando se - tratar
de derivados, sem que' 0- fornecedor se
comprometa a uma das _ formas de
aplicação estabelecidas no art. 39 dêste Decreto, em valor pelo menos ígual
a 20% do total da importação contratada.
Art: 3? poderão constituir formas
de aplicação para os fins dos artigos
1\l e 2Q dêste Decreto:
a) a exportação de produtos brasileiros;
b) o financiamento à exportação de
produtos brasileiros;
c) os investimentos de capital de
1'1500 feitos pelas emprêsas fornecedoras em emprêsas localizadas 11(' Bra-:

sn.

'd)

os financiamentos à petróleo

Brasileiro S. A. -

Petrobrás -

des-

tmados às suas atividades de explora. çãc, produção, refinação e transporte' e
outras, formas de aplicação que
vierem a ser aprovadas pelo Conselho
Nacional do Comércio Exterior.
Art.- 49 Caberá ao Conselho Nacional do Comércio Exterior determinar.
periódícamente. para os fins de artigo
:~9. letras "a" e "b".: os produtos brasileiros cuja pcnetraçâo '10 mercado
íntemacíonal convenha promover em
função dos contratos de compra de
petróleo bruto e derivados.

e)

P.ITt. 5° A utilização das formas de

phcaçâo previstas no art. 39 letras

"h" "c" c "d" dêste Decreto estará
suj;'ita a obser~ância das normas que
venham a ser baixadas pelo Banco
Central da República .do Brasil.
Art. 6° A Petróleo Brasileiro S. A.
--- Petrobrás - informará .3 Carteira
de Comércio Exterior e à Carteira de
oar.iaío do Banco .0 Brasil S. A. tôdas as cumpras de petróleo bruto e
derfvndos qUI:; realizar. especificando
quantidades. preços e prazos e, nos
casos em que houver comprorníseo do
ror. edor cara uma das formas de
aphcaçac previstas no art. 3° dêste
Decreto, todos os' detalhes ~' cláusulas
relatavas a êsse compromisso.
Art. 79 11:ste Decreto entrará, em vigor na data de SUb. publicação. 1'0VOgado o Decreto no 53.982, de 25 de
junho de HJG4. e demais díspostçôes
em contrário
Brasília, 27 de outubro de 198·5;
145° da Independência e

78~

da Re-

pública.
H:

CIISTELLO BRA~,~(j

octavio Bulhões
Paulo Egydio Martins
Benedicto Dutra

DECRETO NQ 59.431 - DE 27
OUTUBRO DE 196ii

DE

Aplica à Comissão Nacional de Energia Nuclear o aumento âe aue ira-o
ta a Lei n9 4.863, de 29-11-65.

o Presidente da República, usando
da atribuição -que lhe confere o "ar-tigo 87, inciso I, da Constituição e
tendo em vista .o § 89 do art. 33, da
Lei nv 4,863, de 29 de novembro de
iess,

decreta:

Art. 19' Aplica-se

Comissão Nacional de Energia Nuclear, autarquia
federal, o aumento de que 'trata a
Lei no 4.863, de 29 de novembro de
19ô5, observados os prmcipios 3011 preVistos.
Art. 2Q OS recursos para atendimento do aumento aqui referido, serão fornecidos, direta e íntegralmente, pelo Tesouro Nacional, por conta
do crédito especial autorizado pelo
art. 30, da Lei nc 4.863, de 29 de novembro de 1965:
à
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Art. 39 :e:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publícaçáo.
Brasília, 27 de outubro de 1966';
1459 da Independência e 789 da República.
H.

Ci'.STELLQ BRAN'CO

Octaoío Bulhões

DECRETO N9 59.432 -

DE 27 DE

OUTUBRO DE 1966 \

Concede à, sociedade Navegação ae
Cabotaf1'e'm Caiuá LUla. autorização para continuar a
funcionar
como empresa de nooeçoeao de cabotagem.

O ,Presidente da República, usando
da atribuição que lhe. confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Pederal, e nos têrmos do Decreto-lei
no 2.784, de 20 de novembro de, 1940,
decreta:
Artigo único. E' concedida à socíe,
dade Navegação de Cabotagem Caiua
Ltcla., com sede na cidade der Presrdente Eprtacío, Estado de São Paulo,
autorizada a funcionar pelo Decreto
número 51.990-A, de 6 de maio de
1963, autorização para continuar a
funcional' como emprêsa de navegação de cabotagem, coma alteração
contratual apresentada, que compreende o aumento do capital social de
Cr$ 15.000.000, (quinze milhões de
cruzeiros) para Cr$ 21.540.000" (vinte e um milhões, 'quinhentos- e quarenta mil cruzeiros), em virtude da
correção monetária dos valôres do
Ativo Imobilízado.. nos têrmos da ,~ei
n» 4.357, de 16 de julho de 1964, capita-l êsse dividido em 21. 540 (vinte
e u'a mil, quínhentae ,e quarenta)
cotas, do valor unitário, de Cr$ ....
1.000, (hum mil cruzeiros), dtstríbuí.,
das entre 4 (quatro) cotas, cídadâos
brestleíros natos, consoante instrumento particular de alteração contratual, firmado a 26 de abril de 1965,
obrigando-se a mesma sociedade a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar, .sôbre
objeto da presente
autorização,

°

Brasília, 27 de outubro de 1966; 145Ç>
da Independência e 789 da Repúblíea.
fi. CASTELLO' BRAN:CO
Paulo Egydio ,Má1'tins

EXEeUTIVÓ

DECRETO N9

59.433 -

.. OU'!'UBRO

DE

27, DE

DE 1966

Autoriza o funcionamento da Facul~
dade de Educação d~ Piracicaba, no
Estado àf.l São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrtbuiçáo que lhe confere o artigo
87, nv I, da Constituição Federal
nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei
nv 421, de 11 de maio de 1938, combinado com o artigo ·14 da Lei nu,
mero 4.024, -de : 20' de dezembro üe
1961, decreta:

e

Art. 19 E' concedida autortzacãc
para o funcionamento da Faculdade
de Educação de Píracíceba, sediada
na mesma cidade do Estado de São
Paulo.
Art. 29 Este decreto entra em vtgor ria data da sua publicação.
Brasilia, 27 de outubro de 1966; 1459
da. Independência e 789 da República
H.

CASTELLO BRANCO

Guilherme Canedo Magalhães

DECRETO N9 59.434 OUTUBRO DE

DE 27

DE

1966

Autoriza o funcionamento da Faciúddde
Engenhariaàe Belo no-

ae

rizonte,
O -Presídente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-'
-tígo 87,' 119 I, da ConstituiçâoFederal
e de acôrdc com o disposto no artigo
23 do Decreto-lei nc 421, de- 11 de
maio de 1938, decreta:

Art. 19 E' concedida autorizaçâo .
para o funcionamento da Faculdade
de Engenharia de Belo Horizonte,
mantida pela. Fundação Mineira de
Educação.
Art. 29 Este decreto entra. em vigor
na date de sua publicação.
Brasília, 27 de outubro de 1966; 1459
da Independência e '789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Guilherme cameao Magalhães
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DECRETO N9 59.435 - .DE
OUTUBRO DE 1966

27 DE

Autortza oSe~viço elo pa!rimônio da
união a aceitar a doaçao de terre»os que menciona, situados no MuniCípio de Belo Horizonte, em llJina'3
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o [tI'tíao 87, inciso I, da Conetibuíçêo Fed;ral e de acôrdo com os artigos 1.165
e 1.180 do ,Código Civil, decreta:
Art. l Q Fica o Serviço do Patrimônio. da União autorizado a aceitar
a, doação, que, de acordo com a Lei
Municipal nv 1.154, de 27 de novembro de 1964, o Municipio de Belo Ho. rlzonte, Estado de Minas Gerais, quer
fazer à União Federal, de quatro jotes de terreno ns. 5-B, 6-B, 7-B e 8-B
do Quarteirão n.v 1, com' frente para
a Avenida Prudente de Morais, na Cidade Jardim, naquele Município, com
,3 área total de 2. 208m2 (dois mil e
metros quadrados),
duzentos e oito
tudo de acôrdo com os elementos constantes do processo protocolizado' no
Ministério da Fazenda sob o número
242.342, de 1965.
Art. 2'?' Destinam-se os terrenos a
que-se refere o artigo anterior à construção da sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais.
Brasília, 27 de: outubro de 1966; 1459
da Independência e 789 .da República.
H. CASTELLO BRANCo

.

ocuuno

Bulhões

DECRETO N,'? 59.436 OUTUBRO DE

DE 27 DE

1966

Declara de utilidaae pública, par.a
fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra
as Sécas, a á?·ea de terreno necessária à 'construção de oficinas e QUtras dependências do 69 Distrito de
Obras, em Terezina, no Estado do
Piaui.

Ó Presidente da República; usando
da atribuição quê lhe confere o artigo

87, inciso I, da Constituição Federal
e nos têrmos do Decreto-Ieítnv 3 365'
de 21 de junho. de 1941, modifícadó
pela LeI ·n.9 2.786, de 21 de maio de
1956, decreta:

art. 19 Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação pelo Departamento' Nacional de
Obras Contra as Secas, a área ti,]
terreno com 3. 720m2 (três mn, setecentos e vinte metros quadrados) sita
à rua Benjamin Constant, em 'I'erezína, no Estado 'do Piauí, de propriedade do Doutor Berilo Pereira da
Mata e Marta, .Iustína Pereira da Mota, representada na planta que GOh1
este baixa, devidamente rubricada
p210- Diretor da Divisão' do Material
do Departamento de Administração do
Ministério da Viação e Obras Públtcas, necessária à construção de ofícínas . e outras dependências do 6~
Distrito de Obras" daquele Departamento.
Art. ,29 A desapropriação a que se
refere o presente decreto é considerada
de urgência para os efeitos do artago
15 do Decreto-lei nv 3.365, .eLe 21 de
junho de 1941.
Art. 39 :t;;ste decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, xevogaôas as dísposíçôes em contràrto.
Brasila, 27 de outubro de 1966; 145'?
da Independência e 78'? da Repúb}}Ca,
H, CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETÓ N9 59.437 OUTUERO DE

DE 27 DE

1966

Outorga li Agrico-Industrial Rondônia.
S.A, autorização para o estudo dos
recursos hiaráulicos de trecho da.
bacia do Alto Jauru, municipio de
enceres, Estado de llIato Grosso,
O Presidente da República, US(UldO
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I da Constituição e nos
têrmos dos artigos- 99 e 10 do Decretolei nc 852, de 11 ôe novembro de 1938
decreta:
' .
,

Art '; U' 'E' outorgada à Agrtco-Industríal Rondônia S. A., autorízaçáo
para o estudo dos recursos hidráulicos
da bacia dá Alto Jauru, no muntcípio
de C á c e r e s, no Estado de, Mato
Grosso,
Art. 2'? A presente autorização vigorará pelo prazo de dois (2) anos,
contados da publíoação dêste decreto
devendo a permissionária apresental~
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ao Departamento Nacional de Águas
e Energia do Ministério das Minas e
Energia, den-tro do mesmo prazo, os
estudos, projetos e orçamentos ~~êaJizados.·

xados no despacho de aprovação ctos
projetos, executando-as de acôrdo corn
os mesmos, com as modificações qUe
forem autorizadas, se necessárias.
§ 19 A concessionária flccrá su~·
jeíta li multa diária de até dez mH
(l0.000) cruzeiros, pela inobservanCla
dos prazos fixados na forma da Iegts.,
Iaçâo de energia elétrica em vigor e
seus regulamentos.
§ 29 Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados per ato
do Ministro das Minas e Energia.
Art. ·49 l'tste decreto entrará Em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de outubro de 19G6; 145Q
da Independência e 789 da Repúbríca.

,

Art. 3° O prazo desta autortzação
só será prorrogado se a permissionária apresentar, acompanhando o réquerimento de prorrogação, os estudos, projetos e orçamentos mencionados no artigo anterior, ainda que
incompletos.
Art. 40 O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dlsposíções em contrárro.
Brasiüa, 27 de outubro de 1966; 1<159
da Independência e' 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

H. CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO

N~

59.438

EXECUTIVO

Benedicto Dutra
DE

27

DECRETO N9 59.439 -

DE

otrrcano DE 1966
Autoriza a Companhia Brasileira de
Energia Blétríce a construir linha
ele transmissão e eubeetação , na localidade de .Alcântara, município ae
São Gonçalo, no Estado do Rio ele
, Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdso 87, inciso I da Constituiçã-o e nos
têrmos do art. 59 do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. IQ Fica autorizada a Companhia Brasileira de Energia Elétrica ao
construir a linha de transmissão entre a subestação situada no Distrito
de Imbaríê, município de Duque de
Caxias, e a' localidade de Alcântara,
no munícípío de São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro, e subestação
em Alcântara.
Parágrafo único. A referida linha
se destina ao transporte de energia
elétrica a ser supríôa pela Central
Elétrica de Furnas.
Art. 2? A concessionária fica obr1gada a cumprir o disposto no Código
de Aguas (Decreto n.c 24.643, de 10
de julho de 1934), leis subseqüentes
e seus regulamentos.
Art. 3.9 A concessionária concluirá.as obras nos prazos que forem fi-

DE

28

DE

OUTUBRO DE, 1966

Dispõe sôbre preferência para bôlsas
de estudos

~

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere: o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Aos funcionarias públicos
que percebam vencimentos mfertores, ou equivalentes a dois saláriosmínimos, será assegurada. pelo Mínísténo da Educação e Cultura, preterêncía para obtenção de B6lsa de
Estudo para st e seus dependentes,
enquanto .menores, obedecidos os demais requisitos estabelecidos pelas
disposições legais e regulamentares
vigentes.
Art. 29 O Mmístérío .da Educaçã'J
fl Cultura "incluirá nos acordos a serem assinados com os Estados, 'I'errítôrios e Distrito Federal, cláusula
para o atendimento do presente Deereto, na forma dos arts. 4ge 59 ~
seu parágrafo. do Decreto ne 57.930
de 11 de março de 1966. que traia
das prioridades de B6Isa de "Estudo
do ensino médio.
Art. 3Q O beneficio de que trata'
o presente Decreto será concedido a
partir de 1967.
Art. 4? O Ministério da Educa.ç3.0
e Cultura baixará, as mstruçôes ne-

ATOS

cessárias à execução do presente Decreto.
Art. 59 'O' presente Dêcreto, en~ra
em' vigor na dat~ da. s~a publicação,
revogadas as dísposíções em contrário.
, Brasília, 28 de outubro de 1966; 1459
da Indep~ndênci-a e 789 da República:
H.

CASTELLO BRANCO

Guilherme Canedo de Magalhães

DECRETO N9 59.44:0
OUTUBRO DE 1966

DE
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28

DE

Estabelece providências para estudo
de" bases para concessão, no exercicio financeiro de 1967, de reajustamento da remuneração' dos servidores Públicos Civis e Militares da
União.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constdtuíçâo,
decreta:
Art. 19 Para estudar e propor as
bases da concessão de reajustamento
de remuneração dos servidores PUblicas Civis e MHitares da União com
obediência aos princípios estabelecidos neste decreto, fica constituída
uma Comissão Especial sob a presidência do Senhor Luiz Vicente Belfort de Ouro Prêto, Diretor-Geral do
Departamento Administrativo do Serviço Público, e integrada pelos Senhores José de Nazaré Teixeira Dias,
Secretário Geral do Ministério do
Planejamento, que será o Vice-Presidente àa Comissão Especial; Brigadeiro Paulo Sobral Ribeiro Gonçal- ves, do Estado Maior das Fôrças Ar-,
madas: João Baptista. de Carvalho
Athayde, Coordenador do Setor c:.~
'Orçamento e Finanças -do Ministério
do Planejamento; Hélio de Magalhães Escobar, secretário Executivo .
da Comissão de Programação Financeira do Ministério da Fazenda; Francisco de Paula Castro Lima, Diretor
do Departamento Nacional doe Salários, do Ministério do Trabalho e Previdência Social: LUIZ de Lima Cardoso, Diretor-Geral do Departamento
de Administração do Minístérío da
Viação. e Obras Públicas.
Parágrafo único. Servirá como Secretário Executivo da Comissão Especial o Diretor da Divisão de Classificação de Cargos do DASP.

Art. 29 Os trabalhos da Comissão
Especial observarão os seguintes princípios básicos:
a) Obediência às diretrizes da Pol itica de Eatabüizacáo Monetária e
de Combate à Inflação:
b) Exame de Adequação, às condições do Setor Público, da fórmula de
reajustamento salarial aplicável ao
.Setor privado, visando a manutenção
do salário real médio dos últímcs
vinte e quatro meses;
c) Relacionamento de reajuste ao
regime horário de trabalho, com vistas à díferencíaçâc de salários para
horários inferiores a cite horas de
serviço, compensando-se a não aplícação ao funcionário do 139 Salário
~ as horas extras de trabalho;
d) Incentivo ao aumento da produtividade no Serviço Público;
e) Estímulo aos encargos de Díreçâo, Chefia e Assessoramento e as
Funções Técnicas e d-e Pesquisa Cíenurica:
j) Estudo de fontes de receita e de
medidas de economia que contribuam
para evitar o desequilíbrio orçamentário e prejuízo para os programas
coe investimento de ínterêsse da coletividade.
Art. 39 A Comissão terá o prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da publicação dêste decreto, para apresen.tal' o resultado de seus trabalhos,
Art. 49 f.'.Ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogando 'as disposições 'em contrário.
Brasília, 28 de outubro d'e 1966;
1459 da Independência e' 78°· da
República.
Q

H.

CASTELLO BRANCO

Roberto Campos

DECRETO N9 59.441 OUTUBRO

DE

28

DE

I?E 1966

Ministério da Fazenda. Abre o crédito
especial de cr$ 31.900.000.000 (trinta e um bilhões e novecentos milhões de cruzeiros) para -praeseçnümento dos programas de obras e
serviço,')' a cargo da Cia. Urbaniza··
aora da Nava Capital S.A.

NOVACAP.

.

O Presidente. da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar..
tigo 87, nc I. da Constituição Federal
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da. autorrzação oontida no artigo Jl?, obras e serviços a cargo da Cia. Ur.
da Lei número 5.105 de ade setembro -banlzadora da Nova Capital S.A
dê 1966, e ouvido o Tribunal de Con(NOVACAP), de maneira a consol1~
tas da União, como preceitua o ardar a instalação dos órgãos burocrá.
tigo 93 do Regulamento Geral de Conücos da Administração Pública !lle.
deral .
tabilidade Pública, decreta:
"Art. 19 E' aberto pelo Ministério üa
Art. 30'O crédito de que trata o pro.
Fazenda, com, vigência em dois exer .
sente decreto será registrado, e auto.
màtícaanente distnbutdo ao 'Tesouro
cicios financeiros, o crédito especial
de Cr$ 31.900.000.000 (trfnte, ê Uni
Nacional pelo Tribunal de Contas.
bilhões e novecentos milhões de cru'.
Art. 49 :G:ste decreto entrará em 'Vl.
zeíros) , destinado a suprtr a' derícíên- .
gor na data da sua publicação, re,
cía de .recetta com que foi aprovado,
vogadas as disposições em contrário.
pela Lei nv 4.899 de 10 .de dezembro
de 19()5, o Orçamento do Distrito Federal: para o exercício de .1966.
ATt.' 2Q O crédito especial de que
trata o artigo anterior sará aplicado
QO prosseguimento dos programas de
DECRETO N9

59.441- A

Brasília, 28 de outubro de 1D66; 14M
da Independência e 789 da RepÚbl1ca.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhôes

-

DE

29 DE

OUTUBRO, DE

1966

Altera o orçamento d<o Departamento Nacional de Estradas de Ferro.

O Preuídente da República, usando da atríbuíçâo que lhe confere o
art. 87, item I, da Oonatátuíção, 'nos termos do art. 107 da Lei nc 4.320,de
17 de março de 1964, e de ecõrdo com o disposto no Decreto no 51.397, de 9
ôe outubro de 1964, alterado pelos. nos 55.534, e 55.535, de 11 de janeiro
de 1965, dec:eta:
Art. 19 Flca alterado, conforme o Quadro anexo, o orçamento para o
exercício de 1966, do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, autarquia, federal vinculada ao Ministério da Viação e Obras Públicas, aprovado
pelo Decre~o :::~9 58.585. de 6 de' junho de 1966.
Art. 29 E:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas -as dísposíçôes em ccntrár'ío,
Brasília, em 29 de outubro de 1966; 1459 da Independência
República.

e

789

da

\

H. CASTELLO BRANCO

Juarez Tú'/)oía

O anexo a que se refere o art. 19 foi publicado no D.O. de 4fe retificado no de 14-11-66.
DECRETO N9 59.442 -;- DE 19 DE
NOVEMBRo DE

1966

Abre o crédito suatementar de
.
c-s 61. 000.000 ti Presidência da República - Serviço Naciotuü de Informações para retõrçc de várias
ãotaçôes orçaméntãms do vigente
exe1·cício.
,

o Presidente da República, usando
da atribuição contida no art. 13, da
Lei nc 4.900, de 10.de dezembro de

1965 e tendo ouvido o Ministério da
Fazenda e o Tribunal de Contas da
União, nos têrmos do art. 92, do Re-.
gulamento Geral de '. ContabfhdacePública, decreta:
Art. 19 Fica aberto, à Presídêncra
da República :- Serviço Nacional «e
Informações, o crédito suplementar de
Cr$ 61. 000.000 (sessenta e um milhões
de cruzeiros), para refôrço das seguintes dotações orçamentárias do vígente. exercícío - Lei no 4.900, de 10
de o~zembro de 1965, que estima a
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receita e, 'fixa a despesa da União,
para o' exercício financeiro de .1966:
4.01.01 - Presidência da
República (01'gâos rr e p e ntes) .

crs
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mentes de juros dos Titulos da Divida Agrária" a que se refere H, Lei
nc 4.5Q4, de 30 de novembro de 15'64,
obedecerão ao disposto neste Decreto.
Art. 20 O limite 'máximo da emissão dos Títulos da Dívida Agrária, rios
têrmos do art. 105 da Lei nv 4.504,
de 30 de novembro de' 1964, é de
o-s 30i}. 000 .0'00. 000 (trezentos !)Hhões
de cruzeiros).
§ 1Q O limite da emissão se refere
aos títulos em circulação, 'em cada
momento, pelo seu valor nominal de
referência.

Despesas Correntes
3.1.0.0 --l Despesas de
Custeio
3.í.3.0 ~ Serviços de
Terceiros
4) Serviço Nacíonal de Informações .... 6.000.000
§ zv Para os efeitos do parágrarc
3.1.4.0 - Encargos Dlanterior, entende-se em circulação 05
versos
Títulos efetivamente colocados ou
3) Serviço Na-,
subscritos e não resgatados.
cional de InArt. 39 Os Títulos da Dívida 'Agrárórmacões ., ... " 35.000.000 ria terão valor nominal, de referência,
4.0.0.0 - Despesas de
de ors 50.0UO (cinqüenta mil cruzeiCapital
rcs) , ors 100".000 (cem mil cruzeiros).
4.1.0.0 - Investimentos
Cr$ 2{)0.(}ÜO (duzentos mil cruzeiros),
Cl'S 500.000 (quinhentos mil cruzeiros)
4.1.3.0 - E q u ípamentcs
e Instalações
e Cr$ 1.0CO.000 (um milhão de cru2) Serviço Nasetrosi , com base no poder aquisitivo
cíonal de Indo segundo trimestre civil de 1&54.
formações .... 10.000.000
parágrafo único. Poderão ser enrí4.1:.4.0 - Material Per<tioos titulas múltiplos cujos certdficamanente
dos índícarào o número de 'I'ítulos da
4) Serviço ~NaDívida Agrária a que- oorrespondem.
cional de In..
formações .... lO-.OOO.OOtl
Art. 49 O valor nominal dos 'I'itulos da Dívida Agrária será reajustado, em
. Art. 2~ Este Decreto entrará em cada trimestre civil, em função das
VIgor na data de sua publicação, revariações do poder aquisitivo 'da moeda nacional.
vogaôas ás disposições em contrário,
Brasília, 19 devnovembro de 1966;
§ 19 A atualização
prevista neste
1459 da Independência e 789 da Reartigo será feita mediante aplicação
pública.
do coeficiente determinado pelo Con- .
selho Nacional de Economia para-corH. CASTELLO BRANCO
recão dos valôres do segundo trimesOctavio Bulhões
tl'ê civil de 1964.
'
â
29 Os coeficientes referidos no
parágrafo anterior serão os mesmos
DECRETO N9 59.443 - DE 19 DE
que aqueles aplicados às obrigações
NOVEII'l3RO DE 1966
Reajustavets regulamentadas pelo DeRegulamenta a emissão dos títulos da. creto nv 54.252, de 3 de setembro de
1954.
·divida agrária, auioriziuioe pelo artigo 105 da Lei nO' 4.504, de 30 de
§ -3 9 O valor nominal atualizado de
noven1:bro de 1964.
,cada Título da Dívida Agrária COl'~
responderá à multiplicação do vetor
nominal de referência pelo coeficiente
O Presidente da República, no uso
da atríbuícâo que lhe confere o arde que trata o' parágrafo anterior.
tigo 87, inciso r, da Constituição F'e-'
§ 4?: Na primeira quinzena do úlderal, e- tendo em vista o disposto na
timo mês de cada trimestre civil. a,
Lei nc 4.5ü4, de 30 de novembro de
partir da publicação dêste Decreto, o
19{i4, decreta:
Míntstro da Fazenda, mediante porArt. 1Q A emissão, colocação, substaria e com base no coeficiente fixado
crição, resgate e serviços de pagapelo Conselho Nacional de Economia
3.0.0.0 -
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no mês anterior, declarará o valor r-ommal atualizado dos Titulos da Divida Agrária a vigorar no trimestre
civil seguinte, desprezadas as frações
.
de dez cruzeiros.
§ 5'(} Para todos os efeitos de subscríção ao par, resgate, cálculo de juros ou 'pagamento do Imposto 'Territorial Rural. o valor nominal atualizado dos Títulos da Divida Agrária,

em cada trimestre civil, será o montante em cruzeiros declarado na pertaria do Ministro da Fazenda !l que
se refere o parágrafo anterior.
Art. 59 Caberão ao Instituto Bra-

sileíro de Reforma Agrária (IBRA) ,

através do seu órgão próprio, previsto
no art. 44, § 1 9 do Decreto nv 55.889.

as ata'ibuíções de. emissão, resgate 8
pagamento de juros dos 'I'ítulos da
Divida Agrária.
§ 1° A emissão,
o pagamento de
juros, a substítuíçâo, subdivisão, conversão, consolidação e resgate dos '1'1tulos da Divida Agrária ou cerurica.
d03 poderâo vser delegados, por convêrrios, ajustes ou contratos esoectüC03, a 'instituições financeiras públicas
ou privadas autorizadas a funcionai'
pelo Banco Central da República do
Brasil, que se constituirão em agentes do lERA.
§ 2Q O lBRA manterá contrôía centralizado de tôdas as emissões, substttuíçôesv suodívlsôea, conversões, consolidações e resgates dos Titulas da
Divida Agrária, bem como do pagamenta dos respectivos juros.
, § 3'? O lERA se entenderá' diretalnente com seu~ agentes sôbre 03 ~cr
viços relativos aos Títulos da Dívida
Agrúria, visando à sua melhor. execução, dentro das normas gerais dos
convênios, ajustes ou 'contratos rereridos no § 19 dêste artigo;
§ 49 Qualquer modificação que se
tornar neceesárla nas normas gerais
aludidas nos parágrafos anteriores dependerá de prévio aditivo aos instrumentos ai referldcs.
Art. 6l( Os Certificados dos 'I'rtuloa
da Dívida Agrária conterão, no seu
anverso:
I a denominação Titulo da Dívida Agrária e a referência à LeI número 4.504, de 3{) de novembro de
1964;

II - o valor nominal de .referêncie,
e a- condição de reajustamento do va101' nominal, nos têrmos dêste Deereto;

IIl - o numero de série e de 0"
dem de certificado ~ .a naturezad~'
emissão, se compulsóría cu volu.ntá.
ria;
IV - a quantidade de TitUlos'.'
Que corresponder o certificado:
Q.
V ~- a taxa de juros e a ,indica'Câo
do mês a partir do qual serão êles
pagos, em períodos anuais;
VI - a data do vencimento do 'Ii~'
tulo cu 'I'ítulos . a que se rcren- o
certificado;
VII - se nomínatlvos, a declaraçgj,
dessa condição e o nome do, titular do
Titulo ou Titulos;
VIII - a indicação de ser ao portador, se fôr o caso;
IX - a denominação do agente
emissor e a assinatura de seu representante ou representantes autonza,

dos:

X -

-

número e data do decreto
da desapropriação que 'deu origem
ao Titulo, nos casos de tomada.
compulsória; , _
XI - a data da emissão.
§ 19 O reverso dos certificados será
reservado à anotação do pagamento
de juros e aos endossos de transferência.
§ 29 Os certificados serão emitidos
com as cópias necessárias ao seu con'trôle pelo lBRA.
Art. 79 Cada série autônoma será
emitida para fins de desapropria':'
ção, acõrdos e subscrição voluntária.
§ 19 O volume de emissão de cada
série autônoma, será ditado pela necessidade de cada caso específico.
§ 29' Em cada série autônoma os
titulas' poderão ser de prazos de cinco, dez, quinze ou vinte anos.
§ 39 A partir de sua efetiva colocação em qualquer série autônoma;
o resgate terá início a partir do se~.
gundo ano, em quantidades de tuuIos anuais iguais ou váríáveís, sempre representando valôres integrais
de titulas conforme tenha sido previamente determinado ou conforme
seja programado no plano anual. do
'0

IBeRA.

Art. 89

O titular õe Titulas no-

minativos da Divida Agrária, pode-

rá, provando a sua identidade, pedir

ao- !ERA:

á) a emissão de nôvc
em nome' de terceiro;

certificado
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§ 69 RelatiVamente ao vencimento
b)
a subdívísâo de certificados
de juros, será observado o disposto
correspondentes a vários TiÚl1os,
no art. 89, parágrafo 29.
com a emissão de novos certificados
em seu nome ou em nome de terArt. 10. Operar-se-á por simples
ceiros;
tradição a transferência dos Títulos
da Divida Agrária ao portador.
c)
a consolidação de certificados
·em títuíos múltiplos, em seu nome
parágrafo único. Os certificados,
ou em nome de terceiros;
de Titulo da Dívida Agrária ao portador poderão ser, mediante sua
d) a conversão do Título em ao
.apresentaçâo ao ]ERA:
portador.
a) subdivididos, no ca-so .de titulo
'§ 19 O lBRA somente poderá emimúltiplo'
tir os novos certificados contra a
b)
consolidados em um título
entrega dos substituídos, que serão
múltiplo; ,
cancelados,
c) convertidos na rorma nomma§ 2Çl Ao ser efetuada a substituição,
tíva.
.
será consignado, nos novos .oen.tücaArt. 11. Nos casos -de extravio e
dos, o direi to, à percepção de juros
perda de certificados endossáveis ou
desde o último vencimento constanao portador caberá 'ao respectivo tite dos certificados substituídos.
tular, ou aos seus sucessores, a ação
. § 39 Se a aquisíçâc do. Título no- . de recuperação prevista nos artigos
minativo da' Dívida Agrária se tiver
336 a 341 do Código de Processo Oiprocessado por qualquer, outra forma
'Vil, para obter a expedição de :JP.
legal de transferência, o adquirente,
via de certificados em substituição
desde que prove a sua identidade,
dos extraviados.
poderá pedir ao IBRA, a emissão de
§ 19 A emissão de segunda vía de
nôvo êertífícado, em seu nome ou no
certificados nominativos poderá ser
nome de terceiro.
obtida mediante declaração apresen\ Art. 99 Os Titulas da Dívida Agrátada pêlo respectivo titular.'
ria poderão ser transferidos median§ 29 Os juros só serão devidos a
te endôsso no reverso do próprio
partir do ultimo vencimento de ju.certifi'cado, com indicação do -nome
ros que antecede a data da decisão
do endossatárto e, da data do endôsso
judicial, .nos casos de Titulas ao pore assinatura do endossante.
tador, e .a partir do mês de emissão
§ 19 O endôssc do certificado não
da segunda via, nos casos dos 'l'ítupoderá ser parcial.
los serem nominativos.
§ 29 O endossatárío que provar ser
Art. 12. Os servicos relacionados
possuidor de titulo com base em encom as ocorrências mencionadas nos
dôsso ou em série contínua de enartigos 89, 99 e 10 serão realizados
dossos terá direito a pedir a subsapenas nas praças onde a Critério
títuíçâo 'do título.
doIBRA, _seja justificável a sua manutenção podendo, todavía, os agen§ 39 O lERA nos 'pagamentos de
tes do lERA nas demais localidades
juros ou resgates, poderá exigir -que
encarregar-se do encaminhamento
as assinaturas dos endossos sejam
das solicitações dos interessados.
autenticadas por sociedade. corretora
membro da. Bôlsa, reconhecídas por
Art. 13. . O lERA fixará, pertõdttabelião público ou abonadas por escamente, as taxas a serem cobradas
tabelecimento bancário.
pelos seus agentes - emissores para
substituição, subdívísâo; conversão ou
§ 49 Nas transferências por proconsolidação de certificados.
Curador ou representante legal do
· cedente; o lBRA fiscalizará a reguParágrafo único. As taxas referidas neste artigo serão estabelecidas
daridade da representação e arquívará o respectivo instrumento.
com base no custo dos certificados
e dos serviços de emissão e contrô-·
§ 59 Nas vendas. judiciais, a subsle dos Títulos.
tituição do certificado será feita à
· Vista da carta de arrematação, que
Art. 14. Os juros dos Titulas da
será arquivada pelo IBRA.
Divida Agrária nas épocas indicadas
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nos certificados, serão pagos pelos
agentes referidos no §. 19 do art. õv,
com os- quais' o IBRA mantenha
convênios, ajustes ou contratos, mediante:
I ..:.... apresentação do certificado,
para anotação do pagamento no reverso do titulo;
11 ~ recibo .do beneficiário;
a)'portadol' do titulo, no caso de
certificado ao portador;
b) titular ou último enuossatàrío..
no caso de certificado nomínatívo,
§
1Q Os juros serão calculados,
desde o' mês indicado no certificado,
sôcre os valores trimestrais reajustados até .o mês em que forem devidos.
§ . 29
Os agentes - pagadores -eterão, de cada pagamento de juros
efetuados nos termos deste artigo, o
dmpôsto de renda devido incidente
na fonte, à taxa vigente.
Art. 15. O valor do principal do
Titulo de Dívida Agrária vencido,
será resgatado pelo _lBRA ou pelos
agentes referidos no § 19 do art. 59
mediante:
I entrega do certificado, que
será cancelado pelo agente - pagadO,r; e
II ..:- recibo do beneficiário:
I a)
portador do título, no caso de /'
certificado ao portador;
b)
titular ou último endossatárto,
no caso de certificado nominativo.
§ ).9 O valor do resgate será o
montante, em cruzeiros, declarado
como valor nominal reajustado para
o trimestre . civil do venélmento do
Titulo.
§ 2,9 No pagamento relativo ao res .. '
gate procederá de forma idêntica à
indicada no § 29 do art. 14, relatavamente ao pagamento de juros vencidos.
Art. 16. Nos termos do § 49 do artigo 105, da Lei no 4.504, de 30 de
novembro de 1964, a União consignará
em seus orçamentos anuais verbas específicas destinadas ao serviço de juros' e amortização, inclusive as dota':'
ções necessárias ao cumprimento da
cláusula de correção' monetária doa
Títulos da Dívida Agrária, correndo
tais encargos por conta, da destinação

EXECUTIVO

específica de 3% (três por cento) da
receita tributária prevista no item II
do art. 28 da ,cita.da Lei.
§ 19 As dotações previstas neste
artigo,
constituirão o valor básica
para depósito em conta vinculada
para utilização no serviço de juros'
amortização e
correção monetária'
por- intermédio
do lBRA ou pel05
agentes delegados nos têrmos do M""
tigo 59 § 19, cabendo ao lBRA suple,
mentar, com recursos do Fundo l\~a.
cíonal de Reforma Agráma, as insu..
riclências constatadas, as quais serão
compensadas -na dotação orçamentã,
ria da União, em exercício seguinte.
Art. 17. Os Títulos da Dívida Agrl:\.
tia poderão ser utilizados:
u) em pagamento de até 50% (c1n·
qüenta por cento) do Impôsto Ter.
ntortal Ruralj
b) em pagamento de preço de ter,
ras públicas;
c) em caução para garantia ('te
quaisquer contratos, obras e serviços
celebrados com a União;
d) como fiança em geral;
e)
em caução como garantia de
empréstimos ou financiamentos em
estabelecimentos da União, autarquías
federais e sociedades -de economia
mista; em entidades ou fundos de
aplicação às atividades rurais criadas
para êste rim;
j) em depôsíto, para assegurar a
execução em ações judícíais ou. administrativas.
§ 19 Pa-ra os efeitos dêste artrgc
os Títulos da Dívida .Agrárfa serão
aceito;') pelo seu valor- nominal atualizados nos têrmos do art. 49. § 5~
ainda que tenham sido adquiridos em
bõlsa abaixo do par.
§ 29 Os Títulos da Dívida Agráriu
utilizados em pagamento de até 50
(cinqüenta por
cento) do Impôstc
Territorial Rural serão entregues
ao Município para o qual se efetuou
a arrecadação, na forma nominativa,
cuidando o lERA de promover as ne- .
cessárias transferências.
Art. 18, Os Títulos da Dívida Agrãria poderão ser emitidos para subscrlcão voluntária, cabendo ao lERA fiIXaI' as condições de cada emissão,
ouvido o Banco central da República
do Brasl1.
§ 19 O produto da colocação votunbárta dos Títulos da Dívida Ag'rália
será aplicado, após aprovação da Di-
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retoria do IBRA ~m inv~rsões cujas
estimativas de retorno seJa~,capazes
de ~tssegural' o resgate doe títulos em;tidos, sendo-".que, . se o produto for
destin2"do a fínanciamentcs rurais, fl~
ca.J.'ão OS mesrncs
condicionados ao
atendimento de disposto no' Decreto
n Q 58.330', de 10 de maío de 1966, que
a.provot~ o ~egul"-.men.to. da LeI que
IllstitnclOnallzou o Cl'edlto RuraL
§ 2'! Os 'I'ítulcs emitidos na forma
dêste artigo gozarão dos mesmos di..
r~itos (J vantagens dos Títulos subaerítos eompulsóriamente,
§ 39 O prazo de resgate dos Titu:1Ol'J
para subscrição voluntária será de 2
(dois) c 20 (vinte) anca.
§ 49 Os Títulos emitidos nos têrmos dêste artigo 'serão colocados no
mercado através de Instituições Fi"
nfonceiras autorizadas a funcionar pelo
Banco Central por seu valor ao par
corrGspondente ao valor nominal reajustado em vigor no trimestre civil
de sua' 'efetiva colocação, ou pelo vaIOl' d, cotaçào na Bôlsa, se êste fôI'
superior ao nominal reajustado.
§ 59 Somente mediante autonzaçãc
especial do Ministro da Fazenda poderão _ os titulas da Dívida Agrária,
ser colocados através de Bôlsa de Va"
lôres por cotação inferior ao par não
podendo; entretanto, o deságio exceder a ,5% (cinco porcent.o) sôbre O,
valor nominal reajustado vigorante à
época.
Art. 19. As desapropriações de terras que forem processadas por via
amigável, poderão ser pagas com Tf·
tulcs da Dívida Agrária de tipo de
subscrição voluntária.
. Art. 20. o. lERA poderá consignar
em seu orçamento uma verba para
constituicâo de um Fundo de Garantta de Líquidez dos Títulos da Divida
Agrária que será utilizado a critério
da Diretoria,
para sustentação das
cotações em Bôlsa..
Art. 21. Não constitui rendimento
tributável, quer para 11 pessoa física,
quer para a pessoa jurídica, a varraçâo en tre o valor de subscrição e O
valor de resga-te dos 'I'itulos da Dívida
Agrâr ia, resultante da correção mone..
tárla prevista no art. 49.
Art. 22. Para efeito de determinar
sua renda líquida sujeita ao impôsto
de renda, as pessoas físicas poderão
abater da sua renda bruta os. juros
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anuais recebidos de títulos da Dívida
Agrária subscritos voluntàrramente,
até o limite fixado no art. 55, § 29~
item II da Lei nc 4.728, de 14 de
julho de 1965, atualizado anualmente
na forma do disposto no art. 3(1 da
Lei nc 4. 5C6, de 30 de novembro ce
1964.

Art. 23. Incidem em prescrição 1e-.
gal as dívidas correspondentes aos
resgates e jures dos Títulos da Dívida
Agrária. cujos pagamentos não forem
reclamados, decorrido- o prazo de 5
(cinco) anos. a contar da data em
que se tornar público a' chamada cos
portadores dos titulas.
A,rt. 24. O IBRA expedirá ínstrucões neceesárlas à fiel execução dês..
te decreto.
Brasília, iço de novembro de 1966;
145 0 da Independência e 789 da Repüblíca.
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Bulhões

DECRETO N9 59 4.4.4 -

DE

19

DE

NOVE1\mRo DE 1966

A.utoriza estrangeiros a adquirir, em
-tramsíeréncia de aforamento, o domínio útil do terreno de marinha'
que menciona, no Estado da Guanabara.

o Presidente da República, .usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, Inciso I, da constituição Federal e tendo em vista o disposto no
art. 205 do Decreto-lei nc 9.760, de
5 de setembro de 1~46, decreta:
Artigo único. Ficam Vicenzo Palermo e sua mulher Raffaela Muro
Palerma, ambos de nacionalidade ítaIiana, autorizados
a
adquh-ír.. em
transferência de aforamento, o domínio útil do terreno acrescido de marinha, situado na Rua Viscondessa
de Pírassmunga n9 17, no Estado da
Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o nc 82.795, de 1965.
Brasília, 19 de novembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da ReM
pública.
H.

CA5TELLO BRANCO.

octavio Buíhôes,
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DECRETO Nº 59.445 -'
NOVE~BRO

DE

1ti

DE

DE 1966-

NOVEMBRO

Autoriza: estrangeiros 'a adquirirem o
dominiopleno do terreno que men-

ciona; situado no Estado da
nabara,

Gua~'

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87; inciso I ... da' Constituição Federal e tendo em vista o disposto no
art.. 205 do Decreto-Iei-mv 9.760, de

5 "de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Ficam GrimaldiGiovanní e sua mulher Irma Dulcettí
'Grimaldi e Pelíppo vtncíguerra, to-dos de nacionalidade italiana, autorizados a adquirir o domínio pleno dos
lotes ns. 19, 20 e 21, da quadra 7,
da Vila Turismo, situados na Avenída dos Democráticos, Estado da
Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda
sob ne 79.694, de 1966.
Brasília, 19 de novembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Re- /
pública.
H.

RetljiCa
16-6-1966.

o

DE 3 DE

DE 1966

Decreto nl) 58.655, ele

O Presidente da República no uso
da atribuição que lhe confere o artí..
go 87, r, da Constituição, e tenda em

vista o que estabelecem a Lei número
4.024, de 20 de dezembro de 1961 e
o Decreto-lei no 421, de 11 ce mala
de 1938, decreta:
.
Art. 19 O art. 19 do Decreto nú,.

mero 58.656, de 16 de junho de 1966

passa a ter a seguinte redação: . '
Art. 19 E' concedido o reconheej,
mente do curso :de Ciências Contabeis e concedida. autorização para o
funcionamento do Curso de Cíêncíaa
Econômicas da FacÍ,üdade de Ciências Econômicas de Uberlândia no
Estado de Minas Gerais.
Art. 2l? aste Decreto entra em y;_
gor na data da .sua publicação.
Brasilia, 3 de novembro de 196ü'
1459 da Independência e 789 da Re~
pública.
.
,

CASTELLO BRANCO.
H.

Octavio Bulhões.

DECRETO

N9 59.446
NOvroMBRO DE

-

DE

19

DE

1966

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I,da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no
art. 205 do Decreto-lei nc 9.760, de
5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único: Fica GuidoMantovano, de nacionalidade italiana,autorizado a adquirir em regime de revigor ação de aforamento, o domínio
útil do terreno acrescido de marinha;
"sltuado na Rua Afonso Cavalcanti
ne 147, casa II, no, Estado da Guanabara, conforme processo 'protocolizado no Ministério da Fazenda sob
o nv 107.984, de 1964.

Brasília, 19 de novembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Re-

pública.

CASTELLo BRANCO.

Octavio Buüiôes,

CASTELLO BRANCO

Guilherme Canedo Magalhâes

Autoriza estrangeiro a adquirir o demínio útil . do terreno que mencib.:na, situado no Estado da Guanabara.

H.

DECR.ETO NQ 59.447 -

DECRETO NQ .59.448 NOVEMBRO

DE

3

DE

DE 1966

Concede à sociedade Navegação Continental Ltda.
autorização para
continuar a tuncionar como emprê..
sa de navegação de cobotoçem:
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal,·.e nos têrmos do Decreto-lei
nc 2.784, de 20 de novembro de 1940,
decreta:

Artigo único. E' concedida à sociedade . Navegação Continental Ltda.,
com sede na cidade de Santos, Estado de' São Paulo, autorizada a funcionar através de Decretos Federais,
o último dGS quais sob o nv 45, 50S,
de 27 de fevereiro de 1959, autorização para continuar a funcionar como
emprêsa de navegação de cabotagem,
com as alterações contratuais apresentadas, que compl'eendementrada
e saída de cotistas, em como aumento do capital social de' 25.000.000
(vinte e cinco milhões de cruzeiros)
para Cr$ 201.700.000. (duzentos e um

ATOS
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milhões e setecentos mil cruzeiros),
ar meio da correçao monetária dos
~alôres do Ativo ímobilízado, nos têrmos da Lei n'' 4.357, de 16 de julho
de 1964, capital êsse
dividido em
201. 700. (duzentas e uma mil e setecentas) cotas, do valor únltário de
ors 1.000 (um mil cruzeiros), dístribuídas com base na Lei no 2 . 180,
de 5 de fevereiro de 1954, consoante
instrumentos
públicos. _ de alteração
cemtràtual, firmados a 13 de outubro de 1964 e30 de março de 1965,
obrigando-se a mesma socíedade a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da presente
sutorização.
'
Brasília, 3 de novembro de 1966;
145? da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Paulo Egydid Martins.

DECRETO

N9 59.449 - DE 3 DE
NOVEMBRO DE 1966

Áprova as alterações introduzidas nos
Estatutos da Companhia .de Seguros da Bahia, inclusive 'aumento do
.-capital social.-.
O ,Presidente da República, usando
de atribuição que lhe COnfere ó artigo 87, inciso I, .da constituição, e
nos têrmoa do Decreto-lei no 2.-06.3,
.de 7 de março' de 1940, decreta:
Art. I? Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Companhia de Seguros 'da Bahia, com
sede na cidade do Salvador, Estado
da Bahia, autorizada a funcionar pelo
Decreto nc 18.787, de '5 de -junho de
1929, inclusive aumento do capital so.,
"cíal de Cr$ 360.000.000 (trezentos e
sessenta milhões de cruzeiros) para
Cr$ 720.000.000 (setecentos e vínte
milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas em As- sembléía-Geral Extraordinária, realtza~a em 27 de abril de 1966.
~
Art. 2Q A Sccíedade continuará integralmente sujeita às leis' e aos 2:9gulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorf,
zação a que alude aquêle Decreto.
Brestlía, 3 de novembro de 1966;
145Q da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Paulo Egydio Martins

8'7

DECRETO NQ 59.450 - DE
NOVEl\'IJ3n.o DE 1965

3 DE

AutoriZa estrangeiros aaetqui1"ir, erlt
transteréncio: de aforamento, o aominio útil de traçtio ideal do ter. reno de marinha que menciona, no
Estado da Gua7Ulbara.

o Presidente da Repúblíoa, usando
da atrtbuíção que" lhe confere o artígO 87. inciso I, da Constituíçâo Federe] e tendo em "vista o disposto no
aTtig"o 205 do Decreto-lei no 9.760, de
5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Ficam Píerre Ger~
maín Maurtoe Putzeys e .Iacquy Augusta Marte Joaeph Henry Putzeys,
ambos de na,cionalidade belga, autorizados a· adquirir, em trenaterêncía de
aforamento, o domínio útil da fração
ideal de 2/48 avos do terreno de marinha, situado na Aveníôa Atlântica
nv 910 e Rua Gustavo Sampaio número 745, correspondente ao apartamento 1.201, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado
no Mmistérto da Fazenda sob o número 269.726, de 1965.
Brasília. 3 de novembro de 1966;
145Q da Independência e 78? da Repúblíca.
H.

CASTELLD BRANCO

Octavio Bulhões

DECRETO N? 59.451 .NOVEMBRO DE

DE 3 DE

1966

Dispõe sôbre a orientação e cont1"óle
da aplicação dos recto-scs do Plano
Nacional de Educação e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, de..
ereta:
Art.. 19 Os órgãos do Ministério da
Educação e .cuitura responsáveis, na
esfera específica de suatcompeténcía
e nos têrmos dêste decreto pelo contrôle da execução do Plano Nacional
('8 'Educação, em suas rases sucessivas de desenvolvimento, são o.Departamento Nacional de Educação, o
Instituto Nacional de .Estuôos Pedagógicos e as Diretorias do Ensino Superior, do Ensino Secundário.: do Eu..
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sino Industrial e do Ensino Comercíal .
Art. 29 As atividades relacionadas

COm a auncacao dos recursos tedérars
destinados ao custeio do Plano NaCiOl1fH de Bducacâo, a ser executado
mechantecestreíta colaboracão inter-

admtnístratíva com os Estados e o
Distrito Federal serão oi-íentadas, assisudas e supervisionadas por lupa
Comissão Coordenadora de Execução
c.,:) Plano Nacional de Educação, as-

sim ccnstdtufda:
.a) Chefe de Gabinete do Ministro
da Educação e Cultura;

b) Diretores dos órgãos referid-os
no art. 19 ;
.c.) Diretor-Geral do Departamento

de Administração

do Ministério da

Educação e Cultura; e
d) Representante do Conselho Federal de Educação, designado pelo seu
Presidente.
§ 19 A Comissão Coordenadora da
Execução do Plano Nacional de Educação será presidida pelo Ministro de
Estado da -Educaçâo e Cultura ou seu
Chefe de Gabinete,
§ 29 A execução do Plano Nacional
de Educação COm os 'I'errttórtcs terá
tratamento especial em virtude de serem administrados diretamente pela

União,

Art, ·39 Compete à Comissão Coordenadora:
a) examinar a adeqüaçãc dos planos de aplicação apresentados pelas
autoridades estaduais, do Distrito Federal e dos Territórios dentro dos limites estabelecidos nela Plano Na- .
. cíonal de Educaçao;' .
b) acompanhar, fiscalizar e controlai', em tôdas as etapas de seu desenvolvimento, a execução dos planos
de aplicação a que se refere. o item
anterior;
c) prestar ou promover a prestação
de toda a assistência que lhe rõr ';50licitada pelas autorídades . estaduais,
do Dist-Qto Federal e dos Terrrtérros; ,
à) elaborar .o plano de liberação
dos Te cursas financeiros da União,
destinados aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Territórios;
e) baixar normas para comprovação da exato.: aplicação dos auxilios
financeiros distribuídos para execução
<io Plano Nacional -de' Educação;

1) fiscalizar
o cumprimento d.G,s
compromissos decorrentes dos conçg,
mos celebrados entre o lI.'1mistério d
Educação e Cultura e os governos d.o~
Estados, do Distrito Federal e <ios
'rcmtõncs.

Art . 49 A Comissão COOl"::lenàdOta

da Execução do Plano Nacional de
Ed,ucaç5.o reumr-se-á ordj.nàriamente
uma vez pOI' mês e, extrao.rdinària~
mente, sempre que convocada .oelo
seu presidente.
Art. 59 Para cumpvímento das atn,
buíções de sua competência a ComÍs_
são Coordenadora da Execuç8.o do
Plano Nacional de Eoucaçao terá uma
Sacretaríu Executiva, subordinada ad-

mimstratrvamente ao lJepm'tamenro
Nacional de Educaçáo, integrada par
Ó1"2ã08 destinados ao estudo dos planos, projetos gerais e especiais, refor_
mulaçôes e relatórios, convênios a
vartfícaçâo do andamento da e~e~
cuçãc do Plano, à oatalogaçâo e re,
gtstro de documentos, bem como de
uma Assessoria Jurídica que se encar,
regará, junto à Secretaria Executiva .
do exame e supervisão de tôôa a ma:
térla jurídica pertinente à Execução
do Plano Nacional de Educação, inclusive propondo as medidas indispensáveis à defesa dos Interêsaes da
União,

Art. 69 Compete à Secretaria Executiva:
a) dar parecer sôbre planos e projetos;
b) encaminhar aos .órgãos competentes cópia dos planes ôa -aplicaçâo,
assim corno ínformecôes sclí citadas
sôbre processos cuja soruçâo dêles dependa;
C) opinar e submeter à apreciação
da Comissão Coordenadora os processos cuja solução dependa de inter,,·
pretação da regulamentação vigente,
bem como aqueles em que se verifiquem irregularidades na execução do
Plano Nacional de Educação e na
aplicação dos' recursos financeiros
concedidos aos Estados, ao Distrito
Federal, aos Territórios e Munícípíos:
d) atender às recomendações que
lhe transmitirem os órgãos responsáveis pelo controle. da execução do
Plano Nacional de Educação, em suas
respectivas .áreas ;
e) manter documentação catalogada sôbre a execução do Plano;

ATOS

DO POD~R ExECUTIVO

Ú movimenta,i' Os recursos orçaIllentál'ioS próprios e complementar D,S
jlledid.as administrativas para a lib,~
ração das parcelas a serem concedidas aos Esta,do?" Dístrrto F2del~al,
Territórios e MUlllClPlOS, pelos órgãos
competentes;
g) propor a desiqna9ão e a req~i
sição' do pessoal técnico e admínistrativo indispensável
'realização dos
encargos de sua competência;
h) proceder à tramitação dos proceSSOS, organizar o protocolo e arquívo incumbindo-se do pessoal, ma teri~l e contabilidade respectivos;
i) secretariara Comissão COordeà

nadora .
.Art. 79 A Secretaria Executiva
será dirigida por servidor público de
comprovada quãlífícaçáo em assuntos

eduo3.Cionais, e a Assessoria Jurídica
exercida por u mAssistente Jurídico
do quadro de pessoal do referido Mínistério,inc·icados pelo Diretor-Geral
do Departamento Nacional-de Educação e designados pelo Ministro
de
Educação.

Parágrafo único. Os Chefes de setores, assessôres e Auxiliares de Chena serão propostos pelo Secretário
Executivo e. designados, por ato do
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Educação.
Art. 89 A fim de prestar assistência, especialmente contábil, às autoridades dos Estados, do Distrtto Pederal, dos Territórios -e Municípios,
no processamento do Plano Nacional
de Educação, a Secretaria Executiva
contará com uma Auditorfa especía. lízada, cçnstituída. de um Grupo técnico de estudos e um Grupo itinerante, CGm as atribuições especificas,
a serem estabelecidas no Regulamento da aludida Secretaria, aprovado
pelo Ministro da Educação e Cultura.
Art. 99 O pessoal dos serviços dependentes dos órgãos mencionados no
artigo 19, sediado nos Estados, no
Distrito Federal e nos . Territórios,
poderá. ser solicitado pela· Secretaria
Executiva a acompanhar, segundo
normas nxaoas pela Comissão Coordenadora, a execução do Plano Na-cional de Educação pelas autoridades
locais, orientando-as na esfera de
competência dos órgãos a .que pertencerem, visando a facilitar a vconsecuçâo das metas previstas.
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Art.. 10. O Ministro de Estado da
Edüeaçác e Cultura baixará o Regu-

lamento e as instruções necessárias
ao cumprimento ôêste decreto.
Art. 11. mete decreta entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições
em contrário e os Decretos números
55.065, de 24 de novembro de 1964 e
57,894~ de 28 de' fevereiro de 1966,
Brasíüa, 3 de novembro de- 1966;
1450 da Independência e 78'? da Repú- <)
bEca.
H,

CASTELLO BRANCO

Guilherme Canedo de

DECRETO NO 59.452 NOVEMBRO DE 1966

Ma{]alha~S

DE

Institui o Dia Nácionalda

3 DE

Aljabe-.

tização.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artjgo 87, nc 1, da Constituição Federal, decreta:

Art. 1'? Fica instituído o Dia Nacíonal da Alfabetização, que será celebrado anualmente em todo o território nacional a 14 de novembro,
data do Decreto n 9 19 . 402, de 1930,
que criou o a t li a I Minístérío da
Educação e Cultura.
Art. 29 O Dia Nacional da .Alfabetízaçãc será condignamente comemorado, através de palestras e atos
solenes, em todos os estabelecimentos públicos e particulares de ensino
e pelos órgãos e entidades culturais
de todo o País.
Art. 39 1!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 3 de novembro de 1966;
1450 da Independência e 789 da' República.
H. CASTELLO BRANCO
Guilherme Caneâo de Maijalhdes
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DECRETO NQ 59.453 .......;. DE ,3 DE
NOVEMBRO DE 1966

Declara a cessação da' exploração ele
diversos servicos .âe energia eléftica
e outorga concessões em municípios
dos Estados de Santa Catarina e
Paraná à centrais Elétricas de santa catarina S. A. e dá outras providências.
-,

o Presidente da República, usando
"da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I da Oonstrttnçào, e nos
têrmos dos arts. 140 e 15{) do Código
de Aguas (Decreto nc 24.643, de 10 de
julho de 1934), combinado com o artigo 59 do Decreto-lei nv 852, de 11, de

novembro de 1938, art. 10 do Decreto-

lei nv 2.281, de 5 de junho de. 194.0,

art. 64 do Decreto nv 41.019, de 26 de,

EXECUTIVO

ras, Pomel'edC?, Presidente Nereu, aio'
do Campo, RIO do Oeste, Rodela, Sà~
Iete, 'I'ímbó, Vidal Ramos, Witma:rtum
nos dístrítos-sertc e Doutor Pedrinho'
do cnunícípío de Benedito Niivo;

n::)~<

distritos-sede e Itoupava do municiP!o
de Blumenau, nos distritos-sede e
Apíúna do muníuipto de rnca.a., l~D.'
distritos-sede e Aterrado Tôrto no
município de pouso Redondo, nos üís,
tritos-sede e Mírador do. município de
Presidente Getúlio, nos çiistritos-sede
e Alto Rio do Sul do muntcímo oe Rio
do Sul, nos distritos-sede e Cedro Alto
do município de Ria das Oedrcs, Y1,r!S
distritos-sede e Mirim Doce do uni..
nicípio de Taió, nos dístrttos-seds e
Braço do Trombudo do município de
Trombudo Central, nos distritos:-sede,
Balbérgia, Forcação e José BOlteaux
do munícípto: de Ibirama no Es'~ado
de Santa Catarina de que era titular
a Empresa Fôrça e Luz Santa Oatanna S. A. por manifesto apresentado
no processo D.Ag. 277-35 deacôrdo
com o art. 149 do Código de Agnas;

fevereiro de 1957, decreta:
Art. 1Q, E' declarada a cessação pa ...
ta os efeitos do art. 139, §. 19 ao Código
de Águas (Decreto' nc 24.643, de 10 de
julho de 1934), da exploração dos' serviços de energia elétrica nos díatrttos
Art. 3Q ~ outorgada a Centrais Elê_
eede dos municípios de Barra Velha,
trtcas
de Santa Catarina S. A., vonCampo Alegre, Oanelinha, Guaramácessão para produzir, transmitir c disrim, Jaraguá do Sul, Leoberto Leal,
tríbuir energia elétrica nos munictpíos
Massaranduba, Río Negrinho, São
de Agrolândla, Agronômica, Araquart.
Bento do sul, São Francisco do SUl, Ascura, Barra Velha, BenedIto Nôvo
Schroeder, 'I'Ijucas, nos dístrítos-sede e
Blumenal, Botuvera, Brusque, Campo
Jtapocú do município de Araqua.n, n03
Alegre, Ca.nelinha, Dona Emma, oarudístrftos-sede e Boiteuxburgos da muva, Gaspar, Guabíruba, Guaramírím,
nicípio de Major Geremo, nos distritoIbírema, Ilhota, Indaíal, Itajat, Jarasede. e Tijipió do município de São
suá 'do Sul, .Iolnvílle, Laurentíno, Leo-João Batista, 'nos distritos-sede, Boa
berto Leal, Lontras, Luiz Alves, MaVista e Pírabeíraba no município de
rra, Major Gercíno, Massaranduba,
Joinville, nos dístrftos-sede, Bela Vis- . Naverrantes, Nova Trente, penha, Pita do Sul e Rio Prêto do Sul :10 mucerras pomeredo, Pousa Redondo,
nícípio de Mafra, nos distritos-sede,
Presidente Getúlio, Presidente Nereu,
Agutí e Claraíba do município .íc NoRio do Campo, Rio do Cerro, Rio Ne- .
va 'Trente no Estado de santa catagrmho, Rio do Oeste, Rio do sul, Rio
rina e nos distritos-sede dos municldos Cedros, Rodeio, Salete, São Bento
pios de Campo Tenente e Rio Nearo
do Sul São Francisco do Sul, São João
nos distritos-sede, Agua Azul e MaBatist;', Schreoder, Taió, 'rtjuces.
rtental no município de Lapa, no Es'I'imbó, Trombudo Central, Vidal Ratado do Paraná de que, era titular a
mos wítmartum no Estado de Santa
Emprêsa Sul Brasileira. de EletricidaCatarina e nos municípios de Camde 'S. A. por Manifesto apresentado
po Tenente, Lapa e Rio Negro no
no processo D.Ag. 211-35 de acordo
Estado do Paraná .
com o art. 149 do Código de Águas.
Art. 48 A concessionária fica obriga"
Art. 29 n: declarada a cessação, para
da a cumprir o disposto no Códlg0 de
os efeitos do art.. 139, § 1° do Código
Amias (Decreto. nc 24.643, de 10 de
de A7,1.las (Decreto no 24.6"'~3, de 10 de
julho de 1934), leis subseqüentes e seus
julho de 1934), da exploracão dos serregulamentos.
viços de energia elétrica nos dístrítossede dos municíptos de Agrotândía,
A rt 5Q A presente concessão vigoraAgronômica, Ascura, Botuvera, Bruará -peio pra';o de trinta (30) anos.
que, Dona Emma, Gaspar, Guabiruba,
Art. 69 Findo o prazo de concessão,
Ilhota, Ita.laí, Laurentino, Lontras,
os bens e instalações que, no mcmcnLuiz Alves, Navegantes, Penha, Piçar-
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de Alcântara do município de São
,J.
existirem em: f~nçãq d~~ serviços
José, nos distritos sede. Cachoeira
,~~úcedidos reverterão à trníao.
do Bom Jesus, Oanavieíras, Inglêses
Art. 79 A ooncessíonária poderá redo Rio Vermelho, Lagoa, Pântano do
. uerer que a conc~~ao seja renovada,
Sul, Ratones, Ribeirão da Ilha, San~:',ediante as .condíções que Vierem a
to Antônio de Lisboa e São João do
5'er estípul.adas.
Rio Vermelho no município de FIo"
rranópoüs, Estado de Santa Catariparágrafo, único. A cl?ncessionáf:s,
;everá entrar com o pedido. a que se
na -de que era' titular a Empresa.
'~efere este artigo até seis (Q)., ~es~s
Luz e Fôrça de Florianôpolis S. A.
ntes de findar o prazo de vigencca
em virtude do Decreto nv 40:04{) de
'~a concessão, sob pena do seu stlên26 de setembro de 1956.
'~iO ser int~rpretado como desisténciaArt. 2(1 Fica transferida para Cenda renovacaotrais Elétricas de Santa Catarina 80.Art. 89 Este decret~ e~tra em vigor
cfedade Anônima a concessão para
na data da .sua publícaçâo, revogadas
produzir, transmitir
distribuir- eneras disposições em contrárío.
gia elétrtoa nos distritos s f; d e e
Praia de Oamboriú no município de
Brasília 3 de "novembro ce 1966; 1459
Oamboríú - no Estado de Santa Cada Independência e '/8 9 da República.
tarina de que era titular a Empresa
li. CASTELLO BRANCO
Luz e Fôrça de Florianópolis S. A.
em virtude do Decreto no 54.316 de
Benedicto Dutra
28 de setembro de 1964.
Art. 39 Ficam transferidas para
DECRETO N9 59.454 - DE 3 na
Centrais Elétricas de Santa CatartNOVEMBRO DE 1966
na S. A. as concessões para produzir, transmitir e distribuir energia
Transfere da Emprêsa Luz e Fôrça
elétrica nos -dlstritoa sede dos munide Florianopolls S. A. e da Emcípios de Aguas Morna-s e Santo
-prêsa Força e Luz Videira S. A.
Amaro .da Imperatriz no Estado de
para Centrais Elétricas de Santa
Santa Catarina de que era titular a
Catarina S. A.' as ocseessões para
Emprêsa Luz e Fôrça de Florianó'produzir, transmitir e distribuir
polis S. A. em virtude' do Decreto
.energia . elétrica em municípios do
nc 54.608 de 26' de outubro de 1964 .
Estado de Santa Catarina e dá OUArt. 49 Fica transferida à Cen-,tras providências.
trais Elétricas de S a n t a Catarina
Anônima a concessão para
O .Presídente da República, usando Sociedade
produzir, transmitir e distribuir ener'da atrfbutcâo que lhe confere o argia elétrica nos distritos sede do
tigo 87, inciso I da Constituição, e
munícípío de Videira no Estado de
nos termos dos arts. ,140 e 150 do
Santa Catarina de que era titular a
Código de Aguas (Decreto 11(1 24.643
Emprêsa Fôrça e Luz Videira Sociede 10 de . julho de 1934), combinados
dade Anônima e mvirtude dos Decom o art. 59 do Decreto-lei númecretos ns. 35.202 e 35.203 de 17 de
ro 852, de 11 de novembro de 1938
março de 1954.
e com o art. 64 do Decreto número
41.ü19, de 25 de fevereiro de 1957,
Art. 59 A concessionária fica obri. decreta:
gada a cumprir o disposto no Código
de Aguas (Decreto nv 24.643, de l(1
Art. 19 Ficam transferidas. para a
de julho de 1934), leis subseqüentes
Centrais Elétricas de Santa Catarina
e seus regulamentos.
S.. A. as :concessões p a r a produzir,
transmitir e distribuir energia elétriArt. 69 Este decreto entra em vigor
ca nos distritos sede dos municípios
na data de sua publicação, revoga-de _Antônio Carlos, Ganchos e Randas as disposições- em contrárío.
cho Queimado, nos díatrítoa sede e
Brasília, 3 de novembro de 1966;
-García do munícípío de Angelina,
145(1 di), Independência e 78° da Renos distritos sede e Enseada de Brtpública.
to elo munictpíc de Palhoça, nos- distritos sede, Guaporanga e Sorocaba
H. CASTELLO BliANOO
do Sul do munícípío de Biguaçu, nos

e.

·distritos sede, Barreiros e São Pedro

Benedicto Dutra
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DECRETO NÇ> 59.455 ---:"
NOVEMBRO DE

DE

4

DE

1966

Região Amazônica, prevista na

legis~

Iação mencionada na alínea anterior'..
c) estudar a estrutura dos órgão;

de admmistração centralizada e des,
centralizada que atuam na Amazônia
e sugerir as medidas necessárias para
seu enquadramento na ação do Go~.
vêrno Federal, na Area:
.
d)
promover a revisão da proposta
o Presidente do, República, usando' . orçamentária
para a aplicação dos re- .
das atribuicôes que lhe confere o arcursos previstos no Art. 199 da Com..
tigo 87, ite-m I, da Constituição Fetituíçâo Federal, de maneira a. adederal, e
quá-Ia à nova legislação que regula,
Considerando as recomendações do
menta o referido dispositivo constitu;
Gl'U'OO de Trabalho criado pelo Deeíonal:
ereto Presidencial sino de 12 de junho
e) promover a - elaboração de um
de 1965, para estudar a retormulacão
programa especial de aumento de proda politíca. de valcrízaçâo eccnômlca
dutividade e diversificação do sistema
da Amazônia;
produtivo das áreas de exploração
, Considerando a necessidade de In-: tratívista da Região Amazônica;
f)
estudar os problemas relativos
traduzir ou aperfeiçoar mecanismos de
aos investimentos de capitais estran,
ação capazes de permitir o pronto inígeiros
na Amazônia, sugerindo as dicio do funcionamento da nova. estru-'
retrizes que devem ser obedecidas .na
tura de ação do oovõmo da jjníão na
sua aplicação;
Região Amazônica, tal como vier a ser
g) estudar e sugerir medidas para'
definida na legislação que, com base
maxímízação de ajuda externa em ra,
nos trabalhos daquele- Grupo, foi subver da Amazônia, não só quanto à
metida ao Congresso Nacional e está
obtenção de capitais, como pessoal
sendo sancionada;
técnico e colaborações especiais;
Considerando a necessidade de díh)
estudar e sugerir as medidas
namizar cada vez mais o movimento
necessárias à implantação efetiva da
de âmbito nacional promovido pelo
Zona Franca de Manaus;
Govêrno' Federal, visando criar condii)
estudar, sugerir e promover meções, a curto prazo, para o desenvoldidas visando mobilizar a iniciativa
vimento da- Amazônia e sua integraprivada do País para participar efetição efetiva à economia brasileira, _devamente do desenvolvimento da Amacreta: zôma, em íntima artdculação com as
entidades de classe respectivas.
Art.. 19 Fica criado um Grupo Elxecutívo com as atribuições previstas
§ 1 No desempenho das tarefas
neste decreto, constituído do Ministro
mencionadas neste artigo, devorá o
Extraordinário para a coordenação
Grupo Executivo constituir subgrupos
dos Organismos Regionais que o preespeciais, tantos quantos julgue necessidirá, de um representante do Minissários, dos quais participem cs órgãos
tério da Fazenda, de um representannacionais ou regionais federais cujas
te do Ministro Extraofdinárío para o
atribuições e respcnsabí'lídades sejam
Planejamento e Coordenação EC,onOinerentes ao assunto objeto de estudo.
mica, de um representante do Gabínete Militar da Presidência da Repú§ 29 ,Tão logo a SPVEA seja extinta
blica, do Superintendente do plano dê
e criado o órgão que suas vêzes fizer,_
Valorização Econômica da Amazônia
dar-se-á a substituição respectiva do
e do Presidente do -Banco da AmazõSuperintendente, oU seu Representannía S.A.
te, no Grupo Executivo, a que se re-:
fere êste decreto.
Art. 2° O Grupo Executivo terá as
seguintes atribuições:
Art. 3Çl O Presidente do Grupo
Executivo designará um Secretá1j.O
a)
promover a regulamentação da
Executivo para coordenar a atuaçao
legislação relativa à Superintendência
dos subgrupos a que se refere o parádo Desenvolvimento da Amazônia, ao
grafo 29 do artigo anterior.
Banco da 'Amazônia S.A., e aos íncentívos fiscais em rever da Região;
Art. 49 Todos os órgãos federais da
b) Coordenar e orientar a ímplan..
administração centralizada ou descentaçâo da estrutura. de ação federal na
tralizada deverão colaborar com' o

Cria o Grupo de Implantação do Nóoo
Sistema de Ação do Govêrno reaena na Amazõnia e dá outras providências,

ex-

ç
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o Executivo, participando de
ôr;t:
atividades sempre que solicitados
su "estando-lhe com prioridade tôdas

e Pinformações de que necessite para
asdesempenho de suas tarefas -.
o .Art. 5'? O Gl'~PO Executivo solteita~'á a colaboração dos Gov~~no~ Esta.dúais, -j'errrtortais e M~mcIP'us ~ da
.Area articul'3,nd~-se a caca um dêles,
sobretudO, através dos seus org~U1smos
de planejamento e desenvolvimento.
Art. 6'? Os órgãos cujos titulares -ou
representantes p~~:tic~:pam d?_ G~'u'po
. E:xecutivo colocarão, ~ sua dísposíção,
o pessoal, as instalações e as Informações de que necessite, para desempenhar suas tarefas.
.Art, 79 O Grupo Executivo poderá
requisitar de quaisquer dos órgãos federais da administração centralizada
ou descentralizada a que se refere o
art. 4'? o pessoal de que necessite para
.o desempenho de suas tarefas, em regrme detemp? integral, sem perda de
direitos" vencímentcs e vuntagene .
Art, 89 O Grupo Executivo encerrará suas atividades, )mprorrogàyel,mente,' em 15 de março de 1867,. entregando à SUDAM os trabalhos concluídos .OU em elaboração, para as providências complementares que se rízerem necessárias.
Art. 99 :Ê:ste decreto entrará em vi0"01' . na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1966;
145(} .da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Bulnõee
João Gonçalves de Souza
Roberto' Campos

DECRETO N9 ,59, 456
NOVE'MBRO" DE

~

DE

4

DE

1966

Aprova os Planos Nacional e Regionais de Reforma Agrária e dá outras providências,

,

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere 'o
inciso I, do artigo 87 da Constituição Federal, decreta:
.
CAPÍTULO

I

Disposições Preliminares

Art. 19 De acôrdo com o disposto
. .nas Seções I e II do Capitulo. IV do

93

Titulo II da Lei no 4,5.04, de 3{} .de
novembro de 1964, Estatuto da Terra, fica aprovada a programação da
P etapa de execução dos Planos Nàcronal e Regionais' de Reforma Agrárta nos têrmoa deste decreto.
Art. 29 Os períodos desta programação para. o Plano Nacional e para os Planos Regionais .sâo os índl-'
canoa nos capítulos próprios deste
decreto e nos' Orçamentos-Programa
do Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária - lERA, para os exercícios
rínanceíros de 19,66/1967.

o

Art. 39 De acôrdo com,
disposto
nos parágrafos 19 e 2l! ·do a-rtigo 34
do Estatuto da Terra e no parágrafo
único do artigo 19 da Lei ne 4.947, de
6 de abril de 1966, nos planos a que
se refere es te decreto, os projetos
programados terão prioridade absoluta, segundo a hierarquização das
medidas ora fixadas e a serem tomadas pelos orgâos .da Administração Centralizada e Descentralizada,
especialmente nos setores de obras,
de saneamento, de educação e de a,,-· .
sístência técnica e creditícia,
Art. 4,9 As Sociedades de Economia Mista criadas na forma do artigo 17 da Lei nv 4.947, de 6 de 'abril
de 1966, d e ver o
apresentar ao
lERA, até 15 de fevereiro de cada
ano o plano' de suas atividades para
o exercício seguinte, acompanhado
da proposta de investimentos a serem realizados na área de suas jurisdições,
.
§ 19 A Diretoria do lERA emitirá;
no prazo de 30 dias, parecer sôbre o
plano referido n e s t e artigo, que,
depois de 'aprovado pelo Ministro Extraordinário para o Planejamento e
Coordenação Econômica, será obrtgatórío para as entidades interessa'das,
§ 29 Os Diretores das Sociedades
de Economia Mista serão solídàríamente responsáveis p e los prejuízos
decorrentes da inobservância do disposto neste artigo,
Art.. 59 A assistência técnica ou
os recursos oriundos de entidades'
entrangeíras ou internacionais, para
os projetos constantes dos planos de
Reforma Agrária, serão aplicados sob
a supervisão; coordenação, fiscalização e contrôle dos órgãos próprios do
â

IBRA.
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.~ 19 A obtenção ou aceitação dos
meios referidos neste a r t i g o para
execução dos projetos ou sua .ampliaçao, dependerá de prévia aprovação
da Diretoria do lERA e decisão final do Ministro Extraordínárlo para

o Planejamento e Coordenação Eco-

nômíca.

.

participação do lERA a
qualquer título nos acôrdos, contratos e convênios para prestação dos
serviços rerertdos neste' artigo, é req li i s i to de validade dos referidos
atos.
Art. 6º Os convênios com as entidades a que se refere o artigo ·2~.
do Estatuto da Terra e com outros
órgãos da Administração Centralizada e Descentralizada para garantil' a prioridade e- a hierarquização
de medidas referidas no artigo 39
neste decreto, s er o previamente
aprovados pela Díretorta do lBR-A.
'Art. TI Os casos de não observância do disposto no artigo 18 e seu
parágrafo único da Lei n« 4.947, de
ti de, abril de 1966, serão comunicados pelo Presidente do lBRA, aos Minístros . Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica e
da Fazenda, para que sejam tomadas
as providências que couberem.
Art. 89 Na faculdade deferida {\O
lERA pelo artigo 17 da Lei. número 4.947, de G de abril de 19.66, compreende-se a partícípaçâo acionária.
no capital das sociedades, sempre que
isso se fizer necessário ~ execução
dos planos aprovados nor este deereto.
Art. 99 O IBRA poderá subscrever
e integralizar, com bens do seu patrimônio, ações de capital de Sociedades de Economia Mista, controladas por pessoas jurídicas de' direito
público interno, mediante aprovação
de sua Diretoria.
19 A íncorporaçâo de bens decorrentes da subscrição ou integralização referida neste artigo,indepenüerá de Iícítaçâo ,e será processada
na contormídade do estabelecido no
Decreto-lei nv 2.627, de 2ü de setembro de 1940.
§ 29 compete à Diretoria do lBRA
concordar com
valor atribuído no
laudo de avaliação aos. bens a incorporar, autorizando seu representante
nas Assembléias Gerais das Sccíeda§ 29

A

i

ã

*

ó

des de Economia Mista de que ~a .
éste artigo a expressar essa con"~·
dâncía..
c Art. 1? Obedecid~s a~ fOnl1a1id~_
des previstas na Iegíslaçãc em Vigo
é f~cultado. ao ~BRA,. medíants ap:to:.
vaçao de sua Diretorta, alienar acõe
de capital, integrantes do seu Pàtri~
mônío, através da Bôlsa de, Valôres
do Estado em que fôr sediada a Sociedade.
Parágrafo único. A alienação _das
ações referidas neste artigo POderã
ser feita pelo seu valor nominal, ·sel3l
a interferência da Bôlsa de Valores
se o adquirente fôr pessoa jurídica
de direito público interno ou Socie~
dade de Economia Mista em que a
entidade pública detenha o contrôle
acionário.
Art. 11. As ações de capital provenientes da participação nas Sociedades de Economia Mista criadas &lm
fundamento na Lei nv 4.947, de 6 de
. abril de 1966, ou as adquiridas - na
forma do artigo 89 dêste decreto,
constituirão patrimônio do lERA Que
nos casos indicados, proVidenciarão
junto às' empresas respectivas o registro da transferência das ações. já
sutecntes.
Art. 12. Nas· Sociedades de Economia Mista, criadas c o m fundamento na Lei nc 4.947, de 6 de abril
de 19.06" o lERA poderá caucionara
gestão dos / Diretores por êle indicados, com ações de capital que lhe
pertencerem, limitada a sua responsabilidade, exclusivamente às acões
caucionadas.
Parágrafo único. A caução referida neste artigo, com relação a cada
Diretor, não poderá exceder o limite
de 10 (dez) vêzes o valor do maior
salárto-mínímo mensal vigente no
país, tomando-se por base o valor
nominal das ações caucionadas,
CAPíTULO U

Dos Planos de Reforma Agrária
SEÇÃO I

DO$ Projetos de Âmbito Nacional

Art. 13. O 'Plano Nacional de Re":
froma A g r á r i a compreenderá, de
acõrdo com o artigo 34 do Estatuto
da Terra, projetos de âmbito necto-
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nal e projetos específicos para cada
urn dos planos regionais de Reforma
Agrária. nas áreas príorttártas do
Nordeste, de Brasília, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, delíwitadas por decretos' próprios.
'Art. 14. Os projetos de àmbito '
nacional compreendem as atívídades
do' IBRA no setor de Zoneamento,
Cadastro e 'I'rlbutaçâo e no setor de
Recursos Fundiários.
,§ 19 Álém dos órgãos centrais da
Administração Superior e da Secretarta Executiva, vinculados diretamente à' Presidência do IERA, atuarão na execução dos projetos de âmbito nacional os Cen tros Regíonaís
de cadastro e Tributação, as círcunseríçôes -a êles vinculadas e os Distritos de Terras.
§ 29 A rêde de órgãos executores
dêstes projetos de âmbito nacional
contará, ainda, com a participação
de entidades oficiais de valorização
.regíonal e de órgãos dos' Estados' e
dos Múntcfpíos, que atuarão na execução dos projetos através de convêníos firmados com o IERA, para
os fins índícados neste decreto.
Art. 15. As diretrizes e os objetivos dos projetos de âmbito nacional
e dos planos regionais 'obedecerão; na
programação dêates, à recomendação
nQ 1-66, aprovada pelo Conselho 'I'écDÍCO do IBRA, em 15
de abril de
1966, de acôrdo com o disposto no
artigo 39 do ,Estatuto da Terra.
Art. 16. A hierarquização das medidas e a fixação dos limites das dotações destinadas à execução dos
'projetos de âmbito nacional e dos de
cada um. dos planos regionais, são
as indicadas neste decreto e nos orçamentos por programa do IBRA,
para os exercícios de 1966 e de 1967.
Art, 17. No âmbito nacional; OS
projetos programados para a 11). eta~
pa de execução da Reforma Agrária

são:

I - Projeto de Cadastramento e
'rrtbutação compreendendo:
- Subprojeto 1. 9.1 Cadastramento dos imóveis rurais, realizado
atravês de Convênios com tôdas as
Unidades da Federação e com seus
"Municípios, pela Rêde de Cadastramento do IBRA, composta de 5
,(cincO) Centros Regionais de Oadaa-

IJ:5

tro e Tributação. e respectivas Circunscrições zonars àqueles vinculadas.
-- Subprojew' 1.9.2 Cadastramento dos arrendatários e parceiros,
realizados em todo o território nacíonal, com base nos mesmos Convênios é pela mesma Rêde referidos
no Subprojeto anterior.
--' .Subprojeto 1.9.3 Cadastramento de.. terras públicas em todo o
terrttorío nacional, incluindo especialmente as terras devolutas federais situadas na Faixa de Fronteira e, mediante convênio, .terras devolutas estaduaís ,
- Suõproiete 1.9.4 Oontrõle
dos contatos agrários, especialmente
dós .vínculados ao uso temporário da
terra, executado pela Rêde geral referida neste artigo ou por outros órgãos
públicos, mediante convênio.
- Suoproietc 1.9.5 Análise,
lançamento e emissão de Avisos, 60-'
branca e Contrôle do Impôsto 'I'errftcrfal Rural na forma da lei e regulamentação em vigor:
II - Projeto de Discriminação de
Terras Públicas e Regularização de
Titulos de Domínio, compreendendo:
- Subpl'ojeto 2.9.1 -::' Discriminação de terras da União, especialmente na Faixa 'de Fronteira e a regularização de titulas de domínio dos que
provarem a posse legítima da terra
que ocupem.
.
- Subprojeto 2.9.2 - Díaorímlna-.
çâo de terras devolutas de Estados e
reguiartsaçâo de títulos de domínio
dos que provarem a . posse legitima
das terras que ocupem, nos casos em
que sejam tírmados, para isso, convênios especíaís,"
-:-- Subprojeto 2.9.3 - Financiamento do Desmembramento de Imóveis, realizado com recursos dos Titulos da Divida Agrária e do Fundo
Nacional de Reforma Agrária, . . .para
.
extinção de latifúndios cu j os propríetárfos conco r d e m, espontâneamente, com a desapropriação amigável para distribuição de terras a lavradores e pecparístas que apresentem programas- de exploração para
aprovação pelo mRA~
- Subprojeto 2.9.4 Promoção
das medidas relativas às desapropria-
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§ ?~ . Os SUbprOj.etos euUmeradôs':
no mciso II do artigo 17, terão inF
plantação progressiva, a prazo Ion,
gc, prevendo-se neste decreto - ape';,"
nas as realizações a serem -='xecut.a. ,.
das, até fins de 1968, para o suhprQ~
jeto 2 -.9 .1 e até fins de 1967 para os
subprojetos 2.9.2, 2.9.3 e 2.9.4
§ 39 O detalhamento de todos os
suoprojetos ~erá feito pelo .lERA, na
forma do disposto no artigo 36 do
Estatuto da Terra, obedecidas as
normas estabelecidas neste decreto.
Art. 19. Para a execução dos. pro.
retos referidos no inciso II do a,rtigo
17 dêste decreto, e na forma do pl'e;'
visto no artigo 29 do' Estatuto da
Terra, são previstas contribuições das
entidades anelais de valorização 1'e.
gfonal, nos montantes indicados no
quadro demonstrativo seguinte, em
milhões de cruzeiros.

cões destinadas a' obtenção de terras
para os projetos de criação e reorganização de novas unidades ou destdnadas a regularização de- domínio e
posse em terras públicas e áreas invadidas.
Art.

18.. A implantação dos pro"

jetos referidos no artigo anterior,
está prevista para a 1\1- etapa da
execução da Reforma Agrária, na
forma indicada nos parágrafos seguintes.
§ 19 Os Subprojetos enumerados
inciso I do artigo 17 deverão estar

no

Implantados até fins de 1966, quan..

do será iniciada a sua manutencao
em carãtel'permanente com revisões
gerais periódicas, de 5 (cinco) em 5

(cinco) anos, a partir de 1970; sendo neste _decreto previstas as atividades a executar até fins de i967.

I
1

I
ENTIDADE

I

ANO

1

I

1

I
I

I
1
I

i

·

1

889

380

I

1

1

1 1967

19'0

I

1

I

.

I

I

I

I
I
II

SEÇÃO II

Dos Projetos nas Areas Príoriiárías
Art. 20. Os planos e projetos regtonaís de Reforma Agrária a serem
executados nas - Arcas príorfbártas,
elaborados de acôrdo com a Recomendação ne 1~66, do Conselho Técnico do IBR1l:., referida no art. 15
deste decreto e na "forma determinada pelos arts. 35 e 36 do Estatuto .
da Terra, bem como em obedíêncía

I 2.9.3
I

I

I 1. 500
I
1
1

2.769

100

1

1
I

Total

1

\

I

1967

I

Totais

2.9.2

1

Fundação 'Brasil Central]
(F.B.C.)

I------~-

1

1

Superintendência do Plano!
de Valorização Econômica]
da Amazônia (S.P.V.E.AJ I 19-87

.

PROJETOS

I

I
889

480

II 1.óOQ

2.869

I
I

ao disposto nos Decretos ns. 56.583j
de 19 de julho de 1965, 5-5. 7S5, de 27
de agôsto de 1965, 57.081, de 15 de
outubro de 1965, 58.162, de 6 de abril
de 1966, 58.716, de 24 de junho de
1966, e 58.717, de 24 de junho de'
1966, serão .desenvolvídos nas áreas

delimitadas pelos referidos decretos.
. Art. 21. Os projetos dos planos regionais compreendem atividades do
lBRA no Setor 'de Cadastro Técnico,
no Setor de, Avaliação de Recursos",
c
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f

turais no 'setor de Criação e Re-

:N~anização de Novas Unidades .Agrt~las e no Setor de Promoção Agrà-

ría.

~ 19 Além dos órgãos centrais da

dmiDlstraça,o Superior e daSecl'etaria Executiva, vinculados díreraroente à prestdêncía do rn~A, atuarito na exe~~ç~o dos projetos nas
.Areas priOrl~arl3:s as respectivas DelegaCias Rel?:lOnaIs d:e Reforma AWária e os orgaos zonaia ou Iocaís a elas
vinculados.
§ 29 serão ainda órgãos executores
nas Areas Prioritárias as Sociedades
de Economia Mista, referidas no artigo 49 deste decreto, bem como as
Cooperativas Integrais de Reforma
Agrária que forem criadas naquelas
áreas..
§ 39 Para a execução dos projetos,
de que trata esse artigo contará o
IBRA, ainda, com a participação de
recursos e de órgãos estaduais e municipais, com
jurisdição naquelas
áreas, que, atuarão, através de corrvêntos firmados com o IBRA para os
fins indicados neste .decreto.
§ 49 Além dos órgãos enumerados
nos' parágrafos anteriores o lERA
promovera convênios com outros ~ 61'gaos da admtnístraçao centralizada e
descentralizada, bem como com entidades nacionais e estrangeiras, vinculadas às atividades previstas nos
projetos programados nas referidas
áreas príórítárías ,

»7

cialde cada um deles, na Area prioritária do Rio Grande do Sul.
II - Subprojetos de avaliação ele
recursos naturais, compreendendo:
2.1.2 - fotografia aérea e sua ínterpretaçao, mapeamento e determínação das taxas e formas de uso
atual e potencial dos recursos naturais, culturais e humanos, inquéritos
sócio-econômicos nas Unidades Adminístratívas na Area Prioritária do
Nordeste.
2.2.1 - rotograrta aérea e sua interpretação, mapeamento -e determinação das taxas e formas de' use
atual e potencial dos recursos naturais, culturais e humanos" inquéritos
sócío-econônucos nas unidades Adrmmstratívas na" Area Prioritária. de
Brasilia.
2.3.1 ..:- fotografia aérea e sua Interpretação, mapeamento e determí..
nação das taxas e formas de uso
atual. e potencial dos recursos naturaia, curturaís e humanos, inquéritos
socso-cconõmtcos nas unidades Administrativas na Area Príorítáría do
Rio de Janeiro.
2.4.1 - fotografia aérea e sua 1I1terpretação, mapeamento e determínação das taxas e formas de uso
atual e potencial dos recursos naturais, culturais e humanos, inquéritos
sócio-econômicos nas unidades Administrativas na Área Prioritária do
Rio' Grande do Sul.

Art. 22. 'Os projetos programados
para a llJo etapa de execução da Reforma Agrária, nas Areaa Priontáríaa
são:

UI - Projeto de criação e reorganização de Novas Unidades Agrícolas,
compreendendo:

Subprojetos de cadastro-tecnico, compreendendo:

üesce,

I -

1.1.1

- cadastre técnico dos imó-

veis rurais e avalíãcào do uso potencial de cada um dêles, na Area Prioritária do Nordeste.

cadastro técnico dos imoe avaliação' de uso poten"elal de, cada um dêles, 1'.,a Area Pr.orltárta de Brasília.
\
,1.3.1 -r- cadast-ro técmcs dos imoy,eis .rurais e avaliação do aso potenCIal de cada um deles, na Área Priorítàría do Rio de Janeiro. "
1.2.1 -

v~is_' rurais

\

.

1.4,1 - cadastro técnico d~s ímõveis rurais e avaliação do uso'poten-

A) -

Na Area Prioritária do Nor-

Suõproieto 3.1.1 implantação
do Distrito de Caxangá. em Pernambuco, para cêrca de 1.000 (mil) parceleiros, incluindo a criacáo ao uma
Cooperativa Integral de Reforma
Agrária (CIRA) e a" incorporação dê
uma emprêsa de economia mista Usina dos Núcleos Agro-Induscríats
de Oaxangá (UNAICA) para produção média de 300. OVO (trezentos mil)
sacos de açúcar por ano.
Subprojeto 3.1.2
implantação
do Distrito de Quatis, em Pernambuco, para cêrca de 1.000 (mil) parceJeíroa, incluindo a criação da respectiva OIRA.
.
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Subprojeto 3.1. 3 -

de;3 (três)

Núcleos

no

reorganízaçâ o
de Colonização

existentes, no Estado de pernambuco,
com a criação de 300 (trezentas) .novas Unidades Agrícolas, .a ser executada em convênio com ;0 Instituto
Nacional de Desenvolvimento Agrárro - INDA - e o Govêrno do Bstadc de Pernambuco.
Subprojeto 3.1.4/6 implantação
de 3 (três) Distritos de Colorrízacâo
no Estado da Paraíba, em terras pú-

blicas e áreas desapropriadas pelo
lBRA, nos Municípios. de Rio Tinto

e Mamanguape, para localização de
cêrea de 3;50Q (três mil e qumhentos) parceleíros congregados em 3
(três) eIRAs a serem nêles instala-

das.

Subprojeto 3.1.7 c- remembramento c reorganização da expioruçêo: de
minifúndios situados na Zona do
Agreste de Pernambuco, prevendo o
Subprcjeto, para a P etapa. do programa de Reforma Agrária a reorganização de 5.000 (cinco' mil) unidades agrícolas econõmrcas.
B) sília,

ExECtrrrvo

,

PODER

Na Area Prioritária de Bra-

SUb'PTOj~tos 3:.3.~/3 organiZaÇãtJ-;
de' 2 (dOIS) Distritos de cOlonização'
a serem implantados em terras oh":
tidas por desapropriação de áreas 'dó~'
vales dos rios S. João e Ma.caé n~
Estado ào Rio. de Janeiro, que serão
saneados pelo Departamento Nacional
de Obras e Saneamento (DNüS)
prevendo-se a criação de 2.000 (duaS
mil) novas unidades agricolas.e a
instalação de 2 (duas) eIRAs.
Subprojeto 3.3.4 ----' Regularizac2lo
de títulos dos atuais ccupantas cOl!í.
posse legítima na Fazenda .F'l.or~ta·
no Estado do Rio de Janeiro e desa~
proprtaçâc de terras para imlJlant:l.~'
çâe de cêroa àe 500 (quinhentos) P~ll'
celeiros, prevendo-se a i:asta1:lcão de
1 (uma) eIRA.

. Suoproietc 3.3.5 - Reorganizaçao.'
.cos núcleos coloniais transferid{)s
pelo INDA ao lERA, na' área PriOrii'
térta do Rio de Janeiro, prevendo-se
com êsses trabalhos a obtenção de'
cêrca de 1. OCO (mil) novas unidad'es
agrtcclas a serem adjudicadas a rarceleiros selecionados na Area Pribri~
tárta.
Subprojeto 3.3.6 - Organização de
um loteamento urbano nas Glebás

3.2.'1 implantação, 1 e 2 da Fazenda Capívarâ, no Estau"n
Distrito de Alexandre de Gusmão,
do Rio de Janeiro, para colocação de
no Distrito Federal" para localização . excedentes das áreas invadidas que
de cêrca de 1. C()'Ü (mil) parceleiros e
não 'mais atuam em atividades agrl~
ínstalaçào da respectiva eIRA. precolas.
vendo-se serviços próprios de irrigaD Na xrec Prioritária de Rio
ção e de .eletrtfícaçâo rural.
Grtnuie co Sul:
Subprojetos 3.2 ..'1/3 - implantação
Subp1'üjeto 3.4.1 Regularlaaçâo
de 2 (dois) Distritos para cêrca de
dos títulos de posse e arhpli açâo õc.
] .000 tmiu parceleíros em cada um
núCleo de Banhado do) COlégio, no,
8, serem localizados em Minas GeRio Grande do Sul, prevendo-se a
rais, em .cooperaçâc com o Oovêrno
criação de 500 (quinhentas) novas
daquele' Estado, e instalação das resunidades agrícolas efi instalação de
pectivas eIRAs,
1 (uma) eIRA.
Subprojeto 3.,2.4
RemembraSubprojeto 3.4.2-,,- Regularização
mente e 'reorganização de minifúndos títulos de posse e ampliação do
dios situados. rio Estado de Goiás,
Dletrtto .do Rindo do Vieíras, no
prevendo o, subprcjeto para a 1'"' etaRio Grande do ISu1, prevendo-se a
pa do Programa de Reforma Agrária
criação de 500/ (quinhentas) novas
a reorganização 'de 2.0()0 (duas mil)
unidades agrfcoras e a instalação de
unidadesagricolas econômicas.
Subprojeto

110

C -

Na Area Prioritária do Rio
de Janeiro:.
.

Subprojeto 3,3.1 -:- Reorganização
e ampliação co Distrito de Colonízação de Papucaia no Estado do Rio de
Janeiro, prevendo-se a criação de
1 '.000 (mil) novas Unidades Agrícolas

e a criação da respectiva

eIF~A,

1

(uma)

CI~i:

Subproieto,:3.4.3 -

Organização de

(um) Distrito de Colonízaçâo para
a cêrca de ,700 (setecentos) parcelei-

que fvrem excedentes, nas ár~fl.s
de remeràbramento de minifúndios
no Alto.IUruguai no Rio Grande do
Sul prevendo-se a instalação de 1

,1'OS

(uma)· ,CIItA.
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subproieto 3.4.4
Remembramenta e reorganização da exploração
de mip.ifúnd!os. situ.ados na Zona do
A.lto rjruguai, no ~1O Grande do Sul,
pr8yenó'O o subprojetc para a li). etapa
dõ programa de Reforma Agrária, a
reorganização. de 5. 000 ~ (c!nco mil)
unidade5 agrícolas econormcas.
subprojeto 3.4.5 - Criação de um
DiStrito de colonização no "Projeto
sul" no Estado do Rio Grande do
'Sul para cêrca de 1.000 (mil) parceleitOS, prevendo a instalação de uma
eIRA.
IV- Proj etc de Promoção Agrária,
compl'eendend'O, em cada Arca Prtorit,ária, os seguintes tipos de subprojetos para a 1(l. etapa do programa
de Reforma Agrária.: .
A - Subprojetos de desenvolvi, menta. de Comunidades, visando a
mellÍoria dos níveis de saúde, educação, habitação e economia no meto
t,utal em. zonas selecionadas, com o
objetivo de mudança de estrutura e
eleva.çáo dos níveis econômicos e socíais, sendo previstos:
Su.bprojeto 4.1.1 --, Com 40 (qua.renta) centros de comunidades, na
Area' Nordeste.
Subproieto 4.2.1 - Com 30 (trml;s)centrolS de comunidades, na Area
de Brasília.
Subprojeio 4.3.1 -r- Com 20 (vinte)
centros tde comunidades, na Area do.
Rio de .janatro.
Subprojfto 4.4.1 - Com 20 (vinte)
centros de, comunidades, na Area do
Rio Grande do Sul ..

B ~ Subprojetos de Extensão Rural, AssistêndtaTécnica e Crédito, Vi-

sando, por mêío de convênios com a
'Associação Brasileira de Crédito e
Assistência ·Rur~J (ABCAR) difundir
métodos e práticas. agrícolas e de
economia doméstica, bem como a
aplicação do crédito rural tecnifícado
e do seguro agrário nas áreas Prioritárias, sendo previsto, além da 'incorporação em cada "área Prioritária.
de uma Companhia Auxiliar de Prestação rie Serviços, "para mecanização,
irrigação, perfuração de. poços e ou'
tras formas de assístêncía. nos:
Subprojeto 4.1.2- 50 (cinqüenta) novos escritórios do sistema
ABCAR, na área Nordeste. \

c6k

Subprojeto 4.2.2 - Com 30 (trinta)
novos escritórios do' sistema ABCAR,
na área de Brasíha .
Suoproieto 4.3.2 .-:. Com 30 (trinta)
novos escritórios do sistema ABCAR,
na área do Rio de Janeiro.
Subprojeto 4.4.2 - Com 30 (trinta)
novos escritórios do sistema ABCAR,
na área do Rio Grande do Sul.
C - Subprojetos de ãrecs de Demonetroçao, delimitadas na Area
Príorltárla, segundo a predominância
de certos tipos ·de explotaçâo, mais,
aconselháveis em face das condições
ecológicas e do estado das instituições existentes, nas quais serão selecionadas emprêsascprlvadas, segundo.
crttértos de medição da eficiência tecnológica alcançada em suas explorações, ao.:. quais serão assistidas pelo
lERA para aplicarem, COl: a· tecnoIogia adequada à região, medidas de
conservação de solos, de ccultívos, de
criação de defesa sanitária vegetal
e animal,' de seleção de espécies, de
melhoramento de rebanhos, de beneficiamento dos produtos e de comercialização, servindo assim como ceml~OS de demonstração e difusão de
métodos e práticas agrícolas, sendo
previstos:
Subprojeto 4.1.3 - Com a seleção
de 18 (dezoito) áreas típicas de Demonstração na área do Nordeste.
Su.bprojeto 4.2.3 - Com a seleção
de 15 (quinze) áreas típicas de Demonstração na área de Brasília.
Subprojeto 4.3.3 - Com a seleção
de 12 (ci"Oze) áreas típicas de Demonstração na área do Rio de Janeiro.
Subprojeto 4.4.3 - Com a seleçãode 12 (doze) áreas típicas de Demonstração na área do Rio .Grande do
Sul.
D,- Subprojetos de Inlustrialização
e Beneficiamento lle Produtos Agt"ícolas e Produção de Insumos, visan-

do a promover, em cada Area Prioritária, a valorização da produção e o
aumento da produtividade agrícola
por meio da implantação de serviços
de benefícíamento e criação de entí-.
dades de industrialização para conservação e valorização dos. produtos
agropecuários e extrativos, inclusive
fabricação de 'matenàís de construção regionais e produção -de correttvos do solo, adubos, fertilizantes, inseticidas e outros Insumos, por meio.
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de incentivos à iniciativa. privada e
com a colaboração de, entidades convenentes nacionais e estrangeiras,
sendo prevista:
Subproieto 4.1.4 ...,.... Na Arca Prioritária do Nordeste, dimensionado no
'detalhamento defínttívo, em função
dos recursos previstos nos orçamentos e dos provenientes de outras coatribuições que venham a ser obtidas

com êsse objetivo, após os levantamentos 'das necessidades e da caracterização dos pontos de estrangulamento exístentes.. prevendo-se a ímediata incorporação de uma Companhia Auxiliar de Produção de Iusumos, visando a exploração das jazicas calcáreas para a produção e 'distribuição de corretivos de solos <: cal,
bem como de misturas e rações.
·Subprojeto 4.2.4 -

Na área Prfo-

rítárta de Brasília com a mesma dis-

criminação .do subprojetc anterior.
Subprojeto 4.3.4 - Na área Prioritária do Rio de Janeiro com a mesma discriminação do subprojetc
4.1.4.
Subprojeto 4.4.4 -

Na Area Prioritária do Rio Grande do Sul, com a
mesma discriminação do' subprojetc

4.1.4.
E -

Subprojetos de Infraestrutura
visando a execução de construção de
açudes, perfuração de poços, serviços
de saneamento básicos, melhoria de
vias, e meios de transportes, ampliação da rêde de armazéns '3 .frígortfícos e extensão dos serviços de eletrificação rural, _ nas áreas Prioritárias
para ajustar êstes setores às necessídades do desenvolvimento do setor
primário, por meio de incentivos à
iniciativa privada e com a colaboração de entidades convenentes, nacíonaía e .estrangeíras, sendo previstos:
Subprojeto 4; 1.5 - Na Area Prioritária 6'0 reoraeste, dimensionado no
detalhamento definitivo, em função
dos recursos prevístcs nos orçamentos e dos provenientes de outras contrfbuíçôe. que venham a ser obtidas
COm. êsse objetivo, após o levantamento das necessidades e da caracterização dos .pontos de estrangulamento existentes, prevendo-se inclusive a organízaçâo de cooperativas de
eletrificação rural.
Subproieto 4.2.5 - Na Area Prioritária de Brasília com a mesma discriminação do subprojeto anterior.

Subprojeto 4.3.5 ...,..... Na Area Prioritária do Rio d'eJaneiro com a mes,
ma discriminação do
subprOjetQ

4.1.5.
Subprojeto 4.4.5 - Na área Frio ...
ritária do Rio Grande do Sul com a
mesma discriminação do subproJeto

4.1.5.

F -

Subprojetos de

ComeTcializa~

çdc, visando. à introdução de métodos

para modernização do comércio da.
produção agrícola, Inclusive pelo stetema" cooperativo e aplicação dos instrumentos de garantia de preços mínimos e "warrantagerà", por meio "de
incentivos à iniciativa privada e com.
a colaboração de entidades convenen..
tes, nacionais e estrangeiras, sendo
previstos:
Subprojeto 4.1.6 - na área Prioritária do Nordeste, dimensionado no
detalhamento definitivo, em função
dos recursos previstos nos orçamentos
e dos provenientes de outras contribuições que venham' a ser obtidas com.
êsse objetivo, após o levantamento das
necessidades e da caracterízaçâc- dos
pontos de estrangulamento' existentes.
SUJprojeto 4.2.6 - na área Priorí-:
tária de Brasília, com a mesma discriminação 00 subprojeto anterior.
Subprojeto 4.3.6 - na área Prioritária do Rio de Janeiro, com a mesma discriminação do subprojeto 4.1.6.
Subprojeto 4.4.6 --; na área Príorítáría' do' Rio Grande do Sul, com a
mesma discriminação do subprojetn
4.1.6.

Art. 23. A implantação dos Projetos
e Subprojetos referidos no artigo anterior está prevista para a 1.lJ. etapa
da execução da Refonna Agrária, na
forma, indicada nos parágrafos seguintes:
§ V? Os subprcjetos enumerados no
inciso I do art. 22 dêste decreto deverão ser concluídos até fins de 1968,
sendo mantida a sua atualização permanente após esse período.
§ 2.9 Os subprojetcs enumerados no
inciso II do art. 2~ dêste decreto deverão ser concluídos até fins de 1968.
§ 3.9 Os subprojetos enumerados no
inciso II! do' art. 22. dêste decretc deverão ter sua implantação, básica concluída' até fins de 1968. Nos Distritos
de ooionísação criados com a instalação de eIRAs, o IBRA manterá serviços para manutenção dos mesmos,

101

ATOS DO POD;ER ExECUTIVO

até total emancípaçâo de todos 'os
núcleos de parceleíros ,
§ 4.(] Os subprojetos enumerados no
inciso IV do art. 22 dêste decreto deverão ser implantados até fins de 1967,
contmuando a atuação dos mesmos
após aquela data. As atividades a
executar previstas neste decreto con.tinuarão até terminar a intervenção
nas Arcas Prioritárias.
§ 59 O detalhamento de- todos os
subprojetos será feito pelo IBRA, na

forma do disposto no art, 36 do Estatuto da Terra, obedecidas as normas
estabelecidas neste decreto.
.
Art. 24. Para a execução dos projetos referidos nos incisos H, III e IV'
do art. 22 dêste decreto, e na forma
do estatuido no art. 29 do Estatuto
da Terra, são previstas contribuições
das entidades oficiais de valorfzaçâc
regional nos montantes indicados no
quadro demonstrativo seguinte, em
milhões de cruzeiros:

I

ENTIDADES

i----~------'-
I Superintendência I

Art. 22

I
I Comisão do
Ido nesenvolVimen-,
I
. Vale do"São

Subprojeto

I to Econômico do'

Incisos

I

Nordeste

I

IT

II
I
I

2.1..1
2.2.1

(SUDENE)
200

--~---'---'----------'---

ITI

3.1.1
3.1.2
3.1.4/6
3.1.7
3.2.1
3.2.2/3

IV

1I

I
,I
I
I
I
I

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.2.2
4.2.4
4.2.5

I

Totais . . . . . . I

I
Art. 25-'. A hierarquização das medidas programadas e as prioridades
para atuação dos órgãos 'e r-ervíços
"federais já existentes' nas áreas Prioritárias, obedecerão ao disposto neste
decreto e constarão dos convênios,
acôrdos ou tratados a serem firmados

\
1I

I
11

130
90
310
210

730
1.500
620
620
610
640

I

I

Francisco

II
I
I

<C.V.S:F.)

1

II
I
I
I
I
I

993

I
I

I

I
5.660

377

I
I

I

95

850
238
397
2.950

.

---com o IBRA que, nos têrmos do parágrafo único do art. 16 do Estatuto
da Terra é o órgão competente para
promover e coordenar a execução da
Reforma Agrária.
§" 1.9 Os órgãos enumerados no artigo 29 do Estatuto; da 'rerrac entre-
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garâo ao IBRA, nas épocas previstas
nos respectivos projetos, os recursos
referidos neste decreto.
§

25' Os órgãos da administração

centralizada e descentralizada fixarão
nos con vênias que firmarem com O
lERA a híerarquízaçào e a prioridade dos serviços por. êlea previstos em
seus Orçamentos";Pl'ogl'ama, em função dos objetivos e metas especificados nos projetos e subprojetoa cons-

tantes dos Planos Nacional e Regionais de Reforma Agrária, 'salientandose a cooperação eos seguintes órgãos

e instituições:
I -

órgãos dos Ministérios da Agri-

cultura, Aeronàutíca, Guerra, Marinha, Educação, Saúde, Viação, Tra-

balho, Fazenda e Ministérios Extraordinários para o Planejamento e Coordenação Econômica e para a Ccordenação dos Organismos' Regionais.

os organismos destinados à execução
de atividades educacionais e Sanitá_
rías ,
§ 4.9 Entre os organismos interna_
cionais serão promovidos aoôrdos e
convêníos com entidades governamen_
tais .e com os órgãos de assistência
técnica e financeira internacionais
como a "Uníted States Agence for
tntcrnatícnal Development' (USAID)
e agências fínanceíras internacionais
como o Banco In teramertcano de De":
senvclvímentc osrr».
§ 5.9 Além dessas entidades oficiais
o lERA promoverá convênios com instituições privadas tais como, os órgaos
da" Rêde Bancária Brasileira, Com os
órgãos do sistema ABCAR; com as
Confederações, Federações e Sindica:..
tos de Agrfcultorea de Trabalhadores
Rurais.
CAPÍTULO IV

II - Banco Central da República
Das Disposições Gerais
do Brasil, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE), BanArt. 26. Os recursos a serem aplico Nacional da Habitação (BNH) ,
cados para a execução da 1.lJ. etapa dos
Banco do' Brasil S. A .• Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário Planos Nacional e Regionais de Re(INDA), Banco Nacional de Crédito forma Agrária são os constantes dos
Cooperativo (BNCCj, Instituto Nacío- Orçamentos-Programa, aprovados para os exercícíoa de 1966 e 1967.
naí do Açúcar e do'AleooI (IAA) , Departamento Nacional de Obras de Sa§ 1.9 Novos recursos para inclusão
neamento (DNOS), e Departamento . de subprojetos ou ampliação dos já
Nacional de Obras .Contra as Sêcas previstos, ficam sujeitos à aprovação
(DNOCS), Departamento Nacional de prévia do Ministro Extraordinário paEstradas de Rodagens (DNER), De- ra
o" Planejamento' e Coordenação
partamento Nacional de : Endemias
sendo que \ os necessários
Rurais (DNERu), Fundação Serviço Econômica,
para terminação, de subprcjetoa 'que
Especial de Saúde Pública (PSESP), devam estar concluídos após 31 de
Superíntendêncía Nacional, do Abaste- dezembro de 1961, figurarão no Orçacimento (SUNAB) ,Companhia Brasi- mento-Programa para 1968.
leira de Armazenamento (CIBRA.,.;
§ 2.Q Os recursos eventuaís que veZEM) , Departamento dos Correios e
Telégrafos (DCT).
nham ,a ser forriecídos por governos
estaduais, ou municipais ou por entí- .
§ 3.9 Nos convênios a serem firmadades estrangeiras i-,Oc1HaO ser aprodos com organismos interestaduais, esvados pela Diretoria do IBRA, nos
taduais ou muntctpaie, a hierarquia e casos
que não condicionados a inprioridade das formas de ação serão versõesemnão
previstas no Orçamentoestabelecidas nos convênios, em cada Programa.
caso, procurando o lERA, articularse, preferencialmente, com' as instituiArt. 27. As alterações de discrimições especializadas em política agrá- nação, de recursos para atívtdades , e
ria, como a Companhia Agrícola de
projetos que se tornarem necessários
Minas Gerais (CAMIG), o Instituto nos Orçamentos-Programas apresentaGaúcho de Reforma Agrária UGRA) , dos pelo IBRA para 1966 e 1967, em
o Instituto de Desenvolvimento Agrá- virtude do disposto neste decreto ou
rio de Goiás (IDAGO) e outras con- de medidas governamentais que ínct-;
gêneres estaduais, a Comissão Interes- dam naqueles orçamentos, serão nrogramados pela Diretoria do lBRA em,
tadual do trate do Araguaia e Tocantins (CIVAT), os Departamentos face do andamento dos trabalhos e
de Estradas de Rodagem Estaduais e das finalidades de cada subprojeto.

ATOS DO PODER ExECU'rIVO

Art. 28. ~ste decreto ~ntr<:rá em
vigor,na da:ta 'd~ ~ua publícaçâo•.revo. gades as dísposíçoes em contrário.
BrasUia. 4 de novembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H.

CASTEL~O BRANCO

Severo Fagundes Gomes
Roberto Campos

DEORETO N9 59.457 .:........ DE 4 DE
NOvmMBRO DE 1966

poder Judiciário, - ' Tribunal Federal
de Recursos. Abre o crédito suplementar de Cr$ 1.200.000.000, para
refõrço da do~ação
orçamentária
que'especifica.
O Presidente da República, usando
da atribuição contida no art. 13, da

DECP.ETO N9 59.458 -

103
de 7 de

NOVEMB,RO DE 1966

Abre ao Ministério da Saúde o, créàito suplemeníar de cr; 3.725.269'.100
(três bilhões, setecentos e vinte e
cinco milhões, duzentos e sessenta
e nove mil e' cem cruzeiros), em retorço á dotação. orçamentária destinada à aquisição de qêneros de
alimentação para os hospitats de
diversos órgãos daquela Secretaria
de estaao,
O Presidente da República no uso
das atribuições que lhe confere o
Item I do art. 87 da constituição Federal ve usando a autorização contida
no artigo 13 da Lei nv 4.900, de' 10
de dezembro de 196.'), éombínada oom
o disposto no' Item TI do § 19, do art'go 49 do-Decreto nv 57.612, de 7 de
janeiro de 1966, decreta:
Art. tv Fica aberto ao Ministério
da Saúde o crédito .suplementar de
Ci$ 3.725.269.100 (três bilhões, setecentos e vinte e cinco mühôes, uuzentos e sessenta e nove mil e cem
cruzeiros), para. atender ao pagamento de fornecimento de gêneros de alimentaçâo aos hospitais do serviço
Nacional de Doenças. Mentais, Departamento Nacional da Criança, do
Servíco Nacional do Câncer e do :;:115títuto Oswaldo Cruz, daquela Secretaria de Estado, em refõrço à dotaçãq orçamentária abaixo especificada:
Lei nc Q.900, de 10 de dezembro de

Lei nv 4.900, de 10 de dezembro de
1005 e tendo ouvido o Tribunal de
contas e o Ministério da Fazenda,
nos têrmos do art. 92, do Regulamento Geral de contabilidade Pública, decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Poder .Iudicíário - Tribunal Federal de rcecur-.
sos, o crédito suplementar ~e
.
Cr$ 1. 200.000.000 (um bilhão e duzentos milhões de cruzeiros), para refôrça da seguinte dotação orçamentária do vigente exercício - Lei nú. mero 4.900, de 10 de dezembro de .1965
1965. que estima. a receita e fixa a
4.14.00 - Ministério da saúde.
.despesa da União, para o exercício
4.14;06 - Departamento de Admifinanceiro de 1966:
nistração (órgãos Dependentes)
3.0.0.0 - Despesas Correntes
4.0.0.0 - Despesas de capital.
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
~.1.0.0 --- Investimentos.
3.1.2.0 - Material de Consumo
4.1.1.0 - Obras. Públicas.
cr$
4.364.350.000
.
4.1.1.5 - Construção de Edifícios
.Públlcos.
Art. 2º O crédito suplementar de
1)
-r- Prosseguimento e conclusão que trata o artigo 19 será aut.»maticade obras do Edificio Sede .do Tribumente regfstrado pelo Tribunal de
nal em Brasília.
Contas da união e distribuído ao Te.Art. 2º aste Decreto' entrará em souro Nacional .
.vigor na data de sua publícação, reArt. 39 f:ste' Decreto entrará, em
vogadas as disposições em contrário.
vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1966;
14~Q da Independência e 789 da ReBrasília, 7 de novembro de 1966;
pública.
1459 da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANcO

cartos Medeiros Süva
'octávio Bulhões

H. CASTELLO BRANCO
Rasrmunâo de Britto
Octavio Bulhões
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n"EcR'ETO N? 59.4.59 NOVEMBRO DE

DE

7

DE

1986

Aprova o Regulamento para o "Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha".

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso r, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19 Fica aprovado -o Regulamenta para o- "Serviço de Seleção do
Pessoal da Marinha", que com êste
baixa, assinado pelo Ministro de Es-

IV - assessôres, quarit? aos essun,
tos mencionados nos Incisos II e rn
as autoridades navais que o solicita~
rem.
Parágrafo único. O S"SPM rean,
zara seus trabalhos de acordo com Os
programas estabelecidos pela DIret(}...
ria' do Pessoal da Marinha,
CAPÍTULO

rr

Da Organização

Art. 39 O SSPM é sUbordinazlo
militarmente, ao Comando do 19 Diz.
.tnto Naval e administrativamente, à
Art. 2Q ~ste decreto entrará em
Dir-etoria do Pessoal da Marintla.
.
vigor na data de sua .publicação, fíArt. 4? O SSPM, dirigido por um
cando revogados o Decreto nl? 45.650,. , Encarregado
(SSPM-Ol), aux I iado
de 25 de março de 1959 e demais dispelo Conselho Técnico (SSPM -02)
posições em contrário.
compreende duas (2) Divisões a sa~
tado da Marinha.

í

Brasílía, 7 de novembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Zilmar de Araripe Macedo

REGULAMENTO PARA O SERVIçO
DE SELEÇãO DO PESSOAL DA
MARINHA
CAPÍTULO I

Dos fins

ArL I? O Serviço de seleção do
Pessoal da Marinha (SSPM) tem por
finalidade selecionar o pessoal mílítar
para uma adequada orientação profissional, mediante método científico
de classificação psicológica individual.
Art. 29 Para a consecução de sua
finalidade, cabe ao SSPM:
I - classificar o pessoal d-a ME,
segundo as aptidões a atributos nstcológicos, 'psícomotores e de personalidade, visando ao seu melhor aproveitamento nos diferentes trabalhos
e Iuneôes que lhe possam ser atribuídos;
II - estudar a mais efícíente utüízação do potencial humano da MB,
sob ° aspecto psicotécníco, encaminhando à DPM os resultados e conclusões de tais estudos;
UI ~ estudar os problemas concernentes à psicologia em geral, psicologia social. psicologia industrial ou
do trabalho, psicologia da personalidade e das aptidões, e paícología militar.. naquilo que ofereça ínterêsae
para a MB;

ber:

Divisão Técnica. (SSP11-10);
Divisão de Admi(S:SPM-20).
nistração'
Art. 59 O SSPM dispõe de uma
Biblioteca (SSPM-IO.l), e de uma
Secretaria (SSPM -20. 1), diretamente
subordinadas, respectivamente, a DiM
visão Técnica e à Divisão de Administração.
Art. 69 O Conselho Técnico e as
Divisões Técnicas e de Admjni5tr~ão
terão ~a constituição previsto no
Regfmentc Interno.

I TI -

CAPíTULO III

Do Pessoal

Art. 7Q O SSPM dispõe do se';'
guinte pessoal:
I -~ um (1) oficial superior, da
ativa, do Corpo da Armada - Encarregado;
II - oficiais dos diversos corpos
e Quadros, de acôrdo .com a T("!,oela
de Lotação;
IH - praças do CPSA e CPSCFN,
de acôrdo com a Tabela de Lotaeâo:
IV .J- funcionários civis dos cuedros do Pessoal do Ministério da Marinha, de acórdo com a lotação numérica respectíva:
V - pessoal admitido na forma <lo
Art. 23, Inciso II da Lei n 3.780, de .
12 de julho de 1960.
Parágrafo único. O En,carr:-g.a~o
do SSPr-/I e o gncarregado da J)lVlsao
Técnica deverão ser cursados em assuntos de Seleção e Classificação de
Pessoal.
ç

ATOS

no

Art. 8Q O, Regimento Ir:.terno do

SSPM preve~a as suas funções gratífiCadas, a fím dese~.em _cnadas na
conformidade da legislação em vi-

gor.
CAPÍTULO IV

Das Disposições Gerais

Art. 9° t s t e Regulamento será
complementado por Um Regimento
Interno, que devera ser' elaborado e
aprov:tdo de acôrdc com as ncrmas
em vigor:
CAPÍTULO V

Das
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Disposições Transitórias

Art-. 10. Dentro de cento, e vinte
(120) dias, .contadoa a partir da data

da publicação do presente Regulamenta, em Boletim do Ministério da
Marinha, o Diretor-Geral do Pessoal
da Marinha submeterá a aprovação
do Ministro da Marinha, via Secretaria-Geral da Marinha e EstadoMaior da Armada, o projeto de Regimento Interno' elaborado pelo Serviço de Seleção do Pessoal da Ma-rinha.
Art. 11.
O Encarregado do Serviço de seleção do Pessoal da Marinha fica autorizado' a baixar os atos
necessários à adoção das disposições
do presente Regulamento até que seja
,aprovado o Regímento Interno.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de
1966. - Zilmar Campos de Araripe
Macedo, Ministro da Marinha.
-,

ORGANOGRAMA DO SERViÇO DE sELECÃO DO PESSOAL OA' MAAINHA

ENCARREGADO

SSPM-Ql
CO.NSELHO

\

TECN1CO
SSPM-02

I

I

I

-I
DIVISÃO Df:

oIViSÃO

TÉCNICA
SSPM-l0

DECRETO N.Q 59.460 - DE 7 DE
NOVEMBRO DE 1966
Altera o Decreto 'nY 48.288, de 13 de
junho de 1960 que tceçuiamenta,
para os militares da Marinha, a
concessão da Licença Especial prevista na' Lei n. 9 283, de 24 ae maio
àe 1948.

o Presidente da Repúbüca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I da Constituição Federal,

decreta:
'
Art. 1.9 Fica alterado o art. 10 do
Decreto n.c 48.288, de 13 de junho de

ADMINISTRAÇÃO

SSPM-20

1960 que regulamenta, para os milítarea da Marinha, a concessão da. Licença Especial prevista na Lei número 283, de 24 de maio de 1948, para
ter a seguinte' redação :
"Art. 10. o- militares cujos requerimentos venham a ser apresentados
por ocasião <te suas indicações ou designações para qualquer eomíssao, ou
logo após lJ mtcío da mesma, serão
colocados {la escala referida no artígo 45\ porém, somente poderão gozar
ücençe após terem cxe--too, por mais
de seis (6) meses, a comissão para
que rorem designados" ..

rus

ATOS' DO PODER ExEotrrIVO

Art. 2.9" ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogauas 'as' disposieoes em con-

teno.

Brasílte, 7 de novembro de 1966;
145.9 da Independência e 78.9 da Repúbüea.,
H. CASTELLO BRANCO

Zilmar de Araripe Macedo

DECRETO NQ 59.461 -

DE 7

DE

NOVEMBRO DE 1956

Aprova o Regulamento para a "Comissão de Ccmetrucão Naval' da
!vIarinha do Brasil". ~

o Presidente da República,l1sando

da atribuição que lhe confere o artigo

87, Inciso I, da Oonstttuíção Federal.
decreta: .
Art. 19 Fica aprovado o Re~u1a
menta para a "Comissão de Construção Naval da Marinha do Brasil",
que com êste baixa, assinado pelo
Ministro de Estado da Marinha.
Art; 29 zste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
Brasília. 7' de novembro de 1966:
145<:' da' Independência e 78<:' 'da República.
H.

CASTELLO BRAN(.'O

Zilmar de Araripe Macedo

REGULAMENTO PARA A COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO
NAVAL DA MARINHA DO
BRASIL
cAPÍTULo I

Dos fins

Art. 1<:' A Comissão de Construção.
Naval da Marinha do Brasil
.
(CCNMB) criada pelo Decreto número 59.319, de 28 de setembro de
'1960,. tem por finalidade estudar, planejar e controlar tôdas as ações necessárias à realização do programa
de Construção de Navios para a Marinha do Brasil.
Art .. 2<:' Para a consecução de sua
, finalidade, cabe à CONMB:
I - estudar os projetos de construção de unidades-tipo do progra··
ma;

II - planejar a execução do programa de construção naval;
III - coordenar, com os órgãos da
MB ou extra-Maninha, as medidas
necessárias à consecução do progra_
ma de construção naval:
IV fiscalizar a execução das
construções, exigindo fiel cumprimsa.,
to das cláusulas contratuais, crono,
gramas e detalhes de planos e de especificações;
V - organizar os programas. de
provas a que serão -sujcitas es unidades antes de seu recebimento pela
Marinha;
VI - elaborar ou contratar a el~
boração de projetos, estudos e orça;

.

mentes:

VII - elaborar e lavrar contratraVIII - propor ao Estado-Maior da
Armada as diretrizes para adestra,
mento das futuras guarnições e dos
grupos-chave de recebimento das unidades do programa de construção;
IX - coordenar junto aos arsenats
de construção a organização da do-tação de planos. sobressalentes e publicações técnicas que devam constar
da dotação das unidades por ccasíão
de seu recebimento pela :ME.
cAPíTULO II

Da organização _

Art. 3Q A CCNMB é subordinada
militar .e administrativamente à Diretoria de Engenharia da Marinha.
Art. 4<:' A ccNMB é dirigida por
Um presidente (CCNMB-01), assessorado por um Conselho WONMB-02)
e um Gabinete (CCNMB-03), e compreende - três (3) Departamentos, !.
saber:
'
I - Departamen to
Técnico .. .-... (CCN1ffi-lO);
II - Departamen t o
TIl -

de Produção ..
Departamen t o

(CCNMB-20l;

de Intendência (CCNMB-30) .
Art. 59 O Conselho (CCNMB-02).
presidido pelo Presidente da Comissão, será constituído por representantes do Estado-Maior da Armada,
da secretaria-Geral da Marinha, daa
Diretorias Técnicas e do Arsenal de
Marinha do .Rio de. Janeiro, como
membros para isso designados pelo
Ministro da Marinha.

107

ATOS DO PODER ·ExECUTIVO

Do Pessoal

tíflcadas, a fim de sé-em criadas 'na
conformidade da" Iegíslaçâo em vigor.

Art. 61? A CCNMB dispõe do secumte pessoal:

Das 'Disposições Gerais

CAPÍTULO

rrr

CAPiTULO

I - um (I) oficial general, da ativa do CETN, Presidente;
ÍI - um '(1) oficial superior, da
ativa,do CETN, Chefe do Departamenta Técnico;
rn - um (1) oficial superior, da
ativa, do CA ou CETN, Chefe do Dep"artamento de Produção;
IV - um (1) ortciei superior, da
ativa, do CIM, Chefe do Departamento de Intendência;
V - um (1) Oapitâo-de-Oorveta,
da ativa, do CA,. Assistente;
VI - oficiais dos diversos Corpos
e Quadros, de acôrdo com a Tabela
de Lotação;
VIl - secretário - um (1) íuncionário civil, Oficial Administrativo;
,
VIll praças do OPSA e do
CPSCFN, de acôrdo com a Tabela
de Lotação;
.
IX - funcionários civis dos Qua~
dros de Pessoal do Ministério da Marinha. de acôrdo com a lotação numérica respectiva.
parágrafo único. O pessoal da
CCNN.03 será nomeado, designado Ou.
admitido, de acôrdo com a Legislaçâo em vigor.
Art. 71;1. O Regimento Interno da
CONMB preverá as suas funções gra<>

IV

Art. S<?
E:s'te Regulamento será
complementado .por um Regimento
Interno que deverá ser elaborado e
aprovado de acordo com as normas
em vigor.
CAPÍTULQ

Das

v

Disposições Transitórias

Art. 99, Dentro. de sessenta (60)
.dias contados a partir da data da publicação do presente Regulamento em

Boletim do Ministério da Marinha,
Diretoria de Engenharia da Marinha submeterá à aprovação do Ministro da Marinha via Secretarta Geral da Marinha e Estado-Maior da
Armada, o projeto de Regimento Intemo elaborado pela Comissão de
Construção Naval da Marinha do
Brasil.
Art. 10. O Presidente da CCNMB
fica autorizado a baixar os atos necessáríos à adoção das disposições do
presente Regulamento .até que seja
aprovado o Regimento Interno.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de
a

1966. - Zilmar Campos de Araripe
Macedo, Ministro da Marinha.

ORGANOGRAMA DA COMiSSÃO DE CON5 fRUCÃO NAVAL OA
MARINHA 00 BR"AS1L

PRESIDENTE
CCNMe.. Ol

I

CONSELHO

CCNM8- 02,

I
I

-

.1

'I

GA BINETE
CCNMB-Oj

,
..

I
DEPARTAMENTO
TE"CNICO
CCNMB_10

I
DE PART AMOITO

de

PRODUÇÃO

CCNMB-20

DEPARTAMENTO
d'p'"
INTENDENC1A.
CCNM6-30
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DECHETO N9 59.462
NOVEMBRO DE 1966

DE

7

DE

Art. 29 zstc decreto entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publica os índices de atuoueoçao mOnetáriados salários dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, na forma
estabelecida, no
Decreto-lei n 9 1'5,
de 29 de julho de 1965 e dá outras
providências.

Brasília, 7 de novembro de 1966'
1459.. da Independência e 789 da Re~
pública.
H. CASTELLO BRANCO

L. G. do Nascimento e Silva

octoao Bulhões
o Presidente da República, usando

da atribuíçâo que. lhe confere o artigo 87, inciso T, da Constátuíçao e
tendo em vista o disposto no art. 19
do Decreto-lei ne 15, de 29 de julho
de 1966, decreta,:,

Art. 19 Para 'reconstituição dos .salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no art.!9 do Decreto-ler
nc 15. de 29 de julho de 1966, serão
utilizados os seguintes coeficientes,
aplicáveis aos salários dos meses correspondentes, para os acôrdos coletivos de trabalho ou decisões da Justiça do Trabalho cuja vigência termine no meti de novembro de 1966l

Mês
Coeficiente
2,15
Novembro de 1964
Dezembro de 1964
2,00
Janeiro de 1965
1,92
Fevereiro de 1965
1,81
Março de 1965
1,68
Abrll de 1965 ..•..... ,.
1,62
Maio de 1965
,....
1,57
Junho de 1965
1,55
Julho de 1965 , .. ,.....
1,51
Agôsto de 1965
1,49
Setembro de 1965
,.
1,44
Outubro de 1965 .....•
1,42 '
Novembro de 1965 ....
1,40
Dezembro de 1965' .,....
1,38
Janeiro de 1966 ... ,...
1,31
Fevereiro de 1966 . ~ . . . .
1,26
Março de 1966
1,21
Abril de 19ô6

1,16

Maio lte 1966
1,13
Junho de 1966 .'.........
1,11
Julho de 1966
1,07
Agôsto de 1966
1,04'
Setembro de 1966
1,02
Outubro de 1966
1,00
Parágrafo único. O salário médio a
ser reconstituído será -a média arfttnétloa dos valôres obtidos pela aplicação dos coeficientes acima aos salários dos meses . correspondentes,

Roberto Campos

DECRETO

N9

59.463'
DE 1966

DE 8 DE

NOVEMBRO

Aprova a alteração introduzida aos
Estatutos da Companhia Sul Brasil de Seguros' Terrestres e Marítimos relativa ao aumento cW capital social.

O Presidente da República, usando da atribuição .que lhe confere o
artigo 8~7, inciso I, da Constituição,
e nos termos do Decreto-lei número
2.06'3, de 7 de março de: 1940, de..
ereta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
Introdusída nos, Estatutos da Companhia 'Sul Brasil de Seguros Terrestres e Marítimos, com sede na cidade
de Pôrto Alegre, EStado do Rio Grande do sul, autorizada a funcionar
pelo Decreto número 7.825; de 20 de
janeiro de 1910, refatíva 00 aumento
do capital social de cr$ 48.000.000(quarenta. e oito milhões de cruaetros) para ora 9'S.DOO.aOO (noventa e
seis milhões de cruzeíros) , conforme
deliberação: de seus acionistas em
Assembléia
Geral
Extraordinárta,
realizada em 14 de outubro de 1964.
. Art. 2° A Sociedade continuará Integralmente sujeita às' leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorízaçâo a que alude aquêle decreto.

Brasília, 8 de novembro de 1966;
14!5 9 da Independência e 789 da- rtepública.
. H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins
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poder Judiciário Sup1'emo Tribunal Federal Abertura do crédito
especial de Cr$ 111.700.(100, para retorço de dotações orçamenuuías:
consignadas .no orçamento de 1965.
.

O Presidente da República, Usando da atribuição que lhe confere o artigo 87 item I da Constituição Federal e da autorização contida na Lei
ns 4.945, de" 6 de abril de 19660, e tendo ouvido o Tribunal de Contas da
trníao e :o Ministério da Fazenda, em cumprimento ao que determina o
art. _93: do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Poder Judiciário - Supremo 'I'ríbunal Federal
_ o crédito 'especial de Org 111. 700.0(10 (cento e onze milhões e setecentos
mil cruzeiros) em retôrço das seguintes dotações consignadas no Orçamente Geral da União (Lei nc 4.539, de 10 de dezembro de 19'64):
Anexo 3 - Poder Judiciário.
Item 01 - Supremo Tribunal Jrederal.
Verba 3.0.0.0 - Despesas Correntes.
3.1.0.0 - Despesas de Custeio.
Consignação 3.1.2.0 - Material de Consumo.
gubconsígnaçâo:
'04.00 - Combustíveis .e lubrificantes . ~
',"
4.000.(100
3.000.000
7.000.000
C5.00 - Acessórios de- Máquinas
Consignação 3.1.3.0 - Serviços de Terceiros.
gubconsígnação:
02.00 -,p.assagens. transportes de pessoas, etc.
3.50(1.000
04.0(1 - Iluminação, fôrça motriz" etc.
200.000
06.00 -r-. Reparos, adaptações e conservação de
bens móveis e imóveis................
40.000.000
''00.0(1- Serviços de comunicações em geral..
1.000.(1()O
Total

44.700.000
51. 700.000

Verba 4. O.O.O - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos.
Subeonaígnaçâo:
Máquinas, motores e aparelhos
Automóveis, autooamínhõea e outros
veículos de tração mecânica
4.1.4.0 - Material permanente.
Subconsígnaçâo:
-{IS.00 - Mobiliários em geral
4.1.3,1 4.1-.3.4 -

,.....

5.000.000

,....

45.000.000

;1.0.000.000

.10.000.000

Art. 29 aste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação; revogadas as díaposíçôes em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 196-6; 1459 da Independêncía' e 78Q da, Re·pública.

:s;.

GASTELLO

BRANCO

OctáVio .Bulhões
Carlos M eéeiroe Silva
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Abre, ao Ministério da Justiça e Ne-

gócios Interiores, o crédito especial

de Cr$ 2()O.(){)O.OOO, para afim, que
especifica.

o Presidente da República, usando
da atribuíçâo contida no artigo to da
Lei nc 4.701, de' 12 de agôsto de 19$5

e tendo ouvido o Ti'j.bunal de Contas,
tios têrmos do artigo 93 do Regulamento, Geral de Contabilidade Públi-

ca, decreta:
Art. 1 Fica aberto, ao Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, o créç

dito especial de Cr$ 2{)O.COO.üOO (du-

zentos milhões de cruzeiros) destinado a atender a despesas. do Território
Federal do Amapá; referentes a exercícios anteriores.
Art. 29 mste decreto entrará
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 19.e,S;
. H5 Q da Independência e 78Q da República.
.

em

H.

CASTELLQ BRANCO

Octavio Bulhões

59.466 ........ DE
NOV~iBRO DE 1966
N9

H.

CASTELLO BRANCo

Octavio Bulhões
Paulo Egydio Martins

DECRETO N? 59.467 - DE 8
NOVEMBRO DE 1966

Carlos Medeiros Silva

DECRETO

Art .. 2Q A importância correspon_
dente ao crédito especial de que tra,
ta ° artigo 19 será automàticamente
registrado pelo Tribunal de Contas
da União e distribuída ao Tesouro
Nacional.
Art. 39 A movimentação dos recuj-,
sos de que se trata poderá ser feita,
através de delegação de competência
do Ministro da Indústria e do Comércio, respeitado o Plano de Apli-.
cação por êste aprovado, a servidor,
mediante ato expresso.
Art. 4Q O crédito especial aberto.
por êste decreto será utilizado no
exercício de 1966, devendo as desps.,
sas per sua conta obedecer às disuo,
slções da Lei no 4.4D1, de 10 de "se-.
tembro de 1964.
Art. 59 ~stedecreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 8 de novembro de '1966;
145Q da Independência e 789 da República.
.

8 DE

Abre.- pelo Ministério da Indústria e
do Comércio, o crédito especial com
vigência no corrente. exercício, de
C $
r 5<lo.OOO.OOO (quinhentos milhões
de cruzeiros) para atender às õee. .
pesas que especifica,

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 5.025, de io de junho de 1966 e'
tendo ouvido o Ministério da Fazenda e o' Tribunal de Contas da União,
nos' têrmos do artigo- 93 do Regulamente Geral de Contabilidade Pública, decreta:
c',:
Art. 19 Fica aberto, pelo Mínístério da Indústria e do Comércio, o crédito especial de Cl'$ 500,OnO.DOO (quinhentos milhões de cruzeiros), para
atender às despesas com a instalação
e funcionamento do Conselho Nacíonal do Comércio Exterior.

DE

Abre, pelo Ministério da Indústria e
Comércio, o crédito especial de
Cr$ 500.0W.OOO (quinhentos milhões de cruzeiros), destinado a integrar os recursos iniciais do Fundo
da Propriedade Industrial.

ao

O Presidente da República, usando.
da autorização contida na Lei núme1'0 4.936, de 17 de março de. 19SÔ, e

tendo ouvido o Ministério da joazenda .e o 'I'ribunal de Contas da União,
nos têrmcs do artigo 93 do Regulamenta Geral de Contabilidade p'ública, decreta:
Art. te Fica aberto, pelo Ministério,
da Indústria e do Comércio, o crédíto especial de Cr$ 50{).OOO.OQO (quínhentoa milhões de cruzeiros), destinado a integrar os recursos ínícíais,
do Fundo da propriedade Industr'íal.
Art. 2Q A importância correspondente ao crédito especial de que trata o artigo 19 será automàticamente
registrada pelo Tribunal de contas.
da União, e depositada .pelo Tesouro,

ATOS ·DO PODER

·Nacionàl no Banco do Brasil S. A.,
à disposição do Diretor-Geral do Departamento Nacional da -Propríedade
Industrial.
Art. 3? A movimentação dos recursos de que se trata será feita pelo
Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial,
respeitado o Plano de Aplicação
.aprovado pelo Presidente da República.

Art. 41? O crédito aberto por êste
decreto será aplicado de conforrmdaDECRETO NQ 59.4GB

~ÇUTlVO
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dade DOm às disposições da Lei número 4.401, de 10 de setembro de
·lS64.
Art. 59 gste decreto entrará. em vígor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 196'6;
145Q da Independência e 781? da República.
H. CASTELLO Br.ANCQ
Octavio Bulhões
Paulo Egydio Martins

~ 'DE 8 DE NOVEMBRO DE 1~86

Altera o orçamento da Caixa Econômica Federal do Estado do Rio

O 'Presidente ela República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, ítem I, da Constituição. nos têrmos do art. 107 da Lei número
4.a20, de 17 de março de 19-64; e de acôrdo com o disposto .no Decreto
av 54'.397, de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns , 55.534 e 55.535.
ele 11 de janeiro de 1965, decreta:
Art. 11] Fica alterado, conforme o quadro anexo; o orçamento para
o exercício de 1966, da Caixa Bconômíca Federal do Estado do Rio. autarquia. vinculada ao Ministério da Fazenda, aprovado pelo Decreto-número 58.505, de 26 de maio de 196~.
.
Art. 2Q ítste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novemcro dp 19'ÔS; 145Q da Independência e 78Q da República.
H.

CAST'ELLO BRANCO

Octr.vio Bulhões'

- O-anexo
- aque se refere o art.
DECRETO NQ 59.46·9 -

19 foi publicado no D.'OI. de 10:--11-6'3.

DE 8 DE NOVEMBRO DE 1966

Altera o orçcmcnto da Caixa Económica Federal de Alagoas

O Presidente da República, usando da atríbuíçào que lhe confere o
art. 87, item T, da Constituição'. nos têrmos do art. 107 da Lei número'
4.320, de 17 de março de 19$4, e de acôrdo com o disposto no Decreto
nv 54.397, de 9 de outubro de ·1964, alterado pelos de ns. 55.-534 e 55.535,
, de 11 de janeiro de 19S5, decreta:

Art. ,p Fica alterado, conforme o quadro anexo. o orçamento para o
exercícío de' 1966. da Caixa Econômica Federal de Alagoas, autarquia víncuíadà ao Ministério da Fazenda, aprovado pelo Decreto no 58.522, de 27
de maio de 1966.
Al·t. 21? ârste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, reTogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 19-66; 145Q da Independência e 78Q da. República.
H.

CASTELLD BRANCO

ootaoto Bulhões

o

anexo a que se refere o art. 1Q foi publicado no D.OI. de 10-11""66.
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DECREI'O N9 59.470 -

EXECUTivo

DE 8

DE NOVEMBRO DE

1966

Aprova os orçamentos do Serviço de Alimentação da Previdência Social e
do respectivo Conselho Fiscal

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I. da Oonstdtuíção, nos têrmos do art •. 107 da Lei numero
4.320, de l'f de março de 19'64, e de acordo .com o disposto no Decreto
nc 54.397, 'de 9 de outubro. de 1964, alterado pelos de ns. 55.534. e 55.535.

de 11 .de janeiro de 1965, decreta:
Art. 19 Ficam aprovados, conforme os quadros anexos. os orçamentos
para o exercício de 19-66, do Serviço de Alímentaçâc da previdência Scciaj

e do respectivo Conselho Fiscal, entidades federais vinculadas ao Ministé_
rio do Trabalho e previdência social.
•
Art. 29 nste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1966; 1459 da Independência e 78Q da República.
.
H. CASTELLQ BRANco
L., G. do Nascimento e Silva
Os anexos a que se refere o 'art. 19 foram publicados no D. O. de 1ll)
de novembro de 196fl..

DECRETO N9 5$.471 -

DE 8 DE NOVEMBRO DE 1906

Aprova o orçamento do Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhactor
Rural, administrado pelo I.A.P.I.
O. Presidente da República, usando da atrnnncêc que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição. nos tôrmos do art. 107 da Lei número
4.320, de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto
nv 54.397. de 9 de outubro de 1004, alterado pelos de ·n::;.55.534 e 55.535.
de 11 de janeiro de 1965, decreta:
Art. 1 9 Fica aprovado, conforme o quadro anexo. o orçamento para' o
exercício de 19'36. do Fundo de Asslstêncía e Previdência do Trabalhador
Rural, administrado pelo LA.P.I. e vinculado ao Ministério do Trabalho
e Previdência Social.
AJ.'t. 2Q ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogaoas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

L. G. do Nascimento e Silva

o anexo a que se refere" o art. 19 foi-publicado no
DECRETO NQ.59.472 -

-D.,Q.

de

1{)-11~66.

DE B DE NOVEMBRO DE 1966

Aprova os orçamentos do Seritçc de Assistência Médica, Domiciliar e de
Urgéncia e do seu respeetiuc Conselho Fiscal.

O Presidente da República, usando. da atribuição que lhe confere o
art. 87, item 1, da Constdtuiçào, nos têrmos-do art. 107 da ,Lei nv 4.320,
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de 17 de' março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto nc 54.397,
de 9 de outubro de 19'Ô4, alterado pelos de números 55.534 e 55.535, de 11
de janeiro de 1.965, decreta:
Art. 19 Ficam aprovados conforme' Os quadros anexos, os orçamentos
para o exercício de :S60, d? Serviço de AS,sistênciá .~édica, Domiciliar e de
Urgência e do seu respectivo Conselho FIscal, entidades federais vinculadas ao Ministério do ' j rabalao e Preyidência Social.
ArL 29 nste decreto entrará. em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
jjraaflia, 8 de novembro de 1966; 1459 da Independência e 789 d8.
República.
I-I. CASTEi.LO BRANCO

L, G. do , Nascimento e Silva
Os anexos a que se refere o art. F' foram publicados 'no D.O. de U
de novembro de 1968.

DECRETO N9 59.473 NOVE1i1BRO DE 1966

DE

8

DE

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe, confere o artigo 87, nv I, da Constituição Pederar,
da autorização contida no 31't. 19 da
Lei nv 4.994, de 21 de mai-o do ano em
curso; publicada, no Diário Oficial de
24 seguinte. e tendo -ouvído o Ministério, da Fazenda e o Tribunal de
.Contas, em cumprimento ao que determina o art. 93 do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, decreta:·
.
Art. 19 Fica aberto, pelo Mírrístértc
da viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ 1.955.Utl5 turu
milhão novecentos e cinqüenta C!HCU
míl ,., sessenta e seis cruzeiros), para
ocorrer às despesas corn .pagamento
de diferença salarial aos marttamoe
da Região do Alto Paraná, no exerci.
cio de 1959.
.
Art. 29 ~ste decreto entrara' em
vigor na data da sua publícaçâo, re.
vogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 8 de novembro de 19ô6; 1459
de', Independência e 789 da República

e

CAST:;;:LLO BRANCO

ocsc _.. BulhéJes
Juarez Távora

DE 8

D~

NOVEI','I.BP.O .DE 1966

'Abre, pelo Ministério, da Viação e
Obras públicas, o crédito especial de
Cr$ 1.9-55.066, para o jimque especijica.
,,:l;

H.

DECHETO NQ 59.474 l~cauz

dotação orçamentária conszgnada ao Ministério da Saúcle, constante da' Lei n{' 4.900, de 10 .c
dezembro de 1965 e abre ao mesmo
Ministério o crédito supl ...mentar ae
Cr$ 50.üOO.ot
(cinqüenta münõee
de cruzeiros); deetituuio a susilementar à categoria eccmômica que
especifica.

C Presidente da Repúblíca.s no use
atribuições que lhe confere o item
I do artigo 87 da Constituição Federal e usando a autorização contida
no .artígo 13 da 'Lei n Q 4 . l : I O O , l e 10
dezembro de 1965, combmada com
O disposto nos .c-tâgos ~'9, item I, 4::1 e
43, § 19, item III da Lei nv 4.320, ce
17 fl- "",rço de 1964, decreta:
Artigo 19 Fica reduzida para ... "..
C:-; 550.000.000 (quinhentos e' cínqüenta milhões de cruaeirosr , a eeguinte dotação orçamentária:
Lei nv 01.900, de 10 de, dezembro a~
1965
4.14.00 - Ministério da Saúde.
4.14.17
Serviço Nacional de
L vsncas Mentais.
4-.0~0.O Despesas de Capltal ,
4.1.0.0' - Investimentos.
4.1.2.0 -E2Vi,,:,os em r,:: . . :_:lC de
programação Espectal..
1) Para combate às dôenças tmen.
tais e instalação de ambulatórios de
Higiene Mental em todo o Território
Nacional.
c'2~S

J::l4
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,Artigo 2Q Fica aberto ao Mlnistértc
d; õaúde o crédito suplementar de
Cr$ 50.000.000 (clnqü; '._. mílhõe. de

cruzeíros) , em refôrço à

4.14.00 - Ministério da Saúde.
4.14.07 - Departamento NLCion..9J
da Criança.
4.0.0.0 - Despesas de Capital.
4.1.0.8 - Investímentoa.
4.1. 2. O - Servicos em 'Regime -íe
Progruraaçâo Especial.

Assistência alimentar iJ gestantes, nutrfzes e lactantes, combate à
mor taltdade infantdl materna e prénatal, inclusive OSL~--, '" equí, .mcr : _~.
Art. 39 O crédito auplem-ntar de
que trata o art. 29 será automàtdca..
.mente regístr.cdo pelo Tribunal de
Contas é., União e dístrbuído ao 'I'eSOUTO Nacional.
Art. 49 1tste decreto entrará em vrgor na data de. sua publicação. reve,
gude ar dísposíções em contrário.
2)

Brasília, 8 de novembro de 1966; 'i 451,+
da Independência e 789 da República,
CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões
Rayrnun'Jo "-.:o Britto

DECRETO

NQ'

pagamento:

dÜ~ó.ç.ã,o 01'-

çnmeniávía abaixo especificada:
1965: nO. Li_. 900 • de 10 de d~---··-·-··o
.. ~- .:e

H.

e sessenta e seis milhões e uovecen.
tos mil cruzeíros) , para atender ao

59.475 - n:e 8 D!I
DE 1966

NO\~[BRO

Abre, pelo Ministério da 'Viaçtto e
Obras públicas, o crédito especiaJ
de Cr$ 1. 16ô.900.000, para O fim
que especifica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 nv I da Constituição Federal,
d"" autorização contida no' art. 19 da
Lei nc 4.991, -de 20 -de maio do ano
em curso, .nibhcada no Diário Oficial
de 25. seguinte, e tendo ouvido o Mínístérío da Fazenda e o 'I'rfbunal do
Contas em cumprimento ao que determína o art. 93 do Regulamento Ge·
ral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas, em favor
da Admínistracâo do Porto do Rio de.
Janeiro. o crédito especial de .. ". ...
Cr$ 1.1ô6. 900.000 (um bilhão cento

Cr$

despesas decorrentes da aplicação,
ao pessoal daquela
autarquia, das vantagens resultantes do
Plano, de Classtfícação de Cargos, no
de

a)

período de 19 de julho de 1960 a 30 de
setembro de 1961 ." 1.086.900.0Qu

de compromissos assumidos com o Sin ~
"ütcato dos Arrumadores do Estado da.
Guanabara, em :VIrtude da Convenção
de Trabalho firmada
em 24 de agôsto de

b)

1961

80.000.00'

Art. 29 ~ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re,
vogadas as disposições em COntrarIo.
Brasília, 8 de novembro de 1966; 1~5'1o
da Independência e 789 da Repúbllca..
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
Octavio Bulhões

DECRETO' N.9 59.476 NOVEMBRO DE 1966

DE

80E

Altera dispositivos do Regulamento da
Ordem dó Mérito Militar

o Presidente da República, no uso,
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta :
.
Art. 1.9 Os arts. 9. 9, 28, 29, 39 e 41
do Regulamento da Ordem do Mérito Militar, aprovado pelo Decreto"
n.c 48.461, de 5 de julho de 1960, alterado pelo Decreto n.c 1,438, de 8 de \
outubro de 1962, passam a ter a se- .
gutnte redação:
"Art. 9.9 O efetivo máximo do Quadro Ordinário do Corpo. de Graduados
Efetivos é de:
Grã Cruz
Grandes Oficiais

Comendadores
Oficiais
Cavaleiros

".

10
25'

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

90 .
250
495

Aros DO PODER ExECUTIVO

§ 1.9 OS. oficiais generais Membros
do Conselho da Ordem. P9derão ser
promovidos ao grau de Grâ-Oruz, mdependentemente de vagas nesse grau.
§ 2.<:1 Das 495 (quatrocentas e noventa e' cinco) vagas previstas para
o grau de Cava'eírc do Quadro Ordinário do Corpo de graduados efetivos 10 (dez), no mmímo, sao destinadas· a ofícíaís dos, Quadros de
Oficiais de Admímstraçâo (~OA) e
de Oficiais Especialistas <QQE) e 15
(quinze), 'no mrmmo, a subtenentes e
sargentos.
§ 3.9 As vagas em cada grau do
Quadro Ordi~ar,~o abrem-se por promoção, transferência para o Quadto
suplementar, exclusão ou morte dos
graduados daquele Quadro.
§ 4.Q Uma vez completado o Quadro Ordinário do Corpo de Graduados Efetivos, nêle não poderão ser
admitidos novos graduados. As vagas .abertas dai' por diante serão preenchidas anualmente oeios candídatos, após a aprovação das respectivas
ordem decrescentes
propostas e na
dos seus postos ou graduações."
"Art. 28. As propostas' de admiasão ou de promoção relativas a civis,
ou militares nacionais devem ser feitas entre 1. 9 de janeiro e 31 de março, e dar entrada na Secretaria do'
Conselho até 15 de, abril, para os trabalhos preliminares da Secretaria e
julgamento dos Membros do Conselho, os quais, para tanto, realizarão
uma ou mais reumôes no decorrer da
primeira quinzena do mês de julho.
Parágrafo únrco. Não serão objete de julgamento as propostas citados no presente artigo, entradas na
Secretaria depois de 15 de abril."
. "Art. 29. As propostas devem ser
feitas e justificadas por escrÍtc); de
acôrdo com o modêlo constante do
anexo dêste Regulamento.
§ '1.9 O número de nomes a propor,
em cada ano, é ilimitado para os
Membros do Conselho, mas não pode
exceder de 6 (seis) para os Generais
de Exército e 3 (três) para os demais
Oficiais Generais, excluídas as pro-.
postas. de Oficiais do QOA ou do QOE
ou Sargentos
e as de Subtenentes
que não poderão exceder a uma, de
cada categoria, por Oficial General.
§ 2.9 Os Comandantes das Escolas
de Comando e Estado-Maior "do Exército e de Aperfeiçoamento de Ofícíaís
<

ns

e o Diretor-Geral do Instituto Militar de Engenharia poderão apresentar,
por via híerárquíca, outras propostas
de Oficiais dos Quadros das Armas
ou dos Serviços. em número - superior
ao fixado no parágrafo anterior, para
apreciação pelo Conselho da Ordem,
por intermédio e a critério do Chefe do Estado-Maior do Exército."
"Art. 39. serão excluídos da arderá:
a) os graduados nacionais que, nos
têrmos da Constituição, tenham perdíd- a nacionalidade;
b) os graduados nacionais que
tiverem seus direitos políticos suspensos ou seus mandatos eletivos cassados;
c) os graduados, nacionais ou estrangeiros, condenados
pela justiça
brasileira, em qualquer rõro. por crime contra a integridade e a soberania
nacionais, ou atentado contra o erario, as instituições e a sociedade;
d) os que
recusarem a nomeação
, ou promoção ou devolverem as insígnias que lhes hajam sido conferidas;
e) os graduados nacionais, militares
ou civis, que tenham cometido atos
contrários à dignidade e a honra militar, à moralidade da corporação ou
da sociedade civil, desde que apurados em ínvestígaçâo, sindicância ou
inquérito;
j) os graduados estrangeiros, mílítares ou civis, que a critério do Conselho, tenham praticado atos que invalidem as razões pelas quais foram
admitidos.
Parágrafo único. As exclusões são
feitas por decreto, mediante proposta do Conselho, encaminhada pelo
Ministro da Guerra. ','
"Art. 41. O Conselho da Ordem realiza, ordinariamente, uma sessão no'
mês de julho, compreendendo uma ou
mais reuniões, para o, exame e -julgamenta das propostas de Admíssâo: de
que trata o art. 28 ou oe promoção
de seus graduados e para a consíderaçáo de quaisquer outros assuntos
que exijam o
pronunciamento da
Conselho. "
Art. 2.º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 8 de novembro de 1966;
145.9 da Independência e 78.9 da República .
H.

CASTELLO BRANCO

Ademar de Queiroí3
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DECRETO N9 59.477 -;:-

DE

8

DE

NOVEMBRO DE 1966

Transforma o 89 Grupo de Artilharia
75 mm a cavalo, em 89 Grupo de
Canhões 75 mm Auto-Rebocado.

o

Presidente da. República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87. inciso' I, da Constituição Federal,
e, de conformidade com o disposto no
art. nv 19 da Lei nv 2.851, de 25 de

agósto de 19M, decreta:
Art. 1ÇI Fica transformado em 89

Grupo de Canhões 75 mm Auto-Ré-

b.ocado o atual 89 Grupo ..de Artdlha-.
na 75 mm a Cavalo, com sede em
Santana do Livramento - Rio Gran.de do Sul.

Parágrafo .únlco: O Ministro da.
Guerra tomará .as providências necessárias à efetivação dêste ato.'
,
Art. 29 nstc Decreto entrará em
vigor a partir de 1ÇI de janeiro de
1967, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1966.
1459 da' Independência e 789 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Ademar de Queiroz

DECRETO

N9 59.478 -~ DE 8 D:B
NOVEMBRO DE 1966

tendo em vista as necessidacles d
Força Aérea Brasileira e a capacida~
de da Escola".
e) Art.. 32 letra, d: "Obtdver elas
sífícação dentro .do número de vag~
para o ano seguinte.
Parágrafo único. As promoções de
ano são feitas no primeiro dia útil
d~ segunda quinzena de janeiro".
a. Art. 175: "O aluno tem di~
reíto a. ,1 (um) ano de tolerânCIa
quando rõr desligado por perda de
pontos ou por motivo de saúde, tole~
râneía essa que poderá ser gozada
uma úníca vez.
Parágrafo único. Ao aluno ampa;'
rado por êste artigo garante-se a rematrícula que se efetuará obrigat6~
riamente no ano letivo seguinte, ob~
servadas as exigências regulamemg,
res: a desistência da nova matriCUla
por parte' do aluno, nessa OPOl'tuni~
dade, implica na desistência definitiva do CUTSO da Escola".
e)
Art. 177 letra i: "Quando não
obtiver classificação dentro do nümero de vagas fixadas para o ano
seguinte" .
Art. ze O presente Decreto entra..
rá em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brastlla, 8 de novembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da" República.
H. CASTELLO BRANCO

Altera o Regulamento da Escola Preparatória de Cadetes-da-Ar baixado
pelo Decreto n9 30.976, de 10 de' Jii~
nho de 1952, e dá outras providên-

czcs.

Eduardo Gomes

DEORETO NQ 59.479 -

das atríbuíçoea que lhe contere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 O Regulamento da Escola
Preparatória de Cadetes-do-Ar, aprovacto pelo Decreto nc 30.976, de 10 de
junho de 1952, fica modificado nos
seguintes artigos cuja redação passa.
a ser a seguinte:
a)
Art. 39 letra g: "Ter obtido,
no Concurso de Admissão, classificação dentro do número de vagas fíxadas para a matrícula".
i» Art.
5: "Os
efetivos dos
I';;' 29 ' e 39 anos da Escola preparatória de Cadetes-da-Ar serão fixados
por ato do Ministro da Aeronáutica,

DE "li DE

NOVEMBRO" DE 1965

o Presidente da República, usando

Abre o crédito .suplementar ele Cr$
4.800.000, ao MInistério da Fazenda,
destinado ao pagamento de çratiticaçào pela participaçáo em órgão
de deliberação coletiva.
O Presidente da República, usando

das

atribuições que lhe. eonfereo

item "I, do art. 87, da Constituição

Federal, e usando da autorização contida no art. 13, da Lei n« 4.900, de
10 de "dezembro de 1965,. combinado
com o disposto no § 2Q, do art. 2 9 do
Decreto no 57.612, de 7 de janeiro de
19l:iti, decreta:
Art. 19 É aberto, ao Ministério da
Fazenda, o crédito. de ors 4.800.000
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(quatro. milhões e bitocentos mil cruze1ros), suplementar à categoria eco'nômica3.1.4.0 - 13.00 2) do anexo
tt.07.01, do vigente Orçamento Gera]
da União (Lei nc 4 .9ÚO,.d-e 10 de dezembro de 1965), subordinado à seguinte clessífícação: .
4.07.00 - Ministério da Fazenda
4.07.01 - Gabinete do -Ministro
3.1.4.0' - Encargos Diversos
13.00 - Outros Encargos
2) Funcionamento da Comissão dG .
jjefesa dos Capitais Nacionais Cr$
4.800.000.

Art. 29' O crédito suplementa-r ue
que trata o artigo anterior, será registrado pelo Tribunal de Contas da
união e distribuído ao Tesouro Na
eíonal.
ATt. 31.l );:ste Decreto entra em VIM
gOl' na data de sua publtcaçâo, revo• gadas, as disposições em contrario.
Brasília, 8 de novembro de 19-66;
1459 da Independência e 789 da ReM
púbnca,
M

H. CASTE;LLO' BRANCO -

Octavio Bulhões

DECRETO NQ 59 .480 "NOVEMBRO DE

DE

8

Dl!:

196$

Autorfm. o cidadão brasileiro se-aphim Tavarone a 'pesquisar argila,
eo município de Stuamo, Estado de
São Paulo.
.
: ;;:'iY~

o Presidente da República, 'usando
da atribuição que lhe confere o artigo
iS7, nv I, da Constituição e nos têrmos ,do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Seraphim 'I'avarone apesquísar argila, em terrenos de SUB,
propriedade, no lugar denominado
'rtíuco Prêto. no bairro das Palmeiras, dístrtto e munlcípío de Suzana,
Estado de São Paulo, numa área de
sete hectares doze ares e oitenta e
quatro centíares (7,1284 ha) , deltmítada por Um polígono irregular, que
tem um vértice a duzentos e cinco
metros (205 m) , no rumo magnético
de dois graus e dez minutos noroeste
(2Q10' :NVl) , da barra do córrego Ti[uco prêto np rio 'I'aíassupeba e os
lados a partir' dêsse vértice, os se-

guíntes comprimentos e rumos magnéticos: cento e trinta e nove metros
(139 m) , quarenta e quatro graus e
trinta minutos sudeste (449 30' SE);
noventa metros (90 m) , quarenta
graus e vinte minutos nordeste . ~ ..
(409 20" NE); duzentos e trinta metros (230 m) , clnqúenta e tres graus
e trinta mínutos nordeste (531 30'
NE); trezentos e noventa e quatro
metros (394 m)., quarenta e quatro
graus e 'trinta minutos noroeste ...
(44Q 30' NW); cento e sessenta e nov-e
metros (169 m) , quinze graus e dois
minutos sudeste (15902' SE); cento
e quarenta e dois metros 1142 W),
trinta e dois graus e vinte minutos
suüoeste (32<:> 20' SW); o sétimo e úl-.
tímo lado é o. segmento retilíneo que
partindo da extremidade do sexto
lado descrito alcança o .vértice de
partida.
Parágrafo 'único. A execução oa
presente autorização fica sujeita às
estipulações' do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de SO de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear .'
ArL 29 Q. título da autorlzaoão a,~
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (ors 300) e será válido por dois (2) anos a contar da
data da -transcrição no livro prôprto
de -Registro das Autorizações de Pesquisa.
Al't. 3Q Revogam-se as dísjiosíções
em con trário.
Brasília, 8 de novembro de 19:06;
145Q da Independência e 789 da República.
H. CASTELLo BRANCO

Benedicto ~utra

DECRETO NQ '59.481 NOVI>'M:aRO DE

DE

9

DE

196ô

Abre, pelo Ministério da Viaçáo e
Obras Públicas, o crédito espec-a, de
Org 2.000.0QO.OOO, tscra o Jirn que
especifica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87,' nc I, da Constituição FedAral. da
autorização' contida no art. 1ç da Lei
nc 5.015, de 7 de junho. do ano em
curso, publicada no Diârio Oficial de
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10 seguinte, e tendo ouvido o Ministério da Fazenda e o' Tribunal de Contas, ém cumprimento ao que determína o art. 93 do Regulamento Geral de
Contabilidade pública, decreta:
Art. 1Q Fica aberto, pelo Mtmstérlo
da Viação e Obras Públicas, em, favor
do Departamento Nacional de Obras
de Saneamento, o crédito especial de

EXZCUi'IVO

e um graus e trinta minutos nOro~s_
te (41'?3{l' NW) ; novecentos e trinta
metros (930m) '. quarenta e nove graus
e cinqüenta minutos nordeste \.4995'0'
NEJ; trezentos e vinte e cinco :net-r,)S
(325m), oitenta e quatro graus e Vinte
minutos nordeste (84º20' NEl; e quar.•
to lado é o segmento retilineo lJ.U(: pertendo da extremidade do terceiro lado
com rumo magnétícc de qua·t'en~a ê
ors 2.000.000.000 (dois bilhõe;3" de
cinco graus e vinte minutos suaean,
cruzeiros), para atender às despesas
(45'?2Q' SE), alcança a margem eseom obras de emergência na Nova
querda de, rio oraste: o quinto e últíAdutora do, Guandu, no Estado da
mo lado é. o trecho, da margem es~
'Guanabara.
querda do rio Oraste, compre·~ridldo
Art. 2\'1 aste decreto entrará em vtentre a extremidade dQ quarto lado e
gor na data da sua publicação, revoo vértice inicio do prufieri-o lado
gadas as disposições em contrário.
Parágrafo 'úníco. A execução da pre-,
sente. autorização fica sujeita as estí~rasj]ia, 9 de novembro de 19fi6;' 1459
pulações do Regulamento aprovado
da Independência e 78Ç1 da República.
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de reve.,
H. CASTELLO BRANCO
reiro de 19.63 e da Resolução nc 3, de
-ocunno Bulhões
30 de abril de 1965, da Comissão NaJuarez Távora
cional de Energra .Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autentica'
DECRETO NQ 59.482 - DE 9 DE
dêste decreto, pagará a taxa de três
NOVEMBRO DE 1966
mil quatrocentos e vinte ~ruzeil."os
<cr$ 3.420) e será válido por dais (2)
Autoriza o cidadão brasileiro Luiz
anos a contar da data da transcrrçân
Abel a pesquisar areia quartsaea, no
no livro próprio de Registro das AuMunicipio de Peruiae, Betcuic de
torizações de Pesquisa.
São Paulo.
Art. 3? Revogam-se as disposições
em contrário.
o Presidente da República, usando
Brasília, 9 de novembro de'19f)ti; 145?
da atribuição que lhe confere o artigo
87, ri? I, da Constituição e nos têrmcs " da Independência e 789 da República.
do Decreto-lei n« 1. 985, de 29 de jaH. CASTELLO BRANCO
neiro de 1940 (Oódígo de. Minas) deBenedicto Dutra
creta:
Art. 19 Fica autorizado o ctdadãc
brasileiro Luiz Abel a pesquisar areia
DECRETO N? 59.483 - DE I) DE
quartzosa, em terrenos de propriedaNOVEMBRO DE 1966
de da Mitra Diocesana de Santos e de
Leão Benedito de Araujo Novais, no
Concede a Moreira Moagem de Iv1ine~.
lugar denominado 'I'aníguà, -iistrtto e
rios S.A. autorização para junctcmunicípio' de Peruíbe, Estado de São
nar como emprêsa de mineração.
Paulo, numa área de trezentos f: quarenta- e dois hectares (342 nao , delíPresidente da República, usando
mttada por um polígono místítínec Que dao atribuição
que lhe confere o artigo
tem o vértice inicial na .margem es87, ne I, da constituição e nos têrmos
querda do rio do Oraste, a dois mil
do Decreto-lei nv 938, de 8 de dezemcinqüenta e seis metros e sessenta e
seis centímetros (2.056,66m), no rumo bro de 1938, decreta:
magnético de vinte e dois graus e
Artigo único. E concedida a Moreitrinta e oito minutos noroeste ,22?33'
ra Moagem de- Minérios S.A" ~X}D5ti~
tuída por Assembléia realizada em vínNW), do quilômetro cento e sessenta
e cinco (km "165) da linha da Estrate (20) de setembro de mil novecentos
e sessenta e cinco (19-65), arquivada
da de Ferro Sorocabana, trecho entre Peruibee Itanhaem, e os lados a
sob número quatrocentos e trvnta e
partir do vértice considerado, têm os
três (433), no Registro de Comércio
seguintes comprimentos e rumos mago.
de Volta Redonda, Estado do Rio de
néticos: três mil quinhentos e novenJaneiro, com sede nessa cidade, autorização para funcionar como emprêsa
ta e cinco metros (3. 59-5m), quarenta
I
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de mineração, ficando obrigada a
cumprir integralmente as Iéís e regulamentos em vigor ~u que venham a v!gorar sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 9 de novembro de 1960' H59
da Independência e 781? da RepüJ;lic:o..
H. CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO

N9 59.484 - DE
NOVEMBRO DE 1966

Retifica

o art.

9

DE

19 -do Decreto ntnaero

55.420, de 31 de .âezemórc de 1964.
O Presidente da República, usando
da atribuição 'que lhe confere o artigo
87, n» 1, da Constituição e nos termos
,do Decreto-lei nc 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), deereta:
Art. 19 Fica retificado o art. 19 do
Decreto nv 55.420, de '31 de dezembro
de 1964, o qual passa a ter a seguinte
redação: Fica autorizado o cidadão
brasileiro Sebastião Dias de Souza a
pesquisar mica e pedras sermpreciosas em terrenos do Estado de Minas
Gerais no lugar" denominado afluente
do Córrego~rio, distrito e mU111C1plO
de Mendes PImentel, Estado de Mina-s
Gerais, numa' área de noventa e nove
hectares e setenta ares (99,70 haj ; delimitada" por um paralelogramo" oue
jcm um vértice a duzentos e cínqüenta metros (250m), no rumo magnético
de um grau noroeste (IQ NW), da confluência do córrego Moura com um
afluente do Córrego Frio e os lacras a
partir dêsee vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: rei!
metros (1. COam), oitenta e três graus
sudoeste (83Q SW); mil metros . _.
(I .OOOm),
dez graus noroeste GOl?
NW); mil metros (1.000nn), oitenta e
três' graus nordeste (83Q NE); mil metros (1.000m), dez graus sudeste (IOQ

SE).

Art. 2Q li- presente alteração não fica
sujeita a pagamento de taxa na forma do art. 17 do Código de Miuaa.
Art. 39 Ficam mantidas as nemaíe
disposições dos artigos do referido decreto, que passam a fazer parte mtegrante do presente.
Art. 4Q Revogam-se as díspostções
em contrário.
Brasília. 9 de novembro de 1966' 1459
da Independência e 78'" da RenúbUca."
H. CASTELLO BRANCO
Benedicto Dutra

DECRETO NQ

59.485 -

NOVEMBRO DE

DE 9 DE

1966

Autoriza o cidadão brasileiro Augusto
Abel a ,pesquisar areia quartzosa,
no município de peruibe Estado
de São Paulo.
'

o Presidente da República, usando
da atrrbuíçâo que lhe confere o
art. 87, n? I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Augusto Abel a pesquisar
areia quartzosa, em terrenos de propriedade da Mitra Diocesana de Santos e de Leão Benedito de Araujo
Novais, no lugar denominado 'I'aniguá, em trecho entre a linha da Estrada. de Ferro Sorocabana e a margem esquerda do rio Prêto, distrito e
munícípío cc Peruíbe, Estado. de São
Paulo, numa área de quatrocentos e
trinta e três hectares e quarenta e:
seis ares (433,46 ha) , delimitada par
um polígono irregular que tem um'
vértice no alinhamento lado norte
(N) da faixa da linha da ferrovia
mencionada, ramal Santos-Juquiá, a
duzentos e setenta e cinco metros do
quilômetro cento e sessenta e cínco
(Km 165) na direção de quem se' dirige para Peruibe, e Os lados a partir
do vértice considerado, têm os seguintes comprfmentos e rumos magnéticos: cinco mil quinhentos e cinqüenta metros (5.550 m) , trinta e
nove graus e trinta minutos noroeste
(399 30' NW); seiscentos e cinco metros (605 m) , cinqüenta e dois graus
e quarenta minutos nordeste (529 40'
NE); três mil quinhentos e noventa
e seis metros (3.596 m) , quarenta e
um graus e trinta minutos sudeste
(411? 30' SE); o quarto e último lado
é o segmento retilineo que une a extremidade do terceiro lado ao vértice
início do prfmeírc lado descrito.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujettavàs
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução
nc 3, de 30 de abril de 1965,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de
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quatro mil, trezentos e quarenta
cruzeiros (Cr$ 4.340> e será válido
por dois (2) anos a contac da data
da transcríçâo no livro próprio' da
Regfstro das Autorizações de Pesquisa.
.
Arb , 39 Revogam-se as disposições

em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1966;
14:5'? da Independência e 789 da
Repúbjíca.
H.

CASTELLQ BRANco

Benedicto Dutra

DECRETO N'? 59.436 - DE 9
NOVEMERO DE 1986
Autoriza

a

Companhia

DE:

'Siderúrgica

Lta-Iâinas a pesquisar minérios de

ferro e manganês no município de
Iiatiaiuçu, Estado de Minas Ge-,
ruis,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe " confere o
art. 87, no I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de, janeiro 'de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Compa-

nhia Siderúrgica Ita-Minas a pesquisar minérios de ferro e de manganês
em terrenos de sua propriedade no
lugar denominado Cachoeira. dos Anti-nes, distrito e município de Itatiaiuçu, Estado de Minas Gerais,
numa área de cinqüenta hectares e
noventa e dois ares (50,92 ha) , delimitada por um pclígonó irregular,
que tem um vértice a cento e oitenta
.8 cinco metros (185 m) , no rumo verdadeiro de cinqüenta .e cinco graus
noroeste (550 NW) do canto noroeste
(NW) à'a casa de propriedade da
Companhia Siderúrgica Ita-Mínas e
os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e setenta e cinco metros (1.075 m) , quinze graus e trinta
minutos nordeste (15 Q 30' NE); quínhentos e setenta metros (570 m) ,
oitenta graus e trinta minutos sudoeste (SOQ 30,' SW); mil duzentos e
vinte metros 0.220 m) , oito graus
sudoeste (89 SW); o quarto (40) e
último lado é o segmento retilíneo
que une o terceiro (39) lado descrito
ao vértice de partida.

Parágrafo único. A execução da
presente autorização .fica sujeita às'
"estipulações do Reg'111amento'aprovado
pelo Decreto ne 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e 'da Hesoll1cã.o
nc 3, de 30 de abrfl de 1965
da Comissão Nacional de Energià
xuctear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêsta decreto, pagará a taxa de
quinhentos e dez cruzeiros (Crg 510)
e será válido por dois (2) anos a
contar da data àa ta-anscrtção 'no
livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário..
Brasília, 9 de novembro de 1966·'
1459 da Independência e 789 dà
,
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Benedicto. Dutra

_DECRETO NÇ 59.487 - DE 9 DE
NOVEMBRO DE 1966
Autoriza o .cidadão brasileiro José
Emilio Baptista a pesquisàr argila
no município de Taubaté, Estado
de São Paulo.

o -Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art." 87, ne I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Iei-nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940
(Código de
Minas), decreta:
. Art. 19 Fica autorizado ti cidadão
brasileiro José Emilio Baptista a
pesquisar argila, em área na margem
direita do ribeirão do Judeu em terrenos de sua propriedade e dos herdeíros do Espólio de Maria Antonla
de Alarcão no lugar denominado
Bairro do Barranco, cnstnto e muni':'
cípio de Taubaté, Estado de São
Paulo, numa área de três hectares. e
oitenta ,e nove ares (3,89 ha) dehmttada por um polígono irregular, que
tem 'um vértice a seiscentos e sessenta. e nove metros e .vinte e quatro
centímetros (669,24- m) no rumo magnético de quarenta e sete graus e cinqüenta e dois minutos noroeste (47Q
52' NW) do canto sudoeste (SW) do
Grupo Escolar Dr . Quil'ino e os lados

ATOS

a partir dêsse vértice, os seg_u~ntes
mprimentos e rumos magnétdcos:
~Ozentos e cinco metros (205 mj , ses~nta e oito graus quarenta e sete
s~inutos noroeste (689 .47' NVv'); dumritos e noventa e cmco metros e
Z~~qüent.a centímetros (295,50 m) ,
~:inta minutos' sudoeste (0 9 3D' syv);
cento e trinta e quatro metros e vinte
centimetl'C?s (134,2~ m) , . setenta é
quatr·o graus e trinta minutos nordeste (74'? 30' NE); o quar~~ (4 9) e
ultimo lado é o segmento retilíneo que
~1.rtindo da extremidade do terceiro
. (3") lado descrito, vai ao vértice de
parü da.
pa;ágl'afo único. A execução da
presente .autorízaçâo fica, sujeita às
estipula::ões do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, ô.e 19 de
fevereiro '(le 1963 e da Resolução
nv 3, de '·~O de abril de- 1965,
da corrüssão . Nacional de Energia
Nuclear.'
.
Art. 2'? O titulo da autorização de
pesquisa" que será uma via autêntica
dêstc decreto, pagará a taxa .de
trezentos cruzeiros (Cr$ 3QO) e será
válido dor doís (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Hegistro das Autorizações de
Pesquisa,
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Brasília; 9 de novembro de 1966;
145 9 da Independência e 789 da
República.
H.

CASTELLO BRANCO

neneascto

Dutra

DECRETO NO;> 59.488 NOVEMBRO DE

DE

9

DE

19G6

Autoriza o cidadão brasileiro Eshi
Niwa a pesquisar cacum no município de Rioeirão Píres.. Estado de
São Paulo.

o

Ui

DO POD;Im E.XECUTIVO.

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, nv I, da Constdtuícão e nos
termos do Decrebo-Iei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
"Ai-t. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Eshi NEva a pesquisar
cáulim em terrenos de propriedade
de Jttsují Ni....V9, no imóvel «enorm-.
nado. Fazenda São Joaquim, distrito
de Icatuaçu, munícípío de Ribeirão

Pires, Estado de S50 Paulo, numa
área de um hectare e vinte é oito ares
e setenta centrares (1,287C ha) , d?limitada por um quadrilátero mistilíneo tendo um vértice no final da linha quebrada que partindo da confluência do córrego Iamazakí com o
ribeirão da Estiva, tem os segumtes
comprimenoose rumo" magnéticos:
oitocentos e dez metros <810 m) , três
g-aus trinta minutos sudoeste (39 30'
SW)'; noventa metros (90, m) , quarenta graus sudeste (409 SE); e, 0.3
lados do quadrilátero rmstdlíneo, a
partir do vértice considerado, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: noventa metros (90 m) , quarenta graus noroeste (40,? NW); cento e dez metros (110 m) , cinqüenta.
graus nordeste (50? NE) ; cento e quarenta e quatro metros (144 m) , quarenta graus sudeste (40(1 SE); e, o
quarto e último l-ado é constátuidc
pelo Jado adjacente da. rodovia que
liga Icatuaçu -;- Ribeirão Pires a
'I'upeba -

Suzano ,

Parágrafo único, A execucâo na
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto no ãl . 726, de 19 df'
fevereiro de 1963 e da Resolueâo
nv 3, de 30 de abrtl de 1965,
da Comissão Nacional de Enerme
Nuclear.
Art. 29 O título da autorização ce
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 3'ÜO) e será
válido por dois (2) a nos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de
Pesquisa,
•
Art.. 30;> Revogam-se as disposições
em contrário,
Brasília, 9 de novembro de 1966;
145(1 da Independência e 789 da
República.
H,

CASTELLQ BRP.NCO

Benedicto Dutra

DECRETO NQ 59.439 NOVEMBRO N::

DE

9

DE

1966

Autori,za o cidadão brasileiro Mâr20
Ferreira Guimarães a pesquisar
ouro e diamantes, nos municípiQs
de Vargem Bonita e São, noouc ae
Minas, Estado de ,Minas Gerais.

O Presidente da -Repúblíca, usanoo
da. atrfbuíção que lhe confere .o

ATOS no PODÊR~ EXECUTIVO
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art. 87, nc r, da Constitúiçâo e nos
têrmos do Decreto-lei no 1.985, de 29
de

janeiro

de

1940

ccodíso

ae

Minas). decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Mário Ferreira Guimaraes
a pesquisar ouro e diamantes no leito

e margens públicas do rio São Fran-

CISCO

distritos e munícípíos- de Var-

gero' Bonita e São Roque de Minas,
Estado de Minas' Gerais, numa área
de quatrocentos e noventa hecta~es
(~90ha), delimitada por uma faíxa
com cento e quarenta metros (140 m) ,
por trinta e cinco mil metros de
comprimento (35.000 mj , sendo a
largura computada com setenta metros (70 m) para cada lado do eixo
do rio São' Francisco, e o comprimento é contado pelo eixo médio de tal
curso dágua da barra do córrego Boa

Esperança, contribuinte pela margem
esquerda do rio São Francisco,. até a
cachoeira Casca Dante, no rio acima
mencionado.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução
nc 3, de 30 de abril de 1965,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
«êste decreto, pagará a taxa de
quatro . mil e novecentos cruzeiros
(Cr$ 4.900) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio de Regístrc
das Autorizações de resquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasil1a, 9, de novembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da
República.
H. CASTELLO BRANCO
Benedicto Dutra

DECRETO N9 59.490 NOVEMBRO DE

DE

9 DE

1966

Autoriza Hevea da Bahia S. A. Agr~~
"cultura Indústria e Comércio a
pesquisar baritina, no município de
Camamu, Estado da Bahia.

O Presidente da 'República, usando
da. &tribuiçãoque lhe confere o

art. 87, nv I, da Constituiç[o e nc
têrm~s de:> Decreto-lei nv 1.985, de2~
de janeiro de 1940 <Código' de
Minas), decreta:
Art. 1Q, Fica autorizada, Heve'a a.a
Bahia S. A. Agricultura Indústna Ó
Comércio a pesquisar baritina, 'elll
terrenos, de sua propriedade, no Jugar denominado Fazenda Mariana
distrito de Tapuiá, município de Ua~
mamu, Estado da Bahia, numa área
de ~ trezentos e um hectares e setenta
e dois ares (301,72 ha) , delimitada.
por um polígono irregular, que tem
um vértice a quarenta e sete metros
(47 m) , no rumo magnético de cín,
qüenta' e seis graus e trinta mInutos
nordeste. (569 30' NE), da barra do,
córrego do Oiteiro Grande na mar.
gem esquerda do riacho Mariana e
os lados a; partir dêsse Vértice, os
seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: trezentos e doze metros
(312 m) , cinqüenta e sete. graus su~deste (579 SE); quatrocentos e vinte
metros (420 m) , sessenta e sete graus
nordeste (679 NE); noventa e cinco
metros (95 m) , dezoito graus nordeste (l80? NE); setecentos e noventa
e cinco metros (795 m) , dez graus e
trinta minutos noroeste (lOº' 30'
NW); setecentos e éi'Oi,s metros (702
metros), treze graus nordeste (l3Q
NE); quinhentos e trinta e nove
metros (539" m) , quarenta e quatro
graus nordeste (440? NE); quinhentos
e oitenta e cinco metros (585 rm,
vinte 'e três graus e trinta minutos.
nordeste (23 Q 30' NE); seíscento, e.
vinte e cinco metros (625 m) , setenta
·e sete graus noroeste (779 NW); mil
duzentos e dez metros (1.210 m) ,
oítenta .8 um graus noroeste (819
NW); mil setecentos e sessenta metros (l.760 nn , sul (S); o décimo primeiro lado é o segmento retilíneo que
une a extremidade do décimo lado
descrito ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica. sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução
no 3, de 30 de abril de 1965,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma. via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
três mil e vinte cruzeiros (Cr$ 3.020)
e será válido por dois (2) ~nos a
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este (879 46' SW); cinqüenta metros
(50 m) , oitenta e quatro graus e cínqüenta e dois minutos noroeste (849.
52' NW); noventa metros (90 m) , setenta e dois graus sudoeste (729 8W) ;
cem metros (100 m), oitenta e. três
graus noroeste (839 NW); vinte metros (20 m) , sessenta e um graus e
cinqüenta e quatro minutos sudoeste
(61'? 54' SW); o' décimo primeiro e
último lado é o segmento retilíneo
Benedicto Dutra
que partindo da extremidade do décimo lado descrito vai ao vértice àe
partida.
DECRETO· N'? - 59.491 - DE 9 DE
Parágrafo único. A execução da.
NOVEMBRO DE 1966
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
pelo Decreto nv 51.-726, de 19 de
Gomes de Oliveira a pesquisar
fevereiro de 1963 e da Resolução
cauum, no município de Monte
nv 3, de 30 de abr-il de 1965,
Alegre do Sul, Estado de São Paulo.
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
.
O Presidente da República, usando
Art.
29
O
título
da
autorização de
da atribuição que lhe confere o
pesquisa: que será uma via autêntica
art. '87, nv I, da Constituição e nos
dêste decreto, pagará a taxa de
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
trezentos' cruzeiros (Cr$ 300) e será.
de janeiro de 1940 (Código de
válido por dois (2) a nos a .contar da
Minas), qecreta:
data da transcrição no livro próprio
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
de Registro das Autorizações de
brasileiro Antônio Gomes de Oliveira " Pesquisa.
.a .pesquisarcaulim, em terrenos de
Art. 39 Revogam-se as disposições
sua propriedade; no' imóvel rural deem contrário.
nominado Sítio Santo Antônio. distrito e município de Monte Alegre do
Brasília, 9 de novembro de 1966;,
Sul, Estado de sao Paulo, numa áre-a
1459 da Independência e 789 da
de dois nectares dezoito ares e cinRepública.
qüenta centiares (2.l850 ha) , delímítida por um polígono 'irregular, 'que
H.. CA8I'ELLO BRANco
tem um vértice a doze metros e cinqüenta centímetros (12,50 m) , no
Benedicto Dutra
rumo magnético de quatro graus - e
'doze minutos sudoeste (49 12' SW),
do canto sul (S) da casa sede do Sítio Santo Antônio e os lados a' partir
DECRETO N9 59.492 - DE 9 DE
dêsse vértice, os seguintes compriNOVEMBRO DE 1966.
mentos e rumos magnéticos: quarenta e quatro metros e sessenta centíAutoriza o cidadão brasileiro Athos
metros (44,60 m) , vinte e um graus
e dezoito minutos sudeste (219 18'
Fontes Ferreira a pesquisar .doloSE); quarenta e quatro metros (44
mita e calcário no município de
metros), oitenta e .dois graus e dez
Itararé, Estado de São Paulo.
minutos nordeste (829 lO' NE); cem
metros (lOÚ m) , oitenta e seis graus
O Presidente da República, usando
e trinta e sete minutos nordeste (869
da atribuição que lhe confere o
37' NE); quarenta metros «o fi),
art. .87, nc I, da Constituição e nos
oitenta e cinco graus e cinqüenta e
têrmos do Decreto-lei ns 1.985, de 29
seis minutos nordeste (859 56' NE);
de janeiro de 1940 . (Códígo de
cento e vinte e oito metros (128 m) ,
Minas), decreta:
quarenta e um graus e quinze minutos nordeste (419 15' NE); cinqüenta
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
e dois metros (52 m) , oitenta e sete
brasileiro 'Athos Fontes Ferreira a.
graus e quarenta e seis minutos SUdOR
pesquisar dolomíta e calcário em terontar da transcrtção no livro pró~rio ã:e Registro das Autorizações de
pesquISa.
A.rt. 3'? Revogam-se as disposições
em contrán?
Brasília, 9 de novembro de 1966;
1459 "da Independência e 78'? da
República.
H. CASTELLO BRANCO
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de propriedade do Condomínio

Gramadmno ou Sobradinho no lugar
denominado Fazenda Gramactnhc ou
Sobradinho, distrito de Itararé, município

de

Itararé,

Estado de São

Paulo, numa área de dezoito hectares e vinte e cinco ares (18,25 ha) ,
delimitada por um polígono irregular,

que tem um vértice a seiscentos e
vinte metros . (62ü m) , no rumo magnético de sessenta e um graus e trinta minutos sudoeste (61,? 30' S"W) , do

ponto de' cruzamento das estradas
Itararé, Bonsucesso e Itanguá Ouro
Verde e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e setenta
metros (270 m)', trinta e seis graus
e trinta minutos nordeste (36Q 30'
NE); cento ,e trinta metros (130 m)
trinta e sete graus e' trinta minutos
nordeste (37(' 30' NE);· seiscentos e
quarenta metros (640 m) , oitenta
e dois graus e dez minutos sudoeste
(82(' 10' SW); quatrocentos metros
(400 m) , sul (S) ;--- trezentos e cín-,
qüenta metros (S50 m) , oitenta e dois
graus e dez minutos nordeste (829 lO'
N.E); cem metros (100 m) , dezesseis
graus e vinte minutos nordeste 069
2(}' NE); quarenta e oito metros (48
metros), quarenta e um graus nordeste (419 NE). O oitavo (8 9) e m.timo lado é o segmento retilíneo que
une a extremidade &0 sétimo (79) lado
descrito, ao vértice de partida.
Parágrafo único. A' execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 51.726, ele 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolucão
no 3, de 30 de abril de 1965',
da Comissão Nacional de Energia
rcucicar.
Art. 29 O título da autortzaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a _ taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 3(0) e será
válido por dois (2) a nos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorízacões de
~
Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dísposíçôes
em contrário. .
Brasília, 9 de novembro de 1966;
145l? da Independência e 789 da
República.
li. CASTELLO BRANCO
Benedicto Dutra

DECRETO NQ 59.493 - na
NOVElVIBP.O DE 1966

f)

na

Autoriza o cidadão brasileiro' JOSé
Jorge Boueri a pesquisa?" cristal de
rocha no musucipio de Conceicáo
da pedra, Estado de Minas Gm-áu;.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe. confere o
art. 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de
Minas) , decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro José .Iorge Boueri a p~_
quisar cristal de rocha em terrenos
de propriedade de Antônio Ramos dos
Reis, Vicente Ramos, Sebastião Ramos e Sebastião Raimundo no lugardenominado Bairro da 'I'aboa, distrito
e município de Conceição da Pedra
}Estado de Minas Gerais, numa áre~
de trinta hectares e sessenta e qua-,
trc ares (30,64 ha) , delimitada: por
um polígono irregular, que tem um
vértice a dois mil cento e quarenta
e cinco metros (2; 14:5 nu, no rumo
magnético de sessenta e seis' graus e
quarenta minutos noroeste (56Q 4()'
NW). do canto noroeste (NW) da
Igreja Matriz de Conceição da Pedra
e os lados a partir dêsse vértice, os.
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e setenta e dois metros
(172 m). setenta e dois graus nordeste'
(72 9 NE); setenta metros (7(} mi , cinqüenta e quatro graus e cinqüenta
minutos nordeste (549 50' NE); quatrocentos, e vinte e oito metros (428
metros), quarenta e sete graus e trinta minutos nordeste (479 30' NE);
duzentos e quatro metros (204 m) ;
vinte graus e quinze minutos noroeste (209 15' NvV); cento e trínta . e
seis metros (136 m) , oitenta e nove
graus e quarenta minutos noroeste
(899 40' NW); cento e quinze metros
(115 m) , oitenta e cinco graus e quarenta minutos noroeste (859 40' NW);'
quatrocentos metros (400 m) , quarenta graus e vinte minutos sudoeste
(40 9 20' SW); duzentos e noventa e
seis metros (296 m) , oitenta graus e
trinta minutos noroeste (809 30' NW);
duzentos e .cinqüenta metros (250 m) ,
onze graus sudeste (Hv SE); cento e
vinte metros' (120 m) , oitenta e um
graus e.. 'dea minutos noroeste (819 10'
NW); cento e oitenta e seis metros
.(186 m) , quatro graus e trinta mínu~os sudeste (49 30' SE); duzentos e'
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'trinta e quatro. metros (284 m) oitenta graus e trinta mmu~os nordeste
,(809 80' NE); sessenta e' cinco me~ros
(65 m) oitenta e' seis graus e trinta
minutos nordeste (86 9 30' NE); oitenta metros (80 m) , sessenta e sete
graus e trinta minutos nordeste (679
30' NE); o décimo quinto e último
lado é o segmento retilíneo que partindo da extremidade do décimo quarto lado descrito vai ao vértice de partida.
parágrafo único; A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51. 726, de 19 ~e
fevereiro de' 1963 e daH,esoluçao
n? 3, de. 30 de abril de 1965,
da' comissão' Nacional de Energia
Nuclear,
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma, via autêntica
dêSte decreto, pagará a taxa de
trezentos e dez cruzeiros (Cr$ 310) e
sel'á .válido por dois (2) anos a contar
da data da transcrição no livro próprio ~e Registro das Autorizações' de,
pesquisa.
Art. 3? Revogam-se as disposições
.em contrário.
Brasília, 9 de' novembro de ,1966;
145º da Independência e 78?' da
República.
H.

CAS'IELLO BRP.NCO

Benedicto Initra

.DECRETO N.9 59. 494
NOVEMBRO

~

DE 9 DE

I

DE 1966

Abre crédito suplementar de Cr$ .. ,
10.259,353.000, ao
Ministério
da
Fazenda, destinado ao pagamento
de, pensionistas.

O Presidente da República, no uso'
'das atrlbuíçôes que lhe confere o
item I, do arb. 87 da Constituição
Federal, e usando da autorização contida no art. 13 da Lei nv 4.9-üO de
10 de dezembro de 1965, combinada
com o disposto no § 2.9 do art. 2.9
do Decreto n.c 57.612, de 7 de vjanei1'0 de 1966, decreta:
Art. 1.9 E' aberto ao Ministério
da Fazenda, o crédito de Cr$ ....
10.259.353.000 (dez otniões, duzentos
e cinqüenta e nove mühôes, trezentos e cinqüenta e três mü cruzeíresj ,
,'o

I

suplementar à categoria econômica
3.2.4.0, do anexo 4.07.22, do vigente
Orçamento Geral da Uni5,0 (Lei número A. 900, de 10 de dezembro de
1965), subordinada à seguinte classificação:
4.07.00 _ Ministério da Fazenda
4.07.22 - Diretoria da Despesa
Pública (Encargos Gerais)
3,0,0'.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.4.0 - Pensionistas
03. 00 ~ Outras
pensões Cr$
10.259.353.000.
Art... 2.? O crédito suplementar de
que trata o artigo anterior, fera registrado pelo Tribunal .de Contas e
dístríbuído ao 'í'esouro Nacional.
Art. 3,9 1l::ste.· decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposlçóes em contrário.
Brasília, 9 de novembro de UiSG;
1455' da Independência, e '18.9 do, República.
H.

CASTEV..O BRANCO

Octavio Bulhões

DÉCRETO N? 59.495 z.:
NOVEMBRO

DE

DE

9' DE

1966

Concede novos prazos para a1Jresentação, da Declaração de Prcpriedade 'Rural e pam pagamento do lmpôsto Territorial Rural, -regula as
respectivas reclamações e recursos
e dá outras providências .

o Presidente da República, no uào
das atrfbuíçôes que lhe confere o Ar;
tign 8'1, Inciso I da Constituição Federal decrete
.
Art. 19. As pessoas obrigadas e que,
nos
prazos anteriormente fixados,
não tenham feito a sua primeira Declaração de Propriedade de Imóvel
Rural, fica concedido nôvo prazo até
31 de dezembro do corrente ano pará
entrega da mesma na Circunscrição
do Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária - lBRA - sediada na Capital do Estado ou Território em que
se situe o imóvel.
Párágt'afo único. Após a. data prevista neste artigo, a entrega da -Declaração fica sujeita às cominações
dos artigos 41 e 42 do Decreto
56,792, 'de 26 de .egôsto de 1965.

126

ATOS 00 PODER. ExEcuTIVO

Art. 29. O Impôsto TerritorialRu~
tal e respectiva taxa de Cadastro ~
ITR - relativos ao exercício de 1966.
poderão ser pagos até o dia 20 de fevereiro de 1967, isentos de multas, e
quaisquer cominações Iegaís ,
. Parágrafo único. Os contribu1ntes
que, DO corrente
exercício tenham
pago; com multa, o ímpóstc refe~idp
neste artigo, terão díreíto, no prOX1~
mo exsrcícío, a crédito no valor dessa multa.
Art. 39. Contra a cobrança do ITR.
caberá reclamação ao IBRA dentro
do prazo de 30 (tl'ill'ta) dias 'da data

de publicação dêste Decreto, 'inde-

pendentemente do pagamento ou do
depósito do valor dêsses tributos.
Parágrafo único. 0$ contribuintes
qUE, ainda não foram notificados, dl-

Art.' 79. Dentro de 10 (dez) dias
da d~ro ~és~e Decreto,_ baixará o'
lERA Instrução
Especial aprovada
pelo Senhor Ministro da Fazenda
regulamentando as
instâncias parà
instrução e julgamento da reclama.
çâo a que se refere O' artigo 3Ç,
bem assim, a cobrança êas custas de
verificações, perícias e demais diligêncías para aplicação do dispOsto
neste Decreto.
,
_
Art. 89. nste Decreto entrará ern
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1966'
1459 . da Independência e 789 da Re~

e

púclíca ,
H.

CASTELLQ BRANCO

Octiuno Bulhôes

retamente ou por edital, para paga;
DECRETO N.? b9.496 - DE 9 DE
mento do ITR, terão o prazo de 30
NOVEMBRO DE 196,6
(trinta) dias para reclamação contado a partir da data dessa notificaProrroga o prazo de que trata o â 2.~
ção.
do art. 9.9 da Lei n5' 'L 131, ae d de
Art. 4"'. A reclamação de que trasetembro de 1962, mod:!ir:ada peTa;
ta o art. 39 deverá ser dirigida ao
Lei n/;J 4.39':1, de 29 de agôsto de
Presidente do lERA e entregue na
1964.
Circunscrição referida no artigo 19•
§. 19. A reclamação Gerá instruída
o Presidente da Repúbl'ca, usancu
com o Aviso para o pagamento do da atríbtnçâo que lhe confere o. arITR, devendo conter a qualificação tigo '87, item r, da Consntuiçâo, dedo reclamante, o enderêço postal pa; creta:
ra recebimento de
notificações OU
Fica porrrogaco, até 29 de -agôsto
avisos e a exposição dos retos devidamente comprovados,
em que se de 1967, o prazo de que teata o § 2.Q
de art. 95' da Lei n.c 4.151. de 3 de
fundamenta o pedido.
§ 2Ç.
Recebida a reclamação, o setembro de 1962, modíífcade pela Lei
lBRA, conforme entender, procederá. n.c 4.390, de :::9 de agôsto de 1964.
à .vertftcacâo prevista na 'alínea "J"
Brasília, 9 de novembro de 1965;
do parágrafo' 39 do artigo 6Ç do De145.9 da Independência e 7BS da Reereto ôo. 'i92, de 26 de agôsto de 1965 . pública .
e no artigo 55 do Decreto 5'5.891, de
H. CASTELLO BRANCO
31 de março de 1965
Octavzo eiunoee
§ 39. A reclamação terá efeito suspensivo da cobrança do, ITR até noDECRETO N. 509.497 .,-------. DE 9 DE
tificação ao reclamante da decisão
NOVEMBRO DE 1966
prolatada

Art. 59. Das decisões contrárias ao
reclamante, caberá recurso voluntário para o Terceiro Conselho de CO'IL
trfbulntes, dentro do prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados
da data do recebimento da notificação, feita por AR (Aviso de Recémmento Postal), mediante garantia da
instância, a ser efetuada com depósito em dinheiro da quantia devida.
Art. 69. Deferida a reclamação ou
julgado procedente o recurso, o
lERA providenciará "ex offícío", as
retificações cabíveis.

Autoriza a Companhia de Melhoramentos de Sáo Paulo ~ indústrias'
de Papéis
funcionar scs domingos e feriados civis e religiosos.

a

o Presidente da República, usando
da atribuíçào que lhe contere o artigo 87; item 1, da consnnncão. e nos
têrmos do art. 7.9,
2.9 do R0g11lamenta aprovado pelo Decrete número
:n. 048, - de 12 de agosto de 1949, de-"
ereta:
Art. 1.9 Ficam autorizadas, em caráter permanente, a funcionar aos
ê
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domingos e feriados civis' e retígíosos,
s seções ('6 Máquinas rrabr-caçao de
~apel e celulose) a~. CD~panhla de
;M:elhoraml;!lWS de baú PaUlO - Indústria de e-apérs -, com sede e escritório à> rua 'I'ito n.. 47~, no Estado
de SãO paulo: e ;mstalaçoe~ agro-industriais, local~zaa:~s _em CaI~lras! observadas as dísposíçôes regais vigen-:
tos, sobreeudo as de prcteçào ao trabalho.
Art. 2.9 O presente decreto entrará
em vigor, na data de sua putnícação,
l'eVOgadas as disposições em contrário.
Brasilia, 9 de novembro de 1966;
1455' da Independência e 78.9 da República.
H. CASí'ELLO BRANCO
L. G. do Nascimento e Silva.

DECRETO N.9 59.498 -

DE 9 DE

NOVEIVIBRO DE 1966
Abre, pelo Ministério

obras' t-uoucas,

de

crs

da. "Viação e

o crédito especia~
560.000.000, para o fim que

esp.ecijica.

O Presidente da República, usanuc
da atríbuíção que lhe confere o art!go 87, n.c 1, da Constttuíçâo Fede!BJ, da autortzaçâo contida no artigo 1.\ da Lei n c 5.06(1, .de 5 de julho do ano em curso, puuncada no
Diárir, Ojicütl de B seguinte e retifi-

cada no de -23 de agosto subseqüente,
e tendo ouvido Co Muuaterro da Faeence e o I'r~lJI1Eal de Contado 'em
oumprtmento ao que determina o artígo 93 do Regulamenco Geral de
Ocntsbüídade Pública, decreta:

Art. 1.9 Fica aberto, pelo MInistério da Viação e Obras Puoncas, o crédito especial de Cr$ 560.JOQ"{H)J) (quinhentos e sessenta mtlhôes de cruzeiros) , para reguíarrzaçãc de despesa
da Admímstraçâo do Porto do Rio de
Janeiro, decorrente da aphcaçào do
Decreto n.v 51.570, de 19 de outubro
de 1962, que alterou o sistema de classificação de cargos
daqueia Autarquia.
Art. 2.'·· :f;stf' decreto entrará em
vigor na data da sua puoucaçâo, revogadas . as dísposicôes em contràa-ío.
Brasília, 9 de novembro de HHi6;
14~·.Çldô, Independência e. 78.9 da LV':··
pública.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
Octavio Btunôes

E:rEe-'tr'..c:IVO
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DECRETO N9 59.499 - DE 9 "DE
NOVEJ'!J:BRO DE 19-&5
Declara de utüuicuie pública a Santa
Casa de Misericórdia de Ltaiubá,
com sede em Itsiiubá, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição Federal e atendendo ao oue consta do
Processo M.J.N.I. nv 51,618, de 1962,
decreta:
Artigo único. lt declarada de utilidade pública, nos termos do art. 1Ç1,
da Lei nc 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com' o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número
5D.517, de 2 de maio de 1961, a: santa
Casa de Misericórdia de Itajuba. com
sede em ttajubá, Estado de Minas
Gerats ,
Brasilta. 9 de novembro de 1966;
1451) da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Carlos

tacaeiro« Silva

DECRETO N9 59.500 NOVEMBRO DE

DE 9 DE

1966

Aprova a' alteração introduzida nos
J!;statlltos da Inter-Americana, Ccmtpanh2a de Seguros Gerais, relativa
ao' aumen-to do capusú sccscz.

O Presidente ckt República, usando
da atríbuiçào que lhe confere o artigo B7, inciso I, da Constituição, e nas
termos cio Decreto-lei nv 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
introduzida DOS Estatutos da Interamericana, Companhia de Seguros
Gerais, com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado ôa Guanabara, autorizada a funcionar pelo Decreto número 38.642, de 24 de janeiro de 1956,
relativa ao aumento do capital SOCIal
de Cr$ 70.000.000 (setenta mühôes de
cruzeiros) para Cr$ 200.000.000 (duzentos rmlhôes. de cruzeíros) , conrorme deliberação de seus actonístas em
Assembléia Geral Extarorctinàrta, reaIízada em 16 de maio de 1968.
Art. 29 A Sociedade continuará
integralmente Sujeita as leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
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a vigorar, sôbre o objeto da autoriza-

ção a que alude aquêle Decreto.
Brasilia, 9 de novembro de 1966;
1459 da Independência e 78Q da República.
H., CASTELLO BRANCO

I!aulo Egydio Martins

DECRETO N9 59. SOl
NOVEMBRO DE

DE

9 DE

1966

Aprova as alterações introduzidas nos
Estatutos da Com-pcmtiui Fidelidade de seguros Gerais, inclusive aumento do capital social.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 87, inciso r.' da constituição; e
nos termos do Decreto-lei nc 2.063.
de 7 de março de 1940, decreta:
ATt. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da

companhia

Fidelidade

de

Seguros

Gerais, com sede na cidade de' São
Paulo, Estado de São paulo, autorfzada a funcionar pela Decreto' númeTO 14.761, de 15 de fevereiro de 1944,
inclusive aumento do capital social
de o-s 60.000.COO (sessenta milhões
de cruzeiros) para o-s 150.000.000
(cento e cinqüenta milhões de cruzeí.,
ros) , conforme deliberação de seus
acionistas em Assembléias Gerais
Extraordinárias, realizadas em 30 de
abril de 1965 e 25 de abril de J 966.
Art. 29 A Scctedada continuare. integralmente sujeita às leis e aos regutamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brásilia, 9 de novembro de 1966;
1459 da Jndependêncía e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO
Paulo Egydio ]!-Wrtins

DECRETO N9 59. 5ú2 NovEMBRO DE

atendendo. ao que consta do processo
M.J.N.I. 9.112, de 1966" decreta: '
Artigo único~,·:f': declarada de utili~
dade pública, nos têrmos do art. "19
da Lei. 91, de 28 de agôato de 1935
combinado com o art. 19 do RegUla~
menta aprovado pelo Decreto núme_
ro 50.51'i, de 2 de maio de 1961,.a
"Santa Casa de Misericórdia de Bf,
rígtri", com sede em Bírfguí, Estado
de São Paulo.

Brasília, . 9-. de novembro de 1966'
145<:1 da Independência e 7oS9 da Repú:
blica.
H. CASTELLo BRANCO
Carlos Medeiros Silva
N9 59. 5ü3 - DE
NOVEMBRO DE 1966

DECRETO

DE

Declara de utilidade pública a "Federação Bmsilelra de Associações de
. niotiotecarios", COm sede em São
Pa1tlO, Estado de São Paulo.

o presidente da República, usandó
da atribuição que lhe confere o artigo nv 87, item r, da Constituição
Federal, f! atendendo ao que. consta
do processo M~J.N .1., 53.863 de 1964
decreta:

'

Artigo único. li: declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo 19
da Lei 91, de 28 de ,agôsto de 1935,
combinado com o Art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.5J.7, de 2 de maio de 1961, a "Pederacâo .Brasileira de Associações de

Bibltotecártoa" com sede em sao Paulà
Estado de São Paulo.
Brasília, 9 de
novembro de 196$;
1459 da Independência e 78Q da" República.
H.

CASTELLO BRANCO

cono« Medeiros
'DE.9

9

Silva

DE

19€$

Declara de utilidade pública a "Santa
Casa d·e Misericórdia
de Bíriqui",
com sede em Biriçui, Estado de ·São
Paulo.
.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe corifere o artigo
87, item r, da. Constituição Federal e

DECRETO N9 59. 5{J4 -:- DE 9
NOVEMBRO DE 196'6

DE

Declara de utilidade p~bllca· o Ambu-.
latório }'Maria vtzzcc", OOm eeüe em
Campinas, Estado de São paulO.

O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo
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(669 30' SW); seiscentos e setenta e
cinco metros (675m), dezoito _graus
vinte minutos sudoeste 089 20' SW);
o quarto lado é o segmento retilíneo
que partindo da extremidade do terceiro lado, com rumo magnético de
quarenta e dois graus vinte minutos
sudeste (429 20' SE), alcança o alinhamento lado norte (N) da linha de
Estrada de Ferro Sorocebana: o quinto e último lado é o trecho, do alírrhamento supracitado, compreendido
entre o início do primeiro lado e a
extremidade do quarto lado.
blica.
Parágrafo único. A execução da
presente autorízação fica - sujeita as
H. CllSTELLD. BRANCO
estipulações do Regulamento aprovaCarlos Me.deiros Silva
do pelo Decreto nv 5-1.726, de 19 de
fevereiro de 1963' e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
DEORETO N° 59.505 - DE 9 DE
'Comissão Nacional de Energia NuNOVEi.iERO DE 1966
clear.
Art. 29 O titulo da autorização de
Autoriza o cidadão braeüetra João
pesquisa, que será uma via autêntica
Abel Filho a pesquisar feldspato e
dêste Decreto, pagará a taxo.. de quaareia quartzcsa, no município de
tro mil e oitocentos' cruzeiros .... .",
peruibe, Estado de São PaulO.
(Crg 4.300) e será válido por dois
o Presidente da República, usando (2) anos a contar da data da .transcríçâo no, livro próprio de Registro
da atribuição que lhe confere o ar.
tigo 87, nv I, da Constituição e nos' das Autorizações de pesquisa.
têrmos do Decreto-lei n» 1.985, de 29
Art. 39 jcevogam-se as disposições
de janeiro de 1940 (Código de Miem contrário.
nas), decreta:
Brasília, 9 de novembro
1966;
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
1459 da Independência e 78 9 da Re~
brasileiro João/ Abel Filho a pesqui- _pública>
sar feldspato e areia quartzosa, em
H. CASTELLO' BRANCO
terrenos. de propriedade da Mitra
Diocesana de Santos de Leão BenediBenedicto Dutra
to de Araújo Novais,' no local deno-"
minado 'I'aníguá, distrito e município
de Peruíbe, Estado de São Paulo,
DECRETO N9 59.506 - DE 9 DE
numa área de quatrocentos e setenta
NOVEMBRO DE 1966
e nove hectares e oitenta e oito ares
(479,33 ha) , delimitada por um poliAutoriza o cidadão brasile2ro ArnaldO
gano irregular que tem um vértice no
Bcrçtii a pesquisar
leucojilito no
alinhamento lado norte (N) da faixa
município
de Ciueíras, Estado de
de linha da Estrada de Ferro soroSão paulo.
cabana, trecho gantos-Juquíá, a oitocentos e vinte metros (320m) na
o Presidente da República, usando
direção de Santos, do marco do quida atríbuíçâo que lhe confere o
lômetro cento e sessenta e nove .....
art. 87, no I, da" Constituição e nos,
(Km 169)', de tal ferrovia, e oa jadoe
têrmos do Decreto-lei nv 1.9"85, de
a partir do vértice considerado, têm
29 de janeiro de HJ-qJ (Código de
os seguintes ",comprimentos e rumos
Minas) decreta:
magnéticos:' quatro mil cento é noArtigo 19 Fica autorizado o cidadão
venta metros (4,190m), trinta e _nove
brasileiro Arnaldo Borghi a pesquisar
graus e trinta minutos noroeste .....
leucofílitc em terrenos de Maria
(399 30' NW); setecentos e quarenta
Beatriz Maciel" Brotero de Barros,
e 'dois metros (742m), sessenta e seis
no imóvel ·Fazenda
Tuiuti, antigo
.
graus trinta minutos sudoeste

8'1 item I, da oonsütutcão Federal e
t~ndendo ao que consta do processo
M.J.N.I. 35.85~, de 1965, decreta:
Artigo único. J1:~e.clarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19 da
Lei 91, de 28 de agôato de 1935, combinado, com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo . Decreto número
50.517, de 2 de m2:lO de 1961, o Ambulatório "Maria Vlllac" _com sede em
Ca,mpinas, Estado de Sao Paulo.
Brasília,9 de novembro de 1966;
. 1459 da Independência e 7'89 da Repú-

o'

de
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Cristais

ou

Pelix,

no

rocei

.Anbanguera, distrito e munioípío de
Caíeiras, Estado de São Paulo, numa
área de um hectare noventa e um
ares e vinte centáares (1,9120 ha) delimitada por um polígono mtstaüneo
que tem um vértice no alinhamento
lado Este (E) da Estrada Velha Jun-

'I~RETO
N9 59.507 - DE
NOVE!>'lBIW DE 1966

9 DE

tualiza os valôres das multas pre.
Q
. vistas no Decreto n 24.643, de
de j.:lho de 1934 (Código de
Aguas) e leis complementares, szediante aplicação de coeficientes de
correçzo monetária.

10

díaí - São paulo, a duzentos setenta
e oito metros e noventa e cinco centímetros (273,95m)
no rumo magnético de .dezoítc graus e treze minutos sudeste (l89 13', S,E) do centro
o Presidente da República, usun,
da ponte da via Anhanguera, sõbre o
do da atribuição que lhe confere o
ribeirão
dos Cristais, e os lados á
partir do vértice considerado, tem os
art. 87, inciso r. da Constituição, e
seguintes comprimentos e rumos magtendo em vista o disposto no artigo
néticos: quarenta e seis metros
.
99 da Lei nv 4.3'57, de 16 de julho de
(46m) , quarenta e oito graus clnquenta e seis minutos nordeste (489 '1964, decreta:
56' NE); oitenta. e seis metros (S6m).
Art. 19 As multas previstas no De.
doze graus e quarenta e três tntnutos
ereto nc 24.B43, de lü de julho de
sudeste (12 9 43' SE); quarenta e nove
1934 (Código de Aguas) e legislação
metros (49 m) , trinta e oito graus
complementar sôbre energia elétrica
cinquenta e cinco minutos sudeste
9
passam ater, no exercício de 196"8'
(38 66' SE); o quatro (49) .Iado e
de acôrdo com o disposto no art. 9~
o segmento retilíneo que partindo da
9
da Lei nc 4.357, de 16 de julho de
(3 ) lado
extremidade do terceiro
descrito, 'com rumo magnético de cín1964, os seguintes valôres, atualizados mediante aplicação de coefícienquenta e um graus e quarenta mmutos sudoeste (51940' SW), alcança o
tes de correção monetária:
alinhamento Este (E) da Estrada ve1) Decretoin? 24.-643, de 10 de julha Jundiaí - São Paulo; o quinto
lho de 1934 (Código de Aguas) :
(59) e último lado é o trecho, do
alinhamento da rodovia citada, comArt. 189
.
preendido entre
a extremidade do
§ 19 até o-s 4.905.800 (quatro míquarto (49 ) lado e o vértice inicio do
lhões novecentos e cinco mil e oitoprimeiro (19) lado.
centos cruzeiros) e o dôbro na reín ..
Parágrafo único. A execução
da
ctdêncía:
presente autorização fica sujeita, às
estipulações do Regulamento aprova- \ TI) Decreto-lei nv 852, de 11 de
novembro de 1938:
do pelo Decreto no 51. 726, de 19 -de
fevereiro de 1963, e. da Resolucãc nv
Art. 59
.
3, de 30 de abril, de 1!l65, da Comissão
Parágrafo único - de Cr$ 49.053
Nacional de Energia Nuclear.
(quarenta e nove mil e cinqüenta e
Art. 2Q O título da autorízacão de
oito cruzeiros) a Org 4.905.800 (quapesquisa, que será uma via auiênttca
tro milhões novecentos e cinco mtl e
dêste Decreto, pagará a taxa' de treoitocentos cruzeiros);
zen tos cruzeiros (Cr$ 300) e será. váUI) Decreto-lei ne 2.676. de 4 'de
lido por dois (2) anos a contar da
outubro de 1940:
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de PesArt. 1º .••.•••.....••...•.•.••...••
quisa.
a) Cr$ 4.375.40Q (quatro milhões
Art. 3Q Revogam-se as disposições
trezentos e setenta e cinco mil e
em contrárío ..'
quatrocentos cruzeiros\;
Brasília, 9 de novembro de 1966
b) ors 8.750.S00 (oito tmtlhões seH.'.j9 da Independência e 789 da Re~
tecentos e cinqüenta mil e oitocenpública.
tos cruzeiros);
H. CAS'l'ELLO BRANco·
IV) Decreto no 41. 019, de 26 de te..
Benedicto Dutra
vereíro de 19·57:
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Mt. 178 ..

o

••

o

o

••••••••••••

o

o

000

•••

1'" de Cr$ 22.100 (vinte e dois
mil e cem 'cruzeiros) a Cr$ 221. OOD
(dU2.entos e vinte e Um mil cruzei§

ros) ;
§ 29 Cr$, 221. 000 (duzentos e vtnte
'e um mil cruzeiros) ,acrescidos doe
; 50% por mês decorrido até que a
-er.lgência seja satisfeita.
Art. 29 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasilia, 9 de novembro de '1966;
'145(! da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

otavio Bulhões
Benedicto Dutra
-DECRET~

NQ

59.508

DE

9

DE

NOVEMBRO DE 1966

concede à CARB - Carbonatos da
Bahia t.ma., tnüorizaçtio para funcionar como emprêsa de mineração.

O presidente da República, usando,
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número J, da Constituição e vendo
em vista o que dispõe o decreto-lei
número 938, de 8 de dezembro de 1938,
decreta:
Artigo único. li: concedida à CARB
- Carbonatos da Bahia Ltda., constituída por contrato social de 30 de
maio de 1966, arquivado eco número
54.621, na Junta Comercial do Estado
da Bahia, com sede na cidade de Salvador, autorizaçã-o para funcionar como emprêsa de mineração, ücandc
obrigada a cumprir integralmente o
que dispõe o § 39 , do artigo 61, do d-eereto-lei 2.627, de 26 de setembro de
1940· e demais regulamentos em vigor
'ou que, venham a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 9 de novembro de 1966;
145Q da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Benedicto Dutra

'~DECRETO

N° 59.509 DE 9 DE
NOVEMBRO DE 1966
"./"~"

Autoriza o cidadão brasileiro Clovis
Machado de Campos Filho a pesquisar calcáTio, no município de
Iporanga, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo .87, número I, da Oonstdtuiçâo e
nos têrmcs do Décreto-leí número
1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (CÓ..
digo de Minas), decreta:
Art. F' Fica autorizado o cidadão
brasileiro Clovis Machado de campos
f"jJno a pesquisar calcaria, em terrenos devolutos, no lugar denominado
sitio Sulino, distrito e munícípío de
Iporanga, Estado de São Paulo, numa
área de duzentos e quarenta e um
hectares e vinte ares t241,20 na) , delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a duzentos e um
metros (201 m) , "no rumo -magnético
vinte e Oito graus sudeste (289' SE),
do marco quuométrrco numero o.rezentos e onze, rxm 311) contando-se
a partir da cidade de Sã-a Paulo;' da
estrada que. partcnuo do quücmecro

duzentos e noventa e quatro (Km 294)
da rodovia' estadual São Paulo- Apíaí,
- díríge-se para o Bairro do Espírito
Santo e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos e trinta
e oito metros (3::;3 m j , cinqüenta -e 11m
graus e quinze minutos nordeste (51915' NE) ; trezentos e setenta e
dois metros (372" m) , . setenta e oito
graus e -quarenta minutos nordeste
(78940' NE); mil e trinta e oito metros (1.038 m) , sete graus sudoeste
(79 SW); oitocentos e quarenta e três
metros (843 m) , quarenta e um graus
e trinta minutos sudoeste (41930'
SW); quatrocentos e oitenta metros
(480 m) ; setenta e dois graus e quaTenta minutos sudoeste (72 940' SW);
mil duzentos e onze metros (1.211 m) ,
cínco graus e virite e oito minutos
nordeste (5928' NE) •
parágrafo umco. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19
de fevereiro de ,1963 e da Resolução
número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
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Art. 2º O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
oeste Decreto, pagará a taxa de dois
mil quatrocentos e vinte cruzeiros
(er:;, 2.420) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrtçâo
no livro p róprlo da Registro das Autorizações 11e Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se 'aos disposições
em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1966;
145(l. da Independência e 789 da Repúblíca.,
H.

CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO N'! 59.510 - DE 9
~OVEIv!BRO DE 1966

DE

Autoriza o oidadão brasileiro
João
Abel Filho a pesquisar areia quartzosa no mumicipic de Periuoe, Estado de São Paulo
o Presidente da 'República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87r n» I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv L985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Abel Filho a pesquisar
areia quartzosa, em terrenos de propriedade da xrttre Diocesana de Santos e de Leão Benedito de Araújo
Novais" nas . proximidades da Estação de 'I'aníguá, distrito e munícípío
de Peruíbe, E:3t-ado de São Paulo, numa área de cento e onze hectares se;
tenta e quatrc ares e vinte e cinco
eentlares (111,7425-

ha) ,

delímítada

EXECUTIVO

neo que- partindo da extremidade dosegundo /2 9) Iado, com' rumo magné~
tíco de quarenta e dcís graus e vinte:
minutos ,n~)f(j2ste (42Q 20', NW), al,
cança o aünhamento lado sul (8) da
ferrovia; o quarto (4Çl) e último iado
é o trecho do alinhamento lado sul
(8) da Estrada de Feno 8orocabal1a
compreendido entre a extremid.ad~
do terceiro (;ali) lado -e o início do
primeiro (19), lado.
Parágrafo único.'. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova..
do pelo Decreto no 51. 726, de 19 defevereiro de 1863 e da Resotucào nÚR
mero 3 de 30 de abril de 1965, da COR·
missão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via. autêntica
deste decreto, pagará a taxa de um
mil cento e vinte cruzeiros (Cl'S ... ,
1.120) e será válido por dois (2) anos
a contar da de ta da transcrição no,
livro próprio de Registro das Autonsacões de Pesquisa.
.ert , 39 Revogam-se as disposições.
em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1966'
1459 da- .Independêncía- e 789 da Re:
pública.
H, ÇASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO N9 59.511

~

DE

9

DE

NOVEMBRO DE 196·6

Autoriza o cidadão brasileiro Joseph
Niçri, a lavrar caulim no municiptode São Paulo, Estado de São Paulo.

por um quaôrflátero que tem um véra Presidente da República, usando
tice no alinhamento, lado sul (8),
da, atribuição que lhe confere o artigo
da linha da Estrada de Ferro Soro87, nv I, da Constituição e nos termos
cabana, ramal Santos-Juquiá, a tredo Decreto-lei nc 1.985, de 29 de jazentos e cinco metros (305 m) , no
sentido de quem se dirige para Peneiro de 1940 <Código de Minas) , deruibe, do marco do quilômetro cento
creta:
e sessenta e nove (Km, 169) dessa
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
ferrovia, e os lados a partir -do vér,
brasüelro Joseph Nigri a. lavrar cautice considerado, têm 05 seguintes
Um, em terrenos de propriedade de
'comprimentos e rumos magnéticos:
Nestor Reimberg, no lugar denomi'oitocentos e oitenta e sete metros
nado Estrada Velha da Conceição, dis(887 m) , quarenta e dois graus e vintrito de Parelheíroa.. município de
te minutos sudeste (429 20' SE); um
mil trezentos e dez metros (1310 mj , São Paulo, no Estado de São Paulo,
cinqüenta e cite graus e trinta mí- ;, numa área de nove hectares setenta
e sete ares e setenta e oito centíares.
nutos nordeste. (589 30' NE); o terceiro (39) lado é o segmento retilí(9,7778ha), delimitada por um polí-
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·gono irregular que' tem Um vértice, a

vinte e seis metros e trinta centtmetros (26,30m),. no rumo verdadel1'0 sessenta e cinco graus quatro mi'lutos nordeste (65 9 04' NE) do canto
~udeste· (SE) da residência d.e ~es
tor Reimberg e os lados; a partfr desse
vértice, os seguintes comprimentos- e
rumos verdadeIros: cento e noventa
'e seis metros (196m), setenta e dois
graus trinta e três minutos nordeste
(729 33NE); centro, e três metros e
quarenta centímetros 003,40m) , ,vinte
e três graus e vinte e um minutos nor-,
. deste .(23 9 '21'NE); cento e sessenta e
oito metros e quarenta centímetros
(l63,40m). setenta e nove graus cinco minutos nordeste (799 05'NE); noventa. e um metros e oitenta centímetros (91,8'Üm)., um grau dezesseis
minutos nordeste civ 16'NE); cento e
vinte e oito metros (128m) , sessenta
e .cínco graus cinqüenta e dois minutos noroeste (65952'NW); trinta e dois
metros (32m), cinquenta e um graus
trinta e
dois
minutos
noroeste
(519 32'NW); cento e trinta e cinco
metros e oitenta centímetros (l35~8I)m
trinta e l,;rêS graus quarenta e cinco
minutos noroeste (33°4'5' NW): setenta e um metros e vinte centímetros
(71,2üm), sessenta e um graus quarenta e seis minutos noroeste (61Q46'
N'V); setenta· e seis metros e quarenta centímetros <76,4úm). setenta e
'Sete -graus vinte e nove minutos sudoeste (77929'SW ) ; duzentos e três
metros e setenta centímetros (203,7{)m)
onze graus cinco minutos sudeste
(llo;'105'SE); cento e oitenta e dois
metros e oitenta centímetros
(182,80m), doze graus vinte e Um minutos sudoeste (l2921'SW) o último
lado da poligonal é o alinhamento
retilíneo, que une a extremidade do
penúltimo lado acima descrito ao vértice.de partida. Esta autorização é
outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do
código de Minas e dos arts. 32, 33, 34
e suas alíneas, além das seguintes e
de outras constantes do mesmo CÓM
digo, .não expressamente mencionadas
nest~ Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorízaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n» 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução número 3, de 30 de abril de 196:5, da 00~issão Nacional de Energia Nuclear.

Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres- públicos, na forma da lei, os
trniutos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se. o concessionário da autorização de lavra não cumprir qualquer das obrigações que lhe íncumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos
artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de Iavra.. na forma
dos artigos 39 ,e 40 do Código de
Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamcnto Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorfzaçâo de lavra terá
por titulo êste
Decreto, que
será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de Lavra, após o
pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros cc-s 600).
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 196{);
1459 da Independência e 789 da República.
H.

CA8TELLO BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO

Nv 59·.512 DE
NOVEMBRO DE 1966

9

DE

Retifica o art. 19 do decreto número
57.889, de 28 de fevereiro de 1966.
O Presidente da República, usando

da atrrbuiçâo que lhe confere o artigo 87, nc I, da Oonstitulção e nos
têrmos do Decreto-lei n91.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínas), decreta:
'
.
Art. 19'. Fica retificado o art. 19
do decreto número cinqüenta e sete
mil oitocentos e oitenta e nove ... ;;
(57.889), de vinte e oito (28) de reretro de mil novecentos e sessenta e
seis (1966), que passa a ter. a segumte redaçâo. : Fica autorizado o
Govêrno do Estado de Minas Gerais
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a pesquisar cianita, em terrenos de
sua propriedade, no lugar denominado
Intendência, distrito e município deSão Sebastião <lo Maranhão, Estado

de Minas Gerais, numa área de cento
e dois hectares e trinta ares
.
002,30 ha) , delimitada por um pare-

lelogramo cue tem um vértice nabarra do Córrego Lagrtmal da Intendência, à margem direita do Córrego
Intendência e os lados, divergentes

désse vórtice, os seguintes comprimentos e Turnos magnéticos: hum mil
metros (1.000 m) , oitenta e quatro
graus sudeste (349 SE); hum mil e

quinhentos
renta e um
Art. 29.
decreto não

metros (1.500 m) , quagraus noroeste (41 9 NW)"
A presente retificação de
fica sujeita ao pagamento

da taxa prevista pelo Códrgo de Mi-

nas, ex vi da Lei nv 31.519, de 30 de
dezembro de 1958 (Lei do Sêlo). e será
transcrito no livro próprio do Departamento Nacional da PrOdução Mi~
neral.
Art. 39, Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1966;

1459 da Independência e 7S9 da Re-

pública.
H. CASTELLO BRANcei

mi-

Benedicto Dutra.

DECRETO

NC 59.513 DE
NOVEMBRO DE 1966

área de trezentos cinqüenta e três
hectares sessenta e um ares e trinta.
centaares (353,6130 na) _delimitaoa
por um polígono Irregular que tem
um vértice na barra do córrego Ma~
noel José, no córrego Mata Cavalo
e os. lados a partir dêsse vértice,' os
seguintes comprimentos e rumos verdaôelros: quatrocentos e setenta metros (470 m) , ,quatorze graus e trinta
minutos sudoeste (141"' 30' SW); duzentos metros (200 m) , setenta e qun,
tro graus e vinte minutos SUdoeste
(749 20' SW); cento e quarenta e seto
metros (147 fi), quinze graus ê qua,"
renta minutos sudeste. (159 40' SE):
trezentos e ottenta e dois metro;
(382 fi), setenta e um graus nordes~
te (71Ç NE); ttezentos e oitenta e sete
metros (387 m) , cinqüenta e quatro
graus e dez minutos nordeste (548 10'
NE); duzentos metros (200 m) , doze
graus e vinte e cinco minutos n01"_
deste (12 9 25' NE); cento e oitenta
metros (180 mj oitenta graus e trinta minutos nordeste (80 0 30' NE) •
cento e vinte e sete metros (127 m)',
cinqüenta e oito graus e cinco minutos nordeste (589 05' NE); treaentos e setenta e oito metros (378 m) ,
doze graus e trinta minutos noroeste
(129 30' NW); trezentos e quarenta e
dois metros (342 m) , trinta e sete
graus e vinte minutos nordeste (37920'
NE); trezentos e quinze metros (315
m) , oitenta e dois graus e quinze
nutos nordeste (829 15' NE); trezentos e cinqüenta e cinco metros (355
m) , quarenta e um graus e vinte e
cinco minutos noroeste (419 25' NE1;
duzentos mecros (200 mr, vinte e cinco graus e vinte e cinco minutos nordeste (259 25' NE); duzentos e trinta e cinco metros (235 m) , norte
(N); quatrocentos e dez metros (41()
m) , quarenta e nove, graus e trinta
minutos noroeste (499 30' NW); trezentos e trinta e sete metros (337 rm ~
sete graus e trinta minutos nordes.,
te (79 30' NE) ; quinhentos e trinta
e oito metros (538 m) , trinta e doís
graus e cinco minutos noroeste (329 ()5,
NW); dois mil duzentos e sessenta e
dois metros (2,262 m) , cinqüenta e
oito graus e trinta minutos sudoeste
(58(1 30' SW); trezentos e trinta metros (330 m) , trinta e um graus vin'te minutos sudeste (319 20' SE); duzentos e noventa metros (290 m) ,
nove graus e vinte minutos sudoeste
(90 20' SW); setecentos e vinte e três
metros (623 m) .cdezessete graus e ctnqüenta minutos sudeste (179 50' SE);
quinhentos e setenta metros (570 m) ,

9

DE

Autoriza a lcominas S.,A. Bnipréea de
Jl'lineraçao a lavrar minérios de terra e de manganês no -mamícipio de
Santa Bárbara, Estado de
Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc T, tia Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica. autorizada a rcomtnes

S. A. Em prêsa de Mineração a [8,vrar minérios de ferro e de mans-anês em terrenos de propriedade ~ do
Condomínio da Fazenda Manoel José
no imóvel denominado Fazenda Ma~
noeí José, distrito de Conceição do
Rio Acima, município de Santa Bár.,
bara, Estado de Minas Gerais. numa
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1.35

DECRETO N9 59.514 - DE 9 DE
seis graus e trinta minutos sudeste
NOVEMBRO DE 1966
(69 30' SE); setecentos metros
(700
m)
dezenove graus vinte minutos
nordeste Cl99 2ú' NE); o vigésimo
Autoriza o cidadão brasileiro Manoel
quarto (24 9 ) e último lado é o segRodrigues Ferreira a pesquisar água
menta retilíneo que partindo da ex,
mineral no município de Valinhos,
tremidade do vigésimo terceiro (239)
Estado de Sáo Paulo.
lado descrito vai ao vértice de partida. Esta autorização é outorgada
o Presidente da República, usando
mediante as condições, constantes do
da atrtbuíçâo que lhe confere o ar;
parágrafo único do art. 28 do Código
tigo 8ri , nc T, da Constituição e nos
de Minas e dos artigos 32, 33, 34,. e
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
suas alíneas, além õas seguintese de de janeiro de 1940 (Código de Minas),
outras constantes do mesmo Código,
decreta:
não expressamente mencionadas nesArt. 19 Fica autorizado o cidadão
te Decreto.
•
brasileiro Manoel Rodrigues Ferreira
parágrafo único. A execução da
a
pesquisar água mineral, em terrepresente autorização fica sujeita às
nos de sua propriedade no Sitio Paestipulações d.o Regulamento aprovaraupava, dístrrto e município de Vado pelo Decreto n" 51.726, de 19 de
linhos, Estado de São Paulo, .numa
fevereiro de 1963, e da Resolução nc
área de quatro hectares cinqüenta e
3, de 30 de abril de 1965, da Comíscinco ares e cinqüenta e quatro cen,
são Nacional de Energia Nuclear.
tdares (4,5554 ha) , delimitada por um
Art 2Q O ccncessíonárto da autorí.,
polígono irregular que tem um vértização fica obrigado a recolher aos
ce a duzentos e oitenta 'e sete metros
cofres públicos; na forma da. lei, os
(287 m) , no rumo magnético de sestributos que forem devidos à União,
senta e quatro graus e cinco minutos
ao Estado e ao Município, em cumnordeste (649 05' NE) do pôsto quiprfmento do disposto no art. 68 do
lométrico trinta- e quatro mil cento
Código de Minas.
e noventa e um (Km . 34.191) junto
aos trilhos da Companhia Paulista de.
Art. 3Q Se o concessionário dá auEstradas de Ferro, no trecho São
torização não cumprir qualquer das
Paulo - Campinas e os lados, a parobrigações que lhe incumbem, a autil' dêsce vértice, os seguintes com,
torização de lavra será declarada caprimentos e rumos magnéticos: oiduca ou 'nula, na forma dos artigos
tenta e cinco metros (85 m) , oitenta
37 e 38 do Código de Minas.
e sete graus e cinqüenta e cinco miArt. 49 As propriedades vizinhas
nutos sudestel879 55' SE); cento e
estão - sujeitas às servidões de solo e
sessenta e .1.uatro metros (164 m) ,
sessenta e cinco graus .e cinqüenta
subsolo para, fins de lavra, na formá
e cinco minutos nordeste (659 55' NE) ;
dos artigos 39 e 40 do Código de Mlcento e quarenta e sete metros (147
nas.
m) ), sete graus e quarenta minutos
Art. 5Q O concessionário da autonordeste (7° 40' NE); oitenta e nave
rização será fiscalizado pelo Dopar- . metros (89 mj , setenta e nove graus
tamento Nacional da Produção Mi- 'e vinte minutos noroeste (799 211'
neral e- gozará dos favores díscrfmi,
NW); cinqüenta e oito metros (58
nados no arü. 71 do mesmo CódIgo.
m) , vinte e quatro graus e quarenta
minutos sudoeste (219 40' 'SW) .. cento
Art. 69 A autortzacâo de .Ievra terá
e noventa e sete metros (197 m) , se·
por título .êste Decreto, que será trànstenta
e sete graus sudoeste (779 SW.);
críto no livro próprio de Registro das
cinqüenta e oito metros
(5D m) ,
Autorizações de Lavra, após o pagamenta da .taxa de sete mil e oitenta vinte e sete graus sudoeste (279 SW);
cento e oito metros (l08 m) , quacruzeiros (Cr$ 7.080).
.
renta e quatro graus e vinte e cinco
Art. 79 Revogam-se as disposições
minutos sudeste (449 25' SE).
em contrário.
Parágrafo- único. A execução da
Brasília, 9 de novembro de 1966; presente autortzaçâo fica sujeita às
1459 da Independência. e 789 da Re
estipulações do Regulamento aprovapública.
do pelo Decreto no 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, erte Resolução
H. CASTEI,LO BRANCO
n.c 3, de 30 de .abrll de 1965, da CoBenedicto Dutra
missão Nacional de Energia Nuclear.
4
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doeste (6490S'SW); quinhentos e cín..
Co metros (505m) quarenta e cinco
graus dezesseis minutos noroeste (4M
16'NW); trezentos e sessenta e dais
metros (362m), três graus vinte mt..
nutos nordeste (3920'NE); quuihentQS
P. cinqüenta metros (550m). sessenta
e quatro graus seis minutos nomeste
(64906' NW); duzentos e vinte metros
(220m) vinte e oito graus vinte e otto
minutos sudoeste (289 ,28' SW); quaBrasília, 9 de novembro de 1966;
trocentos e OItenta metros (480m)
145Ç1 da Independência e 78Ç1 da
trinta e cinco graus trinta minutos
pública.
noroeste (35Q30' NW); o décimo ter ..
cerro lado é o segmento retilíneo
H. CASTELLO BRANCO
que partindo da extremidade do de.
Renedicto Dutra
cimo segundo lado,
descrito; com'
o rumo magnético de oitenta e cinco
graus quarenta minutos sudeste (859
DECRETO NQ 59.515 - DE 9 DE
40' SE) alcança a margem direita do
NOVEMBRO DE 1966 ([;
córrego Fundo; o décimo quarto e úl'tímo lado é o trecho da margem - 'li.
Autoriza à cidadão brasileiro Sérgio
reita do córrego Fundo compreenttí,
August{J. de Oliveira Pinto a pesquido enfi-e a extremidade do décimo
sar calcário, no município de Guaterceiro lado e o vértice de partida.
piara, Estado de São paulo.
Parágrafo único. A execução da
O Presidente da República usando presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento apro..
da atribuição que lhe confere o art.
87, nc I; da Constituição e nos têrvado pelo Decreto n 951. 72'6, de 19 de
mos, do Decreto-lei nc W85, de 29 de
fevereiro de 19'63, e da Resolução
janeiro de 1940' (Código de Minas), CNEN nv 1-63. de 9 de janeiro de 19B3,
decreta:
.
da Comissão Nacional de Energia NuArt. 19. Fica- autorizado o Cidadão clear.
Art. 29. O título da autorização de
brasrleírn Sérgio. Augusto de Olíveíra
Pinto a pesquisar calcário em terre- pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de dois
nos de sua propriedade -no lugar demil duzentos e cinqüenta cruzeiros
nominado Bairro dos Cravos, distrito
(Cr$ 2.250) e será válido por dois (2)
e município de Guapíara, Estado de'
anos a contar da data da transcrição
São Paulo, numa área de duzentos e
no livro próprio de Registro das Auvinte quatro hectares e oitenta ares
torizações, de Pesquisas.
(224,8q ha) e delimitada por um polígono Irregular que tem um vértice
Art. 39. Revogam-se as disposições
na barra do córrego do Paiol' Velho,
em contrário.
na .margem direita do córrego Fundo,
Brasília, 9 de novembro de 19fj6;
os lados a partir dêsse Vértice, os se1450 da Independência e 7SQ da Reguintes cumprimentos e rumos magnéticos: noventa e um metros (91 mj , publica.
quinze graus dez minutos sudoeste
R. CASTELLO BRANCO
05 910' SW); oitenta e cinco metros
Benedicto Dutra
(85m) , vinte e sete graus trinta e nove minutos sudeste (27939'SE); seiscentos e, quinze metros (615m) , seDESCRET'O N9 59.516 - DE 9 DE
tenta e três graus quarenta e, quatro
. NOVEMBRO DE 1966
minutos nordeste (73944' NE); cento
e sessenta e cinco metros Clôõm) , vinAutoriza. a cidadã brásileira Anésia
te graus nove minutos noroeste (20909
Soares Cunha e pesquisar
águas
NW); quinhentos e trinta metros (530)
marinhas nó mumicuno de J equitisetenta e quatro graus vinte e sete
nturnha, Estado de Minas Gerais.
minutos nordeste (74927'NE); dois mil
2030m)" sul (8);
e trinta metros
seiscentos e trinta metros (S30m) sesO Presidente da República, usando
senta e quatro graus seis minutos sud atribuição que lhe contere o artígo

Art.. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma vía autêntica
dêste Decreto, pagará a taxe, .de tre~
zentos cruzeiros (Cr$ 300) e será vá,
lido por dois (2) anos a contar da
data da transcrtçãc no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3i? Revogam-se as disposições
em contrárío.

Re-
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mos do Decreto-lei ue 1.985, de ,29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art , I? - Fica autorizado o cida~reta:
Art ll? Fica autorizada 3; cidadã . dão brasileiro Raymundo Bôaventura
Leite a pesquisar magnesita em terbtasilêira nnésia ~cares Cunha a pes. r águaS mármhas em terreno de
renas de propriedade de Bartolomeu
.q~~sa·ropriedade?O .lugar den?l?i?ado Leite Ribeiro no imóvel denominado
~ nt~ Antônio distrito e mumciprç de Fazenda gabelê, distrito de Bem-Bom,
J:qUitinhonha, Estado de Minas Gemunicípio de Casa Nova, Estado da
is numa área de quarenta e quatro
Bahia, numa área de cem hectares
. ~etares (44 ha) delimitada par .um
(100 ha) , delimitada por um 'quadrado
retângulo, que tem um vérti'?B a cento
de hum mil metros (1000m) de lado,
e noventa e seis metros e trmta e um
que' tem um vértice a novecentos e
centímetros ~1g.6,31m) no rumo magtrinta metros (930m) , no rumo magnético de setenta e dois graus noronético de oitenta e cinco graus e trineste (72l? NW) na b.ar~·a do c:ór~el;?o
ta minutos sudoeste (85930' SW), do
,Aroeira na margem direita d.o rtbeirào canto sudoeste (SW) da casa do sesanto Antonio e os lados divergentes nhor Manoel Ferreira e os lados di. dêsse vértice,' os seguintes compra- vergentes dêsse vértice, os seguintes
mentes e. rumos magnéticos: quatro rumos magnéticos: dez graus noroescentos metros (400m), trinta. e cinco te 009 NW); oitenta graus sudoeste
graus noroeste (3-5l? 'NW); mil e cem
(8~Ç SW).
metros H.100m), cinquenta e cinco
Parágrafo único. A execução da
graus sudoeste (559 SW).
presente autorização fica sujeita às
parágrafo único. A execução da
estipulações do Regulamento aprovapresente .autorização fica sujeita às
do pelo Decreto número 51.726, de 19
estipulações do Regulamento aprovade fevereiro de 1963, e da Resolução
do pelo Decreto n 951. 72ü, de 1~ de !enúmero 3, de 30 de abril de 1955, da,
vereíro de lS'63 e da Resolução ~. _3
Comissão Nacional de Energia. Nude 30 de abril de 1965 da Comíssâo
clear.
Nacional' de Energia Nuclear.
Art. 2l? O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
Art. 2Q • O titulo da autorização de
dêete Decreto, pagará a taxa de hum
pesquisa, que será uma via autêntica
deste Decreto. pagará a taxa de qua- mil cruaeíros (Cr$ 1.000) e será
trocentos e quarenta cruzeiros
.
válido por dois (2) anos a contar da
.(1'$ 440) e será
válido por dois (2)
data da transcrição no livro próprio
anos e contar da data da transcrição de Registro das Autorizações de Pesno livro próprio de Registro das Au"- quisa.
torizações de Pesquisa.
Art. Sv Revogam-se as disposições
'Art. 39. Revogam-se as dlsposíçóes em contrário.
em contrário.
- Brasília, 9 de novembro de 1966;
145l? da Independência e 78Q da ReBrastlía, 9 de novembro de 19'66;
pública.
1459 da Independência e 789 da Republica.
H. CASTELLO BRANCO
I! I da constituição e nos têrIT!-03
87, n ecreto-Iei ns 1.98'5, de .29 de Jado. e
D de
n
l r1940
o ·(Código de Minas) . ce-

Benedicto Dutra

DECRETO Nv 59.517 -

Benedicto Dutra
DE

9

DE

NOVEM-BRO DE 19-56

DECRETO Nv 59.518 NOVEMBRO DE

DE

9

DE

1966

Autoriza o ctaaaâo
brasileiro Raymundo Bôaventura Leite a pesquisar
msumesita no município de
Casa Nova, Estado da Bahia.

Autoriza o cidadão brasileiro Avistoteles Pires de Oliveira Pinto a pesquisar mznério de aUTO no municipio .de rírmmo Alves, Estado da
Bahia.

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
27, nv J, da Constituição e nos têr-

O Presidente da República usando
da abríbuicào que lhe confere o art.
87, nv I, da Constituição e nos têr-
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mos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de

1940

(Cdlgn de Minas),

decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Artstoteles Pires de Oliveira Pinto a pesquisar minério de ouro
em terrenos de sua propriedade no lu.,
gar denominado Serra Torta na zona

EXECUTIVO

DECRETO N9 59.519 NOVEMBRO DE 19ô6

DE

:1

DE

Autoriza o cidadão brasileiro A1'thuí"
Wigder Kaufjmann a pesquisar
feldspato e quartzo, no munic-ipio de
São
Sebastião, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, l13ando
da atribuição que lhe confere o artigo
8'7, nv I, da Constituição e nos têrtares e dezenove ares (64,19ha.), delimos do Decreto-lei nc 1.985, de 29, de
mitada por um polígono irregular, que
janeiro de 1940 (Código de Minas),
tem um vértice a sessenta metros
decreta:
(BOm) no rumo magnético Um grau
Art. 1Q Fica autori;~do o cidadã.o
e quarenta e. cinco minutos. sudoeste
brasileiro' Arbhur Wígder Kauffmann
(1945' SW) do marco dó quilômetro
à pesquisar feldspato e quartzo, em
cento €' dezenove (Km 119) da rodoterrenos devolutos, no lugar denornívia Ba-51, interligando Ilhéus a Vitb~
nado Enseada, distrito e mumcípio de
Tia da Conquista, e os lados,' a partir
são' Sebastião, Estado de São Paulo,
dêsse vértice, os seguintes comprimennuma área de cinqüenta hectares
tos e rumos magnéticos: quatrocensessenta e oito ares e quarenta centos quarenta e cinco metros (445m);
tiares (50',6840 ha) , delimitada por
cinqüenta e dois graus sudoeste
um polígono ,mistilíneo que tem um
(52(l .sE); trezentos e vinte e cinco
vértice no final da poligonal, que
metros (325m),
trinta e oito graus' partindo do marco quilométrico dusudoeste (389HW); mil trezentos oizentos e vinte e quatro (Krn 2~4) da
tenta e dois metros e oitenta centiestrada de rodagem Caraguatatuba metros
(1.3-'82,SOm), sessenta e sete
São Sebastião, assim se define, por
seus comprimentos e rumos magnégraus cinqüenta e três minutos no....
ticos: cinqüenta metros (50 m) , sesroeste C67953'NW); seiscentos cinsenta e cinco graus' nordeste (65~
qüenta e seis metros (656m). trinta
NE); setenta e sete metros (77 m) ,
e oito graus nordeste (389 NE); oitovinte graus noroeste (200 _ NW); a
centos oitenta e cinco metros (385m),
partir dêsse vértice, a poligonal encinqüenta e dois .graus sudeste (529SD
quarenta e sete metros e cinqüenta, volvente da. área de pesquisa, assim
se define, por seus comprimentos e·
centímetros (47,50m), trinta
oito
rumos magnéticos: setenta e sere megraus nordeste (3'89 NE).
tros (77 m) , vinte graus sudeste (209'
Parágrafo
único. A execução da
SE); novecentos metros (900 m i , sul
presente autorização fica sujeita às
(8)' quatrocentos e dezesseis metros
estipulações do Regulamento aprova(416' m) , oeste (W); oitocentos e oído pelo Decreto número 51.726, de 19
tenta e dois metros (8.82 m) , dezotto
de fevereiro de 1963. e da Receluçâo
graus noroeste (l8 Q N"W) ; o l~o mlsnv 3, de 30 de abril de 19S5, da Comía.,
tilíneo da poligonal é alm:t:a do
são Nacional de Energia Nuclear.
preamar médio, no Oceano Atlàntlco
e compreendida entre a extremidade
Art. 29 O título da autorização de
do último lado acima descrito e o
pesquisa, que será uma via autêntica
vértice de partida.
dêste Decreto, pagará a taxa de seísparásrafo único. A execução da
centos e cinqüenta cruzeiros
.
presente autorização fica sujeita às
(Cr$ 650) e será válido por dois (2)
estipulações do Regulamento aprovaanos a contar da data da transcrição
do pela Decreto n« 51.726, de 19 de
no livro próprio de Registro das Aufevereiro de 19'63, e da Resolução nütorizações de Pesquisa.
mero 3, de 30 de- abril de 19'65, da
Art. 3'1 Revogam-se as disposições
comissão Nacional de EnergIa Nuem contrário.
clear.
Brasília, 9 de novembro de 1966;
Art. 29 O título da autorlzação de
1459 da Independência e' 78Q da Repesquisa, que será mpa via autêntíca
pública.
dêste Decreto, pagara a taxa de quiH. CA8TELLO BRANCO
nhentos e dez cruzeiros cors 510) e
será válido por dois (2) anos a conBenedicto Dutra

do Rio do Meio, distrito e município
de Firmino Alves, Estado da Bahia,

numa área de sessenta e quatro hec ...

e
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tal' da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações.
Arr. 39 Revogam-se as dispcsícõea
em contrário,
Brasília, 9 de novembro de 1866;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Benedicto Dutra
DECRETO· N9 59.520 NOVEMBRO DE 1966

DE

9 os

Autoriza o c i d a dão brasilein Aly
Procópio Torres a pesquisar feldspato, no município de Santa ~{i;!aria
de Itabira, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo

B7, no r, da Constituição e nos têr-

mos do Decreto-lei n» 1,9-35, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art, 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Aly Procópio Torres a pesquisar feldspato, em terrenos de sua
propriedade, no imóvel denominado
Fazenda Ponte .da Raiz, distrito e
município de Santa Maria de Itabíra
Estado de Minas Gerais, numa áre~
de onze hectares e cinqüenta ares
(11,50 ha) . delimitada por um poligano irregular, que 'tem um vértice a
cento e sessenta metros e setenta e
seis centímetros 060,76 m) , no rumo
verdadeiro de oitenta e seis graus e
cinqüenta e um minutos noroeste
(86Q51' NW), da barra do córrego da:
Venda no Rio Tanque e os lados a
partir dêsse vértdce, os segumtes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e dezesseis metros e setenta 1;: alto
centímetros. (116,73 m) , quatro graus
e vinte e três minutos sudoeste (4923'
SW); cento e treze metros e· dez
centímetros (83,38 m) , um grau e
trinta e 'cinco minutos sudoeste (I1r;>
35' SW); cento e sessenta metros ..
(160 .m) , oitenta e nove graus cínqüenta e oito minutos noroeste (BUr;>
53' NW); quatrocentos' e sessenta' e
sete metros e setenta centímetros ...
(467,70 m) , treze graus e quarenta e
dois minutos noroeste 03 Q42' ~TW);
duzentos e sessenta metros (2UO m) ,
setenta e seis graus e vinte minutos
nordeste (769 20 ' NE); sessenta e dcís
metros e cinqüenta e sete centímetros (62,57 .m) , vinte e dote graus e
quatorze minutos sudeste (22914' SE);
. oitenta e três metros, e trinta e otto
centímetros (83,38 m) , um grau e

139'

trinta e oito minutos sudeste (1938'

SE); o oitavo e último lado é o seg-

mento retilíneo que partindo da' extremidade do sétimo lado descrito
alcança o vértdce de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às'·
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.723, de 19 de
fevereiro de 1933, e da Resolução
nv 3, de '30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclea,r.
Art'.' 2Q O tít~lo da autorização de'
pesquisa, que será uma via àutêntdca
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprtode Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposiçõesem contrário.
Brasília, 9 de novembro de lS{)'Ô;
1459 da Independência e 789 da República,
.
H.

CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO

N9 59.521 NOVEMBRO DE 1956

ns 9 DE

Autoriza ocidadâo ·brasileiro HélioCurto a pesquisar calcário e rninério ele mumçamês, no municI'pio de
Eldorado Paulista, Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, usando,
da atribuição que lhe confere G artigo87, n? I, da Constituição e nos termos
do Decreto-lei número 1.985, de 29'
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art_ 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Hélio curto a pesquisar calcário e minério dê manganês em terrenos de propriedade de Iztdro Lavrador Lobo e herdeiros de Sebastião Hilário Antunes e Bento Hítá'no Antunes no lugar denominado Hüárto e
Engenho, distrito de Braço, munícípio de, Eldorado Paulista, Estado de
São Paulo, numa' área de cento e 8CS~
senta e sete hectares trinta e dois
ares e cínquenta centíares (167,3250ha) , delimitada por um polígono
místdlíneo, que tem um vértice a hum
mil .novecentos e noventa e sete metros e trinta centímetros <1997,30 m) ,
no rumo magnético de trinta e, sete
graus e quatorze minutos sudoeste'
(3'7 Q14' SW), da confluência do Rio

ATOS DO PODER EXECUTIVO

1.40

Batata! no Rio Ribeira e os láctoa a
.partír dêsse vértice, os seguintes com.prlmentos e rumos magnéticos: sessenta e sete metros (67 m) , quarenta
.e um graus e cínquenta e um minutos sudeste (41951', SE); duzentos e
trinta e seis metros (236 nn, doze
graus e trinta e cinco minutos sudeste (12935' SE)' hum n1ÍI cento
e noventa e cinco' metros n195 m)
vinte e oito graus e vinte mmutos sudeste (28920' SE) ; quatrocentos .e
vinte e oito metros e setco'c e sers
-centímebros (428, 76 m) , seis graus e
trinta e oito minutos sudoeste «5938'
SW)· trezentos e sessenta e cinco
'metrôs. (365 m) , quarenta e quatr_o
graus e cinco minutos sudoeste .(~49<>'
SW);- hum mil, quinhentos e oitenta
e oito metros e dez centímetros (1588,10
m) , cínquenta e um graus e trinta e dois
minutos noroeste (51932' NW); o sétimo e último lado é a margem' direita do Rio Batatal desde a axtreenídade do sexto lado descrito ate o vértice
de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. ~j26 de 19
de fevereiro de 1963 e da Resolução
número 3, de 30 de abril. de 1965 da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autênttca
dêste Decreto, pagará a taxa de hum
.mil seiscentos e oitenta cruzeiros
(Cr$ 1.680) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da trans-'
-crlçáo no livro próprio de Registro
das Autorizações 'de Pesquisa.
Art. 3º Revogam-se' as disposições
-em contrário.
_.
Brasília, 9 de novembro, de 1966;
.145° da Independência e 78? da Re'pública.
H.

.

CASTELLO

BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO N9 59. 522

~ DE

,9 DE

Nr.VEM:BRO DE 1966,
Autoriza o cittadão brasileiro Sínéeio
Borges a -nes-nusar bauxita e argila
no mumicipio de Caldas, Estado de
Minas Gerrns .

o Presidente da República, usando
.da atríbuíção que. lhe confere o ar.tigo 87, ns I, da, Constituição e cos

têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mt

nas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasüeíro Sínézio Borges. a pesquisar
bauxita e argila em terrenos de. sua
propr-iedade no lugar denominado Ma:.
ranhâo ou Laranjeiras, distrito e mu,
mcípto de Caldas, Estado de Minas
Gerais, numa área, de dezesseis hectares (16 na) I, delimitada por um
polígono irregular, que tem um vér-,
tice a duzentos e vinte e três metros
e setenta e quatro centímetros (223,74
m) , no rumo magnético de setenta
e um graus e trinta minutos sudeste
(719 30' SE) cio canto sudeste (SE)
da sede do imóvel Maranhão ou Laranj eiras e os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: trinta e oito me,
tros e trmte centímetros (38,30 m) ,
dezesseis graus e quinze minutos nordeste (169 15 NE); trinta' e seis metros (36 m) , treze graus e quinze mínutos nordeste (139 15' NE); .duzent0.3 e dezenove metros e cinqüenta
centímetros (219,50 m) , seis graus e
quinze minutos nordeste (6 9 15' NE);
trezentos e nove metros e sessenta e
cinco centímetros (309,65 m) , oito
graus e trinta mínutos nordeste (8 930'
NE); oitenta e um metros (81 m) ,
quatorze graus e quinze minutos nordeste (14<:' 15' NE); noventa e três
metros- (93 m) , vinte e oito graus no,
roeste (28<:' NW);' vinte e três metros
e setenta e cir:co centímetros (23,75
m) , vinte e um graus e trinta mintr...
tos noroeste (219 30' NW); noventa
e cinco metros e setenta e cinco centímetros (95,"/5 m) , vinte graus 'e
trinta minutos noroeste (209 30' NW);
noventa e dots metros (92 m) , trinta
graus sudoeste (30<:' SW); cento e dezesseís metros (116 m), dezenove graus
e trinta minutos sudoeste (199 30'
SW); trezentos e sessenta e sete metros .e cinqüenta centímetros (367,ZO
m) , oito graus e trinta' minutos SU.. doeste (89 30' SW); cento e quarenta
metros (140 m) , cinqüenta e sete
graus e quarenta e cinco mmutoa au,
doeste (579 45' SW); duzentos e setenta e seis metros e vinte centímetros (276,20 rru , vinte e cinco graus
noroeste (259 NW); cinqüenta e seis
metros e dez centímetros (56,10 m) ,
cinqüenta e sete graus e quarenta e
cinco minutos sudoeste (57? 45' SW);
sessenta e cinco metros e vinte e cinco
centímetros ~60,25 m) , cinqüenta e
seis, graus e trinta minutos sudoeste
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87, nc I, da Constituição e nos têr(560 30' SW); tnnta e seis metros
e noventã cenumetrcs (36,90 mj , cínmos do Decrete-lei nv 1.9'&3, -de 29 de,
ql1enta e quatro graus e trinta mínujaneiro, de 1940 (Código de Minas).
tos sudoeste (549 30 SW); sessenta e
decreta:
dnco metros e dez centímetros (65,10
]11), quarenta € nove graus e trinta.
Art. 1Q Fica autorizado o Governo
minutos sudoeste (49Q 30' SW); cento
do. Estado .~e Minas Gerais a pese três metros (103 m) , trinta e três
quisar ciamta e grafita em terrenos
graus .sudeste l.33 Q SE); quarenta e
devolutas do Estado e de propriedade
seis metros (46 m) , oitenta graus
de Washington Pinheiro Costa e ounordeste (SOQ NE); trinta metros e
tros no lugar denominado Capivarl
quarenta centímetros (30,40 m) , quadistrito e município de Minas Novas:
renta e cinco graus e trinta minutos
Estado
de Minas Gerais, numa área
sudeste (<t5Q 30' SE) ~ quarenta e 'Um
de quatrocentos e setenta e seis necmetros e oitenta centímetros (41,80
tares e. se:tenta e cinco ares (476,75m) , quarenta e quatro graus sudeste
~a.), delimitada por um polígono nüs(449 SE); cento e quarenta metros
(140 m) , cinqüenta e um graus su, . tdlíneov que tem um vértice na barra
do córrego Tibuna ou Tribuna no rIdeste (519 SE); trinta e seis metros
beírâo da Fôlha e os 'lados a oarttre sessenta centcmetrcs (36,60 m) , cindêsse vértice, 'os seguintes comprrqüenta e quatro graus e trínta minumentos e rumos magnéticos: dois mil'
tos sudeste /549 30' SE); duzentos
.
seiscentos e cinqüenta metros
quarenta e quatrometros e vinte cen(2650 m) , cinqüenta e nove graus e
tímetros (244,20 m) , oitenta e nove
quarenta m i n ut o s noroeste (59°40'
graus sudeste (89° SE); o vigésimo
NW); um mil e duzentos metros
quinto (2 QO) e último l'ado é O seg(1200 m) , oitenta graus sudoeste <uO ç '
mento retilíneo que partindo da exSW); dois mil metros (2000 m) , tnntremidade do vigésimo quarto (24\')
ta graus sudoeste (309 SW); o quar"lado descrito vai ao vértice de par;
to (49) e último lado é o trecho da
tida.
margem esquerda do córrego Tibuna
Parágrafo único. A execução da
ou Tribuna compreendido entre a expresente autorização fica sujeita às
tremidade do terceiro lado descrito e
estipulações do Regulamento aprovaa sua barra no ribeirão da Fôllla.
do pelo Decrete nc 51. 726" de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução núParágrafo único. A execução da
mero 3, de 30 de abril de 1965, da Copresente autorização fica sujeita às
missão Nacional de Energia Nuclear.
eatípulações . do Regulamento aprova ~
do pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
Art. 2Q O título da autorização de
fevereiro" de 19"63 e da Resolução nupesquisa, que será uma via autêntica
, dêste Decreto, pagará a taxa de tremero 3 de 30 de abril de 1965 da coaentos cruzeiros (Crg 300) e será
missão Nacíonal de Energia· Nuclear.
transcrito no üvro próprto de Registro
Art. 29 O título da autorização de'
das Autorizações de Pesquisa.
pesquisa, que será uma via autêntica
Art. 39 Revogam-se as disposições
dêste Decreto, não fica sujeito a paem contrário.
g.amento da taxa prevista pelo artígo 17 do parágrafo 'lQ do Código de
Brasília, 9 de novembro de 1966'
Minas, ex vi da Lei no 31.519, de 30'
145Q da Independência e .78Q dá. 'Re~
de dezembro de 1958 (Lei do gêlo) . e
pública.
será valido por dois (2) anos a conH. CASTELLQ BRANCO
tar da data da transcrição no livro
Benedicto Dutra
próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as díspostções
DECRETO NQ 59.523 - DE 9 ,DE
NOVEMBRO DE 1966
em contrárío ,
Autoriza o Govêrno do Estado de
Minas Gerais a pesquisar cianíta e
grafita, no município de Minas Novas, Estado de Minas Gerais.
.

o presidente 'da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo

Brasília, 9 de novembro de 19'6'6;
1459 da Independência e 789 da Re-'

pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Benedicto,

Dutra
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'DECRETO N9 59.524 -

DE

9

DE

NOVEMBRO DE 1966

Autoriza o Governo do
Estado de
Minas Gerais a pesquisar cumita e
grafita no. município de Minas Ge-'
Tais, Estado de Minas Gerczs .

O Presidente da República, usan-do da .a.trfbuiçâo que lhe confere o

E"XÉCUTIVO

DECRETO NQ 59.525 - DE 9
NOVEMBRO DE 1966

I!E

Autoriza a Companhia ,de Mineração
Serra da Moeda a lavrar 1mnério ele;
ferro, no 1l!uniciPio ,de Oliven'(J" Es~

tsuio de Mmas Gemzs.

O Presidente da República, usando
da atríbuição que lhe confere o :n·t.i~
go 87, nv r, da Oonstituíçào 2 110S têr.,
têrmos do Decreto-lei nv 1.935, de
J:!1os -do Decreto-lei ~Q .1.985, de 29 de
. 29 de janeiro de 1940
(Código de
janeiro de -1940 CCOdIgo de Minas)
Minas), decreta:
decreta:
'
Art. 19 Fica autorizado o GovêrArt.
1Q
Fica
autorizada
'a
Compa~·
no do gstado de Minas Gerais a pesnhia de Mineração Serra da Moeda a
-quisar ciamta e grafita em terrenos
lavrar minério de ferro, em terrenos
devolutas e de propriedade de Wasde sua propriedade, no imóvel denn,
hington Pinheiro Costa e outros no
lugar denominado Capivari, distrito minado Fazenda do Retil'O-Bananal
distrito de Morro do Ferro, Município
e município de Minas Novas, Estado
de Oliveira, Estado de Minas Gerais
de Minas Gerais, numa área de dunuma área de trezentos e dezessei~
zentos e trinta e nove
hectares e
hectares
e sessenta e quatro ares '"
trinta e três ares (239,33 ha) , deli(316,64 ha) , delimitada por um pclígn,
mitada por um retângulo, que tem no
irregular, que tem um vértice a
'um, vértice a cento e oitenta metros
seiscentos e dez metros <610 m) , no
(lSam) no rumo magnético de oirumo verdadeiro de vinte e cinco graus
tenta. graus sudoeste (80 9 SW) da
e vinte minutos sudoeste (25~'2{)' SW).
'barra do ribeirão da Fôlha no rlbetdo canto sul (8) da sede 'da Fazenda
rão Setubinha ou Grande e os lados
de Dinancy Ribeiro da Silva e os la-dtverg'entes dêsse vértice, os seguindos a partir dêsse vértice, os segutntes comprimentos e rumos magnétites comprimentos e rumos verdadeicos: -mil e duzentos metros (l.2{)Om). ros: duzentos e oitenta -e sete metros
oitenta graus
sudoeste (809 SW);
(287 m) , cinqüenta e quatro graus e
.dois mil seiscentos e trinta metros
quarenta minutos sudoeste (54Q40'
(2. 630m) , vinte e nove graus sudoesSW); trezentos e cinqüenta metros
te (299 SW).
(350' m) , oitenta e dois graus e trinta
Parágrafo único.
A execução da
minutos noroeste' (82930' N\V); seis'presente autorização fica sujeita às
centos e sessenta e cinco met.ros
estípulaçôes do Regulamento apro(665 m) , doze graus e vinte e ctncc
vado pelo Decreto 119 51.726, de 19 de
minutos sudoeste 02 925' SW): mil
fevereiro de 1963 e da Resolução núduzentos e sete metros (1.207 m) , setenta e quatro graus sudeste (749 SE);
mero 3, de 30 de abril de 1965, da
mil duzentos e quatro metros ...
'Comissão Nacional de Energia Nuclear.
'
(1.204 m) , oitenta e seis 'graus sudesArt, 29 O título da autorização de ~ te (86'? SE) ~ quinhentos a-sessenta e
cinco metros (565 m) , setenta e um
.pesquísa. que será uma via autêngraus e trinta minutos nordeste (71930'
tica· dêste Decreto, não fica sujeito
NE) ; seiscentos e oitenta metros
a pagamento da taxa prevista pelo
(680 m) , dezessete graus e cinqüenta
art. 17 do parágrafo 19 do Oódtzo de
e cinco minutos nordeste (l7'!55' NE);
Minas, "ex vi" da Lei n» 31.519; de
quatrocentos e noventa e cinco metros
30 de dezembro de H!'5.g (Lei do Selo)
(495m)" sessenta e cinco graus e cíne será válido por dois (2) anos a
qüenta e cinco minutos noroeste ...
contar da data da transcrição no
(65955' NE); duzentos e vinte metros
-livro próprio, de Registro das Auto(220 m) , dezessete graus .e cinqüenta
rizações de Pesquisa. .
minutos noroeste (17%0' NW): oitoArt. 39 Revogam-se as disposições
centos e trinta e três metros (833 m) ,
em contrário.
oitenta e quatro graus e vinte minutos
Brasília. 9 de novembro de 1966;
noroeste (84920'. NW); duzentos e sere
'1459 da Independência e 7S9 da Remetros (207 m) , quarenta graus e vin'pública.
te e cinco minutos sudoeste (40925'
SW)· mil e doze metros (1. 012 m) ~ H. CASTELLO B~ANCO
oitenta e seis graus e vinte e cinco mtBenedicto Dutra
art. 87, nv I, da Constituição e nos
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)lutos sudoeste (86 925' SW); oitocentos e dez metros (810 ~), oite.nta e
cInco graus e trinta e cinco minutos
noroeste (85 935' NW~. Esta autorizaçá o é outorgada mediante as conuíções
constantes do parágrafo Úl11CO do' artígo 28 do código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
parágrafo único. ~ execução da presente autorização .nca sujeita às. estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de ie,;,
vereiro_ de 1963 e da Resolução nv 3
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia NUclear.
Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigado a recoíner aos cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos a União, ao
Estado e ao Municipio, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionãno da autorização não cumprír qualquer das
.obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos arts. 37 e 38 do
Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de sole e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
{! gozará dos favores discriminados no
art. '71 do mesmo Código.
Are. 607 A autorização de lavra terá
por título êste decreto, .que será trariacrlto no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após o paga-·
menta da taxa. de seis mil trezento~ e
quarenta eruzen-os «irs 6.340).
Art. 79 Revogam-se as dísposlçôes
em contrário.
.
~
Brasília, 9 de n-ov-embro de 1961':>";1459
da Independência e 781" da- República.
H.

CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

tigo 87, item I, da. Constituição, de..
ereta:
Art. 19 Fica incluída na relacâo
constante do item 11 do artigo 19 ~ do
Decreto nv 54.015, de 13 de julho da
19134, a- série de classes de Técnico
de Administração, a qual fica excluida da relação constante do artd..
go 11) do .necreco nv 55.0D4, de 13 de
novembro de 1964.
Art. 29 O disposto neste decreto
vigora a partir de 19 de junho de
1964, revogadas _as díspostções em
contrário.
~

Brasília, 9 de novembro de 196B:
145 9 da Independência e 789 da Re..
pública.
H.

CASTELLO· BRANCO

Carlos Medeiros Silva
Zilmar de Araripe Macecto
Ademar de Queiroz
Juracy Magalhâes
Octavio Bulhões
Juarez Távora
Severo .munmâee Gomes
Guilherme Canedo Magalha.elt
L. G. do Nascimento e 'Silva
Eduardo Gomes
Raymundo de Britto
Paulo Egydio Martins
Benedicto Dutra
Roberto Campos
João Gonçalves de Souza

DECRETO N9 59.527 ~

NOVEMBRO DE

Autoriza o cidadão
Martins Moreno
rio de manganês
Alto Paraíso de

coio».

DE 9 DE

1966

brasileiro Joaquim
a pesquisar minéno município de
Goiás, Estado âe

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nv I, da Constituição e nos termos do Decreto-lei nc 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) , 'decr~a:
Art. 19 Pícarautorlzado o cidadão

DECRETO N9 59.526 N-oVEMBRO DE

!43

DE 9

D~

1966

Retifica os Decretos ns. 54.015, (fe
13 de julho de 1964, e 55.004, de
13 de novembro de 1964.

O Presidente da República usando
da atríbutçâo que lhe confei'e o ar-

brasileiro Joaquim Martins Moreno a
pesquisar minério de manganês em
terrenos de propriedade de João Sandre no imóvel Fazenda Palmeiras
distrito e município. de Alto Para.is~
de Goiás, Estado de Goiás, numa
área de duzentos hectares (200 ha) .
delimitada por um retângulo que terr::.
um vértice a novecentos metros ....
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(499",6410 naj , delimitada pot \lrnpoli_
gono irregular, que tem um Vértice a
dois mil novecentos sessenta e CInco
metros e vinte e oito cenUmetros.
(2.965,28m) no rumo magnetíco ce
de Sâo João D'Aliança para Veadeicinqüenta e· seis graus treze n~inutos
1'08 e os lados divergentes dêsse vére
dez segundos sudeste (569 l~~'lO" SE)
tice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros (1.00Qm), do canto nordeste (NE) da casa sede
Oeste (W);" dois mil metros (2.0üOm>, , do, Sitie Bela Vista e os lados. a partir dêsse vértice, os segumtes conipn.,
norte-CN) .
'
mentes e rumos magnéticos: dots mi;
metros (2.00Dm), leste (E); "dois mil
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização. fiCa sujeita às
estipulações do Regulamento aprova- ~~:;:n~~s) ~ ~U:lq~;~~~e~;~l'l~~ ;e~~~;~a
metros (1.860m), oeste (W); dois mil
do pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de
cento e sessenta e otto metros e cinfevereiro de 1965. da Comissão Nacíoqüenta centímetros (2.168,.50'11). sul
na} de Energia Nuclear.
(S); cento e quarenta metros (140m)
Art. 29 O titulo da autorização oe oeste (W); o sexto (69) 8 último lapesquisa, que será uma via autêntica' do é o segmento retilíneo que partrn.,
deste Decreto, pagará a taxa, de dois
do' da extremidade do quinto (59) lamil cruzeiros (cr$ 2.000) e será vádo descrito vai ao vértice de partida.
lida por dois (2) .anos a contar da
parágrafo' único. A execncâo da
data da transcrição no livro próprio
presente autorização rica sujeitn às esde Registro das Autorizações de Pextipulações do Regulamento aprovado
qutsa..
pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de feveArt. 39 Revogam-se as disposições
reiro de 19·53 e da Resoíuçáo nv 3, de
em contrário.
30 de abrü de 1S65, da Cormssào Nacional de Energia Nuclear.
Brasília, 9 de novembro de 1966;
Art. 29 O titulo da autortzacào de
1459 da Independência e 789 da Repú-.
pesquisa, que será uma via aur.êntlca
büca ,
dêste Decreto, pagará 9, taxa «e cinco
H. C~STELLO BRANCO
mil cruzeiros (Cr$ 1), Dom e será va~
lido por dois (2) anos a contar da daBenedicto l}utra
ta da' transcrição no Iívro próprio de
Registro das Autorizações de Pesquisa.
DECRETO N9 59.528
DE 9 DE
Art. 39 Revogam-se as dísposiçôes .
NOVEM$RO DE 1966
em contrário.
Autoríza a firma Caraíba II·fíner'1çãc
Brasília, 9 de novembro de 19G1i; 1459'
e Metalurgia S.A., a pesql'isar mida Independência e 78 9 da República,
U.lOO m) , no rumo magnético de setenta e dois graus noroeste (729 NW),'
do centro da ponte de madeira, sôbre
o Riô Tocantins,-na antiga Estrada

nério de cobre no M~n'~cLplO
Curaçá, Estado da Bahia.

o

de

Presidente da República, usando

R.

CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

.da atrfbuíçàc que lhe confere o artí-

go -87, nc I, da constituição e nos têrmos do Decreto-lei no '1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a firma
Oaraíba Mineração e Metalurgia S.A.
a pesquisar minério de cobre em terrenos de propriedade de Adão Felíx,
João Francisco Pelíx, Josmo da Silva
e outros no imóvel rural Fazenda Poço
de Fora, nos lugares denommados Sitias. Bela Vista e gurubím, dietrtto de
Poço de Fora, Munícípío de Ouraçé.,
Estado da Bahia, numa área de quatrocentos noventa e nove hectares,
sessenta e quatro ares e dez centdares

DECRETO

Nº 59.529 DE 9 DE
NOvEMBRÓ DE 1966

Autoriza o ctdadão brasileiro Augusto Abel a pesquisar areia quartzosa.
no município de Peruioe, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, nv J, da Constituição e nostêrmos do Decreto-lei no 1.985.·de
~9 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Píca autorizado o cidadão
brasileiro Augusto Abel a pesquisar
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al;eia quartzriss;, em terrenos de propriedade da Mitra Díocesana de San,
tos c de U'ão Benedito de Araújo
jqovats, localizado entre a linha da
Estrada de Ferro Sorocabana e, a
margem esqt.erua do fio .Prêto, nas
proximidades da Estação da 'I'amguá,
nc distnto

~

municípío de Peruíbe,

de Sàc Paulo. numa area ce
q1..Ht~l'ocel?-tos ,e tri.nta e quatro ~ec
tarese oitenta e oíto ares (434,83 naj.,
delimitad.a, pu;' um quadrüátero que
tem um vértace -no alinhamento, lado
'norte (N) da faixa da terrevía, a
cento e setenta e cinco metros (175lli)
contados sôbre a, referida faixa, na
direção de .Peruíbe, a partir do quilômetro cento e sessenta e SEte
(Km. 167), e os lados a partir {lo
vértice considerado, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
quatro mil seiscentos e quarenta mearos (4.640111), trinta e nove graus e
.tnnta mínur.as noroeste (39 9 30' NvY>;
hum mil e trinta e .cinco metros
(1035 m) , quarenta e um graus SUM
doeste (419 SW); o terceiro lado é o
segmento retíhneo que partindo da
extremIdade do segundo lado, com
rumo magnétíco de trinta e nove graus
e trinta minutos sudeste (39Q30' SE),
alcança o almhamentn norte (N) da
Estrada de Ferro Sorocabana: o quarto e último rede é o trecho de tal
alinhamento, compreendido entre a
extremidade ao terceiro lado e o ver,
tíce inicio do primeiro lado descrito.
Parágrafo único. A execução da
presente autortzaçào, fica sujeita as
Estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51. 726, de 19 ae
fevereiro de 1963 € da Resolução número 3 de 30 de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Al't. 29 O título da autorização de
pesquisai que será uma via autêntica.
dêste Decreto, pagará' a taxa de quatro mil trezentos e cinqüenta cruzeiros CCr$ 4.350) e será válido por
ucís (2)' anos a contar da data da
tranecríçâo no' livro' próprio de Re...
glstrc .tas Autorizações de 'Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
·em 'contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1963;
1459 da Independência e 789 darRepública.

lli:>wdtl

H.

CASTEÚO BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO

N9

59.530 -

D:::

9

DE

NOVEMBRODi:i 1966

Concede à suneraaora Minas S .A.
autorização p a r « funcionar como
emoreea de mineração.

O Presídente , da. República, usando da atribuição que lhe .confere o
art. 37, nc 1, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei no 938, de 8
.cte dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida à Mineradora Minas S. A., sociedade. em
que Se transformou a Mineradora.
[\/.llllaS Ltda., por escritura pública
etc 15 de fevereiro de 1963, lavrada
'às fls. '39 verso' do livro no 47,do
cartório do 19 Oficio da comarca de
Oarangcía, Estado de Minas Gerais,
alterada pela' assembléia geral extraortünaría realizada em 31 de maio de
1966, com sede na cidade de Espera.
Feliz, autorrzaçãc p a r a Iuncíonar
como empresa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor
Ou que venham a vigorar sôbre o
objeto desta autorização.
'
Brasília, 9 de novembro de 1966;
1459 da Jndependéncía e 789 da ReM
publica.
H.

CA8TELLO BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO Nº 59.531 -- DE 9 DE
NOVE:MBRO DE 1966

Autoriza o cidadão brasiieíro o.lympio Carneiro Viana a nescuàsur galena e ftuorita ",/:0 município de
Manga, Estado tle Minas Gerczs ,

o Presidente da República, usando
da atrfbtnçáo que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei nv 1.985, de
:29 de janeiro de 1940 <Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Olympío Carneiro Viana a
pesquisar galena e fluoritaem 'terrenos de propriedade de José FerreiTa da Silva' e sua mulher no. imóvel
rural Fazenda Tábua, no lugar denominado Serra do Parrela ou, Grata, distrito de Nhandutíba, munícípio de Manga, Estado de Minas Ge-
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raís, numa área de nove hectares
hum are e quarenta e seis centiares
(9,U146 ha) , .delímitada por um retângulo, que tem um vértice a HO-

vecentos e treze metros e sessenta
centametros (913,60 no , no rumo verdadeiro de sessenta e cinco graus e
quarenta e .sete minutos sudeste ...
(65<,147), SE), do canto nordeste (NE)
da casa de residência de José Per-

eeíra da Silva e os lados divergentes
«tesse Vértice, 95 aegututes comprimentos 'e rumos verdadeiros: duzentos e noventa e, oito metros e em"
qüenta e oito centímetros (298,58 fI1).
oitenta graus e quinze minutos nordeste (80915' NE).; trezentos. e' um
metros e sessenta e oito centímetros
(301,68 mj , nove graus e quarenta e
cmco minutos sudeste (9945' SE).
Parágrafo único.
A execução da
presente autortzaçào fica sujeita às
estapuiações do Regulamento aprova'do pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
reveretro de 1963 e' da Resolucâo número 3 de 30 de abril de 1965 da 00missao Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da aucorízaçâo de
!pesquisa, que será urna via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será
'Válido por dois (2) anos a contar da
(lata da transortcão no livro próprio
de Registro das Autorizações .de Pesquíse ,
Art. 31) Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1966;
145Ç! da Independência e 789 da Re-

púouca.
H.

CASTELLO BRANCO

Benedicto

Dutra

DECRETO l-T,Ç! 59.532 - DE 9 DE
NOV~iBRO DE 1966
Autoriza o cidadão
Pinto dos Santos a
pato no município
Laranjeiras, Estado
Tais.

brasileiro José
pesquisar feldsde Divino das
de Minas Ge-

O Preaídente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n,c I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de. janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.9 Fica autorIzado o cidadão
brasileiro José Pinto dos Santos a

pesquisar feldspato em terrenos de
sua propriedade no lugar denominado
Linópolis, distrf to e município de Dí-,
vino das Laranjeiras, Estado de Ml~
nas Gerais, numa área de quarenta e
quatro hectares e sessenta e quatro
ares (44,64 11a), delírmtada ' por um
polígono irregular, que tem um Vértice a trezentos e oitenta e oíto me~
tros (388 m) no rumo magnético de
quarenta e nove graus e trinta minutos sudoeste (49930' SW), 'do canto
sudoeste (SW) da Igreja Matriz de
Linópolis e os, lados' a partir dêSSe
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: setecentos e noventa e cinco metros (795 m) , seseen,
ta e cinco graus e trinta minutos nordeste (65°30' NE); seiscentos e quinze
metros (615 m) , vinte e quatro grau~
sudeste (24 9 SE); seiscentos metros
(fi00 m) , sessenta e cinco graus e quarenta minutos sudoeste (65940' SW)·'
o quarto e último lado é o segment~
retilíneo que partindo da extremidade
do terceiro lado descrito alcança, o
vértice de partida.
Parágrafo único.
A. execução <'ta
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovade pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963" e da Resolução n.c 3
de 30 de abril de, 1965, da Comissãô
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização 'ue
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
450), e será válido por dois (2) .anoe
a contar da data da transcrição no
livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da. República.
H. CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO N.\! 59.533 - DB 9 DE
NOVEMBRO DE 1966
Autoriza a Mineração Caeté S. A. a
pesquisar aoiomuo no munzcipio de
Santa Bârbara no Estado de Mi~
nas Gerais.

O Presidente dá República," usando
da atribuição que lhe confere o ar:
tígo 87, n.c 11 da Constituição e DOS
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em vista o que dispõe o Decreto-lei
Mrinos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeirO de 1940 <Código de Minas),
n? 938, de 8 de dezembro de '1938,
decreta:
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada Mineração
Artigo único. É concedida. à Micaeté S. A. a pesquisar dolomtta em
neração Jamary Ltda., constituída
por contrato particular de 27 de jaterrenos de propriedade da Cia. Ferro Brasilejro S. A. no lugar denomi- neiro de 1966, com sede "na Cidade
de Pôrto Velho, Território jeederal :
nado Santa Cruz, ítstrtto de Conceíç'áo_ do Rio Acima, municipio de Sande Rondônia, autorização para funta Bárbara, Estado' de Mmas Gerais,
cionar como emprêsa de mineração,
riumaárea de quatro hectares e· cinficando obrigada a cumprir integralqüenta ares _<4,50 ha) , delimitada por
mente o que dispõe o § 39 do art.. 61,
um retângulo, que tem um vértice a
do Decreto-lei nv 2.627, de 26 .de
mil trezentos e vinte metros <1.320m),
setembro de 1940, e demais -egulano rumo verdadeiro de trinta e três lamentos em vigor ou que vanham a
graus _vinte e seis minutos noroeste
vigorar sôbre o objeto desta autori(339 26' NW), da confluência do córzação.
rego Santa Cruz com o rtbeiráo SoBrasflía, 9 de novembro de 1966;
berbo e 'os lados divergentes dêsse
1459 da Independência e 78 9 da Rel'értíce, os seguintes compr-ímentos e
pública.
rumos verdadeiros: centc e cinqüenta metros (150m), quínae graus vinte
H. CASTELIA BRANCO
minutos noroeste (159 20' NW); -treBenedicto "lJutra
r;entos metros <300m), setenta e quatro graus quarenta minutos sudoeste
(74' 40' SW).
DECRETO N9 59.535 - DE 9 DE
NOVEMBRo DE 1966
parágrafo
único. A execução da
'presente autorização fica sujeita às
Abre, ao Ministério da· Bâucaciio e
estipulaçõ,es do Regulamento aprovaCultura, o crédito especial' de, ,., ..
do pelo Decreto n.c 51.726, de 19 de
Cr$ 600.000.000, ·para atender as
fevereiro de 1965 e da Resolução núdespesas com a recuperação do.
mero 3, de 30 de abril de 1965 da CoHospital Antônio t-earo. situado em
missão Nacional de Energia Nuclear.
Niterói. .
..
Art. 2,9 O título da autorização de
autêntipesquisa, que será uma
O Presidente da República, usando
ca deste decreto, pagará a taxa de
da -autorlzaçâo contida na Lei .nútrezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será
mero 4,702, de 28 de junho de 19'65,
válido por dois anos a contar da data
tendo ouvido o Tribunal de Contas
da transcrição no livro próprio de Re- . enos
têrmos do art." 93, do Regula. gistro das autorizações de, Pesquisa.
mento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Art, 19 Fica aberto; ao Ministério
da Educação e Cultura, o crédito esBrasília, 9 de novembro de 1966;
pecial de Cr$ 600.000.000 (seiscentos
145.9 da Independência e 78,9 da Remilhões de cruzeiros), para atender
pública.
às despesas com a . recuperação do
H. CASTELLO BRANço
Hospital Antônio Pedro, situado em
Niterói, da universidade Federal PluBenedicto Dutra

via.

mínense.

DECRETO Nv 59.534 -

.DE
NOVEMBRO DE 19{36

Concede à Mineração Jamarll
autorização para funcionar
entpréea de mineração.

9

Di!

tstaa,
como

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo ,87, n 9 I, da Constituição e tendo

Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação."
Art. ;)9 Revogam-se .as disposições
em contrário.
Brasília, 9· de novembro de ·1966;
1459 da Independêncía. e 789 da Re~
pública.
H. CASTELLO BRANCO
Octavio Bulhões
Guilherme Canedo Magalhães
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DE

NOVE.'MBRO DE 1966

Autoriza a Cíc , Bn'LsHeirade A.I(~mi
nio a íanror bauxita no Município de
poços de Caldas, Estado de Minas

Gerais.

'

O Presidente da Repúbl'ica, usando
da atribuição que lhe confere D art.
87, no I, da Constituição e nos termos do Decreto-Iei.n'? 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 <Código de Minasj ,

decreta:
Art. ,1<) Fica, autorizada a Ota. Brasileira de Alumínio a lavrar bauxita,
em terrenos de propriedade 'de Ed-

mundo Bandeira, de Carvalho, no ímó-

vel Morro das w'vores,ou Campo das
Arvores, Distrito e Município de, Poços de Caldas, no Estado de Minas
Gerais, em duas áreas distintas, perfazendo o total de trinta e seis hectares noventa e seis ares e cínquenta e dois ccntíarcs (36,9352 ha r e que
assim se definem: a prtmerra (1ª-) ,
com vinte e oito hectares sete ares e
vinte e seis centáares (28,0726 [la) ue,.'
limitada per um polígono irregular
que tem um vértice a trezentos e oitenta e quatro metros e atnqüenta
centímetros (3'34,50 m) , no rumo verdadeiro dezessete graus e quarenta e
sete minutos sudoeste (17°47' BW') da
extremidade noroeste (NW) da -esidêncía Jda-Faaenda Bandeira e os lados, a partir dêsse vértice; os segulntes comprimentos e rumos' verdadeiros: cento e onze metros e cinqüenta
centímetros (111,50 m) , sessenta e
cinco graus e dez minutos sudeste (6'50
10' SE) ; cento e vinte e seísvmetros
quarenta centímetros (126,40 mj , sessenta e seis graus e cinqüenta t seis
minutos sudeste (660 -56' .,S,E); cento
e dezessete metros e dez centímetros
(117,10 m) , quarenta e quatro graus
e cinqüenta e dois minutos suüesce
(404° 52' SE); vinte e oito, metros ~28
m)', sete graus e Cinqüenta e um minutos sudoeste (70 5-1' SW); cento ncventa e 'seis metros e setenta centímetros n96,70 m) , cinqüenta e nove
graus e dezoito minutos sudoeste (59°
18' SW); sessenta e sete metros e
vinte centímetros (67,20 m) , três graus
quarenta e nove minutos sudoeste (3°
49' SW); cento setenta e sete metros
e cinqüenta centímetros (177,58 m) ,
oitenta e sete graus quarenta e sete
minutos nordeste (870 47' NE); cento cinqüenta e sete metros e dez, cen;
tímetros (157,10 m) , sessenta e oito

graus e cinqüenta e dois minutos su
deste (680 52' SE); duzentos e ',Iin~;
e um metros e dez centímetros (22~ lO
m) , dez graus e cinqüenta e um rr~i
nutos sudeste 00° 51' SE); cente. e
vinte e cinco metros e trinta centtn:ct~?S <125,30 m): dezenove graus e
cmqüenta e sete minutos sudoeste 090
57' SW); setenta e seis metros (76
!TI), setenta e sete graus e trmta e
três minutos noroeste (770 33' NW).
trezentas trinta e dois metros (332
m) , oitenta e nove graus e cinqüen_
ta 'e um minutos noroeste (89;) 51'
NVn; sessenta e nove metros e noventa centímetros (69,90 mj , cinqüen_
ta e sete graus e trinta e três minu_
tos noroeste (57° 33' NW); dnq~ienta.
e nove metros e quarenta centimetros
(59,40 m) , dezenove graus trmta e
quatro minutos nordeste (19 0 34' }.TE)cento e vinte e oito metros e qua~
renta centímetros (128,40 m) , dezes;
sete graus noroeste (17° NW)' trezentos e seis metros e vinte, ceri.time~
tros (30'6,20 m) , dezesseis graus e vtn
te e cinco minutos .noroeste Ot]° 25:
NW); noventa e oito metros e vinte
centímetros (98,20 m) , dezessete graus
e quarenta e três minutos '1101'oe5OO
(17° 43' NW); cento sessenta e cinco
metros. e vinte centímetros (165,20,
m) , trmta e quatro graus e nove mt,
nutosnordeste (340 09' NE.) A· se...
gunda (2~) área, com oito hectareg
oitenta e nove ares e vinte e seis centdares (8,8926 ha) é delimitada por um
polígono irregular: que tem um vértice
a cento trinta e três metros e quarenta centímetros <133,40 m) , no rumo
verdadeiro quarenta e cinco graus e oito
minutos sudeste (450 08' SE) 10 vérü,
ce número onze (11) da área precedente e. OS lados, a partir dêese vértíce, os seguintes comprimentos e ru..
mos verdadeiros: cinqüenta e sete metros e cinqüenta centímetros (57.50
in), cinqüenta e sete graus e dez mínutos sudoeste (570 18' SW); duzentos e dezessete metros e quarenta centímetros (217,q.() m) , vinte graus e dezessete minutos sudoeste (20017' SW):
trezentos cinqüenta e cínco metros
setenta centímetros (355,70 ::TI). que:i-entae quatro graus e vinte e dito
minutos sudoeste (440 28' SW); cento
e vinte e três metros e dez centímetros (123,10 m) , trinta graus omqüenta e seis minutos_ sudeste (300 56' SE);
duzentos oitenta e Um metros e dez
cen timetros (281,10 mj , cinqüenta,' e
um graus e cinqüenta e seis mmutos
nordeste (MO 56' NE); cento noventa
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e seis metros e trinta centímetros
(10630 m) , trinta e oito graus trinta
e ~i"to minutos nordeste (3'80 38' NE);
cento e nove metros e noventa centímetros 002',90 m) , treze graus e dois
:minutos nordeste 03° 02' NE); cento
e onze metros e dez centímetros
<111,10 m) , dezoito graus e trinta e
dois minutos noroeste 08° ;32' NW);
cinqüenta c nove metros e noventa
centimetros' (59,90 m) , quatro graus.e
trinta minutos noroeste (40 30'. l.~,)
'Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do varágrafo único do art.28 do Código de
Minas e dos arts. 32, 33; 34 e suas
'alíneas, além das seguintes e -re cutras constantes do parágrafo único rio
art. 28 do código de Minas, nâo expressamente mencionadas neste decreto,
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita' as
. estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n? 51.72'6, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolucâo número 3, de 30 de abril de 1965, da CG_
missão Nacional de Energia Nuclear.
. Art. 29,0 concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os trtbutos que forem devidos à União, ao'
Estadó· e ao Municipio em comprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas,
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualque-r das
obrigações que lhe, incumbem, a auto,
rísaçâo de lavra será declarada caduca ou nula, na "erma dos arts. 37 e
38 do Código de Mina.').
.
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e sub.sclo para fins de lavra, na forma dos
arts. 39 e 40 do Código de Minas,
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Deoartamento Nacional de Produção Mineral e gozará dos favores díscrímmados no art. 7.1 do mesmo Código. ,
. Art. 6'? A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será .ranserito no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após o paga":
menta da taxa de setecentos e quarenta cruzeiros (Crg -740:)
.
Art , 7Q Revogam-se a.') dísposíçôes
em contrário.
.
.
Brasília,.l1 de novembro de 1966'
14.5 Q da Independência e 78 9 da Repú~
blíca.

H. CA8TELLOBRANCO

Benedicto Dutra

ExECUTIVO

DECRETO NQ S9.'::\37 - DE 11 DE
NOVEMBRO

DE 1966

Concede à Bernardino & Cia. Ltda.
autorização para
funcionar como
emprêsa de 'mineração.

o Presidente da República, Usando
da atribuição que lhe confere o ar"
tigo 87, nc -I, da Constituição e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
nv 938, de 8 de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único, E' concedida à Ber.nardmo & Cia. Ltda; constituída por
contreto particular arquivado sob número 229.951 e alteração sob número
293.495, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, com sede na cidade de Piracicaba, autorização para
funcionar como emprêsa de minera"
ção, freando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que venham a _vigorar
sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 11 de novembro de 1966;
145t;l da Independência e 78º da. República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO N'? 59.538 -

DE 11 DE:

NOVEMBRO DE 1966

Autoriza a Mineração Pato do' Brasil
Ltda. a pesquisar diamantes no municípiode Gilbués "Estado do Piauí.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe -contere o artigo 87, nc I, da Oonstituíçâó e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1º Fica autorizada à Mineração Pato do Brasil 'Ltda. a pesquisar
diamantes no leito e margens reservadas do rio ttruçut Vermelho, distri.. ,
to e município de Gtlbués, Estado do
Piauí, numa área de quatrocentos e
cinqüenta e sete hectares e cinqüenta
e quatro ares (457,5-1 ha) , delímttada
por uma faixa com cem 'metros
(100 m) de largura por quarenta e
cinco mil setecentos e cinqüenta e
quatro metros (45.754 m) de, comprimento, sendo a largura computada
com cinqüenta metros (50 m) para
cada lado do eixo dó rio Uruçuí Ver>
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melho, e, o comprimento-é contado
pelo eixo médio de tal curso d'água
da barra do riacho Grande ou Tabeca, à jusante, até a barra do tio
do Ouro, contribuintes da margem
direita do curso localizado.
Parágrafo único. A _execução - da
presente autorização' fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto ne 51.726, de 19 de
fevereiro de ,1963 e da Resolução nc 3,
de 30 de abril de H165, da Comissão

Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de

pesquisa, que será unia via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil quinhentos e oitenta cruzeiros (Org 4.580) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da trans-

crição no livro próprio de Registro das
Autorizações de -pesquisa.
Art. 39 'Revogam-se as dísposlções
em contrário.
Brastlla, 11 de novembro de 1966;
1459 da Independência e 789. da República.

e trinta minutos sudoeste (9':' 301
SW); dois mil metros (2.000 m) cí,
tenta- graus e trinta minutos noroeste
(80' 30' NW).

Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova~
do pelo Decreto no 51. 726, de 19 dl1
fevereiro de 1963 e da Resolução nc
de 30 de abril de 1965, da' Comissão
Nacional de Energia Nuclear,"
Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
'dêste Decreto, pagará a taxa de. cmco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000) e será vá.
lido por dois (2) anos a' contar da.
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pes..

a

quísa,

Art. 39 Revogm-se aa disposições
em contrário.
.
Brasília, 11 de novembro de 1966;
145<1 da Independência e 78 da Rep~
blica.
H.

CASTELLQ. BRANCO

Benedicto Dutra

H. CAsTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

DE 11 ~DE
DE 1966

DECRETO Nº 59.539 NOVEMBRO

Autoriza o
Francisco
diamantes
Estado do

cidadão brasileiro iorçe
de Amorim a pesquisar
no município de l1!larabá,
Pará.

O Presidente da Repúblrca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Iet ne 1.985, de-Sã
janeiro de 1940' (Código de Minas),
decreta:
Art. 19' Fica autorizado o cidadão
brasfleíro Jorge Francisco de .êmorím
a pesquisar diamantes em' terrenos
devolutca, situados à margem .esquerda. do rio Araguaia, distrito de São
João do Araguaia, munieíplo de Marabá, Estado do Pará, numa área de
.quinhentos hectares (500 ha)',' delimitada por um retângulo que tem um
vértice a mil cento 'e setenta metros
0.170 m) , no rumo magnético de nove graus e trinta minutos nordeste
(99 3..0' NE) . da barra do rio Gameleira, afluente pela margem esquerda do
Araguaia e OS lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: dois mil e quinhentos metros (2.500, m) J nove graus
I

DECRETO N' 59.540 - DE 11 DE
NOVEMBRO DE 1966
Concede à Minéria-Mineração Irmãos
Associadas Ltda., autorização pam'
funcionar como. emprêsa de mineração.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I,da Constituição e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei.
nv. 938, de 8 de dezembro de 193.8.'
decreta:
Arttgo único. E" concedida à ,Mtnéría-Míneraçâo Irmãos Associados
Ltda., constituída por contrato social
de 18 de abril de 1966, com sede na
cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara autorização para funcíonar como emprêsa de mineração, .ri..
cando obrigada a cumprir integral,mente o que dispõe o § 39 do artigo
61, do Decreto-lei nc 2.627, de 26 de
setembro de 1940 e demais regulamentos em vigor ou que venham a
vigorar sôbre o objeto desta autorízaçâo.
.1
Brasília, H de novembro de 1966;
145Q da Independência e 78 da Repú-

blica.
H.

CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

ATOS DO,
DECRETO N' 59.541 - DE 11
NOVEMBRO DE 1966

Po~

DE

concede à Minas-Mineradores Associados 'Lttla- autorização para funcionar como emprêsa de mineração.

o

presidente da República, usando

da atribuição, que lhe confere o arti"'o 87, no I, da Constituição e tendo
vista o que dispõe o Decreto-lei
nv 938, de 8 de dezembro, de 1938,

em

decreta:
Artigo único. E' concedida à Mínas-Mi:-neradores Associados Ltda.,
.constituída por contrato social de 18
de abril de 1966, com sede na' cidade
do Rio .de Janeiro, Esta-do da Guana.bera, autorização para funcionar como smprêsa de mineração, ficando
obrigada a cumprir integralmente o
que dispõe o § 3'?, do artigo 61, do
Decreto-lei, n« 2.627 ,de 26 de setembro de 1940 e demais regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar
sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 11 de novembro de 1966;
145Q da Independência e' 78 da República.
H.

CASTELLQ ,BRANCO

Benedicto Dutra
DECRETO NQ 59.542 NO~BRO'DE

DE 11 .DE

1966

Renova o Decreto n Q 52.988, de 27 de
novembro de 1963

o

Presidente da República, usan-

do da atrfbuíçâo que lhe confere o
art. 87, no I, da Constituiçâo e nos
têrmos do Decreto-lei nc ,1.985, de
29 de janeiro de 1940
(Código de
Mínaaj , decreta:

Art. te Fica renovada pelo prazo
Improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra "b" do art. 19 do
Dacreto-leí ne 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, a autorização concedida ao
cidadão brasileiro Oswaldo
Gerola,
pelo decreto número cinqüenta e, dois
-mil novecentos e oitenta e oito . _.
(52.988), de vinte e sete (27) . de novembro de mil novecentos e sessenta
e três (963) , pata pesquisar água
mineral 'no' município de Descalvado, Estado de São Paulo.
Art. 2Q A presente autorização, que
será uma via autentica, dêste Decre-

ExEcuTIvo
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to. pagará a taxa de trezentos C11lzeiros (Cr$ 300) e será transcrita no
livro próprio de Regíatro das Auto. r-ízações de Pesquisa.
Art .. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de novembro de 1966;
145Q da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO N' 59. 543 ~ DE 11 DE
NOVEMBRO DE 1966

RenOva o Decreto n? 53.309, de 16 4'lJ
,

dezembro de .1963

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Oonstítuiçâo e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) decreta:
Art. lQ Fica renovada; pelo prazo
de dois (2) anos, nos têrmos da letra a do art.. 1Q do Decreto-lei nú-:
mero 9.605, de 19 de agôsto de 194~.
a autorização concedida ao cidadão
brasileiro Henry John Romero Sanson,
pelo Decreto no 53.309, de 16 de dezembro de 1963, para pesquisar mármore, no lugar denominado Andorinhas, distrito e município de Iporanga, no Estado de São Paulo,
Art. 29 Á presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de. quatro mtl, quatrocentos e trinta cruzeiros rcrs 4.430).
e será transcrito no livro próprio de
Registro das Autorizações de Pesquisa,
ft.. r t. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
'Brasília, 11 de novembro, de 1966;
145Q da Independência e 78Q da Republíca.
H. CASTELLQ BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO N.Q 59.544 NOVEr-,!rBRO DE

B'E 11 Di:

1966

Renova / o Decreto n/J ,53.311, de 16
de dezembro de 1963.
O Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe confere 'o artigo 87, n.c l,. 'da Constituição e nos
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Parágrafo único. Em portaria do'
Ministro das Mtnas e Energia, apôs
a aprovação dos projetos, serão deter, .
nas). decreta:
minadas as características técnicas das.
Art. 1.\1 Fica renovada, pelo prazo
instalações.
de dois (2) anos, nos têrmos da leArL 2° A concessionária deverá satra a do art. 1.9 do Decreto-lei nútisfazer as seguintes exigências:
mero 9.605, de 19 de agôsto de 1946,
a autorização concedida ao cidadão
I - Submeter à aprovação do Mi.
brasileiro Henry .John Romero San-. nistro das Minas e Energia em três
'son, pelo Decreto n.o 53.311, .de 16
(3) vias, dentro do prazo de um: (1)
de dezembro de 1963, para pesquisar
ano, a contar da data da publiooçã(}
mármore, no lugar denominado Andêste decreto, os estudos, projetos e
dorinhas,distrito e município de Ipoorçamenota relativos às novas l.'l1sta.ranga, no Estado de São Paulo.
lacões .
. ÍI - Assinar o-contrate disciplinar
Art. 25' A presente renovação que
da concessão dentro de trinta '(30)
será uma via autêntica dêste decreto,
pagará a taxa de quatro mil setecendias contados da publicação do destos e vinte cruzeiros (Cr$ 4.720)
e
pacho de aprovação da respectiva mí-,
será transcrito no: livro próprio de
nuta pelo Ministro das Minas e Ener.,
de Pesgia.
Registro das Autorizações
quisa.
HI - Iniciare concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Art. '3.9 Revogam-se as disposições
Mínístérro das Minas. e Energia, exeem contrário.
cutando-as de acôrdo com os projeBrasília, 11 de novembro de 1966;
tos aprovados e com as modificações145.9 da Independência e 78.9 da Reque 'forem autorizadas se necessárias.
pública.
"Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorreH. CASTELLO BRANCO
gados por ato do Ministro das Minas
Benedicto Dutra
e Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
DECRETO Nv 59.545 - DE 11 DE
de energia elétrica serão fixadas e
noVENIBRO DE 1966
revistas trrenalmente pelo Departamento Nacional de Aguas e, Energia
Transfere da Companhia de Eletrifido Ministério das Minas e Energia.
cação Centro-Norte do Ceará para
Art. 49 ltste decreto entra em vigor
a Companhia de Eletrificação Runa data de sua publicação, revogadas
ral do Nordeste a concessão para
as disposições em contrário.
distribuir energia elétrica.
Brasília, 11 de novembro de 1966;
14'59 da Independência e 789 da ReO Presrdente da República, usando
pública.
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
H. CASTELLO BRANCO
nos têrmos dos artigos 10 do DecreBenedito Dutra
to-lei nv 2.281, de 1) de junho de
1940, 89 do Decreto-lei n93. 763, de
DECRETO NQ 59.546 - DE 11 l)E
25 de outubro de 1941 e 59 do DeNOVEMBRO DE 19'66
creto-lei nc 852, de 11 de novembro
de 1938" decreta:
Abre, ao Ministério da Agricultura, '0
crédito especial de Cr$
.
Art -. 19 Fica transferida para a
15.093.341.026 (quinze bilhões, nO
Companhia de Eletrificação Rural, do
venta e três milhões, trezentos: e
Nordeste a concessão para distribuir
quarenta e Um mil e vinte e seis
. energraielétrlca no Município de Itai":
cruzeiros), para o fim que se espeçaba, Estado do Ceará, de que. é titucifica.
tular a Companhia de EletrifícacaoCentro-Norte do Ceará, em virtude
O Presidente da República, usando
do Decreto nc 54.414, de 12 de outuda autorização contida no art. lÇ da
bro de 1964, ficando autorizada a
Lei nc 4./02, de 28 de junho de 1965,
construir os sistemas de transmissão
tendo consultado o Tribunal de Cone de distribuição que se fizerem netas e ouvido o Ministério da Fazenda, nos têrmos do art. 93 do Regulacessários.
têrmos do Decreto-lei n.1I 1.985, de 29

de janeiro de 1940 (Código de Ml-
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tígo 87, item I, da Constituição, ncs
menta Geral de Contabilidade PÚ"têrmos do art. 107 da Lei uo 4.320,
. blica, decreta:
de 17 de março de 1964, e de acôrdo
Art. 19 li: aberto ao Ministério da
com o disposto no Decreto no 54.3H7,
Agricultura, o crédito especial de Cr$
de 9 de outubro de 1964. alterado
15.093.341.026 (quinze bilhóes.. nopelos de ns . 55.534 e 55.535, de 11
venta e três milhões, trezentos e quade janeiro de 1965, decreta:
renta e um mil e vinte e seis,cruzeiros), desti~a.~o a fazer face as .desArt. 'I Q Fica alterado, conforme o
pesas discnmmad<;t-s nos _ ~et~ .ltens
quadro anexo, o orçamento para o
subordinados ao título: Mínlstérlo .da
exercício de 1966, do Serviço de Na.Agricultura, do art. 19, da meneiovegação da Bacia do Prata, autarnada Lei.
quia federal vinculada ao Ministério
Art. 2Ç1 astc Decreto .entrará em
da Viação e Obra,s Públicas.
vigor na data de sua publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
Art. 29 nste decreto entrará em vi~
em contrário.
gor
na data de sua publicação, revoBrasília, 11 de novembro de 1966;'
145Ç1 da jndependêncía e 78Q .da Be-, gadas as disposições em contrário.
pública.
Brasília, 11 de novembro, de .966;
H. CAsTELLO BRANcO
145Q da Independência e 789 da Reoctavio Bulhões
Severo Fagundes Gomes
pública.
DECRETO .NÇI 59.547 - DE 11
NOVEMBRO DE 1966

DE

H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

Altera o orçamento' do Servico de
Navegação da. Bacia do Prata ..

o Presidente da República, usando
da .atribuição que lhe confere o arDECRETO' N9 59. 54J! -

O anexo a que, se refere o art. lQ
foi publicado no D.O. de 14-11-66.

DE 11 DE NOVEMBRO DE 1966

Declara -príoritiuía ao aeeenootmmenio do Nordeste, para efeito de isenção
de qiuusquer taxas e zmlJOstO$ federais, a importação de equipamentos
novos, sem similar nacional registrado, neste descritos e consignados
à empresa "FNV - Equipamentos Industriais S. A.", de Salvador
(Ba).

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, item I, da Constitutçãc Federal e nos têrmos do Artigo 18,
da Lei nv 3.692, de 15 de .dezembro .de 1959, e, ainda, considerando que o
Conselho Deliberativo de Superintendência do Desenvolvimento 'do Nordeste (SUDENE), através da Resolução nc 1.735, de 2-9-1965, aprovou parecer da Secretaría Executiva daquele órgão, propondo rõese reconhecida
como prioritária para o desenvolvimento da região, para efeito de isenção
de impostos e taxas federais, a importação de equipamentos novos;' sem
similar nacional registrado, neste descritos, a serem importados pela emprêsa "FNV -' Equipamento- Industrrads S.A.", ãersarvador (Ba) 'e destinados, à ímplantaçâo de uma unidade fabril de conjuntos de transmissões
para escavadeiras, rolos compressores e tratores de esteiras agrícolas e índustrlais, no Município ce Salvador, Estado da Bahia;
considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Delib'era,tivodo mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada priorítárta ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a importação
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de equipamentos novos. sem similar registrado no país, a seguir descritos:
e consignados à empresa "FNV - Equipamentos Industriais S. A. ", ,de
salvador (Ba):

I

I~em

I

-

Especificação

I

Quantidade

Valor Total

importada

CIF US$

a sér

1
I

\

1. Furadeiras Horizontais múltiplas]

A -24 HU (Horizontal Multíple]
Spíndle Drtllíng Units) Pabríca- I

I

çâo Baker Brcthers rnc. Porne-]
1
ceder: Amtea Corporation
2. Frezadora Ver t i c a 1 Cervínía]
VHR-5 (Vertical Milling Machí-]
nej Fabricação Misal S. A. S.I

Leto. Fornecedor: Misal S. A. S.I
Leto ................••.......... 1

f

3. Faceadeíra Duplex Especial (Spe-]
cial _Duplex Bed Type Milling I

Machíne) Fabricação Kearney &1'
Trecker-CVA ,- Ltd.. Fornece-I
dor: Kearney & 'I'recker-C'ç.A Ltd.]
4. Broqueadeíra de Precisão Herbert]
De Vlieg 3H48 (Spíramatic Jigl
Mill) Fabricação Alrred Herbert.]
Ltd. Fornecedor: Alfred Herbertl.
Ltd. Machíne Tools & Equipment]
5. Broqueadeíra de Precisão De Vlieg!
4H 60 (Spíramatlc Jig-Mill) Fa-I
brtcaçâo De VUeg Machíne Co .. '!
Fornecedor: De Vlieg Machíne]

1

VUeg

Grtnder)

Pabrtcaçâo

1·

1

1

1

Del

Machíne Co. Fornecedor; I

De Vlieg Machíne Co. . '
1
10. Afiadora Especial para.Perramen-]
tas de broquear Modêlo 1800 Klínkl

(Mechaníc Universal 'Broach]
Sharpeníng Machine) Fabrtcação]
Karl Klínk, Fornecedor: 'I'heodor]

Wille .............••......•...... 1

19.905.00

38.822.05

161.041.00

I

Co .••... : .••...••••••••••.....•• 1

Tool

r

I

6. Afiadora de Precísâo para bro-]
cas Modêlo 600 (Floor Mountedl
Drill Pomter) Fabricação Olíver]
Instrument
Co..
Fornecedor: I
Amtea Corporatíon
·.0 .. )
7; Afiadora de Precisão para bro- J
cas Modelo 21
(Bench Modelj
Drill Polnter) Fabricação Ouverj
Jrrstrumént
Co. .
Fornecedor:
Amtea Corporatíon
1
3. Afiadora Especial para-ferramen-]
ta Caracol Modêlo 10-12 (Auto-]
matic Hob Sharpentng Maehmej I
Fabricação Barber Colman Co .. 1
Fornecedor Amtea Corporatíon .. I
9. Afiadora Especial para íerramen-]
tas de mandrilar . (Mícropoínt]
o

I

82.397.00

1

o

I
~

I

77.380.00

2.964.30

685.20

20.505.00

I
I
1

8.649.00

12.226.50
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Item -

Especificaçáo

I
I
I

I

I
Quantidade
a ser
Importada

I
.I

II

Valor Total

CIP US$

11. Retificadora 3 RU 14 x 72 <PIainl
Grinding Machíne) Fabricação J
Landis Lund Ltd.. Fornecedor; I
Landís Lund Limited ......•.... 1

Máquina

para

ranhurar

eixos I

1

24.921.60

1

34.022.0\1

16 x 36. ciclo múltiplo
<Multi-I
Hobbíng Machine) Fabri-I

·~cycle

cação Barber Colman Co.. .For-]
.necedor: Amtea Corporation .... [
13. Máquina para ranhurar .eíxos I

1

16x 56' (Standard Hobbing Ma-I

chíne) Fabricação Barber-Colman]
Co.. Fornecedor: Arntea Corpo-I

ratíon .......••.•... .......•.••... I
14. Cortadeiras de dentes automã-]
ticas para. engrenagens 14 x 151

1

(Standard Hobbing Machines 141

x 15) Fabricação Barber Colman]
Co.. Fornecedor: Amtea Corpo-I
ratíon
:
1
15. Cortadeira de dentes automática]
para engrenagens 22 x 15 (Stan-]

1

16. Rebarbadora .de dentes de engre-]
nagens OCU 18" (Heavy DutYI

Gear Shaving Machíne) . Fabri-I
cação Prectsíon Gear Machínea
Tools Ltd. Fornecedor: Precísícn]
Gear Machines Tool Ltd. .
1
1~. Máquina para rebarbar
pontas I
de dentes, de engrenagens Modelo I
75 (Gear Tooth Burrtng Machl-1
ne) Fabricação The Cross oo.!
Fornecedor The Cross \ Company I
18. Máquina para chanfrar 'pontas de 1
dentes de engrenagens Modêlo 551
(Gear Tooth Chanfering .Macht-]
ne) Fabricação The Cross Co. I
Fornecedor: The Cross Companyl
19. Denteadeíra nc 8 AGS (Gear Sha-]
per) Fabricação The Fellows Gear[
Shaper Co. Fornecedor:
Sabin]
St. Germaín & Assocíates Inc. .. I
engrenagens I
20. Escovadeira . para
Modêlo 3A (Fíntsbing Machínej j
Fabricação The Osborn Mtg . 1
Co. Fornecedor: The Osborn Mfg.l
Co
:
1
21. Espelhadeíra para dentes de en-t

grenagens Modêlo GHD-12 (Hard\
Gear Honíng Machírie) Fabrica-I
ç ã o Precisíon .Gear Machines Tool[

I

30. 14l1.0\1

73.060.00

dard Hydraulic Hobbíng Màcht-]
ne) Fabricação Barber Colman]

ggri ~~~~:~~~.o.r.: ..~~:~~.?~~~~~~~,I

f

I

41.174.00

I

1

I,.

18.462.00

'I
1

1

1

1

I
I
I

I
II
I
I

15.369.00

22.313.75

19.933.00

12.359.00
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I

,
~Quantidade

Item -

.1

Específicação

Valor Total

a ser
importada

1

1

I,I

~--'----------:I

1
1
----

Ltd. Fornecedor: Precísíon Gear]

Machínes Tool Ltd. . .... ·······1
22. Medidor de Dureza Rockwell Mo-]
dêlo A-200 (Misuratore di durez-]
za) Fabrtcaçáo Officine Galüeo]

s. P. A.

Fornecedor

Galíleo S.p.A

1

Precisionsverktyg

Fornecedor:

S. p. A. Ab Svenska

26.

27.

28.

29.

30.

~~~~~c~~,~~~ ~.~~ ~.a~~i~ ~~~~~\

..
..
..
31. Dispositivo de Ajustagem de fer-I

!

Eouípment)

I

.
1

1.163.25

I

I
II

1.&16.00

4.093.00·

1

"

I
1

-1
I

1.999.00

I'

349.50

I

1

I
,I

1

1

I
I
I
I
I
'I
,

1.900.00

!
I
1

1

Fabrícacão]

De Vlieg Machine Co.. Fornece-]
dor: De Vlieg Machíne Co. . .... 1

I

1

ramenta de broquear (Presettíng!

Bpíndle

62~.00

!

Precíslons-]

(Microscópio da officina proíet-]
tore di proftle) Fabricação or-t
ficine Galileo S. p . A. Fornecedor: I
omcinc Galileo S.p.A . . .,.... ;. t
Dispositivo para contrôle de fer-]
ramentas tipo caracol :.-. Modêlo]
HSC (Hop Sharpeníng Checker) I
Fabricação Barber Colman , Co. I
Fornecedor: Amtea Corporatdon l
Dispositivo para contrôje de peças I
cilíndricas (Bench Center) Fabri-I
cação -Barber Colman Co.. For-]
necedor: Amtea Corporation ····1
Dispositivo para contrôle de espa-]
çamento de. dentes Modêlo LCE-I
-ICB .18 (Combínatíon Lead Com-I
parator) F a b r i c a ç ã o Nationalj
Broach & Machine Co. Fornecedor: National Broach & Ma-!
chine Co
1
Dispositivo para contrôle de den-]
tes internos GRJ (Gear Handj
Rolling Fíxture) Fabricação Na-l_
tional Broach & Machine Co. For-I
necedor: National Eroach & Ma-I
chíne Co. .
".1
Equipamento para teste de perfil I
envolvente-no 18 (Involute and]
Helix Measurtng -Machine) Fabri-,!
cação The David Brown Corp.]

I

1

I

verktyg
1
25. Microscópio Projetor" Modêlo 19041

11.120.60

I
',I

Ofícine]

23. Microscópio Metaíográfíco Modê-I
lo CSF 1402 "(Microscópio Fotográfico Metalográfíeo) Pabrfcaçâo I
Offícíne GalUeo S. p. A. pornece-]
dor: Officine Galtleo S.p.A ..... )
24. Medidor de Dureza Brtnell Mo-)
dêlo Durella II (Brinell 'restero I
Fabricação S. p. A. Absveriska I

C1F USS

,I

I
I,

1

8:068.00
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I

Item -

Especificação

I
I

Quantidade
a ser
importada

'1

32. !vIáquina para teste de SOm GSJ!
18" (Gear Sound 'I'estmg Macht-!
ne) Fabricação Precísíon Gear!
IVIachines Tools Ltd .: Fornecedor: 1
precíston Gear Machines 'I'ool]

··1

. Ltd

1

33. Fen'ament;o,s diversas de alta pre-]
cisão P [broqueadeíras, furadeiras I
múltiplas, taceadeíras denteadet-]
ras - shavíng, espelhadeíras, pa-I
drôes-gabarttos, instrumentos dei
\
medir, etc. .
Total

I
I
1.
I

II

Valor total

I

I

CIF US$

I

II
II
I
I
I

4.769.00

I
I

81.942.00

I
I
I

853.581. 75

Art , 29 1tste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as díaposíçôes em contrário.
Brasília, 11· de novembro de 19q6;. 1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLo BRANCO
qctávio Bulhões
João Goncasies de Souza

DECRETO N9 59.549 -

DE

11

DE NOVEM:BRO DE

1966

Declara prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isençdo
de quaisquer impostos e taxas -federais, a importação dos equipamietüos
novos, sem similar nacionu, reçístraao, neste descritos e consignadas
à ernprêsa "Protecto S, A. Tintas e Vernizes", de Fortaleza (Ce) .

o .Presldente _da República, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, item I, da Constituição Federal e nos têrmos do Artigo 18,
da Lei no' 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, .consíderando que o
Conselho Deliberativo da Supermtendêncía do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), através da Resolução nc 2.132, de 2-de fevereiro de
1966, aprovou Parecer da Secreraría Executiva daquele órgão, propondo
fôsse reconhecida priorítárta para c desenvolvimento da Região, para efeito
de ísençâo de quaisquer impostos e taxas federais, a importação de equipamentos novos, sem slnnlar nacional registrado, .neste descritos, a serem
importados pela emprêsa "Protectc S. A. - Tintas e Vernizes", de Fortaleza (Ce) ~ destinados a fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e seus
derivados:
considerando o atestado pelo Conselho de Polttíca Aduaneira;
considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que' o Superintendente da SUDENE encaminhou' a proposta do Conselho Deliberativo do mesmo -órgão.vdeeretac
Art. 19 Fica declarada príorftáría ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer impostos e taxas federais, a importação
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de .equlpamentos novos; sem similar nacional registrado, a seguir desérito:
e oonsígnados à emprêsa "Protecto S. A.
Tihtas e Vernizes", de For,
taleza (Ce) :

I

I

I

Item -

Especificação

I

Quantidade
a ser
importada

I
Procedência: U.S.A.

1i~

I
I

Valor ':fotal

.1'

CIF US$

I
1

1 Micro Atomizador, nc 6"; pUlve~1
rízíng Machinery, rotor em aço[
inoxidável tipo 304, com corpo em]
fundição de níquel reststente.]
equipado com:
I
a) instalação elétrica, entrada

dei

380 volt. 3 fases, 60 ciclos;
b)
motor elétrico de 20 HP, 3.450[

I

bO-1

Rpm; cy chaves e comandos..
tões de partida; dj amperímetro
no circuito principal; e) coletor
em tubo "Y" de aço inoxidável [
304, e 1 Coletor Micro Pulsador nv]
37-6:'rOO. Pulveríaíng .Machínery.]
cilíndrico-vertical, soldado, tendo'[
área de filtro de 262 ft2, equipado
com:'
,
a) instalação elétrica tôda embu-I
tida; b) superfícíea de contacto
em aço .carbono: c) coleção' com-I
pleta de feltro de lã (meio fil-I
tradao : d) solenóídes, ligação e
conjunto de tempo; e) micro ro-]
tatório, conjunto de passagem a
prova de ar, nc 6022, completo,
com corpo de válvula em fo. fo., I
rotor em aço carbono equipado dei
lâminas de plástico, motor 114
HP, 1725 Rpm, redução e parti.da;/
f) motor de 5 HP, 3450 Rpm, ,380
volts. 60 ciclos, resfriado por ven-]
tüador, totalmente embutido; g) I
rotor ' próprio do ventilador; h) I
janela de' inspecçâo: i) todos OS\
contactos e partidas; j) compressor de .ar par-a suprir os solenóídesl
2. Moinho Morehouse,' modêlo 800,1
equipado com motor selado a pó.]
de 20 HP, para 400 volta., 50 c1-1
elos, brtrásico, incluindo um jogo!
de pedras moentes e um funil, 51
coleções extras de pedras e 'pe- I
ças para reposição
/
3. Misturador de alta velocidade,\
Cowles, modêlo- Bkâ VHV, equipado com motor de 15 HP, selado [
a pó, para 380 volts., 60 cíelos.]
trifásico, incluindo sistema dei
transmissão MPD. tôdas as rer-]

11'

I
I
I
I

I
I

I

11.348

I

I

I
I
I
I

I
1

I

4.334
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Valor total

Quantidade

jâspecífícaçâc
:1'

a ser
importada

I
ramentas necessárias e o disco

modo Super 3, incluindo motor de

10-& HP .....•.••••.•.....•••.... /

CIF US$

I

I
I

bém incluindo ar sobretanque de!
óleo, válvulas de contrôle, caíxas.]

::;::;gr~o.s: ..~~~~'~~~~:~: .. ~ .. ~~~,~~ \.

J'

I

I

agitador (13':). tipo B-1513.Tam-1

4. Moinho de 3 rolos 9" x 24", Kent'l

(

1

1

4.016

I

1
I

7.095

1------1-----

Total ....•• , •..•...••......•.

26.843

Parágrafo único. Com respeito aos motores elétricos que acompanham
a maquinaria, fica sua similaridade, para efeito da isenção de que trata
o presente Decreto, para ser examinada pela alfândega de destino, quando
do -íesembaraçc aduanetrc, na hipótese de os mesmos seguirem regime tarifário próprio obaervando-s- o disposto na. Circular no 16. de 28 de agôsto
de' 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.
Art. 29 nete Decreto entrará em vigor na data .de SUa publicação,
revogadas as disposições em contrârto,
Brasília, 11 de novembro de 1966; 1459 da, Independência e 739 da Re-'
pública.
H. CASTELLO BRANCO

Octávio Bulhões
João Gçnçai,ves .ãe

souea

080.95 ha) , delimitada por um polígano h-regular que tem uni vértice
amarrado à, confluência do córrego
Matão no rfbeírâo Rocha por uma
Autoriza Minéração ,Lajeado Limitada linha
duzentos e vinte e oito mea pesquisar minério, de chumbo, no tros e de
setenta centímetros (22,8.70 m) ,
município de. Bocaiúva do Sul. Esno rumo verdadeiro dezessete graus e
tado do parçLná.
sete minutos nordeste (1'7 9 ,,7' NE) e
quatrocentos e quarenta e seis metros
O Presidente da República, usando
e cinqüenta centímetros (44.,6,50 m) ,
da atribuição que lhe confere p arno rumo verdadeiro seis graus e cinco
tigo 87, nc I, da Constituição e nes
minutos noroeste (69 OS' NW) e os
têrmos do 'Decreto-lei nc 1. 98S, de 29 lados, ,a partir dêsse vértice, os sede' janeiro de HMO (Código de' Mí- guintes
comprimentos .e rumos verdanas), decreta:
deiros: quinhentos e cinqüenta e nove
metros .e cinqüenta e, um centímetros
Art. 19 Fica autorizada a Minera(559,51 m) , vinte e oito minutos norção Lajeado Limitada a pesquisar mideste (09 28' NE); nm quatrocentos
nério - de chumbo em terrenos devoe cinqüenta e quatro metros e vinte
lutos, no lugar denominado Rocha,
centímetros (1.454,20 m) , quarenta- e
distrito de Paranaí, município de
cinco graus e quarenta e sete minutos
Bocaíúva do sul, Estado' do Paraná.
nordeste (459 47' NE); dois mil quanuma área de cento e oitenta hectares e noventa e cinco centlares . trocentos e doze metros e sessenta
!DECRETO N9 59.850 -

'DE 11 DE

NOVEM:BRO DE Hl66'
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centímetros (2.412,60 m) , dezesseis
graus e trinta e oito minutos sudeste
(1(39 38' SE); quatrocentos e oitenta
e cinco metros (485 m) , cinqüenta e
cinco graus e quarenta e um minutos sudoeste (559,41' SVI);' mil cento
e oitenta' e seis metros e setenta e
sete' centímetros (1. Hl6,77 m) , quatorze graus e vinte e oito minutos
noroeste
(14(l 28' NW); mil e cinqüenta metros (1.050 m) , oitenta e
dois eraus e vinte e seis minutos sud0est~ (829 26' 8'~vV).
Parágrafo único. A execução da
presente autortzaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e' da Resolução número 3, de 3,0 de abril de 1965,' da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O títulà da autorização de
pesquisa, que' será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil
oitocentos e dez cruzeiros (Cr$ ....
1.810), e será válido por·' dois (2)
anos a contarida data da transcrição
no livro próprio de Registro das Autorízaçôeside Pesquisa.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de novembro de 19'66;
1459 da Independência e 78(1 da República.
H. C;\STELLO

B~ANcO.

Benedicto Dutra.

DECRETO

N(I

59.551 -

DE 11 DE

N-DVEMBRO DE 1~66

Altera o art. 1Q do Decreto n'/Ímero
53.158, de 11 de dezembro de 1963.

o Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, no I, da Oonstíbuiçâc e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 19'10 (Código' de Minas), decreta:
Art. 19 Pica aI terado o art. 19 do
decreto número cinqüenta e três mil
cento e cinqüenta e oito (53.158), de
onze (11) de dezembro de mil novecentos e sessenta e três (963), que
passa .a ter a .seguinte redaçâo: Fica
uutortaada a Companhia Brasileira de
Alumínio a Iavror bauxita, em terrenos de sua propriedade e de João

Ferreira de Oliveira, nos lUgares de..
nominados córrego do Rosário, San,
tana ou Maranhão e Laranjeiras,' dis_
trttos. e municípios de caldas E: Poços de Oaldes, no Estado de Minas
Gerais, numa área de noventa e cín00 hectares _e trinta ares (95,30 haj
dehmítada por um polígono misti1i~
neo que tem um vértice na confluência do córrego do Barxâo, com o
seu primeiro afluente da margem' direita e os lados, a partir dêsae vér..
tice, os seguintes comprimentos e rUmC3 verdadeiros: duzentos e sete rne,
tros e vinte centímetros (207,20 mj ,
sessenta e clnco graus e quarenta, e
seis minutos sudeste (65 946, 3E), duzentos e setenta metros e oitenta
centímetros (270,80 m) , trinta e três
graus e vinte' minutos sudoeste ....
(33 Q20' SW); quatrocentos e sessenta e um metros e cinqüenta centl..
metros (461,50 m) , trinta e três graus
e cinqüenta e quatro minutos sudoes..
te (33 Q54' SW); quinhentos e vínte
metros e vinte centímetros (520;20 m) ,
trinta e seis graus e quarenta e três
minutos sudoeste (36943' SW); cento'
e dezessete metros e noventa centtmetros (1l7,90m), cinqüenta e três
graus e cínqüenta e dois minutos noroeste (53 952, NW), setecentos. e no..
venta e seis metros e quarenta centímetros (796,40 m) , quarenta e sete
graus 'e vinte e cinco minutos noroeste '(47925' NW); quatrocentos e um
metros e trinta centímetros ..,
.
(401,30 m) , cinqüenta e nove graus
e vinte e cinco minutos nordeste
, (59025' NE); duzentos e, oitenta. e 'sete
metros (287 m) , cinqüenta e seis
graus e treze minutos nordeste ....
(56913' ~"'E); trinta e quatro metros
e' quarenta centímetros (43,40 m) ,
vinte e nove minutos' noroeste W'29'
NW)' oitenta' e seis metros e setenta
centít'netros (86,70 m) , vinte e "dois
graus e quarenta e sete minutos noroeste (22947' NW); cento e cinco meta-os e quarenta centímetros ...'.....
(105,40 mj , quarenta e cinco el'au~
e quatro' minutos sudoeste (45904
swr : quatrocentos e, dezessete metros e quarenta centímetros .......•
(417,40 m) , quarenta e oito g'l'UUSe
quarenta e dois minutos noroeste
(.,:1<13"42' NW): quarenta e quatro metros e trinta centímetros (44,30 m) ,
vinte e sete graus e, quinze minutos
nordeste (27915' NE); d- 'entes e
três metros e sessenta centímetros
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(203,60 m) , setenta e seis §~'aus e
.cinco minutos' sudeste (7W)Oo SE) j
t-ezentos e oitenta e .nove metros e
vinte centímetros (389,20 m) , três
graus e quinze minutos noroeste
(3915' NW); cento e noventa metros
(190 m) , dois graus e seis minutos
. noroeste (2906' NW); t~'ezentos e dez
'metros .e setenta centímetros .....•
(310,70 m) , quarenta e nove graus e
nove minutos sudeste (49 909' SE);
. quatrocentos e oitenta e um metros
e setenta centímetros (4&1,70 m) , dezesseís graus e dezoito mtn.rtoa sudeste (16Q18' SE). O lado mlstdlíneo
dâ poligonal
constituída péla margero direita do córrego Baixão e com:
preendida entre a extremidade do
último lado retilíneo acímavditcdo e
o vér.tice de partida. .tsta autorização
é' outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do artiO"Q 28 do Código de' Minas e dos
a;tigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes' e de outras constantes
do mesmo código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 29 A presente alteração de de~
ereto não fica sujeita ao pagamento
da- taxa prevista pelo Código de Minas e será transcrito no livro pr6~
prío de Registro das Autorizações, de
-é

Lavra.

Art. 39 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Brasília, 11 de novembro de 1966.
145Q da Independência .e 789 r.la R e·
pública.
H.

59.552 - DE 11
NOVEMBRO DE 1966
NQ

Art: 29 A concessionária deverá satisfazer às seguintes exigências:
l-Submeter à aprovação âc MI~
nístro das- Minas, e Energia, em três
(3) vias. dentro do prazo de cento e
oitenta (180) días; a contar da data
da publícaçâo 'dêste decreto, 0S estudos, projetos e orçamentos reta'fvos
aos sistemas de transmissão e dtstrtbuíção:
II - Inicial' e concluir as obras nos
prazos que forem aprovados pelo Ministro das Minas e Energia, exe-utando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que forem
'autorizadas .
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.

Art. 39 O presente decreto entrará
em' vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contráríc..
Brasilia, 11 de novembro de 1966;
145Q da Independêilcia e 789 da República.

n.

CASTELW BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO N.9 5Q.553 -

CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO

Fundo- a concesseo para -itstrfbutr
energia. elétrica, de que é titular, em
virtude do Decreto ns 47.270, de 19
de novembro de 1959, a Comissão' Es··
tadual de Energia Elétrica do Estado
do Rio Grande do Sul.

NOVIDMBRO DE

DE

Amplia a zona de 'concessão da Companhia Estadual de Energia Elê'trica, no Rio Grande do Sul.

DE 11 DE

1966

AutoTiza o cidadão brasileiro J acques
Francisco
Laender a
pesquisa'!
quartzo e pedras semipreciosas no
município de Ataléa, Estado de Mi~
nas Gerais.

O Presidente da República. usando
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 37, n.c r, da oonsüturcêo e nos
da atribuição que lhe confere o art.
têrmos do Decreto-lei n.c 1.-985. de 29
87, inciso I, da Constituição, é nos
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
têrmos do art. 150 do Código de Agnas
(Decreto ns 24.643, de 10 de jUlhõ de .decreta:
1934), 'combinado com o art. 59 do
Art. t.c Fica autorizado o cidadão
Decreto-lei nÇ> 852. de 11 de novembro brasileiro
J acques Francisco Laender
de 1938, dec~eta:
a pesquisar quartzo e pedras semípreQ
Art. 1 Fica ampliada
para todo
ciosas em terrenos devolutos do E. de
o território do Município de PaS$Q,- Minas Gerais, no lugar denominado
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terrenos de propriedade de' Waldemâr
Córrego dos Macacos, distrito, e munieípío de Ataléea, E.' de Minas Gerais,
da Silva Lopes, no lugar denomiuado
numa área de noventa hectares <90· Ely, Distrito e. Município de Uberaba,
Estado de Minas Gerais, numa àrea
ha) , delimitada por um retângulo que
de cento e. noventa e tres heetares
tem um
vértice a
quatrocentos e
(193 ha) , delimit-ada por um po-Ugono
cinqüenta e cinco metros <455 m) , no
místilíneo
que tem um V<:i'CICe na'
rumo macnetíco de' quarenta :2 três
9
confluência
dos córregos do Retiro e
graus e dezoito minutos sudoeste {4:3
da Divisa, ou Vertente dos Ausentes. a
18' SW). da barra do córrego 'Codo's mil oitocentos sessenta e cinco
me Calado no córrego dos Macacos e
os lados divergentes desse' vertace, os
metros (2.865 m) no rumo ver(ladei~
seguintes comprrmentos e rumos mago
TO de quinze graus €o quarenta e cínnétícos: seiscentos metros -(600 mj , oico minutos nordeste 05° '45'. NE) go
tenta e sete graus nordeste (879 NE);
maroo do quilômetro seíscentcs s(;:!i_
hum mil ~ quinhentos metros ..1.500 .senta e um (Km 66-1) da Unha da
zm , dois graus e trinta minutos, no.Companhía Mogiana de Estrada de
roeste (2'? 30' NW).
Ferro, no trecho Uberaba-Uberlâ;1dia
e os lados, a partir do vértice cone,
Parágrafo úníco, A execução da prec1erado têm os seguintes comprimen_
sente autorização fica sujeita às estitos e rumos verdadeiros: Qu1nl1entos
pulações do Regulamento aprovado pe..
oitenta e sete metros e cinqüenta cen,
lo Decreto n.c 51. 726, de 19 de fevetímetros (58.7,50 m)-, cinqüenta e trê3
reiro de 1963 e da Resolução n,v 3, de
graus e oito minutos nordeste lS3908'
3D dE. abril de 19'15. da Comissão NaNE); duzentos oitenta e um metros
cional de Energia Nuclear.
(281 m) , quarenta graus quarenta e
.sete minutos nordeste (40 0 ,17' NE)'
Art. 2. 9 O titulo da autorização de
dois
mil duzentos e dois metros (2,202
pesquisa, que será uma vía autêntica
m) , setenta e seis graus e dezenove
ríêate Decreto, pagara a taxa de nominutos sudeste (760 19' SE); v quar;
vecentos cruzeiros (Cr$ 90{), e será
to (4.°) lado é o segmento Jetllíneo
válido por dois (2) anos, fi. contar da
que partindo da extremidade do -scrceí;
data da transcrição no livro próprio
1'0 (SQ) lado, com rumo verdadeiro de
de 'Registro das Autorizações de Pes_cinqüenta e oito graus e um minuto
utnsa,
sudoeste (580 01' SW), alcança o córArt. 3.9 Revogam-se as. .dísposíçôes
rego da Divisa Ou Vertente dos Au- ,
em contrário.
sentes; o quinto (5.°) e ultémo lado
é o córrego da Divisa no trecho comBrasHia, 11 de novembro de 1966; . preendído entre a extremidade do
145.9 da Independência e 78.9 da Requarto (4.°) lado descrito e a barra
púhlíca,
do córrego do Retiro mencionada como -Inícío- do primeiro (1.0) lado, Esta
H. CASTELLO BRANco
autorização é outorgada medíante as
condições constantes do parágrafo
Benedicto Dutra.
único do art. 28 do Código de Minas
e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas.'
além das seguintes e de outraa oonsDEORETO N? 59.554 - DE 11 DE:
tantos do mesmo Código, -nào expresNOVEMBRO DE 19-66
samente mencionadas neste decreto.
parágrafo único. A execução da
Autoriza a Mineração Triângulo Sopresente autorização fica suíetta "às
ciedade Anônima a, lavrar argila no
estipulações do Regulamento aprovaMunicípio de Uberaba, Estado de
do pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
Minas Gerais.
fevereiro de 1963, e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da Coo Presidente da República, usando missão Nacional de Energia Nuclear.
da atribuição que lhe confere o art.
Art. 2 9 O concessionário da autori87, nv I, da Constituicáo e nos têrmos
zação fica obrigado a recolher aos codo Decreto-lei nv 1,985, de '29. de jafres públicos, na forma da lei, os trrneiro de 1940 ,(Código de Minas), debutos que forem devidos à União, ao
creta:
Estado e ao Municípío, em cumpriArt. 1('1 Fica autortzada a Mineramento do disposto no art. 68 do Cóção .Trtângulo S/ A 8, lavrar argila em
digo de Minas.
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Art. 3'? Se o concessionário da auto~ - na margem esquerda do ribeirão
Piauí a cento e doaa metros (112 m) ,
rização não cumpyir qualquer das
no rumo verdadeiro de vinte e três
obrigações que lhe íncumbem..a autograus e dezessete minutos sudeste ..•
!ização de lavra será declarada cadu(239 17' SE), da barra do córrego Que~
ca ou nula, na fO~Jlla dos arts. 37 e 38
bra Testa, contribuinte pela mardo código de Mínas ,
gem direita do citado curso dágua e
Art. 49 As propriedades vizinhas es~
os lados a partir dêssevértice, os setão sujeitas às servidões de SOlO e
guintes comprimentos e rumos verdasubsolo para fins de lavra, na forma
deiros: mil quatrocentos e quinze me,
dos arts. 39 e 40 do Código ele Mitros. (1.415 m) ,quarenta e três graus
nas.
e vinte e nove minutos nordeste (439
29' NE): mil seiscentos e vinte e cin"Art. 59 O concessionário da autor-ico metros (1 625 m) , quarenta' e dois
zacão será fiscalizado pelo Departagraus e quarenta e três minutos normente Nacional da produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no deste (429 43 NE); quatrocentos e
cinqüenta metros (450 m) , doze graus
art. 71 do' mesmo Código.
e vinte e dois minutos sudeste (129 22'
Art. (j9 A autorização de lavra terá
SE); oitocentos e noventa metros ...
"por titulo êste decreto, que será trans(890 m) , treze graus e trinta e oito
crito, no livro próprio de Registro das
minutos sudoeste (139 38' S\V); seteAutorizações de Lavra, após
pagacentos e noventa e cinco metros {795
mento da taxa de três mil oitocentos
rm um grau e vinte e dois minutos
e sessenta cruzeiros ccrs 3.860)
sudeste (Iv 22' SE); seiscentos e vmte
e três metros (623 m) , trinta e três
Art. 79 Revogam-se as disposições
graus e trinta e oito minutos sudoeste
em .contrárío.
(339 38' SW); seiscentos e quarenta e
cinco metros (645 m) , setenta e nove
BrasHia, 11- de, novembro de 1966;
graus e vinte e dois minutos noroeste
1459 da Independência e 789 da. R.ePU(799 22' NW); o sétimo lado é o segblíca.
menta retilíneo que partindo da exH. CASTELLO BRANCO
tremidade do sexto lado, descrito, com
rumo verdadeiro de cinqüenta e oito
Benedicto Dutra
graus e oito minutos sudoeste (589 08'
SW), alcança a margem esquerda do
ribeirão Piauí; o oitavo e último lado
é o trecho da margem esquerda do
DECRETO N.9 59.555 - DE 11 DE
ribeirão Piauí, compreendido entre a
extremidade do sétímc lado e o início
NOvKMBRO DE 1966
do primeiro lado, descritos. Esta auAuiortza a Companhia Estanífera do _torfzação é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
Brasil S. A. a lavrar cassiterita, no
único do art. 28 do Código de Minas 'e
-munsciina de ltinça, Estado de~Mi
do~ artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
alem das seguintes e de outras consnas Gerais
taritesdo mesmo Código, não expreso Presidente da República, usando samente mencionados neste decreto.
da atribuição que lhe confere art. 87,
Parágrafo único. A execução da presente autorização' fica sujeita às es~
nv I,. da Constittuçâo e nos têrmos do
típulações do Regulamento aprovado
Decreto-lei no 1.985, de 29 de janeiro
pelo Decreto n.c 51.726, de 19 de fede 1940 (Código de _Minas), decreta:
vereiro de 1963 e da Resolução nv 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Art. 1c Pica autorizada a oompaNacional de Energia Nuclear.
nhia Estanifera do Brasll ' S. A. a lavrar cassiterita, em terrenos de sua
Art, 29 O concesáionárto da autor1. propriedade, no lugar denominado Fazação fica obrigado a recolher aos co,
zenda Pau D'6Ieo, dístrttc e município
fres públicos, na formada Lei, os trt;
de Itinga, "Estado de Minas Gerais,
butos que forem devidos à Uníâo, ao
numa área de duzentos e setenta- e
Estado e ao Município, em cumprisete hectares e vinte e sete ares ....
menta do disposto no art. 68 do C6~
(277.27 har , delimitada por um polt,
dígo de Minas.
gono místdlíneo, que tem um vértice

°

ó
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Art. 30 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer 'das
obrigações que lhe incumbem a autorlaaçâo de lavra - será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas -às servidões de solo s sub,
solo para fins de lavra, na forma dos
artigos 39- e 40 do Código de Minas.
Art. 5.9 O concessionário da autortzacâo será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6] A autorização de lavra terá
.por título êste decreto, que será transcrito no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, ap6s o pagamento da taxa de cinco mil quinhentos
e sessenta cruzeiros cc-s 5.560).
Art, 79 Revogam-se as disposições
em contrário.

tado de Minas Gerais de- que é titular a Companhia Fôrça e Luz de 'Con.,
selheiro t.arerete S. A., em vtrtude
de averbação na" Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Prc-:
duçâo Mineral, no processo S. A.
940-35, de acôrdo com o artigo 149,
do Código de Aguas.

Art. 2 Q Em portaria do MirlÍ"t.ro
das Minas e Energia, apôa a aprova'ção dos projetes, serão determinadas
as características técnicas das Instalações.
Art. 3Q , A concessionária deverá satrsíazer as seguintes exigências:
I - Submeter . à aprovação do Mínístro .das Minas e Energia em rcõs
(3) vias, dentro do prazo de um (1)
ano, a contar da data da publicação
dêste decreto, os estudos, projetos e
orçamentos relativas às novas instalações.
II - Assinar o contrato dlscípltnar
Brasiüa, 11 de novembro de 1966;
da concessão dentro de trinta "(30)
1459 da Independência e 789 daRe- dias contados da publicação do despública.
pacho de aprovação da respectiva mí'H. CASTELLb BRANCo
nuta pelo Ministro das Mtnas e Energia.
Benedicto Dutra
!II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados peto
Ministro das Minas' e Energia, executando-as de acôrdo com Os projetos
DECRETO N9 59.556 - DE 11 DE
aprovados e com as modificações que
NoVEMBRO DE 1966
forem autorizadas, se necessárlas ,
Transfere da Companhia Fôrça c Lu~
Parágrafo único. O prazo referido
neste artigo poderá ser prorroguno
de Conselheiro Lafaiete S. li. paTa
por ato do Ministro das Mrnas e
a Centrais Elétricas de Minas GeEnergia.
rais S. A. concessão para tustrtArt. 4Q As, tarifas de fornecimento
buir energia elétrica.
de energia elétrica serão fixadas e
revístag trienalmente pelo Dep'J.~·ta
O Presidente da Repúblrca, usando'
da atribuição que lhe confere o ar-timente Nacional de Águas e mneraie.
go 87, inciso I, da Constituição, e nos
com a aprovação do Ministro das MItêrmos dos- artigos 140 e 150 do CÓR
nas e Energia.
digo de Aguas (Decreto no 24.643, -de
10 de julho de 1934), 59 do Decreto.Art. 59 ãstc decreto entra em vigor
lei nc 852, de 11 de novembro de 1938.
e 19 do Decreto-lei n Q 7.062, de 22 na data de sua publicação, revogadas
de novembro de 1944, combinados com
as disposições em contrário.
o artigo 59 da L.ei nv 3.782, de 22 de
Brasília, 11 de nove!!1bro de 1966:,
julho de 1960, decreta:
145Q da Independência e 78Q da ReArt. 19 Fica transferida para Cenpública.
trais Elétricas de Mrnas oerais S.
A. a concessão para distribuir enerH. CASTELLO BRANCO
gia elétrica no distrito sede do Município de Conselheiro Laraieté, asBenedicto Dutra

ATOS

DECRETO N'? 59.557 -

DO PODER ExECUTIVO

11

165

volutos do Estado e de propriedade de
Washington Pinheiro Costa e outros
no lugar denominado Capívart, dista-ito e município de Minas Novas, Esconcede a lWIBENA - Mineração e
tado de Minas Gerais, numa área de
Beneficiamento Nacianat Ltda., autrezentos e onze hectares e quarenta
toriz,ação para funciona?" como eme cinco ares (311,45 ha) , delímitaca
por um polígono místílínec, que tem
prêsa de mineração.
um vértice a dois mil quatrocentos e
vinte metros (2 .420m), nc rumo magO Presidente da República, usando
nético de oitenta graus sudoesoe (80,?
da atribuição _que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituição e tendo SW) da barra do rfbeírâo la Fôlua
em vista o que dispõe o Decreto-lei no rtbeírâo-Betubínha e os lados a
partir dêsse Vértice, os seguintes comnÇl 938, de 8 de dezembro de 19'38, deprimentos e rumos magnéticos: mil
creta:
metros <1.000m) oitenta creus -suõoeste (80,? SW); o segundo (2.9) lado
Artigo único. E' concedida a
é o segmento retilíneo que partindo
MIBE.-1'{A - Mineração e Beneficiada extremidade do primeiro (1.9) Iamento Nacional Ltda., constituida por
contrato social de 1 de janeiro de do descrito, com rumo magnético de
trinta e três graus quarenta e cinco
Hi66, alterado pelo, de 23 de agôsto
minutos sudoeste (33 9 45' SW) alcande 1966, arquivado sob número cento
ça
a margem esquerda do córrego 'I'le sessenta e nove mil oitocentos e oibuna ou Tribuna; o terceiro (3.9) latenta e sete (169.887), na Junta Codo é o trecho da margem esquerda
mercial do Estado de Minas Gerais
com sede na cidade de Juiz de Fora: do córrego Tibuna numa dístâncía de
autorização para funcionar como em- mil cento e sessenta metros (1160m!
prêsa de mineração, ficando obrigada a montante, a partir da extremidade
a cumprir _integralmente o que dispõe do segundo (25') lado descrito; quatro
mil cento e cinqüenta metros (4.150
o § 3'?, do art. 6-1, do Decreto-lei núm) . trinta e três graus e trínua mimero 2.627, de 26 de setembro de 1<940
nutos nordeste (339 30' NE).
e demais regulamentos em vigor ou
que venham a -vigorar sôbre o objeto
Parágrafo único. A execução da predesta' autorização.
sente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
Br-asilia, 11 de novembro de 19M;
pelo Decreto n.v 51. 726, de 19 de fe1451,1 da Independência e 78'-"' da Revereiro de 1963 e da Resolução númepública.
1'0 3, de 30 de abril de 19,65, da Comíssão Nacional de Energia Nuclear..
H. 'CASTELLO BRANCO.
Art. 2.'? O título da autorização de
Benedicto Dutra.
pesquisa, que será uma via auténtícn
dêste decreto, não fica su tetto ao pagamento ela taxa prevista pelo art. 17
DECRETO N.' 59.558 - DE 11 DE
do § 1.9 do Código de Minas, ex vi da
NOVEMBRO DE 1966
Lei n.c 31.5'19, de 30 de dezembro de
1958 (Lei do Sêlo) e será válido por
. Autoriza o Gouérno do Estado de Midois (2) anos a contar da data da
nas Gerais a pesquisar·yratita e ,ciatranscrição no livro próprto de Re·
nita no município de Minas Novas,
gistro das Autovízacões de Pesquisa.
Estado de ·Minas Gere-s.
DE

DE

NOVENlBRO. DE 1866

O· Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v 1, da Constttuíçâc P. nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985
de
29 de Janeiro de· 1940 (Códígc
de
Minas) decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o Governo
do Estado de Minas Gerais a pesquisar grafita e cíaníta em terrenos de-

Art. 3.9 Revogam-se as dísposiçôes
em contrario.

Brasília, 11 de novembro de 1966;
145.'? da Independ'êncta e 78.'? da R!.!~

pública:
H.

CASTELLO BRANCO'

Benedicto Du.tra
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DECRETO N9 59.559 -

DE

11

DE.

NOVEMBRO DE 1966 .

Concede __ à Bstãmciá ValinhOs Limitada autorizaçáo para funcionar' corno
emprésa de mineração.

,

O Presidente da República, usando

". da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e no.s têrmos do Decreto-lei nc 938, de 8 oe dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. ~ concedida à Estân-

cía Valinhos Limitada constttulda por

contrato social arquivado sob número
293:190 e alterações sob DS. 37>6.162,
352:830; 351.460 e 323.764, na Junta
Comercial do Estado de Sá') Paulo,

com sede na cidade de vanntios, aútorízaçâo para funcionar como emprêsa de míneraçâo, ficando ocrígada a
cumprir Integralsnente as lera e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto deste, autorização.
Brasília, . 11 de novembro de 1963;
145Q (j a Independência e 789 da República.
'
H.

CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO N9 59.560 NOVEMBRO DE

DE

14

DE

1966

Revoga o Decreto n9 57.821, de 15 de
tereretro de 1966 e dá nova rcçulementação aos artigos 56 e 71, da
Lei n 9 4.728, de 14 de julho de 1965,
no que se refere a Obrigações do!
Tesouro Nacional - Lei n 9 4.357-61.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere _o
artigo 87, inciso I, da Constdtuíçâo
Federal, e nos termos do artigo 42,
da Lei no 4.357, de 16'de julho de
1964, decreta:

Art. 19 As pessoas físicas poderão
abater de sua renda bruta, para efeíto de, determinar a renda Iiqulda sujetta ao ímpôsto de renda, 30% (trtnta por cento) das importâncias eretivamente aplicadas na subscrição de
Obrlgaçôes do Tesouro Nacional Tipo Reajustável, criadas pela Lei nv
4.357, de 16 de julho de 1964 e regulamentadas pelo Decreto nc 54.252,
de 3 àe setembro de 1964.

EXECUTIVO

Art'. 29 Para os efeitos do beueffc1
a que se re~e~e o al"ti?? Y:', CQrlSide':
ra-~e sub.scnç~ a aqutsiçao d-e Obn:.
gaçoes efetuadas díretamentr, no 'I'esouro Nacional ou em seus agentes
el~ISGOreS ou,
ainda, a. compra em.
Bolsas de valores e mtermediárioi
oficialmente autorizados quando rea,
lizada dentro de 30 (trinta) dias con,
tados a partir da- data de enussao
cas Obrigações.
.
Parágrafo único. O subscrjtor ane,
'xará, devidamente autenticada, à aua
declaração de rendimentos em que fôr
efetuado c abatimento da renda bru...
ta para os efeitos do art. 56,da Lei
nc 4.728, de 14 de julho de 1960:
a) uma via. da guia de recolnimen_
to, quando a aquisição rõr efetuada
diretamente no Tesouro. Nacional ou
em seus agentes emissores;
b) uma vía da "nota de venda ,
em que conste: o nome do subscritor,
a data da compra, a data da emissão, quantidade evalOl' umtarro t-I
total da aquisição das Obrígaçõea e
a numeração dos respectivos cemn..
cadcs, quando se tratar de Bôísas de
Valores ou intermediários oftclarmen..
te autorizados.
Art. 39 As Obrigações' a que se refere o artigo 19, scrao de prazo be
resgate igualou superior a 2 (dois)
anos e da modalidade nomrnatívaendossável ou ao portador.
Art. 49 As Obrigações sunscrttas I
para "os fins do artigo 1Q, uma vez
recebidas do Tesouro Nacional ou ue
seus agentes emissores, Bolsas de Va~
Iõres e íntermediárros onciarmeute
autortzartos serão obrtgatónamente
mantidas em custódia específica, em
uma mesma Instdtuíçao tmanceíra
(Bancos Comerciais, de jnvestamen..
to, Sociedades de Investimento. ou
'Corretores) localizada na junsdíçac
do domicilio fiscal do subscritor pelo
prazo de 2 (dois) anos contados a
partir da data da emissão das Obrigações.
§ tv A custódia acima referida será
efetuada até 30 (trinta) dias da data
da emissão das Obrigações.
§ 29 Os subscritores comprovarão,
quando da apresentação da declaração de rendimentos em que fór eretuado o abatimento da renda bruta,
nos têrmos do artigo. 56, da Lei 0'1'
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'4.728, de 14 de j~lho de .1965, a ef:",
fV'ação da eustôdía mediante junra~ade declaraçã.o da Entidade ond-e
a mesma rôr realizada, e, da qual cena..
tarâ:
a)' nome e enderêço do benencra-

rio,
b)

no caso de Obrigações endossáveis, ou

à apresentação da' declaração -de que

trata o parágrafo primeiro, no caso
de Obrigações íntransferíveia.
Art. 79 Ficam revogados os artfgcs
11 e 37, e seus parágrafos, do Deereto nv 54.252, de dc setembro de 1964,
e o Decreto uc 57.821, de 15 de tevereíro de 1966.
Art. 89 As disposições dêste Decreto se aplicam à subscrição de oortgações do Tesouro Nacional - 'r'tpo
Reajustável, efetuadas a partir de 19
de outubro de 1966, ressalvado o prazu a que se refere o parágrafo 19, do
artigo 49, que será contaoo .e partrr
da data da publicação dêste Decreto.
â

quantidade,

prazo

e

data

de

arnissâc das Obrigações;
c) número e s~rie dos cerüüceaos
delas representatIvos;
d> "data da efetivaçáo da custõdía.
§ 3\l ocorrendo o levantamento da
zustorna, .antes de expirado o prazo
de 2 (dois) anos, .contadas, ;3:, partír
da data da emissão das Obrígaçóas, III
Entidade custcdlante, obrigatósiarnente oomunlcará o fato ao órgão (\0
ullpôsW de renda que a jurtsrücíona
informando os elementos referidos
'nas alíneas a .a a, do parágrafo anteriar ~
§ 4\l As entidades declarantes serac
!responsáveis, para todos os efeitos
riscais, pela veracidade. das informações prestadas, sujeitas ainda às pe~
nulidades previstas no capitulo, V ou
Lei no 4.595, de 31 de dezembro de
1964.
Art. 59 O subscritor, benetícíade
com as deduções previstas no artigo
19, que alienar total ou parcialmente
as Obrigações antes de exprraoo u
prazo de 2 (dois) anos referidos no
artigo 4", ínciutrá as importâncias
abatidas correspondentes à subscrição
das Obrigações alienadas, entre os
rendimentos percebidos no ano da
alienação,
Art, 69 Nos casos de- extravio co
certificado endossável, caberá ao respectivo titular, ou nos seus sucessores, ação de recuperaçao prevista nos
artig<ÜlS336 a 341 do Código de PTO~
cesso Civil, para obter a expedição
de segunda via do certificado em substituição do extraviado.
§ 19 A emtssâc -da segunda via do
certificado nominativo íntransferivel,
no caso de perda ou extravio do 01'1gfnal, poderá ser obtida, jU11to
'I'esouro Nacional ou a seus agentes, me-'
diante declaração de 'perda ou de ex~
bravio pelo respectivo titular.

ao

§ 29 Os juros Só serão devidos ree..
pectivamente a partir do último vencimento anteríor à decisão judícral,

Al·t. 99 li:ste Decreto entrará em
gor na data de sua publicação.

Y1~

Brasília, 14 de novembro de líl6ô;
145(1 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLo BRANCO

Octávio BUlhões

DECRETO N9 59.561 -

DE

14

DB

NOVEMBRO DE 1966

Retifica o Quadro de Pessoal do Departamento N.acional de Bstrtuiae
de Rodagem, parte permanente,
aprovado pelo Decreto nO 51.162,.
de 7 de agôsto de 1961.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I,da Constituição Pe,
deral e tendo em vista o que consta
do Processo n? 1.401-62, da Comissão
de Classificação de Cargos, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma
dos anexos, o enquadramento dos
cargos é funções do Quadro de P8I3soei - Parte Permanente - Departamentc Nacíona.l de Estradas de Rodagem, do Ministério da Viação e
Obras públicas, aprovado pelo. De-·
ereto nc 51.162, de 7' de agôsto de
19tH, na parte relativa às 'séries de
classes de Técnico de Mecanização,
código AF. 401, e Técnico Auxiliar de
Mecanízação, código AF .402, bem como
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as relações nominais dos respectlvos
ocupantes, a saber:

Art. 29 Os efeitos do disposto neste
decreto retroagem a 19 de julho de
1960.
Art. 39 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em coot-aríc.
- Brasília, 14 de novembro de 1966;
1459 da Independência e 'l8'? da República.
H.

EXECUTIVO

novembro de 1963, assinadas pelo Mi_
ntstro de Estado da Indústria e dó
Comércio, obrigando-se a,ne.3ma SO~
cíedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos ~m vigor, ou que
venham a VIgorar, sobre o ob íeto da
presente autorização.
'
Brasilia, 14 de novembro de 19&)'
1459 da Independência e 789 da Re~
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio -Martins

CASTELLO BRANCO

DECRETO N.!? 59.563 - DE 14 DE
NOVEMBRO DE '1966

Juarez Távora

Os anexos a que se .refere o texto.
inclusive a relação nominal do' art. 19,
foram publicados no D.a. de 11 de

novembro de 1966.
DECRETO N9 59.562 -

DE 14 DE

NOVEMBRO DE 1966

Concede à scoíeaaae anôníuHt Etizabetti Arden (South Amerlc.:L) .JNC.
autorização para continuar a juncionarná República dos Estados
Unidos do Brasil.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artjgo 87, inciso I, da consütutcãc Pederal, e nos têrmos do Decrete-ler número 2.627, de 26 de setembro de 1940,
decreta:
Artigo único. ]t' concedida à soctedade anônima Elizabeth Arden (South
Amertcaj INC., com sede na cidade
de Dover, Condado de Kent. Estado
de Delaware, Estados Unidos da América, autorizada a funcionar através
de Decretos 'Federais, o úlr.mio dos
quais sob o nc 56.130, de 27 de- abnt
de 1965, autorização para coutinuar.a
funcionar no Brasüç.com o capeta; 80cíal destinado- às atividades da filial
brasileira, elevado de ors 182 000. (]OO
(cento e oitenta e dois milhões de
cruzeiros) para crs 377.160. OV!) rtrezentos e setenta e sete milhões. cento
e sessenta mil cruzéírosj , 2t11 virtude
da cort eçâc monetária dos valôrez do
Ativo ímobílízado, nos têrmos da LeI
no 4.357. de 16,de julho de 1964 co»soante treaoluçôes aprovadas pela Diretoria, em reuniões realizadas a 30 de
abril de 1965 e 28 de abril de 1966.
mediante as cláusulas que acompanham o Decreto 11\'1 52,895, de 21 de

Retifica o Decreto' a.v 57.841, de 18
de fevereiro de 1966, para o fim que
especifica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar":
tígo 87, item I,. da .Constítuíçâo Federal, e atendendo ao que consta do
processo M.J.N.I. n.c 56.279, de 1963,
decreta:
Artigo único. E' retificada a ementa.
de Decreto n:c 57.841, de 18 de tevereíro de 1966, para o. fim de declarar que a denon.ínação da entidade,
por êle reconhecida como de utítídade pública, é "Inatnutc Bahiano (1"·
Reabíl.taçâo' .

Brastlía, -14

d~;

noverr.ta c de 1966;

145.Q da Independência e '735) da Re-

pública.
H

:::J.STELLO iSp...... NCO

Carlos Medeiros . S iltla
DECRETO N.!? 59.564 NOVEMBRO DE

DE 14 DE

1966

.

Autoriza
a cessâo, sob a forma de
utilização gratuita, dos imóveis que
menciona, símaaoe no Estado da·
Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da 'constituição .Pec eral e de acôrdo com os arts. 125 e
126 do Decreto-lei n,c 9.760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Art. L'? Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, dos"
imóveis da rua Cosme Velho ns. 874
e 886, antigos 246 e 250, Laranjeiras,

ATOS
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E:stado dR Guana,bara (terreno nac~o
nal interIOr),. tend,? como ca~~ctel'l~

tícos. o pnmerro, d... frente .11,65 fi, oe
COll11)J:ünento 26,60 m aproxímadamente até o Rio Carioca; o segundo, de
rrénte 26,55 m de comprimento pelo
la..do dirêito 0,65 m .e pelo!ado es:
queido. 15,?Om, aproxtmadaménte, ate
o Rio oanoca.,
Art .: 25~ Destinam-se os ímóveís a
que se refere o ertigo anterior à construção' do túnel Rio Comprido-Lagoa,
t<Jrn;a,ndo-se pula a cessao. sem áíreíto a qualquer indenização, se fôr dada
ao terreno, no todo ou em parte, utilizaç.ão dr- t- rsa, cu ainda se houver
inadimplemento de clausula do contrato oue deverá ser lavrado em nvro
pr6v\ ,0 do Serviço do Patrimônio da
e11J~o.
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DECRETO NQ 59.56';) -

DE

14

DE

NOvEMBRO DE 1966

Regulamenta as seções I, II e III a»
Capitulo IV do Titulo III da Lei
n'? 4.504, de 30 de novémbro de 1964,
Estatuto da Terra, o capítulo III
da Lei n9 4.947, de 6 de abTil de
196{), e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o Artigo, 87 item I, da Constituiçâo, e
tendo em vista o disposto nas leis números 4.504, de 30 de novembro de
1964 e 4.947, de 6 de abril "de 19G6,
decreta:
.
CAPÍTULO I

princípios e Definições
b; asílía, 14 de novembro de 1f.l66 ,
145.1? da Independência e 78.'? da Re- '
Art. '1" O arrendamento e a 'parpuhlica.
ceria são contratos agrários que a lei
reconhece, para o fim de posse- ou
H. CASTELtO BMNcO
uso temporário da terra, entre OpTO';'
Octavio Bulhões
prtetárlo, quem detenha a posse ou
tenha a livre administração de um
imóvel rural, e aquêle que nela exerça
qualquer atividade agrícola" pecuária,
DECRETO N.Q 59.565 - DE 14 DE
agro-industrial, extrativa ou mista.
NOVKMBRO DE 1966
(art. 92 da Lei nc 4.504 de 30 de novembro de 19·54 - Estatuto da Terra
Declara de utilidade pública a ·"So- e art. 13 da Lei nc 4.947 de 6 deabril de 1966).
ciedade Congregação Missionária">
Art. 2Ç Todos os contratos agrários
com sede no. Estado da Guanabara.
reger-se-âc pelas normas do presente
o Presidente da República, usando Regulamento, as quais serão de obrigatória aplicação em todo o, territóda atríbujçâo que lhe contere o arrio nacional e irrenunciáveis 'os ditigo 87, item I, da Constituição Fereitos e vantagens nelas instituídos
deral e atendendo ao que -consta do
(art. 13, inciso IV da Lei nv 4~947-66).
processo M.J.N.I. n.c 22.744, de 1965,
Parágrafo único. Qualquer estipulação contratual que contrarie as nordecreta;
mas estabelecidas neste artigo, será
Artigo .úníco. E' declarada de utinula de pleno direito e de nenhum
lídade pública, nos têrmos do art. 1.'! efeito.
'
da Lei n.c 91, de 23 de agôsto de
Art.
39
Arretuiaanenio rural ê o
1935, 'combinado com o art. 1.9 do Recontrato agrário pelo qual uma pesgulamento aprovado pelo Decreto nusoa se obriga a ceder à outra, por
mero 50.'517, de 2 de maio de 1961, a
tempo determinado ou. não, o uso e
"Sociedade Congregação Missionária", gôzo
de imóvel rural, parte ou partes
com sede no Estado da Guanabara.
do mesmo, incluindo, OU não, outros
bens, benfeitorias e ou facilidades,
Brasília, 14 de novembro de 1966;
com o objetivo de nêle ser exercida
145.9 da Independência e 78.9 da Reatividade de exploração agrícola, pepública. •
cuária, agro-industrial, extrativa ou
mista, mediante, certa retribuição ou
H. CASTELLO BRANCO
aluguel, observados Os limites percenCarlos lrfedezros Silva
tuais da Lei.
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§ 19 suoarrensuimento é o contrato
pelo qual o Arrendatário transfere a
outrem, -110 .todc ou em 'Parte, os dírei tos e obrigações do seu contrato de
arrendamento.
§ 29 Chama-se Arrendador o que
cede o imóvel rural ou o aluga; e
Arrendatário a pessoa ou conjunto ramüiar, representado pelo seu chefe,
que o recebe ou o toma por aluguel.
§ 39 O Arrendatário outorgante de
subarrendamen to será, para todos. os
efeitos,. classirícado como arrendador.
Art. -49 Parceria rural é o contrato
agrário pelo qual uma pessoa se obriga
a ceder à outra, por tempo determínado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes do mesmo, íncluíndo.. ou não, benfeitorias,
outros bens e ou falicídades, com o
objetivo de nêle ser exercida ativi-

dade ele exploração agrícola, pecuárta,
agro-industrial, extrativa vegetal OU

mista; e ou lhe entrega animais para
cria, _recria, invernagem, engorda ou'
.extração de matérias primas de orígemanimal,_ mediante partilha
de
rfscos do caso
fortuitó '8 da fôrca
maior do empreendimento rural; e dos
frutos, produtos ou lucros havidos nas
proporções que estrpularem, observados os limites percentuais da lei (artigo 96,.vI do .Jlstatuto da Terra).
parágrafo único, Para os fins dêste
Regulamento denomina-se parceirooutorgante, o cedente, proprietário ou
nâo, que entrega os bens; e parceirooutorgado, a pessoa ou o
conjunto
familiar, representado pelo seu chefe',
que os recebe- para os fins próprios
das modalidades de parceria defmídas no art. 59.
Art. 59 Dá-se a parceria:
I ---:: açricola, quando o objeto da
cessão for o uso de imóvel rural, de
-- parte ou pe.rtes do mesmo, com o
objetivo de nêle ser exercida a atívícede de produção vegetal;
Ir ~ pecuária, quando o objet-o da
ceseâo forem animais para cria, recria, invernagem ou engorda;'
lU ~ agro-:~zndustrial, quando o objeto da sessão fôr o 'uso do imóvel
rural, de parte ou partes do mesmo,
e ou maquinaria e implementes, com
o objetivo de ser exercida atividade
de transformação de produto agrícola,
pecuário ou rlorestal;

IV. ~ extrativa, quando o objeto dá
cessão fôl' o uso de imóvel rural, de
parte eu partes do mesmo, e ou am,
ma-is de qualquer espécie, com o objetivo de ser exercida atividade extrativa de produto agrfcola, animal
ou florestal;
V - mista, quando o objeto da ces;
são abranger mais de uma das moda_
lidades de. parceria definidas nos íncísos an tenores.
.
Art. 69 Ocorrendo entre as mesmas
partes e num _mesmo imóvel rurai
avenças de arrendamento e de parceria, serão celebrados contratos distintos, cada qual
regendo-se- pel~s·
normas específicas estabelecidas no
Estatuto da Terra, na Lei nv 4.947~66
e neste Regulamento; •
Parágrafo único. Reger-se-ão pelas
normas do presente Regulamento,
Os direitos e obrigações dos atuais
meeiros, terceiros quartístas, percentis tas ou de qualquer outro tipo de
parceiro-outorgado, cujo contrato estipule, no todo ou em parte.. a partilha· em frutos, produtos ou no seu
equivalente em dinheiro.
Art. 79 Para os efeitos dõste Regulamento
entende-se' por exploração
direta, aquela em que o beneficiário
da exploração assume riscos do em-,
preendímento, custeando despesas necessártas.
§ 19 Denomina-se Cuttuxuior Direto
aquêle que exerce atividade de exploração na forma dêste artigo.
§ 2<:1 Os arrendatários serão sempre .
admitidos como cultlvadores diretos.
Art. 89 Para -os- fins do disposto no
art. 13, inciso V, da Lei no 4.947-66,
entende-se por cuttioo direto e pressotú, 8, exploração direta na qual o
proprietário, o arrendatário ou o parceiro, .. e seu conjunto familiar, residindo no imóvel e vivendo em. mútua
dependência, utilizam assalariados em
número que não ultrapassa o número
de membros ativos daquele conjunto.
Parágrafo único. Denomina-se cultivador direto e pessoal aquele que
exerce atividade de exploração
na
- forma dêste artigo.
Art. 99 Sem a nnresentação do certificado de cadastro, a partir de Ide
janeiro de 1967, os proprietários, usufrutuários, usuários ou possuidores de

ATOS DO, PODER ExECUTIVO

'móvel rural, sob pena de nulidade,
~áO poderão celebrar os' contratos

a<>'rános disciplinados por êste Regu'lamento (art. 22, § 19, da Lei núwero4.947-6u) .
Art. 10. Caberá ao 'Instituto Brasileiro de nerorme Agrá~ia - rBRA,
em todo o terrttórto nacional, a orgail.izaçáo e manuten!âo do registro cadastral e do contr?}e . dos co~tratos
-agrários, em obediência ao disposto
na alínea "c" do inciso I~I, do artigo
46 do jgsta.tutc d~ Terra, e de sua re
gulamentaçao no DeCl'eto55;891,- de
31-3-65, como também arb. 13 da Lei
R

4.947, 6-4-66.

.
cAPÍTULO

n

Dos Contratos: Ssseéncia e
Fundamentos
Seçáo 1 -

Dos Contratos Agrários

Art. 11. Os contratos de arrendamente e' de parceria poderão ser es
critos ou verbais. Nos contratos verbais presume-se como ajustadas' as
.cláusulas obrigatórias
estabelecidas
no art. 13. dêste Regulamento.
§ 19' O arrendador ou o parceirooutorgante deverá encontrar-se na
posse do imóvel rural e dos bens, a
qualquer título que lhes dê o direito
de exploração e de destinação aos fins
contratuais.
§ 29 cada parte contratante poderá
exigir da outra a celebração do ajuste
por escrito, correndo as despesas pelo
medo que convencionarem,
Art. 12: Os contratos escritos. deverão conter as seguintes indicações:
I - Lugar e data da assinatura do
contrato; II ~ Nome completo e enderêço
dos contratantes;
lU -' Oaracterfstícas do arrendador
01J do parceiro-outorgante (espécie,
. 'Capital registrado e data da consütuiçâo,se pessoa jurídica, e, tipo e
número de registro do documento de
identidade, nacionalidade e estado cívil, se pessoa física e sua qualidade
(propr'íetár-ío, usurrutuarto, -usuárto
oU Possuidor);
,
'
IV - característica do arrendatário
.cu do parceiro-outorgado (pessoa fiR,
-aíca cu conjunto familiar);
R
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v - objeto do contrato (arrendamenta ou parcerrat, tipo de atividade
de exploração e destinação do ímóvelou dos, bens;
VI - Identificação do imóvel e número do seu registro no Cadastro de
ímóveís rurais do IBRA. (constante do
Recibo de Entrega da Declaração, do
Certificado de Cadastro e do Recibo
do Impôstc Territorial Rural).
VII - Descrição da gleba (localizacão no imóvel, limites e confrontações e área em hectares e fração) ,
enumeração das benfeitortas (inclusive edificações e instalações),
dos
equipamentos especiais, dos veículos,'
máquinas, implementas' e animais de
trabalho :e, ainda, dos demais bens e
ou facilidades com que concorre o ar;
rendador. ou o "parceiro-outorgante;
VIII - Prazo de duração, preço do
arrendamento ou condições de partilha dos frutos, produtos ou lucros havidos, com expressa menção dos modos, formas e épocas dêsse pagamento
.ou partilha;
IX - Cláusulas obrigatórias com
as, .condições enumeradas no art. 13
do presente Regulamento, nos arts.
93 a 96 do Estatuto dà Terra e no
art. 13 da Lei 4.947-66;
X - fôro da contrato;
XI - assinatura dos contratantes
ou de pessoa a seu rôgo e de 4: (quatro) testemunhas idôneas, se analfabetos ou não poderem assinar.
Parágrafo único. As partes pode.
rão ajustar outras estipulações que
julguem convenientes aos seus Iaterésses, desde que não fnrrtnjam o Estatuto da Terra, a" Lei nc 4.947-66 e
o presente Regulamento.
Al't. 13. Nos contratos
agrárias,
qualquer que seja a sua forma, COl1Starâo obrigatoriamente, cláusulas que
assegurem a conservação dos recursos
naturais e a proteção social e econômica dos' àrrendatártos é dos parceiros-outorgados 8, saber (Art. 13, íncísos ,!II e Vda Lei nc 4.947-96) :
I - Proíbícâo de renúncia dos .direitos ou vantagens estabelecidas em
Leis ou Regulamentos. por parte dos
arrendatários .e parcelros-outcreados
(art. 13, inciso IV. da Lei número
{.947-66J;

II ~ Observância das seguintes
normas, visando a conservação dos
recursos naturais:
a) prazos mínimos, na
forma da
alínea "b", do inciso, XI, do art. 95
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quinas, implementes ou ferramentas',
a êle 'cedidos (art'. 95.' inciso XI, le~.
trô,_ "c" e art. 96, mcrso V; letra "e":
do Estatuto da Terra);
VII - Observância das seguintes
normas, visando à proteção social e'
econômica dos arrendatários e par,
ceiros-outorgados (art. 13, inciso V
da Lei nc 4,974_66) :
'
a) concordância do arrendador ou
do parceiro-outorgante, à solicitaçi1o
de crédito rural feita pelos arrenda,
tárlos ou parceiros.outorgados (artigo 13, inciso V da Lei nv 4,947-66);
animal;
b) cumprimento das proibições fi-xadas no art. 93 do Estatuto da Terra,
~' de 7 (eete) , anos nos casos em
a saber:
Que ocorra atividade de exploração
florestal;
- prestação do serviço grntuíto pé.,
lo arrendatário ou parceiro-outorga.,
h) observância, quando couberem,
do;,\_
das normas estabelecidas pela Lei nú- exclusividade da venda dos fru- .
mero 4.771, de' 15 de setembro de
tos ou produtos ao arrendador ou ao
1965, Código Florestal, e de seu Reparceiro-outorgante
;
gulamento constante do Decreto ...
511. 016 de 18 de março de 1956;
- obrigatoriedade do beneficlamen,
to da produção em estabelecimento.
c) observância de práticas agrícodeterminado pelo arrendador, ou pelo
las admitidas para os vártoa tipos de
parceiro-outorgante:
\
exportação intensiva e extensiva para
. as diversas zonas típicas do país, fi~-- obrigatoriedade da aquisição de'
xados nos Decretos números 55.891;
gêneros e utilidades em armazéns ou
barracões determinados pelo arrende 31 de março de 1965 e 56.792, de
26 de agôsto de 1965.
dador ou pelo parceiro-outorgante;
- aceitação pele parceiro-outorga.,.'
IH - Fixação, em quantia certa,
do, do pagamento de sua parte em
do preço do arrendamento, a ser pago
ordens, vales, bor6s, ou qualquer ou.
em dinheiro ou no seu equivalente
tra forma regtonal . substitutiva da
em frutos ou produtos, na forma dê>
moeda;
art. 95, inciso XII, do Estatuto, 'da
Terra e do art. 17 dêste Regulamento,
direito e oportunidade de dispor
e das condições de partilha dos frutos,
dos frutos ou produtos repartidos da
produtos ou lucros havidos na parceseguinte forma' (art. 96, inciso V, leria, conforme preceitua o' art. 96 do
tra "f" do Estatuto da Terra) :
Estatuto da 'I'erra e o art. 39 dêste
- nenhuma das partes poderá dísRegulamento,
por dos frutos ou produtos havidos
IV - Bases para as renovações .C011 __ antes de efetuada a partilha, devendo
vencíonadas seguido o disposto no ár.,
o parceiro-outorgado avisar o parceiro-outorgante, com a necessária antigo 95, incisos IV e V do Estatuto
da 'Terra e art. 22 dêste Regulamento.
tecedência, 'da data em que iniciará.
n colheita OU repartição dos produtos.
V - Causas de extinção e rescísão.
pecuários;
de acôrdo com G determinado nos ar- a-o parceiro.outorgado será gatigos 26 a34 dêste Regulamento;
rantido o direito de dispor livremente
VI - Direito e formas de indenidos frutos e produtos que lhe cabem
zação quanto" as benfeitorias reatíza;
por fôrça do contrato;
das, ajustadas no contrato de arren- em nenhum caso será dado em
damento; e, direitos e obrigações
pagamento ao credor do cedente ou.
quanto às benfettortàs realizadas, com
do
parceiro-outorgado, o produto da
consentimento do parceiro-outorgante.
parceria, antes de efetuada a partí-:
e quanto aos danos substanciais caulha.
sados pelo parceíro-outorgadc por prá ,
tdcas predatórías na área de exploraAr-t. 14, Os contratos agrários, qual,
ção ou nas benfeitorias, Instalações e . quer que seja 'o seu valor e sua rorequipamentos especiais, veículos, máma, poderã-o ser. provados por teste-o

e da alínea "b", do inciso v, do art.
95 do Estatutrida Terra:
. ..,.- de 3 (três), anos nos. casos de
arrendamento em que ocorra .ativídade de exploração de lavoura temporária e ou de pecuária de pequeno e
médio porte, ou em todos os casos de
parceria;
- de 5 (cinco), anos nos casos de
arrendamento em que ocorra atividade de exploração de' lavoura permanente e ou de pecuária de grande
porte para cria, recria, engorda ou extração de matérias primas de origem

c)
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-munh as (artigo 92, § 8 0 , do Estatuto
da Terra).
.
A;t. 15. A alienação do imóvel lJ-ltal ou a instituição de ônus reais ~9
'bre êle, não interrompe ?S contratos
~grários, ficando o adquirente .OU o
beneficiário, sub-rogado nos dtreítos e
.obrigaçõeS do alienante. ou do ínscítuidor do ônus (art. 92, § 5l? do Esta-tUto da Terra).
SEÇÃO II

Do Arrendamento e suas Modalidades

Art. 16. A renda anual dos contratos de arrendamento será ajustada
pelas partes contrata~tes, .tendo COmo limita o estabelecido no art. 95,
inciso XII, do Estatuto da Terra.
§ 19 poderão os contratos ser anualmente corrigidos a partir da data da
.assinatura, na parte que se refere ao
valor da terra, de acôrdo com o índice de correção monetária fornecida
pelo conselho Nacional de Economia
e divulgado pelo IBRA (art. 92, § 2.~
do Estatuto da Terra).
§ z.c Nos casos em que ocorrer expioi·ação de produtos com preço oücíalmente fixado, a relação entre os
"preços reajustados e os iniciais, não
poderá ultrapassar a relaçãoventre o
.nôvo preço fixado para os produtos e
Q respectivo .preço na época do contrato (art. 92, § 2.9 do Estatuto da
'Terra) .
, Art. 17. Para. cálculo dos preços de
'arrendamento em cada imóvel rural,
observar-se-âo, com base no inciso
XII do art 95 do Estatuto da Terra,
,:05 critérios' fixados nos parágrafos
seguintes:
§ 19 Nos casos de arrendamento da
área total,do imóvel rural, a um ou
maís arrendatários, a soma dos preços de arrendamento não pode ser superior a 15% (qutnze por cento) do
valor da terra nua, fornecido na Declaração de Propriedade de imóvel
.rural e aceito para o Cadastro de
Imóveis Rurais do IBRA, constante
do recibo de pagamento do .impôsto
territortal. rural (ITR).
§ 2':> Nos casos
de arrendamento
parctaí a um OU mais arrendatários,
á soma dos preços de aluguel não. poderá exceder a 30% (trinta por cento)
'do valor' das áreas arrendadas, ava-
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üadc êsse com base no valor do hectare declarado e aceite, para o ·Ca·destro de imóveis rurais do lERA.
§ ao Para a área não
arrendada,
admite-se um preço potencial ,de arrendamento, que será de 15% (quinze
por cento)
do valor mínimo por
hectare estabelecido na Instrução Es.pecíal do IBRA, aprovada pelo Minía,
tro do Planejamento, na forma prevista no parágrafo 39 do art. 14 do
Decreto ne 55 ~891, de 31 de março de
1965.
§ 4':> O preço potencial de arrendamento da área não arrendada, mais a
soma dos preços de arrendamento das
áreas arrendadas, não poderá exceder
o preço máximo da arrendamento da
área total do imóvel, estipulado no
parágrafo te dêste artigo,
§ 59 O preço de arrendamento das
benfeitorias que entrarem na composição do contrato, não poderá exceder
a 15% (quinze por cento) do valor das
mesmas benfettortas, expresso na Decíaração de Propriedade do Imóvel
Rl..lral.
.

Art. 18. O preço do arrendamento
só pode ser ajustado em quantia fixa de dinheiro, mas o seu pagamento pode ser ajustado 'que se faça em"
dinheiro cu em quantidade de' frutos,
CUjO preço corrente no mercado local,
nunca inferior ao preço mínimo oncíal, equivalha ao do aluguel, à época
da liquidação.
Parágrafo único. 1!:' vedado ajustar
como preço de arrendamento quantídade fixa de frutos ou. produtos, ou
seu equtvalente em dinheiro.
Art. 19. Nos contratos em que u
pagamento do preço do arrendamen,
to deva ser realizado em frutos ou
produtos agrícolas, fica assegurado ao
arrendatário o direito de pagar em
. moeda corrente, caso o arrendador
exija . que a equfvalêncía seja caloula da com base em preços inferiores
aos vigentes na região, à época desse
pagamento, ou' fique comprovada
qU31.qUC1' outra modalidade de simula':'
çâo ou fraude por parte 'do arrendador (art. 92, § 79 do Estatuto da
Terra) .
Art. 20. Ao arrendador que financiar o arrendatário por Inexlstêncla
ou impossibilidade de flnancíamentc
pelos órgãos oficiais de crédito, é recultado o direito de, vencida a obrt-
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gação, exigir a venda dos frutos até
o limite da dívida vacrescída dos jU~
1'06 legais devidos, observados os preços do mercado local (art. 93, parágrafo único, do Estatuto da 'I'erra) .
Art. 21. Presume-se contratado pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, o

arrendamento por tempo indeterminado (art. 95, II do Estatuto da
Terra) .
§ 19 Os prazos de
arrendamento
terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a, de plantas
forragetras cultiváveis, após a parfçao
dos rebanhos ou depois da safra de

animais de abate . Em caso de reterdamento da colheita por motivo de
fôrça maior, êsses prazos ficarão automàtícamente prorrogados até o final
da "colheita (art. 95, I, do Estatuto da
Terra.r
§ 29 Entende-se por safra _de antmais de abate, o período oficialmente
determinado para a matança, ou .o
adotado pelos usos e costumes da' região.
§ 39 _O arrendatário que, no curso
do contrato, pretender iniciar nova
cultura cujos frutos não possam ser
colhidos antes de terminado o prazo
contratual,' deverá ajustar, prêvía.,
mente, com o arrendador, a forma de
pagamento do uSQ da terra por êsse
prazo excedente tart, 15- do Estatuto
da Terra.)

EXECUTIVO

explorá-lo· diretamente, ou para' cul..
tivo direto e pessoal, na forma do" "
artigos 79 e 89 dêste.Regulamento o{;
através de descendente seu (art. 95
V, do Estatuto da Terra.)
,
. § 39" As notificações; desistência ou
proposta, deverão ser feitas por carta
através do Cartório de Registro de
Títulos e Documentos da comarca da
situação do imóvel, ou por requeri..
mento judicial.
§ 19 A insinceridade do arrendador
que poderá ser provada por qualquer
meio em direito permitido. importará
'na obrtgaçâo de responder pelas per..
das e danos causados ao arrendatáríe
Art. 23 .Se por sucessão causa mor_
tis o imóvel rural fôr partilhado en,
tre vários herdeiros, qualquer dêles
poderá exercer o direito de retomada
de sua parte, com obediência aos pre~
ceitos dêste Decreto: todavia, é, assegurado ao arrendatário o direito à re ..
_novação do contrato, quanto às partes dos herdeiros não interessados na
retomada.
J

Art. 24. As benfeitorias que forem
realizadas no imóvel rural objeto de
arrendamento, podem sér voluptuárias
úteis e necessárias, assim conceltuadas:
I - voluptuá?"ias, as de mero deleite
ou recreio, que não aumentam o 'USo
habitual do imóvel rural, ainda que
o tornem mais agradável ou sejam deArt. 22. Em igualdade de condições" elevado
valor:
com terceiros, o arrendatário terá
preferência à renovação do arrendaH - úteis, as que aumentam ou ra,
mento, devendo o arrendador até 6
cilitam o uso do tmóverrural: e,
(seis) meses antes do vencimento do
IH - necessárias, as que tem por
contrato, notífícá.Io das propostas -refim conservar o ímóvelrrural ou eví;
cebidas, instruindo a respectiva noti-tar que se deteriore e as que decorram
ficação com cópia autêntica das mesdo cumprimento das normas estabemas (art. 95, IV do Estatuto da Ter- "lecídas
neste Regulamento para a
ra.)
conservação de recursos naturais.
§ 1(1 Na ausência de notificaçâo,o
Parágrafo único. Havendo dúvida
contrato considera-se automàtícamenaôbre a fínaltdade da benfeitoria, e
te renovado, salvo se o arrendatário,
quanto à sua classiflcação prevalenos 30 <trinta). dias seguintes ao do
cerá o que fôr ajustado pelos contratérmino do prazo para a notírtcação
tantes.
manifestar sua desistência ou formuIar nova proposta (art. 95, IV, -do Es.,
Art. 25. O arrendatário, no término
tatuto da Terra.)
do contrato, terá direito à índenisa"§ 29 Os direitos assegurados
neste
ção das benfeitorias necessárias e
artigo, não prevalecerão se, até o
úteis. Quanto às voluptuárias, sóprazo de 6 (seis) meses antes do ven,
mente será indenizado se sua conscimento de contrato, o arrendador
truçãc rôr expressamente autorizada
por via de notificação, declarar sua
pelo arrendador (art.9S, VIII, do Esintenção de retomar o imóvel para
tatuto da Terra e 516' do Cód. Civil.}
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§ 19 Enquanto o a.rre~da.tário não
jôr indenizado das benfeítortas necessárias e úteis, poderá re~er o imóvel
em seu poder, no uso. e gozo das" vantagens por ele oferecidas, nos termos
do contrato de arrendamento (arts. 95,
VIII do Estatuto da Terra e 516 do
Código CiVIl.)
.
§ 29 Quando as benfeitorias necessárias ou 'úteis forem feitas às expen,
sas do arrendador. dando lugar a au,
.menta nos rendimentos da gleba, terá
êle direito a uma elevação proporeínDal da renda, e não serão .índenlzáreis ao fim do contrato, salvo estipulação em contrário.
Art. 26. O arrendamento se extrngue:
L - pelo término do prazo do Contrato e do de sua renovação;
II - Pela retomada;
, Iff - Pela aquisição da gleba ar.,
rendada, pelo arrendatário;
IV - Pelo distrato ou rescisão do
contrato;
Jl - Pela resolução ou extinção do
direito do arrendador;
VI - Por motivo de fôrça maior,
que impossibilite a execução do contrato;
VII - Por sentença judicial Irrecorrível;
VIII - Pela perda do imóvel rural;
IX - Pela desapropriação, parcial
ou total, do imóvel rural;
X -. por" qualquer outra causa prevista em lei.
Parágrafo. único, Nos casos em que
o arrendatãrm é o conjunto familiar,
a morte do seu chefe não é causa de
extinção do contrato, havendo naquele
conjunto outra pessoa devidamente
qualificada que prossiga na execução
do mesmo.
" Art. 27. O inadimplemento das obrf,
gações assumidas por qualquer das
partes, e a inobservância de cláusula
asseguradora dos recursos naturais,
prevista no art 13, inciso TI, letr~
"c", dêsteReg'ulamento, dará lugar
facultativamente à rescisão do con,
trato, fícandn: a parte inadimplente
obriga.da a ressarcir a outra das perdas e 'danos causados (art. 92, § 6.9,
do Estatuto da "I'erra.)
.

Art. 28. Quando se verificar a resolução ou extinção do direito do arrendador _sôbre o. imóvel rural, _fica
garantido ao arrendatário a perma-
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necer nêle até o término dos trabalhos- que for-em necessários à co,
Iheita.

Art. 29. Na ocorrência de fôrça
maior, da qual. resulte a perda total
do objeto do contrato, êste se terá
por extinto, não respondendo qualquer
dos contratantes, por perdas e danos.
Art. 30. No caso de desapropriação
parcial do imóvel rural, fica asscgurado ao arrendatário o direito à redução proporcional da renda ou o de
rescindir o contrato.
'
Art. 31. E'vedado ao arrendatáríc
ceder o contrato de arrendamento,
subarrendar ou _emprestar total ou
parcialmente o imóvel rural, sem prévio e expresso consentimento do arrendador (art. 95, VI, do Estatuto da
Terra.)
Parágrafo .úníco. Resolvido ou rtndo o contrato, extingue de pleno díreito o subarrendamento, salvo díspo,
sição convencional ou legal em contrário.
Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:
I - Término do prazo contratual ou
de sua renovação;
.
II - Se o arrendatário subarrendar,
ceder ou emprestar o imóvel rural, no
todo ou em parte, sem o prévio e expressa consentimento do' arrendador;
III - Se o arr andatárto não pagaro aluguel ou renda no prazo convencionado;
IV - Dano causado à gleba arrendada ou às colheitas, provado o dolo
ou culpa do arrendatàno:
V - se o arrendatário mudar. a.
destinação do imóvel rural;
VI - Abandono total ou parcial do
cultivo;
VII - Inobservância -.. das normas
obrigatórias fixadas no art. 13 dêste
Regulamento;
VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei
e neste regulamento, comprovada em
.rutso a sinceridade do pedido;
IX - se o arrendatário infringir
obrigação legal, ou cometer infração
grave de obrigação contratual.
Parágrafo único. No caso do tnct,
.50 IIl,· poderá o arrendatário devedor
evitar a rescisão do contrato e o conseqüente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo,
seja-lhe admitido o pagamento do
aluguel ou renda e encargos devidos,
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as custas do processo e 08 h01101'ál'iOS
<:10· advogado do arrendador, fixados de

plano pelo Juiz. O pagamento
rá ser realizado no prazo que o

dev~
JUIZ

determinar, não excedente de 30
·(trinta) díaa, contados da data da
entrega em cartório do mandado de
citação devidamente cumprido, proce.,
dendo-se a depósito, em caso de recusa.
."Art. 33. O arrendador e o arrendatário poderão ajustar por acôrdo mútuo a substituição da área arrendada 'por outra equivalente, localizada
no mesmo' imóvel rural, respeitadas as
demais cláusulas e condições do contrato e os direitos do arrendatário
(art. 95, VII do Estatuto da Terra.)
SEÇÃo -rrr
Da Parceria e suas Modalidades
Art. 34. Aplicam-se à parceria, em
qualquer de suas espécies previstas no
art. 59 dêste Regulamento, as normas
da seção rr. dêate Capítulo, no que
couber, bem como as regras do contrato dê sociedade, no que não estiver
regulado pelo Estatuto da Terra.
Art. 35. Na partilha dos frutos da
parceria, a cota do parcelro-outcrgan.,
te não poderá ser superior a (art. 96,
VI, do Estatuto da Terra.)
I - 10% (dez por cento) quando
concorrer apenas com a terra nua;
11- 20% (vinte por cento) quando
concorrer com a terra preparada e
moradia;
,
III - 30% (trinta por cento) caso
concorra como conjunto básico de
benfeitorias, constituído eapeeialmente de casa de moradia, galpões, banheiro para gado, cêrcas, valas ou
currais, conforme o caso;
IV - 50% (cinqüenta por cento),
caso concorra com a terra preparada,
e o conjunto. básíco de oenreítorías
enumeradas no inciso III, e mais o
fornecimento de máquinas e ímplementos.agrícclas, para atender aos tratos culturais, bem como as sementes
e animais de tração e, no caso de parceria pecuária, com animais de cria
em proporção superior a 50% (cinqüenta por cento) do número total de
cabeças objeto da parceria:
V- 75% (setenta e cinco por centoj , nas zonas de 'pecuáría ultra-extensiva, em que forem os ammats de
cria em proporção superior a 25%
(vinte e cinco por cento) do rebanho

onde se adotem a meação da .Ieíte e a
comissão minima de 5% (cinco pOr
cento), por anima! vendido.
•
§ 1Q O parceiro-outorgante POderá.
sempre cobrar do parcelro-ouvJrgado
pelo seu preço de custo, o valor dos
fertilizantes e inseticidas turnecidos
no percentual que corresponder à participação dêste, em qualquer das mn,
dalidades previstas nas alíneas deste
artigo (art. 96, VI, "f" do Es~atuto
da Terra).
§ '29 Nos casos não previstos nos -m,
císos acima, a cota adicional de parceiro-outorgante será fixada ::.01r\ base
em percentagem máxima de h) 'lu, «íez
por cento) do valor das benfe:t,orias
ou dos bens postos à dispostçào do
parceiro-outorgado (art. 96, vr, "~r',
do Estatuto da Terra), .
§ 39 Não valerão as avenças de participação que contrariarem 'J,5 p ircen,
tuais fixados neste artigo, podendo o
parceiro prejudicado reclamar em JUí~
zo contra isso e efetuar a consignação
judicial da cota que, ajustada -E.08 Umttes permitidos neste artigo, fól' devida' ao outro parceiro, correndo 'pOr
conta dêste todos os riscos, despesas,
custas e honorários advocatícios.
Art , 36. Na ocorrência de fôrça "
maior, da qual resulte a perda total
do objeto do contrato, êste se terá por
rescindido, não respondendo qualquer
dos contratantes, por perdas e danos.
Todavia, se ocorrer perda parcial, re. partfr-se-âo os prejuízos havidos, na.
proporção estabelecida para cada contratante.
Art. 37. As parcerias sem prazo convencionado pelas partes, presumem-se
contratadas por 3 anos (art. 9'). r. do,
Estatuto da Terra) .
seeõo IV - Do Uso Temporario da
"
Terra e suas Limitações

Art. 38. A exploração da terra, nas
formas e tipos regulamentados por
êste Decreto, sômente é consíderada
como adequada a permitir ao arrendatário e ao parceiro-outorgado gozar
dos beneficios aqui estabelecidos,
quando fôr realizada .de maneira:
I eficiente, quando satisfíser as
seguintes condições," especificadas no
art. 25 do Decreto nc 55.891, de 1965
e as contidas nos parágrafos daquele
artigo:
a) que a área utilizada nas várias
cxplotações represente porcentagem
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igualOU superior a 50% (cinqüenta por
cento) de sua área~ egncuttável, equiparando-se, para esse fím, as áreas
cultiVadas, as' pastagens, as matas natura.is e artíffciads e as áreas ocupadas
combenfeltonas;
b) que obtenha rendimento médio,
nas várias atividades de expíotação,
ioual ou superior aos mímmos Irxados
tabela própria, períódicamente revista e amplamente divulgada.
II - Direta e peesoai, nos termos
do art. 89 dêste Regulamento. estendido o conceito ao parceiro-outorgado;
III - correta, quando atender as segUintes
disposições estaduais no
mencionado art. 25 do Decreto número 55.891, de 1965:
a) adote práticas conservactonístas
e empregue no míníeno, a, tecnologia
de uso corrente nas zonas em que se
situe;
,
b) mantenha as condições de admínístracão e as formas de exploração
social estabelecidas como mintmas
para cada região.
Art. 39. Quando o uso ou posse
temporaria da terra fôr exercido por
oualquer outra modalidade contratual,
diversa dos contratos de Arrendamento . e Parcerta, serão observadas pelo
proprietário do .ímóvel as mesmas regras aplicáveis à arrendatários e parceiros, e, em especial a condiçâo estabelecida no art. 38 supra.

em

CAPÍTULO

m

Dos Direitos e dos Deveres
Se.ção 1 -

Dos Arrendadores e dos
Arrendatários

Art. 40. O arrendador é ctmgado:
I -- a entregar ao arrenuatárío o
imóvel rural objeto do contrato. na
data estabelecida ou segundo 0-3 usos
e costumes da região;
Ir - a garantir ao arrendatário o
uso é gozo do imóvel arrendado, durante todo o prazo do contrate (artigo 92, § 19 do Estatuto da Terra);
III - a fazer no imóvel, durante a
vigência do contrato, as obras e reparos necessários;
IV - a pagar :as taxas, impostos,
fôrose tôda e qualquer contrtbtnçâo
que incida ou venha incidir sobre o
imóvel rural arrendado, se de outro
modo não houver convencionado.
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Art. 41. O arrendatário é Obrigado:
I - a pagar pontualmente- o preço do arrendamento, pelo morto, nos
prazos e locais ajustados;
II - a usar o imóvel rural, conforme o convencionado, ou presumido, e
a tratá-lo com o mesmo cuídaoo como
se fõsse seu, não podendo mudar sua
destinação contratual;
III - a levar ao connectmcnto do
arrendador, ísnedtatamente, qualquer
ameaça ou ato de turbação ou esbulho que, contra a sua posse vier a sofrer, e ainda, de qualquer fato do qual
resulte a necessidade da execucâo de
obras e reparos motspensavets "à garantia do uso do imóvel rural;
IV - a fazer no imóvel, durante a
vigência do contrato, as benteítortas
úteis e necessárias, salvo convenção
em contrário;
V ~ a devolver o imóvel, ao término do contrato, tal como o) recebeu,
com seus acessórios, salvo as detcríorações naturais ao uso reguta.t _ O arrendatário será responsável pct qualquer prejuízo resultante do uso ' predatório, culposo ou doloso, quer em re ...
lação à área cultivada, quer em relação às benfeitorias, equtparnentos,
máquinas, instrumentos de trabalho e
quaisquer outros bens a êle cedidos
pelo arrendador.
Art. 42. O arrendador poderá se
opor a cortes ou podas, se danosos aos
fins florestais ou agrícolas a que se
destina a gleba objeto do contrato.
Art. 43. Não constando do contrato
de arrendamento a forma de restituíçáo de animais de cria, fie corte ou de
trabalho, entregues ao arrendatàrlo,
êste se obriga a, rescindir o contrato,
restituí-los em igual número, espécie,
qualidade e quantidade (art. &5, IX,
do Estatuto da Terra) .
Art. 44. O arrendatárío.que sai, extinto ou rescindido o contrato permitirá ao. que entra, a prática dos atos
necessários à realização dos trabalhos
preparatórias para o ano seauíute. Da
mesma forma, o que entra' permitirá
ao "que sai, todos os meios indispensáveis à ultimação da colheita, de acôrdo com os usos e costumes do rugar.
Art. 45. Fica assegurado a. arrendatário o direito de preempçác na
aquisição do imóvel rural arrendado.
Manifestada a vontade do proprietário de alienar o imóvel, deverá notltícal'
arrendatário para, no> prazo, de
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30 (trinta) dias, contado da notificação, exercer o seu direito (art. 92, ê. 3Q
do rrssetu;o da Terra) .
Art. 46., Se o imóvel rural em venda, estiver sendo explorado por mais
de Um- arrendatário, o direito de preempção Só poderá ser exercmo• para
aquisição total da área.
§

1Q O 'proprtetárto de imóvel rural

arrendado não esta obrigado a vender
parcela ou parcelas arrendadas, se
estas não abrangerem a totalidade da
área.
§ 2\1 Nos casos deste: artigo, fica assegurado a qualquer dos arrendatáríos,
se os outros não usarem- do direito de
preempção, adquirir para' si o imóvel.

Art. 47. O arrendatário a quem não
se notificar a venda, podera deposttando o preço, haver para si o imóvel
arrendaco, se o requerer no prazo de
6 (seis) meses, a contar da traneorlçâo da escritura de compra e; venda
no. Registro Geral de Imóveis local, resolvendo-se em perdas e danos J descumprimento da obrigação {art. 92;
~ 49, do Estatuto da Terra) .

Seção tt ...:.... Dos Parceiros-outorgantes
e dos parceiros-outorgados
Art. 48. Aplicam-se à parceria, nas
formas e tipos previstos no Est,atuto
da .Terra e neste Regulamento, as
normas estatuídas na Seção 1 dêste
capítulo, 'e as relativas à sccíedade, no
que couber (art. 96; VII do Estatuto
da Terra) .
§ 19 Além das obrigações enumeradas no art. 40, o parcei.TO-out01>gante
assegurará ao parceiro-outorgado que
residir no imóvel rural, e para atender ao uso exclusivo da famt.ia dêste,
casa de moradia higiênica e área .suflcíente para horta e criação de ammais de pequeno porte (art.. 96, IV,
do Estatuto da Terra).
§ 29 As despesas com o tratamento
e criaçàc dos animais, não havendo
acôrdo em contrário, correrão por conta do parceiro-outorgado índependentemente do disposto no art. 41, no que
lhe fôr aplicável (art. 96, rrt do Estatuto da Terra)"
Art. 49. Para todos os efeitos do
presente Regulamento, o parceiro-outorgante, no caso de parceria da mod.alidade prevista na alínea "a", InCISO VI, do art. 96, do Estatuto da
Terra, não será considerado cultivador
direto.
.

EXECUTIVO

Art. 50. O parceíro-outorgant« e o
parceiro-outorgado poderão a qu,üaupr
tempo, dispor livremente Sobl'e' -a
transformação do contrato de parca ..
ria no de arrendamento;
CAPÍTULO IV

Do

Crédito

Seção 1 - ' Do Acesso ao

Cl.~àUo

Art. 51. Poderão habilita..r -se ao
crédito rural estatuídovpeia Lei nu,
mero 4.829, de 5 de novembro de 1965
e sua regulamentação o arrendador ôarrendatário, o parceiro-outorsante' e
o parceiro-outorgado, desde qUE': expio..
rem imóvel rural de confOl''rl1idáde'
com as exigências mínimas dêe'ie Re ..
gulamentc,
§ 19 Aos produtores que não satísre..
çam estas exigências, será iacultadó
realizar uma única operação de em..
préstimo, em qualquer das ff)rnnas
previstas no Decreto nv 58.380 de 10
de maio de 1966.
§ 29 Para novas' operações de crérü-"
to, deverão os interessados ajustar-sa .
às normas deste Regulamento, COm
relação às cláusulas obrtgatórías e
apresentação do Certificado de Uso
Temporário da Terra.
§ 39 Para as demais operações de
crédito, os interessados- deverão estar
integralmente ajustados às normas.
deste Regulamento.
Art. 52. Independa da anuencta do
arrendador ou' do parceíro-ouwrgante,
com contrato escrito, a realização de
empréstimo sob penhor agrrcola, nos
têrmos do art. 39 da Lei nv :2. 6Sn, 'de
6 de dezembro de 1955.
Art. 53. O-prazo do penhor. 110S casos de arrendamento, só poderá ultrapassar o prazo deste, se a Isso aquies- .
cer o arrendador.
Parágrafo único. :f: Igualmente indispensável o consentimento de que-trata .
êste artigo, se o prazo do contrato 'de
arrendamento fôr inferior ao estabelecido para o financiamento, acrescido
de sua possível dilação em virtude de
rrust.ação de safra.
Art. 54. O- contrato verba.. 1 será
comprovado por declaração esortta,
emitida pelo arrendador. ínclusíve
para dilação 'do prazo de empreattmo;
na qual constàm as condicôes de
ajuste.
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}.rt 55. Em caso de parcerta. 2 reade empréstimo 800 penhor
11;ri~ola, da parte 90S frutos que cabe
ao 'parceiJ:o-outorgante, ou ao parcei;g.;outorg ado, índepende do COl1SenI,l~
menta do outro contratante.
A~·t. 56. A extensão d? 13el11101' à
cota dOS' frutos da parceria que cabe
a 'qualquer dos parceiros, depende
sempre do coll';entimento do outro, :.::alvo nOS casos em que o c,?nt~a-V:-, esteja
transcrito no Registro .!'úblICO e neste
conste aquela autortzação,
Parágrafo _único. O conaent;.men~o
do parcefro-outorgante' ou do parceiro_outorgado poderá ser dado no pró. prio instrum'311to contratual do (m:
préstimo ou por carta a que se rara
referência na mesmo ínstrurnento.
I
Art 57. O empréstimo ao parceíro:ouiol'gante poderá ser' concedido
com a garantia da totalidade da colheita, desde que haja express0.e írrevoo'ável consentImento do pare-aro-cutOl'='gado sóbre a parte dos Irutos. ou
produtos que lhes cabe. Do mesmo medo depende de expresso e u'ruvogáveí
c()~sentimento do parceiro-outorgante,
DO caso em que ao parceíro-ovtorgado
seja concedido empréstimo. com a gamntiada totalidade da colheita.
.
Ai't. 58. A realização ae cmpréstímo sob penhor de animais, a arrendatários, parceiro-outorgante ou paccerro..outorgado, poderá dispensar o consentimento da outra parte, se o contrato respectivo, devidamente transcrrto no Registro de Imóveis, contiver
.cláusula que assegure ao tnutárto a
continuidade de vígêncía do contsato
por prazo igualou superior ao da operação.
Art. 5!J .. Os emprestamos sob penhor
de animais a arrendatários ou a parceiro-outorgado com contrato verbal,
depende da outra parte concordar com
a permanência, no Imóvel arrendado
QU dado em parceria, dos anímaie orerecidos em garantia, até final liquidação.
Parágrafo único. A concordâncía ce
que trata êste artigo poderá ser manífestada.na forma do disposto no parágrafo único do art. 56.
Art. 60. No caso 'de renovacào do
arrendamento a que se refere a artigo 22, entende-se Igualmente renovado
o~ consentimento do arrendador para
celebração de contrato sob pennot. .
Art. 61. A extensão do penhor à safra' imediatamente seguinte, u que se
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refere este Capitulo, poderá ser concedida pOT medida judicial, nos termos do art. 79 da Lei nc -iD2, de 30
de agôsto de 1937.
Art. 62. Se a garantia tor consutulda por penhor industrial, e índíspensável o expresso conscnumento ao
arrendador ou do parceiro-outorgante
do imóvel onde se achem os bens a
vincular, firmado conforme u disposto
no parágrafo único do art. 50-.
Art. 63. Não poderá, ser efetivado
empréstimo sob penhor agrtcula, ao-.
subarrendatárío, sem consentunentc.
do arrendatário .e do arrendador, ex~
pressa no instrumento "contratual ce·"
Iebrado entre êstes e ainda, numa dae
formas permitidas no parágrafo único
do art. 56.
Art. 64. As instituições Itnanceíras
remeterão ao Instituto Brasüeíro de
Reforma Agrária - IBRA, para os devidos fins, a relação dos arreudatáríos
e parceiros-outorgados por ela ünanciados,
Art. 65. O impedimento à obtençâc
de crédito, por parte do proprtetárto
do imóvel rural, a que se retere o ar':'
tigo 119 do Estatuto da 'Terra,'- nãc se
aplica ao arrendatário nem ao parceiro-outorgado do mesmo lmOV€J rural,
desde que seus contratos agrartos se
ajustem às prescrfções deste Regulamento.
Parágrafo único. As ínstítuiçôes 11nanceiras deverão enviar ao lBRA,
para fins de ífscahzaçãc e contrôte,
anualmente, a relação dos arrendatários e parceiros beneífcíauos por êste
arbígo.

Seção II ...,.... Das' Condições Especiais
do Crédito

Art. 66. As operações de crérüto COrrI
arrendatário, cedente e parceiro-outorgado, obedecerão ás normas básicas
estabelecidas pela ínstítutçâo fínancíadora, na forma da Lei no 4 V29 de
196q, de seu Regulamento, baixado
pelo Derreto nv 58.380, de 19M,' e às
condições dêste Decreto.'
.
Parágrafo üníco. Os financiamentos
rurais aos produtores a que se refere
êste artigo, não poderão íneluír parcelas destinadas a encargos de arrendarnento de terras, pagamento de dividas vencídas ou reeuperaçao de gastos realizados,
Art. 67. O crédito ao cedente, terá
por base sua cota nos frutos. acresci-
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da da que, aos preços considerados no
instrumento contratual, lhe oaberá., como retõrno. dos adiantamentos que devar fazer aos parceíros-outorgaoos ,
§ 19 No caso de haver autorização
irrevogável, numa das formas do pa-

- e· o Instituto Nacional de Desen_
volvimento Agrário "" IND~'\ - rei;'
vindicarão junto ao Conselho Mone~
tário Nacronal, através da Coordena_
ção consultiva do crédito Rural .,

rágrafo único do art. 56, poderá ser

normas especíaís üe crédito e
princípios de prioridade para os pro~
dutores que satisfaçam c disposto
neste artigo;
.
b) sistemática que estenda às tnstrtuíções financeiras privadas, as exigências dêste artigo;
c) normas que estabeleçam renevaçâo de crédito" quando casos tortuí.
tos, não seguráveis, produzam a perda total ou parcial da produção objeto do financiamento.
.
Art. 72. Ó IBRA est:abelecerá. de
comumacôl'do com o INDA, os ínccntívos que permitam venham à ser
'prestados preferencialmente. através
de cooperativas, para a assistência
creditícia aos arrendatários ·e parcetros-outorgados.

aumentado êsse crédito, dç valor correspondente às colheitas dos parearros- outorgados.
§ 29 Se impraticável o consentimento dos parceiros, o crédito calculado com base no "ceput" dêste
artigo, terá como garantia o penhor
total dos frutos e produtos. independentemente de anuência, mas sob
compromisso, no instrumento de Cl'i?dito, de ser entregue àquelas, em
tempo oportuno, as respectivas cotas.
.
Art. 68. Na concessão de crédito
aos arrendatários e parceiros outorgados, as ínstrtuíções financeiras não'
poderão adotar, para cálculo do seu
valor, preços inferiores aos mtnímos
oficiais para a colheita financiada,
nem para o prazo de reembôlso, pe~
ríodc insuficiente para o escoamento
do produto.
Art. 69. As operações de empréstimos e -os contratos agropecuários de
qualquer natureza, .reatízados . através
de órgãos ofícraís .de c-édito. para as
atividades que dispuserem os planos
aprovados e em funcionamento, deverão ser segurados na Companhia
Nacional de Seguro Agrícola, nos têrmos do que dispõe o art.. 91, § 2Q, da
Estatuto da 'I'erra e sua regulamentação.
Art. 70. O arrendatário ou parceiro-outorgado responsável por empréstimo destinado, ao financiamento de
atividade rural localizada em - área
determinada, não poderá substituLla
nem transferi-la sob qualquer modaIrdade a terceiros sem autorizaçâo do
rínencíador.
Seção ÚZ. -

Dos Incentivos

Art. 71. Aos beneflcrados por êste
Regulamento, que provem cumprir no
nível máximo, as dísnosíções nêle €statuídas, será facultado o atendímento, com prioridade pelas instituições
financeiras participantes do arsteme
Nacional do Crédito Rural.
~ Parágrafo único. 0- Instituto Brasileirode Reforma Agrária - I~RA

ceCCR);

-

a)

CAPÍTULO V

Do Registro e do Ccnirôle dos
tratos Agrários
Seção 1 -

ceai-

Dos Registros Cadastrais

Art. 73. Será realizado ;l~lo lERA,
nas épocas e locais indicados em Instrução de sua jjiretorta fJ levanta"
menta dos dados relativos a arrendatárros e parceiros, através de decla,
ração do arrendatário ou do parceiro,
que serão confrontadas com as mformações fornecidas nas Declarações de
Propriedade tart.. 45, III "c" do sstatuto da Terra e art. 56 do Decreto
58_891 de 3L3_65).
§ 19 Quando o contrato agrário fÔl
celebrado por escrito, deverá a parte
rnteressada esclarecer, nas declarações de. arrendatários e parceIros.. a
forma do contrato, se por instrumento publico ou partrcular; data, local
de assinatura e respectivo registro-e
demais
informações constantes da:
Instrução a que se refere o Art , 75;
§ 29 A partir da data da Declaração
de arrendatários e parceiros, as alteracões contratuais deverão ser comumcadas ao lERA, na forma da
Instrução a que se refere o -art. 75.
§' 3Q O levantamento de que trataêste artigo, visa esclarecer às aUtp~.'
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\dades .oompetentes sôbre as re-mas
~o contratos agrários, especialmente
DOStocante .à. observância, ?as cláus;~
Ias obrigatonas e reSpeCGIVaS condiçóes..
Art. 7,4. Por fôrça de convémo celebrado .cgro o IBRA, os <;erviçl~S ~e
distriburçao e coleta dos questionários bem como da transnnssáo das
Instruções elaboradas pela. Autarquia,
para o respectivo preenehimentc, rtcarão a cargo das prefettLH'a,s MUll1~
para.

Art. 75. A Presidêncta do IBRA
expzdirá as normas para a implantação e atualização do registro cadastral dos contratos de uso temporário da terra.
Art. 76. Após exame a análíse da
Declaração de Arreucatàrro e de Parceü'o, o IBRA emitirá os respectívoa
Certifi0:>..dos de U3;.' Temporário, que
conterão as indicações básicas da ftcha Cadastral correspondente.
§ 19 pelo certificado, será courado
'uma Taxa de Serviço Cadastral, correspondente a 1/50 (um cinqüenta
avos), sôbre o maior salário-mínimo
vigente, no país, a ser paga pelo arrendatário e. .parceícc-outorgado .
§ ~9 A partir de 19 de julho de
196'7, será necessária a apresentação
do c-ertificado de Uso Temporár:LD
para que o arrendatário eo porcerrooutorgado possam obter as vantagens
e beneficios que são assegurados no
Estatuto da Terra, especialmentevos
de acesso ao crédito rural nos têr-.
mos da Lei ne 4.829, de 1965. do seu
Regulamento e das normas dêste DeR
ereto.
§ 39 Aos que, até 19 de janeiro -dé
1968,' não tiverem apresentado a Declaraçâo de Arrendatário ou de Parceiro, poderão fazê-lo na própria instituição financeira onde fôr solícitado o crédito rural.

Seção II -

Do contrôie e Fiscalização dos Contratos

Parágrafo único. O IBRA anós ve-:
rificação e exame das trenas - cadastrais apresentadas pelos arrendatários e pelos parceiros nut.1fical'ápor
intermédio das Prefeituras Municipais. as partes Interessadas quanto
às exigências necessárias e a serem
cumpridas, para a, perfeita integração
dos contratos nos têrmos da l-ei.
Art. 78. O IBRA poderá manter
convênios com as Federações de Agricultura, os Sindicatos e M Federações de Trabalhadores na Avrtcultu1'3.-, para possibilitar aos arrendatários e parceiros, assistência jurídica.
na defesa de seus íntcrêsses decorrentes dos contratos de uso temperário da terra.
.
Art. 79. O IBEA, através do levantamento de que trata o art. 73.
exercerá o contrôle dos contratos
agrários, especialmente com relação
à observância de:
1 _ Cláusulas obrigatórias, nos
têrmos do art. 13;
.
II - Uso temporário e suas limitações, estabelecidas no Regulamento;
§ 19 O não atendimento de exigêncies para o cumprímento das cláusnlas e -eondíções estabelecidas nest-e
Regulamento, acarretará:
a) aos arrendatários ou parceirosoutorgantes, a perda de condições pa1'<". classificação de seus imóveis como
Empresa Rural;
b) aos arrendatários ou aos parceíroa-outorgados, a cassação 10 Certificado de Uso 'Temporário.
§ 29 As sanções, previstas no parágrafo anterior perdurarão até que
sejam oumprídes ou restabelecidas
aquelas condições ..
cAPíTULo VI

Das Disposições Gerais e Transitórias
Seção 1 -, Do Ajustamento e Adaptações dos Contratos em Vigor

Art. 7.7. Nas normas para. execução
Art. 80. A adaptação dos contratos
dos convênios firmados com as Preexistentes à data dêste Regulamento,
feituras Municipais, o IEHA indicará
obedecerá ao segumte:
as formas de atendimento das reclamações apresentadas pelos arrendaI - Convindo às partes, os contratários e parceiros, com relação ao
tos agrários em vigor poderão ser
cumprímento dos contratos agrários, e '--. substituídos por novos, que atendam
a de seu encaminhamento aos órgãos
a todos Os requisitos dêste Regulada Autarquia.
menta;
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If - Se'assim não convierem, não
poderão ser renovados, 'sem que se
ajustem às exigências das Leis nú-

Art. 83. As disposições dêste' Re,
gulamentc aplicam-se também, aos
arrendatários e parceíros vdae áreas
meros 4.504, de 1964, 4.947, de 1966
objete de .arrendamento ou parceria
e dêste Regulamento.
nas faixas de serventia utilízação
posse, de enttdadesvpúblícas ou pri.
vadas ou emprêsas concessionárias de
Seção II - Das Formas de Transição
serviços públicos.
de Uso Temporário
Art. 84. Os contratos que regulam
Art. 81. Nos têrmog do art. 14 da
o pagamento do trabalhador. parte
Lei nv 4.947, de 1966,0 IBRA podeem dinheiro e par-te percentual na
rá permitir, após os necessários estulavoura 'cultivada, ou gado' trataC10
dos em cada caso, e sempre a título
são considerados simples locação de
precarro. nas áreas pioneiras do país,
serviço, regulada :t'2la Iegrslação traa utilização de terras públicas, :100b
balhista, sempre-!'.1€ a direção dos
qualquer das formas de uso tempotrabalhos seja de inteira e exclUSIva
rário previstos no Estatuto -da Terresponsabilidade '18 proprietário,' ·10ra, bem _como promover sua pregrescatário do serviço a quem cabe iodo
síva adaptação as normas estabeleciarisco, assegurando-se ao locador
pelo menos, a percepção do salário~
das na referida Lei e neste Regulamento.
mínimo n-o cômputo das duas parcelas (art. 96, parágrafo úníco tdc Es§ 1Q As terras públícaspoderâo.urintatuto da Terra) .da, a ti tulo precário, ser dadas .em
arrendamc- ot ou em parcela, quanArt. 85, .A todo equêle que ocupe,
do:
.
sob qualquer forma de arrendamento,
por mais de. 5 (cinco) anos" um imóa) razões de segurança nactona: o
vel rural desaproprrado. em área prto,
determinarem; .
rítária .de Reforma I\gl"ár:a; é asse"h) -ireas de. núcleos de colonização
gurado o direito preterenciui de-acesptcneira. na sua fase de implanta50 à terra, nos têrmos dos artigos 25;
ção, forem organraadas oa-e fins de
Il e 95" XITI, do Estatuto da Terra,
demonatraçâo;
sendo esta condição levada em .conta
nas normas de seleção para fixação
c) forem consíoerartas de posse pados índices de prioridade para obten..
cífica, a justo título. reconhecida pelo
çâo dos lotes .a distribuir.
Poder Público.
Art. 86. Os litígios judicíars entre
§ 29 Para os fim do disposto neste
arrendadores e arrendatários rurais,
aytigo, a União, os Estados e Muniobedecerão ao rttc orocessuar esrabecipios, ou qualquer entidade de dílecido pelo art. 685, do Código de .
reito público, terão como arrendadoProcesso Civil .
.
res ou .parceiros-outorgantes todos
os direitos e obrfguçôes estabelecidas
Parágrafo único. Não terão efeito
no Estatuto da I'erra e no presente
suspensivo as recursos
tnterpostos
Regulamento.
contra as decisões proferidas nos pro-cessos de que trata o presente artígo
(arb. 107 do Estatuto da Terra).
seção III
Das Dísposiçõez Finctts
An.. 87. Excetuam-se do disposto
nos art-s. 93, ir e I11 e 95, xn, dÓ',
Art. 82, O arrendatário e o parEstatuto da Terra, os drsposrüvos esceiro poderão sesurar suas lavouras,
peciais sôbre arrendamento ruratpe..,·
rebanhos e frutos da parceria, desde
ra a exploração da terra quando-e.
que financiados -p!?10 Banco -do Braprodução destinar-se à atívídadecda
sil, na Companhia Nacional de Baagrd-índústriacaçucareíra, de acôrdc
guro Agrícola contra os riscos que
com o que estabelecem as leis núlhes são peculiares, nos termos da
Lein9 4.430, de 1964.. e de seu Regumeros 3,855, de 1941 e 6.969. de 1944.
lamento baixado pelo Decreto númeArL 88. No que forem omissas as.:'
ro 55.801, de 1965.
Leis 4.504-64, 4.947.:.66, e o presente
Parágrafo' únícc O prêmio, do se- -:.- Regulamento, aplícar-se-âo as j.i3po~
guro será pago na forma que fôr
stções do Código Civil, no que couconvencionada pelos contratantes.
bel'.

ou

183

· ATOS DO PODlm ExECUTIVO

, Art. as. :f:ste decreto e!1tra~'á e~
Vigor na data de .s~a pubücacãc, ~'e
vOgadas as drsposiçoes em ccntrárro.
Brasília 14 de novembro- de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H.

CAS'l'ELLO BRANCO

Octa-z;io Bulhões
L. G. do Nascimento e Silva
Roberto Campos

DECRET.O N.9 59.567 NOVEMBRO

DE 16 DE

DE 1966

_4.prova ás altemçôes inÚodu9idas 'nos
Estatutos da A Indepenàência Companhia ae Sequros Gerais, inclusive
aumento dq capital social.

O Presidente da Répúblíca, usando
da atrfbuíçáo que lhe confere o artígo 87, inciso I, da-Consütuíçâo, e nos
têrmos do Dacreto-Ieí n.c 2.063, "de 7
'de março de 1940, decreta:
Art. 1.9 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
A Independência Companhia de Seguros Gerais, com sede ne cidade do
Rio de Janeiro, autorizada a funcionar
pelo Decreto n,'. 4.927, de 23 de novembro de 1939, inclusive aumento do'
capital socía, de o-s ~5.000.000 (quinze mílhôes de cruzeiros) para' Crê
JOO.OOO LIGO (cem milhões de cruzei':'
ros) , conforme denneracâo de seus
acionistas .em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 5 de outu .
bro de 1964:
Art. 2.9 A Sociedade 'continuará'
integralmente- sujeita às Iels e' aos re~
gulamentos-vígentes ou .que venham H
vigorar, sôbre o objeto davauccrízação a que alude aquêle decreto.
Brasília, 16 de novembro de 1966:
145.9 da Independência e 78.9 da República.
,rI.' CASTELLO BRANCO
Paulo Egydw 1V1artins

DECEETO N9

59.568 DE
NOVElVIBRO 'DE 1966

17 DE.

Concede à sociedade Lui.~ G. Ã. Va~
lente 'S. A. - Comércio e Nawgação autorização para continuar a
funciona?' como emorésa de navegação de cabotagem.

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

87, ín-Isc I, da Conetituíção Federal.
e nos termos do Decreto-lei nv 2.784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedída socieà

dade Luiz G. A. Valente S.A. - Comércio, e Navegação. com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná,
autorizada a funcionar através de
Decretos Federais o último dos quais
sob o ns 55.016, de 17 de novembro de
1964, autorlzacâo para continuar a
funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, com a 'alteração eStatutárta apresentada-e com o camtat
social aumentado de Cr$ 100.000.000
(cem milhões de cruzeiros) para ....
Cr$ 225.000.000 (duzentos e' vinte e
cinco milhões de. cruzeiros), por meto
da correoão monetária dos valôres do
Ativo imobilizado, nos têrmos da Lei
nc 4.357, de 16 de julho de 1964, capital êsse dividido em 45,000 (quarenta
e cinco mil) ações nominativas, de valor unitário de cr$ 5.000 (cinco mil
cruzeiros). sendo 44.800 (quarenta e
quatro mil e oitocentas) ações ordinárias e 200 (duzentas) ações preferenciais, distribuídas entre acionistas, ctdadãos brasileiros natos, consoante resolução aprovada em Assembléia-Geral Extraordinária, realizada a 22' da
setembro' de 1964, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir íntegralmente as leis e regulamentos em vigor, ou
que venham a vigorar, sôbre o objete
da presente autorização.
Brasília. 17 de novembro de 1966~
145Ç1 da Independência e 78(1 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Paulo Egydio Martins

DECRETO N9

59.569 DE
NOVEMBRO D~ 1966

17 DE

Cria junções arantícaaosÓno Quadro
de Pessoal do Ministério da Saúde,
e dá outras providência.s.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artígo 87, item X, da Oonstituiçâo Pe-.
ueral, e tendo em vista, o art. 11 da
Lei no 3.780, de 12 de julho de 1960,
decreta:
Art. 19 Ficam criadas, na cParte
Permanente do Quadro de pessoal do
Ministério da Saúde. e classificadas"
provísoríamente, as segumtes funções
gratificadas, previstas no art. 38 do
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regimento do Departamento de Admímstraçáo do In e s m o Ministério,
aprovado pelo Decreto no 42. ~17;" de
30 de dezembro de 1957:
1 - Encarregado da Turma de Administração (8. T .-1), sim,?olo H-F;

1 -

Encarregado de Garagem

(S.T . .,.2), símbolo 15-F;
1 .r-' Encarregado da Oficina
(8. T-3), sírrib~]o 15-F.

AJ:t. 29 A despesa com a execução
dêste decreto correrá à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministérío da" Saúde,

Art. 39 riste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as' disposições em contrário.
Brasília, 17 de novembro de .1966;
1459 da Independência e 789 'da República.

R.

CASTELLQ

I-I. Cl-.STELLO BRANCO

BRANCO

Raymundo de Britto
DECRE"TO N9 59.570 -

9,7, inciso r, da consututcão Federal
e nos 'têrmos do Decreto-lei nrl'mero
2.627, de 26 de setembro de J.9<;.';). de..
ereta:
'
Artigo único. Ficam revogados 08
Decretos ns. 2.932, de 10 de .i'mho de
1862; 10.332, de 31 de agôstr, de 1889'
17.269, de 24 de março de 1926; ~
23.188, de 5 de outubro de 193;l que
concederam à sociedade St. .john D'E!
Rey Mtnmg Company Limtted, com
sede na Cidade de Londres, fng'later_
ra, autorização para funcionar -na
República dos Estados "Jni,j';5 do
Brasil, e cassadas 'as respectivas Car-,
.tas, atendendo ao que foi f"'Q.l1·:mjo e
ao que consta da resolução aootaãa
por sua Diretoria, em reun'ao reaüzada a15 de novembro de 1065.
Brasília, 17 de novembro ãe 1966;
1459 da Independência e 789 da Repú_
blica.
Paulo Bgydio Martins

D~

17

DE

NOVEMBRO DE 1966

DECRETO N5' 59.572 NOVEM:~RO DE

Concede reconhecimento a Faculdade
Católica de Direito de Ilhéus.

o prestdente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nv I, da Constituição Federal e de
acôrdo COm o disposto no art. 14 da'
.' Lei nc 4.024, de 20 de dezemoro de
1961,decreta:
Art. 19' Fica concedido reconhecímente à Faculdade Católica-de Díreíto de Ilhéus, no Estado da Bahia.
Art. 29 f:ste decreto entra em vIgor
na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Re~ú~
blica.

DE

1966

17

DE

Autoriza a cessão, sob a forma de
utilização gratuita, do imóvel que
menciona, situado
no Estado àe
Pernambuco:

o .Presidente da Repúblíca.. usando
da atribuição que' lhe confere' o artigo 87, inciso I, da Constítuíçác Federal, e de acôrdo com os a.rts. 125 e
126, do Decreto-lei u.o 9.760, de 5 de'
setembro de 1946, decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, à
Universidade Federal de Pernambuco, .de um terreno acrescido de marinha, com a área de 3.169m2 (três
mil cento e sessenta e nove metros
quadrados), situado na Avenida NorH. CASTELLO BRANCO
te, esquina com a rua da Fundição,
Raymundo Moniz de Aragao
em Recife,
Estado de Pernambuco,
tudo de acôrdo com os elementos
DECRETO N9 59.571 - ' DE 17 DE
constantes do processo protocolizado
NOVEMBRO DE 1966
no Ministério da Fazenda sob
núRevoga 08 decretos que concederam a 'mero 114.571-66.
sociedade st. John D' EI Reu Minin.o .
Art. 2.Q Destina-se o terreno a que
Company Limiteâ autorização para
S0 refere o artigo anterior" à instaiuaicicmar na República dos Estados lação de estação de televisão de proUnidos do Brasil.
priedade daquela Universidade, tornando-se nula a cessão, sem direito a
O Presidente da Republíca, usando qualquer indenização, se fôr dada ao
terreno, no todo ou em parte, utdhzada atribuição que lhe confere o art.

°
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nidadee aos que se mostram recuperados para o convívio social, decreta'
Art. 19 Consideram-se Indultados
os sentenciados primários, condenados
UllHlo.
as penas privativas da liberdade até 3.
anos e 1 dia, e que tenham, efetivaBrasília 17 de novembro de 1966;
mente, cumprido com exemplar ccn145/l da Independência e 78.9 da Reduta carcerária, pelo menos 1/3 da
pública.
pena, até o dia 25 de dezembro de
H. CASTELLO BRANCO
1966.
Dctavio Bulhões
Art. 29 Reconhecida a uenculosí_.
.
dade do sentenciado, ne " sentença
condenatória, a concessão da graça
DECRETO N9 59.573 - DE 17 DE
fica subordinada à verificação de cesNOVEMBRO DE 1966
sação daquele estado.
Art. 39 Os Conselhos PenitenciáDeclara de utilidade pública o "Lnsrios, ex oíticio, ou por provocação de
tituto Social Paulista de Assistên_
qualquer interessado, relacionarão os
cia e Educação" com sede em São
, sentenciados beneficiados pelo prepaulo, Estado de São Paulo.
sente decreto, emitindo, em cada caso, o parecer a que alude o art. '736
O Presidente da República, usando
do Código de Processo penal, que se·
da atrfbuíçâo que lhe confere o crt..
rá, remetido ao Juiz da Execução, pa87 item I, da Constituição Federal e
ra, os efeitos previstos no art. 738 do
atendendo ao que consta do procesmesmo Código.
so M.J.N.I. 35.16:1., de 1965, decreta:
Art. 49 Quando se tratar de conArtigo único. E' declarado de utídenados pela Justiça Milita)"; que nâo
'jídade pública, nos têrmos do art. 1.9
estejam cumprindo pena em penitenda Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
etária civil, o parecer referido do Ooncombinado com o art. 1.9 do Regulaselho penitenciário será substituído
mento aprovado pelo Decreto- númepela informação da autoridade sob
ro 50.517, de 2 de maio de 1961, o
cuja custódia estiver c prêso.
"Instituto Social Paulista de Assistência e Educação", com sede em
Art. 59 :Ê;Ste decreto entrará em
São Paulo, Estado de São Paulo.
vigor na data de sua publicação," revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de .novembro de, 1966;
1459 da Independêncu. e 789 da Ra,
Brasília, 18 de novembro de 1966;
pública.
1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
êo diversa' ou ainda se houver Ina-

g~ ple11lent~ de cláusula- do.contrato,
~ deverá ser lavrado em .11v~o. pró~ril?~ do Serviço de Patrimônio da

__

Carlos Medeiros Silva

H.

CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva

DECRETO N9 59.574 - DE 18 DE
NOVEMBRO DE 1966
Concede ituluttc a sentenciados pela
forma que. menciona

O Presidente da Repúbltca, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87,. nc XIX, da Constdbutçâo e o
art .. 734, in fine, do Código de Processo Penal, e, ainda,
Considerando salutar a, tradição
comemorativa do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo de conceder perdão
aos sentenciados em condições de merecê-ío e proporcionar novas oporbu-

DECRETO N9 59.575
DE 18 DE
NüVEMBEO DE 196ô
Regulamenta a aplicação do art. 23,
da Lei nv 4.863, de 29 de novembrO
de 1965.

o Presidente ela República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo S7, nc I, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 23, da
Lei nv 4.8-33, de 29 de novembro de
. 1965, decreta:
Art. 19 A participação (cota-parte)
de servidores ou denunciantes
em
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multas fiscais ou no produto de leilão
de mercadorias, e a constituição e
distrlbulção de estímulos aos órgãos
tributários e ao
Departamento de
Arrecadacâo do

Ministério da Fa-

zenda, reger-se-âo pelas disposições
-do presente. decreto.

nídas a participação será

dividida
proporcionalmente entre os signatá~
rios (Decreto nc 45.422-59, art. 373
~ 4~ e Decreto nc 55.853-65, art. 129:
§ 29 ) .
§

3Q

Se, pata apuração da falt3

Jôr necessário exame que não poss~

ser procedido pelo. sig-natário da representação ou auto, os funcionários
que realizaram a diligência terão diparticipação na multa, na.
reito à
formado § 1~ dêste artigo (Decreto
cobrança e fiscalização dos _tributos.
n? 45.422-59, art. 373, § 3 9 e .Deere.,
Art. 29 Será de 40% (quarenta por
to rio . 55.852-65, ert. 130).
cento) a participação a que se re§ 49 No caso de denúncia, adjudt,
fere o artigo anterior, respeitados os
limites das partícípaçôea, já previstas car-se-á aos funcionários incumbj.,
dos do exame de escrita ou de paem leis, inferiores a essa percentapéis em poder dos. denunciantes, -do
gem.
denunciado ou de terceiros, metade
Parágrafo único. Ficam excluídas
da participação na multa, destrnan,
de qualquer. participação as multas. do-se a outra metade ao denuncian.,
de mora definidas em Iel ,
te (Decreto' nv 45.422-59, art. 373,
§ e(l, e Decreto nv 55.852--65, art. !3-0,
Art. 39 A participação em multas parágrafo
único).
.
decorrentes de infrações às leis dos
impostos de CONSUMO (Decreto núArt. 49 A partdcipação em multa-s
mero 45.422, de 12-2-59,' art. 373, re•
infração às leis dq
aplicadas por
vigorado pela Lei nc 4.502, de 30 de
Impôslo ele Renda destinar-se-á ao
novembro de 19M- art. 120, e pelo
fundo ínstttuídc pela Lei número 154,
Decreto nv 5ô.791, de 26 de agôsto
de 25 de novembro de 1947; e será
1
de 19-35, art.
29 J ) , do S]:LO (Lei
distribuída, anualmente, aos servtdc,
número 4.505, de 30 de novembro de
res lotados e com efetivo exercício no
1964, art. 47 e Decreto nv 55.852, de
Departamento do Impôsto de Renda
em proporção aos respectivos venci22-3-55, art.
129), úNICO SOBRE
MINERAIS DO
PAíS (Deereto-Ieí
mentos, ou salários, inclusive gratifinv 5·,247, de 12-2-43, art. 17) úNICO
cação de função.
SOBRE ENERGIA
ELB'rRlCA (Lei
§ F' Quando a cobrança .das multas
nv -2.308, de 31-8-'54, art. 99 e- Decreto
resultar de diligências, representação
n''
57.617,de
7-1-66,
art. 149), ou
denúncia de qualquer origem, de"úNICO SOBRE COJ\,1BUST!VEIS E
vídamente assinada e feita de modo
I.UBRIFICANTES (Lei n» 2.975, de
suficientemente claro, a paa-ticípaçãó
6 9, § 21?); VENDAS
27-11-56, art.
de que trata este artigo será adjudi.TvlE'RCANTíS nos Territórios Federais
(Decr-eto no 22.061, de 9-11-32, artigo cada, em cada caso, da seguinte forma:
3{j) e às leis
sôbre LOTERIAS É
a) 9,5% (nove e cínco-déclmos por
VENDAS-MEDIANTE SORTEIO (Decreto-lei nv 6.259, de 10-2-44, artigos cento) ao autor OU autores «a de61 e 62) e OPERAÇõES' DE CAM-. núncia OU .representaçâo;
BIO (Decretos nos 14.728, de 16-3-21
t» 9,5% (nove e cinco décimos por
'e 23.258, de 19-10-33 será adjudicada
cento) &0 servidor ou servidores que
aos signatários da representação ou
efetuarem a diligência ou apurarem
autc e aos denunciantes.
a procedêncít- da denúncia em represcntaçâo;
~ 19 No caso de processo iniciado
c) 21 % (vinte e um _por cento)
por mais de um funcionário, a .partdcipaçào na
multa será dividida ao fundo a que alude êste artigo.
igualmente entre Os signatários (De§ 29 Se a cobrança das multas re-.
creto n? 45. 11'22- 59, art. 373, ~ 59 e sultar
de diligência, realizada índeDecreto 119 55.852-65, art. 129, § 19 ) ;
pendentemente de denúncia. ou representação, ou decorrer de represen§ 29 Quando a multa provier de ditação ou denúncia que não dê lugar"
V2!'SOS autos ou representações reujParágl'afa

único.

Consideram-se

tríbutáríos, para os efeitos dêste Decreto, os órgãos do Ministério da Fazenda especificamente incumbidos da

.
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diligência, os 19% (dezenove per
cento) provenientes da
soma das
percentagens de que tratam as letras 'va" e "b" do parágrafo anterior, serão integralmente adjudicados,
no prfmeíro caso, ao autor ou autores da diligência e;, no segundo, ao
autor ou autores da representação ou
denúncia. .
~ 39 o, disposto nos §§ 10 c 29 não
se' aplica aos casos de multas errecadD,-d9.s em virtude uB lançam~nt? "ex
o;ficio" proveniente de deJ;1JlnC1a ou
'_representação baseada em' element~s
cadastrais já conhecidos da repartiçr quando a percentagem sere integralmen~e levada ao .fundo de que
trata êste artigo.
§ 49 Quando, em virtude de Um segundo exame _ de .escríta OU di1i~ê~
cí«.' em relação ao mesmo exercrcio,
ficar o contribuinte sujeito a multa
nenhuma participação nela' terá o
funcionário -que houver realizado os
dok exames ou .diligênclas (Lei número 2.354~54, art. 41, § .49 ) .
§ 50 O reconhecimento do direito
ri participação, nas multas, nos casos
dos § § 19 e 29 dêste artigo, compete
ao Diretor e Delegados Regionais e
seccionais dó Depa-rtamento do Impôstc de Renda (Lei 154-47, artigo 19
e 153, § 49).
Art. 59 A participação em multas
aplicadas por infração às leis adua'neiras será adjudicada aos denunciantes, aos sígnatáríos do auto ou
aos autores da impugnação de que decorra "Nota de Diferença" ou averbação em "Nota de Despacho". . Parágrafo único.' Aplica-se à participação aludida neste artigo o disposto nos §§'19 e 20 do art. 30.
Art. 69 A participação no produte de leilão de mercadorias, apreendidas por infração às leis aduaneiras
e, ao Impôsto de consumo, será adjudicada aos apreensores e autuantes,
aplicando-se, na sua divisão, o dís"posto nos §§ 19, 29 e 39 do art. 39
(Lei 119 2.924-15, art... 124 e Decreto
nv -45.422-59, art. 373, § 99)
'1,'

Art. 79 A participação
semente
será creditada ou paga, aos partici. cantes, após, a efetiva
arrecadação
da multa, ou do produto de leilão de
mercadoria, resultante de decisão irrecorrível, na forma e prazos da lei.
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Parágrafo único. A conversão em
receita da União dos depósitos de'correntes dêste
artigo, somente se
fará após decorrido O prazo da prescrição qüinqüenal prevista no artigo
518 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, o qual será contado a partir da data do crédito em
favor do participante.
Art. 89 Não part.íciparão das vantagens a que se referem Os artigos 39
_4''', §, 19,. letras "a" e ~'b", 59 e 69, os
que julgarem as infrações.
Art. 99 O Departamento de Rendas Internas, a Diretoria de Rendas
Aduaneiras e o Departamento de Arrecadação terão, nos têrmos do parágrafo único do art. 23, da Lei número 4.863, de 29 de novembro 'de
10$5, Iurrdos de estímulo constituidos
de percentagens deduzidas do, montante das partícípaçôes em multas ou
no produto de leilões de mercadorias,
creditadas na conformidade dos artigos anteriores, observadas a seguínte distribuição:
I - Departamento de Renda'" Internas - 12,5 % (doze e cinco. dé-

cimos por cento) da quantia corre~
pendente ao montante das pai-ticípações a que se referem os artigos ,39 e
69, êste na parte relativa ao impêsto
de consumo.
II - Diretoria das Rendas Adua~
neiras - 12,5 % (doze e cinco décímos -por cento) <13- quantia corres-

pondente ao montante das participações a que se referem os artigos 59 e
69 , êste na parte relativa aos tributos
aduaneiros .
III - Departamento de Arrecaãacão 12,5% (doze e cinco décimos

por cento) da quantia correspondente
0.,0 montante das participações de que
tratam os artigos 39, 49, 50 e 69.
Parágrafo único, Os fundos de estímulo, a que se refere êste artigo,
serão distribuídos
anualmente, aos
servidores lotados ou em
efetivo
exercício nos
serviços internos dos
órgãos enumerados nos itens I e lI,
proporcionalmente aos
vencimentos
ou remuneração do cargo ou Iunçâo:
e aos lotados ou em exercício nos 61'gâoa do item In, proporcionalmente
aos vencimentos do cargo efetivo.
Art.10. ,A distribuição dos fundos
será feita em relação a cada Dele-
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gacta Regional ou Seccional, Inspetoria não compreendida em sede de
Delegacia,

Alfândega ou

Estação

Aduaneira, tendo por base as cotaspartes creditadas e relativas às multas arrecadadas na sua jurisdição.
19 Para a constituição da parte

do fundo de estimulo a ser dístrtbuída aos servidores da administra-çâo central dos órgãos tributários e
de arrecadação, tôdas as Delegacias
Regionais, ou Seccionais, Inspetorias
não compreendidas em sede de Delegacia, Alfândega ou Estações Adua-

neiras, que lhes sejam subordinadas,
dos
concorrerão com uma parcela
respectivos fundos, corresnondente à
percentagem
resultante da divisão
do valor dos vencimentos ou remuneração dos servidores de cada administração
central pelo valor dos
vencimentos ou remuneração da totalidade dos servidores dos órgãos tributários ou de arrecadacãc correspendentes.
.
§

29 A parte do fundo de estímulo

a distribuir pelos servidores das Dele-

gacias, 'Inspetorias rião compreendidas
em sede de Delegacia, Alfândega ou
Estações Aduaneiras, será o Iíqutdo
resultante da aplicação do parágrato
anterior.
§ 3 9 A distribuição dos fundos aos
servidores de cada repartição'] será
feita à vista do demonstrativo levantado pela administração central dos órgãos tributários e de arrecadação, com
base nos elementos fornecidos pelas
Contadorias ou Subcontadorías Seccionais competentes.
§ 49 poderão, as Delegacias Regíonaís ou seccionais, Inspetorias não
compreendidas em sede de Delegacia,
e as Alfândegas Ou Estações Aduaneiras manter registro das cotas-partes a que se refere o § 1~\ com base
nos dados' fornecidos pelas Contadorias ou Subcontadorías Seccíonaís ou
órgãos arrecadadores da respectiva jurtsdíção, para ccntrôle dos elementos
a que alude o parágrafo antenor .

59 Os Inspetores Fiscais E' inspetores Auxiliares do Departamento
de Rendas Internas, bem
I'-0TllO os
Agentes Fiscais Aduaneiros em serviço externo de guardamoría e conterêncía interna de saída de mercadoria não participarão do fundo de estímulo de que trata êste artigo.
§

EXECUTIVO

§ 69 Para efeito do disposto neste
artigo, considerar-se-ão integ.cantes
da Iotaçâo das Delegacias Re 6:e-nais
os servidores lotados ou em eletivo
exercício nas Inspetorias Píscats 1').
oaltzadas nas sedes das mesmas De.
legaolas ,
Art. 11. Serão considerados como
de efetivo exercício, para par+,i<:ipaçâo
no fundo de estímulo, os servidm'es
afastados em virtude de férias, casamento, luto, licença especial,' licença
à gestante, acidente em serviço, jÚl'i.
serviço militar e em comissão de in.

quérite .

Art. 12. Para os fins prevístcs nos
§§ 1'? e 2'? do art. 10, serão ex(~luídas
as importâncias correspondentes aos
vencímentçs ou remuneração dos servídores durante os afastamentos não
mencionados no artigo anter-er,
Al't 13. Quando ocorrer movimen-,
taçâo, de qualquer natureza, de servidores, o pagamento do fundo de estímula obedecerá às seguintes normas:
a) o servidor perdera o direito
fundo de estímulo do órgão de origem
na data em. que cessar o -xercícto
nesse órgão, ressalvado o seu dírejto
à percepção da parcela propcrcíonal
ao período compreendido entre o pagamento do Ultimo rateio e a sua movimentação;
b) se o servidor passar a ter exercicio em um dos órgãos mencionados
nos artigos 49 e 99 dêste decreto, perceberádo fundo de estímulo do novo
órgão a partir da data em que nêle
ingressar, exceto quando as lmportânoias pagas se referirem a fundos de
estímulo correspondentes a períodos
anteriores'
.
c) o disposto nas letras "a" e "b"
aplicar-se-á também aos casos de movímentaçâc entre repartições integrantes' do, mesmo órgão.
Art. 14. -Contínuará a perceber dO
fundo de estímulo do órgão de sue
lotação, o servidor com exercício no
Gabinete do Ministro da Fazenda 6
na Direção Geral da Fazenda Nacío-

ao

n~.

'

Art. 15. As disposições do presente decreto não se aplicam às multas
ou produto de leilão de mercadorías
decorrentes de processos iniciados até.
31 de dezembro de 1965, .que. serão
regidos pelo regulamento de "cada tributo, vigorante à data de início do
processo.
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acôrdo com O art. 99 da Lei número
.Art. ta. Os fundos de esttrmuo de
4.345, de 26 de junho de 1964, e resque trata o art. 9º serão .const!tuídos
pectiva regulamentação, decreta:
elas percentagens deduzdas das colas-partes relativas a processos InícíaArt. 19 Fica retíficada, na forma
dos a partir de 1Q de janeiro de 1966.
dos anexos, a classificação dos carArt. 17. As vantagens a que se regos de nível superior do Qua.dro c:.;.,
fere êste decreto, ~nclusive as não
Pessoal - Partes Permanente e Esatingidas pelo preceítuadn no parápecial - do Ministério da Fazenda,
rágrafo único do art. 79, estao,. por
bem como a relação nominal dos
.Iõrça do disposto na parte final do
respectivos ocupantes.
artigO 23, da Lei nc 4.863, .de 29 de
Art. 2Q A retificaçã-o prevista nesnov~mbro de 1965, excluídos do. teto
te decreto prevalecerá a partir de 29
máximo de retribuição.
de junho de 1964.
Art. 18. Nl'),Q farão jus às vantagens previstas neste decreto 0S serviArt. 39 As vantagens financeiras
dores em exercício na Delegacia do
decorrentes do presente decreto, vi'T'esOUl'O Brasileiro no .Exterior ou em
goram a partir de 1Q de junho de
<lutros órgãos, que, não os -terínídoa
196'4, salvo quanto às readaptações
9
no artigo 1 e seu parágrafo úr-Ico, . efetuadas posteriormente a essa data.
salvo no Gabinete do Ministro da FaArt. 4º :ítste decreto entrará em
zenda e no Gabinete do Dlre'nr Gevigor na data de sua publicação, re'fal da Fazenda Nacional.
vogadas as disposições em cçntrárfo .
Art. 19. As Contadorias Secctonats
Brasília, 18 de novembro de 1966;
ret'fícarâo, -dentro de 30 (tríntai. dias,
1459 da Independência e 781? da Remediante 'débítos e créditos -ias conpública.
tas indívtduals, os pagamentos de partíoípação em multas ou produto de
H.' CASTELLO BRANCO
leilão de mercadorias, .efetuad'lS em
Octavio Bulhó,es
ríesacôrdo com as determinações dêste regulamento.
.
Os anexos a que se refere o art. 10
Art. 20. Competirá aos diretores
foram publicados no D .0. de 22 de
dos órgãos tributários e de arrecadação,a expedíçào de instruções comnovembro de 1966.
pleméntares .neocssar-as ao iumprímenta dêste regulamento,
DECR.ETO NQ 59.577 - DE 2'1 TIE
Art. 21. Este decreto entrará em
.- NOVEMBRO DE 10,68
vigor na .data de sua publtcacão revogadas as disposições em contrarto.
Abre, pelo Ministério da Aeronáutica,
Brasília, 18 de novembro de 1966;
o crédito especfal de Ors 153.0-00.000
1459 da Independência e 789 da Re(cento e cinqüenta e trée milhões
pública.
de cruzeiros) I para o fim que especifica.
H. CASTELLO BRANCO
Octavib

Bulhões

DECRETO NQ 59.576 - DE 13 DE
NOílE1'.'IllRO DE 1f:'6S
Retifica a classificação dos cargos de
nível superior do Ministério da Fazenda, aprovada pelo Decreto número 57.370, de 19 de dezembro de
1985, alterada pelo de n9 53.192, de
14 de abril de 1966, e dispõe sôore. o enquadramento de seus
atuais ocupantes.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da constituição, e de

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição Federal e
da autorizacâo na Lei nv 4.9-77, de 12
de maio dê 1966, e tendo oúvído o
Tribunal de Contas da União, em
cumprimento ao que determina o .artigo 93 do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto, pelo Ministério
ela Aeronáutica, o crédito especial de
Cr$ 153. C{)'Ü. OGO (cento e cinqüenta e
três' milhões de cruzeiros), destinado
a atender às despesas com o Destacamento Brasileiro da Fôrça Armada
Interamerícana (FAIBRÁS), no 19 se;
mestre de 1966.
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Art. 29 este decreto entrará em vi':"
gor na data de sua publicação.
Arb. 39 Revogam-se as disposições
em 'contrário.
Brasília, 21 de novembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
.
H. CASTELLO BnANqo

Eduardo Lopes Rodrigu-es
Eduardo Gomes

DECRETO N9 59.578 -

DE

23

DE

NOVEMBRO DE 1966

Constitui Comissão Especial para detinir as bases da politica de inves-

timentos e nnanctamentoe no Setor de Construção NavaL

O Presidente da República, no uso
de suas atribuições;
Considerando a necessidade de
atender aos objetivos de uma maior
participação brasileira. no transporte

ínternacíonal. através de Frota Mercante adequada;
Considerando a necessidade de garantir eficiente e regular serviço de
cabotagem, e
Considerando que para .tais fins se
torna necessário estabelecer programação objetiva de renovação e am-.'
pliaçâo da Frota que assegure também' à Indústria de Oonstruçâo Naval Instalada no país continuidade
operacional a custos econõmícos, resolve:
. Art. te Constituir Comissão Especial,composta de representantes do
Ministério da Indústria e do Comércio;

Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica;
.
Ministério das
Relações Exteriores'
Ministério da Fazenda;
Carteira de Comércio Exterior do
Banco do Brasil;
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;
Comissão de Marinha Mercante:
Lóide Brasileiro;
Petróleo Brasileiro S. A.
Companhia Vale do Rio Doce;
Sindicato Nacional de Emprêsas de
Navegação Marítima;

Sindicato da Indústria da Constm,

cão e Reparos Navais, com os

seguin~

tes objetivos:
A Definir, as bases da Política
de investimentos
e ~ financiamentos
no Setor de Construção Naval, tendo
em vista:
a) os diferentes estágios do pro.
cesso industrial;
b) os recursos de diferentes origen8
disponiveis para investimento e fi;'
nancíamento ao setor; .
c) o incremento à produtividade. e
à redução de custos, Inclusive do setor de indústrias complementares.
B - Determinar a. progr amação
míníma de
encomendas a curto e
médio prazo e. se
necessário, um
programa de emergência, tendo em
vista assegurar a continuidade ope,
racional da indústria naval.
Art. 2Q A Comissão funcionará no
Ministério da Indústria e do oomercío,
utilizando-se, na medida do neceasàrlo, dos recursos e do apoio técni~'
co da Comissão de Marinha szercan,
te e do Ministério do Planejamento
e Coordenação Econômica.
'
Art. 39 A Comissão deverá apresental' a conclusão de seus trabalhos
dentro de '70 dias.
ArL 49 O "presente decreto entrara.
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contráI

rio.

Brasília, 23 de novembro de 1S66;'
1459 da Independência e 78Q da República.
li. CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhlte$
Octávio tnanõee
Juarez Tavora
Paulo Egydio Martins
Mauro Thibau

DECRETO W' 59.579 -

DE 23 DE
NOVElVíBRO DE 1966

Altera a lotacão numérica da parte
Permanente- do Quadro de Pessoat
do Ministério da soeenaa.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar"
tigo 87, item I, da Constituição, deereta:
Art. 19 Fica alterada a lotação
numérica do Ministério da Fazenda,
,aprovada pelo Decreto nc 38.673, de
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21 de janeiro de 1956, para efeito de
serem n-ansferidos seis (6) cargos de
Auditores da .Fazenda Nacional, com
respectivos 'ocupantes - Carlos
AUgusto' Car!ilho, E~ias do Carmo
:HÍJ.wat Gusmao, Henrique de Macedo
soares, José. Tocqueyil1e d.e Carvalho
Filb o, pandíá Baptista PIfes e ,Rogério Barata, da lo~aça? Permanente
da Caixa de Amortízacáo para a lo~
taçfio .ídêntíca da Procuradorta da
Fazenda Nacional, no Estado da
, Guanabara.

cão, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de novembro de 1966;
, l45Q da Independência e 789 da República.

Art. 29 Bste decreto entrara em
vigor na _data de sua publicação, revogadas 'as disposições em contrário:

Declara de utilidade pública o «centro Social Feminino", com sede 1W
Estado da Guanabara.

Brasília, 23 de novembro de 19&6;
1459 da Independ-ência. e 78~ da Re-

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo ?7, item I, da Constituição Federal e atendendo ao que consta do
processo M.J.N.I. 28.277, de 1966, decreta:
Artigo único. E' declarado de utf..
rldade pública, nos têrmos do art. 1Q
da Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art.. 19 do -Regulamonto aprovado pelo Decreto núme1'0 50.517, de 2 de -maío de 19{i1, o
"Centro Social Feminino", com sede
no E-stado da Guanabara.

ri

_'pública~

H.

CASTELLO BRANCO

Eduardo Lopes Rodrigues

DECRETO N9 59.580 NOVEMBRO DE

DE 24 DE

1968

.

'Declara' de utilidade pública, pam fins
de .desapropriação, o imóvel que
menciona, necessário ao Ministério
da Guerra.
",
O presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere O· artigo 87, inciso I, da Conatituíção Pederal, decreta:
~
Art. _1 9 E' declarad~ de utilidade
públic~a, para fins d.e desapropriação,
de acordo com o ar-tigo 69, combinado
com o artigo 59, alínea a, do Decretolei Í19 3.365, de 21 de junho de 1941,
o imóvel constituido de terreno e
benfeitoria, com área total de .....
3.039 ma, localizado na Rua da Zstrêla ns 123. Casa Amarela, Recife - PE,
de propriedade de Gaudêncíc da Costa víana Leal.
Art. 29 O imóvel a que ise refere
o artigo anterior destina-se ao Mlnístêrio da Guerra.
Art. 39 Fica o Ministério da ouerra autorizado á. promover a desa aroprlaçâo em aprêço, correndo as' respectivas despesas à conta dos recursos' do citado Ministério.
, :Art. 49 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publica-

H. CASTELLO BRANCO

Adhemar de Queiroz

DECRbTo

N9 59.581
NOVEMBRO DE

- DE
19-66

24 DE

Brasília, 24 de novembro de 1966;
1459 da Independência e 78\1 da Repú-.
blica.
H. CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva

DECRETO W) 59.582 - DE ,24
NOVEMBRO DE 196$

DE

Declara de utilidade pública a "Seciedade Conservatório" Musical de
Uberlãnâia", com. sede em Uberlândia Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República usando
da atrfbuícâo que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal e atendendo ao que consta -Cio
processo M. J . N .I. n Q 57.928, de 1965,
decreta:
.
Artigo único. E' declarada de utd...
ridade pública, nos têrmos do art. 1~
da Lei no 91, doe 28 de agôsto de
1935, combinado COm o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2- de maio de 1001, a
"Sociedade Conservatório Musical de

192.
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e

"artigo 87, inciso I, da Con.stituição,
nos termos do Decreto-Ieí nv 2. OGS
de '7 de março de 1940, decretar
"
Art.
19
Fica
aprovada
a
alteooçâ(}
1459 da Independência e 789 da Repuintroduzida nos Estatutos da Compn,
onca.
nhía Ceará de segu~1'os Gerais, com
H. CASTELLO ·BRANCO
sede na cidade de Sao Pauto. Estado
Carlos Medeiros Silva
de São Paulo, autorrseda ... funcionar
pelo Decreto n 9 22~. 05?, de 14 de 110.
vembro de 1946, ralatíva ao aumento
DECRETO N9 59.583 - DE 24 DE
do capital social de Cr$ 30.Qi)).QOO
NOVE!I'l:BRO DE 1966
(trinta milhões de cruzeiros) para
crs 160.000,000 (cento e sessenta miA"1JTOVa as alteraçóes inttoduziàas nos
lhões de cruzeiros.i , conforme delibe':'
"Estatutos da .Anoroao Ccmvptmtüa
Nacional de Seguros Gereis, ímctusiração de. seus acionistas em .Assem,
veaum.ento do capital social.
bléías-Geraís Extraordinárias realiza'.
das em 30 de novembro de 1965 e lO
o Presidente da República, usando
de fevereiro de, 1986, devendo o resda atribuição que lhe confere o art. 87,
tante do capital subscrito em dínheíinciso I, da Constdtuíção, e nos têr- 1'0 ser realizado d-entro de 12 (doze)
mos do Decreto-lei nc 2.063, de 7 de
meses contados da publicação dêste
março de 1940, decreta:
necreto.
Art. 1Q Ficam aprovadas as _alteraArt. 29 A Bocíedade continuará .fncões Introduaidas nos Estatutos da Altegralmente sujeita às leis e aos revorada Companhia Nacional de Segugula-mentos vigentes, ou que vennama
ros "Gerais, com sede na Cidade do Rio
vigorar, sôbre o objeto da autoríza-.
de Janeiro, Estado da Guanahara. aução a que alude aquele- Decreto.
torizada a funcionar pelo Decreto núBrasília, 24 de novembro de 1966;
mero 46.566, de 11 de agôsto de 1959,
145 Q da Independência e 789 da Reinclusive aumento do capital socíal de
pública.
Cr$ 140.000.000 (cento e quarenta .mí.tnões de cruzeiros) para Cr$
.
H. CASTELLQ BRANCO
252.000.000 (duzentos e cinqüenta e
Paulo Egydio' Martins
dois milhões de oruzetros) , conforme
deliberação de seus acionistas em Assembléias Gerais Extraordínártas realizadas em 6 de dezembro de 1965 e
DECRETO N9 59.58'5 - DE 24 DE
30 de abril de 19'66.
NOVEMBRO DE 1966
Art. 29· A Sociedade contrnuará m.acre, pelo Ministério da Viação e
tegra.lmente sujeita às leis e aos. reObras Públicas, o crédito especial
gulamentos vigentes, ou que venham
de Cr$ 201. 591.171, para o fim 'que
a vigorar, sôbre o objeto da autorizaespecifica.
ção a que alude aquêle decreto,
Brasília, 24 de novembro de .1966;
O Presidente da República, usando
1459 da Independência e 78Q da Repúda atribuição que lhe confere o arblica,
tigo 87, nv I. da Constituição Federal.
da autorização contida no art. 19 da
H. CASTELLO BRANCO
Lei nc 4.815, de 26 de outubro de
Paulo Egydio Martins
isss, publicada' no' Diário Oficial de
27 seguinte, e tendo ouvido o Ministério da Fazenda e o Tribunal de
DECRETO N9 59 ~ 584 - DE 24 DE'
Contas, em cumprimento ao que de"
NOVEMBRO DE 196'3
termina o, art. 93 do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, deAprova'a alteração introduzida n'os
ereta:
Estatutos da C.ompanhia Ceará de
Seçuros Gerais, reuiuoa ao aumenArt. 19 Fiea aberto, pelo Ministério
to do 'capital. socuü.
da Viação e Obras. Públicas, o crédito éspeeíal de crs 201.591.171 (du:,
zentos e um milhões quinhentos 1
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
noventa e um mil cento e setenta l
Uberlândía", ~om sede em tjberlândta,
Estado de Mínas Gerais.
Brasília, 24 de novembro de ISo?;
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hum cruzeiros), destinado a' atender
'aos pagamentos devidos 'pela Oompa-'
nhia -Nacional de Navegação Costeira
ao jâxport-Import jjank : of Washington, à Marttíme Admínistrá.tíon,
nepartment of Commerce e pagamento de seguro correspondente aos
.
doze navios de -carga da série
CI~M-AVI,
adquírtdos ao Covêrno
dos Estados unidos da América do
Norte, por contrato de 13 de junho
de 1956.

Art.- 29 rsste decreto entrará em vi0'01' na data' da sua publicação, revogadas as. disposições em contrário.
Brasília, 24 de novembro de _1966;
1459 da Independência e 789 da Repúb~ica.

H.

CASTELLO BRANCO

Eduardo- Lopes Rodrigues
Juarez Távora

DECRETO N9 59.5813 - DE 24-DE
NOVEMB~O DE 196'6
Retifica a ReZação teuméríca e Nominal anexa ao Decreto ~Q 53.076, de
-4 de dezembro de 1963.

O Presidente da República.vusando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo 87. item I, da Constituição Fe-

deral, decreta:
Art. 11,\ Fica retificado o Anexo I
do Decreto nc 53.076, de 4 de dezembro de 1963, para o fim de excluir da
Relação Numérica e Nominal constante da "Ietrà F - Ministério da Indústria' e do Comércio - e incluir
na Letra I - Ministério da Saúde, o
Técnico de Contabilidade, código.: ..
P~0701, nível 15,~B, Elisete Nascimento
dos santos.
Art. 2.9 nsté decreto entrará em .igor na data- de sua publicação, revogadas as disposições em con trárío.

Brasília, 24 de novembro de 1966;
1459 da rndep,endência e 789 da Re·

pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins

. DECRETO NO? 59.587 -

J1l3

DE 24

DE

NOVEMBRO DE 1966

Retifica a classificação de cargos de
nivet superior do õeiartamento Administrctiuc do Serviço Público.

O Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o art.
tl7, item I da Constituição Federal, e

~~ ~~~~g,o ~~~6o ~~t·j;~h~a ~:\~~~e;

respectiva regulamentação, decretar

Art. 19 Fica retificada, na forma dos
anexos, Q. classificação dos cargos de
nível superior do Quadro de pessoal Plirte Permanente - do Departamento
Adtmímstratdvo do Serviço Público,
bem como a relação nomtnat dos res.
pectívos ocupantes, 'aprovada pelo Decreto 11" 55.095, de 19 de dezemnro de
1964, alterada pelos Decretos números
55.284, 24-12-64, t;5.845, ôe 18-3-65,
57.7% de 4-2-613.
Art. 29 A retificação prevista neste
Decreto prevalecerá a partir de 29 de
junho de 19M.
Art. 39 As vantagens Iínancetras de.
correntes do presente decreto Vigoram
a partir de 19 de junho de 1964, salvo
quanto às readaptaçôes efetuadas posteriormente a essa data.
Art. 49 ; Este decreto -entrará em
vigor na data de sua publlcaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de novembro de 19136,
1459 da Independência e 789 da República.
.
H.

CASTELLO BRANCO

Os anexos a que se refere o art. 19
foram publicados no D. O. de 25 de
novembro de 196,6.
DECRETO NQ 59.588 - DE 24 DE
NOVEMBRO DE 1.96'6
Inclui função gratificada na Parte
Permanente do Quadro de Pessoal,
do Ministério da Educação e Cultura.

O presidente da República, usando
das atribuições que lhe conrereu urtdgo 87, item T. da Constituição Federal, decreta:
A~·t. 1\l Fica incluída, na Parte Permanente do Quadro de pessoal, do

1!i4
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Ministério" da Educação e Cultura.re
classificada, em caráter provisório, no
símbolo FF, a Função Gratificada de
Subchefe do Gabinete do Ministro,
prevista no Decreto nc 59.112, de 22
de agôsto de 1966, que alterou o Regimento do Gabinete do Ministro da
. Educação e Cultura, aprovado pelo
Decreto no 38.609, de 19 de janeiro

DECRETO NÇl 59.590 - DE 25 DE
NOVEMBRO DE 1966

Ministério da Fazenda. Abertura ae
crédito especzal de Cr$ 15.000.000
para atender ao pagamento de des
pesas com a movimentação de pes~'
eotü do Departamento do Impô~a
de Renda.
I

de 1956.

Art. 2Q A despesa com a execução
dêste decreto será atendida pelos re-'
cursos financeiros próprios,
Art. 39 ~ste decreto .entrará em '.'i~
gor na data de sua publicação, l"CWQgadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de novembro de 1966;
145? da Independência e 789 da República.

H. CASTELLo BRANcó

Raymundo M oniz de Aragão

DECRETON9 59.589 -

DE

24

DE

NOVEI\[BRO DE 1966

o crédito suplementar de Cr$ ..
150.000.000, ao Estado-MaiOr elas
,~Fôrças Armadas, para retorço de
dotação orçamentária do vigente
exercício, que especifica.

Abre

o Presidente da República, usande da atribüição contida no. artigo 13,
da Lei n9 4.900, doe 10 de dezembro
de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aberto, ao EstadoMaior das Pôrças Armadas. o crédito
suplementar de CrS 150.000.()()0 (cento e cmquenta milhões de Cruzeiros),
para refôrço da seguinte dotação orçamentária do vig-ente exercício (Lei
.nc 4,900, de 10 de dezembro de 1965),
que estima a receita e fixa a despesa
da união, para o exercício financeiro
da 1966):
4.03.00 Armadas
4.0 0.0 -

Estadó Maior das Fôrças
Despesas de Capital

4.1.0.0 -Investimentos I
4;'1.2.0 -: Serviços em Regime de

Programação.
Art. 29 &ste necreto entrará em vígor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de novembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Re~
pública.
H. CASTELLQ BRANCO

O' Presidente da República, usalldo
das atribuições que lhe confere o artigo 87, número I, da Co:nstituiçào
Federal, da autorização contida no
artigo 1q da Lei ns 5,111, de 22 de
setembro de 1966 e ouvido o Tribu_
nal de contas da União, como pre-.
ceitua o artigo 93, do Regulamento_,
Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1Q E'aberto pelo Ministério da
Fazenda, o crédito especial de Org ..
15,000.000 (quinze milhões de cruzei':'
roer, destinado ao pagamento de despesas decorrentes da. movimentação
de pessoal promovida pelo Departa.,
mento do Impôsto de Renda, 'em
1965, em. tôdas as regiões fiscais do
Pais.
Art. 2Çl O crédito especial de que
trata o artigo -precedente, dada a natureza da despesa, será registrado
pelo Tl"ibUnal de Contas da União e
dístrlbuído, automàtícamente, ao Tesouro Nacional pata _ser aplicado pelo Departamento do Impôsto de Renda.

Art. 3Çl àste Decreto 'entra em VIgor
na data de sua publicação.
Art. 4q Revogam-se as disposições
em contrário.

Brasília, 25 de novembro de 1f}86;
1459- da Independência e 789 da Re. .
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Etiuarâo Lopes Rodrigues
DECRETO N° 59.591 - DE 25 DE,
NOV.EMBRO DE 19€6

Ministério da Fazenda. Abertura de
crédito espeéial de cr$
.
2Q,OOO.OOO.QOO, aeeunaâo ao BancO
da Amazônia S.A., para aplicação
em créditos especializados à iniciativa privada na Reçião A11iazônzca.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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,9-a Cons.tituição

. Federa.I, da. autOl'IZ~~aO ocontld~ ~o
parágn 1ÍO 19, do artígo 4-, da LeI numero 5.122, de 28 de setembro de 1966
'e ouvido o Tribunal de Contas da
união, como preceitua o artigo 93 do

Regulamento Geral de Contabilidade
PúbJico" decreta:
.Art. 19 E' .aberto pelo Ministério da
Fazenda o crédito especial de Crê ..
20.000.000.000 (vinte bilhões de cruzeiros), destinado a atender ao disposto no art. 4, da Lei nv 5.122, de
23 de setembro de 1966.,
.
Art. 29 a crédito especial de que
trat-ao presente Decreto terá vigênela de dois exercícios a contar da
data do registro pelo Tribunal-de
contas.
.
.Art. 39 Os recursos previstos neste
Decr.eto serão automàticamente registrados no Tribunal de Contas da
União e distribuídos ao Tesouro. Nacional .:
Art. 49 zste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições
em 'contrário.
.
.grcsílía, 25 de novembro de 1966;
1451l da Independência e 789- da República.
.

encargos classificados na Lei n Q 4,900,
de 10 de dezembro de 1955, como se
segue;
4.15.00 - Ministério do Trabalho e
Previdência Social.
4.15.08 - Departamento de Administração (órgãos Dependentes).
3.0.0.0 - Despesas. Correntes.
3.2. O.O - Transferências Correntes.
3.2.1.. O - Subvenções Sociais.
3.2.1.5 - Instituições Privadas.
1) Fundação de Assistência aos Garimpeiros (Lei nc 3.295, de 30 de outubro .de 1957).
Art. 2° O crédito suplementar de
cue trata o art. 19 será rezístrado
pelo Tribunal de contas da união e
distribuído automàtícamente ao Tesouro Nacional.
Art. 39 Este decreto entrar?.. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 . de novembro de 1966;
145° da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANco'
Eduardo Lopes Rodrigues
L. G. do Nascimento e Sil'Da

DECRETO NQ 59.593 NOVEMBRO DE

H. CASTELLO BRANCO
Eduardo Lopes Rodrigues

DECRETO

N9 59.592 DE 25 DE.
NOVEMBRO DE 1966

Abre crédito suplementar ao Ministério do Trabalho' e Previdência Social para atender às 'despesas em
favor da Fundação de -Assist.ência
aos Garimpeiros (FAG).

O Presidente da República, no uso
das atrtbuíçôes aue lhe confere o
item I do art. 87 da Constituição Federal e usando da autorização contida no art. 13 da Lei nc 4.900, de
10 de dezembro de 19'65, combinada
com o disposto nos arts. 79, item I,
42 e 43 da Lei no 4.320, de 17 de
"'
março de 1964, decreta:
Art.' 19 ti: aberto ao Ministério do
T.rabalho e Previdência Social, o crédito suplementar da importância da
Cr$ 39.362.700 (trinta e nove milhões,
trezentos e sessenta e dois mil e
tec:ntos cruzeiros), a fim de atender

se-

DE

25

DE

1966

Declara de uiuidiule pública o Instituto de PeSGUlSaS e Estudos Sociais
~- IPES - Guanabara, com sede no

Estado àa Guanabara.

o presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 87, item I, da Constttuíçâo Federa.l
e atendendo ao que consta do Processo MJNI 53;230, de 1965, decreta:
Artigo único. :t declarada de utilidade pública, nos termos do art. 19
da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado Dom o art. 19 do RegUlamente aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, u Instituto de Pesquisas e Estudos Socíaís,
IPES-Guanabara com sede no
Estado da Guanabara.
'Brasília, 25 de novembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Re-

pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva
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DECRETO 'N9' 59.594 -

no

PODER

DE 25 DE

NOVEMBRO DE 1966

Abre o crédito suplementar de Cr$ ..
315.000.000, à Presidência da Republica - Administração do Território Federal de Rondônia, pera refôrça de várias dotações orçamen~

taríae do vigente exercício,

o Presidente da República, usando
da atribuição contida no art. 13, da

Lei nc 4.900, de 10 de dezembro de
1965 e tendo ouvido o Ministério da
Fazenda e consultado, o 'I'rfburíal de

EXECUTIVO

Contas da União, nos têrmos do arti_
go 92, 'do Regulamento Geral de ccntabilídade pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto, à Presidência
da República Administraçáo do
Território Federal de Rondônia,
e
crédito suplementar doe Cr$ ..... ',' ...
315.000.000 rtrezentoa.e quinze milhões de cruzeiros), para refôrço das
seguintes dotações orçamentárias do
vigente exercido (Lei no 4.900, de 10
de dezembro de 1965, que estima a receita e fixa a despesa da União, para
o exercício financeiro de 1966):

,4.01.02 -

Presidência da República
(órgãos Dependentes: coordenação dos Organismos Régionaís. Lei nc '4.344, de .;~n:"6-1964.)
4 01.02.06 - Administração do Território Federal de, Rondônia
3.0.0~O Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pesscal-Cívll
02.00 - Despesas variáveis com pessoal civil
Cr$
02.01 - Ajuda de Custo. .
4.000.00&
02.02 - Diárias . . . .
5.000.000
:.........
1.00.0.000
02'.03 - Substituições' . . ,
,
, 02.04 -' Gratificação pela prestação de serviços extraordínários . . . .
,. . . . . . . . . . . . . . . . .
6.000.000
.
~9.000.000
02.05 -:. Gratificação' pela representação de Gabinete..
02.11 - Salário de pessoal temporário
·······.
200.00D.OOa
Art. 29 este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de novembro de 1966; 145'? da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Eduardo Lopes .Rodrigues
João Gonçalves de Souza

DECRETO N9

59 :595

-

DE

28

DE

NOVEMBRO DE 19õ5

Dispõe sôbre a entrada e saída no
Brasil dos p.assageiros de ônibus das
linhas internacionais e turistas que
viajam em anuomóoea particulares.

O Presidente da República, usando
da atribuição qce lhe confere o Artigo 87,' item I da Conatituíçâo Federal:
Considerando que é necessário
maior aproximação e estreitamento
de relações entre os países vizinhos;

Considerando que a promoção do
turismo é de interesse da economia
nacional;
,
Considerando que deverão ser dadas
facilidades para a entrada de turtstas no território nacional, decreta:
Art, 19 Ficam dispensados de jespacho consular os ônibus das emprêsas brasileiras e estrangeiras devidamente autorizadas pelo Govêrno brasileiro a fazer tráfego ínternacíonaã. .

,

Art. 2'? O ecntrôle de embarque e
desembarque dos passageiros.. tunstas,
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de ônibus internacionais será feito
através do "cartão de embarque/desembarque" (modelo anexo.) 0. qual
será entregue. pelo. passageiro as ~u
toridade.s competentes em t~es VIô:S,
a primeira e a, segunda destma?as as
&utol'id<!.des, e a terceira devolvida eo
paSSagEIro.
'
Art. 3° O contrôle da entrada e sal-

da dos turistas que viajam em automóveis particulares, amparados pelo
Decreto n 9 . 53 . 313, defa de dezembro
de 1963, será feito, também, 'pele
l/cartão de embarque/desembarque",
que será pr-eenchido, em três viás,. pe-

rante a autoridade brasileira competente, a primeira e a segunda destinadas às autoridades, e a terceira a
ser entregue ao turísta.
Art. 49 Bate Decreto entrará em
vigor .na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1966.:
1459 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

M. Pio Correa
Eduardo Lopes Rod1·igues

lO em - - - - - - CARTAO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA PASSAGEIROS
POR VIA TERRESTRE

TARJETA DE EMBARCO/DESEMBARCO PAR·A PASAJEROS'
VIA TERE8TRE
1. S1".

Sra.
Srta.
2.

3.
4.
5.

Nome completo em letras de forma
Nombre completo en letras de molde
Data de nascimento
'
.
Fecha de nacímíentr,
(DiajDili)
(MêsjMe.s)
(Ano/Ai1o)
Lugar de nascimento
.
Lugar de nacimiento
Nacionalidade
Naciona1idad
Profissão . .
Profesíon

6. Estado civil
Estado civil
7. Enderêço permanente
Domicilio
.
8. Lugar de embarque .
Lugar de embarco
9. Lugar de desembarque
Lugar de desembarco
10. Número do passaporte ou Carteira de Identidade
Número del • pasaporte o Tarjeta de Jdentádad
11. Assinatura do passageiro .'. .
,
.
Firma eci pasajero
(Somente para uso ofícialysolamente para uso oficial)
DECRETON9 59.596 -

DE

28

DE

NOVEMBRO DE ,1966

Promulga o ACÔl'do Sanitário com a
.República do Peru.

a Presidente da :ij.epública
H a v e n ti o o Congresso Nacional
aprovado, pelo Decreto Legrslacívo número 5, de 21 de março de .1966, o

Acôrdo Sanitário com a República do
Peru, assinado em 16 de julho de
1965;

.

E havendo o mesmo entrado em vigor a 12 de setembro de 1966, de coaromuãaae com o artigo VIII do refendo Acõrtío:
Decreta que o mesmo, apenso por
cópia ao presente decreto, seja exe-
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necessitam de ação coordenada por
parte dos Governos de ambos os rerses, para facilitar seu contrôle;
Brasilia, 28 de novembro de 1966;
Que a ação harmônica conjunta
1459 da Independência c 789 da reeentre os dois países assume atualpüb!ica.
mente caráter imperioso, e111 fuuçao
H. CASTELLO BRANCO
dOS planos de desenvolvimento economico-scctal necessários à SOlUÇa0
M. Pio correo
dos problemas oriundos do creJCimell~
to demogrunco;
Acôrdo Sanitário entre o Governo
Resorveram c e 1e b r a r ) presente
.cIos Estados Uniiios do nrasü B o
Acordo Sanitário e, para. tal fim noGooérno da República da Peru:
mearam seus respectivos Plenípoten,
cíáráos, a saber:
o Presidente da República do Peru
O Presidente da Repúbl1ca do Peru
c o Presidente da "República dos Es-. Sua
Excelência o. Senhor Doutor Ja~
tados Unidos do Brasil;
vier Arias Stella, Ministro de Estado
na Pasta da Saúde Pública e Assisconsiderando
. têncta Social;
Que sendo comuns os problemas de
O Presidente da República dos Es'saúde nos Departamentos de Loreto
tados Umdos do Brasil, Sua Excel6ue Madre de Dias, da República do
Peru eos Estados do Amazonas e ela o Senhor Doutor Raymundo deBritto, Ministro da Saúde:
Acre, dos Estados Unidos do Brasil,
Os quais, depois de exibirem seus
foi aconselhado firmar-se um AcôrPlenos Poderes, achados em boa e
do de Saúde que objetive eliminar,
devida
forma, convieram no seguinte:
ou diminuir, os danos Que gravitam
sôbre as comunidades da referida 1'8gfãc geográfica;
I - Vafiola
Que- para melhor e oportuna sclu1. Organizar e _executar. uma cemcão de tais problemas é necessário
panna contra a vartoie que garanta a
aperfeiçoar e coordenar os atuais serSua erraotcacão, procurando atingir
Viços de saúde e criar os que sejam
uma cobertura aproxímadaruente de
necessários;
. lO(}% da população no mais curto
prazo possível.
Que os serviços integrados -de saúde
e Os especializados existentes na re2'. Com o objetivo de manter a er..
gião' continuem executando seus resradicação alcançada, vacinar anualpectivos programas, até que se arcanmente a população desprotegida e OS
ce a organízaçâo desejada;
nascidos durante êste período.
3. Estabelecer postos de vacmaçâo
Que entre os problemas comuns de
em localidades da. Jronteíra de trãnst..
saúde de ambos os "países têm prioto internacional.
iidade os seguintes:
4. Notificar todo caso de varíola de
a)
A erradicação da varíola, por
acõrõo com o Regulamento Sanitário
oonstttutr um problema de grande. iminternaciorial nv 2.
portância na região geográfica a. que
raa referência c presente Acôrdo:
5. Usar vacina liofilizada que apreà) O programa de erradtcacáo da
sente os padróes ínternacionars.
malária, que é necessário íntenstífcar
6. Empregar: técnicas de vacmaçãc
até que se logre o objetivo final;
aprovadas pela Organízacao Mundial
c) A febre amarela silvestre e oude Saúde e fazer avaliação quaütatí.uras transmitidas par artropodos por
va dos resultados.
conatrtuirem um problema de primei''I. Criar, melhorar e manter servíra ordem devem ser estudadas e conços de laboratório, de, díagnovtíco e
trotadas na melhor forma possível;
ínvestígaçâo, em cada um dos dois
d)A lepra pela existência de um
países e proporcionar o uso aos mesnumerc-eíevado de formas Jeprcmato'
mos quando necessário.
sas na região geográfica em referência; e
8. Recomendar que o diagnóstico de
e)
A tuberculose, as eufermtdaaes
varíola seja 'realizado, sempre. ~om
ajuda do Iaboratórto.
.
venéreas e outras enfermidades, que
cutado e cumprido tão ínt.eiramente
como nêle se contém.
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9. Investigar e controlar", pela vaclP...açâo imediata, todo foco de varrola, contírmado ou suspeito.
10. Recomendar o intercâmbio de
vírus vacina! e técnicas de preparo de
vacina antivartólica. assim como o
íOmecimento de vacina quando neoossário.
11. Tornar efetivo o cumprimento,
das leis e regulamentos de vacinação
antiv~.riólica

11 -

obrigatória.

Malária

1. Executar o Programa de Erradicação da Malária, conforme as nor-

mas internacionais, na área geogránca relacionada com o presente Acôrdo, intensificando a fase de ataque
nas zonas 'atualmente em trabalhe e
fazendo estudos preparatórios necessárlos, para iniciar o plano de erradicação, dentro da brevidade possível,
nas áreas não trabalhadas.
:L Intensificar a avaliação epide-mtoíogíca, procurando a cobertura integral da. área, com Postos de Notlffcação de casos febris e comptementando essa rêde da fnformaçâo, se necessário, com a busca ativa de casos ..
3. Em fases avançadas' de Progra.ma, investigar as causas da persistêncía da -transmissão, tornando as
medidas adequadas para eliminá-Ias;
4:. Sendo a erradicação da malária
básica para o desenvolvimento econômtco de ambos os países, terá que
ser considerada com prioridade até
que se alcance o objetivo final, dotando o Programa com recursos sufícíentes e oportunos, empenhando-se
os governos respectivos em' obter- ajuda dos Organismos Internacionais ínteressados .
6. Recomendar que os Serviços Locais de Saúde adquiram a organização
necessária para assumir a responsabilidade do Programa, após as fases
~de a-taque e consolidação.
e. Considerar como áreas de maléría erradícada só aquelas declaradas como tais pela Repartição Saní{ária Pan-amertcana..
~

m -

Febre

~4ma1"ela

i. Estabelecer a vacínacâo aritía-

,marilica obrígatória até cobrir 100%
'da população exposta ao risco.
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; 2. Em relação ao Aedes aegypti,
manter vigilância sanitária, de conformidade com as normas da Organízaçâc Pan-amerícana de Saúde.
3. Manter -vigilância nas áreas. "em
que é endêmica a febre amarela ailvestre, valendo-se - para isso da víscerotomta e, quando, fôr - possível, das
provas sorológlcas especificas, particularmente da prova de proteção aos
grupos humanos não vacinados.
4. Realizar ínvestígações sôbre reservatórtos e transmissores da febre amarela e outras -arboviroses, sobretudo
em zonas onde se pensa explorar,
abrir estradas, etc.
5. Notificar com a brevidade possível, qualquer caso de febre amarela,
na forma disposta pelo Regulamento
Sanitário Internacional n.c 2.
IV -

Lepra

1. Executar um programa que diminua a difusão da lepra, até que
deixe de constituir problema. de saúde
pública;
2. Integrar as atividades relacionadas com o contrôle da lepra nos serviços gerais de saúde com o prévio
adestramento do pessoal médico e auxilíar;.
3. Realizar o censo leprológtcc das
áreas que tenham valor epídemtolôgíco:
4. Realizar o tratamento ambulatortal e domiciliar intensivo, de todos
os enrêrmoa com a finalidade de, no
menor espaço de tempo possível reduzi-los a proporções que -não constituam
parígo para a coletividade:
5. Reabilitar social e econômicamente os enfermos com a finalidade
de não constituírem ônus permanente
para o Estado.
6. Organizar ou intensificar a vtgilâncía sanítáría dos contatos.
7. Restringir o internamento em
hospitais especializados aos casos com
índícação médíco-sccíal ,

8. Vacinar
rotineiramente
com
B. C. G. liofilizado, até que se consiga
uma cobertura útil.
V -

Outras Doenças Transmissive1S

Fomentar, através das Unidades sanitárias fixas localizadas nas áreas
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fronteiriças, e dos Serviços fluviais
ou aéreos de saúde, o estudo e' a -execuçâo de medidas que visem o melhor
contrôle : da tuberculose, das doenças
venéreas e outras que acreditem necessárias.
VI --- Disposições Gerais

Reiterar que tQdoe qualquer
plano de desenvolvimento, bem estruturado, deve considerar como, prioridade o. respectivo programa- de. saúde,
para garantir sua exeqüibilidade e enciência.
2. Ampliar, melhorar e- incrementar seus serviços, de saúde e em particular os das zonas-rurais, fomecendo-lhes recursos suficientes. e adequadOS, em pessoal•. equipamentos e materiais, para .o melhor cumprimento
'de suas f i n a l i d a d e s . "
3. Autorizar a permuta, com os 01'gâos locais' de saúde, de normas técnióas, processos de trabalhos e íntor-.
mações estatísticas e epidemíológfcas,
visando avaliar o desenvolvimento e
progresso dos respectivos programas.
4. Promover o intercâmbio de pessoal das diferentes atividades de saúde,
com vistas ao 'seu melhor 'aperfeiçoamento e a unificação dos sistemas de
trabalho.
5. Propiciar o melhoramento das
condições ambientais e de nutrtçào.
6. Executar atividades de educação
sanitária para facilitar a consecução
dos objetivos assinalados.
7. Considerar que, ao êxito do presente Acôrdo, impõe-se necessidade de
serem proporcionadas verbas' adequadas à execução do mesmo.
1.

VII- Comitê .de cooraenaçao
COW~ o objetivo de coordenar atividades e levar a efeito a execucâo
dos programas constantes do presente
Acôrdo, cada Pais constituirá. um
Grupo, Regional de Trabalho, composto pelos representantes locais-o das
atividades sanitárias nas' regiões ecográficas refertdaa epoI' outrcs vtecníçoanue os rospecüvos jjovemos designem.
2. 'Os' Grupos Regionais de Trabalho
se reunirão pelo menos uma .vez ao
arro, alternativamente em cada um
dos dois' países, constituindo 000mítê de Cocrdenaçâo.. o qual terá co"

1.

mo função avaliar o progresso dos
Programas, estudar os problemas que
surjam e propor soluções que serão
submetidas à constderaçâo dos reapectdvos DIretores.
3. f:ste Comitê contará com a Al:\sessoría da. Repartição Sanitária Panamericana.,
4. Autorizar &OS Grupos' Reglon:aI3
de Trabalho permutarem informaçoes
de forma rotineira e quando as C1r~
cunstânciag exigirem.
5. Tão pronto se firme êste Acôrdo deverão designar-se os membros dos
Grupos de Trabalho que constitUirão
o comitê Regional de Coordenação
VIII

-r-.

Disposições Finazs

O presente Acõrôo entrará em vi-

gor na data .em que as Altas Partes
Contratantes se comuniquem, attavaa
de NOt9.E de estilo, à aprovação do
Instrumento pelos seus respectivos Governos e terá duração indefinida, pcdendo ser denunciado por qualquer
das Altas Partes Contratantes. Nesse caso. o Acôrdo cessará de produzir
efeitos. após. seis meses.
2. Qualqúer dos paises stgnatartos
poderá solícítar a: modificação ou ,all'1'pliaçâo dos Lêrmos. do-presente acõrdo.

3.

Ü'

presente. Acordo será levado

ao conhecimento doa demaís países da

América através da Repaa'tíçào Banttárra Pari-americana.
Feito na cidade' de:'Lima, aos de:'
zesseís dias-e do mês de, julho dê mil'
novecentos e sessenta ·e cinco,
em
quatro exemplares,' dois em português
~ dois em castelhano, sendo ambos
os textos ígualmenta-autêntácos .
Pela República dos Estados Unl-íos
de Brasil: RaymuncJ.o de Britto.
Pela República Peruana: Javi~~r
A rias Steíla,

DECRETO N.\'

.

59~b97

NOVEMBRO DE

.l)E

19613

ss

DE

Exti?1'fíue o Consulado }]onorario
e
cna o consulado de Carreira em
Sydney, Austrália.

o presidente da República, usando
da' atribuição que lhe confere o artdge
87, número l, da Constituição Federal
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nos têrmos do parágrafo 1.9 do ar~lg0 27 da. Lei nc 3.917, de 14 de
julhO de 19G~, decreta:
"Art. 1.9 Fica ex~into o Consulado
Honorário do Brasil
em
Sydney,
. Austrália.
"
Art. 2.9 Fica cr~ado o Joonsuíaüo de
Carreira- do Brasil em Sydney, Austrália.
DEORETO

N9

59.59,8 -

Art. 39 nste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re- ,
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de novembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República."
H.

"

CAST"ELLO Bj'tANCO

M. Pio Correia
DE 28 DE NoVEI'lmRo DE

1966

Altera o orçamento do Departamento Nacumat de Obras Contra as" :.secas.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere O artigo 87, item I, da Constituição, nos têrmoa do ert . 107 da Lei nc 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acôrdo com O disposto cio Decreto nv 54.397;
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1965, decreta: .
'
Art. 19 Fica alterado, conforme o quadro anexo, (> orçamento para o
exercícíc de 1966, do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas,
autarquia federal vinculada ao Ministério da Viação e Obras Públicas,"
aprovado pelo Decreto ns 59.376, de 11 de outubro de 1966.
Art. 29 ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
"
Brasília, 28 de novembro de 1966; 1459 da Independência e 78;>' da
República.
H. CASTELLO BRANCO
Juarez

o

anexo

DECRETO

a

N9

rcoaro
que se refere o art. 19 foi publicado no :D . .01. de 1-12-6"5.
59.599 -

NOVEMBRO

DE

DE

28

DE

Dá nova redação ao § 19 do art. 19
do Decreto 50.640, de 20.5.61, que
regulamentou o uso de carros
" r:iais.

on-

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 87 inciso I da Constdtuíçâc Federal,

decreta:
,Art. 19 O § 19 do art. 19 do Decreto nv 50.640, de 20 de maio de 1961,
'passa a, ter a seguinte redação:
Art. 19
:
.
§ 1\1

çâo, revogadas as disposições em con-

trárto.

1966

Os carros de representação e

os comuns de passageiros, tipo "Se-

dan", serão pintados de prêto .
Art.29 O presente decreto entrará em vigor na data -de sua publica-

Brasília, 28 de novembro de 1965;
1459 .da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

" Carlos Medeiros Silva
Zilmar de Araripe Macedo
Aâcmar de Queiroz
M. Pio Correia
Eduardo Lopes Rodrigues
Juarez Távora
Severo Fagundes .Gomes
Raymundo Moni,ç de Aragão
L. G. do Nascimento e Silva
Eduardo Gomes
Raymundo de Britto
Paulo Egydio Martins
Benedicto Dutra
Roberto campos
João Gonçalves de Souza
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DECRETO NI? 59.600 - DE 28
NOVEMBRO DE 1266

DE

Concede à Société Cotcnmiêre Beíqe. Brécíuenme autoríeação para continuar a. funcionar na República dos
Estados Unidos do Brasil.

o Presidente da República, usando
da atribuição que .Ihe confere o artigo 87, inciso li, da Constituição Fe-

deral, e nos têrmos do Decreto-lei
nv 2.627, de 26 de setembro de 1940,
decreta:
Artigo, único. lt concedida à 80cíété Cotonniêre Belge-Brésilienne,
com sede na Cidade de Antuérpia,

Bélgica, autorizada a funcionar através de Decretos Federais, o último dos
. quais sob o nc 35.576, de 27 de .. iate
de 1954, autorização para continuar
a funcionar na República dos Esta.
dos Unidos do Brasil, com ocarJtal
social destinado às atividades da filial brasileira, elevado de
.
Ors 115.000.000, (cento e quinze milhões de cruzeiros) para
.
crs 3.163.000.000, (três bil1;tões" cento
e sessenta e três milhões de 'óruzeí1'08), em virtude da correção monetária 'dos valôres do Ativo imobilizado,
nos têrmos da Lei no 4.357, de 16 de
julho de 1964, consoante resolução
aprovada em. Assembléia Geral uo
acíonístas, realizada a 25 de .nnío Je
1965, mediante' as cláusulas que a
êste acompanham, assinadas pelo M:inístro . de Estado da Indústria e do
Comércio, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou-que
venham a. vigorar ~ sôbre o objeto da
presente autorizaçao.
Brasília, 28 de novembro de 196G;
1459 da Independência e 789 da 'República.
H.

CASTELLO BRANCO

paulo Egydio Martins
DECRETO N9 59.601 NOVEMBRO DE

DE

28

DE

1966

conceae à Lmrnobííuire Casa Latina -rSccietà per Azioni autorização para
continuar a funcionar na República
dos Estados Unidos do Brasil.

.O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, inciso I, da Constltuicâo Federal, e nos termos do Decreto-lei

no 2.627, de 26 de setembro de 1940;
decreta:
'
Artigo único. f: concedida à Im~
mobiliare Casa Latina --,. Soc1età Per
Aaíoní, com sede em Roma, Itália
autorizada a funcionar através de De~
eretos Federais, o último dos qUais
sob o no 46.937, de 30 de setembro
de 1959, autorização para continuar
a funcionar no Brasil, c~m a capital
destinado às operações comerciais da
filial brasileira, elevado de
.
crs 17.000.000, (dezessete milhões de
cruzeiros) para crs 565.000. 000, (qUi~
nhentos e sessenta e cinco milhões. de
cruzeíros) , por meio da correção mo,
netar-ía dos valôres do Ativo imobili_
. zado, nos têrmos da Lei nv :1.357, de
16 de julho de 1964, bem como atra~
vés do aproveitamento de Reservas
consoante resoluções' adotadas pelo
Conselho de Administração, em reu_
nlões realizadas a 10 de outubro' de
19M e 27 de abril de 1965, mediante
as cláusulas que a êsté acompanham,
assinadas pelo Ministro de E-stado da
Indústria e do Comércio, obrigando-se
a mesma sociedade a cumprir ínta,
gralmente ás leis e regulamentos em
vígor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da presente autorização..
- Brasilia, 28 de novembro de 1900;
1459 da Independência e 78Q da República.
H.

CASTELLQ BRANCO,

Paulo E{J.,ydio Marttns

DECRETO N9 59. 602 ~ DE 28
NOVEMBRO DE 1966

DE

Declara de utilidade pública a "Mis ..
são Rumacristui", com sede em Delo
Horizonte, Estado de .lI-:z:inas Ger-iu,
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

87, item I, da Constttuíção Federal e
atendendo ao que consta do processo
M.J.N.I. 39,519, de 1965, decreta:
Artigo único. f: declarada de uttlldade pública, nos têrmos do arr.. 1~
da Lei nv 91, de 28 de agôstc de 1935,
combinado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto núm~ro
50.517, de 2 de maio de .1961, a "MlS·
são Ramacrtsna", com sede em Belo
Horizonte, Estado de Minas GeraIs.
Brasília, 28 de novembro de 1988;
J.45° da Independência e .789 do, República.
H. CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva
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DECRETO NQ 59.603 -:DE 28
NOVEMBRO DE 1966

Art. 2Q Aos contribuintes que possuírem elevado estoque de rótulos, invólucros e embalagens, não adaptáveis,
por carimbo ou qualquer outro meio,
às exigências Iegnís e regulamentares,
poderão ser abertos prazos maiores, a
critério do Departamento de Rencas
Internas, que julgará da conveniência
de concedê-los, examinadas, em cada
caso, através de pedido expresso da
parte interessada, as razões que comprovem e justifiquem a concessão. de
caráter restrito.
Art. 3Q í:ste decreto entrará em vtgor na data de sua publicação.

DE

Altera o Regulamento do cadastro
Geral de contribuintes.

o pre5~d~nte da República, u.sal~do
da atribUlçao que lhe. confere o artigo
87, nv r, da Constttutçâo ~edera-l, de.creta:
Art. 1Q A obrigatoriedade de mencionar o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes, a que
se refere o art.6 Q do Regulamento
aprovado pelo Decreto no 57.307, de
.Z3 de novembro de 1965, tornar-se-á
efetiva a partir de 2 de janeiro de
1967, salvo no. que se refe~e às netas
fiscais P- às guias de recolhimento, em
relação às quais a exígêncía se fara
11l1fldiata.mente após a inscrição naquele daoastro.
DECHETO' N

Altera

59.6'.:'4 -

Brasília, 28 de novembro de 196G;
1459 da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Eàuarào Lopes ROdrigues
DE

28

DE NOVEMBRO DE

1966

o orçamento do Departamento Nacional 'de Estradas de Rotiaoeni

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
'art. 87, item I, da Constituição. nos têrmos do art. 107 da Lei ~9 ,':I: ;::W,
de 11 de março de 1964, e de- acordo com o disposto no Decreto no 34.3!:l7,
de 9 de outubro \de 19H4,alterado pelos de nos 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1965, decreta: .'
Art. 19 Fica alterado, conforme o quadro anexo, .o orçamento uara
o exercício de 19,66, do rrepartamento Nacional de Estradas de Rodagem,
autarquia federal vinculada ao Ministério da Viação e Obras Públicas, apro..
vaoo pelo Decreto nc 58. 6iJ6, de 1'6 de junho de 1965.
Art. 2Q 8ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de novembro ele 18<66; 1459 da Independência e 789 da: R~p'Í

blíca.

H, CA5TELLO BRANCO

Juarez

T~vora

o anexo a que se refere o art. 1° foi publicado no D.O, de 3iO..,.11-66 . .DECRETO N9 59.605 - DE 28
1:WVEMBRO.DE 1966

DE

Retifica o enquadramento dos nrotessôres fundadores da Univú.siáade
Federal de Alagoas.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe .confere o artigo 87, item I, da Constituição Feéeral, e tendo em vista o disposto no

art. 43 da Lei n? 3.780, de 12 de jUlho
de 1S60, decreta:
Art.. 19 Fica retificado o Decreto número 57.600, de 7 de janeiro de 1966,
Que díspõe-sôbre o enquadramento rios
professôres fundadores da Untversidade Federal de Alagoas, para efeito de
incluir dois cargos de Professor de Ensino Superícr, código EO'-502-22.
Art. 29 Para efeito do que dispõe o
artigo anterior, fica retificada a rela-
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ção nominal que acompanha o Decre-

to no 57.600, com a inclusão de Domingos' Sendímo de vancs (cadeira de
Literatura Hispano Americana) e Vi-

Art. 49 As despesas com a execuÇÜG
dêete decreto serão ...tendldas pelos
_recursos orçamentários proprlos.
Art. 59 As vantagens. financeiras
decorrentes do presente decreto Vi~
goram a partir de 19 de junho de
1964.

nicius Furtado Maia - Nobre (cadeira
de Construção .Oívil e Arquítetura) .
Art. 39 Os efeitos da retificação a
que se refere êste decreto prevaleceArt. 69 astc decreto entrará em virão a partir de 27 de novembro de .
gor na data de sua publicação, revo_
1964.
gadas. as disposições em contrãrio.
Art. 49 ltste decreto entrará em. vigor na data de sua punucaçâo.vrevoBrasília, 28 de novembro de 1966;
gadas as disposições em contrario.
1459 da Independência e 789 da
pública.
Brasília 28 de novembro de, 1966;
1459 da Independência e 789. da ReH. CASTELLO BRANCO.

:ae::

pública.

H. CASTELLO

Carlos Medeiros

BRANCO

Raymunào' Moniz de Aragão

DECRETO N9 59.606 - DE 28
NOVEMBRO DE 1966

DE

Classifica os cargos de nível superior
da Escola de Aprendizagem de Artes Gráficas da Im!Jrensa, Nacional,
do Departamento de Imprensa Nacional, e dispõe sõore o ,enquadramento de seus atuais ocupantes.

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

tigo 87, ítem I, da constituição, e de
acôrdo com o art. 99 da Lei número
4.345, de 26 de junho de 1964, e respectiva regulamentação, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a classificação dos cargos de nível superior
(Anexo D, bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes (Anexo lI), do Quadro de Pessoal- Parte
Especial - da Escola de Apreadtaa-".
gem de Artes Gráficas da Imprensa
Nacional, do 'Departamento de Imprensa Nacional.
Art. 2Ç O órgão de pessoal competente apostüaa-á os títulos dos servidores abrangidos por êste decreto, ou
expedirá portaria. declaratória aos que
não os possuírem.
Art. 39 A classificaç~ de cargos
prevista neste decreto. nua altera caràter provisório do respectivo enquadramento, nos têrmog do item II do
art. 49 do Decreto no 54.015, de 13 de
julho de 1964, alterado pEJO de número 54.240, de 2 de setembro de
1964.
'

°

~ilva.

O anexo e relação nominal a que
se refere o art. 19 foram publicados,
no D.O. de 2-12-{)6.
DECRF,TO N9 59.607· .NOVEMBRo

DE 28 DE

DE 1966

Regulamenta a Lei n 9 5.025, de 10 de
junho de 196-6, e o Decreto-lei nIJ 24,
de 19 de outubro de 1966; que dispõem sôbre o intercâmbio comercial
com o exterior, cria o Conselho Nacional do Comércio Exterior e dá
outras providências.
O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o ai·tigQ:
87,- inciso I, da Constituição Federal,

e nos têrmos do art. 90 da Lei numero
de 10 de junho de 1966, decreta:
5.025,

CAPiTULO I

Do

Ccmseíno Nacional do Comércíc
Exterior
SEÇÃO I

Das .Atribuições e Objetivos

Art. 19 O Conselho Nacional d;) C.mércíó Exterior (CONOEX) ce-m a:
atríbuiçáo de formular a política de
comércio exterior, bem como a.ede~
terminar, orientar e coordenar a .
execuçã-o das medidas necessárias R.
expansão das operações comercíaís
com o exterior, tendo em vista o papel
estratégico do· comércio exterior ns
processo de desenvolvimento econômíco do País.
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lQ Na jormulaçâo ~ exec:U9ao da
I I - Modificar, suspender ou suprtjítíce a que se refere este artdgo se~
mir exigências administrativas ou re"r>g considerados, entre outros, os segulamentares, com a finalidade de ractütar e estimular a exportação, bem
~~~ntes objetivos prmcípaís:
como disciplinar e reduzir os custos
I _·A criação de condiçõ,es. Internas
da tíscaltzaçâo;
externa:- capazes de contertr maior
In - Decídtr sôbre normas, critéeapacidade competitíva aos produtor;
rios e sistemas de classificação comer~rasileiros no excenor:
cíal .dos produtos objeto do comercio
II - a crescente diversificação da
exterior;
anta de produtos exportáveis, espa- ,
IV - Estabelecer normas para a üs:ialmente através de. estímulos e 0Qncahzação de embarque e dispor sõnre
dições aproprla~a~ a exportação de
a respectiva execução, com vistas à
produtos industnal~;
recíuceo de custos;
V - Traçar a orientação a seguir
III -:- a amphaçâo de mercados exnas nagocíacôes de acôrdos internacio_ernos; quer mediante .íneentivcs à penais relacionados com o comércio exJ!etração de novos produtos em merterior e acompanhar a sua execução.
cados tradicionais, queratravé.s da
.onquista de novos mercados;
Art. 49 Compete, arnca ao ConseIV- a garantia de suprimento re~
lho Nacional do. Comércio Exterior:
guIar à economia naeiO?al, de ~a.te
I -Recomendar diretrizes que arrias~primas, produtos mtermecnános,
tículem o emprego. do instrumento
. bens de consumo e de capital Imporaduaneíro com OS objetivos gerais da
tados. necessário~ ao desenvolvimento
politica de. comércio exterior, onservaeconômico do País.
dos o mterêsse e a evoluçã-o 'da auví§ 29 A coordenação das políticas ríadade produtora do Pais;
eal, monetária, cambial, de-transportes
II ~ opinar, junto aos órgãos com! de portos, entre. outras, é essencial
petentes, sôbre fretes dos transportes
à consecução dos objetivos da polítaca
internacionais, bem como sôbre polí.ie comércio exterior.
tica portuária;
In - Estabelecer as bases da poSEÇÃO II
Iítica de seguros no comércio exterlor ;
IV - Recomendar medidas tennenDas Finalidades e Comoeténcme
tes a amparar produções exportáveis,
considerando a situação específtca dos
Art. 29 compete ao Conselho Naciodiversos setores da exportação, bem
nal. do comércio' Exterior, réspa.tadas.
como razões estruturais, conjunturais
nas deliberações relaoíonacas 'com a
ou círcunstancíats que afetem ueg-rnLei .nc 4; 595, de 31 de ucacenoro de
H!B4; as atribuições do Conselho Mo- .vamente aquelas produções;
aetáno Nacional:
V - Sugerir medidas cambiais. monetárias E' fiscais que se recomendem
I - Traçar as diretrizes da polttica
do ponto-de-vista do Intercâmbio com
de comércio exterior;
o exteriorII - Adotar medidas de contrôte
VI - Opinar sôbre a concessáo do
das operações do comércio exterior,
regime de entrepostos, áreas livras,
.quando necessárias ao interêsse nazonas francas e portos livres, com viscional;
tas a atender às conveniências ca poIitâca de ccenércío exterior;
III - p~ol)Unciár-se sôbre a eonveniência da participação do Brasil em
VII - Acompanhar e .promovet es~
acôrdos ou convênios ínternacionaís
tudos .sôbre a política comercial Iorrelacionados com o comércio exterior;
mulada por organismos ínternacíonaís
e sôbre a política aplicada por outros
IV - Formular as diretrizes oasicas
países ou agrupamentos regfonais,
a serem obedecidas na polttíca de financiamento da exportação.
que possam interessar à economia nacional;
·Art. 39 Compete, privativamente, ao
VIII - Opinar, na esfera do Poder
Conselho Nacional do Comércio ExExecutivl'"l ou quando consultado .por
tenor:
qualquer das Casas do Oongreasc NaI ...;.. Baixar as normas necessárias à
cional, sôbre anteprojetos e projetos
i~plementação da poüttca ' de comerde lei que se relacionem com o comérQiO exterior, assim como orientar e
cio exterior ou adotem medidas que
coordenar a sua .expansâo;
neste possam ter implicações;
§
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Constituir comissões ou gru-

pOS, de natureza executiva ou consul-

tiva, que tratem de assuntos espectflcos do comércio exterior;
X - Incentivar a criação, pelos exportadores nacionais, no exterior, de,
organizações comerciais e de assísténcía técnica visando a promover a exportação.
Art. 59 O Conselho Nacional do Comércio Exterior deliberará, em caráter prioritário, sôbre:
I .:. . . . O sistema de exportação;
II - A fiscalização de embarque,
por qualquer via, e as medidas que vtsem a sua unírtcaçêo, orientação e disciplina;
UI - A seleção, ouvidos os órgãos
competentes, dos portos e postos de
fronteira aptos' a realizarem exportações para os fins da alínea antece<,lente;

IV - A remessa de amostras e pequenas encomendas e as normas disciplinadoras de seu embarque;
V - A exportação, por qualquer via"
de mercadorias destinadas exciusívamente ao consumo ou ao uso dos
órgãos oficiais brasileiros no exterior,
organismos internacionais e representaçôes diplomáticas de outros países
em território estrangeiro, bem como
para-o seu respectivo pessoal;
VI - O exercício das atividades das
organízacões comerciais dedicadas à
exportação, sob a forma de sociedade,
associações, consórcios, comtssànas, ou
qualquer outra modalidade, íncrustve
órgãos de classe;
VII - A remessa, ao exterior, de
produtos ou materiais destinados lá
análise de laboratórios de produção
industrial ou de recuperação;
VIU - -A remessa, ao exterior, de
projetos, plantas e desenhos -índustriais e de instalações ou de materia!
de propaganda comercial ou turtstíca:
I X - A venda de produtos nacionais
ou nacíonaãízados a pessoas que estejam- saindo do Pais, mediante entrega da meroaôorta, pelo vendedor,
na embarcação, na aeronave ou na
fronteira;
X - a remessa de produtos a feira" e expostçôes no exterior, bem como
sua posterior destinação, observado o
disposto no item XXXI do artigo 40?
da. Lei nc 4.595, de 31 de dezembro
de 1964;
Parágrafo único. Para os fins dês-.
te artigo, o CONCEX baixará os atos
necessártoa à realização das operações de exportação com o. máximo
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de símpüfícaçâo :e redução das eX,l
gêncías de papéis e tramites buro_
, crátícos.
SEÇAO UI
Composiçã9 e Funcioname,nto do

CONCEX

ArL .69 O qonsel,hO Nacional do·
Comércio Exterior e presidido pelo
Ministro da Indústria e do Ccmé-,
cio ~e integrado pelos seguintes mem,
broa:
Ministro .das Relações Extte1'iores
ou seu representante;
,
Ministro do Planejametno e 'da Co,
ordenação Econômica, ou seu repre ..
sentante:
Mmístro da Fazenda, ou seu repre,
sentante;
Ministro da Agricultura, ou. seu re..
presentante:
Mimstro da Viação e Obras Públicas, ou seu representante;
Ministro das Minas .e Energia, ou
seu ' representante;
Presidente do Banco Central da
República do Brasil, ou seu represen_
tante;
Presidente do Banco do Brasil S.A.;
DIretor da .Carteira de Comércio
Exberíor do Banco do Brasil S.A.;
Presidente do Conselho de Política
Aduaneira;
Três representantes da inicíativa
privada, meicaoos.. em lista tríplice,
pela Confederação Naci-onal da Agri";
cultura, pela Confederação Nacional
do Comércio e pela Confederação
Nacional da Indústria, e designados
pelo Ministro da Indústria e do Comércio
Art. 79 O Ministro da Indústria e
do .Comércio, em suas faltas ou ímpedirnentos como Presidente do Conselho Nacional do Comércío Exterior,
será substituído pelo Ministro das
Relações Exteriores e, na nusência ou
Impedimento dêste, sucessivamente,
pelo Ministro do Planejamento e da.
Coordenaçac Econômica, pelo Ministro da Fazenda, pelo Ministro da
Agricultura, pelo Ministro da Viaçao
e Obras' Públícaa e pelo Ministro das
Minas e Energia.
19 Ausentes os Ministros de Estado, a presidência do Conselho Nacional do Comércio Exterior, em suas
reuniões, será exercida na forma tixada pelo Plenártc,
ê
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de produtor primários, conforme. o
! 2'? O Ministro da Indústria e do
caso. funcíonarâo sob a coordenação
/COlnérc1o, em sua.s. ausências ou ím,
do órgão governamental próprio.
edlInentos, podera designar. reprelentante para par~icipar das reuníôes
S 3° As comissões OU. grupos .refedo conselho Nacional do Comércio , .ratcs
nos parágrafos anteriores poExterior,
derao. ser constituídos com a partict,
ã 39 Os' representantes das classes
pacao de representantes dos órgãos
de classe.
'
produtCTl.lB poderão ser subst~tui.ct0s
eJIl carater permanente por IndicaArt.
12.
As
comíesôes,
grupos ou
cão da entidade de. cl-asse que reprequaisquer outros órgãos colegiados, de
sentem ou por iniciativa do Presidente
natureza executiva ou consultiva, que
do conselho Nacional do Comércio
tratem de assuntos de comércio exExterIOr.
terior, ficam obrígeuos a comunicar
§ 4Q O Presidente do Conselho Naao Conselho Nacional do Comércio
c1011al do Comércio Exter!or poderá
Exterior, no prazo de 30 (trinta) dias,
a sua existência.'
solícitar a presença dos titulares de
quaíscuet, órgãos, quando necessáríos
ATt. 13. Os órgãos mencionados no
as reuniões em que houver decísôes
artigo anterior, que tratem, especlffscure assuntos de ínterêsse do setor
camente de assuntos de comércio exrespectiVO.
terior, ficam extintos no prazo de
90 (noventa) dias, a contar da data.
Are. ao As resoluções do Conselho
NaciOnal do Comércio Jj::xterior, vígoda publicação deste decreto, excetuados:
'
rà.rao Imediatamente e serão publt,
cartas no Diário O jicial da União,
a} os criados por Lei;
b) os em funcionamento no MinisArt .. 9Q As: reuniões do Conselho
tério das Relações Exteriores;
Nacional do Comércio Exterior serão
reallzadas com a 'presença, no míC) os que o Conselho Nacional do
rumo, de 8 (oito) de seus membros.
Comércio Exterior deliberar manter.
~ 19 As 'deliberações serão tornadas
SEÇÃO Y
por maioria de votos dos membros
do Conselho.
Da secreturtaceroi
. § 29 O Presidente do Conselho DO-"
Art. 14. O Banco do Brasil S.A"
dera convocar reuniões de caráter 51através da sua Carteira de Comérglloso.
cio Exterior, proverá OS serviços de
Art. 10.. O' Conselho Nacional do
Secretaria-Geral do Conselho NacioComércio Exterior decidira de sua
nal . do Comércio Exterior.
próprta organização.
Parágrafo urnco. O secretsrioGera] será o Diretor da Carteira de
SEÇÃO IV
Comércio Exterior.

Das Comissões e GrupOS

Art. 11. As comissões, grupos ou
quaisquer outros órgãos cotegrados, de
natureza executiva ou consurtava, que
tratem de assuntos específicos de comercio axterror, ficam subordinados
às normas B diretrizes do Conselho
Ne,ClOmU do Comércio' Exterior,
§ 19 O Conselho Nacional do . Comerero Exterior poderá criar outras
comissões ou grupos, sempre' que con..
ventente à formulação, orientação, co...
omenaçâo e execução da política do
comércio exterior
§ ~ As comissões ou grupos üestínados ao estudo específico da pa..
âromzação, classífícação ou. avaliação

Art. 1'5.
compete à SecretariaGeral:
I - Superintender e coordenar as
providências administrativas;
II - Preparar os trabalhos e expedientes necessários às deliberações
do CONCEX;

nr - Elaborar quaisquer estudos
técnicos' referentes às
matérias da
competência do CONCEX;
IV ..:...- Estudar, em coordenacâo com
outros órgãos:
a) os problemas de produção dos
diferentes setores,
sugerindo medidas para- superar rtístorções que dirícultem a exportação;
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b) a evclucâo do sistema. fiscal, da
sistema monetário e a J)olítica de nnancíamento à produção e á exporta-

ção, sugermdo medidas de retõrço.e

apoio à política de exportação;
c) o sistema administrativo da exportaçâo e da ímportaçao, sugerindo
as modificações QUE.. forem cabíveis
para a sua símplífícação e modernização;
d) a formulação da política e adoção de medidas no campo portuãno
e de tranapcrte, cendo em vista o' comércio exterior; .
e) o sistema
de comeroialtzeção
externa dos produtos brasileírns. :3-Ugerindo as modificações que forem
necessárias à sua eficiência e _modernização, em face da
evolução do
mercado internacional;
l) a evolução da conjuntura de
mercado
internacional,
sugerindo
medidas destínadas a adaptar .'1 política nacional de produção e de ex~
portaçâo às realidades do comércio
mundial;
g) sistema interno de divulgação e
ele promoção das exportações e rportunídades comerciais, colaborando
com o Ministério das Relações Exte1'i01'8s na divulgação
externa, em
apoio à ação dos empresários nactonais'
h)' a conjuntura dos diferentes oatS8S, prmcípalmente no que diz ros. peito aos seus sistemas de importação, para divulgação e apoio à açâc
.dcs empresários nacionais.
V - Criar, estruturar e coordenar
cursos de especialização de promoção
das exportações, em colaboração com
os órgãos da administração pública,
centralizados ou descentralizados, sociedades de economia mista, órgãos
ele classe e entidades nacionais, estrangeiras ou internacionais.
Art.· lu. Para a rêalização de tarefas de estudo, planejamento e coordenação a que se refere - o artigo
anterior, será utilizado o pessoal técnico dos quadros do Banco do Brasil S. A., podendo o presidente do
Conselho Nacional do Comércio Exterior requisitar. sempre que necessárío e por indicação do SecretárioGeral. servidores públicos federais,
autárquicos - ou de emprêeas de economia mista, que possuam conhecimentos esnecializados sôbre comércio exterior.
Parágrafo único. Serão assegurados, nos setores de' origem, 'todos os
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direitos e vantagens dos respectivo
cargos 0..03 funcionários reqUisitad~S
podendo-lhes ser concedido o regim~
de tempo integral.
Art. 17, Os órgãos da administra~

pública. centralizada ou deSCeu,:,
trahzada, no País ou no exterior, bem
como as associações de classe e as
crganízaçôes particulares, colabora~
:;:2.0 com o Conselho
Nacional do
Comércio Exterior,presk'lndo as informações que lhes forem solicitadas
para" a execução da política de 60;.
mércio exterior.
çâo

Art. 18. As condições de execuç:\o
e remuneração dos serviços que não
se caracterizem como operações ban,
cartas usuais, a serem realizadas por
intermédio da Carteira de Comêr.·
cio Exterior do Banco do Brasil S. A
serão objeto de contratação entre ~
Banco do Brasil S. A. e União 'Fe~
deral. representada
pelos Ministres
da Pazenda e da Indústria e do. O(}o

,.. mércío, . conjuntamente.

Parágrafo único. O contrato a que
se refere êste artigo deverá ser assl~
nado no prazo de g{) (noventa) dias
a 'contar, da data da publicação dó
presente regulamento.
CAPíTULO 11

Dos omõce Executivos
. SEÇÃO VI

Da Execução Interna
Art. 19. A carteira de Comerem
Exterior do Banco do Brasil ,$, A.
atuará. no âmbito
interno, COmo
principal órgão executor das normas,
diretrizes e decisões do Conselho Nacional do Comércio Extertor -.
Art. 2.0. Compete à Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil S. A., observadas as
dectsões,
normas e critérios estabelecidos pelo'
Conselho Nacional do comércio, Extenor:
.
I - emitir licenças de importação
e exportação, cuja exigência será ·11mttada aos casos impostos pelo ínte- ,
rêsse nacional;
n - exercer. prévia ou postertormente, a fiscalização de preços.' pesos,·
medidas. classificação,
qualídade. e:
tipos, declarados nas operações de exportação, diretamente ou em eotabo-
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ração com quaisquer outros órgãos
governamentaIs;
H'I - exercer, prévia ou posteriormente, a fiscalização de preços, pesos,
medidas. qualidade e tipos nas operações de importaçá?, respeitadas as
atrIbUIçÕeS e competência das repartições aduaneíras:
IV - financiar a exportação e a
produção para' exportação de produtos industriais, bem como, quando
necessário, adquirir ou financiar, por
ordem e conta do Tesouro Nacional,
estoques de outros produtos exportáveis;
V - adquirir ou financiar. por ordem .e .conta do Tesouro Nacional,
produtos de importação . necessários
ao abastecimento do mercado interno, ao, equilíbrio dos preços e à formação de estoques reguladores, sempre que .0 comércio importador não
tenha condições para fazê-lo de rorma satisfatória;
VI - colaborar, com o órgão competente, na aplícaçâo do regime de
similaridade e do mecanismo do
"draw-back";
VII elaborar, em
cooperação
.com os órgãos do Ministério da Fazenda ..as estatísticas do comércio exterior;
VIII executar quaisquer outras
medidas relacionadas com o comércio exterior que lhe forem atribuídas.
Parágrafo único. Relativamente ao
íncíso UI déste artigo, havendoQúvidas quanto aos preços, poderá a
CAOEX solicitar, dos importadores ou
às repartições governamentais no exterior, elementos comprobatórios do
preço de vendados produtos no mercado interno do. país exportador.
SEÇÃo VII
Da Execução Externa
Art. 21. Ao Ministério das Relações. Exteriores compete a. execução,
no âmbito internacional, da política
de comércio exterior estabelecida peló
Conselho. Nacional do Comércio Exte1:101'. à luz dos objetivos da política
exterior do Brasil.
§ 19 Para os fins. do presente artigo
e observado o disposto' nos arts. 11",
21" e 54 da Lei nv 3.917, de 14 de julho de 19-51, todos os órgãos, serviços
e representações federais no exterior
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trabalharão sob a orientação do CheMissão diplomática brasileira.
no país em que se encontrem, sem
prejuízo da sua dependência dos órgâos federais, no Brasil. a que estejam administrativamente subordinados.
§ 29 Os escritórios, agências e outros órgãos de autarquias e sociedades de economia mista no exterior
.coordenarão suas atividades com a
Missão diplomática brasileira no uaía
em que se encontrem, sempre que o
exercício de tais atividades s'e relacionar especificamente com a política de comércio exterior.
§ 39 As Mlssôes diplomáticas e Repartições consulares; as agencias governamentais e as representações de
autarquias e sociedade de economia
mista no exterior prestarão ao
CONCE..~ tôda a colaboração necessárra e fornecerão as informações que
lhes forem soucítacas.
fe da

Art. 22. Ao Ministério das Relações Exteriores cabem, entre', outras,
as seguintes atribuições:
I - Habilitar o Conselho. Nacional
do Comércio Exterior. através de informações,
estudos e propostas, a
formular a política de comércio exterior, especialmente em relacãn ao
disposto nos arts. 29, item UI, 39,
item V, e 49, item VII, dêste decreto;
,fi
II - Organizar
dirigir e implementar o sistema externo de divulgação e promoção das exportações.
Art. 23. O Ministério das Rela ~
ções Exteriores poderá criar órgãos
colegiados, de natureza executiva ou
consultiva para assuntos de comércio
exterior.
Parágrafo único. O Ministério das
Relações Exteriores comunicará ao
Conselho Nacional do, Comércio Exterior a composição, a duração e os
'têrmos de referência dos órgãos colegiados que vier a criar. bem como,
quando fôr o caso, a sua extinção.
Art. 24. As seções brasileiras dos
órgãos colegiados constituídos em decorrência de compromissos internacionais funcionarão sob a orientação
e coordenação do Ministério das Relações Exteriores, obedecida, em matéria de comércio exterior, a política
comercial formulada pelo Conselho

Nacional do Comércio Exteríor,
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Art. 30. Fica o Conselho Nacional
do Comércio Exterior, respeitadas a
Do Sistema de Exportaçtlo'
cempetência e atribuições do, Con.
,
Nacional, no que
selho Monetário
couber, autorfzado a rever os atuais
SEÇÃO VIII
formulários exigidos no processamen_
to ,da: exportação.
Das Normas e Procedunenioe Gerais
parágrafo único. É vedado a qual':'
Art. 25. O Conselho Nacional do
quer órgão governamental exigir vias
Comércio Exterior,
considerando o
Implementares do formulário, além
disposto no Capítulo I, e após decisão
daquelas determinadas pelo Conae..
do Conselho Monetário Nacional; no
lho Nacional do Comércio Exterior.
que couber. baixará os atos nécessáArt. 31. Fica sujeita à prévia aprc ..
rios a máxima stmptir'ca d10, reduvação do Conselho jcacíonat: do Co..
ção e elímínaçao de contrôles nas
mércío Exterior a criação, por parte
operações de exportação. .
dos órgãos da administração federal,
Art. 26. - Os produtos de exportana exportação, de qualquer exigência
-çâo serão classtftcacos ' -pelo Conseadministrativa, registros,
ccntrôlea
lho" Nacional do Oomercío Exterior
diretos e indiretos, salvo aquêles cujo
nas seguintes categorias:
estabelecimento seja da competência
privativa do Conselho Monetário NaI - Livres;
cional.
lI' - Sujeitos a contrôle: e
Art. 32. Os órgãos
competentes
lI! - proibidos.
adotarão as' medidas neceesárías para
-'P" Art. 27. A livre exportação é a
facilitar o processo de recolhimento
norma geral e· básica, ficando -cxtínta
de impostos e taxas de serviços esa licença de exportação e dispensada. pecificas, quando devidos na expora fiscalização prévia a _que se _refere
tq.ção.
o ínciso- II 'do art. 20 para todos os
produtos que não sejam crasstnca'SEÇÃO Ix:
dos como sujeitos a contrôle ou proibidos, na forma dos arts. 28 e 29.
Do Registro do Exportador
CAPiTULO III

Art. 28.
A exportação sujeita a
contrôle será, limitada aos casos tmpestes pelo Interêsse nacional, observadas as normas, critérios e decísôes
do Conselho Nacional do Comércio.
Exterior, bem como as decorrentes de
compromissos internacionais assumidos .pelo Govêrno braaileíro.
§ Iv O contrôle a que se refere o
presente artdgo será exercido excrusívamente "pela Carteira de Comércio Exterior do Banco do' Brasil S. A ..
excetuados os casos em que, a critério do, Conselho Nacional do comercio Exterior, o ccntrôle será efetuado
em conjunto com outros órgãos.
§ 2º Fica vedada
a exigência de
"visto" em licença 'OU documentos
equivalentes. por qualquer outro 61'gão governaméntal, exceto nos casos
ditados, pelo Interêsse
nacional, a
juízo do Conselho Nacional do Comércio Exterior.
Art. 29. A exportação
proibida
constitui .medida excepcional e fica
-estrita aos. casos previstos em lei
(;~;;~cial.

Art. 33. Os' - exportadores deverão
registrar-se obrigatôriamente na Car..
teíra de Comércio axtencr do Banco
do Brasil S. A., nos têrmos da Lei
no. 4.557, de 10 de dezembro ,de 1964,
e dó artigo 1'7 da Lei nc 5.025, de 10
de junho de 1966.

Parágrafo único. Caso necessário,
a Carteira de comércio Exterior do,
Banco do Brasil S.A. poderá autorizar 'o registro por intermédio de ou..
tros órgãos públicos ou entidades de
classe.
Art. 34. O registro do exportador,
válido para todos os fins exigíveis no
processamento das exportações, ~lém
de instrumento de defesa dos mterêsses dos próprios exportadores e da
política de exportação, será entendido
e utilizado como mecanismo dmâmíco
do. sistema de divulgação e promoção
de exportação, no Pais e no exterior.
devendo a Carteira de Comércio Exterior do Banco' do Brasil S. A.•
para isso", adotar providências para
preparar e manter atualizado o cadastro geral" dos exportadores.

ATOS

Art. 35. 'O Conselho Nacíonal do
ércío Extel'lOr baixará
norma~
CO~áV.eiS aOS casos em que se dlsaphsará o registro de que tratam. o
petn. 33 e seu parágrafo único e arar
tigo. 34 .
.
Al't. 3'0. Contmuam em vi€?or <?3
egistros' feitos segundo as dlSPOSIr~es da Lei no 4.557, de 10 de dezem&~ de 1964.' obedecidas doravante, as
n~~mas estabelecidas nesta Seção.

sEÇKo x
Da Marcação de Volumes

Art .. 37. A marcação' de volumes
destinados à exportação obedecerá ao
disposto na Lei nv 4.557. de 10 de
regulamentada,
dezembro de 1964,
doravante, pelo presente Decreto. e
às ínstruçôés que o Conselho Nacíonal do Comér<:io
Exterior resolver
jiaixar a respeito.
Art. 38~ A marcação de volumes
contendo produtos destinados à exportação, tem por: objetivo facilitar
e sua movimentação pela rápida
identificação e será efetuada tendo
em' vista as conveniências da política
de exportação.
Art. 39. Os volumes que contiverem mercadorias produzidas, beneríciadas ou extraídas no Brasil, destdnadas à exportação, serão marcadas,
com o emprêgo de métodos apropriados a critério do interessado,' de for~
ma a indicar a sua origem brasileira
e nome do exportador ou produtor.
A marcação será feita em uma ou
mais faces do volume, em .lugar conveniente.
Parágrafo único. A marcação de
sacaria utilizada nas exportações de
café obedecerá a 'normas baixadas
pelo Instituto Brasileiro do Café.
Art. 40. Não estão abrangidas pelas
disposições dêste Capitulo as mercadorias que normalmente são exportadas sem acondicionamento ou em- .
balagem.

°
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Parágrafo único. ~ válida a marcação já adotada e averbada no registro
do exportador, em obediência às disposições da Lei nv 4.55'7, de 10 de
dezembro de 19M.
Art. 42. A verificaçãc da observâncía das normas relativas à marcação. de volumes incumbirá aos órgãos encarregados da fiscalização de
embarque, que deverão orientar o ex~
portador a respeito, vedada qualquer
punição fiscal.
. CAPÍTULO IV

Da Ptuircmização, Classijicaçdo e Inspeção de Proâutcs de Exportação

Art. 43. 'Serão objeto de prévia
padronização, classificação, ou aver'açâo, quando destinados à exportação e se assim o vexígír o ínterêsse
nacional:
...
a) os produtos de origem vegetal,
seus subprodutos e resíduos de valor
econômico;
b) os produtos de origem animar,
seus subprodutos e resíduos de valor
econômico;
c) os produtos de origem mineral,
beneficiados ou não, seus subprodutos e resíduos de valor econômico;
d) as pedras preciosas, semt-preciosas e carbonatos.
'
§ 1 ~ Nos casos "a" e I'b" haverá
também a 'inspeção sanitária.
§ 2Q O Conselho Nacional do 00mércío Exterior baixará os atos que
forem necessários:
a) à indicação dos produtos que.
destinados à exportação, devam ser
padronizados, classífícados, tnspecíonados ou avaliados;
b) à fixação das normas. e critérios
a serem adotados na padronização,
classificação. inspeção sanitária ou
avaliação dos produtos de exportação.
§ 39 Na padronização, classificação, inspeção sanitária ou avaliação
dos produtos a que se refere êste artígo, ter-se-âo em vista tipos co~~rcíais definidos, adequados às exigenciaaInternacionaís e às conveniências
da política de exportação.

Art. 41. A marcação adotada, para
os volumes destinados à exportação,
será averbada no registro do' exportador a que se 'refere a Seção IX e
deverá constar da guia de embarque
ou documento equivalente. para efeíto de identificação no ato do desem§ 49 O exportador deverá declarar,
baraço alfandegário,
ressalvada a
ao enviar produtos 'primários para
isenção a que se rerere Q artigo ano exterior, as características da merterior-,
! 'cado:ria, inclu:siveo estado sanitário,
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nação e funcionamento, de acOrdo
com as normas baixadas peloConse.
lho Nacional do Comércio Exterior.
Art. 47. A identificação, nos ca,
sos de mercadortas de exportação li.
-re, e a .Íl.'5cal1zaçao nos demais ca,
scs, observadas as normas e critérios
do Conselho' Nacional do Comércio.

segundo as normas que nxe,r o COl1~
selho Nacional do
Comércio Exterior. o que será comprovado quando
da físcalízaçâc de seu embarque.
Art. 44. O Conselho Nacional do
Oomércío Exterior baixará
normas
sôbre o procedimento a SOZ! seguido

nos casos em que o Importador exi-

Sxterfor. podérâo realízar-se:

gir de exportador brasileiro certificado ou declaração especifica de padronização.
classificação,
inspeção

sanitária

OU

E);Ecunvo

a) na área interna dos portos, aeto.
Donos e postos de fronteira;
b) nos armazéns, pátios e áreas

avaliação.

alfnnríegadas:
CAPiTULO V

Da Fíecalízaçãc de Embarques

Art. 45. A exportação de mercadorias será realizada através dos' portos, aeroportos e postos de fronteira

de

seleotonados pelo Conselho Nacíonnl

do Comércio Exterior, ouvidos os ôrgãcs competentes.

,

c) nos armazéns gerais alfanaega.
\
, '
dos;
â) na fábrica ou depósito 'do ex.
uortador, quando
da sua convem,
,
êncíu:
e) 'em qualquer outro local;
POr
iniciativa das autoridades fiscaliza..
deras ou e111 atendimento
solící;
taçâo do exportadcr.
parágrato cúntco. A solicitaçao üe

'

J

Parágrafo 'único. O Conselho Nacional do Comércio Exter-ior poderá

autorizar, 'em casos especiais, exj.crtações através de outros locais que
não os previstos neste artigo.

físcahzacêo ',,;- embaroue Gerá diri_
glda únícamente ao "Setor de Ex. ,
portaçãc", que terá o prazo rn~'lx:mo'
02 12 (doze)

horas para' Ultimar o

desembaraço, findo o qual a merca,
dorfa ficará automàtdcarnente libe.

Art. 46. Em cada um dos IOC>llS
rade .
referidos no artigo anterior haverá
Um "Setor de Exportação", onde fiArt. 48. As autoridades respcnsa,
veís nela Písealízacâo de Emh:\l'q1.ie
carão centralizados os servicos c tuncíonártos dos diferentes órgãos g(~
sempre que encontrarem
erros Ou
vernamentaís que atuam na exportaomíssões sem a intencâo de fraude:
ção.
a) alertarão o interessado sõbre a:
§ 19 A fim de-faclhtar a exportaocorrência e oorienta;'ão quanto à
ção poderão ser criados, a critério
maneira correta de proceder;
b) deterrmnarâo: sejam
c<)rrigidos
do Conselho Nacional do Comércio
E'Átel'ior e atendidas as conveniênos eventuais erros aurmdas as cmíscias dos órgãos intervenientes, Setôres
sõcs .e liberação a mercadoria.
de Exportação em outros pontos Cio
Art. 49. Ficam
dispensadas de
país, além dos previstos no artigo
oonterência aduaneira ou de risca,
precedente.
Iizacâo suplementar
as merca d01"l3.5
29 O, "setor de Iâxportação" fundestinadas à exportação. cuja tíscacionará ininterruptamente, em turüzacâo já tenha sido, realizada tesde
nos, íncluãive domingos e feriados.
que os volumes respectívçs se .apresentem devidamente smetados ou .IaS 39 O horário de funcionamento
do "Setor de Exportação", referido, credos. O~ possam ser identificados
peta documentação.
no parágrafo anterior, poderá ser re(luzido de acôrdo com a realidade e
c-rfrtrr.o VI
necessidades locais,
conrtderado o
movimento de embarcações, -aeronaDos serviços nos Portos e da
ves ou outros veículos.
Navegaçáo
§ 4Q OS setôres de exportação seArt. 50. O Ministério da vteceo l'
Tão organizados tendo em vista as
Obras públicas, tendo em vista os
quanto fi
peculiaridades, inclusive
horário, de ca.da- pôrto,
aeroporto .objetívos da polrtíca de comércio exterior, conforme definido no Capl~
nu pôrto de fronteira, ficando a AItulo 1, adotará, de imediato, as proL:;~ldega responsável pela sua ccoroeê

':idêndas necessárias para disc'u'tvar ordenar e adaptar os 'serv:c.»
~os' portos às normas da Lei número
lí.1}25, de 10 de junho de 1966 e do
presente Decreto.
Art. 51. As mercadorias de expcH".
[açao para pronto em~al'q~e poderão
previamente deposít.cdás na, área
interna dos portos, aeroportos e po'stos de fronteira, de .cuoco a permi-

ser

tir:
a)

melhor e mais rápida nscenza-

çâo - e conferência;
b) fácil processamento 6.0 despacho aduaneiro;
C) maior velocidade às operações
de' carregamento.
,Art. '52. As mercadorias deposita. das nos armazéns, pátios e áreas alfandegadas internas e ex.emas, j)'\1:J,
efeito de, nscaüzaeão do emoarque,
ficam sujeitas
apenas às _despesas
normais previstas nas tabelas de - tarifas dos serviços portuártcs e que
1 col'!esp,",üdam
à contraprestação de
serviços efetivamente realizado.'
Art. 53. Os serviços portuártos e
de armazenagem, de qualquer natureza. ficam obrigadoz a assegurar as
condições necessárias ao cumprimento do previsto no Capítulo V, prmcípalmente no que se refere ao artigo
45 e seus' parágrafos, vedados quaisquer ônus, além dos previstos no artígc anterior;
'õArt. 54. Tendo em vista o dlspcsto no Capitulo V, o Ministério da
Viação e Obras públicas dísctplíuara,
de ímedlato, o uso de armazéns internos e pátios da faixa do cais. para
possibilitar o depósito simultâneo, em
uma mesma- área interna, de mercadarias da exportação para pronto embarque e de importação,
Art. 55. As mercadortas destinadas à exportação e depositadas nos
armazéns Internos ou externos, pátios, pontes ou depósitos: poderão SBr
dísuensadas das taxas relativas a armazenagem, pelo prazo de ece 15 dias.
na forma que díapuser
Mímstér:o
da Viação e Obras Públicas.
Art. 56. A utilízaçâo da. capatasla
e da estiva ou dos operadores protuários resultante da fusão dessas 'luas
categorias, previstas' no artigo :21, do
Decreto-lei nv 5, de 5 de abril de 19613,
ou serviço equivalente, pata o 'embarque de qualquer mercadoria destinada

°

à expcrtaçâo, será remunerada, por
produção, rigorosamente em função
do serviço efetivamente prestado, vedada a cobrança; de qualquer outro
gravame, inclusive adicionais não previstos em lei.
Art. 57. O Mmlstérlo da Viação e
Obras Públicas adotará as providências necessárias para disciplinar o
tráfego, desembaraço nas repartições,
exigências para operações e movlment9_9áO d2S embarcações nos portos do
País, tendo em vista facilitar a tramitacâo e elímínar exigências deanecessánes.
Art. 58. A Comtsaão de Marinha
Mercante, em harmonia com o Conselho Nacional do Oornércío sxtcrtor.
tnvestígará a composição de custos de.
fretes internacionais de exportação,
rejeitando ou corrigindo as tarifas
discriminatórias no tráfego itrternã-."
cinal, em relação aos produtos nacicnaís similares ou assemelhados.
.Art. 59. As emprêsas nacionais de
navegação Integrantescde Conferêncías de Fretes diligenciarão para-que
constem das respectivas tabelas de
frete, cem íncídêncla específica, as.
mercadorías brasfleiraa de exportação.
C.!P1TuLO

vn

Das visitas às embarcações
Art. 60. As embarcações procedentes do exterior serão visitadas nos portos, pelas autoridades marítimas, de
Saúde; polícia Marítima e Alfâ.ndega,
nos fundeadores no cais, ou ainda,
quando demandando o cais de atracaçâo, de modo a facilitar, ao máximo, a
sua liberação, permitindo imediato início das operações de carga, ou descarga das mercadorias e de desembarque ou embarque de passageiros.
§ 1Q A visita das autoridades a que
se refere o presente artigo será realizada no primeiro pôrto brasileiro em
que a- embarcação entrar, procedendo
do exterior, independente de sollcttação.
2Q OS agentes autorizados são
obrigados 3, informar à autortdade
marítima responsável pela turma de
visita no prímeíro pôrto brasileiro, por
escrito e com antecedência mínima de.
12 horas, a hora estimada de chegada
das embarcações a êles consignadas
(ETA) , .índícando também a precedência e o destino.
ê
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§ 31? Quando a embarcação transportar passageiros destinados -a outros
portos nacionais, as autoridades de
Saúde e Polícia procederão; no pôrto
do. seu desembarque, ao desembaraço
dos mesmos, em local apropriado.
§ 49 Nos portos de escala, as autoridades aduaneiras exercerão a fiscalização de acôrdo com a legislação
em vigor.
.
"Ai-t. 61. Observadas as normas estabelecidas por convenções internado...
naís, - o comandante cuja embarcação.
. estiver em condições samtártas satisfatórias, poderá pedir, diretamente, à
autoridade sanitária marítima, a> Livre Prática. pelo rádio, no prazo tnínimo de 24 horas antes da hora estlmada de sua chegada (ETA).
§ 19 A autoridade sanitária que tiver recebido informações sôbre condições satisfatórias da embarcação autorizará a Livre Prática.
§ 29 A Livre Prática autorizada
será comunicada ao comandante da
embarcação diretamente ou por Intermédio do agente autorizado, por
qualquer via, inclusive pelo prático que
orientar a entrada da embarcação.
Árt. 62. As embarcações que tiverem local determinado e disponível
para atracação poderão prosseguir diretamente para êsse local, dev-endo a
turma de visita, obedecido o disposto
no artigo anterior, abordar o navio em
trânsito, ou, sé isso não fôr possí....et,
efetuar a visita depois da atracação.
Art. 63. Quando a embarcação tiver que permanecer ao largo, aguardando atracação ou para. operar em,
carga e/ou descarga para embarcações ao costado, será visitada tão logo
der fundo.
Art. 64. Tendo sido autorizada a
Livre prática pela autoridade sanitária e liberada a embarcação pela autorlade aduaneira, é permitida a entrada a bordo do cagente autorizado
e do pessoal necessário às operações
de' carga e descarga.
Parágrafo único. Os passageiros em
trânsito poderão, no caso dêste artigo, desembarcar independente do desembaraço daqueles destinados ao
pôrto.
Art. 6'5. As autoridades portuártas
dos portos selecionados pelo Conselho
Nacional do Comércio Exterior, na
forma do artigo 45 dêste decreto, são
obrigadas a. reservar local adequado

para que os passageiros destinados ao
P?rtC? possa~ ser submetidos às exlgencias legais para seu desembaraço
liberando desde logo a embarcação. '
Parágrafo único. Os médicos de
bordo são obrigados a acompanhar o
desembaraço dos passageiros, quer o'
mesmo se faça a bordo, quer seja em
local adequado em terfa, visando a
liberação da embarcação.
Art. 66. Quando as condições sanítárlas da embarcação .não forein
consideradas satisfatórias, deverá a
mesma aguardar, fundeada no ancoradouro de quarentena, a Visita da
turma, mantendo içada a bandeira.
do Código Internacional de Sinais
CC.r. S.) e ficando interditada a desc~da de qualquer, pessoa da embarca_
çao.
Parágrafo único. Conforme as Jnformações prestadas pelo comandante
da embarcação sôbre o estado sanitário da mesma, no caso do, presente
'artigo, será realizada primelramimte,
a visita da autoridade sanitária mnrítdma, a critério do Inspetor Santtário do Pôrto, que informará às outras' autoridades a necessidade de
assim proceder.
Art. 67. Ai; visitas das autoridades
mencionadas no artigo 60 serão rettas:
a)
em qualquer hora do dia ou da
noite e em qualquer dia da semana,
inclusive domingos e feriados;
b) obedecendo, em princípio, à or~
dem cronológica de chegada ao pôrw>;
considerando-se para êsse fim quando
fôr o caso, o fundeio na barra;
c) em conjunto, com as autorldades que forem necessárias, observadas
as normas do presente decreto, de
modo a reduzir ao mínimo a Interdição da embarcação.
CAPÍTULO VIII

Dos Armazéns" Gerais Attanaeçaao«
Art. 68. As pessoas jurídicas que
funcionarem como emprêsas de armazéns gerais, nos têrmos do Decreto
n Q 1.102, de 21 de novembro de 19<13,
poderão ser. autorizadas a operar determinadas unidades de armazenamenta, ensüagem-.e frígoríficagem,
como armazéns gerais alfandegados.
Parágrafo único. As unidades al..
fandegadas de armazenamento, que
poderão ser em áreas cobertas ou em
pátios, ensílagem ou Jrlgorlfícagem
deverão ser fisicamente separadas de
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outros prédios ou instalações e ter
condições técnicas que permitam a
eficiente .guarda e fiscalização das
mercadorias depositadas.
Art.- 69. compete ao Ministro da
FaZendà autorizar o funcionamento
de armazém geral alfandegado.
parágrafo único. A autorização do
Ministro da Fazenda fixará a junsdição aduaneira a que se subordinará
o armazém geral alfandegado, podendo es~abele~er, quando as condições
admlmstratlvas e econômicas o- econselhem, jurisdição própria.
Art. 70. Para os nós de que trata
o artigo anterior, o requerimento da
emprêsa .de armazém geral, dirigido
ao Ministro da Fazenda, deverá ser
acompanhado de documentos hábeis
que provem:
I - funcionamento, de acôrdo com
a legislação "sôbre armazenamento 'ge~

rar:

,

TI - proprledade do imóvel ou sua
locação ou arrendamento;
In - capital integralizado, no montante mínimo fixado períõdtcamente
pelo Conselho Monetário Nacional
para a operaçao de- armazéns gerais
alfandegados;
IV - quitação de impostos federais
e que a emprêsa não está sou ecào
executiva nscaa.
Parágrafo úníóo. O requerimento
deverá, ainda, ser instruído com planta do imóvel, indicativa, em detalhe"
da área útil destinada à armazenage~
ensilagem ou frigorificagem.
Art. 71. .A emprêsa poderá requerer autorização para operar somente
na importação de mercadoria estrnngeira ou na .exportação ou, ainda, nos
dois casos simultâneamente,
Parágrafo único. -A emprêsa autorizada a operar na importação e na
exp_ortaç~C? fica obrigada a manter depósitos rígorosamên te separados sem
qualquer comunicação mterna' que
pos~a permitir a passagem de mercadoría de um para outro depósito."
Art. 72. As mercadorias importadas, e destinadas a depósito em armazéns gerais alfandegados, ficarão sujeitas, observado o disposto no artígo 75, ao segtünte regime:
I - A indicação de que amercadaria será depositada em armazém
geral alfandegado deverá:
..
a)
constar no manifesto, ou documento de efeito equivalente, de veí-

culo que a transportar, devendo a emprêaa depositária, no case de Importaçao "à ordem" i apresentar à renar-.
tição competente, 1).0 _prazo de 5· tCillco) dias, a indicação c\C' responsável
pela mercadoria ímpo-tada.
b)
ser feita por seu proprietário ou
consignatário, no. prazo de 10 (dez)
dia, a partir da descarga, em formulário que conterá as informações exigidas no despacho de' importação para
consumo.
'
II _ A transferência para o armazém geral alfandegado se fará independentemente do-pagamento de impostos de- importação, taxa de despacho aduaneiro, impôsto de consumo ou
quaisquer outros tributos e taxas que
forem devidas na Importação, excet.o
as taxas portuárias que oorrespondam
a efetiva remuneração de serviços
prestados;
III - As 'mercadorias poderão ser
mantidas em depósito durante o prazo de 6 (seis) meses a contar da data
de sua entrada no armazém geral alfandegado, prorrogável-por até 3 (três)
períodos semestrais suoessívos por ato
da autoridade nscer competente:
IV - Dentro dos prazos referidos
no inciso anterior as mercadorias PC)derãor.
a) ser despachadas para o consumo, no todo ou em partes, depois de
cumpridas as exigências legais e regulamentares;
b)
ser devolvidas, ou reexportadas
para qualquer outro destino, no todo
ou em partes, independentemente de
tributos, provada, entretanto; no ato,
a sua correspondência com os documentos de embarque.
Art. 73. As mercadorias ímpcrtadas em consignação ou à ordem, para.
depósito em arrriàzém geral alfandegado, serão reguladas pelo' Conselho
Nacional do Comércio Exterior, respeitadas, quanto ao aspecto cambial
da operação, as normas do Conselho
Monetário Nacional.
Art. ,74. As mercadorias depositadas em armazéns gerais alfandegados,
destinadas à exportação, poderão a
qualquer tempo, observado o disposto
no artigo 75, ser embarcadas para o
exterior.
§ 1Q O pagamento dos impostos e
taxa porventura devidos na exportação e' O cumprimento das díspostções regulamentares inerentes à oparação poderá ser efetuado, a qual-
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Art. 80 ~ Vencido o prazo estipulado
no inciso 111 do artigo 72, sem ~re
juizo das prorrogações admitidas
neste regulamento, a mercadoria será
submetida a despacho para consumo
dentro de 30 dias, a contar do prazo
referido no parágrafo único dêate artigo, sob pena de ser considerada
abandonada para efeito da legislacáo
aduaneira.
.

quer momento, a critério do exportador, até o embarque da mercadoria.
§ 2Q OS impostos, taxas e outros
gravames, cuja isenção esteja, prevista em benefício da exportação, não
incidirão sôbre as mercadorias depositadas nos armazéns gerais alfandegados.
. Art. 75.

O Conselho Nacional do

Comércio Exterior baixara normas
complementares regulando o depósito
de .mercadorías em armazéns gerais
alfandegados.
Art. 7$. O transporte das mercadorias entre o armazém geral alrandegado e os pontos de embarque ou desembarque será da responsabíltdade
da emprêaa proprietária do armazém.
§ 1<> O extravio da mercadoria durante o transporte importará em imediato vencimento dos impostos e taxas
devídós pela mercadoria importada. ou
destinada à exportação, devendo a
empresa proprietária do armazém geTal alfandegado recolher a respectiva importância no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, assegurado seu
direito regressivo contra o transportador.
§ . 29 . Os importadoras ou exportadores; conforme o caso, serão solidàríamente responsáveis com as obrigações caracterizadas neste artigo, em
relação ao fisco.
Art. 77. O Conselho Nacional do.
Comércio Exterior baixará normas regulando o disposto no artigo 42 da
Lei nv 5.025, de 10-6-66.
Art. 78. Os limites para emissão
de conhecimentos de depósito e warrants em função do capital régistrado
e integralizado do~.· armazéns gerais
alfandegados serão fixados ou reajustados pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo .únlco. O limite previsto
neste artigo não impede o armazém
geral alfandegado de receber mercadoria em depósito sem emissão .de
"warrant" .
Art. 79. As emprêsas de armazenagem geral que obtenham o licenciamento de armazéns gerais alfandegndos não poderão imobilizar recursos,
por período superior a um ano, em
bens ou va1ôres que não sejam os .destínados a seu objeto social, salvo se o
fizerem em títulos da dívida pública federal.

I

Parágrafo único. O armazém geral
alfandegado, mediante corresponrtgn.,
cía postal (aviso de recepção AR) e
edital publicado em jornal local de
grande circulação, dará aviso ao depositante marcando-lhe o prazo de
8 dias para. tomar as providências que
antecederão o despache alfandegário
o o requerimento para prorrogação do
depósito.
Art. 81. Findo o prazo referido no
artigo anterior e seu parágrafo úníco,
o armazém geral alfandegado solicí-'
tará da repartição fiscal, sob cuja
jurtsdiçâo se encontrar, as providências para os' fins de classificação, avalíacão e leilão da mercadoria importada.
Parágrafo umco. O arrematante
da mercadoria é o responsável pelo
pagamento dos tributos devidos, inclusive os gravames de natureza cambial, se fôr o caso, e pelas despesas
de leilão.
Art. 82. O produtos da venda em
leilão das mercadorias importadas a
que -se refere o artigo 81 destinarse-á:
a)
à liquidação do crédito da depositária e prestadora de serviços, ao
ressarcimento dos custos financeiros
e à cobertura do principal e dos ju..:.
1'OS de crédito garantido por "warrants";
\
b)
ao ressarcimento do credor, se
houver, pelo principal e juros de seu
credito, expresso através de conhecimento de depósito e de "warrant"
transferidos:
.
c) o saldo, se hduver, será recolhido ao Banco do Brasil para transferência ao Banco Central da República do Brasil e crédito à conta do,
Fundo do Financiamento à Exportação (FI~EJO.
.
Art. 83. O contrato de armazenagem estabelecerá as condições em que
o armazém geral alfandegado poderá
dispor da mercadoria depositada, na
falta de pagamento das' despesas de
armazenagem ~
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No caso de mercadoria impor:'
a serão aplicadas as normas e proÚ\~imentos estabelecidos nos artigos
c~ 81 e parágrafos e artigo 3~, exceto
~,'alínea "e".
~ 2º D&pois de cumprido o díspos~nas alíneas "a" e "b" do artigo 82,
tosãldO do produto da venda em Ieíf2,o das mercadorias de que trata, o
arãgrafo anterior, será recolhido ao
~anco do Brasil, à contado deposi-

tante.
"§ 3i;! No caso da mercadoria depositada e destinada ~ exportação, vencido o prazo relativo ao pagamento
- das tarifas._ de ar.mazenagem, ~ -nercadoria sera consíder ada abandonada,
e o armazém geral alfandegado, na
forma, prevista no artigo 30 e seu parágrafo único, dará aviso :01.0 depositante para a retirada da mercadoria,
bem como para o pagamento da armazenagem devida.,
Art. 84. Findo o prazo de 8 ~oito)
mas imprOrrogáveis para a, retirada
da. mercadoria e pagamento da armazenagem a que se refere o § 3Q do artíO'o anterior), o armazém geral altand.egado mandará vender, em leilão, a
. mercadoria na forma prevista no § 19
do artigo 10 do Decreto nc 1.102, de

21-11-1903.
. Art. 85. Q produto da venda em

leilão das mercadorias anteriormer.-

'~~ib~;~~n~g~oàse~~~rtação ser~' dis,

a)
ao pagamento das despesas do
leilão, deduzidos o crédito da deposttáría e prestadora de serviços, os
custos financeiros e tributos devidos
ao.Covêrnc Federal; bem como o prtncípal e os juros do crédito garantido

por «warrants";
b)
ao ressarcimento do credor, sé
houver, pelo principal e juros de seu
crédito, expresso através de conhecimento de depósito e de "warrants'
transferidos;
c) o saldo, se houver, será recoIhído ao Banco' do Brasil S. A
à ordem do depositante.
.,
Art. 86, Ocorrendo falta ou alteração não permitida na mercadoria a
emprêsa depositária responde, solldàriamente com o depositante,' pelo pagamento dos tributos, gravames cembIaIS .e penalidades cabíveis.
, Art. 8'7". Se a ímportânciavapura,d.a com o leilão fôr insuficiente para
,a. cobertura da diferença dos ímpcs:,~Ws devidos e dos gravames de natu-

reza cambial, se fór o caso, e d~ despes~s previstas nos artigos 82 e 85,
o Fisco Federal, a emprêsa de armazenagem geral ou o credor por -werrants", poderão acionar o devedor
para haver, de outros bens seus, o .essarcimento a que 'fizerem jus.
Parágrafo único. Se o crédito por
"warrants" estiver garantido por seguro, na forma do artigo 92, o direito
de credor será, exercido direta e automàtícamente pela seguradora Interessada.
Art. 88. Enquanto não se efetuar
a. venda através de leilão, a' mercadona poderá ser despachada ou desem-:
baraçada desde que indenizadas, prêVIamente, as despesas realízadas ,
Art. 89. Para os efeitos de fiscalização de_ movimento de importação e
expcrtaçâo das mercadorias depositadas, os armazéns gerais alfandesrados
manterão mapas mensais, sujeitos a
normas ~ serem baixadas pelo Conselho Nacional do Comércio gxtertor,
anotados dia a dia, assinalando naturezas, tipos, quantidades lotes vorumes, valôres unitários é glob'als de
cada mercadoria entrada ou satce
recibo de depósito e "warrants" eml~
tidc:s, ou transferldoa, mapas que deverao enviar até o dia 5 (cinco) de
cada mês subseqüente ao vencido urna
via autenticada ao Departamento ce
Rendas Aduaneiras, do Minístéric da
Fazenda, e outra à CACEX, diretam~nte ou através de seus órgãos lo-

cais.

Parágrafo único. A qualquer tempo, e pelo menos semestralmente; as
autoridades fazendárias encarregadas
da fiscalização do armazém geral al~
Iandegado, procederão à conrerêncta,
na presença dos gerentes, fiéis e COl1-

tcrcntce.
Art. 90.. Os armazéns gerais alfandegados não podem introduzir nas
mercadorias depositadas qualquer. modificação, devendo conservá-las no
mesmo estado em que as receberem,
admitindo-se tão somente, sob a tiscalizaçâo. das autoridades competentes, a mudança de embalagem essencial a que as mercadorias não se deteriorem ou uercam seu valor comerci~.·
,
Art. 91. - Os armazéns gerais alfandegados 'não poderão ser requisitados para fins militares ou- de abastecimento, _salvo estado _de sitio, grave
comoção intestina, guerra ou "calamidade pública oficialmente declare..da.

2ilJ
Ar.t. 92. O Instituto de Resseguros
do Brasil estabelecerá as condições em
que será autorizada a emissão de apôlices de seguro' de «warrants", de
circulação interna ou externa.. emitidos por armazéns gerais alfandegados.
Art. 93. O Conselho Monetário
Nacional, fixará as normas aplicáveis
à negocíabiltdade dos "warrants", inclusive através das Bõlsas de Valõres.
'Parágrafo único. Os lucros resultantes da venda de "warrants" através de Bôlsa de Val6res não constituirão .rendimento tributável.
Art. 94. O Banco central da República do Brasil poderá autorizar 9s
bancos que assim' o requererem a criar.
carteiras de desconto e redestonto de
"warrants", fixando os requisitos necessários.
Art. 95. As emissões, aceites, transferências, endôsso, obrigações, co-onrlgacões e seguros assumidos em VÜ'tude dêste Capitulo, não incidirão em
Impôsto de sêlo ou imp6sto sôbre obrigações financeiras.
Art. 96.. As disposições do arti7Q da Lei Delegada n Q 3, de. 26 de
setembro de 19.f33, aplicam-se' também a produtos industrializados. I
Art .• 97. Aplica-se aos armazénsgerais alfandegados o disposto no artigo 70 da Lei nv 4.728, de 14 de julho de 1965, a Lei Delegada nv 3,de
26 de setembro de 19'63, o Decreto
nc 1.102, de 21 de 'novembro de 1903.
e demais legislação relativa ao regime de armazéns gerais, no que a -Leí
n» 5.025, de 10 de junho de 1965 e
êete Regulamento não contrariarem.

.
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CAPÍTULO IX

Das 1sençóes e Incentivos
Art. 98. Com exceção do impOsto
de exportação, regulado por lei especial, ficaram extintos a partir do dia
15 de junho de 1966:
I - Os imposto, taxas, quotas .e
emolumentos que incidam sôbre qualquer mercadoria destinada a exportaçâo. despachada em qualquer dia, hora
e via, hem como sõbre registros, contratos, guias, certificados, licenças, de ..
claraçôes e outros papéis;
TI - as contribuições e taxas específicas' de caráter adicional, sôbre operações portuárias, fretes e transportes,
entre elas a taxa de Melhoramento

dos portos, a ta-xa, de Renovaçãotl
Marinha Mercante e a Quota de Pr a
vidência, de caráter adicional cObre..
da a título de contribuição d~ Uni~
par~ o Fundo Comum de PreVidência
Social:
IH - as taxas 'e demais gravanle
sôbre as operações de medição ClasslS
üceção, avaliação, fiscalização' e tu:
peçao;
.
. IV - o 'pagamento de serviços ex~'
traordínárlos, a Taxa de Desinfecção
e a Taxa de Inspeção Sanltárta,
fJ-

Parágrafo único. As isenções a que
se refere o presente artigo não se
aplicam:
I - As retenções específfcas de na..
.tureza cambial que incidem sôbre eafé e outros produtos, determinad.os
pelo Conselho. Monetário Nacional ou
pela extinta Superintendência da Moa..
da e do crédito:
II - As taxas constantes das' tabe..
las de tarifas- dos serviços portuârios
que correspondam à efetiva contra..
prestação de serviço .realízado.
Art. 99. A isenção do ímpôste de
importação nas operações sob o regl..me aduaneiro do "draw-back" ou
equrvalente, implicará igualmente, na
isenção do Impôsto de Consumo, Ta.~
xa de Despacho Aduaneiro, Taxa de
Renovação da Marinha Mercante, Ta...
xa de Melhoramento dos Portos, bem
como daquelas que não correspondam
a efetiva contra-prestação de aervíço
realizado.

Art. 10n. As isenções de tributos
incidentes sôbre a exportação. de ce..
fé, de que trata o' artigo 85 e seu pa..
rágrafo único, da Lei nc 5.025, outros
que não os previstos na legislação es..
-pecífíca, estão em .vlgcr desde de 1Q de
julho do corrente ano.
Art. 101. O prazo previsto -no artigo 59 da Lei nv 4.663, de 3 de junho de 1965, no qual as emprêsas poderão deduzir do lucro sujeito ao ímpôsto de renda a parcela correspondente à exportação de produtos ma"
nufaturados, é estendido até o exe~·
cicio financeiro de 1971, inclusive.
Parágrafo único. Aplicam-se às ar..
ganízações a que se refere o item "f",
do artigo 20, da .Leí nc 5.025, as disposições da Lei no 4.663, de 3 de [u000 de 1965, inclusive a dilatt:l:çâo do
prazo previsto neste artigo.
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'Art. 102, Fica isenta do pagamen.to de emolumentos consulares. ~ lealiZ(l.ção das faturas comerciais de
~ercad'orias importadas de países que
concedem igu~l trat:1:'1lento à~ exportações brasileIras a eles destinadas.
§ 19 A isenção de qu~ tr,ata êste a~
tigo será outorgada tambem aos P3.Ises que futurame~t~ concederem às
exportações brasileiras as mesmas
vantagens.
§ 29 A isenção prevista neste artigo
ápuca-se. à legalizaçã~ <!.as faturas
comerciars e na legalização de faturas comercüüs ,reformadas, de que
tratam os itens 1 e 2 do Anexo nc 1
do Decreto no 4'9.977, de 23 de janeiro de 1951.
, §.39 Ouvidos os órgãos com. atribui' ç ã o específica.
o Conselho Nacional
do comércio Exterior proporá as ,necessárias modificações visando a símpUficar os documentos e procedimentos exigidos na importação, inclusive
a dispensa de "visto" consular.
~ Art. 103. As e~barcações maríttmae
nacionais e as afretadas .com prerrogativas de bandeira brasileira,
quando em viagem internacional, inclusive com escalas em portos nacío.neís, serão abastecidas de combustível com isenção do pagamento do ímpôsto único de, que trata a Lei número 4.452, de' 5 de novembro de 1964.
§ 19 As emprêsas de
navegação
abrangidas pelo benefício comunicarão à Comissão de Marinha Merc,ante
as quantídades de combustível utilizadas em navios de linha mtemacte"nal, para compensação do impôsto
único em fornecimento futuro.
§ 2Q A Comissão de Marinha Mercante fornecerá, periodicamente ao
Conselho Nacional do Petróleo a lista das embarcações abrangidas .pelo
benefício da isenção,' bem coroa todos
os dados e Informações disponíveis
para os fins de que trata o parágrafo
. anterior.
§ 3q Obs-ervado o disposto no pará-.
grafo primeiro dêste artigo, as emprêsas distribuidoras de derivados de
petróleo, ao faturarem as quantidades,
de óleo combustível, o farão pelo preço de venda, deduzido o valor do ímpôsto único relativo a compras anteriores.
§ 4° Mediante solicitação e comprovação perante às emprêsas refinadoras, as emprêsas distribuidoras poderão compensar-se, em aquisições nos>
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tenores, do valor das isenções concedidas nos têrmos dêste artigo .
§ '59 Os fornecimentos efetuados por
emprêsas retlnadoras às distribuido-'"
ras poderão ser feitos com a dedução
do ímpôsto único correspondente.
§ 69 O Conselho Nacional do Comércio Exterior, mediante Resolução,
poderá. introduzir as alterações necessárias ao bom funcionamento do
sistema de isenção de que trata êste
artigo.
A;t. 104. O exportador de produtos
manufaturados e de produtos extrativos beneficiados, cuja penetração
no mercado internacional convenha
incentivar, terá direito à restituição
integral do valor dos impostos únicos
sôbre lubrtfícantes, combustíveis líquidos e gasosos e sôbre energia elétrica, que tiverem 'integrado o custo
do produto exportado.
~ 19 O benefício a que se refere êate artigo aplica-se exclusivamente
quando o impôsto fôr superior a 2%
do valor FOBdo produto exportada.
29 O Conselho Nacional do Comércio Exterior' determinará quais os
produtos, manufaturados e os produtos extrativos benefíclados que terão
direito à restituição de que trata êste artigo.
§ 39 O Conselho Nacional do Comércio Exterior poderá fixar percentagens globais de -restdtuíção nos setôres em que ror possível determinar
satisfatõrlamente a incidência média
dêsses impostos na composição dos
custos das mercadorias exportávels ,
Art. 105. O exportador, salvo na hipótese prevista no parágrafo 39 do
artigo, anterior, para habilitar-se à
restituição de que trata o artigo precedente, deverá comprovar, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da exportação, a incidência daqueles tributos na formação do preço do
produto exportado.
, Parágrafo único. A comprovação,
de acôrdo com as normas fixadas palo Conselho' Nacional do Comércio Exterior, será feita perante a Carteira
de Comércio 'Exterior do Banco do
Brasil S.A.
Art. 106. A concessão do benencío
poderá ser feita mediante:
a) a restituição dos impostas' pagos;
b) a franquia. posterior dos ímpostos, em valôres equivalentes aos da
incidência no preço de produto exportado anteriormente.
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Art. 107. Comprovado o direito ao
beneficio, a Carteira de comércio Exterior do Banco do Brastl S. -A. conforme o caso:
a) efetuará o pagamento das parcelas devidas, ao fim de cada trimestre;
z» emitirá documento competente
habflítando o beneficiário à franquia
pcstenor ,
Parágrafo único. Para efetivação
dos pagamentos a que se refere a .âtem
"a". a Bancado Brasil S. A. por 1Utermédío' da Carteira de Comércio
Exterior. utilizará' os recursos ptOV0atentes do recolhimento. pelas repartições arrecadadoras. dos impostos
únicos mencionados que. como agente recebedor, se achem em seu poder
no momento em que devida fôr a restttuição de parte dêsses tributos.
CAPíTULO

Do Fttumciametito

x
às Exportações

menta da estocegem dêsses produt..ft:l
quando sujeitos a oscilações de en~
tre-safras ,
Art. 109. As normas e diretrizes
básicas a serem obedecidas na apli~
cão dos recursos do "FINEX. conforme
previsto no artigo anterior serão ror,
muladas:
,a) Pelo Conselho Nacional do Comércio Exterior,'. com relação às operações referidas na alínea "a" do artigo anterior; e
b) Pelo Conselho Monetário
Nacíonal nos demais casos,
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional determinará. também, as condições em que poderá a
CACEX operar com recursos do
FINEX através da rêde bancária na-:
cíonal .
Art. llü.Consutuem recursos do
Fundo de Pínancíamentc à Exportação:
a) empréstimos e doações de entí.dades nacionais, estrangeiras ou internacionais;
'b) recursos orçamentáríos ou proveníentes de créditos especraís;
c) o produto integral das multas
previstas' neste' Regulamento, bem como da venda de mercadorias em cuja
perda incorrer O" exportadorj . .
d) parcela de recursos que lhe rõr
destínada pelo Ministério da Fazenda, através da colocação de Obrtgacoes do Tesouro, de que trata a arngo 59 da Lei nc 4:.770.. de 15 de setembl;P de 19-65, ou proveniente da arrecartaçâo do imposto de exportação,
nos têrmos do artigo 5°, alínea "a",
da Lei nv 5.072, de 12 de agõsto de

Art. 108. O Fundo de Financiamento à Exportação (FINE20. criado pelo Banco Central da República do
Brasil. suprirá de recursos o Banco
do Brasil S" A., para a realização,
por intermédio da Carteira de Co;'
mércio Exterior. em conjugação com
os demais setôres especializados, das
segUin,tes operações:
a) financiamento da exportação e
da produção para a exportação de
emprêsas industriais que desejem
iniciar ou incrementar as vendas externas de seus produtos, diretamente
OU através de representantes .ou 01'-·
ganízações especializadas;
19Boj» aquisição, e financiamentos dos
e)' eventuais díspcnfbilidaaes em
exceden tes de consumo doméstico da
cruzeiros, decorrentes do contrôle do
produção nacional de bens: exportásistema cambial. a critério do C-onse-veis. quando taís provídêncíàs se filho Monetárto Nacional;
serem indispensáveis à regularização
f) a receita da venoa de promessas
do escoamento da safra;
de Iícença de Importação, relativas e
c) complementação da remuneramercedortas da categoria espectat:
ção. em cruzeiros, de .produtos de exg) O- valor da diferença de preços
portação que encontrem dificuldade apurado na venda de produtos .ímportemporária de colocação no exterior, tacos e' exportados, adquiridos par
conta do Governo;
devido à, baixa cotação nos mercados
internacionais;
h) o rendimento
dos depósitos e
aplicações do próprio FL7l{EX;
d) estabelecimento de adequada rei) recursos que lhe forem destinalação de preços entre o produto exdos, de qualquer outra fonte.
portado in natura e seus manufaturados ou derivados;
Art. 111. O orçamento geral da
.
e) assistência à produção agrícola
União consignará ao Fundo de Ftde exportação. bem como .rínancía-,
nancíarncnto à ExpOl'taç2.o dotação
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específica, a ser fixada anualmente,
a partir do .exercício de 19'?~ e durante no mínimo, dez exercícios orçam~nta..rios consecutrvos.
Art. 112. As operações realiza~a~
pela carteira de õcmercio Exter-ior
do Banco do Brasil S. A., ~om re,cursos do Fr~~X, obedecerão aos
quantItativoS fixados no Orça-nentc
de Aplicação e Recursos a 52r aprovaao para cada exercício, pelo Canselh~ Monetário .Nacional ,
§ 1~ A CACEX submeterá à. aprovaçfio do Co!?-selho Monetário N~C~o!Uti,
antes do final de cada exercício, U
orçamento de Aplicação e Recursos
do FINEX, a vigorar para o exercício seguinte.
§ 2Q semestralmente, a
CACEX
apresentará ao Conselho Monetário
Nacronal e ao CONCEX, um relatório
das operações realizadas no período.
CAPíTULO Xi

.Das renouaoac«
Art. 113. Ficam os órgãos responsáveis pela fiscalização de embarque
obrigados ,-",prestar os mais amplos
esclarecimentos sôbre os direitos e deveres dos exporta-dores, bem como ta. cíütar e dar a necessária assâstencia
à realízação normal das operações de
exportação, .tendo em vista os onjeUvas do presente decreto.
. Art. 114. Quando ocorrerem, na
exportação. êrros ou' omissões ceracterlsticamente sem a intenção de
fraude e que 'possam ser de ímedíatc
corrigidos, a .autortdade respensavet
pela fiscalização alertará o exporta.dor e o orientará sôbre a maneira
correta de proceder.
Art, 115. As fraudes na exportação,
caracterizadas de forma. inequívoca,
relativas a preços, pesos, medidas,
classificação e qualidade dos prcuutos sujeitam o exportador, ísólada ou
cumuíatdvamente:
. -a) à multa de 20% (vinte por cento) a 50% (cinqüenta por, cento) do
valor da mercadoria;
b) 2, proibição
de exportar, por
seis (6) a doze (12) meses.
§ 1Q A impcsâçâc da multa não
excluirá 3, regularízaçâo cambial da
operação, quando fôr devida.

§ 29 A regularização
.efetuará aphcando-ce à
câmbío correspondente
\'i;;o1' na data em que
a regularfzaçâo. .

22í
cambial se
operação de
a taxa em
fõr realizada
.

Art. 116. Ocorrendo -reinctdêneía.
genérica I OU específica. nos casos a
que se refere o artigo anterior, serão
Impostas ao exportador" isolada ou
cumulativamente, as seguintes penahdades:
a) multa de 60%
(sessenta por
cento) a 100% (cem 'por cento) ao
valor da mercadoria;
b) proíbícão de realizar operações
de crédito. de qualquer natureza, ;.~
com entidades públicas, .autárquicae
e estabelecimento de crédito de OU(IJ
seja acionista o Govêrno Federal.
pelo prazo de 12 (doze) a 24 (vinte
e quatro) meses.
Parágrafo único. A prática reiterada de infrações sujeitas às penalidades dêste artigo determinará va
cassação do registro do exportador-o
Art. 117. A exportação ou a tentativa de exporta cão de mercadoria
cuja saída do território nacional seja proibida, considerando-se como
tais aquelas que assim forem prevtstas em lei, tratados ou convencõcs
internacionais, firmados' pelo Brasü,
sujeítará o exportador, cumulativamente, às seguintes penalidades:
a) perda da mercaâoría:
b) multa de 20% (vinte por cento)
a 50% (cinqüenta. Dor cento) do valor da mercadoria;
c) proibição de exportar, pelo
prazo de 24 (Vinte e quatro) a &U
ésessenta) meses.
Parágrafo único. Ocorrendo remcídêncla. será cassado definitivamente o registro de 'exportador.
Art. 118. Sempre que a fraude, na
expor tacâo, referir-se à classificação
da mercadoria e resultar de ato, certificado ou atestado expedido por
Bôlsa de Mercadorias, associações.
órgãos -de classe ou congêneres. serão impostas. a essas entidades, isolada ou cumulativamente e sem »rejutec das sanções ímponíveis ao elassíficador e ao exportador, as segum..
tes penalidades:
a) multa, não .inferior a 100 (cem)
vêzes o maior salário mínimo vigente no país à data em que praticado
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o ato ou emitido o documento de
classificação;
,
b) suepensâo de sua atríbuíçào como entidade classificadora, por prazo nâo Interior a 12 (doze) meses.
Parágrafo único. Ao ciasstnceõor.
pessoa física, também serão impostas as seguintes penalidades:
a) suspensão do exercício da runçâo de classificador. por prazo não
inferior a 12 (doze) meses, no caso
de ato, certificado ou atestado de

Pa.rágra.fo único. As pessoas lUe
cionadas neste artigo p~dem 1ntervU;
no processo admínlstratívo, apl'esen~'
tando defesa ou Interpondo recurso
dentro dos mesmos prazos e Com '
efeito deferido ao exportador.
o
_A,rt, 121. Não con.stituirão inira_
çao _ou fraude, I?-a exportação, as vanaçoes, para mais ou para menos não
superiores a 10% (dez por cento)
quanto ao preço e de até 5% (cinc~
p,or cento), quanto a:o pêsc ou à quan,
tádade da merca,dona, desde que não
classificação irregular;
OC01'l'an1 concomitantements, segundo
. b) caseaçâo definitiva do registro
normas que forem fixadas pelo con,
selho Nacional do Comércio Exterior.
ou do exercício da função de classificador; no caso de ato, certificado
Parágrafo único.
As variações a
cu atestado de classificaçâo com
que se refere êste artigo, embora não
fraude.
~
conatituíndo i~ração ou fraude, :estão'
sujeitas à realização de operação CamArt. 119. Serão aplicadas munas
bial pelo valor correspondente, apU..·
de 10% (dez por cento) a 20% (vincando-se a taxa de câmbio vigente na
te por cento) do valor do contrato
data da sua regularização.
.
de compra e venda ao exportaüor
que:
.
Art. 122. A imposição das penai];
dades previstas nos artigos 115, 116
a) deixar de efetuar
as vendas
contratadas no exterior sem justin-' 117, 118 e 119 não excluirá, qUand~
cativa;
. :
verificada a ocorrência de ilícito pe;
nal, a apuràçãc da responsabilidade
'b) fizer entrega, ao comprador ee.criminal dos que intervierem na opetrangeiro. de mercadoria em deraração.
côrdo com as obrigações contratuaís
assumidas.
Parágrafo único. A comunicação do
fato à autoridade competente, visando
§ FI As multas serão fixadas .toà
apuração da responaabthdade cri. mando-se por base o vr.lor da mc..
minal, será feita' após a decisão final
cadorta na moeda estrangeira do pano processo administrativo,
gamento, feita a conversão pela taxa vigente. à data do fechamento do
ATt. 123. Os armazéns gerais al~
cêmbfo.
fandegados, que infringirem os dispositivos Iegaís que regem o seu funcio§ 29- Não tendo havido fechamento
namento ou causarem danos fiscais à
de câmbio, as multas serão fixadas
Fazenda Nacional. ficam sujeitos às
tomando-se por base O valer da merseguintes penalidades, conforme a goracadoria na moeda estrangeira de pavtdade e o montante da fraude:
gamento, feita, a conversão pela taa)
multa, até o triplo do valor da
xa de câmbio vigente à data do con- ,
mercadoria envolvida no processamentrato de .compra. e venda.
to que der margem .às penalidades;
:::9 0l)l'OCd3S0' administrativo. nv
b)
cassação definitiva da licença.
caso dêste artigo, somente será ins§ 19 As penalidades previstas neste
taurado mediante denúncia do comarbigo. se-rão aplicadas pelo Ministério
prador- estrangeiro, instruída com os
da Fazenda.
elementos comprobatórios das suas
alegações.
§ 29 A aplicação das penalidades
administrativas, previstas neste artigo.
Art. 120. Estendem-se a todos 0::1
não exclui a obrigação de ° responsádiretores. sócios, gerentes ou provel ressarcir a Fazenda Nacional pelo
curadores da emprêsa exportadora
dano financeiro causado.
que intervierem na operação as seuções previstas:
Art. 124. Os tuncíonártos públicos
a)
na alínea "b" do artigo 115;
e de autarquias, bem como os de sob) _na alínea "b" e parágrafo' único
ciedades de economia mista, que condo artigo 116;
correrem para a realização de qualquer
c) .z.na alínea "c". e pa-rág-rafo único
fraude, por ação ou omissão, incorredo artdgo 117.
rão, sem prejuízo da ação penal cabí-
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enas previstas na Lei núme-

vel'l ~~t Pút:; 28 de outubro de 1952.
ro.. t 125. Diz~se a reinei
. ídêencIa:
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§ 19 A autoridade encaeregada da
fiscalízaçâo lavrará auto de retenção-

da mercadoria na repartição aduanetra e envíacá à Carteira de Comércio
Exterior, juntamente com a represena) genérica, quando as Infrações
tação sôbre a- fraude verificada.
.
de natureza diversa;
.
específica, quando as Infrações
,§.29 A mercadoria retida ficará sob
ão da mesma natureza.
a guarda da autoridade aduaneira, até
decisão final do processo admlniatra126. As jnfrações que não setivo.
'
m de natureza cambial, ~.puradas
ja. operações de exportação, serão
§ 39 A autoridade processante, no
~cessadas e julgadas pela Carteira
caso dêste artigo e quando a infrage comércio ExterIor do Banco do
ção não fôr cominada a pena de perBrasil S.A.
'
da dá mercadoria, poderá determinar':
§ 19 O processo admlnistrattço se~
.a) ! permaneça retida a mercadorra,
râ ínstaurado, mediante portaria da
até o pagamento da multa que fôl'
carteira de Comércio ExterlOr, em
imposta ao exportador e satisfação
lace, da existência de fato índícatívo
das, demais exigências;
da ocorrência .de fraude, caracterizada
b)
a liberação da mercadorfa, no
de forma tnequrvoca. em operaçoes de
curso do processo administrativo, sob
eXpOrtaçãO.
.
têrm-, de responsabilidade com fiador
ídôneó ou desde que deposite o' expor§ 29 A instauração. de' processo adtador, no Banco do Brasil S. A •• o veministrativo decorrerá:
101' máximo da multa cominada à ína)
de .representaçâc de qualquer
e, se fôr o caso, a quantia esdas autoridades fiscalizadoras das ex- fração
timada para a regularização cambial,
portações;
calculada à taxa de câmbio do dia.
b) de representação de qualquer
§ 49 O depósito a que se' refere a
autoridade pública;
c) da existência de elementos realínea "b" do parágraf-o anterior será
lacionados com o desembarque da
restituído ao exportador se, no promercadoria no exterior, quando a mcesso administrativo, fôr proferi,da derraeão for verificada, por qualquer cisão final concluindo pela ínextstênmeio, no País de destino;
cia da fraude; em caso contrário, se~
d,)de denúnci-a de parücutares.
rá transferido, em caráter definitivo,
pa.ra o Banco Central da República do
§ 39 A denúncia, quando ocorrente,
Brasil, que lhe dará destinação prósomente será admitida se estiver:
pria.
a) reconhecida a firma do sfgna§ 59 Quando tiver natureza perecftárrio;
velou fôr de difícil ou onerosa conb) Indícadcs o nome, a residência
servação a mercadoria retida e o exea profissão do denunciante;
portador nãos-olicitar a sua liberação
c) acompanhada de elementos que
na forma da alínea "b" do §. 39 dêste
'caracterizem a infração ou tomem
aa-tígo, a autoridade processante podepossível a sua apuração.
rá determinar a imediata venda dos
~t. 127. Ocorrendd qualquer ir!'e-'· bens em núbltco leilâo, pela autoridagülarídade de natureza cambial, a aude aduaneira ficando o produto restorldade que instaurar o procedimento
pectivo depositado no Banco do Brafiscal ouvirá o Banco Central da Resil S'. A., até decisão. final do procespública do Bra-sil, que se manifestara,
so admintatra.tlvo.
no âmbito de sua competência, sôbre
69 Findo o processo administraa procedência dos fatos de que fôr ín;
tivo, o produto resultante da venda
formado, para efeito de aplicação das
dos bens, a que se refere o § 59 dêste
s-nções cabíveis.
artigo, terá a seguinte destinação:
Art. 128. Verificada' a fraude, de
a)
será entregue ao exportador, se
forma inequívoca, em' operações de
lhe fôr favorável a decisão proferida;
exportação, no momento do embarque,
b)
será entregue ao exportador, dea mercadoria ficará retida. na reparduzido "quantum satds" o valor da.
tição aduaneira, devendo a autoridade
multa imposta. quando lhe fôr deafiscalizadora imediatamente represenfavorável a decisão.
tal' à Carteira de Comércio Bxterfor,
para efeito de Insta,uxação do processo
§ 79 Imposta ao exportador a pena
admln;stratlvo.
'
de perda da- mercadoria. quando cabí-

M·
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vel, a sua venda, será realizada pela
autoridade aduaneira, em público lei-

~~t~8~~ã~~e o infrator

láo.

'
§ 2'" Interpoato
recurso ma
te r-se-á a Carteira deccnUérc·nttes;.
teríor sôtn e as razões apresent~E:!..
§ 39 O processo administrativo . o recurso, semente será enviado ' CQtn
cisão do Ministério da Indústriaà de..
Comércio depois de adotadas e do
Carteira de Comércio Extei1~ Pelai
provídênclas necessárias:'·
r, ap
a)
à cobran2a da multa;
b)
à e.xecuçao das demais pena"
dades aplicadas ;
"!.l"
c),
à regularização cambial, qU~"-'

§

-

89 Se o produto da arrematação

í'ôr insuficiente para cobrir o débito

co exportador será 0. mesmo obrigado
a recolhe-r a diferença, no prazo de
30 dias, sob pena de, cobrança executiva.
Art. 129. Ao exportador .será assegurada, no processo administrativo,
ampla defesa.
Art.' 130. Instaurado o processo, a
Cartelra de Comércio Exterior intimirá o exportador para, no prazo' ,de
30 (trinta) dias, apresentar defesa.
Art. 131. .0 exportador,na defesa,
alegará tôda a matéria que entender
util, apresentará as provas que tiver e
solicitará as exames ou perícias. que
desejar.
Parágrafo único. Requerendo' o exportador a realização de exames ou
perícias, deverá depositar, na entidade
processante e no prazo de 10 (dez)
dias. a importância necessária ao
atendimento das despesas respectivas.
Art. 132. Após a apresentação da
defesa, manífestar-se-ão, se necessário, os. órgãos técnicos e jurídicos da
Carteira de Comércio Exterior, após o
que, não sendo trazidos novos documentos ao processo, será proferida
a decisão. '
§ 19 Sendo anexados documentos ao
processo, após a apresentação da defesa. sôbre êles será ouvido o exportador, no prazo de - 10 (dez) dias, a
contar .da data da sua intimação.
§ 29 A Carteira de Comércio Exte~
rtor poderá solicitar a manifestação
de órgãos públicos ou entidades lIgadas ao comércio exterior.
. '§ 39 Havendo sido
instaurado o
processo em virtu-de de denúncia, a.
Carteíra de Comércio Exterior poderá
ouvir o denunciante, no prazo de 20
(vinte) díaa.
Art. 133. Terminada a ínstrução, o
processo será julgado pelo Diretor da
Carteira de comércio Exterior, que
imporá ao infrator as sanções pertd-

ncntcs.

I

devida.

°

recurso, sem efeito suspensivo. paira.
Ministro .da In-dústria e do Comércio.
§ 19 O recurso seeá formulado no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da

intilhadó;

°

\lU

49 A Cart~ira· de C~mércio Ex:..
terior, para os rins do paragrafo ante
§.

1"101', dellgenciará.:

..

a intimação do exportador para.
efetuar, em c~'b:ança amigável e no
prazo de 30 (trinta) días, o pagamento
da multa;
z» a publicação de edital tornando
pública a imp~sição, se fór o caso, das
demais penalidades, mcruslvs com a
nomeação da-s pessoas. físicas ou lun,
dicas, atingidas pela decisão;
c) a comunicação. à autoridade
aduaneira, para efeito de venda em
público leilão, da perda da mercado-.
ria pelo exportador.
§ 59 Não efetivando o expOl'tooor o
pagamento da multa, no prazo indica..
do na alínea "a" do parágrafo antertor, a Carteira de Comércio Exterior
enviará à Procuradoria da Fazenda
Nacional uma cópia autêntica da decí'são, acompanhada dos elementos reja,
tivos . à frustrada cobra-nça amigável,
a fim de ser promovida a inscriçáó 'e
cobrança judicial da dívida.
~ 6(l A publicação do edital, meucíonada na 'alínea "b" do § 49 dêste
artigo, será efetuada sem prejuízo da
comunicação direta da imposição, uas
penalidades, pela Carterra de Comércio .Exterior, a03 órgãos oficiais ou estabelecimentos a que possa inteFessar.
§ 79 A publicação QO edital referido
no parágrafo anterior, obe-decerá ao
dísuosto no artigo 138 dêste Regulea)

m~w.

Art. 134. Da decisão do Dir-etor da
Carteira de Comércio Exterior cabe

:rÓI'

I

Art. 135. Os processos administrativos serão organizados com autuação,
fôlhas e documentos devidamente rubricados e numerados.
Art. 136. Os prazos a que se refere
êste Regulamento serão contados em

ATOS DO POD~R ExECUTIVO

dIas corl'idp.s, excluindo-se o dia do
comêço e inclumdo-se o do venci, menta.
parágra.fo únrco. Quando o. último
dia recair em sábado, domingo, feriado OU dia em' que não haja expediente
'a carteira de Comércio Exterior ou
~as repútições· públicas, o prazo será
prorrogado até o prfmelro dia utll
subs6l1Üente.
Art. 137. 'As intimações previstas
neste Capitulo serão consideradas feitas, para todos os efeitos legais:
a) na data do seu recebimento,
quando entregues pessoalmente ao infrator;
,
b)
na data da sua- entrega, 'quando
enviada pelo serviço postal, comprovada pelo aviso de recepção;
'c) 30 (trinta) dias depois da sua
publicaçã,o na imprensa, pela primeira vez; quando por edital.
.AJ-t. 138. A íntímaçâo por edital
, será'efetuada:
a) quando o exportador se recusar"
, a receber a intimação pessoalmente;
b)
quando, enviada pelo serviço
postal, a intimação fôr devolvida por
inexistência ou .mudança de enderêço;
c)
quando 'o exportador não puder
ser localizado.
§ 19 As intimações por edital se
efetuarão mediante publicação no óxgâo Oficial da União Federal e em
dois jornais, de grande circulação, da
capital do Estado 'onde tiver .domicílio o infrator.
§ 29 Ao processo administrativo
juntar-se-âo exemplares do óraão orícíal e dos jornais onde publicado o
edital.

.A~rt. }39.. O produto integr-al do
leilão ~ubllCO da mercadoria em cuja

perda mcorrer o exportador e o valor
das multas .Impostas em virtude das
sançoes aqui previstas serão ínteeralmente recolhidas ao Banco do BOrasil
S.A., para transferência ao Banco
Central da República do Brasil e crédlto à conta do Fundo, de Flnancíamento à Exportação (FINEX).
, Art.140. A regularização cambial
a que se r·efere êste Regulamento
quando cabível, será etetua-da perante
o.Banco Central da República do Bra511.

A;rt. 141. As normas dêste Capítule não se aplicam. às infrações pratrcadas ou verificadas anteriormente à
sua vigência,

225

CAP.íTuLo

XII

Das disposições gerais e transitórias
Art. 142. Compete à Comissão de
Marinha Mercante autorizar o funcionamento e outorgar linhas às emprêsas de navegação de longo curso,
de cabotagem, fluvial e lacustre que..
na forma da lei, atendam às condições para registro e funcionamento.
Art. 143. As emprêsas que explurarem os serviços de navegaçâou que
se refere o artigo anterior, terão obrigatõríamente o capital mínimo realizado, bastante para atender às necessidades básicas de ínstalacãc f' runcionamento e para comprar embarcações adequadas aos seus objetivos.
dentro das condições previamente estabelecidas pela Comissão de Marinha
Mercante.
Art. 144. As emprêsas autorizadas
a funcionar 'na forma dos arts. 142 e
143 farão prova, no prazo de 18 (dezoito) meses de regular exerctcío de
suas atividades, sob pena de ser declarada a caducidade da autorização.
Parágrafo único. .As :emprêsas de
navegação já existentes é concedido o
prazo de 2 (dois) anos para que se
enquadrem de acõrdo com as exígêncías dêste decreto, prorrogável por
mais 2 (dois) anos, a critério da Comissão de Marinha Mercante.
Art. 145. A exportação de qualquer
mercadoria .reallzada por via postal,
aérea ou terrestre obedecerá, no que
couber, às normas do- presente decreto.
Art. 146. O Instituto Nacional do
Pinho e o Instituto Nacional do Mate
passam à jurisdição do Ministério da
Agricultura.
Parágrafo único. A fim de que não
haja solução de continuidade nos
serviços do Gabinete do Mtntstro da
Indústria e do Comércio, os servidores das autarquias .supramencíonadas que, na forma do § 29 do art. 29
do Decreto nc 50.279, de 18 de fevereiro de 1961, se achem à sua disposição, poderão continuar na mesma
situação até ulterior deliberação do
Ministro da Indústria e do Comércio
e do Ministro da Agricultura.
Art. 147. Permanecem em ~vlg(,r.
até que o Conselho Nacional do Comércio Exterior resolva baixar' novos
atos a respeito, as normas aôbre pa-
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dronlzaçâo, classificação, ~speçãó ou
avaliação de produtos agropecuários e
minerais, salvo no que ~ se refere à
cobrança de taxas.
Art. 148. A política de exportação
do café e ao contrôle dela resultante
serão aplicadas as disposições do presente decreto que não colidam com a
legislação, normas e regulamentos em
vigor, nem com as atribuições ( _18cíftcas do Instituto Brasileiro do Café

e do Conselho Monetário Nacional.
.Art. 149. Para os .portos selecionados na forma do art. 20 da Lei número 5.025, de 10 .de junho.de 19B6,
e art. 45 dêate decreto, os órgãos res-'

ponsáveís pelos serviços marítimos de

Saúde, Alfândega e Polícia Marítima,

encamínharâo ao Conselho Nacional
do Comércio Exterior, no prazo de
até 90 (noventa) dias da publicação
deste decreto, a regulamentação referente à constituição de turmas de
visitas, tendo em vista a peculiaridade
de cada pôrto e o movimento de embarcações nos diferentes portos, bem
como dos casos passíveís de visitas
prioritárias às embarcações.
Art. 150. Ficam revogadas as díspósíções em contrário e, expressamente, tôdas as seguintes: Decretos
ns. 5.739, de 29 'de maio de 1~40;
6.24ü, de {) de setembro de 1940;
22.988, de 22 de abril de 1947;26.668,
de 12 õemeto de 1949; 36.9W, de 15
de fevereiro de, 1955; 37.415, de 2 de
junho de i'955; 38.860, de 13' de março
de 1956; 44.970, de 1 de dezembro de
195.8; 47.703, de 22 de janeíroríe 1960;
50.171-A, de 28 de janeiro de 19tH;
50.493, de 25 de abril de 19'1H;50.647,
de '24 de maio de 1961; 80, de 26 de
outubro de 19-61; 82, de 26 de outubro de 1961; 84, de 2-6 de outubro de
1961; 8S, de 26 de outubro de 19B!;
220, de 24 de novembro de 1961; 591,
de 6 de fevereiro de. 1962; 74'6, de 19
de março de 1962; 1.880, de 14 de
dezembro de 1962; e 52.447, de 3 de
setembro de 1963.
Brasília, 28 de novembro de 1996;
1459 da Independência e 789 da República.
"
H.

CASTELLo BRANCO,

M: Pio Corrêa
Eduardo Lopes Rodrigues
Severo Fagundes Gomes
Paulo Egydio Martins
Benedicto Dutra
Roberto Campos
Juarez Távora

DECRETO N Q59. 608 NOVEMBRO DE

DE

29

DF.

191ís

Ministério da Fazenda. Abre o cn~'l!lO
especial de Cr$ 6.994. 800 .000 (seis
bilhões, novecentos e noventa e 'lua~
tro milhões e oitocentos mil crUi:ei":
ros) , autorizado pela Lei nO 5.1tiA.
de 21 de outubro de 19i%, para a;;en~
der a despe~as que menciona.

O Presidente da República, USando
das atribuições que lhe contere o artigo 87, número 1, da Constituição Pe,
deral, da autorização contida no U:·.
tígo 19 da Lei nv 5.164, de 21 Oe.
outubro de 196'6, e ouvido c Tribu.l)~l
de Contas da União, como prec'.!ll.u~.
o' artigo 93 do Regulam ento Geral üe
Contabilidade. Pública, decreta;
Art. 1Q 11: aberto pelo' Ministério da,
Fazenda, com vigência de .ôoís exer,
cicios, o crédito especial de Cr$
6.994.800.000 (seis bilhões, novecent02
e. noventa e quatro milhões e O\CV,.
centos mil cruzeiros), para atender às.
despesas de qualquer natureza deG01'
rentes da instalação e custeio dos :-<::1'.
viços do Departamento Federal úe
Segurança Pública, de que trata 3.
Lei nv 4.483, de 16 de novembro Qb
1964.
Art. 2 9 Do crédito ora aberto, Cl"$
399.514.380
(trezentos e noventa e
nove milhões, quinhentos e quatorze

mil e trezentos e oitenta cruzen-o.j
são destinados a atender comprornts.
sos assumidos, em 1955, com a aouísicâc de material de consumo e presta-ção de servíçoa de terceiros, e Cr~
167.396.732 (cento e sessenta ~ sete
'milhões, trezentos e novent~ e se.a
míl . setecentos e trinta e dots cruzeims) ao pagamento das dívidas C(!D~_
traídas pelo Departamento Pederar de
Sesuranca Pública em exercícios an
teriores, ~ até 31 de dezembro de 19\34Art. 39 astc decreto entrará .em 'Ji~
gor na data, de sua publicação.
Art. ,4Q Revogam-se as díspostçôea
em contrário.'
Brasília, 29 de novembro de 19%,
145(( da Independência e 789 da Re·
pública.
H.

CASTEr,LO BRANCO

Carlos Medei.ros Silva
Eduardo, Lopes Rodrigues

ATOS

DECRETO· N9 ·59.609 -

.no

POD;t::R EXECUTIVO

DE 29 DE

NOVEMBRO DE 1966

Auto r iia o superintendente da
.
SUDAM a praticar os' atos de wa
c'ompe;téncia, necessârios à imeàzatu
instalaçâo, funcionamento e coaseeução dos objetivos da autaromo:
O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 87, item r, daCo~stitUlçã<J l-1'e
deral, e
Considerando que, até a presente
data não foram concluídos os trabalhOS' da regulamentação relativa, a
superintendência do Desenvolvtmento
da Amazônia, ao Banco da Amazônia
s.A, o aos incentivos fiscais em: tavor da Regiáo, na rorma do artigo 2",
alin'ea a, do Decreto nv 59.455, de '1
de novembro de 1966;
considerando a necessidade de ins
ralar a guperintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), pata
a realização das tarefas que lhe são
atríbuídas pela Lei nc 5.173, de 27 df.
outubro de 1906, decreta:
Art. 1\l O Superintendente aa .: ..
SUDAM, enquanto não fôr aprovane

a regulamentação a que se refere' a
alínea a do artigo 2Q, do Decreto nu
mero 59.455. de 4 de novembro de
1996, poderá praticar todos os _ aW/)
de sua competência, necessários 8
Imediata instalação, funcionamento e
oonsecu~oo dos objetivos da autarquia.
Art. 2t,J Para efeito do disposto no
artigo anterior, o Superintendente
baixará as normas administrativas que
se fizerem necessárias. até que seja
baixado o regulamento da entidade fõ
aprovado o seu Regimento tnternc
respectivamente,' na forma das alíneas
b e c; do artigo 13, da Lei·nÇl 5-.173.
de 27 de outubro de 19!H>.
Art. 3Q O presente decreto entrará
em vigor na data de sua pubíícaçao,
revogadas as disposições em contrãrro.
Brasília, 29 de 'novembro de 1966,
da Independência e 789 da Re-

1459

pública.
H.- CASTELLO BRANCO

João Gonçalves de Souza

DECRETO NÇl 59.610 - DE 29
NOvEMBRO DE 1966

DE

Prorroga até 15 de dezembro de 1966
o prazo fixaào pelo Decreto
.
nc 59.440; de 28 de outubro de

1966.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso I do artigo 87 da Constituiçâo
Federal e
Considerando a necessidade de levantamento das fontes possíveis de
receita e de compressão de despesas
a ,fim de evitar o agravamento da
pressão inflacionária;
Considerando ainda a importância
dêsses elementos instrutivos para a
recaçâo .do Relatório final da Comia,
-sâo, resolve:
Art. Iv. Fica' prorrogado até 15 de
dezembro de· 1966 o prazo de apresentação do resultado dos trabalhos
de que foi incumbida a comissão desígnada. pelo Decreto mv 59.440, de
28 de outubro de 1966.
Art. 2Çl. ~ste decreto' entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 'disposições em contrário.

Brasília, 29 de novembro de 1966;
Independência e 789 da República.
145Q da
H

CASTELLO BRANCO

Roberto campos

DECRETO NÇl 59.611 - DE 30 DE
NOVEMBRO DE 1966

Retifica o enquadramento dos cargos
e funções do Quadro· de Pessoal do
Deparuimenio dos Correios e reié-

oratoe,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe' confere o artigo 87, ítem I, da Constituiçâo, e ten-
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do em. vista o disposto na Lei número 3.780, doe 12 de julho de 1960, e o

que consta do Processo nc CCC-GB2. 02üde 1966, da Comissão de 818.8-

. síf'ícaçâo de Cargos, decreta:
Art. 19 Fica retífícado, na "forma
dos anexos, o enquadramento dos car'gos e funções do Quadr? de Pessoal
- Parte Permanente do Departamento dos Correios e 'I'elégratos, aprova-

DECRETO NQ 59.612 - DE 30
NOVEMBRO DE 1966

DE

Autoriza estrangeiro a adquirir, em
traneterencíá de ajoramento, a
jraçáo ideal de 75/10.000 do terre~
no de marinha que menciona, no
Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usan,
do da atribuição que lhe confere 'o
artigo 87, inciso 1, d~ Constituição
do pelo-Decreto nv 61.907, de 19 de
Federal e tendo em VIsta o disposto
no artigo 205 do Decreto-lei nv 9. [5Q,
abrrl de 1963, na parte referente as
de 5 de setembro de 1946, decretaséries de classes de Postallsta, CT~
Artigo único. Fica
Isidro Rector
202, Carteiro, 0'1'-203 e Porteiro, GL302, e as classes de Estafeta, 0'1'-204- , Cabrera, de nacionalidade araennna,
auto-rizado a adquirir,
em transfe
e Chefe de Portaria, GL-301.
rêncra de aforamento, a fração ideai
de 75;10.000 do terreno de marinha
Parágrafo único. O número de carsttuedo na Avenida Pasteur nv 184
gos integrantes da classe B, nível 11, correspondente
ao apartamento ....
da série de classes de Porteiro, GLnv 401, Bloco C, no Estado da Guanaoara,
conforme
processo protoco~
302, passa a ser de 455, dos quais 28
Iíaado no Ministério da Fazenda. sob
vagos, consignando-se na respectiva
d nv 36 AB6, de 1966.
relação nominal 427 ocupan tes na re ~
Brasília, 30 de novembro de .JJl6ü'
ferência-base, em .face da exclusão
145(1 da Independência e 78,?nãá-&~
do nome de Plácido Lopes da Silva
púbhca.
(nv 16), enquadrado na classe de CheH. CASTELLO BRANCO
fe de portaria, GL-301, em virtude de
decisão judrcíal ,

Art. 21? A Díretoría do Pessoal do
riepartamento dos Correios e Telégratos apostílará os titulas "dos tuncionários abrangidos por õstc decreto.
Art. 3Q A raüncação a que se re. lere o artigo li? prevalecerá a parbir
de 1(1 de julho de 1960.
Art. 41? í!:ste decreto entrará em vi. gor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de novembro de H16ti;
1451? da Independência e 78Q da Repúblrcá.
H.

CII.STELLO BRANCO

Juarez Távo?:,a

eauorao

Lopes Rodrigues

DECRETO N(I 59.613 -

DE

30

DE

NOVEMBRO DE 1966

Au.toriza estrangeira a adquirir, em'
transferência de aforamento, o do- •
míni'o útil da tração ideal do -terreao de marinha que menciona, ao
Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar,
.tigo 87, numero I da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
205 do Decreto-Ieí no 9.760, de 5ete
setembro de 1966, decreta:'
Artígo; único. Fica Gíovanna Vasta Bonino, de nacionalidade italiana, autorizada a adquirir, em transferência de aroramento, o domrmo
útil da. fração ideal de 180/3790 avos
do terreno de marinha, situado na.
'Avenida Atlântica nv 242, antigo 260,
esquina de Avenida Prado Júnior ..

ATOS DO
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1{: correspondente ao apartamen-

11~ n'"/ 1.002, em copacab ap'.1, no Es~

jade da Guanabara, c~nJ.orm~ proprotocolado !lo Ml~istérlQ da
Fazenda sob o numero 74.830,
dê
~esso

1965.

Brasíliá, 30 de novembro de 1966:

H5 9 da, Independência e 789 da Re

pútJl,ca.
fi. CASTELLQ

w

DECRETO N° 59.614 -

DE

30

DE

Autoriza José Ribemar Acácia de Lima a comprar pedras preciosas,

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

artigo 87, da Oonstdtuíçâo Federa! e
"tendo em vista o Decreta-lei nv 460,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo ·Único. Fica àutorizado o
cruadâo
brasileiro Josê
Ríbamar
acacio de Lima, residente em Mat-a. bá. Estado do Pará, a comprar pe-.
dras preciosas, nos termos do riecro.
to-lei ne 466, de 4 de junho de H~28,
ccnstttuíndo titulo destoa autorização
uma via autêntica do presente decreto.
Brasília, 30 de novembro de 1968;
145v d('l. Independência 'e 789 da aew
pública.
CASTELLo BRANCO

Rodrigues

DECRETO N9 59'.615 NoVEMBRO DE

DE

30 DE

1966

AprOva o Regulamento da Lei n 9 5.106,
de 2 de setembro de 1966.

o

H.

CASTELLO BRANCO

Eduardo Lopes Rodrigues

REGUL,:lMENTO DA: LEI N9 5.106,
DE 2 DE 8EI'EIVIBRO DE 1966

NOVEMBRO DE 1966

Btiuarao Lopes

Negócios da Agricultura c' da Fazenda.
Brasília, 30 d€ novembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
.

Severo Fagundes Gomes

BRANCO

Eduarao Lopes ROà1'igues

li.
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Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arü.

87; item I, da Constituição Federal,
decreta:
Artigo único. Fica aprovado' o Regulamento que com êste baixa, a3,')1nado pelos Ministros de Estado, dos'

Art. 19. As importâncias emprega-

r .; em florestamento e reflorestamen-

to a que se refere o art. 19 da Lei nc
5.106, de 2 de setembro de 1966, poderâo ser. abatidas ou descontadas nas
declarações de rendimento das pessoas físicas e jurídicas residentes ou
domiciliadas no' País, atendidas as
condições estabelecidas neste Regula-mento .
§ 19 As pessoas físicas poderão abater da renda bruta as importâncias
comprovadamente aplicadas em notestamento ou reflorestamento e seIativas ao ano-base do exercício :financetro em que o ímpôsto fôr devído, observado o disposto no art. 99 da
1.t:d nc 4.506,' de 30 de novembro de
19EH.
§ zc As pessoas jurídicas poderão
descontar do ímpôsto de rencla'1ue
devam pagar, até 50% (cínquenta por
cento) do valor do ímpôeto, as tmportãncías comprovadamente apücadas em tlorestamento ou reflorestamento, 'que poderá ser feito com f'-Bsências florestais, árvores frutíferas,
arvores de grande porte a relativas
ao ano-base do exercício financeiro
.em que. o ímpôsto fôr devido.
§ Sv O estimulo fiscal previsto no
parágrafo anteri-or poderá ser concedido, cumulativamente, com os de qU0
tratam as Leis ns. 4.216, de de maio
de 1933, e 4.869, de 19 de dezembro
de 1965, desde que não ultrapassem,
C'''' conjunto, o limite de 50% (clnquente por cento) do ímpôsto de renda devido.
§ 49 O dispêndio com rlorestamento e reflorestamento realizado no ano':'
base será considerado- investimento,
devendo ser registrado em conta es~,
pecífica, no atívo realizável das emô

prêsaa.
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§' 51? No cálculo do rendimento trtbutável previsto tio art. 53 da Lei n Q

4.504, de 30 de novembro de 1964, não

se computará o valor das reservas
florestais, não exploradas ou em tor-

Inação.

Art. 29 ss pessoas físícas ou rundicas só terão direito ao abatimento
cu desconto de que trata êste Regulamento desde que:
a) realizem o florestamento ou -eflorestamento em terras de que tenham justa posse, a título de propríe..
titio, usufrutuários ou detentores de
domínio útil ou de que. de outra rOI"ma, tenham o 11&0, inclusive como
locatários ou comodatários;
b) tenham seu projete prêvlamente
aprovado pelo Departamento êe Recursos Naturais Renováveis do Minis-

. térto .da Agricultura' (DRNR) ,

'C01tt~

preendendo um programa de niaúno
anual mínimo de. 10.000 (dez mllj
arvores;
c) o florestamento ou reftorestamenta projetados possam, à juízo do
DRNR, servir de base à explo-açãc
econômica ou à conservação do solo e
dos regimes de águas;
,
Art. 39 Para os efeitos de aaatímente OU desconto previstos na 1&1
n? 5.10-6, de 2 de setembro de 1966,
entendem-se como despesas de florestamento e reflorestamento as importâncias que forem aplicadas,' diretamente pelo contrfbuinte ou mediante
a contratação de serviços de terceiros, na elabcraçâo til., projeto técnico, no preparo de terras, na aquístção
de sementes, no plantio, na proteção
na vigilância, na admínístração de, V1'
veíros e florestas, 'e na abertura e
conservação de caminhos de servrccs.
§ 19 As importâncias diretamente
aplicadas pelo contribuinte nos serviços discriminados neste artigo abrangerão:
a) valor dos serviços técnicos, corno
fotografia, topografia, sondagens, de
, laboratório e outros de mesma natureza;
b) valor dos serviços pronastonaas
para a elaboração do projeto técnico,
c) valor da mão-de-obra e respectívcs encargos sociais;
.
d) .valor de matérias-primas' e materiais diversos, recipientes, embalagens, ferramentas e utensílios;

EXECUTIVO

e) valor dos gastos 'de manut€nç9.o
e operação dos equipamentos fixos e
móveis;
f) depreciação de equipamentos n ...
xos e móveis, de Implementes agnco.,
L e de outras imobilizações vmcuja,
das aos serviços de florestamento e
reflorestamento, tais como: galpó~s
açudes. canalizações para irrigação d~
viveiros, cêrcas e outros fechos de
áreas, semoventes e 'seus equípamejç;
tos;
g) prêmios de seguros;
h) impostos, exceto o de renda,
i) despesas com experimentação e
pesquisas dasonômícas, até O' Iímtte
d 5% (cinco por cento) da soma
das despesas das á!Jneas "a" a "h";.
í) despesas gerais, até o limite de
20% (vinte por cento), do valor gtobal das despesas de "a" a "i" refetidas neste artigo.
§ 29 As despesas de florestamento 6
reflorestamento, que forem realizadas
mediante contrato com terceiros. pu..•
ra a execução dos serviços dlscrímínados neste artigo, serão as constautos das faturas pagas 'pelo contríbuínte, observado o disposto no § 1Ç1 do
àrt.10.'
Art. ,4Ç1 As pessoas físicas ou rundicas que se proponham a fazer uso
das prerrogativas de que trata este
Regulamento, deverão inscrever-se. CO~
mo floresta.dores perante o DRNR,
através de suas Agências nos díver-"
80s Estados da Federação.
§ 19 Do pedido de inscrição constará
projeto técnico de florestamenta ou reflorestamento a ser ret,
to.
§ 29 O DRNR, ecos o exame e aprovaçâo do projeto, procederá à tnscrf.ção dando números de' ordem, com
indicação da Agência ínscrevedora, eXM
pedindo a respectiva "Ficha de jnacrtção de Plorestador".
Art. 5Ç1 O projeto técnico será eiabotado para o período de tempo necessário à formação da floresta e deverá conter os seguintes elementos:
a) titulo de propriedade ou doe posse
por prazo compatível com a natureza
do empreendimento;
.
b) planta topográfica da área tetal da propriedade, com indicação. dos
locais a serem florestados ou reflorestados;

°

ATOS DO PODER ExECUTIVO

c) planta de situação;
à) relatório sumário da sítuaçãe
em que se encontram essas áreas, com
indicaçÕes' sõbre a qualidade das ter...
ras natureza do terreno, clima, cursos
d'á~ua, vias de comunicação e 'prínciP~is espécies arbóreas existentes;
e) objetivo do projeto;
t) programa de florestamente :)11
reflorestamento;
g) processo de florestamento ou reflorestamento .adctado:
h) inversões necessárias à execução
do projeto; e
i) estimativa de custos totais ao
Dorestamento ou reflorestamento projetados.
§ lÇ1 Nenhum projeto de florestamenta ou reflorestamento será aprovado pelo DRNR se não- prever um
programa, de plantio mínimo de ]~
(um por cento) de essências "típícas
da região, especialmente das mais valiosas.
§ 2Ç1. No caso de árvores frutíferas
somente serã-o admitidos projetos -re~
lativos a plantios de espécies perenes
de porte nunca inferior a 2 (dois'_
metros, feitos em terreno com. íncll'nação máxima de 25Ç1, observados os'
. preceitos de conservação do solo.
,Art. 69. Dois ou mais contrfbuínt-es que satisfaçam índívídualmente os
requisitos da Lei no 5 ,106,de 2 de setembro, de 1'966, poderão solicitar suá
inscrição mediante a apresentação de
, um mesmo projeto técnico, desde que
.as áreas destinadas ao florestamento
ou reflorestamento sejam contíguas.
parágrafo único. Os' contrfbunrtes
abrangidos por um único projeto técnico ficarão inscritos "ex orrrcto- como norestadores ,
f';,
Art. 79. As emprêsas especíanzartaa
em florestamento ou reflorestamento
somente poderão executar mediante
'contrato os serviços constantes do presente Regulamento, desde que previamente inscritas no DRNR.
§ 19 Para o registro a que se retere
o presente artigo, será necessàrra a
apresentação dos seguintes documentos:
a) prova de existência legal e côpta
dos F-statutos;
.
b) nomes que compõem a Dueto··
ria;

c) nome do engenheiro agrônomo
ou engenheiro florestal habilitado e
responsável pela orientação técntca de
seus serviços. com - a respectiva declaração de responsabilidade prortssional ,
§ 2Ç1 Serão cancelados OS reetscos
das emprêsas que praticarem° atos
desabonadores do seu conceito.
§ 3Ç1 As irregularidades devem sei
objeto de processo regular de apuracao.
§ 49 Não serão aceitas, como comprovantes de despesas, para os efeitos
dr Lei nv 5.106, de '2 de setembro de
1966, as faturas de emprêsas não regístrada ou cujo registro tenha sido
cancelado.
Art. 8Ç1 O DRNR manterá serviço
cadastral adequado das pessoas- e em..
prêsas inscritas, dos projetos aprovados e das áreas em, florestarrrento ou
reflorestamento que lhe compete rrscallzar .
.

Art. 99 Para efeito do art. 39 da
Lei nv 5.106, de 2 de setembro de
1966, fica ínstitutdo no DRNR o .vOertificado de Despesas de Florestamen..
to e Reflorestamento", que expressará o valor a ser abatido ou -deseoma..
do nas declarações de rendimento das
pessoas ffsícas e jurfdícas, ressalvado
o disposto no art. 14 dêste Regulamenta.
Art. 10. O DRi'l"R somente poderá
.expedir o "certificado de Despesas
de Florestamento e Rerlorestamento'
a que se refere o artigo anterior a03
florestadores que possam comprovar
as despesas, realizadas. observada ale.
gfslação do Impôsto de Renda.
§ lÇ1 A comprovação das despesas
realizadas será feita mediante a apresentação de documentos das despesas
relativas a serviços que o contríbutnte executar diretamente, ou de tatu
ras, acompanhadas dos respectrvce
comprovantes, correspondentes ao pagamento de serviços contratados com
terceiros.
§ 2Q O. contrfbumte apresentará. requerimento do "certificado de nespesas de Florestamento e Refloresta...
menta" em 3 (três) vias ao DRJ.'{R.,
que lhe devolverá 2 (duas) com o numero' do respectivo protocolo.
§ '3Q AB pessoas física-s apresentarão
, requerimento do li certificado de Des~
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pesas de Florestamento e Refloresta..
mente" até 31 de janeiro de cada
ano, e as pessoas jurídicas até 30
(trinta) dias após a data do encerramente de seus balanços.
§49 Dentro de 60 <sessenta) dias
da 'data da entrega de cada requerimenta, o DR.NR emitlrá e expedtra,"
ao respectivo contribuinte, o "Certdficado de Despesas de Plorestamento
e Reflorestamento", provídencíanrto a
publicação de sua emissão no Díório

oncxa,
§

59 Os atos denegatórios de apro-

vacac de despesas, realizadas pelo contribuinte e apresentados ao DRNE
para expedição do "certificado 11a
Despesas de Florestamento e Refloreatamento", serão publicados no DiáOficial, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias da data da apresentação
de .cada requerimento.
§ 69 Dos atos denegatórios referido'> no parágrato-anteráor, caberá recurso ao Conselho' Florestal Federal,
dentro de 30 (trinta) dias da publícação dos mesmos no Diário Ottcuu,
Art. 11. Os "Certificados de nespesa.'; de P'Iorestamento e Refloresta-,
menta" serâo em duas vias, nominativos e intransferíveis.
§1'? Os contribuintes, para -rcuo
da dedução das despesas de florestamente ou reflorestamento no impôsto a recolher, juntarão às declarações do Imposto' de Renda as segundas vias dos "Certífícados de Desp.ê~
sas de Plorestamentc e Reflorestamente".
~
§ 29 Se o contribuinte fêa aplIca-'
çôes de florestamento ou refloresta-"
mente e até a data da apresentaçao
da declaração do tmpôst.o de Renda
nâo recebeu o "Cerbítfcadr, de ,D0,3-

pesas ae Plorestamenro e Reflorestamenta", poderá scncuer à reparttçac
do Impôs-o aa Renda a deducàc CO!'"
respondente mediante a juntada «e
t.ma. via do renuerlmentc referido no
~ 2" doart. 10, oeste Regulamento
deíxandó a >,pac·.i';fv) de lançar a
importância pleitea-ra.
§ 39 !\S r-nportâncias de de.spesaa
de florestamen ..o ou reflorestamento
ot;e afinal nâ; obtiverem aprovação
pelo DRNR, e que tenham sido deduzidas na forma do parágrafo an-.
tenor, não serão consideradas no caiculo .do ímpôsto devido e as díferen-
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ças do tributo deverão ser cobraaal!
C0n.1 multa d~ mora e correção rnone~
tária, a partir da data da entrega üa
declaração de rendimentos.
Art., 12. ~~t~and.o r-o-em apuradd'~
ap~.:t a expedtçãc «os "Certificados Ct~

Despesas de Piorestamento e :RBflo~
vestamento", mexat-r'óes ou eVlae-n_
tez Intuitos de 'fraude na. dOCUUHm_
taçà» comprovante das desp€sasa-e
tl_ol'.estamento ou reflorestarnennj serao cobradas as_ dlferenç.a.,: ao impôs_
to com, as sançoes específicas, Pl'eVl:,,~
tas na .legislaçãc do impósto de 1'1"11da além da correçã-o monetária,
Art.. 1~. O DRNR, sempre que apurar ou vIer. a conhecer de irr-~gula?i_
nades praticadas pelas pessoas físicas ou jurídicas beneficiadas com Os
incentivos fiscais previstos neste Re~
gulamento, comunicará o fato à renarücão d~ J?nI?ô~to de Renda a que
-istíverem jurisdícíonadas aquelas pescoas.
Ar-t. 14. O reconhecimento pejos
órgãos elo Ministério da AgricuH.ura
J8S despesas realizadas em t'h.'.'est,a'·
mente ou .eftorescamento não ex uuí
(1 competéncía dos órgãos do Impôsto
de Renda oc nsc-Jízaçác dos l",:'!:f01'1'.:lOS gastos.
Art. 15. As disposições da Lei. nv
4:.729, de 14 de agôsto de 1965, são
apltcáveís às pessoas físicas GU juudicas Que rizerem falsas declarncôea
para obtenção de favores ÜSC8)S concedidos pela Lei nv 5.10ô, d·~ 2 de seiembro de 1966.

Art. 1.6. As pessoas físicas ou jurfdicas que promoverem flcrestamento ou reflorestamento utü.zando 03
estimulosprevistos neste Regtüamento, ficam obrigadas, P."lIO prazo ce
desenvolvimento d3.S florestas conetant- do respectívc projeto aprovado,
D. procederem aos índtsoensáveís trat03 culturais dos plantios feítcs, Incíusíve de substituírem as mudas pjantades que, por qualquer motivo, deíXMplU de vingar, ressarvada a ocorrência de extinção total por caso fortuito,
Parágrafo umco, A ínobservâneta
da prática prevista neste artigo, oonsCatada através de vistoria téoníca,
obrigará o contribuinte a recolher a
difU ença do ímpôsto de renda .eatn-tante da perda do incentivo fiscal,
acrescida de multa de mora e corre-
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ção :r;~o;J.~tária, previstas na legislação
dI tr;butO.
Art. 17. As áreas flor~1tada.s cu r encrestadas com os estímulos conred'i), pelo arr jc da. Lei L1;" 5.10'3, de
2 \i~ setembro de 1966, ficam vinculad;;l-3 ao DR.1'\H. para efeito de sua extjhração, cbngando-s;::' os proprietários a manter u-n regIstro dessas areas
onde escriturarão as alteraç~es, que
venham a sofrer pela exploração, P(!IO
reflorestamento, pela ~til~ziLÇ~O para
outTuS fins _ou sua extinção por causas naturais.
parágrafo único. A exploração das
áreas florestadae ou reflorestadas a
quo S~ refere êste artigo semente pode'."á ser feita mediante plano- aprofado pele DRNR, em. que fique e01l1cravado que a exploração da flores ..
ta ntende aos requisitos da letra "c"
do art. 2Ç' da Lei lJ9 5.105, de "2 ele
setembro de 1966.
Art. 13. .As emprêsas espectalízadas em florestamentOJJ,l reflorestamenta só poderã-o divulgar dados técnicos e econômicos per-mentes a SIlvícultura, .com fins elucidativos e de
propaganda, desde que previamente
aprovados pela autor-idade florestal
competente:
, art. ,19. O DRl'-."'R, mediante couveníc poderá delegar as atrtbuíçôcs que
lhe são conferidas' neste- Rugulamento aos Serviços Florestais Estaduaía
lt~gà1mente organizados, mediante SlI
nctreeêo dos respectivos Governadores de Estad-O.
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DECRETO N9 59'.616. -

DE 3D DE

NOVEMBRO DE 1966

Outorga à Companhia Central Brasi~
leira de Fôrça Elétrica, coecessec
para o aproveitamento oroarceevco
da energia tuarouuca de um tt €Cn0
do .Rio Doce, nos murucipíos D:él
Baixo Gusinâas e Aimorés, respectivamente nos Estados do f!;s:tJirtto
Santo e Minas Gerais.

o Presidente da República, usanco
da atribuição que lhe confere o artago
87, inciso I da cónsntutcãc e nos têrmos dos artigos ieo, letra e, 1;'0 e 1{l4
letra b do Código de .águas (Decrete
ne 24.643, de 10 de julho de 1934)
decreta:

Art. 19 E' outorgada à Oornpannra
Central Brasíleíra de Fôrça Etétrlce.
concessão para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica co trecho do Rio Doce definido por 2.350 rr,
(dois mil, trezentos e cinqüenta metros) a montante elO. HlO m «tez mu
e cem metros), a' jus ante da -onfluenera do Rio Guandu com o Rio Doce .
medidos pelo eixo do rio e SitlJ8.-.!-'.J
entre os municipios de Baixo Guandu e Aimorés, respectivamente nos
Estados do Espírito Santo e ,'./.I-in:?'.s
Gerais.
§ I'? A energia produzida se desJ:;!!J~"
ao serviço público de energia eiét-rce
para o fornecimento 3, ZO~1.:::l (te ate
tribuíçâo da concessionária, ou supre
menta de outros concessionários quanArt , 20. Para os efeitos da apücado aut-orizado.
çào da Lei n'' 5.106, de 2 de setembro
de 1966, as pessoas que rtzerem a sua
29, Após a prévia aprovação OG:1
Inscrição, nos termos dêsta Regularespectivos projetos pelo. Mímstro C;;11l
mento, e tiverem os seus projetos
srtnas e EUeygj.a, a conccsstonarra 1'0'·
aprovados até 31 (trinta e um! de
dera estabelecer 'o sistema de trane
dezembro de 19$6, poderão requerer
missão necessário, na torma da Jetre,
o "Oerttfícado de Despesas de FIo: e 0.0 art. 151 do Código de Aguas ,
reatamento e Reflorestamento" CO:l~
Art. 29 A Jndenízaçao dos p1'8JUr
respondente às despesas realizadas
eos decorrentes da ínunnação da' ustdesde a data da publícaçâo da referída Ler.
na hidrelétrica construída pela Emprêsa Hidro Elétrica Lutzow S. A.
Art. 21. fite' Regulamento entrara
no rio Guandu, .município de Baixo
em vigor na data de sua publtcaçâo.
Guandü, Estado do Espirtto ea»to.
Brasília, 30 de novembro de 19li6~
conforme o autorizado no Decreto nv
~45Çl da Independência e 78Çl da Re
38.3135, de 13 de março de IO;:'ô, será
pública. -:- Severo Fagundes G')mes
de exclusiva responsabilidade da Com..
Ministro da Agricultura - Eduardo
panhia Central Brasileira. de l"ôrça
Lopes Rodrigues, Ministro da Fazenda.
~
Elétrica.
w

•

ê

w
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§ lQ O reconhecimento das despes-e
de indenização, como investimento t!
remunerar, ficará na dependêncía de
cumprimento do disposto a respeito,

na legislação em vigor.

'

§ 2Q A Companhia CBl1t!'9,1 BraSJ'

leíra de Fôrça Elétrica fica obrigada
suprir a Emprêsa Hídro Elétreca
Lutaow S. A. com 1.369 kW em po-

de fínd..a. r o prazo de vig€ncla,
.'
ccncessao, sob pena de seu
da'
ser Interpretado como desistê~~~nCl(]
renovaçao.
. ua.
Art. 89 O presente decreto
em vigor na data de sua publ! ent!a,
revogadas as dlsPoslçoes em c;cn·tçaç,
no.
rá, ..

/1

tencía firme, faturando a energia '"'W
trtca-conforme as tenras a serem til,.
xadas pelo Mínfstérro das Mina:'! ~
Energia.
§ 3Q As condições de efetívacao

pública.
H.

CASTEI,LO BRANCO

Mauro Thibau
Uv

s.tprrmento de energia e paralisação
das instalações a serem Inundadas
serão objeto de acordo entre as concessionárias interessadas, sunmetiuo à
apreciação do Departamento Nacional
de Aguas e Energia, em tempo hábil.

Art. 3" A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Códi-

go

Brasília,' 30 de novembro de 1966
Independência e 789 da ::Re~

.1~59 . da

de Águas (Decreto n9,24;643 de

1(1 de julho de 19,34), leis subseqüen-

tes e seus regulamentos.
ArL 49 A concesaíonáría concluíra ao; obras nos prazos fixados ,TIO
despacho de aprovação dos projetos"
executando-as de acôrdo com os
mesmos, com as modificações que forem autorizadas. se necessártas,
§ 19 A concessfonáría ficará sujeita à multa díàrfa de até Crg 200.000
(duzentos milvcruzeíros) , pela 'inobservância dos prazos fixados. na forma da legislação de energia elétrica
em vigor e seus regulamentos,
§ 29 Os prazos referidos neste arngo poderão ter prorrogados por ato

do MÜ11stro das Minas e mnergra.
Art, 5.9 A presente' concessão vlgorara pelo prazo de 30 anos.
Art. 69 Findo, o prazo de concessão,
os bens e instalações que no mornento, existirem em função dos ser.,
viços concedidos, reverterão à Uníão.
Art. ,79 A concessionária poderá re~
querer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vie-.
rem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A ccncesstonana
deverá entrar com o' pedido a que se
refere êste artigo até 6 meses antes

DECRETO N' 59. 617 ~ DE 30 DE
NOVEMBRO DE 1966
Aprova a alte-ração introduzida 1lOS
Estatutos da Esperança Companhia
de Seguros Gerais, reiatina ao au~
. menta da- capital social.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artlgo 87 inciso I, da Constituição, e
. nos têrmos do Decreto-leí nv 2.063
(1e7 de março de 1940 decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da Eaperança Companhia de Seguros Gerais"
com sede na cidade do Rio de Janel-:-0. Estado da Guanabara, autorizada.
a funcionar pelo Decreto nv 38A57, de
28 de 'dezembro de 1955. relativa. ao).
aumento do capital social de
,;
Cr$ 10.000.000 (dez milhões de cru,
zeíros) para Cr$ 35.000.000 (trinta e
cinco milhões de cruzeiros), conforme
deliberação de seus. acionistas em Aseemblélas Gerais Extraordinárias, rea,
Jízadas em 30 de abril e 22 de novem, bro de 1965.
Art. 2\1 A Sociedade continuara Integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes ou que venham a .
víeorar, sõbre o objeto da autortzaçãc
a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 30 de novembro de 1966:
145c da Independência e 789 da RepuJJUca.
j

I

H. CAS'TELLQ BRANCO

Paulo E. Martins
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DECRETO N9 59:618 -
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'DE 30 DE NovEMBRO DE 1966

Concede à The t.onao« As~urance autorização para aumentar o capital
destinado às suas operações de seguros no Brasil.

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei numero
2.063, de 7, de março de 194.0, decreta:
Art. 19 F.: concedida à 'I'h- London Assurance. com s~de em Londres,
IngJaterrb, autorizada a funcionar no Brasil pelo Decreto nc 14.548, de 16
de dezembro de 1920 autorlzacão para aumentar o capital destinado às
suas operações de seguros no Bl'a.S11 de Cr$ 15.000.000 (quinze milhões de
cruzeiros) ~ara Cr$ 79.000.000 (setenta e nove milhões de cruzeiros) , por
rõrce da LeI no 4,357, d2 16 de jUÜ\C de 1964.
,
Art, 29 A. Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos
regulamentos vigentes, O? que venham a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquele decreto.
Brasilla. 1'? de dezembro de 1966; 145 da Independência e 789 da
. República.
H,

CASTELLQ BR/,NCO

ruuio

Egydio Martins

DECRETO N9 59.1319 .- DÊ 30 DE NOVEMBRO DE 1966
Aprova a alteração introduzida nos Estatutos da Companhia. Real de Seguros, reuiuoa ao aumento do capital social.

O Presidente da. República, mando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constltutção. e nos têrmos do Decreto-lei nv 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
. Art. 10 Fica aprovada a alteração introduzida nos Estatutos da Companhia Real de Seguros com sede na cidade do- Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara, autorizada a runc.onar pelo Decreto no 40.600, de 27 de
dezembro da 1956, relativa aoz.umento do capital social de Ct'S 75.000.000
(setenta e cinco milhões de cruzeiros): para Cr$ 105.000,.000 (cento e cinco
milhões de cruzeiros) conforme delíberaçâo de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, realizari.. . em 6 de novembro de 1964,
, Art. 2'? A Sociedad"· continuará integralmente sujeita às leis e aos
regulamentos Vigentes, OU qUE' venham a. vigorar, sôbre o objeto' da- autoriza:çaoa que alude aquêle decreto.
Brasília, 30 de novembro de ~H66;' 1459 da Independência e 789 da República,
li,

CASTELLQ BRANCO

Paulo EQlJdio Marttns
DECRETO N? 59. 620 - DE 30 DE
NOVEMBRO DE 1966'
Abre, ao Ministerio da Fazenda,
o
crédito, suplementar de
.
Cr$ 400.000.000, para atender' flS
despesas com o pagamento de Sauuio-Famítia,

O Presidente da República, usando
das atríbuíções que lhe contere
o

item I, do artigo 87 da Constituição
Federal e dá autorização contida no
artigo 13, da Lei 119 4.900, de 10 de
dezembro de 1965, decreta:
Art. 19. Fica aberto
Ministério
de. Fazenda o' crédito
suplementar
de
Crô. ,400.000.000
(quatrocentos
milhões de cruzeiros), para atender
as despesas com o pagamento de Salário-Família, em rerõrço de dota-

ao
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orçamentária abaixo especiríca-

da:

4.0'7.00 - Mrnistéríc d>a Fazenda
12 - Direção Geral da Fazenda

Nacional
11 ~ Serviço' do Pessoal (Encargos Gerais)
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.5.0

tes

Transferências Corren~

a. 2. 5. O ..:.....- Salárío-Famtlía
1) - Pessoal Civil -

crs

.

400.000.000.

Art. 29 O crédito suplementar de
que trata o artigo anterior, será registrado e distribuído pelo 'I'ríbunal

de Contas ao Tesouro Nacional
Art. 3<). astc Decreto entra em VL
gor . na .data, de sua publicação, revcgadae as dísposíçôas em contrário,
Brasília, 30 de novembro' de 1966;
145\' da Independência e 789 da Repúultca..
H.

CASTELLQ BRANCO

Eàuarâo Lopes Rodrigues'

DECRETO N'? 59.621 - DE 30
NOVEMBRO DE 1966

DE

Iâ mistérío lia Fazenda. Abertura

de
crédito especial de eis 62. 7D4. 650;
pfJ.l'G, atender ao curnorimento de
aecisão unánime
Supremo Tribunal Federal.

ao

o 'Prestdsnte da República, usando das atribuições que lhe 'eontere o
avtigc 37, número l, da Ccnstttuíçào
Federal, da autordzaçâo contida 'no
artigo IQ da Lei n Q'5,113, de 22 de
setembro de 1966 e ouvido o 'I'rtbuna.í de Contas da União, como pre,
ceítua o artigo 93, do Regulamente
Ge':al de Contabilidade Pública, deereta:

..An. 19. É aberto pelo Ministério
da Fazenda, o crédito especial de ,.
CrS 62.704.650 (sessenta e dois mrlh6E\S, setecentos e quatro mil,3etsoentcs e cinqüenta cruzeiros), para
atender ao pagamento de percentagens aos Procuradores da República,
lotados em Brasília, em cumprrmente de decisão unãaime do Supremo
'I'ríbunal Federal proferida no eaan,
dado de Segurança nv 15, 24~, de 1965.
Art. 2Q.

O crédito especial a que

se refere o artdgo precedente será
regístradc pelo 'I'rfbunal de Contas

EXECUTIVO

da União e distribuído ao TeSOuro
Nacional,
Art. 39. gste Decreto entra em t,
gcr na da ta da sua publicação. VI .
Art. 4° Revogam-se as disPOSicões
em contrário
. ,
Erasilia,30 de novembro de 1966'
1459 da Independência e 78Q da Re:
. púnhca.
:FI,

CA8T:t>LLa BRANCO

Carlos Medeiros Silva;,
Eduardo Lopes Rodrigues

DECRETO N9 59.622 - DE 30
NOVEi\t3RO DE 1966

DE

Abre ao Ministério da Fazenda o cré,
dito suplementar de Cr$ 654.845~OOO
em retorço. a dotação orçamentária
que especifica,

O Presidente da República, no 1130
das atribuições que lhe confere o
Item I do artigo 87' da Constituição '
Federal e usando a autorização contíde.. no artigo 13, da LE-i nc 4.900, de
10-12-65 e
ouvido o Tribunal de
Contas da Uníâc decreta:
Art. I'?. Fica aberto ao Mlnietérto
da Faz.e-nda o crédito suplementar de
Cr.s 654.845.000
(seiscentos e emqüenta e quatro milhões, oitocentos
e ouarenta e cinco mil cruzeiros).
em' rerôrço a seguinte dotação orcamentàr'ía:

Leí nv 4.900, de 10 de dezembro de
1955
4.07 .00 ~ Ministério da Fazenda
4:.07. 22 ~ Diretoria da
Despesa
Púbítca (Encargos Gerais)
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correutes
3.2.5.0 - galárto-Famílía

Art. 29. O crédito suplementar de
que trata o er tígo 1° será autcmàttcamente registrado pelo Tribunal de
Contas da Untâo e dlstrtbuído ao
Tesouro Nacional.
Art 39. sete decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, ~:e'
vogades as díspostçôes em contráno.
Brasfha. 30 de novembro de 1966:
1459 da Independência e 789 da Repúbüca ,
H.

'

CASTELLO BRANCO

tcmuirao Lopes Rodrigues
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Art. 29 O concessionário da autorlzaçâo fica obrigado a recolher, aos
cofres públicos, na forma da lei, Os
unrao,
.
ríza Mineraçáo Lagca Grande' tributos que forem" devidos
Af2~nada Cf .lavrar ~zneno. de terro, ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Municzpzo de BTumadmho, EsCódigo de Minas.
~dO ·de Minas Gerais.
Art. 39 Se o concessionário da autoO presidente da República, usando
rização não cumprir qualquer das
da atribuiçáo que lhe ~on~e!e o arobrigações que.. lhe incumbem a autigo 87, nv I, d~ con?tlt.~lçao e nos
torização de lavra será declarada catêrrnos do jjeereto-leí :r: .. 1.985, ~e
duca .ou nula, na forma dos artigos
29 de janeiro de 1940 (Código de ·MI37 e 38 do Código de ~inas.
nas), decreta:
.. Art. 49 As propriedades vizinhas
Art. 1Q Fica autorizada. a Mineraestão sujeitas às servidões de solo e
ção Lagôa Grande Limitada, a lavrar
subsolo para fins de lavra, na forma
minério de ferro, em terrenos d~ sua
dos artigos 39 e 40 do Código de Mtpropriedade, no lugar denominado
nas.
gerínha, distrito de Piedade de _PaArt. 59 O"· concessionário da auto..
l'aopeba, m~icí-pio de. Br?-madl~ho,
rrsaçâo será fiscalizado pelo DeparEstado de Minas oerais, numa area
temente Nacional da produção Mide'trinta e um-hectares (31 na), deneral e gozará dos favores discrimilimItada por um polígono Irregular
nados no art. 71 do mesmo Código.
que tem um yértice a mil .duzentos
e setenta e. doís metros (1,2-72 mj , no
Art. 69 A autorização de lavra terá
rumoverdadeil"o trinta e cinco graus
[J0l' titulo êste Decreto, que será
e vinte e seis minutos sudoeste ....
transcrito no livro próprio de Regís(359 26' SW), do marco Geodésico cotro das Autorizações de Lavra, após
'locado no Alto da Serra da Mcéda e
os lados a partir dêsae vértice, os o pagamento da taxa d-e seíscentcs
e vinye cruzeiros (01'$ 620) .
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setecentos e dez metros
Art. 79 Revogam-se as disposições
(710 m) , trinta e cinco graus e vinte
em contrário.
e seis minutos sudoeste (35926'SW);
Brasília, 30 de novembro de H166;
quatrocentos e dez metros (410 m) ,
1459 da Independência e 789 da Re·
vinte e nove graus e quarenta e cinpública.
t;O minutos noroeste (2S? 45' NW) ; trezentos e setenta .e, cinco metros ...
H. GASTELLO BRANCO
(375 m) , quinze graus e trinta minuMauro Thibau
tos noroeste (l5 930'NW); duzentos e
quarenta metros (240 m) , sessenta e
três graus e trinta minutos nordeste
DECRETO N9 59.6-24 - DE 30 DE
(63930'NE); quinhentos e cinqüenta, e
cinco metros (5-55· m) , sessenta e quaNOVEMBRO DE W56
tro graus sudeste (649SE) - ESta autorização é outorgada mediante as
Aprova as alierações introduzidas nos
Estatutos da Companhia de Segucondicoea constantes do parágrafo
ros Liberdade, inclusive aumento do
uníco do art. 28 dó Código de Minas
capital eocuü,
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras
Constantes do mesmo Código, não exo Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
pressamente mencionado neste Decreto.
artigo 87, inciso I, da Constituição,
e nos têrmos do Decreto-lei número
Parágrafo único. A execução da
2.063, de 7 de março de 1940, depresente autorização fica sujeita às
creta:
estíptilaçôes do- Regulamento aprovaArt. 19 Ficam aprovadas as altedo pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de
'fevereiro de 1963 e da Resolução nv 3, rações introduzidas nos Estatutos da
de 30 de abril de 1965, da Oonussáo
Companhia de seguros Liberdade,
Nacional de Energia Nuclear.
com sede na cidade do Rio de .raDE0RE'J;O N9 59.623 ,

NOVEMBRO DE·

DE

1966

30 DE
.

à
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neiro, EStado da Guanabara, autorízada a funcionar pelo Decreto núme-

munerado pelas Eco..
normas Administrativas, entre novembro
de 1954 e dezembro
de 1955 (l?roc. ..,.'.

ro 14.760, de 15 de fevereiro de 1944,

inclusive aumento do capital social
, de '. Org 18.000.000
de cruzeil'os) "para

(dezoito milhões
Cl"$ 306.000.000

(trezentos e seis milhões de cruzeiros), conforme deliberação

de

seus

MF··291.122-59)
~)

acionistas' em Assembléías-Gerars E.':::traordínártas, realizadas em 12 de outubro de 1964 e 1{) de .dezembro de
19.a5.
Art. 2(1 A Sociedade continuará in-

tro da Fazenda - Recursos destinados a
atender despesas com
a doação de casa própria a expedicionários
tnválidos.e nerdeíros,
de acôrdo com a Lei
11 9 2.378, de 24 de de-:

a vigorar, sôbre O objeto da autoriza-

çâo a que alude aquele Decreto .
Brasília, 30 de novembro 'IA 19õ1:i;
1459 da Independência e 78? da República.
CASTELLO BRANCO

Paulo E9ydio Martzns

DEORETo

N9 59.625 - DE
DEZEMBRO DE 1966

zambro de 1954 (Processo MF 258.508-58) . 60.000.0UtJ

19

D]:;

3)

xbre, pelo Ministério da Guerra, o crédito especial de Crê 82.621. 795, para
os fins que especifica.
O Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o Art .
87, íncíso I, da .Constituíçâo, e da autorização contida na Lei no 4.935, de
l rl de março de 1966, e tendo ouvido
o Tribunal de contas da -União, nos
têrmos do artigo 93 do RegulamentoGeral de Contabilidade pública, deereta:
Art.. 19. Fica aberto, pelo Min1st,éno _da Guerra, o" crédito especial de
Cr$ 82.621. 795, (oitenta e dois milhões, seiscentos e vinte e um mil, setecentos e noventa e cinco cruzeiros),
destinado ao atendimento das despesas a seguir indicadas:

Aviso ri.v 544-COSEF'
WO, de 13 de outubro
de 1959 e remessa U'"
4 .112, de 22 de janeiro
de 1960, do Chefe de
Gabinete do Ministro
da Fazenda - Recursos destinados ao R:-tendímentc das despelias de pagamento do
Abono Especial Temporário ao, pessoal re-

Recursos destinados
ao pagamento de despesas referentes. à talia de pavimentação
incidente no imóvel
pertencente ao H Ou
Alegrete,
realizadas
pela Prefeitura Municipal de Alegrete, SO'"
licitados pelo Diretor
do H Gu Alegrete Prot.
16.575-60-GM3599-60-COSEF ..

Despacho em

n.c

Ofício

9.&63-116-AOab Min, de 28 de
[ulho de 1960 , .. '",
1)

crs
1)

20.00D.OOD

(S1), de 20 de setembro de 1958 e remessa
a/n.o, de 25 de fevereiro de 1959, do Chefe
de Gabinete do Minis-

tegralmente sujeita às Ieís e· '.l,OIS regulamentos VIgentes, ou que v-nnam

H.

.i. ..

rexpedtente resultante
do desdobramento do
processo originário do
Aviso n'? 445-COSEF

GR

47.470

destinados
ao pagamento de despesas referentes, ~ texa de pavimentação
incidente no imóvel
pertencente ao lJep • ~
RAM-3, realizadas pela Prefeitura Municípal de Pôrto Alegre,
solicitados pelo C()-oo
mandante da 3~ aegião ·Militar ~ Prat.
Recursos

32.740-59-.GM 138-60-COSEF -

•..•
D ...

pacho em ofício n(t ..
3.507-D-6-Gab Mín,
de 8 de março de 1960
5)

Recursos destinados
ao pagamento de des-

27.144

ATOS

no

Ponm ·ExECUTIVO .

feitura Municipal de,
Curitiba - prot
_

pesas referentes à tade pavimentação
incidente no Imóvel
pertencente ao 19 Gp(;
A cos-a, realizadas
pela ·Prefeitura Muníeípal de Santos, solicitados pelo Çoman ~
dante do 19 GPt A
cos-a - prato n9 •.••

xa

23.077-59-GM - ••••
4 ..'S7-59-COSEF
Despacho de 10 de setembro de 1959 ..... ;
6)

3.002-60-ClTh" -.
I. 28&-60 - COSE]," -Despacho de 16 de
abril de 1960
~ .
~)

!l.122

Recursos
destinados
ao pagamento de despesas referentes à taxa de pavimentação
incidente no .ímóver
p'ertencente·à ~~ DL,
realizadas pela Prefeitura Municipal de
ponta Grcssa.. §olWi.
tados pelo Prefeito
Municipal de Ponta
Grossa - Prato ....
34.418-59-Gi.. .l -

1.023-60-COSEF

Despacho em

Recursos destínadoa
ao pagamento de despesas referentes a ilu-

ô

13.922-59, 33.329-59 ClM -- 3.636-59•••••.

B.965-59-COSEF - ..
Deep acho em Oficio

Oficio
39.200

7) Recursos
destinados
ao pagamento .de índenização ao cidadão '
Reinaldo Arantes Neves, referentes aos danos causados em une
baminhâo de sua propriedade, em virtude
de estouro de cavalhada- do Exército, em
1959 - Prot, .....•

n9

4.576~D-6-A-Gab

Min. de 30 de março
de 1960 .. ;
'
to) Recursos
destinados
ao pagamento de índenízaçâo ' à Estrada.

5.9-BiJ

de Ferro Qentral do
Brasil; rererentea-aos
danos causados pelas
explosões havidas' nos
paióis de -Deodoro em
1958•. solicitados pelo
Exmo. Sr. Ministro
da Viação e Obras PÚblicas - ProL .....

9_355'-60~CXThQ ....
1.3 in-60-COSEF _..•

Despacho de 30 de.
abril de 1960 .-.....'..
8) Recursos
ãcstanaooe
ao pagamento de despesas referentes à
contribuição de melhoria, limpeza e calçamento e taxa de pavimentação incidentes
no imóvel pertenceute à Fábrica de Curi ~
tiba, realizadas pela
Prefeitura . Municipal
de CUritiba, que não
tem sido pagas desde
1948, solicitados pela
Procuradoria da PI'e:-

\J

minação, fôrça' motriz
e gás e telefones, da
Administração dos Estabelecimentos Ministro .Mallet, realizadas
pelas Companhia Tel~f
n i c a Brasileira,
Société Anonyme du
Gaz do Rio' Q-e Janeiro e Companhia de
carris, Luz e Fôrça do
Rio' de Janeiro, sollcttados pelo Chefe dos
serviços de Admínístração dos Estabelecimentos Mal1et - Prot

o

n« -3A:88-D-6-Gab Min
de 8 de março de 1960

406.744

4.080-50-GM - ••.••
7.256-59-COSEF _ ..

750.000

Despacho em Oficio

nv

i.987-D6~A

- Gab . .
Min. de B de abril de
1960 .
.11)

Recursos destinados
ao pagamento de. venCImentos devidos a servIdores civis oriundos
da "Empreza Lum..
ber", solicitados pelo
Chefe do Campo de
Instruçao Marechal Hermes c--, prato
24.798-58-GM - ••••
5.206-57-COSEF - ..

~6d.3"
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Despacho em Ofício •
nc 8.817-D6-A·Gab .'
Min. de 9 de julho de
1960
.
TO

ta' 1 ... " .....

5"'t3.81v
82.621.1'91)

Art; 2"' ... O crédito de que trata o
Artigo 19' será automàtícamente registrado e distribuído ao 'Tesouro Nacíonal pelo Tribunal de Contas da

trmae.

Art. 39. O presente decreto entrará em vigor- na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 19 de dezembro de 1966;
14.:59 da Independõncía e 789 da República.

reíro de 1963 e da Resolucáo vcv S: d(~
30 de abril de 1965, da Comissão Na-

cíonat de Energia Nuéle(l.r .
ArL 2º O título da autoflzaçao

.

Q6·l,.',~Snt~c~

pesquisa, que será uma via
dêste Decreto, pagará a taxa de mil

H. CASTELLO BRANCO

Ademar de Queiroz
Eduardo Lopes Rodrigues

DECP...ETO N'!.59.62ô - DE IQ
DEZEMBRO na 1966

quarenta e ?ito metros <1,748 m) , cín,
quenta e seis graus vinte minutos sudeste (56º 20' SE); setecentos e cín,
quenta e oito metros (758 mj , setenta
e quatro graus, sudeste (74º SE), tnil
quatrocentos e oitenta e três nietrÜl1i
(1,483 m) , trinta e, três graus tl'iuta
minutos noroeste (339 30' NW>, O
sexto e último lado é o segmento rf'~
tilíneo que une a extremidade do
qumto lado descrito ao vértice de-par_
tida .
Parágrafo único.
A execução <la
pr~sente ~ autorização fica, sujeita às
estipurações do Regulamento ap1'.'0vado
pelo Decreto no 51,726, de 19 de feva,

DE

Autoriza o cidaàao brasileiro Edmundo Ribeiro da Costa a , pe'squisar
amianto e minério de manganés no
munic'ipio de Pilar de Gctcs, Estado de Goiás.

o -Presidente da República, usando

da

atribuição que lhe confere o artégo
87, nv I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei no 1. 985, de 29 de janeíro de 194.0 (Código de Minas), de-

ereta:
Art , 19 Fica autorizado o cíoecao
brasileiro Edmundo Ribeiro aa : ;OSU\
~~ pesquisar
amianto e mmérto C€
manganês ern terrenos de propriedade
de José Ribeiro no lugar denomtnadc
'Fazenda Caracol ou Baixa da Serra,
distrito E' mumcípío de Pilar de GOiás.
Estado -de Goiás, numa área de cento
e quarenta e quatro hectares \144 ba},
delnrutada por um polãgono u'regular,

que tem um vértice a duzentos metros
(200 mj , no rumo magnético de doze
graus sudoeste (l29 SW), da barra do
Córrego das Figuras no Ríc-Tucàmbt.
1'(1, e os lados a partir dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: oitocentos e noventa e.
seis metros (896 mj , oitenta ~ seis
graus. sudoeste (869 SW); seiscentos
e oitenta e dois metros (682 m) , ctnquente, e oito graus vinte minutos sudoeste (589 20' SW); mil setecentos e

quatrocentos € . quarenta cruzeIros
<Cr$ 1.440) e será válida por co», I:/.)
anos a contar da data da tranSr:l'!.'1f:30
no livro próprio do Registro das A1..l.~
tcrfzações de Pesquisa,
Ar t. 39 Revogam-se as dlSPOslçOeh
em contrárto.
Brastlía, 19 de dezembro de 1966'
145° d,a Independência e 78º da Re:
pública,
H. CASTELLO BaANC()

Mauro Thibau

DECRETO ,Nº 59.627 - DE l°
DEZEMBRO DE 1966

DE

Transfere da comiannia de Eletrificação centro-Norte do ceará para
a companhia de Eletrificação RU-'
Tal do Nordeste, concessão para
distribuir energia elétrica,

O presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
artigo 37, inciso I· da constH"J.I\/ao e

nos termos dos - artigos 10 do Decre-:
to-Lei 110 2,281, de 5 de jm1110 de
1940, 89 do Decreto-lei no 3 .163, de
25 de outubro de 1941, e 59 do Decreto-Iei nc 852, de 11 de ncvembrc
de 1938, decreta:
ArL 19 Fica transferida para a
Companhia de Eletrificação Rural do
Nordeste a concessão para distrtbutr
energia elétrica no Município de Qu1seré, EStado do ceará) de que (:> uitu[ar a Companhia de EletrificaçM
centro-Norte do Ceará em virtude <10
I
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tígo 87, item I, da Constituição Fe'Decreto nv &2,596, de" 1 de. outubro
deral decreta:
de . 196'3, ficando autol'lzad~ ~ construir 'os sistemas de transmissão e de
Art. 1Q Fica alterada a redação
\distribuição que se tornarem necesdo § 29 do art. 4'?, do Decreto nÚM
.sário s .
mero 59.033-A, de 8 de agôsto de-1966,
Parágrafo único. Em portaria do
que passará a ser a- seguínte;
Ministro das Minas e Energia, após 'a
Os representantes
da Fundação
g,provaçáo dos projetos, serão deterAçucareira do Nordeste, e dos órnünadas as características recnícas
das jnstalaçõea.
gãos de classe' referidos na parte fi ..
Art. 29 A concessionária deverá aanàl dêste artigo, participarão dos detIsfazer as seguintes condições:
"bates do conselho, sem direito a
I - submeter à aprovação do Mtvoto.
n1stro das Minas e Energia, em, trê.:l
(3) vias, dentro do prazo de um (1)
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publrcaçâo,
ano, a contar da data' da publicarevogadas as disposições em con ção dêste decreto, os estudos, projetrário.
tos e orçamentos relativos as novas
Jnstalações.
Brasília, 1 de dezembro ele 1966;
11 - Assinar o contrato díseíplmar
145Q da Independência e 789 da Repúua concessão dentro de trinta (30)
blica.
dias contados da publicação do d.esH. CASTELLo BRANco
paohc de aprovação da respectiva míuuta pelo Ministro das Minas e jznerJoão Gonçalves de souza
gía.
.
In - Iniciar e concluir as obras
l1C>S prazos que forem marcados pelo
DEORETO N9 59.629 - DE 19 DE
Ministério das Minas e Energia, exeDEZEMB.RO DE 1006
cutando-as de acôrdo com os projetos
Aprovados e, com as modificações que
Ratifica disposições legais sôbre o
torem autorizadas, se necessárias.
Sertnço ele Loteria do Estado !to
parágrafo único. Os prazos referiPiaut.
dos neste artigo poderão serprotiogados' por ato do Mtmstrc das Minas
O presidente da República, usando
e Energia.
da atribuição que ~ lhe confere o ar.,
Art. 3'? As tarifas, de fornecimento
tigo 87, número 1, da Constdtuiçãõ
,de .energia elétrica serão fixadas c ceFederal e nos têrmos do artigo 39 do
vistas trienalmente pelo Departamento Nacional de Águas e Energia, do
Decreto-lei n Q 6.259, de 10 de reverei.Ministério das Minas e Energia, CDm
ro de 1944, bem como o que consta
a aprovação do respectivo Ministro.
do processo fichado no Ministério da
Art. 4'?~ste decreto entra em viFazenda sob o nc 229.929-06, decreta .
.gor 'na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 1Q Ficam ratificadas as diS...
posições da Lei nv 2.749. de 19 d8
'Brasília, 19 de dezembro de 1966;
setembro de 1966, do Estado 'lo Píatn,
1459 da Independência e 789 ria Reque dispõe sôbre a exploração do
.pública.
Serviço .de Loteria diretamente pejo
H. CASTELLO BRANCO
seu Govêmo.
.
Mauro Thibau
Art. 2'? nste Decreto entrará em Vi..
gor na data de sua pubüccão, revo ..
DECRETO N.9 59.628 - DE 1 DE
gadas as dísposíçôea em contrário.
DEZEMBRO DE 1966
. Brasília, 19 de dezembro de 19,66;
.AltêTa a redação do § 29 "do art. 49 , 1459 da Independência e 789 da Re(lo Decreto n 9 59.033-A, de 8 de
pública;
..
açõsto de 1966, que cria o GERAN
O presidente da República,usando
das atribuições que lhe confere o ar-

H.

CAS~LO BRANco

Eeluardo· Lopes Rodrtgue3
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DECRET9

N9 59.630 _. DE

19

DE DEZEMBRO DE

1966

Decla!a prioritá.ria ao .d'~l:em:ol'l?i1Y~ento do Nordeste, para efeito de isen_"
çao de quaisquer l.npOt.tos e taxas teaenus, a importaçáo dos equ:..
pamentos novos, ,sem .s!milar nacional registrado, neste descritos e
crmsiçruuios à empréea 'indústria de t.aucuuoe de Campina Grande"
de Campina .Grande <FlJL
.

o Presidente' da República, mandadas atribuições que lhe COnfere o
artigo 87, item I, da Constituição Feder~l e no~ têrmos d.o arttgo 18, ua
'Lei nc 3.692, de 1-5 de à.fzemb~'q,\ de 1909, e, ainda, constder-aurío que o,
Conselho peliberativo da Supermtendência do Desenvolviment-o do Nordeste (SUDENE) , através da aevnucão nv 1.159, de 5 de fevereiro de 1005
aprovou o Parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, prooondo 'f.õss~
reconhecida prioritária para o desenvolvimento da 'regtào, para efeito de.
tsençao de quaisquer ímpcatcs e taxas federais, a importação de equipa_'
mentes novos, sem similar nacional registrado, neste descritos a serem
importados pela empresa -Indústna de Laticínios de Campina Grande S.A,
- ILCA8A", de Oampína Grande (Pb) e destinados à instalação de uni.
conjunto industrial necessário à 'fabricação de manteiga, casclaa e pasteurrzacão de leite "ín natura";
considerando o atestado peio Conselho de Política Aduanaíra ;
considerando, enfim, ornais que consta da Exposição de Motivos em'
que " Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. to. Fie-a. declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeate.,
para efeito de isenção de «uanquer impostos e taxas federais, a Importação de equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir
descritos e consignados à cmprêsa "Indústria de Laticínios de, Campina
Grande S. A . ...,... ILCASA". de Campina Grande (Pbj :

ITEM -

ESPECIFICAÇãO

I
I
I
I
I

Quantidade
a ser
importada

\
I
I
1. Controlador de vazão do leite de]
aço inoxidável, sua função él

manter constante o volume de]
leite por hora no paateurtzador .]
Procedência: Inglaterra
I
2, Pasteurizador APV tipo HXP -I
de aço inoxidável, com capaetda-]
de de 300 CL p/hora consistindo]
em: um têrmo registrador duplo]
para o registro gráfico das tem-]
peraturas: um controlador auto-!
mático de temperatura. com Si-I
naís luminosos e acústicos: qua-]
tI'O termômetros de mercúrio. um I
manômetro de pressão de leite; I uma válvula de retôrno ôo leite: I
tubos de aÇO inoxidável p/Ieite e]
água; uma válvula de redução de I
pressão -de vapor; .rma válvula I
de regulagem de vapor ...,' ..... [
procedência: Inglaterra,
!

Valor Total
CIF

US$

I

I

1

I

336,OG

\

I
I
1

I:

6.834,6{}

ATOS
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ESPECIFIOAÇAO

I

I
I
I

3. padronizadora Alfa- Laval, moü.j
2181, com capacidade de 5.000 LI
p/hora tipo hermético, consístín-]
dó em uma bomba embutida: I
dispositivo, de padronização; rre-j
mômetro e válvula de gradua-I
ção do creme; discos de aço íno- I
xidável, polia P/ correia em "V"I
e base e motor elétrico; medidor I
de fluxo
J
procedência: SUécia.
i
4. Máquina tetra Pak de -envasilhar I
3.600 1/1iora modo 1.OÜO}l com)
empacotador automático e 50-1
bressalentes
_.. 1
Procedência: Suécia.,
I
5. Máquina para empacotar man-]
teiga ou queijo marca "Benhil Jr.1
11 - tipo 8331, com capacid-ade I
de 50 pacotes por' minuto
1
Procedência: Alemanha.
1

..

Valor Total

Quantidade
a ser
importada

CIF

US$

I
I
I

1

I

3.006,10

1

17,406,00

1

6.916,00

I

I

Total .,

1

34.497,7C1

I
Parágrafo único. Com respeito ao motor elétrico que acompanha va
maquinaria, fica sua similaridade', para efeito da isenção de que .crata o
presente Decrete, para ser examinada pela Alfândega de destino, quando
do desembaraço aduaneiro, na hipótese de o mesmo seguir regime tartfàrio próprio, observando-se o disposto na Circular nc 16, de 28 de agôsto
de 1958. do Senhor Ministro da Fazenda.
.Art. 2Q • nate Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrárto.
Brasína, ll? de dezembro de 1966; 145 da Independência e 789 d~
República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Edua!do Lopes RodrigueS
João Gcmçtünes de Souza

DECRETO Nl? 59.631 -

00 19 DE DEzWl'nmo DE 19'66

Declara prioritóría -ao âesenroiuimemto do tcoraeste., para efeito de isençâo de quaisquer vmoostoe e taxas federais, a" importação ccs equi-

pamentos novos,' sem simila" nacional reçístraao, neste -aeecruoe e
consignados d . empresa "Com-pamnui Vatença lnaustrwr, ae ;Jlll-

roeor ~Ba).

'

O Presidente da República, usando .das atrtbutções que lhe confere o
artigoB7, item J. da Constituição Federal e nos termos do artigo 18, da
Lei nv 3.-392, de 15- de dezembro de 1959, e, ainda, consícterando -que o

244
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Conselho Deliberativo da guperíntendência do . Desenvolvimento do Nor-,

deste (SUDE~), através da Resolução nv 2.175, de 2 de março de 19ê6

aprovou o Parecer da Secretarta Executiva daquele órgão, procondo tôss~
reconhecida prioritária para o desenvolvimento. da região, para, efeito de
isençao de quaisquer impostos e taxas f~derais, a importação da equipa..
mentes novos, sem similar nactonat regfstrado, neste descritos, a serem
importados pela emprêsa "Companhia Valença Industrial", fie Salvador
(Ea) e destinados ao aumento til': sua produção e melhoria de qualidade dos
produtos de sua índústrra,
'.
.
t6':.: Considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de M1J:.ivos em
que o Superintendente da SUDFN:E: encaminhou a proposta ~W Con.selho
Deüberatrvo do mesmo ors-âo, decreta:
Art. 1<}. Fica declarada prforítária ao desenvolvimento do No!dcste,
para efeito de isenção de quaisquer impostos e taxas federais, a impor;
tacao de equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir
cescntos e consignados à empresa "Companhia Valença Industrial". ãe
Salvador (Baj :
-

ITEM -

ESPECIFIOAÇAO

I

I

I
I

.

.

Quantidade
a ser
Importada

üIF

US$

I
I

Engrupadeira de atar fios marca "Ti-l
tan", modêlo GK 6B"com uetector.]
2 chassis de atamento modêlo G8\
2-12, com Iôgo de peças sobressalentes .........•.............\

5.750.

1

I
I

Tolal

Valor Total

1

1

I

I
II

5.750

Art. 2 9• :il::ste Decreto entrará em vigor na data de sua publícação,
revogadas as díspoaiçôea em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1966; 1459 da Independência e 789 da

República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Eduardo Lopes. Rodrigues
João Gonçalves de Souza

DE-ORETO N9 59.632 --'

DE

19

DE DEZEMBRO DE

196'6

Declara prioritéría ao aesenooixsmento do Nordeste, para efeito de isenção de quaisquer impostos e taxas federais, a importaçao a-e eqv.i~
pâmentos novos, sem eimnar Ónaeunuú registraào J neste àesc'(itcs e.
ccneunuuios à e.mprêsa '·Samov S. A. -- Industrial de tâóneís", de
roruaeea (Cc);

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, item l. da Constttuíção Federal e nos têrmos do artdgo 18, da
Le1 nc 3.692, de 15 de dezembro de. 1959, e, ainda, considerando -que o

ATOS

DO PODF;!t·· ExECUTIVO

conselho" Deliberativo da Superintendência do Desenvolvímemo do Nordeste (SUDENE), através da· Resolução n« 1.970, de 2 de dezembro de 1965,
aprovou o 'Parecer da 'Secretaria Executiva daquele órgão, proponrto tosse
l'econheeida prtorítáría para o desenvolvímento da regtâo, para efeito de
[sençãc de quaisquer impostos, (; taxas federais; a importação de equipamentos novos, sem similar nacional registrado, neste descritos a serem
importados pela en~j)rt'sa "Sa~mov S.A:. - Industrial. de Móveís-" de Fortaleza tOe) e destinados à Implantação de um conjunto industrtal para
o fabrico de colchões de molas e móveis estofados de madeira ou
fórmica,
C021siàerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Mctívos em
que o Superintendente da SUDENE encammnou a proposta do Conselho
DelllJt::ra;c;lvo do mesmo órgão, decreta:
'
Art. 19. Fica declarada prtorttárla ao' desenvolvimento do Nordeste,
para efeitod~ isenção. de quaisquer impostos e. taxas federais, a tmportaçào de equipamentos novos, sem stmüar nacional regtstradc, a seguir
descritos e consignados à emprêsa "Samov S.A. - Industrial "l~ Móveis".
de Fortaleza «jcj :

I

I
• ITEM -

ESPEOIFIOAÇãO

II

Quantidade
a ser
importada

I
I
!
I

II

Valor 'I'otal
CIF

uss

1. Alímentador automático com balança, tipo Schirp.
Largura de 1.500mm. ~ste ali-I
mentador coloca-se na entrada!
. da máquina formadora de manta] '
1

7.127

1

6.,54

2. Máquina para limpar e- desem-I
poeírar resíduos de algodão, Im-]
ter etc., tipo Schírp.
I
T r a b a I h a com transportador 1
pneumático tirando qualquer poei- J

ra, piolho, etc. Inclui esteira an-,
mentadora, grelha, correia V com]
respectivas polias, sem motores I
elétricos. produção 250kg/h; diâ-!
metro do tambor 550mm, Iargu-]
ra 460mm ~
!
3, Máquina formadora de manta ti-I
po Schírp.
I
Com esteira transportadora, 1 ci-]
lindro de pressãoz cilindros ca-]
nalizadcs e 1 tambor com pinos j
de aço; 2 ventiladores com po- i
têncía de cada motor 2,2 Kw e]
1.450 rpm. Na sadda da máquina!
:3 pares de cu.í ndros com esteira
transportadora incluindo polias
e respectivas corretas, sem mo-I
tor elétrico, A 'entrada do mate-I
nal é regulável de. 1-6m/mJn.j
Largura de trabalho 1, tiOOmm I
regulável. Com enrolador de]

I
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Quantidade

Item -

Valor Total

a ser

Especificação

importada

CIF

US$

I
I

manta, pêso mímmo da manta r
é de 400grjm2 e velocidade de!
saída de s-am/mtn. Nesta espes-]

sura a máquina produz 384kg/h; I

o pêso máximo da manta é de I
1.500gr/m2 com saída

3~41il/min;!

nesta espessura a máquina pro-l
duz 500-560kgjh

1

4. Máquina cortadeira de manta ti-l

1

I

po RiMO 17.

Para cortar automàtlcamente as]
mantas dentro de 400-2.200 mm; I
sem motores elétricos
l

.1

5. Máquina ponteadeíra tipo NFZ- r
17.
I

Para pontear qualquer tipo de J
manta, com largura máxima dei
1.700mm, com variador de velo-]
cidade; sem motor elétrico .... [
6. Máquina de fabricar molas mo-]
I

dêlo F-65jSW.

I

balho

1

1

1. Máquina de fabricar molas aspí-]
rais modêlc S-lOS/s""N.
I
Máquinas de fabricar molas as-I
píraís inteiramente automática: 1
fábrica molas aspirais - de com-I
primentos desejados, com ara-I
mes de aço 1,2-1,smm de espes-]
sura, e,30-200cm de compvímen-]
to. Produção de lS~70In de as-]
piral por minuto ..... , .... ~ ... f
8. Máquina de enrolar Inalas aspí-]
rais para a amarração de' car-]
caças, mod. S-106/SW.
'I
Máquina que fonna e· enrola. as-I
pirais (entrelaçamento). Arame]
de l,2-1,Smm de 'espessura; com-I
primento da espiral segundo as]
1
necessidades . .
'
9. Máquina de molejos modelo AM-l

II

!

1

I

1

9.466

15.692

1.798

I·
1

I

I

Esta máquina está disposta 80-[
bretudo para séries pequenas e]
dimensões especiais de carcaca.]
Largura útil até 1. 70()mme 12f ,

3. '120

I"

Máquina ínteíramente automãn-]
ca de fabricar molas bí-cônícas]
temperadas, para ccolchões de 1,8[
- .2,5mm de espessura, com 70-1
llom.m de diâmetro; qrodução de]
45..,50 molas/minuto I}U maís.cde]
20.000 molas por turno "de tra-I

112jSW.

11.160

I

1.296
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.Item -

Especificação

I
I
i
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I

Quantidade
a ser

I

Importada

Valor Total
CIF

US$

I
i

I

"

molas -na largura; produção -:'0-1
.- 12.000 molas por turno de tra-I

balhc
,
·.1
10. Máquina' para orla de ctntas (ta-]
pe ~ edge) tipo 20011-10 A.
I
Máquina de' costurar faixas late-l
raís nos colchões. Com mesa.«]
colchão de 200 X l40cm largu- l
ta da fita 16mm; sem motor elé-I
tríco
,
,'.. ?-j
11. Máquina- de fechar colchões]
(bordel') , tipo 40/120·A.
I
Velocidade 1.000' rpm/mín.: pro-l
duçãc âm/hora. Peças para tro-]
car: diversas amostras sem mo-!
tor elétrico .. . . . . . . . .. .:
1
'12. Máquina para encher colchões H-I

I

6.3'55

I

2

1

2.107

I

po 150-55SV.

Para encher 3 colchões automà- f
tícamente; largura reguiável 150-[
-Bâcm: altura regulável tü-taom: I '
esteira de entrada 3mm;caixa dei'
saída: sücm: cempnmento total 1
õm. Com breque para enchímen-!
to. compacto; sem motor elétrico1
13. Máquina de costura industrial 1
Durkopp, tipo 239-125.
1
gómente o cabeçote
1
14. Máquina de costura pesada, mar-]
ca Union Specíal, tipo 53700-B.j
Para debfuar faixas de colchões.]
somente o cabeçote
,
,. t
15.. Máquina de 'cortar tecido East-l
man "Knife Saver, 623-6".
I
110/220 V; 50/60 ciclos' .~ .....• [
16._ Máquina "Quilting" automátaca.]
tamanho 7'8" X 84".
!
Máquina de costura para bordar I
tampos, 'de 1 agulha: dispositivo!
automático para bastidor, enro-]
lador de bobina automátíca, com]
motores sincronizados, chaves el
matrizes
,
,
I

.

Total

1

I
I
I

1

6.735

1
2

I
I

636

I

,
1.272

2

I

1

I

1

II

541

10.125

89.812

i
Parágrafo único. Com respeito aos motores elétricos que acompanham
a maquinaria, .üce, sua similaridade, para efeito da isenção de que trata
o presente Decreto, para ser exunrínadà pela alfândega de desuno, quan-
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do do desmbaraçc aduaniro, na hípótse de os mesmos regularem regime
tarifário próprio, observando-se o disposto na CIrcular no 16, de 28 de
agôsto de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.
Art. 2 Q • }"'ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposiçõea em contrário.
Brasília, 1Q de dezembro de H!B6; 1459 da Independência e 739 lia.
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Eduardo Lopes ROdrigues
João Gonçalves de

sou-a
DE' 19 DE~EMBRO DE

DECRETO N9 59 ..633 -

1966

Declara -pruníiáría ao tiecenootuimento do Nordeste, para efeito de isenção
de quaisquer taxa.. e impostos federais, a' importação de equipamentos
novos, sem similar nocicnai reoistrtuio e consignados à empresa "SIBRA"
Btetrcsuierurçica Brasileira S. A.", de S~lvadOr (Bahia>.

O. Presidente da República, usando das atribuições ue lhe confere o
Artigo 87, Item I, da Constatuiçãc Federal e nos 'têrmos do Artago 18, da LeI
nv 8.692. de 15 de dezembro de 1959 e, ainda considerando que o Conselho
Delíberatívo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDEN E), através da Resolução nv 1.682, de 5-'8-6&, aprovou o parecer da"
Secretaria Executiva daquele órgão, propondo Iõsse reconhecida como prioritária para o desenvolvimento ela região, para efeito de isenção de impostos e taxas federais, a importação dos equipamentos novos, neste des..
cures. sem similar nacional registrado, a ser efetuada pela empresa
"SIBRA-Eletrosiderúrgica Brasileira S.A." de Salvador. (Ba) , e destínadoa
à instalação de uma fábrica de ferro-ligas no mumcípío de -Simões Filho,
nas 'proximidades de Salvador, Estado da Bahia;
considerando haver o Conselho de Política Aduaneira atestado não terem ditos equipamentos similar registrado no- país;
cónaíderando, enffm, o mais que consta da 'Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta. do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do Nordeste,
para erertc de isenção de quaisquer taxas -e impostos federais, a importação
dos equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir descritos e consignados à empresa, "SIBRA -Eletrosiderúrgica Brasileira
S.A. ", de Salvador (Ba):

Item -

Especificação

I
I
i

I
i

\ Quantidade
a ser
importada

Valor Total

3

224. 163,7Z

,

1. Forno monofáslco, 1.800 kva, dei
redução direta de minério para a]
produção de ferro-ligas, com oslseguintes componentes:
1
1 - Prensas de barras de bron-]
2 -

ze

I

Barras de _cobre eletrolítl-]
co usínados
I

crr

US$
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I
I

Item -

Especificação

Quantidade
a ser
importada

I
I
I

i

ponte de bronze (união daJ!
barris flexíveis)
I
4 _ condutores flexíveis de co-]
bre eletrolitico
I
5 - Placa de bronze refrigerado 1
para fixação dos Ilexíveís ;
I
6 - "T" .de bronze com sua. pla-]
ca de conexão ao tensor; I
7 - Tensor do "·T" com isola-I

--' 3 -

dw;

I

Canos condutores de cobre [
eletroliticos;
'I
9 - Contatos;
I
a) .contatos de bronze;
_I
b) aro porta contato com
bucha, parafuso e arrue-]
las;
I
c) cunho de bronze do oon-]
tato;
d) grilete
de aço para
união dos contatos;
I
e) tirante de aço para su-]
porte dos contatos;
I
t) anel de aço fundido paro!
suporte dos tirantes;
1
10 - Barras de cobre eletrolítico: I
11 - Ponte de bronze (união das [
barras de cobre às de bron-]
. ze);,
I
12 ......., Barras de bronze;
I
13 - Ponte de bronze-Iígaçâo-]
paralela;
I
14 - Camisa externa;
I
15 - Aro separado.. entre as ca-]
rmsas externo e Intermedíá-]
I
rio;
16 - Camisa intennediál'ia;
I
17 - Aro separador;
I
18 - Sistema de sustentação:
I
a) anel superior de susten-]
taçâo com sistema
drenagem;
b) anel interior de susten-]
tação;
I
c) barras perfuradas de]
conexão;
.
I
d) barras
perfuradas, de J
guia e sustentação;
I
e) colunas de sustentação;
/) proteção de madeira.
19 - Elemento isolador
20 - Subconjunto do .eixo dei
caril";
I
8 -

I

dei

I

I
II

I
\
\
I

I

II
I
I
I

I
I

I

I

I

I
I

I

I
i

Valor Total
CIF

US$
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Item -

Especificação

Quantidade
a ser
Importada

,Valor Total

3

532.244.70

CIF

US$~

I
21 - Roldanas;
22 - Tambores;
23 -

24, -

Eixo de 70mm;

II

to·

I

f o;

I

Mancais e ápoto do conjun-

25 - Redutores:
I
26 - Parafuso com porca de fQfg I
27 - Eletrodo inferior- grande fQI
28 ~9

-

30 -

Eletrodo inferior pequenol
fQf Q;
.
,
Materiais isoladores diver-]
~;

. I
I

Parafusos, porcas, arruelas I

e rebites.

I

re-II

:2. Forno trifásico 5.400 kva, de
duçâo direta, de minério para a
produção de ferro-ligas, com os]
seguintes componentes: ....•••.. 1

I

12-

Prensa de barras de brOnZe;!
Barras de cobre eletrclítieo
usínados:
_
I
3 -Ponte, de bronze (união das]
'
barras de cobre aos flexí-]
veís) ;
I
4 - Condutores flexíveis de CO-j
bre eletrolítíco de 120 x 21
x

.5 -

I

3.200 (mm) :

Placas de bronze refrigera-I
do para fixação dos flexí-]

I

veís:

6 -

"Tu de bronze com sua pla-]

ca de conexão ao -tensor- I
7 - Tensor do T. com ísoladorj]
. 8 - 'Canos condutores de cobre]
eletrolítlco 44 x 24;
I
9 - Contatos:
I
a) contatos' de, bronze com]
parafusos;
b)

I'I

aro, bucha, parafuso el
arruelas do porta oonta-I

tato;·

C) cunha de bronze do.con-

to:

de aço ,para
união -dos contatos;

à) grilhete

r

I

I

I
I

I

I
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Item, -

I

tirante, de aço para su-]
porte dos contatos;.
I
j) anel de aço fundido pa-]
ra suporte dos tirantes; I
10 --Barras de cobre eletrolitico; I
11 - Ponte centro estréIa;'
I
12 - Barras de bronze do cen-]
tro estrêla:
1
13 - ,camisa externa de 1.000min
de comprimento;
.
14 "- Aro separador entre. as ca-l
e)

I

mlsas 43 - 45;

15 -

Camisa intermediária dei
2.975 mm. de comprimento; I
Aro separador entre caml-]

16 -

I

, ses:

Sistema de sustentação:
I
a) anel superior de susten-\
taçâo com sistema de
frenagem;
b) anel inferior de susten-]
. tação;
•
c) barras perfuradas de co-]
nexão;
,
d) barras perfuradas de!
guia e sustentação;
I
e) colunas de sustentação; 1
f) proteção de madeira;
I
18 - Elemento isolador;
I
19 - Subconjunto do eixo de car-]

17 -

ga;

20 -

Roldanas de
251mm;

160 mm

I

eI
I

21 - Tambores;
I
,22 - Eixos;
I
23 - Mancais e· apôío do conjun-j
to;
•
I,
24 - Redutores;
I
25 - Materiais isoladores díver-]
soar

26 -

Quantidade

Valor total

importada

CIF US$

aser

Especificação

11

!
1
,
I,

I
II

I
I
I

I
I

I
I

I

,I-

Parafusos, porcas, arruelas I
I
e rebites;
:3. Transformador de carga-trana-]
formador GRASSI, em banho de!
azeite, auto refrigerado, núcleos]
de chapa de ferro silício, arrola-I
mentes formados por bobinas Ci-I
llndricas concêntricas, tanque sem
radiadores de refrigeração, índíca-]
",or .de,nivel de azeite, válvula dei
segurança, roda; de transporte,

'I
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II
Item -

I

Especificação'

Quantidade
a ser
importada

I[

.

I

I

CIF' US$

'I

adaptável ao movimento em d1re-1
cão longitudinal -ou transversal,
1
execução segundo normas
VDE/RET, tipo WOI especial

Valor total

I

-I

-'- fases 1 rrec. 60 Hz; conexão]
monofásíca especial reconectãvell
para modificar a tensão do se""
cundárío. Potência de regime per-]
manente 1.80{1 KVA; tensão pr!-]
marta 13 ..8(10 V; tensão secundá-]
ria em vazio; 59, 4 V nominal

el

30.400 amp. de intensidade. secundária. Intensidade primária: I
130, 5 amp. A. potência oonstru-]

tíva é de aproximadamente 2.6lYJ!
KVA. Por meio de pontes sôbre ai
tampa pode-se obter tensões se-]

~~n~á~i.~s.. ~:.. ~~~:~'..~.~.. ~~,.5. '~\' .
4. Forno de calcínaçâo da Antraci-[
ta, com os seguintes componentes: I
1 - Prensa barra de bronze;
I
2 - Barras de' cobre eletrolíticoj ]
3 - Ponte de bronze (união bar-I
ras cobre aos flexíveisj ; I
4 - Condutores flexíveis de co-]
bre eletrolítico;
I,
5 - Placa de bronze para fíxa-]
çâo
das barras de cobre; I
6 - Placa de bronze para fixa-I
ção
dos flexíveis;
I
7 "",."T" de bronze';
I
8 - Placa de conexão .ao ten-]
SOl' do "T";
1
9 - Tensor do "T" com isola- J
dor:
I
10 - Canos condutores de cobrei
eletrolítico;
I
11 - Contatos de bronze com]
parafusos;
I
12 - Cunha de bronze do conta-]
to;

13 14 -

I

Barras de cObre-segmentol
conectado ao transforma-]
dor;

I

tol:·

I

I

Barras de cobre-segmente]
intermediário;
15 - Barras de cobre-segmento
I
conectado ao lado;
16 - Placas de bronze;
I
17 - Barras de conexão (conjun-]

13

348.947,43

1

14.336,67
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I
Item -

1

Especificaçã'o

I

.

Quantidade
a ser
importada

I

26 -

27 -r-

I

I

ga (conjunto) :

---,-

I
II
II

Roldanas (conjunto);
1
Tambores (conjunto);
I
Eixo.;
I
Mancais (conjunto);
I
Redutor;
;!
Eletrodo inferior .tconjun-]

I

to);

Materiais' isoladores dtver-]
sos (conjunto) ;
I
Parafusos, porcas, arruelas I
e rebites (conjunto);
I

TOTAL.

CIF US$

\
I
'I

1'8 -r- Elemento Isolador;
I
19 - subconjunto do eixo de car-]
20
21
22
23
24
25

Valor total

i

,,I

,

II

I

I

I

I

.....•...••.•..... 1

1.119.692,52

Art. 29 rsste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispOSiç?eS em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1966, 145li! da Independência e 789 da República.
H. CASTELLo BRANco

Eduardo Lopes Rodrtgues
João Gonçalves ae Souza

DECRETO NÇ 59.634 -

DE 19 DE DEZEMBRO DE 1966 1

Declara prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para eteuo de isenção
de quaisquer taxas e impostos teâerate. a importação de equipamentos
novos, neste descritos e ccmsiçtuuioe à emprêsa "INDlJSTRIAS' ALIMENTíCIAS CARLOS DE BRITO S. A.", de Recite cre.»,

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere O:
Artigo 87, Item I da Oonstítuíçâc Federal e nos têrmos do Artigo 18, da
Lei no 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Con.selho Deliberativo da. Supermtendêncía do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENÊ), através da Resolução no 2,266, de 11 de maio de 19:66, aprovou
o parecer da Secretaria Executiva daquele órgão" propondo fôsse reconhecída como' prioritária para o desenvolvimento da região, para efeito de
isenção de impostos e taxas federais, a Importação dos equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a ser efetuada pela emprêsa \"I~
DúS'!1lUAS

ALIMENTíCIAS

CARLOS

DE

BRITO S.A. ", de Recife

(Pe.) e destínadoa à exploração da indústria e .comércio de doces, conservas alimentícias e seus derivados,
.
Oonaíderando never c Conselho de Política Aduaneira' atestado não te ...
rem ditos equipamentos similar registrado no pais;
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Considerando o mais que consta do Oficio com que o Superintendente
da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho Deliberativo do mesmoórgão, decreta:
Art. 19 Ficá declarada príorttáría para o desenvolvimento do Nordeste
para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos' federais, a importa~
ção dos equipamentos novos, a seguir descritos e consignados àemprêsa
"INDúS'n<IAS.ALIME1<T!cIAS CARLOS DE BRITO S. A.", de Reei.

fe <Pe.).

I

Item -

Especificação

I

Quantidade
a ser
importada

Valor total
FOB US$

I
I

I

I

Instalação de preparação de to- I
mate, . extração e refinação dei
tomate trrturado, concentração]
contínua e pasteurização de su-1
co de tomate 'de fabricação

I

I

dai

firma TITO MANZINE & FIGLI, de procedência ITALrANLA.
Pêso bruto 41. 800 kg Pêso li-

quido 32 AOO kg .
.
I
1. Conjunto de preparação de
mate, compreendendo: pré-lavagem, lavagem, escolha, mtura-:
ção e pré-aque-cimento, esclusi-!
ve motores elétricos e composto]
dos seguintes itens: a) tanque I
de pré-lavagem; b)
cilindro
com palhetas em aço inoxidável;
c) tanque de lavagem com dimensão de 7.000 x 900 mm.; d)
plano .ínclínado; e) esteira dei
seleção com comprimento. dei
2.500 mm.; .f) grupo -triturador'l
com acessórios internos em aço
inoxidável; g), pré-aquecedor.]
com acessórios internos, em 'açol
1noxidável e dotado de válvula
de regulagem e termostato; h)
bomba sv.. .ária tipo volu.nótrtce. modêlo BT-2; i) tanque co-]
letor e 5.000 mm. de tubulação
em aço inoxidável
-..
2. Conjunto de extração e refina- .
ção de tomate -trtturado, nodê-]
lo P,:,51/2, compr ndendo: des- I
polpamentc e repassa.nento. ex-I
cluaíve motores elétricos e com",
posto dos seguintes itens: a)
despolpadeira, ,construíd:;!. em!,
aço in' .ddável e dotada de t:.e-I
1M de alpaca com diâmetro dei
1.1 mmtv b) repassadeíra cons-t
truída em aço inoxidável e do-I
tada de telas de alpaca
diâmetro de 0,7 mm: c) super- _

tO-1

I

comi·

I

16.805

Item

Especificação

Quantidade
a ser
importada

Valor total

1

6.040

FOBUSS

~passadeira construída em .....-;011
inoxidável e dotada de telas de]
alpaca com diâmetro de 0,4 ma:;!
d) tanques em aço inoxidável)
~~~a ~~ac.i~~.~~. ~.e. :~:~~~ .. ~i~~~~l

3. conjunto

p ar a

concentração]
contínua de suco de tomate ----:1
TITANO modêlo R-17, com,preendendo: evaporação exclu-I
stve motores elétricos e composto .os seguintes itens: a) evaporador de duplo efeito, revesti-I
do internamente com chapas de
'aço ,inoxidável; b) bomba cen.trifuga acoplada a uma turbina 1
a vapor com potência de 80
e 4.000 rpm: C) dessuperaquecedor de -vapor ; d) agitador com
palhetas de aço ínoxldávle; [õ)
tubulações de aço inoxidável, f)
aparelhos' e Instrumentos para]
contrôle automático de concen-I
tração e temperatura
.
.4. Bombas sanitárias modêlo
1
BT-2, tipo volumétrica. comPle-1
ta com acessórios, 'exclusíve motores elétricos .•................
5. Conjunto de pasteurização de!
suco de tomate, modêlo
composto dos seguintes itens: a)
pasteurízador tubular construído em aço inoxidável, com apa-l
ralhos de ccntrôle: b) bomba
sanitária modêlo BT-2, tipo vO-1
lumétrica. dotada de vartador de
velocidade e motores elétricos;
c) tanques, em aço inoxidável,
com indicador de nível e capa-]
cidade de 350 litros cada um . 'I
6. Bombas sanitárias, mcdêlo.B'Iv-â,
tipo volumétrica, sem acessórios]
~I
e motores elétricos
,
Instalação de lavagem, enchí-]
mento e recravamentc de latas]
de suco e extrato de tomate, I
Acessórios
pré-aquecedores el
bombas sanitárias de fabricação I·
e/ou distribuição da- firma ::~
Corporation Machinery - prO-I
ducts, de procedência America-

I

HPI
I

I
2

3

AB-5'1

na.

I

7, Lavadores de latas vazias, adap
táveís para embalagem metálí-]

I
I

I

155.060

7.742

I
5
2

II
I
I
I
I
I

I

·29.475

2.ü80

,256
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Quantidade

Esp'ecificação--

Valor total .

a ser
importada

FOB US$

I

cas de suco e extrato de tomate'l
com peças de reposição, com

motores elétricos de 0,25 HP ...
8. Máquina para enchimento -iuto-]

1I

4

I
I

mátíco de latas de suco, mod.]

F M C 60-6, dotado

de tanque]

em aço inoxidável, C/6válvulasl
para enchimento e peças de re-j
posição e adaptação, porém sem
motor elétrico
.
.9. Máquina para enchimento auto-I
mátíco de latas de extrato, mo-I

I
1

dêlo M & S, com 6 válvulas pa-I

ra enchimento e peças de reposição e adaptação, porém sem
motor elétrico
.
10. JVli.L<;...dnas para fechamento uuto
mátdco de latas, sendo uma para
extrato e' outra para suco, com
acessórios em aço inoxidável e
peças de reposição e adaptação,
porém sem motores elétricos •.
.11. Acessórios para pré-aquecedores,
modêlo VRC-10, incluindo as
serpentinas rotativas em' aço
inoxidável, eixos, mancais, [ôgo
de gachetas, engrenagem e corrente acoplada a motor de 3
e juntas rotativas e flexíveis ..
Bombas sanitárias, modêló . '-"1
"Wanhesha" 100 DO - completas
e acompanhadas de peças so1
bressalentes . ..' Instalação de secagem de se-I
mentes de tomate. de fabricação da firma Socíetá _ rtaliana
Ess~catoi,. de procedência Italia-I

HPI

na.

1

2

2

\

II
I
II

I
I

5.117

9.796

5$.589

7.090

6.880

4

I

.

secador -de se-]
mentes, modêlo Alfa-300, com]
tambor rotativo para três passagens, alimentador automático, queimador 'para óleo combustível e instrumentação para contrôle de temperatura, porém sem
motores elétricos
.
Instalação de desumidífíeação de
sementes de tomate de fabrlca-[
çâo da firma A. Rossi constru-I
zíorrl/Meccaniche. de procedên-.I
cía Italiana. Pêso bruto 1.341)
kg . .Pêso líquido 1.100 kg.
14. Prensas automáticas para de-]
sumidificação de sementes no-I

7.912

:13. Fõrno rotativo

I
I

1

1
I

I

I

I.

10.887

ATOS DO

PODER
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Qu~p-tidade

a ser
importada

Item.- Especificação

I
TOTAL·····················I

FOB US$

I

J
2

InstaÍação de inspeção de latasl'
de extrato e cuco de -tomate. de
fabricação da firma Fabbrtca]
lliJ. -níne Industrtall, de proce-]dêncla Italiana.
I
15. Inspecion,,-doras . automáticas ai
ar comprimido, para latas de]
extrato de 20'0 a 500 gramas, mo-i
délo F':i\IfL-1.173, acoplada ~.q
bomba de vácuo, com peças so-I
bressl>'Jent'~3 para . adaptação a]
diferente<> tamanhos de latas.]
porém sem ,OS motores elétricos]
;
,. 1
e compressores

I

Valor total

I

dêlo Ross!-P-2, com parafuse]sem tím, tremonha de recepção]
e cone de regulagem constnl1dO\

~~tri:~ i~o~i~.~~~l:. ~~~ . ~~~~~~~

\

I
I
I

3.548

I

I
II

I

2

I

5?5üO

I
I

i
I
I
I
J.

384.1Z1

Parágrafo único. Com respeito aos motores elétricos que acompanham a maquinaria, fica sua similaridade: para efeito de .Isençâc de que
trata o presente decreto, para ser examinada pela alfândega de .destino,
quand . . do desembaraço aduaneiro, na hipótese. de os mesmos seguirem
regime tarifário próprio, observando-se o disposto na Circular nc 16, de
28 de agôsto de 1&58, 'do Senhor Ministro da Fazenda .
.àrt. 2Q 1tst2 Decreto entrará em vigor na data de suatpubltcação, revogadas as disposições em contrário'.
Brasília, 19 de dezembro de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.
.
H.

CASTELLO BRANCO

Eduardo Lopes Rodrigues
João Gonçalves de

8c1~za

DECRE'TO

59.635 -

N9

DE 1 9 DE DEZEIV.LBP.O DE

Declare prioritàrui ao c?esênvoZ'rimento do Nordeste, para
de quaisquer taxck e im1JOStos federais, a importação
novos, sem similar nacional reçistrcuic e consignados à
Agro-Industrial S.A., - CAISA", de Santa Lusui de

19:36
efeito de isenção
de equipamentos
emprêsa "Crosta
Itanhy cse.v .

O Presidente da 'Repúbliça usando das atribuições .que lhe confere o
Artigo 87. Item I, da' Constituição, Federal e nos têrmos do Artigo 18, da
Lei nv 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

·258

ATOS DO PODER E;"'ECUTIVQ

(SUDENE). atravee da. Resolução n? 2.172, de 2 de .março de 1966
o parecer da .Secretaria Executiva daquele óxgâo, propondo fôsse r~c~r~V'o.tJ
d~ com,), priorttárta pata o desenvolvimento da região, para efeito de . ecí,
çao ,de ímpostoa e taxas federaJi5,a Importação de equipamentos ' lsen..
neste descritos, a ser efetuada pela emprêsa.. "Oraste .Agro-Industrialn~v.os•.
-

>

CAISA', de Sant... LUZia de jtanhy (Se.) e destmados à implant'~'

de sua unidade produtora de corda encrespada e manta agulhada a p;l}fO
do aproveitamento da casca de côcc da Bahia;
,
r 11',
Considerando haver o Conselho de política Aduaneira atestado nã
terem dítos equipamentos similar registrado no país)
'
a~
Considerando, Enfim, o mais que .consta da Exposição de Motivos e
que o. Supertntendente ~a BUDENE encaminhou a proposta do Consel~'
Deüberatívo do mesmo oraão, decreta:
.
o
Art. 19 Pica declarada príorítarfa para o desenvolvimento do Nordeste
rera ereito de ísençàc de quaisqu~.l taxas. e impostos federais, a importa à~
dos equtpamentos noves, sem símílar nacional regfstradov a seguir descrfto,
c consignados à 'empresa "Crasto Agro-Industrial S.A. - CAIBA" d;
Santa Luzia de Jtanhy, (Se.)'

•

. Item - Especificaçã-o

Quantidade
a ser
importada

Valor T.ot<il

2

2.466

4

14.361

1

960

1

5.344

CIF US$

I

1. Brítador de nozes marca DOA'I
tipo 421, capacidade de reprodu~ çâo de 1.500
cascas por hora. I

Composto de dois cilindros a11-1
mentadores com dentes temperados de aço, soldados por dentro.]
correndo em rolamentos de esfera I
à prova d'água
;
I
2, Desnbradeíra marca DOA, típo]
441. Sistema de alímentaçâc "eml
correia V padronizadas e rodas 'de
alumínio e ferro fundido,alojadas t
em rolamentos de esfera à prova
d'água. Equipada com duas rodas
fundidas de raios e cadeías eapeclaís e 2, tambores sedeiros comi
dentes cambiáveis
[
S. Peneira de tambor rotativo mar-]
ca DOA, tipo 460: Tambor for-I
mado por dois anéis e longartnaa I '
4. Máquina sedeira e' limpadora'l
marca DOA composta de: a) sedeíra com tambor de.··Çj 700mm, cilindro de segurança e dois cíün-.
dros estriados e b) abridor mis-I
turador com sistema duplo, de
cilindros batedores, aspiração de
pó por meio de ventilador de ex- r

I

pulsâo . . . :·...............•..... 1

5. Máquina automática de fiação e!
emcrespamento marca AECORDl
III com parte de alimentação au-I
tomática com distribuidor de pêlo; I
armação de rolos com 5 rolos ca-l
nelados, dedo especial de fiação I
com avanço forçado, duas bobinas!
desmontáveis
de -enrolamento.]

ATOS DO PODER E..'tECUTIVO

3

18.129

I
1

1

I

14.405

I
I

I

Avanço da manta e fre-I

I

. \

if:~~ia. d.~~. ~~~:~.~s ~~~:~.

1

mesa de corte com díspo-]
síüvo que permite o cortei
da manta no comprimento
desejado
; .. 1

1

I
Total

\
1

r;i~is ~e .cé~~l.~s.. ~~~~ . ~~~~ 1
tear de agulhas com 15 li-I
nhas de 200 agulhas. I

6.3 -

CIF US$

I

j

. freio de enrolamento automático I
e .aofonando elêtrtcamente com!
tração de trança regulável .... ··.1
ISo qonjunto páta mantas filtradas!
marca DOA constando de:
!
6.1- Caixa de. alimentação e!
formador de mantas, capa- \
cidade de 3,5m3, com ali-I
mentaçâo controlada por!
.6.2 -

Valor Total

Quantidade
a ser
importada

Item -- Especificação

1

9.973

j

I

5.459

1

I

1
··············1
I

71. 097

Equipamentos oríglnados da Aus trta.
Art. 29 âate decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
.
Brasília, te de.dezembro de HJ66; 1459 da Independência e 789 da Repúbüca.

-

H

,

.

CASTELI.O BRANCO

Eduardo Lopes RodTiguel1
João Gonçalves de Souza

DECRETO N9 59.638 - DE 19
DEZEMBRO DE 1966
Renova

Dl!:

o decreto n 9 1.090, de 30 de
maio de 1962.

o Presidente da 'República, usando
da atrtbutção que lhe confere (; artigo 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Có,digo de Minas), decreta:
\
Art. 19 Fica renovada, pelo prazo
Improrrogável de um (1) ano nos têrmos da letra "B" do artigo lQ da

Decreto-lei nv 9.605, de HJ de agôsto de 194.6, a autorização conferida a
emprêsa de' mineração Ola . Oatarínense de Cimento Fortland, pelo
Decreto número mil e noventa ...
(1.090), de trinta (30) de maio de
mil novecentos: e sessenta e dois
U962)" para pesquisar calcário no
munícípío de Oamboriú, ·Estado de
Santa catarina.
Al't. 29.A' presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto, o qual está sujeito ao pagamento da taxa de trezentos cruzeiros
(Cr$ 300) e será transcrito no livro

260~

próprio

ATOS

de
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Registro das Autorizações

de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrárro .
Brasília, 19 de dezembro de 1966;
1.45 da Independência e 789 da' Re-

pública.
H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N° 59.637 --'-

DE

1"

DE

DEZEMBRO DE 1966

Autoriza o cuiaaao brasileiro Gastão
de Souza Mesquita Neto a pesquisar argila no municipio de J1~fI;)ara,
Estado do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atrrbuíção que lhe confere o artígo 87, no I, da Conaütuiçào e nos
têrmoa .do Decreto-lei nc 1.935, de
2.9 de janeiro de 1940 (Código de MI..

EXECUTIVO

Parágrafo único: A execucao dE
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regula,mento 1tprova:
do pelo Decreto no 51.726, de 19' de
fevereiro de, 19·53 e da Resolução
3,

n9

de 30 de abril de 1955, da Ccmísaao

Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O, título da autorízaçáo de
pesquisa, que será, uma via autêntica
"deste Decreto, pagara a taxa de dois
'mil e cem cruzeiros (Cr$ 2.100), e
será válido por dois (2) anos a contar da data da transcriçêo no livro
próprio de Registro das Autorizações
de pesquisa.
Art. 30 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, lQ de dezembro .íe lÚ-Bü',
H59 da jndependênca e 789 da República.
<

li.

CASTELLO BRANCO

IvIauro Thibau
DECRETO N.Q 59.638 -

DE 1 DE

mas), decreta:
DEZEMBRO DE 1966
Art. tc-rrrca autortzadn o cidadão
brasllen-o Gastão de Souza Mesqut- . Retifica o art. 1.9 do Decreto número
51.932 A, de 26 de abril de 1963.
ta N"eto a pesquisar argila em .errenos da Oompanhía de Melhoramento
o pr-esidente da, República, usando
Norte do Paraná, no imóvel dcnomt ...
da atríbuiçâosque lhe confere o art.
.nndo Sitio olaria" --'- Andírá, distrito
87, nc I, da Constituição e nos termos
e município de Jússara. Estado do
do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de jaParaná, numa área de duzentos e dez
neiro' de 1940 (Código de Mínas) , dehectares (210 ha), delímttada por
creta:
um polígono mlstílíneo que tem um
vértice na barra do córrego F'U;500, na
Art. F' Fica retificado o art. 19 ao
margem esquerda do :10 Ivaí, e os
decreto nc 51.932 A, de 26 de abril ce
lados a. partir do vértice conaíde-ano
19ü3, que passa; a ter a seguinte l"f.da- têm OS' seguintes comprtmentos e
cão: Fica autorizada a Mineração e
rumos verdadeiros: hum mil e quiUsina Wigg S. A. a pesquisar mínénhentos metros (1.500 m) . sessenta
lias de ferro, de manganês e dotograus sudeste (609 SE); qujnhentos
rmta, em terrenos de sua propri-edade
metros (500 m) , trinta graus su.toesnos lugares Várzea do Lopes e Biboca,
te (30 9 SW), quatrocentos e sessenta
distrIto dê Baçâo, municípío de itae sete metros e cinqüenta centímetros
birito, Estado de Minas G-erais, numa
(467,50 m) , sessenta graus sudeste
área de trezentos ~ e setenta hectares
(609 SE); setecentos metros (700 mj .
e setenta 'e sete ares (370,77ha), desetenta e cinco graus nordeste (75Q
limitada por um polígono místdltneo
NE); o quinto lado é o segmento retique tem um vértice na confluêncía do,
líneo que partindo da extremidade do
1'10 Mata porcos com o córrego ua
quarto .Iado descrito V'.tl até a' barra
passagem e os lados a partir dêsse
do córrego, oaucno, na margem esvártíce, os seguintes comprimentos e
querda do rio Ival ; o sexto e último
rumos verdadeiros: quinhentos e cinlado é o trecho, da margem esquerda
qüenta' e um metros (551m), oitenta e
um graus e cinco minutos nord-este
do rio Ivaí, compreendido' entre as
(819 05' NE); duzentos e setenta e
barras dos córregos caucho e Fusco,
três metros (273m). quarenta e nove
mencionados.

ATOS
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eaus e cinqüenta e quatro minutos

~udeste (49Q 54' SE); cento-e vinte e

261

que partindo da "extremidade do vlge-

sjmo quarto lado descrito, com rurr;o
verdadeiro de cinqüenta e um "graus

trêS metros (l23m) ~ sec~enta e qu,atro
graus e trinta e três mínutos sudeste
quarenta e oito minutos sudoeste ....
(Sl'-'43'SW), alcança a margem esquee(64'" 33' SE); duzentos e cinqüenta e
sete metros (257m), quinze graus quada do rio Mata Porcos; O VIgésimo
Q04'SE);
rro minutos sudeste (l5
ce~to
sexto lado é o trecho da margem ese cinqüenta e seis metros Clõôm) , vm- querda do 'curso d'água mencionado,
com, distância de duz-entos e dez mete graus quarenta e sete minutos sutros (210m) a montante, a contar da
deste (20°47'82); seiscentos B setenta
extremidade. do vígésímo quarto lado
e oito -metros (6'18m), vinte e nova
graus cinqüenta e três minutos su- .rlescrfto ; quinhentos e ttmta e nove
deste (29 D53'8E); cento e oitenta e
metros (539m)" sessenta graus tnnta
um-metros 081m) ,dezenove graus
e um minutos sudoeste (60('131'8\\',;
quarenta e três minutos sudeste">. ,.
duzentos e "cinqüenta e nove metros
(259m), quarenta e seis graus três
(19l,143'SE); trezentos c onze metros
(311m), vinte e quatro graus e trinta
minutos sudoeste (461103'SVn; tr-sen<> oito
minutos sudeste (245'38'SE);
toa e dezenove metros (319m), vinte
e oito graus dDZ~ minutos sudoeste
q~atrocentes e vlnte e cjn?o metros
(28q 12' BW); quatrocentos e quarenta
(425m),"onze graus CInCO mmutos .8Uneste (11('105'3:8); sessenta e sete memetros (440m), cinqüenta e nove
tros (67ill), quarenta graus quarenta.
graus _vinte e oito minutos noroeste
'e quatro mmucos sudeste (40('lH'SE).
(59('128'NW) ; setenta metros (70m), set,rczentos e treze metros (313m), quatenta e seis graus dezenove mrantcs
renta e quatro graus quarenta e dois
sudoeste (76Q 19'SW) ; trezentos e trinmínutos sudeste (44°42'SE); trezentos
ta e seis meta-os (336m), dez graus
e cinqüenta 'e três metros (353m), s~
vinte e oito minutos sudeste ..... "
(lO')28'8E); o trtgésímo segundo lado
. jenta e cinto graus quinze minutos
sudoeste (75915'SVV); cento e oitenta
é o segmento retilíneo. que partindo ria
e três metros (183m)" cinqüenta e
extremídade do trigésimo prrrueiro
oíto graus vinte, mínutos sudoeste ..
lado descrito, com rumo verdadeiro
de vinte e seis graus quarenta e otto
(58Q20'SW); qutrihentos e vinte ?"seI.:J
minutos sudeste (26°48'SE); alcança a
metros (52ôm), vinte e sete graus trrnta minutos noroeste .<27 930'N W J ;du~
margem esquerda do córrego do Eixo;
zentos e quatorze metros (214m), quao trigésimo terceiro lado é o trecho
da margem esquerda do córrego do
renta e dois graus cinqüenta e cinco
D55'N-W);
minutos noroeste (42
.cento e
Eixo, "com extensão de setecentos e
cinqüenta metros (750m), a, montancinqüenta e sete metros. (15'7), trinte, contando-se a partir da extremíta e sete minutos noroeste (0937'NVI);
cento e vinte e seis metros (l26m),
dude do trigésimo segundo lado dcscrrto: oitocentos e sessenta metros
cinqüenta e cinco graus vmte e nove
(3GOm), trinta e um graus nordeste
minutos -nordeste (55n9'NE);' cento e
(31t] NE); o trigésimo quinto lado é
três metros C03m), quarenta e cinco
u segmento rettlíneo que partindo da
graus dois minutos nordeste ... ,.,.
extremidade de trígéstmo quarto l'ado
('15('102'NE); duzentos e quarenta me.trcs (240m), tnnte e nove graus mndescrito, com rumo verdadei-ro de três
graus nordeste (3('1NE) alcança a marta e três minutos nordeste .... " ..
(39('133'NE); sessenta e seis metros
gem. direita do córrego de Grotão ao
Lopes; o trígésímo sexto lado é o tre(66m), sete graus cinqüenta e oito
minutos noroeste (7Q58'NW); ôuzencho da margem direita do córrego de
to" metros (200m), tl'ezegraus trínGrotão' do Lopes caril extensão aproximada de hum- mil seiscentos e scsta e nove minutos noroeste , ... ' •....
senta metros (1.6oGm), a juzante con(13 939'NW) ; cento e oitenta e um me'
tendo-se a partir da extremidade co.
troa 081m), vinte e sete graus tríntrigésimo quinto lado; duzentos e quate e sete minutos noroeste
.
(27('13'7'NW); duzentos e oito tnetrcs
renta e quatro metros (244m) ,cin(208m), trinta graus vínte e cito mtqüenta e. nove graus e' dois minutos
sudoeste (591102'SW); setenta e doía
nutcs noroeste (3{)928'NW); quinnentos e oitenta e um metros (531m). sesmetros (12m), quinze graus trinta e
oito minutos sudoeste 05 938'8 \\7' ) ;
senta n set-e graus e trinta e oito mínutcs sudoeste (67°38'SW) ; o vrgestcento e Vinte e nove metros (129m).
mo quinto lado é o segmento retilíneo
vinte e cinco graus e quarenta e sete
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mlnutoa sudeste (25?46'SE); cento e

trinta e quatro. metros (l34m) , setenta e dois graus trinta e dois minutos
sudeste (72932'SE); duzentos e seten-

ta e oito metros (278m), trinta. e
quatro graus e cinqüenta e nove minutos sudeste (34959'SE); o quadragésimo segundo ,e último lado é o :ie,[~"

menta retilíneo qu-e partindo _da ex-

tremidade do quadragésimo prímeíro

lado descrito, alcança o vértice ue
partida.
.
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às' t'!S"tipulações do ,Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de fevéreíro de 1963 e da Resolução I1\ 3
de 30 de abril de 1965 da Comíssac

Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização CtC
pesquisa, que será uma via autentica dêste Decreto, pagará a taxa de
três mil setecentos e dez. cruzeiros
(Cr$ 3.710), e será transcrito no livru
próprio de Registro das Autorizações
de pesquisa. .
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário .
Brasília, .1 de dezembro de 1965;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCb
Mauro Thtbau
DECRETO N.Q 59.639 DEZEMBRO DE. 1966

DB

1

DE

Abre, pelo Ministério da Inàwstria
e do Comércio, o crédito especial
de Cr$ 1.500.000.000 (um bilhão
e quinhentos milhões de cruzeírosv ,
a favor do Instituto de Ressegu__
ros do Bra,sil, destinado a garantir
as responsabilidades a serem assumidas pelo Govêrno Federal, no tocante ao seguro de crédito à exportação, cateto da Lei 12. 9 4.678,
de 16 de junho de 1965.

o .Presídente da República, usando

da autorização contida na Lei número 5.159,' de, 21 de outubro de 1966,

e tendo ouvido o Ministérro da Fa-"
zenda e o Tribunal de Contas da
União, nos têrmos do art. 93 do Regu lamento-Geral
de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 1Q Fica aberto, pelo Minlsté-,
rio da Indústria e do Comércio, o

crédito especial de crs 1.500.000.000"
(um bilhão, e quinhentos milhões de
cruzerros) , a favor do Instituto de
Resseguros do Brasil, destinado a ga;
ran til" as responsabilidades a serem
assumidas pelo Govêmo Federal no
tocante a: seguro de crédito à exportação, objeto da Lei n.c 4.678, de 16
de junho de 1965.
Art. 29 O crédito a que se refe::-e
o presente Decreto terá vigência no
corrente exercício e será automàtí.,
oamente registrado pelo Tribunal de
Contas da União e distribuído ao Tesouro Nacional, à. disposíçâo do Instítuto de Resseguros -do Brasil.
Art. 39 este decreto entrará em
vigor na data' de sua publicação.
Art. 49 Revogam-secas disposições
em contrário.
Brasília 1 de dezembro de 1966;
145-.Q da Independência e 73.Q da Re~
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Egydio Martins
Octavio Bulhões

DECRETO N.Q 59.640
DEZE:i'\'lBRQ DE 1.966

DE

1

DE

Declara de utilidade pú.blica a "Escola Industrial Soleeuuui", com sede
em Belém, Estado do PalTá.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arb.
87, item I, da Constituição Federal e
atendendo ao que consta do' processo
M.J.N'.I. 24.858 de 1965, decreta:
Artigo único. f: declarada de utih-.
dada pública, nos têrmos do art. lI?
da Lei 91, de 28 de agôstc de 1935,
combinado com o art. 19 do Regulamenta aprovado pelo Decreto núme1'0 50.517, de 2 de maio' de '1961, a,
"Escola Industrial Saleslana", com
sede em Belém, Estado do Pará.
Brasília, 1 de dezembro "de 1966;'·
145Q da Independência e 7Si! da Repú-"
bjíca.;
H. CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva
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DECRE"TO N9 590.641 -

DE

2

DE

DEZEMBRO DE 1966

Ministério da Faeeruia, Abertura ·d(~
crédito especial de Cr$ 107.699,
destinado ao pagamento" de servidores do Instituto Nacional àe Educação de Surdos, do Iâínistérío da
Educação e Cultura,.

O Presidente da República, usando
atribuições que lhe confere o artigo 87, .nc I; da Constituição Federal,
da autorízaçâo contida no art. 11) da
Lei nv 5.118, de 27 de setembro de'
1966 e ouvido o Tribunal de contas
da União, como preceitua o art. 93
do Regulamento Geral de Contabilidade pública, decreta:
ArL 1 E' aberto pelo Minrstértc
da Fazenda, o crédito especial de Cr$
107,699 (cento e sete mil. setscentcs
e noventa e nove cruzeiros), deatinado ao "pagamento de servidores do
Instituto Nacional de Educação de
gurdes do Ministério da Edu -açâc e
cultura, referente ao mês de dezembro. de 1963, decorrente do aumento
de vencimentos e demais vantagens
da Lei nv 4.24'2, de 17 de julho ae
1963,
Parágrafo único, O crédito especial da que trata o presente artrgc
será automàticamente registrado pele
Trib-unal de Contas e distribuído ao
Tesouro Nacional,
Art. 29 :ESte decreto entra em vigor
na data .de sue publicação, revogadas
~as, disposições em contrano;
Brasília, 2 de dezembro de 1966; 145Cl
da Independência e. 739 da República,
das

ç

H.

CASTELLO BRAN::;O

Eduardo .:Lopes Rodrigues
Raymundo Moniz ce ~lfagao

- DECRETO N9 59" G42 - DE 2
DEZIT:MBRO DE 1966

DE

Aprova enquadmmento de pessoal fia
Escola Técnica de Cam-aoe, e dá
outras prouuiéncías,

O Presidente da Repúbltca, usando
atribuíçes que lhe confere o artigo 87, item, T, da Constituição e,
tendo em vista o disposto no- parágrafo
único do, art. 23 da Lei uI? 4.069, de
11 de .júnho de 1962; decreta:
Art. 1Q Fica aprovado, na forma
do-anexo, o enquadramento do pes-

das

203

soal da Escola 'I'écnica de Campos
amparado pelo parágrafo úníco dó
art. 23 da Lei nc 4.0G9, de 11 de
junho de 1962, de acôrdo com. o dísposto no Decreto nv 43".923, de 3 de
setembro de 1960, bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes, a saber:
Classe: Professor de Ofícios

Código: EC 513-13
2 cargos
2 -,... Referência-base
1. Rcsalvo Moreira de Abreu.
2, Valter Tavares de Freitas,
Art. 29 Os valores dos níveis e
respectiva referência constantes do
anexo a que se refere o art. 19 dêste
decreto, são os previstos no anexo I
da Lei nc 4.069, de 11 de junho de
1962, reajustados a partir de 19 de
junho de 1963, de acordo com a Lei
nv 4.242, de 17 de julho de 1963, a.
partdr de 1 de junho de 1964, de
acõrdo com a Lei nc 4.345, de 26 de
junho de 1964, e, a partir de 19 de
ianeíso de 1966, de acôrdo com a Lei
4.863, de'29 de novembro de 1965,
Art. 39 O órgão de pessoal competente apostdlará os titulas dos servidores 'abrangidos por êste decreto Ol1
os expedirá aos que não os possuírem.
Art. 049 O enquadramento a que 'se
refere êste decreto não homologa situação que, em. virtude de sindícânc~aJ devassa OU ínouénto admlmatratlvo,venha a ser considerada nula,
ilegal, QU contrária a normas admínistratívas em vigor.
Art. 59 As vantagens financeiras
dêste decreto vigoram a partir de 5
de junho de 1962,
Art. 69 -:este decreto entrará .em vlgor na data' de. sua publlcacão revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de dezembro
1966~
1459 darndependência· e 781? da República,

n9

de

Ir.

CASTELLO BMNCO

Raymundo Mcmiz de A7"ayão

o anexo a que se refere o art. 1Q
foi publicado no D.O. de 1-12-66.

~
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DECRETO NQ 59. 643 -

DE

2

DE

DEZEMBRO DE 1966

Aprova os Bstaiutcs, "[la' Fundação
Casa de Rui Barbosa.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

87, inciso I. da' Constituição, e na

forma de art . 69. da Lei nc 4.943, de
de abril de 1966, decreta:
ATt. 1~' Ficam aprovados os Estatu..
tos da 'FUndação Casa de Rui Bar-

e

nosa que a êste acompanham, asaína...
dos pelo Ministro de Estado da Educação e Cultura.
Art. 29 O presente decreto entra em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário;.
Bra..<;í1~a,2; de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 78° da Repúblíea ,
H.

CA8TELLQ BRANCO

Raymundo M oniz de Aragão

ESTATUTOS DA FUNDAÇAO CASA
DE RUI BARBOSA

Art. 19 AcFundaçâo Casa, de Rui

Barbosa, instituição cultural destinada à pesquisa e à divulgação cientí-.
fica 'e literária, .com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, técnica e financeira, oonscibuída nos têrmos da Lei nc 4,943, de
6 de abril de 1966, com sede e Iôro
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
. da Guanabara, reg-er-se-á pelos presentes Estatutos.
Art. 29 A Fundação tem como 'nnalidade o desenvolvimento da" cultura da pesquisa E! do ensino, curo ~
prindo-Ihe, especialmente, a divulgacão da cobra e vida de Rui Barbosa
o culto de sua memória, devendo,
além de outras atividades:
a) promover a' publicação sistematica da obra de Rui Barbosa e de sua
críücae interpretação, assím como de
estudos' científicos, artísticos e literários'
b) manter o .museu que foi sua 1'2,·
sidência aberto à visitação pública e
tornar acessível à consulta a Biblioteca;
.
c) promover estudos, conferências,
cursos, reuniões ou prêmios' que visem
à difusão da cultura e da pesquisa:

e

EXECUTIVO

d)

promove! estudes e ,cursos só-

bre assuntos jurídicos, políticos históricos, fiológicos, ou outros r~lacio_

nados com a obra e vida de Rui
Barbosa;
e)
colaborar com 'instituições nacionais e estrangeiras, no âmbito de
sua finalidade;
j) colaborar, quando solicitada Com
o Govêrno da União ou dos Estados'
podendo, mediante convênio ou acôr~'
do, incumbir-se da prestação de serviços pertinentes às suas atividades;'
g) cultuar, a 5 de novembro de
cada ano, data natalícia de Rui Barbosa, o Dia da Cultura,
Art. 3l? Mediante convênio com entidades públicas, a Fundação Poderá
promover a publicação de coletâneas.
de leis, documentos parlamentai'es
de 'jurisprudência ou de conjuntos d~ .
atos do Govêrno, assegurando a fi•.
delidade dos textos, para efeitos de
sue validade oficial.
Art . 49 O patrlmõnio da Fundação Casa de Rui Barbosa é constituído dos seguintes bens e direitos,
transferidos na forma da Lei núme-:
ro 4.943, de G de eon; de 1966;
a) imóvel na Rua São Clemente
nv 134, na Cidade do Rio de .Ianeíro,
com tôdas as suas benfeitorias;
b) bens móveis existentes no ímóvel referido .na alínea anterior, inclusive biblioteca, documentos 'e ooretos do museu;
,
c) direitos autorais das obras ele
Rui Barbosa ou de outras quaisquer
editadas pela Casa de Rui Barbosa,
que pertençam ao domínio da União;
,d) o imóv-el na Rua São Clemente
nc 130, declarado de utilidade pública
para ampliação da Casa de Rui Barbosa, em cuja posse a União já foi
imitada.
Art. 59 Além dos bens e direitos
enumerados no artigo anterior, o patrimônio 'da Fundacâo Casa de Rui
Barbosa poderá ser" acrecidode:
a) doações, legados' e auxílios recebidos para êsse fim de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público
ou privado, nacionais ou estrangel-.
ras:
b) bens e direitos que: para êsse
fim adquirir;
c) saldo da renda de suas aüvídades, quando assim determinar o
Presidente da Fundação, ouvido o
Conselho Consultivo,
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j).rt.ô" São órgãos da Fundação:
A' Presidência.
2 - O conselho Consultivo.
3 ---:. A Diretoria Executiva.
Art. 7" O Preside~te da Fundação,
com mandato, de. seis anos, ser~ 1~O
meado pelo Presidente da República,
entre brasileiros de reconhecido .saber
-expenenCla .em a~s~ntos ruianos,
~onsta.ntes ,de Iísta trlphc~ apresentada pelo con~elho ConsultIvo, 'pelo menOS trinta dias antes do término do
mandato em curso "
.i§ 19 O primeiro provimento ~do cal'::,
go de Presidente da Fundação sera
de livre escolha do Presidente da República, atendi?fs. os requisitos previstos na Lei 11· 4:.943, de 6 de abril
1-

de, 1966.

'

§2" O Presidente da Fundação é

substituído nas ausências até noventa dias pelo Diretor Executivo e, nas
suneriores a noventa dias até dois
anos, por, pessoa. designada pelo Conselho Consultivo, com os requisitos da
Lei.'
'§

,

3" No caso de vacância ou de afas-

tamento' superior a dois anos far-se-á
'a substituição, definitiva ou temporária, pelo processo referido no corpo
dêste artigo, observado o limite do
mandato.
Art. 89 Compete ao Presidente:
1 ~ Oriental' e Superintender as
atividades da Fundação.
2 - Escolher e substituir hvrcmen"te o Diretor Executivo.
'
3 - Nomear os membros do CC11selho Consultivo.
4 - Presidir às reuniões do Conselho Consultivo, com direito de voto,
além de qualidade.
5 - Assinar, juntamente com o Diretor Executivo, os cheques e ordens
de pagamento.
6 - Expedir o Regimento Interno
e instruções de serviço.
7 - Convocar o Conselho Consultivo para sessões ordínénss e extraordinárias.
~
.
8 Representar a Fundação em
juízo e fora dêle.
9 - Assinar acordos e convênios.
Art .: 99 O Conselho Consultivo é
composto:
1 - de um representante da Diretoria do Patrhnônío Histórico e Artístico Nacional;

E."{EClJT:;:VO
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2 :.;,..... de um representante da Academia Brasileira de Letras;
3 - de um representante do Instituto Histórico e Geográfico Braai-.
Ieíro:
.
4 .- de um representante do Instituto dos Advogados do Brasil;
5 de oito pessoas eminentes no
campo da cultura nacional, nomeadas pelo presidente da Fundação,
com o mandato' de três anos, podendo
ser reconduzidas uma só vez.
Parágrafo único. Os representantes
referidos nos itens 1, 2, 3 e 4 dêste
artigo, .sâo nomeados pelo Presidente
da Pundacão mediante entendtmento com as ~ respectivas, entidades.
Art. ia. Compete' ao Conselho Consultivo:
.
1 - Assistir o Presidente e opinar
sôbre as questões que êste propuser.
2 - Aprovar o plano de trabalho
e o orçamento anual da Fundação.
3 Acompanhar a execução do'
orçamento.
4 - Examinar o rela tório anuo] do
Presidente da Fundação.
5 - Deliberar sôbre alterações dêstes Estatutos a serem. submetidas ao
Govêrno .
6 - Designar -o substituto temporárlo. do Presidente nos têrmoa do
§ 2" do art. 7".
7- Elaborar lista tríplice para
provimento do cargo de Presidente da
Funãação nos têrmos do art. 7~.
S - Propor à destituição do Presidente da Fundação na forma do § 2"
do "arb. 11.
9 - Deliberar sôbre a extinção da
Fundação nas. têrmos do art. 79.
§ 19 O Conselho poderá designar
anualmente uma Comissão Especial
composta. de três membros para
acompanhar a execução do orçamento;
§ 29 Nos impedimentos superiores a'
trinta dias os membros do Conselho'
Consultivo poderão ser substituídos
temporàríamente, mediante designação do Presidente da Fundação, ou-'
vida, se fór o caso, a entidade representada.
Art. 11. G Conselho Consultivo rcunir-se-á ordinàríarriente em março e
se tem b r o e extraordinàríamente
quando rõr convocado pelo Presidente
da Fundação, exigida a presença da
maíoría. .absoluta .de seus membros
para deliberações sôbre as matérias
dos ns. 2,5,6,7 e-a do art. 10.
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19 As deliberações serão tomadas'

por maioria de seus membros presentes.
§ 29 Pela prática de grave irregularidade apurada em processo cape-

c) renda de qualquer de suas at'

vídades:

r-

d?

rendas extraordinárias ou eVen~
tuals.,

Ar~. ~ 4:. q e~~rcício financeirc,_da
Fundação coincide com o ano ciViL
Art.. 15. A Fundação encaminhar~
menos dois têrços da- totalidade de
:,1,0 Tl'lbun~l de Contas ~a Un.ião, até
seus membros, poderá propor -ao Pre31 de maio, -a prestação de contas
referentes ao exercício anterior.
sidente da República, a destituição
do Presidente da Fundação.
Art. ]6. ~ pessoal cem serviço, na
Arb. 12. Compete ao Diretor ExeFundação rica sujeite as normas da
cutivo:
.
legislação trabalhista, ressalvados 'os
1 - Dirigir os serviços da Fundação
casos dos servidores públicos atuàl~
e coordenar o trabalho dos seus vá":'
mente em exercício na Casa de RuI.
rios órgâcs,
Barbosa e dos que forem designados
2 - Promover articulação entre a.
para tal fim a. partir da api'ovação
Fundacão Casa de Rui Barbosa e
dos presentes Estatutos.
outras" instituições.
Art. 17, O Regimento Interno.l'e,:,
3 - Elaborar segundo as diretrizes
gulará o regime de trabalho do- pesfixadas pelo Presidente da Fundação
soal da Fundação, inclusive dos ser..
os planos de trabalho ,8 o orçamento
vidores públicos nela em exercício.
anual da. Fundação e fazer executáIos.
Art. 18. A Fundação, como serviço
4 - Expedir ordens de serviço.
públcío federal, goza de imunidade
5 -'-- Propor a admissão e dispensa
tributária e de Isenção postal e tele:..
dos servidores e assinar os .respecgráfica,
tívos atos, uma' vez aprovados pelo
Art. )9. A extinção da Pundacâo,
Presidente.
6 - Representar a Fundacãc no "nocaso de comprovada impossibúídade de realização de seus fins, será
Juizo próprio -em tôdae as questões
proposta ao Presidente da República
relacionadas 'com o respectivo pesmediante aprovação por dois têrços,
soal.
pelo menos, da totalidade dos mem7 - Exercer .o poder dísciplínar e
bras do Conselho Consultivo.
praticar os demais atos relativos ao
pessoal, ressalvada a competência priParágrafo único. O Presidente da
vativa do Presidente da Fundação.
República decidirá nesta hipótese, SÔ~
. 8 - Fazer investigações e inquéritos
bre a destinação dos bens' e direitos
para apurar irregularidades.
~
da Fundação.
Rasrmumsio lIioniz
9 - Autorizar a alienação de objede Aragão.
.
tos e livros não considerados históricos.
10 - Permitir a 'utilização, onerosa
DECRETO NQ 59,64.4
DE 2 DE
ou gratuita, das ins-talações da FunDEZEMBRO DE 1966
dação para cerimônias cívicas ou culturais.
Ministério da Fazenda. Abre o crê11 - Apresentar anualmente ao
dito
especial de crs
5.124.905
Presidente o relatório das atividades
(cinco
milhões, cento e vinte e
da Fundação.
quatro
mil, novecentos e
cinco
12 Substituir O Presidente nos
c"u.:zeiros) autorizado pela Lei- ...
afastamentos não excedentes de 90
nQ 5.059, de 19, de julho de 1966,
dias,

cial. co{n- ampla garantíà de defesa,

o Conselho Consultivo, mediante o
voto, em escrutínio" secreto de, pela

para atender as aespesas flue ee-

Art. 13. Areeeita da Fundacão
Casa de Rui Ba-rbosa consiste em:"
a) subvenções, doações, legados ou
auxílios de. pessoas físicas ou jurtdtcas de direito público ou prâvado,
salvo os que se destinem especificamente à constituição do patrimônio;
b) saldo da venda de suas publicações:

oecinca.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere (J
a-tlgu 87,· número I, da Constituição
Federal, da/autorização contida no
artigo 19 da' Lei ne 5.059 de IlJ de
Julho de 1966, e ouvido o 'I'rlbúnal
de Contas da União, como preceitua
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·,(D.N .P.V.N.),
Auta.rquia
Federal
vinculada, ao Mínlstérto da Vlaça,o e
Obras Públicas, autorizado~, ceder
gratuitamente, através 'de têrmo ou
de contrato, à Fundação Abrigo do
CnswRedentor, o terreno de sua
propriedade, situado em Itajat, Estadu de Santa oetanne, no local de.
nommadc "Saco Grande".' .
Art. 29. Destina-se o terreno, a
que se retere o arueo antertor I !l
. permítu- a construção de uma escola de pesca, como obra de assistência ao pescador brasileiro, tornando"se nula a cessão, sem. dírelto a quat,
quer mdernzação, se
fôr dada ao
Imóvel, no, todo ou em parte, utni.60.230
zaçãc diversa ou,
amda, se hOUV~:t
ínadímplemento de cláusula do -contrato a ser lavrado em livro próprio
do Departamento Nacional de Portos E' .vias Navegáveis,
Art. 39. àste decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaçâo. revoga-das as dísposíções em contráne.

rtirro 93 do Regu~amento Geral
g~ acontabilidade Públlca, decreta:
. A. t to. :e aberto pelo M~nistéT1D
" !'Fazenda o crédito especial
de
da. 5.124,9Ó5 (cinco. milhões, cento
cr S tnte e quatro mil, novecentos 6
~l ~o crusetros para atender co
c naa',mento.do ségumte:

pUa

1) Destnnado

à

ínüem-

. zação das
despe~:s
efe-tuadas. pelo, SL
oercy RodrIgues Alves,' com . a' mudança
dos móveis e demais
pertences da exatorla
'Federal
de .acínvine,
Santa. oaterma. . ...
2) Para atender ao pagamento à São Paulo
Lio'ht S.A. - Servicoi de Eletricidade; de
0.0
écntas relativas
t'ornecimento de
lu~
·ít

Delegacia Regional

ée Rendas
tnternas..
em São Paulo, nos
meses de janeiro a dezembro de 1965. . . .
5.064.670
.grt, 29. l.!:ste Decreto entrará etn
\'lgor 'na data de sua pubhceçãc
ArI;. 39. Revogam.se . as dlspcsíçôes
ei.i contrário.
Brasília, 2 de, dezembro .de 1966',
145\1 da Independência e 789 da foGe·
pub!lea.
H.

Brasília, 2 de
dezembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da"Re·
pública.
H.

CASTELLO BRANco

Juarez Tavora

DECRETO "N9 59.646 -

DE 2 DE

DEZEII-íBRO DE 1966
R~1W'Ja

CASTELLO BRANCO

a- âectaracão de
utmaaa<:
pülJlica a· que se refere à Decreto
n9 48.693, de 4 de açõstc de 196U,
para fins de
desapropriação. ~elo
Departamento
Nacional de qbras
Contra as secas, da área lte te1,w
reno 'neCessária à construção ,!O
açueZe
públioo
"Boqueirão",
no
Município de Cabaceirae, Estado
da Pamíba.
o

J!,nuarao LOpS-S

ftoa1'2gue~

DECRETO N9 59'.646 -

DE 2 D~

DEZEMBRO DE 1966

Alltonza o Departamento

Nactona,t

ele Portos e Vias Navegáveis .... "
(jJ.l'o/.P.V.N.)
a ceder,
çrutuucmente, através de termo ou ae .
o Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o art,
contrate, à Fundação Abrigo do
Cristo tceaentcr, o terreno, de suá 87. item I, da Constituição Federa-l,
propriedaae, situado 'em
ltaj/1.l,
.e 'nos tõrmos do Decreto-lei .. ,."
Estado de Santa Catarina,
nc 3.365, de' 21 de junho de 1941,
modmcado pela Lei no. 2.786, de ~1
o Presidente da República, usan- de maio de 195j3, decreta:
do da atribuição que lhe confere o
Art 1(,1 Fica renovada a. declaraartigo 87, ítem I, da .Constituíçãe
ção de utilidade pública a que. se re~ .
Federal, e de aoôrdo com os artigos
[ç1'8 o Decreto no 48.693, de 4 de
.125 e 126 do Decreto-Ieí nv ,9.'76Q.
agôstc de. 1960, para fins de, desaprcde {) de setembro de 1946, decreta.
príação pelo' Departamento- Nacional
de Obras Contra as secas, da área
Art. 1<0-'. Fica o Departamento Na·
cronai de Portos e Vias Navegáveis de terreno com 93.000.000 mã (no-
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venta e três milhões de metros qau,
drados) , representada na planta que
com êste .baíxa, devidamente -runrt ..
cada pelo Diretor da Divisão do Ma-

terial do Departamento de Adminís..
tração do Ministério da Viaçi'\o
e
Obras' Públicas, necessária à constrnçâo do açude público
"Boqueirão'
no Município de, Cabaceíraa, Estado

da Paraíba, cujos
projeto e orçamenta foram aprovados pela Porta.
ria Mímsterfal no 46, de 19 de janer...
ro dê 1954.
.

ArL 2°. :ffi3te aecreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogartas as disposições em contrário,
Brasília, 2 de
dezembro de 1966;
145(1 da Independência e 789 da Re..
pública . .
H.

CASTELLO BRANCO

JUa?

ez Tavom

DECRETO NÇ 59.647 -

DE

2

DE

DEZEMBRO DE 1966

Constitui COmissão Especig,l de Estudes para examinar e propor solução
pata questão do prédio n'? 208, da.
Rua Sacsuiura Cabral, Estado da,
Guanabara,

o

Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
87, item r; da Constítuíção Federal e,Considerando '0 impasse existente
entre o Instituto Brasileiro do Café e
o Instituto ôe Previdência e Assistência dos Servidores do Estado corri _ relação à posse do Imóvel situado na
Rua Sacadura Cabral nc 208, Estado
. da Guanabara,
Considerando a necessidade imperiosa der ampliação do Hospital dos
Servidores do Estado para melhor
atendimento de suas finalidades,
Considerando que, no imóvel situado na Rua Secadura Cabral nv 208 e
pertencente ao Instituto Brasileiro do
Café, funcionam concomitantemente
dependências do Hospital dos Servído, .
res do Estado e repartições arrecaca-.
dOl'asdaquele Instituto, acarretando
graves problemas adminístratívos para
ambos,
Considerando de tôda conveniência
que o deslinde dessa pendência, que
. se arrasta há mais de quinze. anos,

se resolva no âmbito administl'ati\'u
decreta:
"
Art, 19 Fica criada uma COmIssã
Especial constit:..ü~a .do Ministro {lO;
Trabalho e PrevIde1?-c~a Social ou se~
representante, do Mínístro da Fazenda
Ou seu representante, do Ministro da
Indústria e do Comércio ou seu repre~'
sent~nt.e, do Pres!~ente do Instituto_
Brastleíro do Cale,
do Presidente
do Instituto de Previdência e Aesístência dos Servidores do Estado
e do Liquidante de A Equitativa (los.
Estados Unidos do Brasi) SOcie<iac"
Anônima de Seguros Gerais; para ~Ob
a presidência do primeiro, eXaminar
e propor:
I - Elaboração de novo ato desa, .
propriatórío em favor do Instituto de .
Prevídêncía e Assistência dos Servido~
res do Estado, situado à Rua Sacadura
Cabral nc 208, no Estado da, Guanabara e bem assim proposição do cré.
dito especial necessário à sua efet1va'~

çao.

I! - Aquisição; pelo Instituto Bra-.
sileíro do Café, do imóvel situado à
Rua Sáo José no 50 no Estado da Gua:

nabara, pertencente ao acervo de "A
Equítativa dos Estados Unidos do Era ..
sU" .

Art,2'! Dentro do prazo de 15 (qulndias contados a partir da data da
publicação do presente Decreto, a re-ferida, Comissão encaminhará, à Presídêncla da República relatório conclusivo,
Art. 39 ítste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 2 de dezembro c.e 1986;
1459 da Independência e 789 da República.
ze)

H,' CAsTELLO BRANCO

Eduardo Lopes Rodj'igUeS
L, G, do Nascimento e Silva

Paulo Egydio Martins

DECRETO N9 59,648 DEZEMBRO DE

DE

2 DN

1966

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígc .
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da constituição Fe-deral, e
1"
d t1
do' 'ar IgO 10'
'., a mea '(l!
i ~ecreto-].ei ns 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
A!t. 19 Fica suprimido 1, (umõ carde Fiel do Tesouro, UIveI 18, de
·g~rte""supleme~t~r do Quadro de PeSM
P aI do MinisterlO da Fazenda, vago
o

I

· ,
::'S7óS ntêrmos

ü

.60 virtude da aposentadoria de Alay-

: peJ.'eira Vaz Braga, devendo a do..
taçlW correspondente ser
levada a
crédito da conta-corrente da Parto
permanente dos mesmos Quad..ro e
M.1nlstério.
'Art, 29 Revogam·se as disposlçôea
em contrário.
Brasília,2 de dezembro de 1966;
!459 da Independência, ,e 789 da República, .
H. CASTELLO BRANCO

EdufJ.rdo Lo;Y'....8 Rodrigues

DECRETO N.9 59.649
·lIEZEIVIBRC.

DE

--:1966

DE 2.

DE

Dispóf, sôbre a criação de Oomíseâo
Autônoma junto ao Conselho Técn/CC. de Economia e Finanças do Mintstério da Fazenda, para atender
@ disposto no ,!l_rt. 113 da Lei nú'"
merc> 4.320-64 e à nova sistematica'
tributaria aprovaaa pela Emend~
constitucumai n(J 18 e Lei n(J 5.172
de 1966.
O presidente da República, usando

'da'atrlbuíçâo que lhe confere o Aiügo 87, item I, da Constituição .Federal.
'Considerando que a Lei nc 4.320, de
t7de março de 1964, prevê no artígc
113 a atualização 'dos anexos exigidos
comas Orçamentos e Balanços da,União, Estados, Distrito Federal, Mu1l1C.lplOS suas autarquias e, outras entídades vinculadas.
Considerando que a Emenda CIJll8'
~ltucional nv 18, complementada peta,
Lei nv 5.172, de 25 de outubro de 1966
nstítuíu nova ststemanca tributárj~
ara os três nfveís de Govêrno.
,Considerando a urgência de Instr-u,
:Jjes para que as Leis de Orçamento
l~ exercício de 1967, em fase final
le apreciação pelo Poder Legrslatlvo
observem fielmente em seus anexos
IOVa estrutura. decorrente dos manlamentos.citados,

n
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Considerando que o Art. 11 do IJe~
ereto nv 34.791 de 16 de dezembro de
1953. prevê a constituição de Comís-

são Autônoma que implícita e espe.
ctfícamente pode atender ao disposto
no parágrafo único do mencionado
Art. 113 da Lei nc 4.320-(l4, decreta:
Aru. 19' Fica criada junto ao Canse"
lho Técnico de Economia e Finanças
dó Ministério da Fazenda uma Comissão Autônoma para, nos têrmos do
.!í'~.l't. 11 do Decreto nv 34.791, de 16
de dezembro de 1953, ultimar a atuali:-:ô'çãc dos anexos exigidos pela Lei
nv 1,320. de 17 de. março. de 1964, em

relacâo às Leis de Orçamento e Balenços.
' .
ArL 29 A Comissão Autônoma ce

que trata o artigo anterior terá como

Coordenador o Dr . Gerson Augusto da
Silva -da comissão Especial de Reterma 'I'ributárta. e será composta dos
seguintes membros ;
Octette rte Castro Gouveia, chefe da
Drvrsâo de Estudos Pmancetroa do
Conselho Técnico de Economia e· Fi.
na-iças do Ministério da Fazenda;
Llana vttau. chefe subseccíonal da
Contadoria Geral do Estado de são
Pa<.>10;

BEnedita Rodrigues da Silva, con.adora da Contadoria Geral da Reputllka;
l\{[Eton Improta, professor da Untvcrsídade de São Paulo;
Holji Ravanello, professor da Umverstdade Fedéral do Rio Grande do

Sul;

Manoel Marques Leite professor dl1.
Universidade Federal do Rio Grande
rio Sul;

Nelson Proença de Gouvêa direto!
de Orcamento da Secretaria da P'asenda de Minas Gerais;
Fforavante Zambrotti. diretor do 11(':jJ<trh:mento Geral de Contabilidade da
Secretarta de Finanças do Rio de Ja~;;.
nerrc ;
Lauro de Laéerda," diretor da' Dlvisão de Contabilidade Orçamentáríu
>;: Pínanceíra da Secretaria Geral dê
Finanças ce rsuanabarc:
Antônio Alves de oliveira-Neto, disetor; da Divisão de Orçamento da Se
cretaría da Fazenda do Paraná;
.tosé Aloisio de Campos, secretárto
executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico de sercíne:

,."
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Jaime Avila Machado, chete do servíco de Contabilidade do Departamento de Assístcncla aos Munícípícs a.~
t,'rillilf:: Gerais;

Lcmíngos Pinto da Rocha. do Ccn
selho Regional de coe -omístas Proüssíonaís da F" Região;
João Baptista de Carvalho Athayde
coordenador d-o Setoi de Orçamento
e Pinanças do Gabinete do Ministro
Ext-aordínártc pai-i. o Planejamento e
Coercenação rsconõmtca,
João Paulo dos Reis venoso sccreUnjo-geral do Escrttórto ele Pesquisa
êlccnómica Lplicada do Gabinete do
Ministre Extraordínárto para o Planejnmento e "Coordenaçâo Econômica;

Murílo Moreira da Silva, diretor da
Dit'i:>fÜ.: de Orçamento e Organização

<10 Departamento Administrativo do
Sérvíçc Público-

'

Oawaldo Behn Franco, Assessor do

Gabinete do Ministro da Fazenda;
Pedro Ferreira Magalhães, presidente da Comissão de Orçamento do
Mimetéríc da Fazenda;
Francisco José de, Souza, .ccntador
da. Contadoria Geral, da República; e
José Vianna Sobrinho, assistentetécuíco do Conselho 'recnrco de Economia e Finanças.
_ Art. 3Q O reg íme da oÍ'ganlZação e
run-ionamcnto da C -rísaão Autôno"ma será- de competência do ccordenador. ficando' sob a responsabilidade
da Secretaria do Conselho Técnico os
respectivos serviços de documentação
a expediente.
Art. 4Q As deliberações da oomtssão
Autõnoma serão adot J&", por n.aiona
de votos e' encaminhadas, ao Secretá,
no.rtécníco do ccnserno 'I'écmco de
Economia e Finanças para a homolo.gaçâo do Ministro da Fazenda cons..
ttti.n-oo recomendações a que alude
o Art. 113 da Lai 1'/ 4.320-64 e vàs
quais visandc

<:.

i"

.mtdcdc exígtda

na apresentação de orçamentos e balanços, devem subordinar-se às enüdar-es abrangidas pelas normas consubsrancíadas no mesmo diploma IegaI.

Parágrafo único. A fim de atender
à,": .01 ecípuas t. .gê; ·.....5 da 1..ei de Orçamento para 1967, em discussão nu
Poder Legislativo, deverão c., ...1' aprovar'as até 5' de dezembro próximo as
Instruções para atualk.ar os respec-

"EXECUTr~O

Uvas anexos, devendo o Conselho';
de Econorr:i~ e Finanças':
transmitir as necessarras determina.'
çõas.

Técnico

Art. 59 Os observadores do Poder
Legislativo terão Iivr acesso às reu,
môes, e as sugestões que julguem
oportunas poderão ser apleciadas em
p~~l:úrio .
Art., 69 Serâc eonsidemdos relevan.
tE'S os serviços prestados à Comissão
Autônoma e, durante, o periodo de
afastamento dos cargos ou funções que'
exercem, ficando assegurada aos respectivos componentes a percepção in.
tegral dos correspondentes vencimen.
tos e demais vantagens;
ATt. 79 O presente decreto entrarã.,
em vigor na data da sua publicação
revogadas as disposições em contrâ.'
rio.
Br9..süta, 2 de dezembro de 1966; 145(,1
da.lnd,ependência e 789 da RepÚblica.
fi. CASTELLO BRANCO
Eduardo Lopes Rodrigues

Raymundo Moniz de Aragão'

L. G. do N ascímento e Silva
Icoberto Campos

DECRETO N9 59.650 -

DE

2

DE

DEZEMBRO DE 1966

Abre à Presidência da Repúb~iça 'o',
crédito suplementar de
-,
crs 4.800.000, para retorço de cc-:
t,açãq orçamentária que especifica",
O Presidente da República, usando
da atribuição que' lhe confere. o ar..
tígc 87, item I, da Oonstdtuiçào Fe~.
deral, e da autorrzaçáo contida n~
art. 13, da Lei nv 4.900,rde 10 de de",
zembro de 1965, decreta:
-"-ÃI·t. 1Q Fica aberto, pela prealdên-.
da. da República, o crédito suprenrentar de crs 4.800.000 (quatro milhõ,ell,:
e oitocentos mil cruzeiros), p.arare-.
fôrça das seguintes dotações o~ça~1.
mentárías do vigente exercício:
Anexo 4 - poder ·EXecuti~o:'
4.01.0(1 - ' Presidência da Repúbl1ca"
(órgãos Dependentes)
3.1.1.1 - Pessoal Civil

ATOS' DO
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°

pa,rágrafo único.
crédito suplementart ée que trata êste artigo será
registrado autómàticamente pelo Tri"02.00- Despesas . ~·ariáveis com
bunal de Contas e distribuído ao Tepessoal CIvIl
souro
Nacional.
02.05 -- Gratificação pela
Representação de
Art. 29 :f1.ste decreto entrará em
Gabinete
vigor na data sde sua publicação, revogadas as disposições em contrárfc.
Art. 29, 0, cr~dito suplementar d'e,
Brasília, em 2 de dezembro de 1966j
trata o artigo anterior sera au1450 da Independência e 789 da Repúquea'tl"Camente registrado e distribuitompelo TriJ;lUn~1 de con t as d a tjmao
- . blica.
.
do
ao Tesouro NaC?unaJ.
,,
H. CASTELLQ BRANCO
,A1't 3'? zsre decreto entrará em vi. ]!..fa nuel Pio Corrêa
01' ~a data de ~ ~u_a publícaçào, ~e
Eduardo Lopes Rodrigues
g sadas as dísposíções em contrário.
1) .

Consultoria-Geral

.t'OD~R

da

República

VOI:>""

BrasíÍia, 2 de dezembro de 190{);
145\1 da Independência e 7'89 da -República.
H. CASTELLO

DECRETO N9", 59.652 - DE 2
DEZEMBRO DE 1966

BRANCO

Eduardo Lopes Rodrigues
Carlos Medeiros _Silva

" DECRETO N9 59.651 - DE 2,
DEZEMBRO DE 1966

DE

Abre ao Ministério das Relações Exterioreso créane suplementar de
c-s 5.000.000,000 para atender aee'pzsas com a conclusão de edifícios
necessários à instalação do ttamaraty em Brasília.

O' Presidente da, República, usando
da,autorização' contida na Lei número 5.075, de 22 de agôsto de 1966; e
'tendo ouvido o Tribunal de contas da
'União nos têrmos do artigo 93 do
Regulamento Geral de Contabilidade
pública, decreta:'
Art. 19 Fica aberto ao MinistériO
das, Relações Exteriores o crédito suplementar de Crg 5.000.000.000 (cínCO bilhões de cruzeiros) à dotação
constante da classíflcaçâo orçamentána:,

4.13.00 -

: , s ,y1'):'-:i:;1i~&1,

Ministério das Relações
~ Exteriores;
,4.13.01- Secretaria de Estadoj
4.0.0.0 - Despesas de Capital;
,4.1.0.0 --.;. mvestímentcs:
'4.1.1.0 - Obras- Públicas;
4.1.1.5 - Oonstr-uçâo de Edifkios
",
Públicos, para atender
d~pesas com as obras de conclusão
dosedificios necessários ,à instalação
~oMtíIistério das Relações Exteriores
em. Brasília.

DE

A.bre ao Poder Judiciário, - Justiça
Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, os créditos especiaz8
de crs 140.000 ·e crs 15.833, para
lj fim que especifica.

O Presidente da República, usanCloda. atribuição que lhe confere o
artigo 19 da Lei nv 5.052 de 29.6.66,
e tendo ouvido o Tribunal de .Contas. nos têrmoa do artigo 93 do Ragulamentc Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 1.9. Ficam abertos 13.0 Poder Judícíárío - Justiça Eleitoral - 'I'rtbunal Regfonal Eleitoral do Piaui. 03
órédrtos espácíaís de C1'$ 140.000
(cento e quarenta mil cruzeiros) e
-crs 15.833 (quinze mil, oitocentos c
trmta e três cruzeíros) , destinados
ao. pagamento das folhas de grat.tücação pela prestação de serviço elei.
toral, devida aos seus membros, e deIcepresentação da Presídêncta, de
mesmo Tribunai, relativas ao ano de1958, e que. caíram em axercteí., rtn.
do.

'em

Art. 2Q. :f::ste Decreto entrará
VIgor na .data de sua publicação, re
vogadas as disposições em-contrário.
Brasília, em 2 de dezembro de
1966; '145'? da Independência. e 789 d,,;
Repúblíca.
H .. CASTELLQ BRANCO

Carlos Meeteiros Silva
E"auarrlo Lopes Rodrigues
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DECRETO NQ 59.653 DEZEMBRO DE

DE

no

2

PODER

DE

1966

Renova a declaração de utilidade pú-

blica a que se relere o Decreto nú~
mero 48.696, de' 4 de açoeto ae 1960,
para jins

de

Departamento

desapropriação pelo

Naciunal

de

Obras

Contra a-s Sécas, da área de terreno necessária à construção do açude público "Garantums", ao- município de Garanhuns, Estado de Per-

nambuco.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, Inciso I, da Constituição Federal e,

n03 têrmos do Decreto-lei n» 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei 'n 9 2.786, de 21 de maio de 1956,

decreta:
Art. 1Q • Fica renovada a- declaração
de utilidade pública a que se refere o
Decreto nc 48.696, de 4 de agôsto de
1960. para fins -de desapropriação pelo
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, da área de terreno com
1.630.000m2 (um milhão seiscentas e
trinta mil metros quadrados), representada' na planta que com êste baixa,
devidamente rubricada pelo Diretor
da Divisão. do Material do Departamento de Administração do Mínistério da Viação e Obras Públicas, necessária à construção do açude públiCo "Garanhuns", no município de
Garanhuns, Estado de Pemamnucc
cujo projeto e orçamento foram apro.,
vades pela Portaria Ministerial nc 447,
de 15 de julho de 1958, publicada no
Diário Ofieml de 19 seguinte.
Art. 29. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 7'8'? da República.
li. CASTELLO BRANCO
Juarez Távora

DECRETO N9 59.654 -, DE 2 DE
DEZEMBRO DE 1966
zlbre; ao Ministério da Fazenda, o
crédito suplementar de Cr$
.
19.000.000, destinado ao Departamento do Impôsto de Renda.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o

EXECUTIVO

item I, do art. 87, da Constitui ~'\
Federal e da autorização COntida ç~
art. 13, da Lei nv 4.900, de 10 d.
dezembro de 1965, decreta:
e
Art. 19 Fica aberto ao Minl'stérl '
da Fazenda, o crédito,suplementar 'd~'
crs 19.000.000 (dezenove milhões de
cruzeiros), para atender ao paga~'
mente de despes-as à conta da dütà~,
ção orçamentária abaixo especificad~:'
4.07.00 ---: Ministério da
Fazenda
4.0'7.16 - Departamento
do Impôsto de Renda
3.1.3.0
'Serviços de
Tercerros
~ 03.00
Assinaturas de
2.000.000
jornais, etc.
04.00 ~ .Iluminaçâo, fôrça
7.000,000
motriz
09.00 - Serviços de Co10.000.000
municações
Art. 2?, O crédito suplementar de
que trata o artigo anterior, será Te":'
gistrado e distribuído pelo Tribunal;
-de Contas ao Tesouro Nacional.
Art. 3Q 1!:ste decreto entra em- vIgor na datJl:, de ~~ publicação revogadas asdlsposlçoes em . contránn.
Brasília, 2 de dezembro de 1966; 145Q
da Independência e 789 da República;
H.

CASTELLO BRANCO

EduaTdo Lopes Rodrigues

DECRETO N9 59.655 - DE 5DE
DEZEMBRO DE 1966
Renova a declaração de utilidade pÚblica a que se retere o Decreto nú~
mero 48,,709, de 4 àe agôsto de 1960.
para fins de aeeamooruxção pelo
Departamento Nacio':za-l de Obras
C01J.i'ra as Sécas, da área de ieneno necessária à conetructío do açu·
de público "Várzea Formosa", no
município de tttsôa, Estado da,
Bahia.

O Presidente da República, usando
da. atrfbuíçâo que lhe confere o arãtdgo 87, Inciso I, .da Constlttuçào Fe..,':,
uerar, e nos têrmos do Decrete-lei:p9 3.3'65, de 21 de Junho de, 1941, m,Ot''';:

Á'IOS

:'(1Iflcado pela Lei n Q 2.785, de 21 de
ituJ,io de 1956, decreta:

. Art 1Q Fiqa renovada a declaração
de uÚlidade púnüca a que se re!eIe
Decreto nv 48; 709, de 4 de agosto
~ 1960 para fins de cdesapropriaçêc
~10 D,epartamento jcacional' de obres
',~ontra as secas, ,da arca de terreno
CODl '22.899.500m 2 , (vinte .e· dois IDllbMsoitocentos e noventa e nove mil
~'quinhentos metros quadrados), representada na planta que com êste
~ baiXa devidamente rubricada pelo Diretor 'da Divisão do :Matel'inl do Departam"ento de Administração do' Mi,ntstério da Viação e Obras PUblicas,
necessária à oonstruçâc do açude pú-.
bUCO "Várzea Pormcaa"; no munícípío de Itíuba, Estado da Bahia, cujos
projeto e orçamen to foram aprovados
" pela portaria Míníaterlal nc 242, de 31
de, março de 1958.
Art. 25' f:ste decreto entrará em vjgor. na da~ de, ~ua pubttcaçào revogadas as dísposíçôes em contrário.
Bras1lia, ,5 de dezembro de 1966'
t45Q da Independência e 789 da Re~
pUblica.
,H. CASTELLO BRANCO
Juarez Tavora

--.DECRETO ~NQ 59'.656 -

DE
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5

DE

DEZEMBRO DE 1966
Renova a deczaração de utilidade pública a que Se refere o Decreto número 4B.692"de 4 de açssto de 1960
para fins de
âesapropruiçãc pel~
'Departamento
Nacional de Obras
Contra as Séccs, d-a ãrea lNe terreno
necessária à' construção do açude
público "Tremedal", no municípiO
de Tremedal, Bsuuic da Batua;

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

tigo 87, Inciso I, da Constituição Federaã, ,e nos têrmos do Decreto-Lei
número 3.365, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lei nv 2.786, de 21
.de maio de 195'8, decreta: .
Art. 19 Fica renovada a declaração
de utilida-de pública a que se" refere
o Decreto nc 43.692, de 4 de agôstc
.õe 1980, para fins de desapropriação
-peíc 'Departamento Nacional de Obras
Contra as' Sêcas,da. área de terreno

com 7.004, 85Dm2 reate milhões quatro'
mil oitocentos e ctnquenta
metros
quadrados), representada na planta
que com êste baixa, devidamente rubricada pelo Diretor da Divisão do
Material' do Departamento -de Admínístração do Ministério da Viação e
Obras Públicas, necessária à construção do açude público "Tremedal", no munícípíc de 'I'remedal,
Estado da. Bahia, cujos projetos
e
orçamento foram aprovados pele. Portaria Ministeria.J n ÇI 172, de 4 de março
de 1958.
Art. 29 üste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições. em contrário ..
Brasilia, 5 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 789 .da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N() 59.657 -

DE 5 DE

DEZKMBRO DE 1966
Autoriza a cidadã brasilet'ra Maria
José de Aquírw a. pesquisar argíla
e calcário no municipio de Prados,
Esto..do de MinOiS Gerais.
.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nc I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei no 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cidadã
brasileira Maria José de Aquino a pesquisar argila e· calcário em terrenos
de sua propriedade no imóvel' denominado Vista, Alegre no lugar denominado .Mata do Ribeírâo," distrito e
rnunícípío de. Prados, Estado de Minas
Gerais, numarárea de seis hectares
e setenta' e cinco ares (6,75 ha) , delimitada por um triângulo, que tem
um vértice a oitenta- e cinco metros
(35m), no rumo magnético de trinta
e dois graus sudeste (320 SE), do
marco do canto nordeste (NE) da
lavra outorgada a mesma pelo decreto número quarenta e quatro mil quinhentos e dezenove (44.519)" de vinte
e quatro (24) de setembro de mil novecentos e cinqüenta e oito (1958), e
Os lados divergentes dêsse vértice, os
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seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e quarenta e cinco
metros (345m), trinta e dois graus sudeste (3Z0 SE); quínhentos metros
(500m), vinte graus sudoeste
.
(20°. SW).

Decreto no 59.659 ainda não
publicado no Diário ct-cuü,
foi

DECRETO N9 !;9. ôGO -

Parágrafo

único.

do pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
fevereiro de "1963 e da .Resolução nv 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacion-al de Energia 'Nuclear.

Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2) anos _a contar da
data da branscrlção no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de lD66'·
1459 da Independência e 789 da Re:
pública.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9

59.658 ---,- DE 5 DE
1966

DEZEMBRO DE

Autoriza a firma H eclc~ Pôrto & Grehs
Ltüa., a comprar pedras preciosas.
o ~ Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso L,' da Constituição Federal e tendo em vista o Decreto-lei
nc 466, de. 4 de j~"ilho de. 1938, deereta:
Artigo único.
Fica autorizada a
firma Heck, Pôrto. & Grehs Ltda.,
estabelecida em Pôrto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul, a comprar
pedras preciosas, nos têrmos do Decreto-lei nc 466, de 4 de -junho de
1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente
decreto.

de

1966
Brasília, 5 'de dezembro
H5 li da Independência e 789 da Re.:.
pública.
CASTELLO BRANCO

Eduardo Lopes Rodrigues

DI:: 5 DE.

DEZEMBRO DE 1966

A execução da

presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova-

H.

EXECUTIVO

Renova a declaração de utilidade" PU~
nuca, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nado71UL de Estradas de Rodagem, as áreaf. de ter~
rena situaaa« no Estado de Santa
Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso' I, da Constltuíçào Fede~
Tal e nos têrmos do Decreto-lei nú~
mero 3.365, de 21 de junho de' 1941
modificado pela Lei nv 2.786, de 2i
de maio de 1956, decreta:
Art. 19 Ficam renovadas as decla_·
rações de utilidade pública, para fins
de desaproprraçào TJ~lO Departamenp,
Nacional de Estradas de Rodrtgem
das faixas de terreno necessàrrae ~
tmpíantaçân e pavimenta..çâc da BR~
282-SC (ant, BR-36-SC)
trecho
Lajes-Joaçaba, no Estado de Santa
Catarina-,segundo plantas elaboradas
por aquêle Departamento e que ficam
arquivadas na sua Divisão de Estu~
dos e Projetos, as quais foram opor-tunamente, aprovadas pelo conselho
ROdoviário Nacional, conforme edítaía
publicados nos Diários Oficiais de 12
de setembro de 1955; 16 de te vereíro
de 1956; 6 de dezembro de 1957 e 20
.de janeiro de 1959, bem como das jaaídas de areia e cascalho, pedreiras'
e aguadas, errçiora fora da: faixa referida, mas que possam ser' utdliza-.
das na realização da obra,
Art. 29 A desapropriação a que se
retere o presente -tecreto é considerada de urgência para efeito do ar"tigo 15 do Decreto-lei nv 3 ~ 365, de 21
de junho de 1941.
Art. 39 nete decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrárlo.'
Brasília, 5 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da. Re-

pública,
H. CASTELLQ BM-Neo

Juarez

Távo~e
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. 'PECRETO N'? 59.661 - DE 5 DE
DEZEMBRO DE 1966

Estabelece as normas reaulaâorae do
. processo de restituição de bens a
súditos do Eixo.,
.

Art. 69 OS súditos do Eixo deverão
se habilitar à Agência do Banco do
Brasil S.A.onde tiver sido efetuado
o recolhimento das quantias vinculadas ao Decreto no 4.166, de 11 de
março de 1942.
A:rt

o' presiden~e. de ..R..,.~ú/;I1!L;a., usando
d jl.utoriw..çao concedida pelo artigo
da Lei nv 1. 224, de 4 de novembro
de 1950, decreta:
Art. 19 A restituição de bens a suditos do Eixo de que trata 'o Decreto
nv 56.472, de 16 de junho de 1965,
aerá feita em titulas de, Reeuperaçaa
Finam:eira ,Série A, do tipo "Aa portador", smitídos nos têrmos da Lei
nO 4:.069, de 11 de junho de 1962, do
valor inicial de Cr$ 1. 000, ou seus
múltiplos, vencendo juros de 7% '(sete
por cento), pagáveis anualmente.
ft 1".1 Os juros serão de/idos. a contar
da emissão dos, títulos e calculados
pelo valor residual decorren te das
amortizações.
§ 29 por ocasião da entrega dcs titulos ao Banco do Brasil S. A. serao
destacados os cupões de juros vencidoi para oportuna: incineração.
Art. 29 Para efeito da determinaçã.o da quantidade de títulos correspondente a cada restituição, será
considerado O,valor-face de cr$ 1.000
do titulo, 'Sendo as frações dessa ímportância devolvidas em dinheiro.
, !rt. 39 A Agência .Especial de Defesa Econômica (AGEDE) fornecerá
à Caixa de Amortização as relações
-nomínaís dos interessados, indicando
. as respectivas restituições.
Art. 49 Com base nas relações a
que se refere o artigo anterior, a
Caixa' de Amortização remeterá ao
Banco do Brasil S. A. os títulos de
Recuperação Financeira referentes 'às
restituições
devidas. O pagamento
das amortizações vencidas até a en.trega dos títulos será feita pelo Banco
'do Brasil S. A., quando restituirá
também as trações em dinheiro, a débito da conta do interessado.
Art. 59 Decorrido o prazo fixado
no artigo 8<1, o Ban'co do Brasil S.A.
recolherá o saldo, se houver, à Caixa
de Amortização, para onde enviará
ainda o recibo, em três vias, das restituições que forem sendo liqüidadas.

1:

na

r>~__

_~<~", ....% ",....

1UV' U prazo.

improrrogável de 12 (doze) meses
para à apresentação pelos interessados do pedido de restituição, a partir
da data da publicação do presente Decreto.
Art. 8" Prescreve em 5 (cíncc)
anos, contados da data do deferimento do pedido de restituição, o direito
ao recebimento efetivo das restituições, compreendendo os 'titules não
reclamados, es parcelas das amortizações e as frações em dinheiro.
Art. 99 A caixa de Amortização. em
entendimento com o Banco do Brasil
S.A .. poderá baixar as instruções que
se fizerem necessárias para o cumprimento deste Decreto.
Art. 10. O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publlcaçac,
revogadas as disposições em eon trário.
Brasília, 5 de dezembro de 1966;
1459 ela mdenenõêncte e 789 da República.
H. CAsTELLO BRANCO
.Eduardo Lopes Rodrigu.es

I?ECRETO N(l '59.662 DEZEMBRO DE 19'5u

DF

5

DE

Autoriza estrangeiro a adquirir, em
constituição de aforamento, o domínio útil do terreno de m.arinha
que menciona. no Estado da Gua~
naõtira,

O Presidente da' República, usando da atribulçâo que lhe confere o
artigo 87 Inciso T, da Constituição
Federal e tendo em vista' o disposto
no artigo 2011, do Decreto-lei número
9.760. de 5 de setembro de 1946,
decreta:
Artigo único. Fica Wendelin Franz
Lotze. de nacionalidade alemã. autorizado a adquirir, em conctrtutcêo de
aforamento, o domínio útil da .fra..
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cão ideal de 3/13 avos do terreno 9:e
marinha, situado-na rua Iguatu nu-.'
mero 14, correspondente ao apartamcntn nc '401. na p'reguezia da Lagoa
_. Estado da Guanabara, conforme
processo protocolizado no Ministério
da Fazenda sob o número 162.066, de

was ,

Brasília, 5 de dezembro de 19ú6;
1459 da Independência e 7'8Q da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Eduardo Lopes Rodrigues

,DECRETO NQ 59.663

DE

5

DE

DEZEMBRO DE 1966

Aprova as alterações. íntroauetaae nos
Estatutos da Aliança da Bahia ccpitalização s, A., Znclusive
mento do capital social:

au-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo.
87, "inciso \ I, da Constdtuíção, e. nos
têrmos do Decreto nc 22..456, de 10
de fevereiro de 1933, decreta:

Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Aliança da Bahia Oapttalízaçao S. A.,
com sede na cidade do Salvador; Estado da Bahia, .autortzada a tuncíonar pelo- Decreto nv 22.488, de.. 22 de
fevereiro de 1933; inclusive aumento
do capital social de Orê 80.000.000
(oitenta milhões de cruzeiros) para
Ors 160.000.000 .(cento e sessenta milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas em AssembléiaGeral Extraordinária, realizada
em 18 de abril de 1966.
Art. 29 A sociedade continuará integralmente sujeita "as leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasilia,- 5 de dezembro de 19'66;
1459 da Independência e 789 da República,
H. CASTELLQ BRANCO

Paulo. Egydio Martins

EXECUTIVO

DECRETO

N9 50.664
1966

DE 5

!lI:.

DEZEMBRO DE

Dispõe" sôbre o enq'ltadramento nas
séries de classes ele pesquiSadór de
que trata a, Lei g-z.úmero 4.723, te 9
~<> a~tlhn de 1965, e dá outras
dências.

vTovi-

o presidente da República, u8;audo
da a'a-íbuíçáo que lhe confere o arti~o
87, item I, da .Constdtuíção, decretaArt. 19 Serão enquadrados nas sé,·
ríes de classes de Pesquisador, niveis
22-C, 21-B e 20-A, do Serviço Técnico':'
Cientifico, Grupo·· O c u p a c i o n aI
TC-15üO - pesquisa Científica, insU,:,.
tuídc pela .Lei número 4.723, de 9 de
julho de 1965, e incluído no Anexo I '
da Lei número 3.'lS0, de 12 de futno
de 1960, os cargos da administraçao
direta ou autárquica do serviço /Civil
do Poder Executivo abaixo relaciona':'
dos:
1) Astrônomo - TC-201
2) Biologista - TC-402
3) Botânico - TC-403
4) Engenheiro -r- TC-602
5) Geólogo - TC-404
6) Médico - Te-SOl
7) Paleontólogo - TC-405
8) Quimico - TC-202
9) Zoólogo - TC-40B
10) Pesquisador - TC-1.501
Parágrafo único. O enquadramento
de que trata êste Decreto deverá'
abranger cargos integrantes de qua- .
dros de. pessoal e incluídos em Partes
permanentes, Suplementares ou Especiais ex vi das Leis. números 3.7S0, dê
·12 d'e julho de 1960, 3.967, de 5 de outubro de 1961, 4.089 de 11 de junho
di-1962 (parágrafo único do artigo 23),
e dos artigos 40 e 42 da Lei número
4.242, de 1 ? de julho de 1963, mantídos os respectivos enquadramentos,
em caráter provisório ou definitivo,
nas Partes em. que se encontram.
J

Art. 2Q' OS cargos de que trata- êste
regulamento integrarão, de acordo com
as respectivas especialidades, as se-.
guin tes .séries de -classes:
1) Pesquisador em Astronomia.
2) Pesquisador em Biologia

ATOS
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Pesqut03arlOl' em, Botânica
4)- pesquisador em Ciências Sociais
ti) Pesquisador em Física
6) pesquisador em Geologia
'1) _P"''''''l_l'''<.oUl\.Ú'' 'CID Pareontologfa
8) pesquisador em Quimlca
9) pesquisador em Zoologia

S)

parágrafo' único. Cada série de classes de que trata êste artigo será COnstituída de trêS'(3) .classes (A, B e
C), com os níveís 20, 21 e 22, respectivamente,
. .Art. 3Q Ouvido o Conselho Naciona.l
de pasquísas poderâc ser ínchudos, por
decreto, nos relackmamentos constantes dos artigos 19 e 2'\ outros cargos
de,nível . -superíor, da admtntstracâo
direta e das autarquias, cuja atividade' principal seja de pesquisa cíentí· üce, _pura ou aplicada.
§ lQ Para efeito 'deste artigo, os órgãos'interessados indicarão os, cargos
existentes, em seus quadros de pessoal que devam ser classificados nas
sérieE de classes de Pesquisador, fornecendo esclarecimentos que permitam aferir a conceituação e definição
da atividade como de pesquisa ctentífica, pura - ou aplicada, bem como a
habilitação profissional legalmente
exigida dos respectivos ocupantes para o exercícío. da pesquisa cícnnüca
nos, scus urversoe campos de atdvída-
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de setembro de 1960, de 25 de üunjio
de 1963 e de 16 de julho de 1963.
§

1Q •

-nrgArm8i

J

Na execução do disposto
tWf- clãSs~"inr~i~(-nível .26~

A:

da respectiva série de classes de Pesquisador:
I os. cargos' ocupados por funcionários interinos, ínclusrve os beneficiados pela Lei nc 4.054, de 2 de
abril de 19Q2. pelo art. 37 da Lei
nc 4.069, de 11 de junho de 1962 e
pelo art. 50 da Lei no 4'.242, de 17 de
julho de 1963;
II - os cargos ocupados por servidores beneficiados pelo disposto no
artigo 23, parágrafo único, da Lei número 4.069, de' 11 de .junhovde 1962,
e pelo artigo 36 da Let n Q 4.345. de
26 de junho de 19Q~;
m - os cargos vagos.

§ 29 Para os nne previstos-neste ar.- tígo, o Conselho Nacional de Pesquisas poderá solicitar a colaboração de
outros órgâoa especíalízados ou de te-partições interessadas, visando à obtenção dos elementos necessários ao
estudo da matéria em cada caso.

§ 2Q • Na hipótese de ocorrer empate na aplicação do disposto neste
artigo, terá preferência, em igualdade
de condições, 0, fúncíonárío:
a)
de maior tempo de serviço na
série de classes ou classe singular
em que estiver enquadrado, apurado
na forma do art. 74 do Decreto número 53.480, de 23 de janeiro de 1964,
com a nova redação que lhe toí dada
pelo Decreto nc 53.564, de 1Q de junho de 1966;
b) de maior tempo de serviço públtco federal;
c) de maior tempo. de serviço público em geral;
d)
de maior prole; e
e)
mais Idoso.

Art.4Q gómenje serão enquadrados
_nos cargos das séries de classes de
pesquisador 00 funcionários que,' com'provadamente, em 14 de julho de 19Ei5
atendiam às condições fixadas no artigo 1Q dêste Regulamento.

§ 3Q Expedido o decreto de enquadramento definttrvo, o órgão de pessoal competente providenciará a Iavratura de apostila. nos títulos dos
funcionários beneficiados, consignando a nova situação nmcrcnet.

Art. 59 Na classificação dos cargos
aque se refere êste Decreto e no -en'quadramento dos respectivos ocupantes serão l"bservadas as normas cons.
· tantes dos Decretos números 48.921,
52:144 e '52.265, respectivamente, de 8

Art. 6Q • Ficam autorizadas as Divisões de Pessoal ou órgãos equivalentes do Serviço Civil do Poder Executivo, inclusive Autarquias, 3. providenciar o pagamento das diferenças
de vencimentos devidas ao pessoal de

· des.
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que trata êste Decreto, Ô qual. para
êsse efeito, frce classificado, em caráter precário, de acõrdo com as seguintes normas:
o" classificados nos níveis 18 e
. 20, no nível 2~; e
1:. ~--

11 - os classificados nos níveis 17
e 19, no nível 20.
§ 19. Para os fins dêste artigo, os
órgãos de pessoal providenciarão a
imediata publtcaçâc da reíaçào nomí-

na! dos funcionários beneírcíados pela
reclassificação.
§ 29 • O disposto neste artigo não
se aplica aos funcionários abrangidos

pela Lei no 4.881-A, de 6 de dezembro
de 1905, a que se refere o artigo 99

dêste Decreto.
§ 39 , As vantagens financeiras de'Correntes da execução dêste .artégo
retroagem a 1Q de janeiro de 1966, e
as despesas decorrentes serão atendidas pelos recursos orçamentários. próprios.
Art. 79.. Aprovado o enquadramento defmítívo do pessoal a que se refere o presente Decreto, as autorídadesmencionadas no- artigo anterior
promoverão, sob pena de- responscoíIídade, a reposição imediata das importâncias porventura recebidas a
mais com base em enquadramentos
provisórios, inclusive o de que trata
o artigo anterior.
AJ.'t. 8l? As vantagens fmanceíras
resultantes de enquadramento processado. na forma dos artigos 2° e 59
dêste Decreto vigorarão a partir de 14
de julho de 1965, correndo as despesas à conta de recursos próprios.
Art. 99. O disposto neste Regulamenta se aplica aos funcionários das
autarquias educacionais aorangfdas
pela Lei uI" 4.881·-A, de 6 de deaembro de 1965 (Estatuto do Magistério
Superior), somente no período compreendido entre 14 de julho e :~l de
dezembro de 19·55.

Parágrafo único. Para os efeitos
dêste artrgo, as Universidades deverão encaminhar ao Departamento AQministratávo do serviço Público propósta de classificação dos cargos de
pesquisador - Te-1501, existentes nos

E:::mcrJ'rlVO

respectivos quadros de p~ssoa.l, COm.
a ·discriminaç&.o das espeCIalidades.
Art. 10. nste Decreto entrará em

-vigcr na data de sua publicaçáo r e ~

vogadaa cs dísposrçôes em contrárió .
Brasília, 5 de dezembro oe "l~e<:
145 9 da Independência e '789 d~ Re:
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva
Zilmar de 'Arl"tTipe Macedo
Ademar de Queiroz
M. PioCorrea
Eduardo Lopes Rodrigues
Juarez TáVOra
Afonso Nogueira Simões Corrêa
Raymundo Montz de Aragão
L. G. do N aecvmemo e- Silva
. Eduardo Gomes
Raymundo de Britto
Paulo Egydio Martins
Mauro' Thibau
ROberto Cq,mpos
João Gonçalves de Souza.

DECRETO N9 59.665 -

DE 5 DE

DEZEMBRO DE .196ü

Altera o

Regulamento do Instituto
Rio Branco. do Ministério das Relações Bxterioree, aprovado pelo
Decreto n9 54.130, õe 13 de agôsto
de 19134, e motiiticcuio pelo Decreto
r.,9 59.167, de 10 de setembl'o de 19ü5.

,

O Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o Artigo 87, item b, da constituição, De-

creta:
Art. 1. Q As alíneas d e j do Artigo
69 do Regulamento do Instituto Rio-.
Branco, aprovado pelo Decreto número 54_.130, de 13 de agôsto de 1964,
e modificado pelo Decreto nc 59.167,
de 1°· de setembro de 1986, passem. a
vígorer com a seguinte reõacao:
"Art. 69
.
d) ter Idoneidade moral, apresentando fôlha corrida e atestado
de antecedentes;
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f) .t;; :~~~~i";id~: ·p~i~· ~~~~~:. ~
tse"'unda série de curso de graduaçã"; de escola superior, oficial ou
reconhecida; ou ainda apresentar
diploma expedido por escola superiçn', oficial ou reconhecida, ou
de universidade estrangeira, neste
caso submetido à revalidação no
Brasil" .
Ar,t. -2Q Acrescente-se o ~eguinte
parágrafo ao Art'. ~Q do r~fendo Regulamento do Instítutc RIO Branco:
u Art.
6Q ••••••••••••••••••••••
Parágrafo único. por

ocasião

da inscrição no Exame Vestibular

considerar-se-á preenchido o requisito da alínea. j se o candidato
ftpresentar atestado de matricula
na. segunda série de curso de graduaçáo de escola superior, oficial
'ou / reconhecida; a apresentação
de atestado de conclusão daquela
série acadêmica será, en , tanto,
eondiçáo essencial para a efetiveçâo da sua matricula no Curso ce
preparação à carreira de Diplomata".. .
Art.. 3<;'1 para a inscrição no Exame
vestibular de 19-67, constderer-se-e
preencbtdc o requístto üa almea t do
Art. 6<;'1 do Regulamento do Instituto
Rio Branco se o candidato apresentar
atestado de matricula na primeira série de curso de graduação de escola
superior, oficial OU reconhecida; sua
~ matrícula. no Curso de Preparação à
Carreira de Diplomata, no ano letivo
de 1963. ficará, porém, condicionada à
apresentação de atestado de conclusão
daquela série acadêmíca.
Parágrafo único. Para a matrícula
no curso de preparação à carreira
de Diplomata no ano letivo de 1967,
observar-se-ão OS requísttos vigentes
por .. ccasfâo da inscrição no Exame
vestibula't de 1966.
Art. 4Q Sste Decreto entrará em vigor .na da ta de Sua publicação, revogadas as disposições em contrário ..
Brasília, 5 de

dezembro de

1956;

da -Independêncta e 781? da Re.pública,
1~51?

H. CASTELLO BRANCO

Manoel -Pio Corrêa

ExECUTIVO

DECRErü

NQ 59.666
DEZEMBRO DE '1966

DE

5 ,DE

Aprova o Regulamento para a "Diretoria de Hidrografia e Navegação".

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 87, inciso I, da Constitutçáo Federal, decreta:'
Art. 1\1 Fica aprovado o Regulamento para a "Diretora de Hidrografia e
Navegação"; que com êste baixa, assínado pelo Minístro de Estado da Marinha.
Art. 2Q ~ste decreto entrará em vigor, na data de sua publicação, tican-"
do revogados os Decretos números
32.582, de 15 de abril de 1953, número
38.657, de 26 de janeiro de L956, número 47.414, de 11 de dezembro de
1959, número 1.211-M, de 25 de [unho de 1952 e 56.567, de 9 de julho de
1965 e- demais disposições em centrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1966; ]45 9
da Independência e 78<;'1 da R:-pública.
H.

CASTELL0 BRANCO

Zil~lwr

Campos de Araripe Macedo

REGULP,MENTO PARA A DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇAO.
CI\PÍTULO

:r.

Dos Fins
Art. 1\1 A Díretorfa de Hidrografia
e Navegação (DHN) é o órgão do Ministério da Marinha que tem por finalidade planejar, dirigir, coordenare
controlar as atividades técnicas e administrativas relacionadas com Os Mr~
viços de nldrografía, navegação, sinalização náutica e geotístca, e com o
material especializado a êles referente.
Art. 2Q Para a consecud~:-o de sua
finalidade, compete à DHN:
a) planejar suas atividades;
b) executar privativamente a cartografia náutica do Brasil;
c) promover, orientar e desenvolver tôdas-aa atividades geofísicas, meteorológicas e oceanográficas da MB;
d) estabelecer normas para a cavegaçâc dos navios da ME;
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e) elaborar, controlar e divulgar as
informações de Interêsse para a 8e
N

gurança da Navegaçâo;

j) dirigir O tráfego rádio-telegráfico
destinado à emissão dos Avisas aos
Navegantes, em coordenação com o

serviço de
nha:

Comunicações' da Mari-

g/ projetar> especificar, fabricar ou
adquirir- equipamentos e material récníco de hidrografia, .navegaçâo, oceanografia e meteorologia, fornecendo-

os às Fôrças, EstabeleCImentos Navais

c) à secretariá-Geral da Marinha
quanto à -Iogístíca 'de produção e á
administração dos negócios da lVIB.
ArL 49 A DHN tem a segumts, organizaçâo estrutural:
I - Diretor-Geral - (DHN -01) .
II - Vice-Diretor - (DHN -02) ; ,
III - Departamento de Hidrogra_
ira -

'IV -

(DHN~lO);

Departamento de Navegação

<DHN-20) ;
.
V - Departamento de Geofísica _
(DHN-30J;
VI - Departamento de Intendên_
cia - (DHN-40);
VII - Departamento de Admínís,
tração - (DHN-50);

e Serviços da MB, instalando-os e
controlando-os;
h) proceoer ve estudos e _pesquisas '
tendentes a proporcionar maior eficiência aos equipamentos e material
VIU - Departamento de Instt'ução
de sua competência;
- <DHN-60J.
i) representar o Govêrno do Brasil junto ao -Bureau Hídrográttco tn§ 19 A I>HN dispõe de um Conselho
ternacíonal e instituições congêneres
'récntco (DHN-ü3) como órgão coneatrangeíras;
.
sultivo, subordinado ao Diretor -Geraj
j) representar a ME junto aos díe constituído do "Vice-Diretor, C"UlO
versos órgãos, nacionais ou estrangeiPresidente, e dos Chefes de Departamentos de Hidrografia, de Navegacào,
ros; que se ocupam de atividades S~~
melhantes e em congressos e confede Gecffsica, de Instrução, do Assesrências técnicas sôbre assuntos de sua . Sal' para Assuntos Especíals e do Co..
alçada;
mandante do Centro de Sinalização
l) estabelecer normas, instruções e
N '""u ti cd fl'TI:eparos--"'KImíriüi:te-\.1 oraes
rotinas técnicas para a utilização, o
Rêgc" como Membros. .Será secretar
funcionamento, a segurança e a C()I1~
rtado por um dos Encarregados de
servacão de todo o material de sua
Divisão, conforme especificado no Re~
competência;
gímento Interno, sem direito a voto.
-m; -acompanhar o progresso mdus§ 2Q O DGHN dispõe de um Gabitrlal e científico, no que conce.ne o
nete (DHN-OS).
material de sua .competência
pro- '
~ 39 O Vice-Diretor dispõe de um
curando estimular sua produção pela
Assessor para Assuntos ESpeciais -,..
índústrte nacional;
(DHN-04) .
n) cooperar, no setor de suas atriS 49 A Secretaría-Geral da DHN buições, com os órgãos técnlcos na
(DHN -06> ficará subordinada nu Vicionaís, especialmente com os das dece-Diretor.
mais Fôrças Armadas;
Art. '5(.> Para a consecução dos ser-:'
O) emitir parecer sôbre assuntos
víços de sínatíaaçâo náutica e reparos
técnicos de sua alçada;
nos na vias e emoarcacôes, a DH:"il diap) 'cooperar com' a Secretaria-Geral
põe do Centro de Sínaüaação N"auüC'"..t,
da Marinha e a Díretorta-Geral do
e Reparos "Almirante Moraes Rôgo"
Pessoal da Marinha, -na seleção instrução, especialização e aperfeiçoa(CAivIIV" a ela subordinado técmca e
admmístratívamente.
mento do pessoal técnico necessário
aos seus serviços.
Art. 60 O DGHN. Assessor I'écntce
do Ministro da Marinha em assuntes
'CAPíTULO II
de Hidrografia, Navegação; G~ofis;~'a
e Sínaüaacâc Nauttcacé o ceecor.seve'
Da organização
pelo tomecímento .dosvelemenve d~
apoio logístícr, às Fôrças, EstauetecrArt. 39 A "DHN é subordinada:
mentos Navais e Serviços da .1MB, no
a) ao Ministro -da Marinha; qnanque se refertr
todo o material de
to a diretrizes gerais;
competência da DHN.
b) ao E..stadO-Mi'!.ior
da Armada,
Art. 79 O' DGHN
o responsável
quando ao Comando e a logística de
pela elaboração, direção e contrõle dos
consumo;

a

é
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ramas referentes às atividades da
.,r~gN e dos Navias, Estabelecimentos
~"~l'YiÇOS que lhe são subordinados.
"A.t g'? O DGHN exerce, .sôbre os
~o~ a servIÇO da DHN, as atribui,.~:s previstas na ordenança Geral
(:0re o serviço da Armada para o
b~mandante de Fôrça Naval Independente.
Art. 99 O DGHN é o represensan~. do Govêrnocto Brasil
junto ao
Bureau Hidrográfico Internacional e
o represenan te da MB jUJ:? to ao Co~,.
,elho Nacional de, Geografia e aos dí;

o;:'

itlrSOS órgãos

:t;la~lOJ?-als que

se ocupam

-,e atividades ldentlc~ as da DHN.
Art. 10. O DGHN (DHN-01Jtem
como auxihares diretos: O Vtce-Díreror (DHN-02), o Conselho 'pécntco (DI-IN-03) - e seu Gabinete (DHN·OS).
Art. 11. Ao Vice-Diretor da DHN,
lOD1pete:
a) providenciar a execução" das dir-etivas e ordens do DGHN;
b) coordenar OS planos, normas .e
programas da DHN;
c) coordenar as atívídades da DHN
"promover o seu desenvolvimento;
à) cooperar
com a Diretoria do
pessoal da Marinha para a execução
eos "cursos que funcionarem na DHN;
e) providenciar a prontificação crus
llQViOS a serviço da DHN.
- .
,Art: 12. Ao Conselho Técnico d.a
DEN. compete:
(l,) estudar os assuntos de ordem
técnica de competência da DHN;
b) apreciar os planos e programas
tie' trabalhos da DHN;
c) indicar doutrina capaz de asserural' às atividades, da DHN oríenação conveniente e estável;
d)' elaborar os pareceres técnicos da
DEN.

Art. 13. Ao Gabinete do DGHN',
eompete:
a) 'auxiliar o DGHN em suas ligatões pessoais com 2S autoridades ca
Administração Pública, com as Autoridades da Marinha e com o publico:
b) desempenhar as funções de rcJresentação;
c) cuidar do serviço pessoal do
DGBN .:

Art. 14. Ao Assessor para Assuntos
Ilspeciais da DHN, compete:
,) estudar os assun tos especiais que
l1es sejam determinados;
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b)cuidal' dasvativtdades espectafs

com relação à representação da OHN
junto às Organízaçôes Internacíonaís,

tais como, o Bureau Hidrográfico Intemacíonal, o Instituto Pan-Amertcano de Geografia e História e outras:
c) representar o DGHN junto ao
Ocnselho Nacional de Geografia e outros órgãos nacionais que cuidam de
assuntos da competência da DHN;
d) auxiliar o Více-Díretor da DHN
nos assuntes referentes aos navios da
DHN;

Art. 15,. A Secretaria-Geral da DHN
compete:
a) receber,
distribuir e expedir a
correspondência da DHN;
b) manter os arquivos
gerais' de
correspondência da DfIN .
Art. 16. Ao Departamento de Hldrografta da DRN, compete:
a) elaborar e submeter ao Conselho
I'écníco o seu programa anual de u-abalho:
b). planejar os levantamentos
hidrográficos inclusive as operações aerofotogramétrtcae ;
"c) construir as cartas náuticas e es.
especiais;
d) elaborar as publicações' de se·,
gurança da navegação e outras referentes à hidrografia;
eJ elaborar controlar e divulgar as
informações relativas à Segurança da
Navegação;
j) imprímír as cartas e publicações
construídas e elaboradas pela DHN;
g) propor ao DGHN as dotações e
desempenhar as funções técnicas de
abastecimento relativas a equtpamentos hidrográficos da .MB;
h) .arer-ír e reparar os instrumentos htdrográífcos da ME;Art. 17. Ao Departamento de Navegação da DHN,compete:
a) elaborar e submeter ao ConselhoTécnico o seu programa anual de trabalho;
b) orientar téonícamente a navegação nos navios da MB;
c) elaborar e distrbuir as publicações referentes à navegação: distribuir as demais publicações da DHN;
d) propor ao DGHN as dotações e
desempenhar as runçôes técnicas de
abastecimento relativas aos equipamentes náuticos da MB;
e) aferir,
compensar e reparar os
instrumentos náuticos da MB;

!82

ATOS DO PODER

f) orientar e fiscalizar' a venda de
catas e publicações pelos Agentes autorizadcs ,
Art. 18. Ao Departamento de Geo-

física da DHN, compete:
a) elaborar- e submeter ao Conselho
Técnico o seu programa anual de ~ra-

balho;

e

planejar 'os levantamentos e atdvídades oceanográficas nas águas tn-asileiras e processar os dados obtidos;
b)

c) dirigir e fiscalizar o serviço meteorológico e climatológico da MB;

d) planejar e executar a prospecção
geológica magnética e gravímetríca
.da costa e das áreas marítimas orasüetras:
e) propor ao DGh-:N as dotações e

desempenhar as funções técnicas de

abastecimento relativas a equípamentos oceanográficos e meteorológicos da
ME-

j)' aferir e reparar os instrumentos
oceanográficos e meteorológicis da
~.iB.

.

Art. 19. Ao Departamento de Jntendência da DHN, compete: .
a) lavrar; os contratos e convênios,
da DHN;
b) adquirir o material de competência da DHN;
.C) executar o Serviço de Intendência da DHN;
I
a) conhecer a sttuaçâo dos estoques de material de competência da
DHN sugertndo medidas eapazésvde
conservá-los dentre dos limites esta'belecldos:
e) organizar estatístdcas de consumo de material de competência da

DHN;
1) elaborar a proposta orçamentáris. da DHN;
.
g)
coltgir e" analisar os dados referentes à contabilidade industrial da
DHN, indicando providências para
'SGU aperfeiçoamento;
h)
dirigir o serviço de entrega e
recebimen to de ma ter-íal da: DIDT.

Art. 20. Ao Departamento de Administração da DHN, compete:
a) 'controlar a aplicação das 'Leis,
Decretos e Regulamentos pelo pessoal
da DHN;
r» admrníatrar o pessoal da DHN;
c) dirigir a. assístêncía médica ao
pessoal da DHN;
d) dirigir a conservação das íns.talações e dependências da DHN;

EXECUTIVO

e) orientar, fiscalizar e' mant~r
serviço de transporte da sede
DHN;
f)
dirigir e f~scaHzar'A o serViÇO 11e
segurança, guarda, vígflâncía e poh~
ciamento da sede da DHN;
g)
dirigir o' serviço de confôrto d.e
pessoal da DHN;
h)
dirigir o adestramento do pessoal da sede da DHN.
Art. 21. Ao Departamento de Ini~
trução da DHN, compete:
a)
dirigir a seleção, mstruçãn•. especíauseção e aperfeiçoamento do
pessoal técnico da DHN, de acôrdo
com as normas da Diretoria' do Pea•
soal da Mar~ha e da Secr?taria~
Geral -da Marínha;
b)
estudar as propostas de alteração _ou atualização nos curriculos
em vigor, as quais após serem. subme..
tidas ao Conselho Técnico, serão enviadas à - Díretorra-Geral do Pessool
da Marinha peloDGHN;
c)
orientá!' o funcionamento dO§
vários cursos, de modo a cumprir ade,
quadamente Os programas e prazos
para êles prescritos;
d)
elaborares livros-textos, fôlha.a
de informação e demais elementos. do
ensino;
e)
controlar os acessórios de ensino dos diversos cursos;
1) fiscalizar o ensino nos várlcs
cursos de modo a obter o máxrmo de
aproveitamento por parte dos alunos;
g)
dirigir a instrução propedêutíaa
do pessoal subalterno da DHN..Art. 22. Os Departamentos serão
subdivididos em tantas Divisões e se~·
ções quantas forem necessárias, de
acôrdo com o que estabelecer o Regimento Interno da DHN.

a:

CAPíTULO l l i

Do Pessoal

Art. 23. A DHN dispõe do seg'..lin!.6
pessoal:
I - um (1) oflctal-general. da atíva, do Corpo da Armada - Diretor;
II - um (1) ofrcíal-supertor, dI.
ativa, do Corpo da Armada, especializado em Hidrografia e Navegação
...... Vice-Diretor;
III -- um (1) oficial-superior. d&
ativa, do Corpo da Armada, especializado em Hidrografia e Navegação"
- Assessor para Assuntos Especiais:
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IV - quatro (4) ofíciars-supertorea
, ativa do Corpo da Armada, es{1acializadOs em Hidrografia e Naveão - Chefes dos D~partame;n!os
~eÇ Hidl'o~r~fia, Navegc.çao, Geof:slca_
e IDstruçao,
.
V um (1) oficial-superior, .da
tiva 'do corpo de Intendentes da
M~rrtJ.ha -=-~hefe do Departamento
de rntendencra;
VI - um (1) oficial-superror, da.
ativa, do COl"pO da Armada, Chefe do
Departamento de Adr~ll~ustraçao;
VII -:- um (1)' Capítão-de-Oorveta,
,da ativa, do Corpo da Armada, As.sistente;
.
'

P:

VIII da ativa,

um

(1)

Capitão-Tenente,

do corpo da Armada ,Ajud.ante de ordens;
IX - oficiais dos diversos Corpos
e Quadros, de acôrdo com a Tabela
. de Lotação;
X "- praças do CPSA ou CPSCFN,
-de acôrdo com a Tabela de Lotação;
XI - funcíonáríos civis dos ouedros de pessoàl do Mírnstério da .Ma'rinha .de ecõrdo com a lotação nu'mérica respectiva;
XII - pessoal admitido na forma
do art. -23, Inciso II da Lei nv 3.780,
de 12 de julho de 1960.
..
Art. 24. O Regimento Interno da
DHN preverá as suas funções gratificadas, a fim de serem criadas d-e
conformidade com a legislação em
vigor.
CAPÍTULO IV

Das Disposições Gerais
25. Prcarão subordinados à
os Estabelecimentos, Navios e
.embarcações dos seguintes tipos:
I - Serviços Distritais de Sinalização Náutica;
II - S-erviços Distritais de Meteo.rología:
.
In - Depósitos de Material e Equi_
. pamentos 'r'écnrcos:
IV
Centros Especializados de
Produção;
V - Oficinas Especializadas;
VI - Centro de Sinalização Náutica e Reparos "Almirante Moraes
Rêgo";
VIr '- Navios Hidrográficos, Oceanográficos, Faroleiros, Baltzadores e
outras embarcações destinadas a execução, aparelhamento e manutenção
dos serviços que lhe são afetos.
Parágrafo único. Os Regulamentos
ou Regimentos Internos dos diversos
Art.

DHN
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Estabelecimentos, conforme o caso,
especificarão, quan-do necessário, as
ligações e vinculações.
Art. 26. Nas cartas, publicações e
instrumentos, elaborados ou construidos pela DHN deverá sempre existir,
como sinal de autenticação, o sínete
que fôr estabelecido no seu Regimento Interno.
Art. 2'7. Antes da criação de qualquer nôvo Estabelecimento ou Serviço. deverá ser elaborado e aprovado
o Regulamento ou Regimento Interno,
conforme o caso, pelo qual se deverá
reger .
-Art. 28. ::Ê:ste Regulamente será
complementado por um Regimento
Interno que deverá ser elaborado e
aprovado de acôrdo com as . normas
em vigor.
.
CAPÍTULO

V

Das Disposições rromeuórtae
Art. 29. Imediatamente após a
entrada em vigor dêste R-egulamento,
deverão ser revistos Os Regulamentos
ou Regimentos Internos que regem os
Estabelecimentos e Serviços existentes, de-modo a ajustá-los ao que vem
de ser estabelecido.
parágrafo único. Os anteprojetos
dos Regulamentos ou Regimentos Internos atualizados deverão ser submetidos à aprovação do Minrstro da
Marinha dentro do prazo de cent-o e
vinte (120) dias, via Diretoria de Hídrografía e Navegação, Secretaria-Geral da Marinha e Estado-Maior- da
Armada .

Art. 30. O Diretor-Geral de l-lidrografia e Navegação submeterá à
consideração do Ministro da Marinha,
dentro do prazo de cento e oitenta
(80) dias, a contar da data da publíceçâo dêste Regulamento em Boletim do Ministério da. Marinha,o
projeto de Regimento Interno, via &8cretaría-Geral da Marinha e EstadoMaior da Armada.
Art. 31., O Diretor-Geral de, Hidrografia e Navegação frca autorizado' a 'baixar os atos que julgar necessários, . à adoção das disposições contidas no presente Regulamento, até
que seja aprovado o Regimento Interno. Em 5 de .novembro de 19,66.
Zilmar Campos de' Araripe Macedo, Ministro da Marinha.
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DECRETO N9. 59.'667 DEZElil:BRO DE 1966

DE

5

DE

cria a Comissão Napior:al de Alfabetização e de Educação Assistemática.
O presidente da. República, no uso

da atribuição que lhe confere o Artigo 87, inciso 'I, da Constituição. de-

creta: .
Art. 19 Fica .ínstdtuída, no Ministério da Educl1.ção e Cultura - DepartaIDento Nac}onal de Educação, a ComiSsão Nacional de Alfabeti~açá.o ,e
de Educaça,o Assístemátíca, com o fim
de promover a execução do estabelecido no Plano Complementar ao Plano Nacional de Educação, elaborado
pelo Conselho Federal de Educação e
sprovailo em' 15 de abril de 1966.
parágrafo único. Para dar cumprimenta às suas finalidades a Oomíssãc
Nacional de Alfabetização e de Educação' Assístemátíca convocará, coor. denará. e orientará. os esforços de
pessoas físicas e de direito público. ou
privado no sentido de proporcionar
educação básica a analfabetos de 14
e mais anos de ídade.tadctando medidas indispensáveis à alfabetrzaçao.:
educação primária acelerada com
orientação para o trabalho éconõmícamente produtivo. instalação e menutençâo de cursos destinados a exame .de madureza e ginásios orientados para o trabalho, àqueles que não
hajam Ingressado ou concluído curso
de grau primário ou médio.
Art. 29 A Comissão Nacional de
Alfabetização e de Educação Assistemática, presidida pelo Ministro de
Estado da ..E ducação e Cultura; ou seu
Chefe de Gabinete, terá a coordena.Ia, em caráter .executivo, o Diretor
Geral do Departamento Nacional de
Educação e se .cómporá, além dêste:
a). do Diretor do Instituto Nacional
de Estudos pedagógicos;
.~ b) dos Diretores das Diretorias de
Ensino Secundário, Industrial e Comercial do Ministério da Educação
eouuura:
c) de Representante do Conselho
Federal de Educação;
,d)de Representante da Superíntendência do Ensino Agrícola e Veterinário;
e) de Representantes dos Ministé"rlos Militares, do Trabalho e Previ-
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da saúde, da Agriculdêncle social,
tura,
do Planejamento e oooroenaçãc
Econômica, da Fazenda e da oooroenação dos Organismos Regionais, indicados pelos respectivos titulares das
Pastas, no prazô de trinta dias deste;
f) de Representantes da Imprensa,
:Rádio e 'pelevisão, bem como de instituições religiosas e da indústria ~
comércio, convidados pelo. Mímstro de
Estado da. Educação e cultura.
Art. 39 A Comissão Nacional de
Alfabetização e de Educação Asstete-:
mátdca estimulará a criação, instalacão e funcionamento de comissões
Éstaduais e Territoriais de Educação
de Analfabetos, organizadas de acôrdo
com as peculiaridades regionais; nas
capitais dos Estados e Territórios,
articulando-se- com as mesmas para o
fiel cumprimento das suas finalidades.
Art. 4Q A Comissão Nacional de
Alfabétização e de Educação Assiste,
mátdca promoverá a utilização de recursos oriundos de saldos de dotações
de fundos educacionais não aplicados
e solicitará a adícão ao mesmo de: outros recursos, inclusive extra- orçamentários, de modo que se assegure o
cumprimento estabelecido no Plano
Complementar mencionado.
§ 19 Os saldos de dotações de rundos educacionais, não aplicados, serão
obtidos por determinação do Ministrõ
de Estado; obedecidos aos quantitativos apresentados pelo Plano Nacional
de Educação.
§ 29 gmpenhar-se-á, igualmente, a
Comissão no sentido de serem acrescidos ao programa de trabalho recursos
orçamentários próprios aos fins específicos do Plano complementar.
Art. 5Q A Comissão, considerando
os recursos que forem destino.. dos, elaborará Plano . de Aplicação, cabendo
ao Ministro de Estado da Educação e
Cultura a aprovação do mesmo .
Art. 69 A Comissão Nacional de
Alfabetização e de 'Educação Assistemática proporá. a celebração de convênios e de acôrdos com as Unidades
da Federação para processamento dos
objetivos consignados no Plano complementar e se valerá da ccoperaçáo
da. Campanha' Nacional de Alimentação' Escolar e da campanha Nacional
de Material de Ensino para o runcíc-
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namento dos cursos que forem instalados.

Art. 79 O Departamento N.a·cional
de Educação providenciará quanto
aos meios indispensáveis para o funcionamento regular da' comissão Nacional de Alfabetização e de .ducação
Asslstemátíca, obtendo e colocando à
disposição da mesma. Os serviços e
informes que requtsítar ,
Parágrafo úníco. Poderão ser utili. zados órgãos já existentes no Departamento Nacional de Educação e. servidores especializados no Ministério
da Educação e cultura,para atenderem ao disposto no presente decreto,
mediante as formas de requisição em
vigor.

.

Art. 8\1 O Ministro de Estado

da

Educação e cultura baixará as instruções que forem necessárias à execução do presente decreto.
Art. 9\1 Fica j-evogado o Decreto
nc 58.603, de 14 de junho de 19S5,
que criou a Junta Nacional de Educação dê Analfabetos.
Art.' 10. :tJ:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de '196'6;
14M da Independência e 7'89 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Raymundo Monizde Aragão

DECRETO N' 59.668 DEZEMBRO DE 1966

DE

5

D'

Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito especial de .•••
Cr$ 120.000.000
para atender ao
pagamento das despesas decorrentes
da visita ao Brasil do Presidente
da Itália.

o

Presidente da República, usando

da autorização contida na Lei núme-

ro 4 ~ 9'66, de 30 de novembro de 1965,
e tendo ouvido o Tribunal de contas
da União, nos, têrmos do artigo 93
do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
.Arb. 19 Fica aberto ao Míntstértc
das Relações Exteriores o crédito eapecíal de CrS 120.000.000 (cento e
vinte milhões de cruzeiros) para
atender às despesas de qualquer ne-

ExEC'UT~VO

turesa decorrenteAS da visita ao

811 de Sua Excelêncía o Senho <era,;,.
seppe Saragat, Presidente da r, Glu..:,

blica Italiana, e de Sua comitiv~epl1..,
Parágrafo único. O crédito es··' '.
de que trata êste artigo será regJ;l~Cla.l
do pelo Tribunal de Contas e lS ra,
màtícamente distribuído ao Teauto..
Nacional.
êouro

. Art., 29 nste Decreto entrará,
vigor na data de sua publicação etn
vogadas as disposições em contrãrI~~'
Brasília, 5 de dezembro de 19"
1459 da Independência e 789 da ~&;
pública.
..."e~
H.

CASTELLO _BRANCO

M, Pio Correa
Octavio Bulhões

DECRETO
-

N9

59.ãt39 -

D~ZEMBRO

DE

5

DI

DE 1966

Aprova o aumento de Capital Social
e alteração do-artigo 79 dos Estatu~ ,
tos Sociais da Rêde Ferroviária -se-.
aeriü S. A,

o Pfesídente da Repúclíca, manda
das atribuições que lhe contere uartigo 87, inciso X, da Constituiçao
Federal, e tendo em VIsta o artigo
61, § 59, do Decretowlei nv 2.627. de 26
de setembro de 1940, decreta:
Art. 19. Fica aprovada a resolução
da Assembléia Geral ÉX'.raordinái'ia
da Rêde Ferroviária l",.,iel'ai S. A.,
realizada a 29 de dezembro de 1964.
que aumentou o seu capital soclet
para crs 170.893.300.000 (cento e setenta bühôas, oitocentos E' noventa' e
três milhões, trezentos e sessenta mil
cruzeiros), e decorrentemente alterou
o art. 79 dos Estatutos Sociais provados pelo Decreto no ;10.532 de 12 de
maio de 19'Ôl, que passa a 'ter a fie:'
guínte redação:
"O Capital Social é de .:.",.
Crg 170.893.360.000 (cento e setenta bilhões, oitocentos e noventa e três milhões, trezentos e sessenta mil cruzeiros), dívidídc -em
151.318.235 (cento e cinqüenta e
um milhões, oitocentos e ap.7,(~ltO
mil, duzentos e trtnta e cínco)
ações preferenciais, no valor nomínal de crs 1. 000 (hum mil cruzeiros) cada uma, nomínatívas e
integralizadas."

2.7
29. Q. presente Decreto entravigor na data de ~ua publica~o' revogadas as dísposiçêea em conAJ't·

o

••

~

ça ".

trál'lO.
Brasilia, 1) de ~de~~.mbro de 1966;
1459 da jndependêncía e 789 da Re-

publica.
R. CASTELLO

BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 59.670 "

DE

5

DB

DEZEMBRO DE 1966

1l1nf~téTios

da Guerra e da Marinha
_ Abre créditos especiais, destina(2'os ao pagamento de vencimentos
e 'gratificações devidos a vários ottdais. integrantes da Comitiva da
Escola SupelJ'toT de Guerra, que em
1962 Vlsi,tou 08 Estados' Un-idos da
América.

O Presidente da República, usando
da atribuição contida na Lei nv 4.973,
de 12' de maio de 1966 e tendo ouvido

o Mitlistério daF-azenda e o Tribunal
de ,contas da união, nos têrmos do
If.t. 93, do Regulamento-Geral de
Contabilidade pública; decreta:
Art. 19 Fica aberto, .aos Minístértoa
(la Guerra e da Marinha, os créditos
especiais de Ol'S '35.7';0.020 <trinta e
cinco milhões setecen tos e seten ta mil
e vinte cruzeiros) e Cr$ 15. 80L 096
(quinze' milhões, oitocentos e um mil,
noventa e seis cruzeiros), respectiva~
mente, destinados, ao pagamento de
vencimentos e gratificações devidos a
vártos oficiais que, em 1962, "integrararo a comitiva da Escola Superior de
Guerra, em vístta oficial aos Estados
unidos da América.
Art. 29 âate Decreto entrará em
VIgor na data de sua publícaçao,
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário .
'
Brasília, 5 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 7,89 da Re~
pública..
H.

CASTELLO BRANCO

Zilmar de Araripe Macedo
Aàemar de Queiroz
Octavio Bulhões

DECRETO, NÇl 59.671 - DE 6
DEZEMBRO de 1966

DE

Abre ao poder Judiciário - Justiça
Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o crédito.
suplementar de
6.900 000, para
retorço de dotações 'orçamentárias.
do 'vigente exercício que especitica-

c-s

o Presidente da República, usando'
da atribuição contida. no f~rtigú 13,
da Lei n9 4.900, de 10 de dezembro
. de 19'65, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Pode;" Judiciário ' - Justiça Eleitoral' - J'rtbunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina
o crédito suplementar de Cr$ ..... .6.900.000 (seis milhões e .novecentos
mil cruzeiros) para refôrço das s.eguintes dotações orçamentárias uo vigente exercício (Lei nv 4.~00, de 10
de dezembro de 1965): . .
Poder Judiciário
3.04.00 -'-- Justiça Eleitoral '
3.04.21 - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
3.0.0.0
Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3. 1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02.00 - Despesas variáveis com
Pessoal Civil
02.03 - Substituições, Cr$ ).500.000
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
10.00 - Locação de bens móveis e
imóveis, tributos e despesas de condomínio - Cr$ 2.400.000
'Art. 29 :f;ste Decreto entrara. em
vigor na data de sua publícaçâc, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 6 de dezembro de H!66;
1459 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva
octaoío Bulhões

DECRETO N9 59.672 DEZEMBRO DE 1966

DE

6

DE

Abre pelo Ministério da Fazenda o
crédito suplementar ce. Cr$
.
17.900.000, para atender as despesas
da Auditoria de Justiça Militar e
Corpo de Bombeiros do" Estado da
Guanabara.

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

tign 87, incíso I, da Constituição Federal, da autorização contida no, artigo 13, da Lei n?4.'900, de lO de
dezembro de 1965, pubhcada no Diá~
rio Oficial de 16 seguinte, e 'tendo
ouvido o, Ministério da Fazenda .e o

Tribunal de, Contas, em cumprimento
eo que determina o art. 92 do Regulamento Geral de Contabilidade PÚblica, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Mínístérto
da Fazenda o crédito suplementar de
ors 1'i.900.000 (dezessete milhões e
novecentos mil cruzeiros) em rerõrço
à seguinte dotação do vigente orçamento:
4.07.00 - Mínistérfo da Fazenda
4.07.22 - Diretoria da Despesa Pública (Encargos Gerais)
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências correntes
3.2.9.0 - Diversas Transferências
Correntes
3.2.9.3 - Entidades Estaduais'
K-ll - Guanabara
2) p'ara atender a encargos de pessoal, de acôrdo com a Lei nc 3.752,
de 12.4.1960

.

q) Auditoria de Justiça da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros,
Art. 2Q O crédito a que se refere o
artig~ 19 será automàtícamente registrado pelo Tribunal de Contas da
União e dístrlbuído ao Tesouro N acíonal.
Art. 3 9 :iJ::ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, "revogadas as disposições' em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1966;
1459 da 'Independência e 789 da Répública.

H. CASTELLo BRANCO

Carlos Medeiros Silva
Octávio' Bulhões

da autór~zação contida no art. 86 r : ~
19, da Lel J;l9 5.025, de 10 de junho d
1966, e ouvido o Tribunal de Cont ~
da União, como preceitua o art. 93 ~
Regulamento Geral de Contabil'dado
Pública, decreta:
~
e
Art. .19 i1: aberto pelo Ministério da
Fazenda o crédito e~p~ial de Cr$ "
1.500.(H)O.OOO (um bilhão e quinhen";
tos milhões. de cruzeiros) sendo:
a) c-s 500.000.000 (quLnhentos rol,;.
lhões de cruzeiros) destinados à. ínatalação e funcionamento do Conselho
Nacional do Comércio Exterior'
b)

crs 1.000.000.000 (um bilhão <le

cruzeiros) para o Fundo Agropecliá~
rio, destinados à melhoria, funcIona_
mente e reaparelhamento dos serv{ÇOa
técnicos de classíficaçâo, inspeçâo e
desinfecção sanitária relativos aos
produtos de orig~m vegetal e animal. .
§ 1Q O crédito, a que alude êste
artigo, será automáticamente registra..
do, pelo Tribunal de Contas, e dísbrí.,
buídd ao Tesouro Nacional
Art. 29 O crédito especial de que
trata êste Decreto será utilizado pela.
CACEX, "em caráter de fundo rotatí-,
vo, registrando-se as operações correspondentes em conta separada na.
contabilidade do Banco do Brasil S.A.
Art. 39. f::ste Decreto entrará em vi"- .
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1966:
1459 da Independência e 789 da Re!
pública.
H. CASTELLO BRANCO
Octavio Bulhões
Afonso Nogueira Simões correa :
Paulo Egydio Martins

DECRETO NQ 59.674 -

DE 6 DE

DEZEMBRO DE 1965

DECRETO NQ 59.673 -

DE 6 DE

DEzgMBRQ DE 1966

Ministério da Fazenda. Abre o crédito
especial de Cr$ 1.500.000.000 (um
bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros) para ser utilizado pelo Conselho Nacional do Comércio Exterior.

Classifica os cargos de nível superior
do Departamento dos Correios e T'e4
íeçratos e dispõe sôbre o -3nquadramento de seus atuais ocuqxmtes,

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, Item :(, da Conatdtulcão, e de
acôrdo com o artigo 9Q da Lei numero 4.345, de 2.6 de junho de 1964,
o Presidente da República, usando e respectiva regulamentação, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a ciasstn<ias atribuições que lhe confere Q artigo 87, nc I, .da Constituição Federal;" cação dos cargos de nível superior

ATOS

DO POD~ ExECUTIVO

,_,. eXo 1), bem como a relação no,Je.? al dos respectivos ocupantes (a~e
111l~O do Departamento dos Corretos
,$0 TelégrafoS, integrantes ao Quadro
5rr, de pessoal. '-- Partes Per~anente,
, J-l.... lementar e EspecIal (Extinta) ~~P:Ministério da Viação e Obras PÚ~b1icas.

". t

29 A

olassíficaçãc prevista

~ 'decret,o, com ref.er~ncia ao PE.Ene\ beneficIado pela LeI no 4.203" de
soa, fevereiro de 1963, não altera o
'1:1ter provisó:rio -do respectivo e11c adramento, nos termos do item II
qu lIlot' 49 do Decreto nc 5'LUl5,r de
',1g de julho de 1964, alterado pele de
"nQ 54.240, de 2 de setembro do mesmo. ano.
Art. 39 o órgão de. pessoal competente apostil~rá os tIt~ulos dos servidores abrangId~s por -êste decreto, ou
expedirá portaria declaratória aos que
não os possUlrem.
.
Art. 49 As despesas com a execução
dêste decreto serão atendidas pelo
-crédito especial de que trata. o Decreto ns 54.016, de 13 de íunio .de
1964, e pelos recursos orçamentários
I

próprios.
Art: 59 As vantagens' financeiras
decorrentes do presente decxeto vigoram a partár de 19 de juubo de 1964,
salvo quanto às readaptaçôes efetuadas posteriormente a esaa data.
Art. 69 :Êste decreto entrará em vigor na data de .sue publicação, re,vogadas as disposições em ~ontrario.
grasíha, 6 de dezembro de 1966~
.1459 da Independência c 78° da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Tavora

Os anexosa que se refere o art. ,19
foram publicados no D. O. de 7 de
dezeJUb~'o de 196,6.
'
DECRETO N9 59 :675 - DE 6 DE
DEZEMBRO DE 1966
. Autoriza a firma Intercâmbio Comercial '''AtlaS'' utaa., a comprar sedras preciosas.

; -O Presidente da República, usando
,da atribuição que lhe confere o ar':Yg.o 87, número I, da Constttuíçâo

Federal e tendo em vista o Deceetclei no 466, de 4 de junho de lnS,
decreta:
Artigo único. Fica autorizada li
firma Intercâmbio comercial Atlas'>
Ltda., estabelecida em eão Paulo, FrStado de gão Pa>llo: a comprar pedras
preciosas nos termos do Decreto-lei
nc 466, de 4 de junho de 1938, constituindo titulo dessa autcnzaçâo uma
via autêntica do presente decreto.
Brasília, 6 de dezembro de 1966;
:459 da Jndepeadência e 789 da Repúbltca.
I,

H.

CASTELLQ BRANt 'O

Octavio Bulhões

DECRETO

N9

o,

59.676 -

DE (IDE

DEZEMBRO DE 1966

Regula,menta a Lei n9 4.881-A, de 6
õe dezembro de 1965, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usamdo da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição Fe~
deral, decreta:
Art. 19 ltste Decreto regulamenta
o regime jurídico d0'J. pessoal docenLE: "de nível superior, vinculado à administração federal, a que se 'refere
a Lei número 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, dispondo sôbre as
atividades do 'magistério superior e a
estruturâçâo dos Quadros únicos do
Pessoal das Universidades e dos es~
tabelecimentos Isolados de ensino superior .
Art. 29 As atividades de magistério superior compreendem:
I - As relacionadas com a preservação, elaboração e transmissão dos
conhecimentos :
a), aulas, conferências, seminários
e' outras formas de exposição e de de-

.bate:

b) trabalhos práticos .de iniciação
e treinamento;
c) seleção de docentes, pesquisadores e alunos e verificação da- aprendizagem;
d) pesquisa em geral;
e) elaboração de trabalhos destínados à publicação e ligados ao en..
SiDO e à pesquisa;
j) participação em congressos ,6
reuniões de ca-ráter cientifico,. cultural e artístico;

ATOS DO PODER ~ O

-g) programas de cooperação e outras formas de intercâmbio inerentes às atividades de extensão;
II - As relacionadas com a, forma';'
!3.0 ética e cívica dos alunos;
III As relacionadas com a admínistração das instituições de ensino
".
superior, privativas de docente:
a) responsabilidades de, direção e
Chefia;
b) particípaçâo em órgâôs colegtados;
c) participação, em
trabalhos de
programação e assessoramento, vínculados ao eneínc e à pesquisa.
IV - outros. encargos inerentes às
, atividades de magistério.

dos, serão enquaõeados da Seg"l_'.\
forma:
"-l.l.lt&.
.1 - Os de Pesquisador, nivel":"
na classe de Pesquisador Associad .22;
II - Os de Pesqws?--dor, nivei~' ft-::,
e,20 e os de
PesqmsadOrMAuXi}i 21..
mve~. 19, na classe de 'Fesquisad ar,
Auxll1ar..
01'"
. Art. 7 9 Depois de cumpridas ,;
disposições da Lei n 9 A .723 de '9 ~
jUIJ:1o de ,1965, pela qual são CJ;"iadai
sértes de classes de Pesquisador .à
nível 20-A, e 22-C, OS' cargos tr~ e
formados em virtude do referido eri~
quadramento serão integrados ~
ajustados, dentro do Quadro' 'único e
partir da vigência do mesmo ''''''
nõvo sistema, instituído pela Lel n~,
mero 4.881-A, de 6 de dezemoró:
de 1965.

.

Art. 39 O pessoal docente -de níArt. gc O ingresso no cargo de
vel superior compreenderá:
Pesquisador-Auxiliar
rar-se-a Por'
concurso público de títulos e prova..
I - Ocupantes dos cargos _de mae nos de Pesquisador-Associado· e'
gistério superior;
Pesquisador-Chefe, mediante acesso>
TI --'- professôres contratados em
através de concurso de títulos.
regime das leis trabalhistas;
§ 19 No concurso de títulos Para:
III - auxiliares de ensino.
fins de acesso a que se refere: êste
artigo, in fine, s6 serão aceítos titu":'-.
Art. 49 - Os cargos de magistério
relacionados com -as atividades de- .
superior consistem nas classes de . los
pesquisa na especialidade pertinente.,
Professor Catedrático, Professor Ad..
§ 29 Para iniciação nas atividades:,
junto e Professar Assistente e, ainda,
de pesquisa, poderão ser contratadoa __'
com hierarquia correspondente; nas
sob o regime das leis
trabalhistM'
classes de Pesquisador-Chefe,
Pesprofissionais graduados de nível su~<
quisador-Associado e Pesquisador Auperlor, pelo prazo 'de dois anos, qúe-:
xiliar.
poderá ser renovado, considerados: 0-'
§ 1lf Os cargos de magfstérto suaproveitamento e a adaptação' às'
perior serão providos na forma preatividades de pesquisa.
vista no Capítulo In do Título II da
Art. 99 Os atos de provimento ~
Lei nc >4.aa1~A, de 6 de dezembro' de
vacância dos cargos integrantes doa'
1965, respeítadás as peculiaridades
Quadros únicos e, bem assim, o pro,
inerentes- aos cargos de pesquisa. ,
vimento ·e a admissão do ressoei
técnico, administrativo ou subaltef,
§ 2lf Quando o provimento fôr, alno, serão:
ternadamente, mediante concurso' de
bítulos e mediante concurso público
a) nas
autarquias educacionaís,
de títulos e provas, o primeiro a reada competência do Reitor e do Díreusar-se, após a publicação dêete detal' do estabelecimento isolado;
.
creto, será de títulos, -entre oeupanb) nos estabelecimentos
ísolados,
tes de cargos de Professor Assistente,
de ensino superior, ainda integrante!"
salvo o caso de nenhum dêles ser doda administração federal e nas runcente-livre ou doutor.
dações mantidas pela União, cem relação aos Quadros Extraordinários;
Art. 59 Para cada cargo de Pesda competência das, autoridades tn. quisador-Chefe a ser
previsto. no
díoadas na legislação pertinente.
Quadro Único do Pessoal, de que trata o artigo 89. da Lei 4.881
de '6
Art. 10. As admissões de pessoal"
de dezembro de 1965,. será indicada a
contratado pelo regime. da consoliespeclalízaçâo de pesquasa pura ou
dação das Leis do Trabalho poderão
aplicada a que se destina.
ocorrer para atender às seguintes fI,;"
nalídades:
'
Art. 69 Os cargos de Pesquisador
ar para exercer temporàrtamente ê
já classificados, existentes. nas Uni..
versídades ou estabelecimentos .ísola-, ,lüé realização do respectivo concurMA,
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as atribuições Inerentes a cargo
va'go de Professor Catedrático ou de
. .
Professor Titular;
b)
para cursos especíalízados ou
paralelos;
c) como auxiléar de ensino;
ti) pera iniciação científica.
Art.-U. Os contratos de protessõres para atender aos -casos relacionados nas alíneasc e b não deverão exeeder o prazo de 3 (três) anos,_ podendo a escolha recair em especíalísta brasileiro ou estrangeiro.
Art. 12. Os auxiliares de ensino serâo admitidos, em caráter probatório,
eomio objetivo da iniciação nas atieídades de ensino superior, pelo prazo
de 2 anos, preferencialmente em temi.
po integral, podendo o contrato -ser
renovado por igual período, e somente
recair a escolha em graduação de
curse de nivel superior.
§ 19 A 'admissão dependerá da existência de recursos orçamentários próprios e se fará de acõrdo com plano
de trabalho aprovado pela congregação ou colegiado equivalente.
§ 29 A renovação a que se refere
liste artigo, atendidas as limitações
de tempo e as exigências de - qualtftsaçãc prescritas nos regimentos, será,
'feita mediante proposta fundamentada da subunídade respectiva, dtrígíua
à congregação ou colegiado' equívarente. Art. 13. Para os efeitos do presente
regulamento da Leí -4.881-A, entendem-se por Professor Titular os prorcssõrcs adjuntos, fundadores, amparados pela Lei nv 4.495, de 25 de novembro de 1964.
Art. 14. O julgamento da correlação de matérias e da compatíbilidade
de horários, para efeito de acumulaçâo, caberá a comissões' de professôres constituídas na forma do artigo
26 da Lei no 4.881-A, de 6 de dezem50

bro de 1965.
§ 19 O parecer das comissões, com
indicação dos horários cumpridos, será obrigatàriamente publicado no
Diário Oficial, cabendo
Comissão
de Acumulação -de Cargos representar
à autoridade competente no caso de
irregularidade,
§ 29 Sempre que couber o exame de
outros aspectos legais atinentes à
acumulação o respectivo processo-será
à
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encaminhado 'ã, Comissão de Acumulação de cargos, qual compete rcpreciar a matéria; na.' forma da' legislação v i g e n t e , '
Art. 15. Caberá a transferência de
ocupante de cargo de magistério superior para outro cargo da mesma
classe:
I - entre unidades universitárias;
II - entre estabelecimentos isolados autárquicos ou' ainda integrantes
da administração direta;
1I1 - entre unidades uníversltárfas
e estabelecimentos Isolados autárquícos ou ainda integrantes da administração direta.
Parágrafo único. Não caberá transferência para cargos integrantes de
Quadros de Pessoal extintos, nem
para classes que possuam cargos excedentes.
Art. 16. Par-se-á a transferência:
I - a pedido do interessado;
II - por permuta, a requerimento
de ambos os interessados;
1I1 - por iniciativa da unidade,
com aquiescência do interessado.
Parágrafo único. Compete- ao Reitor ou Diretor do estabelecimento ísolado autárquico a que pertence o cargo decidir quanto à conveniência do
pedido.
.
à

Art.)7. A transferência dependerá:
1 - quanto ao cargo a ser provido;
a) de existência de vaga na cadctra de igual denominação ou de conteúdo equivalente no Quadro da mstituíçâo a que se destina;
t» do parecer favorável aprovado
por maioria. absoluta, da congregação
ou colegiado equivalente da unidade
a que pertence a vaga a ser provida;
c) que seja de provimento efetivo
e não considerado excedente ou extinto.
11 - quanto ao ocupante de cargo
de magistério:
a) que seja' efetivo;
b) que tenha o Interstício de 365
dias de efetivo exercícíc no cargo,
quando se tratar de professor-assistente e professor-adjunto;
c) que não esteja respondendo a
processo, administrativo, ou suspenso,
quer disciplinar quer preventivamente.
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Art. 18. A tranaferêncía de professor Catedrático exigirá o quoru?1
de 2/3 (dois terços) para a aprovaçao
do parecer pela Congregação e hemoIogaçâo dêste pelo Conselho universitário da instituição de destino, ou
pelo Diretor do Ensino Superior, no
caso do estabelecimento isolado autárquico.
Art. 19. o ato de transferência de
ocupante de cargo de magistério superior caberá conjuntamente às autoridades competentes para nomear e
demitir ou ao Presidente da Republtca quando se tratar de cargo íntegrante de Quadro de estaoeiecimento
isolado pertencente à administração
direta.
Art. 20. A transferência por per. muta será feita a pe-ndo escrito simultâneo dos interessados e d"l acôrdo com as disposições deste regula-

mento,

-

Art. 21. A remoção de ocupante de
cargos de maerstéric superior 83 efetuará de' uma para outra subumdade
da mesma universidade ou estabelecimento isolado autárquico, de acôrrtb
com o que dispuser o respectivo esta":
tuto ou regimento.
.
Art. 22. O ocupante de cargo de
magistério -superior, integrante do
'quadro de universidade oue.s:t.abelrcimente isolado; poderá' 'prestar colaboração temporária a outra uníverstdade ou estabelecímento isolado de
ensino superior federal.
Art. 23. As disposições dêste regu.Jamento sôbre transferência, remoção
e requisição aplicam-se .aos ocupantes
do cargo de Pesquisador, onaervada a
classificação e correspondência. hferarquica.
'
,
Art. 24. Poderá ocorrer, o afastamento do ocupante de cargo de magi-stério superior, para estudo ou míssão oficial no exterior nos têrmos do
art. 35 da Lei: no 4.8B1-A, de 6 de
dezembro de 1965 e da Lei no 5.096
de 31 de agôsto de 1966.
§ 19 O afastamento a que se refere
êste artigo, dependerá, de autorização
dos Reitores, quanto aos ocupantes (te
cargos, pertencentes às Universidades
e do Presidente da República, nos
demais casos, após o pronunciamento'
"favorável da respectiva congregação
ou colegiado equivalente ..

§ 29 o afastamento do ReitoT dependerá, de parecer favorável do Conselho Universitário e' de autorizaQâG
do Ministro de Estado.
§ 39 Os estatutos das Universidades
e os regimentos das suas unidades e
dos estabelecímentos isolados especificarão as condições, que justificam
ou recomendam
afastamento, as
normas a que ae.ve obedecer e os prazos para a sua duração.
.
§ 49 Durante o período de 'duracão
do curso ou estágio e ao final" do
mesmo, fica o interessado obrigado a
remeter, ao órgão competente, reíatortos das atividades executadas.
§ 59. O periodo de ausência a -que
se refere este artigo não poderá Ultrapassar a quatro (4) anos, não sendo permitido nõvo arestamento, Iínda a missão ou estudo, antes de decorrido prazo igual ao do afastamen-

°

to.

Art. 25. O pessoal docente do ensino superior em regime normal estará sujeito à prestação de 18 «íeaoítój horas semanais de trabalho,
constantes de
horário previamente
aprovado, na forma do art. 33 da Lei
nc 4.881-A, de 6 de dezembro de 196'5,
nelas compreendido
o desempenho
das atividades Iígadas ao ens'no, discriminadas nas :letras' a, Õ, c e y do
n9 I, nas de no II e na letra 'b do
nc nr do art. 2 9 •
Art. 26. O regime de tempo integral e dedicaçãó exclusiva obriga o
professor a um mínimo de 30 horas
semanais de trabalho, dlstríbutdas ~:':.
5 dias da semana, e aos demais runcíonártos a um mínimo de 4() horas
semanais.
parágrafo único. 'roãos .os funcionários, inclusive os ocupantes de cargo de magistério superior, deverão rt-.
cal' à disposição do órgão em que estiverem em exercícto.
Art. 27. O ocupante de cargo d~
Pesquisador exercerá o cargo, obrfgatóriamente, em regime de tempo integral e dedicação exclusiva:
Art. 28. O regime de tempo 'integral e dedícaçâo iexclustva poderá' ser
aplicado, no ínterêsse .da administração:
a) aos que exerçam cargo de ma'gfstérío superior;
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b) aos que exerçam atívítíades .aentíficas e técnicas relacionad~s ao ensino e à pesquisa:
,/ c) a ocupantes de cargo ou função
que envolva responsabilidade de direção, chefia ou assessoramento;
d) a ocupantes de cargos que compreendam funções técnicas de nível
médio e anxíhares de, atividades, de
ma'O'istério, técnicas e de pesquisa.
qu;ndo participarem de trabalhos enquadrados nos itens antertores e no
artigo precedente.
Parágrafo único. Em casos excepcionais, devidamente justificados, o
'regime de tempo integral e dedicação
exclusiva poderá ser aplicado, Indivldualmente, a
qualquer funcionário
que esteja incluído numa das hipoteses indicadas. neste artigo, mediante
proposta .do dírlgente da unidade administratlva.
Art. 29. A concessão do regime de
tempo integral dependerá da existéncta de recursos orçamentários próprios da instituição, sendo a respectiva gratificação', para os membros do
corpo docente regidos pela Lei uúmero 4.881-A, de 1965, de 100% (cem
por cento) sôbre o vencimento básico.
§ 19 O regime de tempo integral
. para os demais cargos é o previsto
no Decreto no 57.744, .de 3 de fevereiro de 1966.
§ 29
Os servidores. referidos no
"caput" dêste artigo em regime de
tempo integral e dedicação exctustva
poderão perceber, conjuntamente com
os montantes previstos neste artigo,
percentual complementar pe 20%
(vinte por cento) a 40% (quarenta
por cento), quando' em exercicio em
determinadas zonas ou locais, excluidas outras gratificações por serviços
extraordinários, por exercício em determinadas zonas ou locais, de gabinete,' ou outras quaisquer vantagens
pecuniárias que visem a retribuir
condições de trabalho já compensadas
pelos percentuais referidos neste artigo,
Art. 30. Os proressôres em regime
de tempo integral não perderão as
vantagens correspondentes, em con-seqüêncía de licenças ou afasta.nentos concedidos nos têrmos da. Lcj número 4.881-A.
Parágrafo único. Quando se tratar
de afastamento. para prestação de a,S4

sistência técnica, o pagamento da
gratificação de tempo integral, de
responsabilidade da unidade de ortgem,poderá ficar total ou parcialmente, a cargo da entidade assistida,
se assim o estatuir o ajustamento
entre as duas entidades, não importando tal modalidade de pagamento
em quebra de contínuidatíe do regime
de tempo integral.
Art. 31. O ocupante de cargo de
magistério superior que, ao se aposentar, estiver em regime de tempo
integral, terá direito a incorporar a
respectiva gratificação aos proventos'
da aposentadoria,
integralmente, "a
incorporação será proporcional, à razão de l/lO (um décimo) por ano de
.servíço, equando inferior a 10 (dez)
a;nos a duração daquele exercício.
Art. 32. Para efeito do disposto no
artigo anterior, o tempo integral prestado anteriormente à
>

vigência da Lei
nc 4.881-A, somente será contado a
partir da promulgação da Lei 3.780,
de 12 de julho de 1960, que ínstttucíonalizou o regime de tempo integral.
Art. 33. O ocupante de cargo de
remagistério superior colocado emaoregígime,
a cumprir:
as cone dedicação
exme de obrigando-se
tempo integral
dições assinará
ao mesmo
inerentes,
fazendo
clusiva
têrmo
de compronusjusem
aosque
.seusbenefícios
enquanto néle
so
declare vincular-se
permanecer.
§ 19 No caso do ocupante' de cargc
de magistério superior que esteja
acumulando cargo constará de têrmo
de compromisso declaração expressa
do cumprimento do disposto no § 39
do art. 41 da Lei nc 4.881-A, de 19-65-.
§ 29 A primeira via de têrmo de
compromisso depois de registrado no
setor financeiro respectivo será arquívade, no órgão central do pessoal,
com 0.3 assentamentos dos funcionários; a segunda via na repartição de
origem e, a terceira será encaminhada, juntamente com a copia, da portaria a que se refere o § 2 9 do artfgo
17 do Decreto no 57.744, cc a de fevereiro de 19,66, às Comissões a que se
refere o art. 35 do presente Regulamento.
.
Art. 34. O professor que, optando
pelo regime de .tempo Integral, :!,ór
obrigado a desacu
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gratificação Importância não 1nfe1'101'
à do vencimento do cai:go desacumu-"
lado.
§ 19 Na hipótese deste artigo, se
estável no cargo que deixou' de ocupar
ser-lhe-á assegurado o direito à permanência no regime de tempo integral enquanto cumprir as disposições
legais, estatutárias e regimentais- que
disciplinam o seu exercício,
§ 29 Provar-se-á a desacumulaçâo
através da apresentação do pedido de
exoneração, a qual vigorará a pa:tir
-da data da assinatura do compromisso
a. que se refere o § 19 do artigo anterior.
§39 Quando, porém, o funcionário ocupar cargo de provimento em
comissão ou função gratífícada, em
razão do qual, tenha sido submetido
ao regime de tempo integral, ficará
automàtrcamente 'afastado do cargo
ou cargos que vinha exercendo antes
dequela investidura, com perda dos
respectivos vencimentos e demais
van tagens financeiras.
§ 4l? Cessada a sujeição .do íuncíonárlo ao regime de tempo Integral
a 'que se refere' o parágrafo anterior,
reassumirá êle, automàtfcamente, o
cargo ou cargos dos quais houver sido
afastado, observadas as dísposrções .Iegais sôbre a reasstu1.fão do exercícto,
Art. 35. Com a finalidade de zelar
pela fiel' aplicação do regime de tempo integral e dedicação exclusiva, de
que trata a Lei nv 4.881-A, as untversidades e os estabelecimentos de
ensino isolados deverão ínatiturr Comissões de Tempo Integral, compostas de _três membros, designadas pelo
dirigente respectivo e escolhido entre
membros do magistério e funcionários
altamente qualificados, - com maioria
dos prtmerros.
Parágrafo único. Oaberá . recursos
das decisões da comissão referida neS'~
te artigo .ao dirigente do órgão) ao
qual se encontra subordinada.
Art. 36. A adoção de regime de
tempo integral "e dedicação exclusiva
para 05 cargos. regidos pela Lei número 4.R·81-A, de 1965, será de -intdativa do chefe- da 'subunrdade, tnediante proposta fundamentada, aue
deverá conter o programa de- trabalho a ser executado e a relação nu-.
méríca dos cargos necessários à execuçâo dos mesmos.

Art. ,37. As propostas referidas no:
artigo an terjor serão examinadas pelos setores competentes de cada, or..
gão, aprovadas pela congregação ou
colegiado equivalente, ouvfda a Co.
missão referida no artigo 35, e sub~
metidas ao Reitor ou Diretor do e,s.
tabelecimento rsolado.
parágrafo umco. Aprovada pela
Congregação OU colegiado equiva:en.
te, em votação secreta, a l)roposta
será submetida ao conselho univ~rBi.>
tárto, da Universidade, ou à Diretnria do Ensino superior, quando se
tratar de estabelecimento isolado, sendo o ato baixado, respectívamenu-,
pelo Reitor ou pelo Diretor do Ensino
Superior .
Art. 38, Após a aprôvaçêo e 1JU~
blicação das relações, a aplicar;âo do'
regime de tempo integral e d-edicaçaô
exclusrva ao ocupante de cargo regido pera Lei nv 4.881-A, de 1965, será
determinada mediante portaria 10 di..
rigente .do órgão, constando obrigatórtamente:
a)
nomes e cargos;
b) percentuais e valôres das reapectivas gratrfícaçõea mensais,
Art. 39. O regime de tempo integral e d-edicação exclusiva vigora a
partir da assinatura do têrmc do
compromisso a que se refere. o a-rtigo
33 e que deverá ser assinado no praz~
de 30 (trinta) dias, contados da data
da portaria,
, Art. 40. O regime de tempo íntegral e dedicação exclusiva cessará:
a) automàtícamente, na conclusão
da tarefa, quando houver ardo instdtutdo para realização .de trabalhe
certo e determinado;
b)
quando, a juízo da. Congregação
.ou Colegiado equivalente, deixar de
corresponder à con veníêncía do serviço ou às finalidades para que foi
instituído;
c) a requerimento do funcionário,
por justa causa, à [uízc da autoridade
que concedeu o regime de tempo mtegral.
.
Parágrafo único. A cessaçã-o do regime, em qualquer dos casos, {;e!á
objeto de portaria declaratória.
Art. 41. Os Reitores e os Díreteres dos estabelecimentos federais da
ensino superior serão nomeados, pelo,
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" de três (3) anos, por ato .dc

)jr~~ ente da B;epúblic~, e~c?lhidos
:.J:'xPld. os Professores Catedráticos e
}~nt~ ofessóres~ Tit~lares, a .que se l:e··
"~S ro art 13 d-este Decreto, CUjOS

.' fere sfifl'u~arem nas listas. tríplices,
nome izadas respectivamente, pelo
org~lho Universitário, e pela OonCO~acáo ou oolegtadc' equivalente,
.grcdendo
ser, reconduzidos até -duas
po
vêzes .
.parágrafo ú!1iSO~ Os mandatos d~s,
'Reitores e DI~e"ores do~ estabele~lentos reoerais de ensino superior
~n;o imprOrrogáveis, salvo o caso de
resacondução legalmente' processada.
Art..,42. As listas tríplices, a que se
refere o artigo anterior, de:verão ser
orgaJlizadas pélo menos trinta (30)
dias ante~ do término dos mandatos
respectivoS.
'parágrafo único. A compatíbilídade de que trata o artigo 45 da Lei
n9 4.881-A de 19'Ô5,-não implica na
'obrigatoriedade de exercer o cargo do
o

ensino.
Art. 43. Os 'ocupantes de cargos em
Comissão privativos de membro do
magistério superior, quando em re'grme de tempo integral, poderá' optar:
,I - pelo vencimento do seu cargo
.'em Comissão, acrescido da gratifica,ão· por-tempo: íhtegral: ou
lI'~ pelo vencimento de seu cargo
em Comissão, acrescido do 'vencimento do cargo de -professor.
Art.- 44.' Em ambos os casos, preTiStos nos artigos 41 e 42, os figurantes nas listas tríplices deverão ma. nírestar, com antecedência, a aceitaçâo da nomeação.
Art. 45. Os ocupantes dós cargos
de magistério superior que já tenham
completado na data da. Lei nc 4.881~A,
; de fi de dezembro de 1965, ou que venham _a completar sessenta e cinco
(65) anos, serão automàticamente
afastados das atividades; sendo o ate
de aposentadoria da eutortõace comp'etente para nomear ,
§ 19 Atendendo aos méritos do
professor e à conveniência do ensino
ao Congregação .OU Colegrado equiva:
lente, por 2/3 (dois terços) de. seus
. membros, em votação secreta, poderá
mantê-In no exercício do cargo ,até
~O anos de idade.

§ 29 A decisão a que se refere.«
parágrafo anterior será tomada antes
da data em quaio professor deverá
completar a idade limite.
S 3? No caso de decisão contrária da Congregação ou colegiado
equivalente ou quando o professor
não concordar c-om a recondução, será
êste afastado na data referida no
capu't deste artigo e dar-se-á prcsseguímento ao processo de aposentadorra.
§ 4° Antes do pronunciamento da
Congregação, que -fícará assim prejudrcado, .poderá o professor que atinja
a idade 'limite declarar que prefere a
aposentadoria ímediata..
§ 59 Iniciado o processo de aposentadoria, o mesmo não será interrompido par pronunciamento em. contrárto da Congregação ou do íntetes-

sado.
§ 6Q Para os casos previstos nes-"
te artigo, oeorrtdos 'antes da vigência
dêste decreto, mantido o professor,
com a sua anuência,. o período de
afastamento será contado como de
. efetivo exercício para todos os efei-

tos"

Art. 46. A partir da data da vigência dêste Decreto, ficam os órgãos
de pessoal obrigados a comunicar, por
uitermédío do Diretor da Unidade, à
Congregação ou Colegiado equivaleute, com prazo mínimo de sessenta
(ãO) dias de antecedência, a ocorrêriera de limite de idade prevista para
aposentadoria compulsôrin, com vistas às devidas provídêncíae,
I

Art. 47. Para efeito do que díspõem Os artigos 17 e 53, § 19 da Lei
nv 4.881-A, de 6 de dezembro de
18-65, o quorum será constituído pelos
membros da Congregação que se eneontrem em exercício na, data da convocação.
§ 19 ' Para os efeitos do disposto
no parágrafo 2Q do artigo' 20 e no' arEgo 66, da Lei n 9 4.881-A, calcular-se-á o qU01"Um sôbre 'a totalidade dos
membros da Congregação.
§ 2Q Para os efeitos mencionados
no parágrafo anterior, caso haja cãtedras não providas, ou Providas porocupante que não participe da Congregação ou Colegiado »equivalente,
serão convocados professôres de outros .estabejecímentos de ensino au-

I
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perlor, nos têrmos do" que, a respeito,
dispuserem os estatutos e regimentos.
Art. 48. Em caso de vacância do
'cargo de professor catedrático,' regerá
a cadeira, até '0 seu provimento .por
qualquer das formas previstas em lei,
o professor a quem caberia a substituição, de acôrdo com o' disposto no
Estatuto e regimento, assegurada a
preferência aos aocentes-nvres. 111VGSR
tidos nos cargos de professor Adjunto.

União, o Quadro único será·
. _.,.<
tuído da seguinte forma:
COIlS!4..\
I -:- Parte' Ordinária, integrada.
Tabela de Pessoal Temporário ))e~~::
do !?ela Consolidação das Lei; ~egl::
balhístas; e
'.
ra~~
II - Parte Extraordinária, inte
,:;
d~ por cargos transferidos da. "aa~::
mstraçao direta, que serão consld',:
rados extintos à medida que v e~;
rem, respeitando o disposto no ~ga.;2··
do
artigo 53 dêste Decreto.
~ . ':
Art. 49. O Quadro único do Pessoal de que tratam os artigos" 89 e 56
Art. 51. Para os fins a que se
da Lei nc 4.881-A. de -6 de dezembro
fere o artigo 54 relativamente à pJ!~
de 1965, compreenderá:
Permanent~, serão fun.didos tódos' e.
I - _Parte permanente;
cargos de Igual denommação e 'a!7r~S
II - parte Suplementar a 581' expactos em série de classes ou c'Ja.s.se;
tinta com a vacância;
singulares, dentro dos Grupos Oeupa.'- III - Parte Especial;
ClOnaIS e serviços respectIvOS.
TV - Parte Transitória, integrada
Art: 52. O exercício do magistério
pelos cargos' enquadrados provrsona-. pesquisa
ou tecmca a que se retere'
mente (Decreto nv .49.160, de 1 de o parágrafo
19 do art. 57 da Leint:
novembro de 1960) e pelos cargos a 4.881-A. entende-se
como de nivel
enquadrar, (art. 81 da Lei no 3.780, superior e em estabelecimento
ofi.:;
de 1960).
cíet.
§ lI?" A Parte Permanente reunirá
Art. 53. Dentro d~ prazo de .30
os cargos que considerados easencíaís,
se tdesttnam à realização de trabalhos -(trinta) dias, a contar da data, de/
publicação dêste Decreto, as univeN;
continuados e indispensáveis ao desidades e estabelecimentos
isolados;:
senvolvimento regular. dos serviços.
de ensino superior, já constituídcg em.'
§ 21? A Parte Suplementar, para
autarquias ou fundações, submeterão'
efeito de assegurar a situação indivio seu Quadro Único .de Peascal ao'
dual dos respectivos ocupantes, agru- Presidente da República, por íntermg,
pará .cargos que .serão suprimidos:
dia do Ministério da Educação e Cul..,
I
automàtícamente, à medida tura, acompanhado de relações nomíque vagarem, quando de classes sin- mais dos servidores ocupantes de
gulares, para os quais não haja cargos, efetivos, mencionados os car..
"gos vagos, excedentes ou prOVisórios,'.'
ac€sso;
"
. II - Pelo de menor
vencimento, se houver .
§' 1Q As relações
nominais deverão
feitas as promoções e acessos, quando
indicar a situação do cargo de cada;
integrarem séries de classes 011 classes
funcionário
mediante
discrtmínação
singulares que constituam acesse de
. das séries de classes Ou classes sín-'
outras.
gulares, código e nível.
§ 3º A Parte Especial será integrada pelos cargos que não se enqna§ 29 Os cargos' providos interinadrem no sistema de Classificação de
mente só poderão ser incluídos em
cargos.
.
classes iniciais ou singulares, meneio";'
§ 41? A Parte _ Transitória reunirá
nando-se a condição de interinidade
os cargos enquadrados provisóría- na relação nominal respectiva.
mente. na forma do Decreto númeArt. 54. No mesmo prazo fixado no.
1'0 49'.160, de 1 de novembro de 1960,
art. 53, as autarquias e fundações;
e os cargos a enquadrar eart . 81 da
atdngtdas
por êste Decreto proporão,
Lei nv 3.780, de 19'60), -enquanto perainda, à Comissão de Classificação de':
manecerem nessas situações.
Cargos, nos têrmos do- parágrafo úní-,
§ 51? Os cargos de que trata o paco do artigo 39 do Decreto no- 48.92?
rágrafo anterior. depois de enquadrade 8 de setembro de 1960, a criação.
dos definitivamente, passarão a inteda série de classes ou classes novas
grar a parte Permanente ou Suplepara atender ao' enquadramento do:
mentar, conforme o caso.
pessoal que se encontrar na. situação·.
Art. 50. Nas fundações educacionais
prevista no artigo 81 da Lei nv 3.'180;
de nível superior, mantidas pela
de 1960.
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Art. 55. A classifi~ção d?s cargos
de magistério superior regidos pela
r.et nv 4.881-A, ~8 1~65 vigorará a
partir de 19 de janeiro de 1966.
Art. 56. .os servidores pertencentes
aos Quadros" de Pessoal dos Ministérios da Educação e Ouultura e Agncultura 'transferidcs para os Quadros
únicos das universidades e estabelecimentos isoladas por fôrça do diaposto no 'artigo 56 da Lei nv 4.881-A,
de 1965, terão respeita~os os direitos
e vantagens que lhes sao assegurados
pela legislação vigente. "
Art. 5'7. Os Estatutos de Universidades e os Regimentos de suas unidades e dos estabelecimentos isolados de
ensino superior", deverão adaptar-se
dentro de 120 (cento e vinte) dias,
contados' da publicação dêsté Decreto, aos preceitos nêle estabelecldos .
Parágrafo. único. Os Estatutos e
Regimentos, cumprido o disposto nêste artigo. serão submetidos à aprovação do Conselho Federal de Educação, que adotará medidas destinadas
a assegurar a conformidade com a
Lei nc 4. 881-A, de 6 de dezembro
de 1965.
Art. 58. Os preceitos dêste Decreto
aplicar-se-âc, exclusivamente, às Universidades e aos estabelecimentos isolados de ensino superior vínculadca
ao Ministério da Educação e cultura
e ao Ministério da Agricultura.
Art. 59. ãste Decreto entrará em
vigor na data' de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasílía.. 6 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO'

Raymundo Moniz Aragão
Afonso Nogueira Simões Correa

DECRETO N9 59.677· DEZEMBRO DE 1966

DE 6 DE

Retifica a classificação dos cargos de
nivel superio1' do Departamento de
Imprensa Nacíonat, do Ministério da
Justiça e Negócio,;; Interiores, aprovaeta pelo Decreto n 9 55.191, de 10
de aezembrc de 1964,àlterado pelo
àe n 9 57.753, de. 7 de fevereiro de

1966.
o Presidente da República, usando
d:a atribuição que lhe confere o ar-
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tígo 87, item I, da Constituição, e de
acôrdo com o artigo 99 da Lei núme1'0 4.345, de 26 de junho de 1964, regulamentado pelo Decreto no ~4.015.
de 13 de junho de 1964, alterado pelo
de n9,5,6.506, de 28 de junho de 1965,

decreta:
Art. 19 Fica retificada, na forma
dos. anexos, a classiffcaçào dos cargos
de nivel superior do Quadro do Pessoal ,- Parte Permanente - do Departamento de Imprensa Nacional, do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, bem como a -relaçâo nominal
de, seus atuais ocupantes.
Art. 29 O órgão de pessoal competente apostílará o" titulado servidor abrangido por êste decreto, ou
expedirá portaria declaratória na. au,
sêncía daquele.
Art. 39 A r e t i f i c a ção prevista
neste decreto prevalecerá a partir de
29 de junho 'de 1964.
Art. 49 As vantagens financeiras
decorrentes do presente decreto vígo"roam a partir de 19 de junho de 1964.
Art. 59 :Ê:ste decreto' entrará PU) vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1966;
1459 da- Independência e 789. da República.
H. CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva

Os anexos a que se refere o art. 19
foram publicados no D.O. de 7 dé
dezembro de 1966.
"
DECRETO N9 59.678 - DE 6
DEZEMBRO DE 1966

DE

Concede à sua America Terrestres y
Maritima S. A, Comqiaiiia de Seguros
Generáles autorização para aumen·
tor o capital des'tinado às çua·~ operações de eeçuros no BmsiL
o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e
nos termos do Deu eto-Iei 09 2.063,
de 7 de' março de 1940, decreta:
Art. 19 E' concedida à Sud America Terrestres y Ma.r1Ci:'jl.<l S.A.. com-

~98
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pafiia de Seguros Generales, com se~
de em Lima, Peru aucortaada a tuncionar no Brasil rW[IJ 'Decreto nurne1'0 38 643, de 24 devtaneírc de 1956,
autorízaçâo para aumentar o capitaí

uestmad- as suas orerccõee de segu1'0,3 no Brasil de C'rS '1.. 500.000 tset.e
rmlhôes e quinhentos mil cruzeiros!
pare Cr$ 10,000.000 «rea mühõee rte

Art. 49. :€ste decreto entrara ell:l,

vígor na data de sua publícacão re~
vogadas as disposições em contr~rio.

Brasília, 7 de dezembro de 1966; 145Çl
da Independência e 78: da República.
" ,H,

CA5TELLO BRANCO

João Gonçalves d~e Souza

oruactrosr, conforme oelíberaçào rta
.êssr-mbléía Extraor ünaria de Actoms-

tas, realizada em

se de

março de 1964.

ArL. 2<;1 A Sociedade continua-á integralmente sujeita às leis e aos re-

gulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorfzaeàó a que alude aquêle Decreto.
Brasília. 6 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Re-

púbnca.
H.

.

CAsTELLa BRANco

Paulo Egydio Martins

DECRETO NQ 59.679 DEZEMBRO DE 1966

DE

7

DE

Retifica a classificação dos cargos de
nivel superior da Comissão dp· Vale
. do StiQ Francisco, aprovada pelo Decreto n~ '55.:267, de 22 de dezembro
de HlM, e dispõe sõõre o enquadramento d~ seus atuais' ocupantes,

o Presidente da República, usando
da atrrburçâo que lhe confere o ~r\.
87, item I, da Constituição, e de acôrdo com o art. 9Q da Lei nc 4.345, de
26 de junho de 1964, e' respectiva regulamentaçâo, decreta:

Art. 19. -F,ica retificada, na forma
dos anexos, a classífícaçâo dos cargos
do nível superior do Quadto de PesBaal .,---.- Partes Permanente e Especial
..:... da Comissão do Vale do São Prancisco, bem como a relação nominal dos
respectivos ocupantes.
Art. 29. A retificação prevista nesse decreto prevalecerá a- partar• de 29
de junho de 1964.
Art. 3Q.
M vantagens ünancetras decorrentes do presente decreto
vígoram a partir de 1Q de i unho de
1964.

Os anexos a que se refere o art. la
foram' publicados no D. O. de 8 de
dezembro' de 196-6.

DECRETO N9 59.680 DEZEMB-RQ DE 1966

DE

7

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Geralclo
Perpétuo da Silva' a lavrar siuimam-:
tes no município de Diamantina, Bstaao d~ Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere' o art.
87, nv I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1.986, de 29 de jáneíro de 194{) (Código de Minas), deereta:
Art. 19 Fica .autortsado o cidadão
brasileiro Geraldo perpétuo da Silva
a lavrar diamantes em terrenos dedo- mínío do Esfado dê Minas Gerais e no
leito e margens públicas do rio Je~
quitinhonha, no trecho entre as barras dos córregos Pindaíba e Maneta,
dístrítc de Extração, município de Díamantina, Estado de Minas Gerais, numa área de cento e vinte e oito hectares (128 ha) delimitàda por um polígono irregular, que tem. um vértice
a duzentos e noventa metros (290m)
no rumo verdadeiro de quarenta e três
graus e dez minutos nordeste
.
(43QI0'NE) da bana do córrego Mane- _
ta, na margem, direita do rio, JeqUi-.
tinhonha e os lados a partir- dêsse vérbice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e noventa e
seis metros (296m), setenta e quatro
graus e 'quarenta minutos sudoeste
(74940'SW); duzentos e setenta e cínco metros (275m), sete graus e vinte
minutos sudeste (792{)'SE); seiscentos
e setenta e cinco metros (675m), ômquenta e três graus e vinte minutos
sudeste (53Q20'S,E ) quatrocentos e vínte e cinco metros (425m), quarenta
• minutos sudoeste (40'SW); setecentos
e sessenta metros (760m), vinte e três
gTaus e quarenta minutos sudoeste -

ATOS DO. PODER ExECu-:L'IVa

" 94o'SW): seiscentos e setenta e ~ln
.~~3
tros (67'5m), quarenta e cinco
:~o, ~e e vinte minutos sudeste .. '. ...
:ffS. 'SE ) . 'quinhentos e quarenta meo20
:(il5'(54únl), trinta e seis graus vinte
~~utos sudeste (3,6 Q20'SE); ,8 oitavo
.tlll~ lado' é o segmento ,~et't1meo que
',(~,Q a extremidade do sétimo (7\') lae
.un descrito à barra do córrego Plu.:lb a 'com rum~ verdadeiro de doze
aus e vinte minutos sudeste : .....
;gT Q20'SE); o nono (9Q) lado é um
:(1~eÍ1to retiltneo COm cento e S8:ta metros (l70I?) que parte da
rrado córrego Pindaíba com rumo
bardadelro de setenta e seis graus e
:~ar"nta minutos nordeste .(7(l40'NE) ; .
dé~imo (10 Q) e último lado é o seg~ento retilíneo que, une a extremidade do nono (9 9) lado descrito ao
vértice de partida. Esta autorização
é, outorg.ada mediante as condições
~ consta!].tes do ·parág~afo único do art.
"'2Sdo Código de, Minas e dos, artígoa
..32,33, 34' e suas alíneas, além das se"guintes é de 0t:tras constantes do mesmo Código, nao expressamente mencIonadas neste Decreto.
', parágrafo único. A execução dapre·
sente autorização fica "Sujeita às es··
tipulaçóes do Regulamento aprovado
pelo Decreto 51.726, de 19 de féveretro de 1963, e da Resolução ns 3 de 30
de abril de 1965, da Comissão Nacío.eal de. Etiergia Nuclear.
Art. 2Q O concessionário da autorí·zação fica obrigado a recolher aos' cofres públicos, na forma da lei, os trt.butos que rorem devidos à União, ao
Estado' e ao Município, -em cumprimento do disposto 'no art. 68 do C6~
;"digo de Minas.

crtto no- livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após o paga...
mento da taxa' de dois mil quinhentos e sessenta cruzeiros' (Cr$ 2. 5{3'Ú J •
Art. 79' Revogam-se as, disposições
em contrário .
Brasília,,7 de dezembro de 1966; 145q
da Independência. e 739 da República .
H_ CAS'1."ELLO BRANcO

Mauro Thibau

DECRETO N\I 59 G81

DE" DE

DEZEMBRO DE 1966

Autoriza o cidadão brasileiro João 1'0zatto Filho a lavrar arçíla no municipio de Araucária, Estado do Pa-

rana.

o Presidente da República, usando
da atribuição qU08 lhe' confere o arü.
$7, nv l, da Oonstttuíçâo e nos termos
do Decreto-lei nv 1. 985, de' 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), de-'
ereta:

Art. 19 . j'íca autorizado o cidadão brasileiro João Tozatto Filho ti
lavrar argila, em terrenos de sua prepríedade e de, Antonio 'rozatto, no lugar denominado .Ipn'anga- Form igueiro, distrito de Guajuvíra, munícíptc de
Araucária, no Estado do Paraná, numa área de dois hectares e quarenta
e dois ares (2,42 ha) , delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice na confluência do córrego da
Cava no ribeirão, Formíguetro e U~
lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dezoito metros (l8m) ,trinta
Art. 3Q Seo concessionário da auedo-is graus trinta c quatro minutos
'torízaçâo não cumprir qualquer' das
noroeste (329 31' NW); oitenta é tréa
-cbrigaçõea que lhe incumbem, a autometros (33m)" trinta e dois graus e
·rizaçâo de lavra será declarada caxíue seis minutos nordeste (329 26'
'ca, ou nula, na forma dos artigos 37 vinte
NE); duzentos e vinte e dois metros
e 38 do Código de Minas.
(222m), cinquenta e sete graus e trínta e quatro minutos sudeste (579 34'
Art. 4\1 As propriedades vizinhas esSE) ; cento e onze metros (LlIm) , trintão SUjeitas às servidões de' solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
ta .B dois graus e vinte e seis minudos artigos .39 e 40 do Código de Mi- . tos sudoeste C32Q" 26' SW); cento e
nas.
oitenta 'e sete metros (187m), cinqüenta e sete graus trinta E:. quatro minu· Art. 5Q O concessionário da autotos DOte-este (5'Ja 34' NW); vinte e seis
-rlzação será fiscalizado pelo Deparmetros (26m), oito graus trinta e Quatamento Nacional da' Prcducão Minetro minutos noroeste (8\1 34' NW).
ral e gozará d06 favores discriminaEstaa.utorização é outorgada median,~os no arf 71' do mesmo Código.
te as condições constantes do parágraArt. 69 A 'autorização de lavra terá
fo único do art. 28 do Código de MiPOr título êste Decreto, que será. trenanas e dos artigos 32, 33, 34 e suas ali<

.

soo
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- neas, além das seguintes e. de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo ,Decreto 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução nc 3 de
30 de abril de Hl65 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2(.1, O concessionário da 'auto-

tdgo 87, nv r, da ConsLltmcãoe'""
têrmos do Decreto-lei no 1.985 "d ,no!:,:
de janeiro de 1940 (Código de IVIi.ne2~"
decreta:
as),

Art. 19 Fica autorizado o cid d~ "?
brasileiro Theophilo Badin a pe:q ~~
sal' cori~don em terrenos de Adela~"
Evangelista da ~ocl1a,. herdeiros 1.e"
suc~ssores de. EIÓI. PereIra da R.Qch~"",
Jovíana Pereira na Rocha e GOVêr':
no d;o Estado da Bahia no lugâr de:"
nominado Morro dos Veados q"istn·t
rilZaçâo fica obrigado a recolher <:'03
de Itaetê, município d~ Ancl~rai, Ê!;~,
cofres públicos, na forma da lei, os
tado da Bahia, numa al'ea de trezen..
trfbutos que forem devidos à' União,
tos hectares (300 ha) , delimitada po.:
ao Estado e BO Município, em cumprium qua?rilátero. rmstiltneo, que "te~"
menta do 'disposto no art. 63 do ~."
um vértice n? fínal da linha queb.m...:
de Minas.
da que! partindo do marco qUilomé;,'.
tríco numero' trezentos e oitenta e seis
Art. 3Q. Se o concessionário da
(Km 386) da Estrada de Ferro Lest~
autorização não cumprir qualquer das
Brasileiro tem os seguintes compn;
obrigações que lhe incumbem, a .automentes e rumos magnéticos: mil :e"
rízaçâo de lavra será declarada çaduca ou nula, na forma. dos artigos 3'1 duzentos metros (l.'200m), vinte e
cinco 'graus sudeste (259 SE);- mil
e 38 do Código de .Minas.
seiscentos e setenta metro, (1.670m)
Art. 49. .As propriedades vlzlnhae norte (N); e, os lados dêsse quadi'l';'"
estão sujeitas às servidões de solo e látero, a partir do vértice C0llBidel'a"
subsolo para _fins de lavra, na forma." do, têm os seguintes comprimentas e
dos artigos 39 e 40 do Código de Mirumos magnéticos: mil seiscentos e
nas.
setenta' metros (l.670m) sul (8) ~ dGis
mil metros (2.000m), oeste' (W); mil
Art. 59. O concessionário da autorização será 'fiscalízado pelo Departasetecentos e cinqüenta metros <1.?50
mente Nacional de Produção .Míneral m) , norte (N); e o quarto (49 ) , e úle gozará dos favores discriminados no
timo lado é o eixo médio do rio Pa:IJ't. 71 dó mesmo Código.
raguaçu, da extremidade do terce'ir():
(39) lado descrito até o vértice de
Art. 69. A autorização de lavra.
partida.
terá por título êste Decreto, que será
Parágrafo único. A execução da
" transcrtto no livro próprio de Regispresente autorização fica sujeita às"
tro das Autorizações de Lavra, após estipulações
do Regulamento aprovao pagamento da taxa de seiscentos
do pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
cruzeiros (Cr$ 600)..
fevereiro de 1963 e da Resolução núArt. 7Q • Revogam-se as disposições
mero 3 de 30 de abril de 1965 da Coem contrartó.
missão Nacional de Energia Nuclear.
Brasília, 7 de dezembro de 1Q66;' 1459 ~ Art. 29 O titulo da autorização de
ea Independência e 789 da "República.
pesquisa, que será uma via autêntica"
dêste Decreto, pagará a taxa de três
H. CASTELLO BRANCO
mil cruzeiros (Cr$ 3.000) e será váMauro Thibau
lido por dois (2) anos
contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorfzaçôes de Pesquisa.
DECRETO N9 59.682
DE" DE
DEZEMBRO DE 1966
Art. 39 Revogam-se as disposiçõesem contrário.
Autoriza o cidadão brasileiro TheoBrasília, 7 de dezembro de 1966;
philo Badin a pesquisa?' coriruion:
145\" da Independência e 789 qa Re" .
nó" trumscipío de Andara1, Estado da
Bahia.
pública.

a

.

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

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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El'O NQ 59.683 - DE 7. DE
nEZEIVIBRO DE 1966.

.....

)):B0R

de a Tungstênio do Brasil 'Mt~

!~~~os e Metais uaa. autO!1Zação
~afa funcionar como empresa de

·mineraçâO.

por um paralelogramo, que tem um
vértice a setenta e oito metros (78m).·
no rumo magnético de cinqüenta
graus sudoeste (509 SW), da confluência dos córregos da Lavra, e Silvânia os lados divergentes dêsse vértdce, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos metros
(700 mj , dezoito graus sudeste .U8°
SE); novecentos metros (900 m) , sessenta e cinco graus e trinta minutos

presidente_ da. República, usan0da atribuiçao que lhe confere o
do. 87 nv 1, da Constituíçâo e nos
nordesde (65930' NE).
'do jjacreto-Ieí nv 938, de 8 de
Parágrafo único. A execução da
d:Zembro de 1938" decreta:
presente" autorização fica sujeita às
. A!tigo único. '~' .con~edida a
estipulações do Regulamento aprova1ungstênio do .grasil Mínéríoa c Medo pelo Decreto nQ51. '126, C1r-: 19 de
taiS Ltda., constituída por contrato , fevereiro de 1963 e da Resolução nú. rquivado sob ne 74ü-65, na Junta C()mero 3, de 30 de abril de 1965 da Comíssâo Nacional de Energia' Nuclear.
a ercia! do Estado de Rio Grande co
~orte alterado pelo Instrumento parArt. 29 O título da autorização: de
t"cull}~ de vinte (20) de maio dem1l
pesquisa, que será uma via autêntica
~ovééentos e sessenta e eeís (966),
dêste Decreto, pagará a taxa de seiscom sede na 'cida.de de Natal, autocentos e trinta cruzeiros (Cr$ 630) e
rização para f~nCH).nar como. emprêserá válido por dois (2) anos a consa de. míneraçao. ficando obrigada a
tar da data da transcrição no livro
cumprir jntegra.mente, as leIS. e repróprio de Registro das Autorizações
ulamentos em vigor ou "que venham
de pesquisa.
.
vigorar sôbre o objeto desta autoriArt. 39 Revogam-se as díspostçõea
~çáo.
em contrário.
Brasília, . 7 de dezembro de H166:
Brasília, 7 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 78Q da ne1459 da Independência e 789 da República.
pública.

:rmos

i

H. CASTELLO BRANCO

H.

Mauro Thibau

·DECRETO N9 59. ü84 -

CASTELLO

BRANCO'

Mauro Thibau
DE

7 DE

DEzEMBRO DE 1966

DECRETO N9 59.685 DEZEl\[BRO DE

Àutoriza o cidadão brasileiro Domimr
· gos Soares .caldeira a pesquisa" pedras semi-preciosas, no município tie
Dores de Guanhães, Estado de Minas Gerais.

DE 7 'os

1966

Autoriza a Sociedade T é c n i c a \ de
Areias Para Fundição Ltda. a lavrar areia quartzosa, no _musucipío
de Caraçuatatuba, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o urttgo 87, ne r, da Oonstítuicâo e nos

O Preaídente da República, usando
da atribuição que lhe confere o, artigo 87, n 9 r, da constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1 985, de 29 têrmos do Decreto-lei no 1.985, de 29
de, janeiro.. . de 1940 (Código de Mide janeiro de 1940 (Código de Mín~s), decreta:
nas), decreta:
Art. 1Q FIca autorizado o cidadão
Art. 19 Fica autorIzada a Soctebrasileiro Domingos Soares Caldeira
dàde 'I'écntca de Areias Para Fundia pesquisar pedras semi-prectosaa em \ ção Ltda., a lavrar areia quartzosa,
em terrenos de propriedade de Eduterrenos 'de sua propriedade no lugar
denominado Fazenda Bom Retiro,
ardo Corrêa da costa Junior, no imódistrito e município de .Dores de Guavel Fazenda Poyares, no lugar denominado bairro do Tlnga, distrito e
nhâes, Estado de Minas Gerais, numa
munícíplo de Oaraguatatuba, Estado
área de sessenta e dois hectares e
de São Paulo, numa área de cento e
sessenta ares (62,60 ha) , delimitada

Continue aqui>
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oitenta e cinco hectares e dezoito
ares (185,18 haj , dehmítada por um
polígono irregular, que tem um vértice a quarenta e dois metros (42 mr,
no rumo verdadeiro de vinte e dOIS
graus e trinta minutos sudoeste (225'
30' SW), do marco do quilômetro
duzentos e doze (Km 212) da rodovIa
Bâo Paulo "- São Sebastião e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos, e vjntc e cinco metros
(225 m) , vlnte e dois. graus €i trmta
mmutoa sudoeste (22930', SW); mil
novecentos e setenta metros .. '. ....
(.l.970 m) , setenta e cinco graus e
trinta minutos sudoeste (75930' SW);
mil duzentos e setenta e cinco metros
(1.275 m) , oito graus e trInta minutos nor~este (8930' NE); mil trezentos e tr-inta metros (1.330 m) , setenta e noee graus nordeste (799 NE) : , o
quinto e último lado é o segmento
.j-etdlíneo que une a extremidade do
quarto lado descrftc, ao vértice d-c
partida. Esta autorlzação é outorgada' mediante as condições constantes
do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33, 34
e suas alíneas, além das segutrites e
de outras constantes do. mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste Decreto.
'
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc. 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução nümero 3, de 30' de abril de 1965, da oomissão Nacíonal de EnergIa Nuclear.
Art. 2° .'O concessionãrlo da' auto;'
rízaçâo fica obrigado. a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, 00
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Munlefplo, .em cumprlmento do disposto no art. €8 do
CódIgo· de Minas.
Art. 39 Se o concesalonárlo da autórtzaçâo não cumprtr qualquer dás
obrigações que lhe incumbem a autorlzacâo cde lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 3/(
e 38 do códIgo de' MInas.
Art. 4° As propriedades víatnnas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins âe lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5Q O concesstonárto . da autorízaçâo será fiscalizado pelo Depar..
tamcnto Nacional da produção Mine~
ral e gozará dos favôres dtscrtmtnados no art. 71 do mesmo Código.

Art. 61' A autorização de 1 '
terá por título. êste Decreto, que avra
transcrito no Iívro próprio de n,e~~rà.
tro das Autorizações de Lavra a~~··
o pagamento da taxa. de três
li,
tecentos e vinte cruzeiros (Cr~ , se-

mn

3.720).

o .....

Art. 'ri Revogam -se as dIsposiçõ\,g.·.
contrário.
Brasilfa.v ? de dezembro de 196ô.
1459 da Independência e 781" da. Re~
pública.
.

em

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9 59.686 DE
DEZEMBRO DE 1966

7

Da

Abre, pelo Ministério da 'Viaçiio' e
Obras públicas, o crédito suplemen~
tar de Cr$ 2.490.031'.000, pa;fa o
fim que especifica.

O Presidente da República; ~san<lo.
da atrlbtncâc que lhe confere o ertigo 87, no 1 da Constituição Federal
da autorfzaçãc contida no art. 13 dá
Lei nc 4 900, de 10 de dezembro de
1965, pu'mcana no Diário Oficial de
16 seguinte e' tendo ouvido o Mímstérío da Pasenda e o Tribunal de
Contas, em cumprimento ao que determina o artigo 92 do RegulamentoGeral de contabnídade Pública, decreta:
Art. 19 Fica anulada a importância
de crs 2.490.031. 000
(dois bilhões
quatrocentos e noventa milhões trm-,
ta e um 'mü cruzeiros), da dotação
consignada no Orçamento da União,
aprovado pela. Lei nv 4.900, de 10 de
dezembr-o de 1965, sob a classificação
4.17.06- Departamento dos Correios
e Telégr-atos, 4.1.1.5 - Construção
de Edifi.:·.;o~' Públicos.
Art. 29 Ficá' aberto, ao Ministério
da Viação e Obras Públicas, em favor
do Departament-, dos Correios e Te'légrafos, ú crédito suplementar no
valor deC'r$ 2.490.031.000. (dois bilhões quatcocentos e noventa milhões
trinta e um mil cruzeiros), em refôrço à dot.açàc consignada no mesmo
orçamento sob a classíficaçâo 4.17.06
- Departamento dos Correios e Telé~
grafos...4.0.0.0 - Despesas de. Capital, ·4.1.0.0 - Investimentos, 4.1.2.0
- Serviços em Regime de Programação Especial, L O - Plano Postal Telegráfico, 1.2 - Plano Postal, Cr$ ..
1. 740.031. 000 e 1. 3 - Plano de Te~
Jecomunícações,

o-s

750.000.000.
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Art. 39 sste decreto entrará em vi-

<.

na data da sua publicaçâc, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 7 de dezembro de 1956;
'145" da Indapendêncía e 789 da República.
gOl'

Art. 39 :f:St2 decreto entrará em v!gor na data de sua' publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília- 7 de dezembro de 1966; 1%"
da Independência e 789 da República,
H.

CASTELLO ~RA:t:rCO

r,
Octavio Bulhões

H. CASTELLO Baaxoc

octaoíc Bulhões

Raymundo Moniz de Aragão

Juarez Távora

DECRETO

59.637 DEZEMBRO DE 1966
N'?

o. anexo à que se' refere o ars. 1~
foi publicado no D.O. de 7-12-66.

DE7 D1I:

Anula parcialmente dotaçÕes orçcimentárias ccpzsignadas ao' Ministério da
Educação e Cultura; constantes da
Lei n 9 4.900 de 10 de dezembro de
1965 e abre ao mesmo Ministério, o
crédito suplementar de Cr$ 3.000.000
(três milhões de cruzeiros).

DECRETO

"o 'presidente' da República. no uso

atribuições que lhe confere o
87, item I, da Constituição Fe
deral e usando da autorização contida
no art. 13 da Lei nv 11.900, de 10 de
dezembro de -1965, combinado, com o
disposto nos' Artigos 79, item l, 42 e
4il, § 19. item rn, da Lei nc 4.320, de.
17 de março de 1964, decreta:
Art. 11l Fica parcialmente anulada.
da, forma como se, demonstra no quadro. em anexo a dotação orçamentária
consignada na Lei nc 4.900 de lO de
dezembro de 1965, a favor do Mínístérío da Educação e Cultura, no total de Cr$ 3.000.000 r,(três milhões de
eruzeíros) .
Art. 21l Fica aberto ao Ministério da
Educação e Cultura o crédito suplementar na importância total de ... "
Cr$ 3.000.000 (três milhões de cru
seíros) . para reforçar a dotação orça..
mentáría abaixo .especírícada: Lei nc 4.900, de 10 de dezembro de

59.688 -

DE- 7 DE

1966

Publica os índices' de ,atualização monetária do's saláriGs dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, na forma es.tabelecida no Decreto-lein? 15, de
_29 de julho de 1966 e dá outras pr9w

oiâências,

das

j'Jt.

N9

DEZEMBRO DE

w

w

1965

4.06.00 - Ministério da Educação
e Cultura
4.06.28- Biblioteca Nacional
,3,.0.Q.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio'
3.1'.3.0 -- Serviços de Terceiros J
09.00 - Serviços de Comunicações
'em Geral - Cr$ 3.000.000.

•

o Presidente da República. usando
da atrrbuíçâo que -lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e ten.
do em vista o disposto no artigo 19 do
Decreto-lei no 15, de 29 de julho de
1966, decreta:
'
Art. 1Q Para reconstituição dos salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no artigo 19 do Decreto-lei
número 15,J. de 29 de julho de 1966, serão utilizados os seguintes coeficientes,
aplicáveis aos salários dos meses correspondentes, para os acõrdos coletívos de trabalho ou decisões ca austt,
ce do Trabalho cuja vigência termina
no rn~s de dezembr~de 1966.
Mês
Coeficiente
Dezembro
de 1964
2,03
Janeiro
de 1965
1,94
Fevereiro
de 1965·
1,83
Março
de 1965
1,70
Abril
de 1965
1,64
Maio
de 1965
1,59
Junho
de 1965
1,57
Julho
de 1965
1,52
Agôsto
de 1965
1,51
Setembro'
de 1965
1,46
Outubro
de 1965
1,43
Novembro
de 1965
1,42
Dezembro
de 1965
1,39
Janeiro
de 1966
1,33
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Fevereiro
de 1966
1,27
Mal:ço
de 1966
1,23
Abril
de"19G6
1,17
Maio
de 1966
1,14
Junho
de 1966
1,12
Julho
de 1966
1,08
Agôsto
de 1966
1,05
Setembro
de 1966
1,03
Outubro
de 1966
1,02
Novembro
de 1966
1,00
Parágrafo único. O salário médio a

DECRETO N9 59.689 -

DE

7 DE

DEzEMBRO DE 1966

Autoriza estrangeiro a adquirir o do..
mínio útil do terreno que menciona
situado no Estado da Guanabara .Ô'

O Presidente da República, usando
da, atribuição que lhe confere o artigo
~87, íncíso I, da Constituição Federal e
tendo em vista o disposto no artigo
205 do Decreto-Lei no 9.760, de 5 de
setembro de Ü146. decreta:
Artigo único. Fica Chrlstían Banser reconstituído será a média arttmé.,
ziger, de nacionalidade suíça, autortucê" dos valôres obtidos pela aplicação
zado a adquírtr em regime de' regula.
dos coeficientes acima aos saláríoa
mação de aforamento, a fração ideal
dos meses correspondentes.
de 0,00345 do domínio' útil do ter-'
Art. 29 ~ste decreto entrará em víreno de marinha, situado na Avenida
. gOI na data de sua publicação, regovaAtlântica nc 2.440, antigo 582, corres;
das as disposições em contrário.
pendente ao apartamento 802 nesta
cidade, conforme processo 'protocoliBrasília, 7 de dezembro de 1966; 1459
zado no Ministério da Fazenda sob o
da Independência e 789 da Repúblícac
nc 173.884 de 1966.
H. CASTELLO BRANCO
Brasília,' 7 dê dezembro de 1966; 1459
L. G. do Nascimento e Silva
da Independência e 789 da República.
Roberto Campos

-H. CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões

DECRETO N9 59.690 -

Octavio ]Julhões

8

DE

DE DEZEI\1:BRO' DE,

1966

Declara prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito dé isençao
de quaisquer taxas e imposto.'" teâenus, a importação de peças sobressalentes e de reposição, sem etmüar nacional registrado, neste descritas'
e consignadas à emprêsa "BRASQUIP - IndúStria Brasileira de EJqwpamentos S.A.", de ,SalVador (Ba).

O Presidente da República, 'usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, item I, da Oonstâtuíção Federal einos têrmos do Artfgo 18, da
Ler n? 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando -que o
Conselho Deliberativo da gupermtendência do Nordeste (SUDENE). a-ravés da Resolução nv L 926, de 15 de- novembro de 1965, aprovou o parecer da
Secretaria Executiva daquele órgão propondo fôsse reconhecida come prtoritana para. o desenvolvimento da região, para efeito de isenção de lUlPQSr.oS
e taxas federais, importação de peças sobressalentes e de reposição. neste
descrit-as, a ser efetuada pe.a: empresa "BRASQUIP - Indústrra Brasíreíra
de Equipamentos S.A.", de Salvador tBa) , e destinadas ao perfeito fuhcíonamentc e manutençào de equipamentos da indústria; Considerando. haver o Conselho de Política Aduaneira atestado nâo terem ditos equipamentos similar regtstrado no pais;
Considerando, enffm.. o mais que consta da Exposrção de Motivos -com
que o. Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do, mesmo órgão, decreta:
'
Art. ·19 Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do Nordeste
para efeito de isenção de quarscuer taxas e impostos reoeraís.: a ímportaçâc
de peças sobressalentes e de reposição, sem snnllar registrado no pais, a
á

o

'

SOi
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Indústria Bra>

seguir descritas e consignadas à emprêsa "BRAe.QUIP
sileira de EClutoamentos S.A. ", de Salvador (Ba) :

Item

~

I

I

I

--,1

Especifica,çâo

I
mico NOLTCROFT

,

1

Bobinas magnéticas de forma quadrada para I
contatos de 120 volts, 60 ciclos nv D1775 - \
,

1

conjuntos de peças sobressalentes de contatos, I
de formo quadrada para comutadores: I
D classe 9998, nv UA 81
'
I
Bobinas magnétdcaa de forme quadrada para I
starters 120 volts, 60 ciclos: D NÇI 2936 - "\

131

10
5

I
I
I

6

1

5

gulável D class-. 9007 tipo AO-l
\
Interruptores rápidos: quadrados para relé re- i
gulável D classe 9007 tipo Bú-S . '.'
' I
Retortas, parte N9 RI
I
Cúbicos de catalisado
. . . . . . . . . .. I

6-

--' SI-R30 A ...•...••.....•.......... ·· ..

I

Bomba para gás "Rocts Cummersvílle" ta- I
• manha XA - 44
:.:
;
Bomba para gás "Roots Ccmmersvúle" ta- I
manho XA -

33
Regulador de' 1" "Bryant" n~'83 BZR
Regulador -de 1 1/2" "Bryant" nv 1.212, BZR
Regulado! de. 1 1/2" "Bl'yant" no 1.216, BZR
Regulador de contrôle remoto de 1 1/2" "Ro~
ckwell' nv 120
Bobina para válvula de segurança "North
Amertcan", nc 22-3 ME'L
,
Refrigeradores "Bell & _Gosset", NÇI WU 4342
· ..
JôgO de tubos separadores
Conjunto eixo de polra do ventilador nc FS
I E fIC 8832
"
Rolamentos pare o eixo do ventilador
"Fafnír" n? 11272
~
~
Rolêtes n» fIC 9044

I
I
I
I
I
I

3 -

MSL

I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I

I
\
t

6
2
10
1
1
1
1
1

I
\
1

I
I

I

2

I
I

1

r

1
\

2
1

I

1

I
I
I
I

1

1

Rolamentos "Fafnir" nc 11.265
I
Resistências de Imersão "Cutler Hammer", 1
nv 15.053 - H 583
.'. '.' .. " I
2. Peçcs eooreeeotensee para Rosqueadeira CRIDAN, série 12-503

I

I
l
I
I
I

Pinos para rolêtea nc HC 8S14C
I
Bobina para válvula de segurança "North I
Amertcan' nv 22 -

\

\

SI-C27A . • . • . ··· .. ··· .... · ...•.... ··.·.·1

Conjuntos de peças sobressalentes para contato de forma .quadrada paratstarters ; D
classe 9998 No;' cA-81
Interruptores rápídoj quadrados para relé re-

\4.327
\

10

>

Bobinas magnéticas quadradas para' relé re- I
gulável de 120 volts; 60 ciclos; D N9 1861 I

I

I

_

I
1

1. Partes sobressalentes pa't(}" equipamento ter- I

SI-UI 8 A

•

lQuantidade IValor Total
1 a ser
I
I importada ,I CIF US$

\

I
4
24

24
1

4
2

10

I

I
I
I
!
I

<l

\

!
I
I

I
I
I
I

I
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1
Item -

I

IQuantidade [valor Total
I a ser I
1 importada I CIF US$

Especificação

I

I

I
Barra de senos, móvel, no 39'5, nodelIa 11009- I
S/LB. Código RUGRES
93~4015. I
(Sine Bar)
I
Pino Cônico, nv '77, Me 4221, código Hughes I
9354135. (Taper Pin)
I
Batente Irmltador , ns 407, DI 033/155. 'Código I

I
I
I
I
I
I
.1

1

1

RDGRES 9354147. rRuher stop) ........ 1
Pino côníoo, n-' 713, código Hughes 9354136 J

5

M~~T~ie~a~~~~iç·a,·~; ·840,' "Me· ·2ài4,· '~~ig~

~

1
.. . . . . .. I

Hughea 9354191. (Slide Spr'Ing)

, 3. Peças sobressalentes para tôrno revólver au- I
tcttuitico - Série 574-1~
I
Chaveta de segurança, nc IvIC 1020-2, código I
Hughes 9360094 (Shear-Key)
.. I
Buchas de mancal 'a-D12070, Me 4616, código i
Hughes 9360119. (Bushíngs)
;
I
4. Peças sobressalentes para torno Herbert, mo-I
dêlo 98
:..................... I

.

1
Placa ,de embreagem nc 18ÔO, código Hughes I
9380022 (Clutch Plate) ····.····· ....... ···1
Placa' de acionamento nv 1861, código au- 1

ghes 9580022 (Drice Plate) .. ·· .. · .... ·· ... 1
H i d r á u 1 i c a Cincinnati de I
13" x 36" ·
· .. ·
;
·.·,
1

j

1

25'

20

I

20

. 20
3
1

1

~:li~~ ~~9r:o~~~~~~.d.~ .~~ ..~~~,~~~~~:..~~~~~ !

1

I
Elementos de transmissão de malhetes A 53. I
(BeIts Matched)
; .. "
I
Rolêtes. AP - 54G ' - 929203 (Roller)
I
Suporte; AM -- 540 -. 95920S (Bracket) .. I·

i
I ..
I
I

I
I
I
I

I

I
I

I
I

!
1

1

1

,I
II

45

1

.

I
I

/)
I

2

Parafuso prisioneiro. AH - 54G 959203)
Polia de árvore. AE -.,. 54G 959203 - I
(Sheav- gpíndle)
I
Capo. AJ - 54G - 95920;) - 1 (Hood) •. I
Bloco. AJ - 54G - 959203-2 (Block) · .... ··.1
Protetor. AJ - 54G - 959203-3 <Guard) .. I

1
1
1
1

(Stud)

959203

I

691

I

5J
2'
I
1. !
2
I

Barras. AN - 54G - 959203 (Bar)
Parafuso prisioneiro. AQ - 54-G -

12

I

1
I

2

Calrbre de localização, Parte n'' TD 36007 .. I
7. Partes para uma reuncaacra-. Cinctnsuiti, 1
modo 18" x 36"
·
:· .. 1

J

I

I

40

I

caso

I

5!

5. Retificadora

'Polia de deslizamento 226299, códígo Hughes
9317007. .(Rock Slide) ... .. .. .. .. .. .. ... 1
Pinhão ôco porca 226301, Me 4313, código 1
(COM) Hugh-s 9317008. rPíníon "gleeve) I
Pino angular de retenção 230380, código I
Hughes 9317063. (Angular Lock-Pín) ... 1
15. Calibres especiais para a fabricação de oro- I

I

I

I

I
1
I
I
I
I

1.329
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Item -

I

Específicaçâo

Protetor. AJ - 54-G - 959203-4 (Guard) ..
Bloco. AR ~ 54G - 95920? (Block)
Protetor. AG - MG - 959203 (Guard) ..
Protetor. AK - 54G - 959203 (Cover) ..
Pinça. AF -. 54G - 959203 (Col1et)
Parafuso especial. 898558 (Hex head cau

screw: . . "

,

~

~.

11.

11

1I

I
1

1
1

I
[I

(

2

I

6

\
\
l

I

BUC~~g~j~st~~~~~ 1~.2~.1~: .. ~(~~~~:~~.'.~~~~~
Pino de alavanca de mudança. 209216 (Pin 1
ehift Lever) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1
Parafuso com encaíxe nc, cabeça., de 1/2 x 2" I
NO SU, com arruela de pressão 614'605 I
(1/2x2" NC SH CAP - SCREWS) .... ". I
Idem de 5/8x2" NCSH, Idem. 6147606 I
(7/8x2" NC SH CAP SCREWS) ........ I
Parafuso de retenção, com encaixe na cabe- I
.ça. de 1/2x1 1/2" (Socket cup point set I
screw)

I

'

8, Peças para máquina Gishott -r- 3L n\l 3340Xll'!

.

I
Conjunto de embreagem, 350S - 46 "...... I
(Jôgoj disco externo Gempeo, 9-2497
I

(Jôgo) disco interno PMS 9-1999
:...... 1
disco' externo Gempco 7-2565,
I
Oõgc) .disco interno PM 725A .. ,."
, I
Prisioneiro 13Z - 4663
, .. ,
,o .,
\
9, peças para máquina Gisholt - 3L n\l 3340Xl I

(Jôgo)

. i

.

IIQuantidade Valor Total
I, a ser
I importada [ CIF US$
I
-01_-I
I
I
1
I

2
6
4
3
6

1
1
1

I
I
I
I
I
I
I
I
\

I
I
I
I

1!
1
1
8

I
I

I
1

I
I
I.
I
I

Conjunto de, embreagem, 350S -, 46
,
1
(Jôgo) drsco externo Gempco 9-2497
, \
1
(Jôgo) disco interno, PMS 9-1999
I
1
(Jôgo) disco externo Gempco 7-2465
11
(Jôgt» ,p.isco interno F'M 725A
; ..
Prisioneiro 13Z - 4663
,."......... I
1
I
.Engrenagem corrediça, 14Y -r- 2010 ,A - 20T I
1
1
Bomba de refrigeração 1/2 HP
,... l I !
10., peças para máquina Gisholt - 3L - . nú- 1
1
mero 3333-14
,
,
,
I
2
I
11

I
Engrenagem, 14Y 2588 ., .... ,
, .. : ..... ,' I
Bomba de refrigeração 1/2 HP ,
".,.... I
I
I
TOTAL
I
I

590

382

1I

.

1
1

I
I
I
I
I
I
I

222

8.401

Art.' 29. f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as díspostçóe r em centrá.no.
Brasília 8 de dezembro de 1966; 145Q da Independêncra e 78Q da República.
'
- H. CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões
JQâ'J Gonçalves de Souza
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DECRETO Nv 59 .sai -

DE

8· DE' ;,DEZEMBRO

DE

1966

Declara prioriiària ao âeeenuolinmetuo do _Nordeste, para efeito de isenção de quaisquer impostos e taxas feder.ais, a importação (!os equipa_

menioe

11-0V08

sem einiitor _nacional reçístrsuia, neste âescritos e conRecite (Pe) ,

signados à enipréea .." S. A. 'l'ub08 Braeitit", de

O Presidente da República" usando àa!> atribuições que lhe confere o
Artigo 87, item T, da Constituição Federal e nos têrmos do Artigo 18, da.
Lei número 3.602,. de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando .que
o Conselho jjehnera.tívo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENí:'~), através da Resolução nv 1.767, de 1 de setembro de 1965,"
aprovou o Parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo fõsse
reconhecida. prrorttária para ú desenvolvimento da região, para efeito de
isenção de quaisquer Impostos e taxas federais, a importação de equipamentes novos" sem similar nactona; registrado, neste descritos, B, ser etetuada pela emprêsa v'B A. Tubos. Brasíht.", de Recife (Pe) e destinados à
ampliação de' sua fábrica sita no Estado e denominada "Fábrica Caxangá'";

considerando o atestado pelo conselho de Política Aduaneira;
considerando, .enfím, 'o marsique consta da Exposição de Motivos em
que o Superttandente da SUDENF encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo. do mesmo órgão decreta:
Art. 19 FICa declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de- isenção de quaisquer impostos e taxas federais, a importaçãode equipamentos novos sem similar nacional registrado, a seguir descritos e consignados à empresa "8. A .. Tubos Braaílit", de Recife (Pe) :

Item -. Especificação

I
I
IQuantidade [Valor 'rotal
I a ser
I
I Importada I CIF US$

I

I

1'e_ll
vestidas, de 14 112 ondas, largura de ····1
1.087,5 mm e comprimento de 2.600 mm Õ'el
origem Alemã
I
2. Chapas onculadas, de aço comum, não 1'e-)
vestidas, de 5 1/2 ondas, largura de 973,5 mm]
comprimento de 3.150 mm de origem Alemã.1
3. Transportador "YALE" K23E6, capacidade de]
6.000 Ibs, comprimento da plataforma: 3,05 rn.]
largura de plataforma '0,69 m: altura de plata-I
forma em posição de descamo, 0,28; elevação I
de plataforma 0,15 m, c-rodas de borracha ma-I
ciça, de origem dos Estados Unidos da Amé-I
rica
·,··
1

\

1. Chapas onduladas, de aço comum, não

,

Total ··· .. ······

··

I
1

I
I
I
I
I

26 . OCO

1.000)

30.950

I

9.570

1. 000

I
I
I
I
I
1

1

I
I

66.520

Art. 2Q astc Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 8 de dezembro de 1966; 145Ç da Independência e 789 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Octavio Bulhões
João Gonçalves de Souza'
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DECRETO N<:' 59.692 -

DE 8 DE DEZEMBRO DE 1966

Declara -míornoría ao desenvolvimento do' Nordeste, para efeito de isenção
de quaisquer impostos e taxas federais, a importação dos equipamentos
novos sem similar naciotuü reçistrcuio, neste descritos e consiçtuuios à
empresa "Tintas Coral do Ncrüesie S. A!', de Recife, Pernambu.co,

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, item I, da Constituição Fed81'El, e nos têrmos do Artigo 18, da
Lei nv 3'.692. de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando, que o Conselho Deliberativo da Superintendência do Nordeste (SUDENE), através da
Resoluçáo nv ,2.174, de 2 de março de 1966, aprovem o Parecer da Secretaria
Executiva daquele órgao, propondo íôsse reconhecida prioritária para o
desenvolvimento da região, para efeito de isenção de quaisquer Impostos .
e taxas federais, a Importação de equipamentos novos, sem similar nacional
registrado, neste descritos, a ser efetuada pela emprêsa "Tintas Coral do
Nordeste S. A.", de Recife, Pernambuco, e destinados à instalação, em Pernambuco, de uma fábrica integrada de tintas preparadas e de resinas sintéticas a serem empregadas nos próprios produtos,
consírteranôc o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
considerando, enífm, ° mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo orçao, decreta:
Art. -1° FicCL declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, cara
efeito de isenção de quaisquer impostos e taxas federais, a importação de
equipamentos novos, sem similar nacional registrado, .a seguir descritos e
eónsígnados à empresa "Tintas Coral do Nordeste S. A.", de Recife (Pe):

Item, -

I
IQuantidade
I a ser
I importada

I
! Valor Total
I
I CIF US$

I

I

I
I
I
elétrica, Yale WARE-HOUSER, 1

I
I
I
I

Especificação

Proceâência;

mçtaterra

1. Empilhadeíra
tipo BRBS 20L-83, equipada com:

\

2

em caixa de aço
, .. I
Carregador de bateria, 'LEGG, tipo
I
VC 20-NI-115, em 7 horas, para funcionar!
com corrente 2.00/250 volt 3 .••.... , .•••••.•. ·-·1
Peças sobressalentes: baterta alcalina de nt- I
quel, tipo 20-E-47, 24 volts, 475 ampjhora I
de capacidade, montada em caixa de aço ,. I
Motor tipo 2507750 .', .. , .... · . ." . .,··.,··.·.1
Carretas' motoras, tipo 2508024 •.. , ... , ..• ,.' I
Cilindro secundário de freio,' tipo 25010 .... I
Cilindro mestre de freio, tipo 25408 .•...... \
Platinado de contato, tipo 2952341 ,
, .. I
Botão de acionamento, tipó 41119 ......•... I
Motor-bomba, tipo 2500781 ,
, .. '. . . . . . .. 1

2

I
I
I

3.864

2

1

1.335

2. Bateria alcalina de níquel, tipo 20-E-47, 24 I
Volts, 475 amp/hora de capacidade, montada I

3.
~

4.
5.
6.
7.
8.

9.
lO.
11,

I
I
I
12. Misturador, COYVLES, tipo díssolver, .modêlo 1
720 VHV equipado com motor genuíno a pro- I
Proceãência :

V.S.A.

\

7.809

1

I

1
!
I
I
I.
I

1
1
2
2
1
1
2! '
8
'I
1
I

I
I
I
1
I

1.933

296
255
25
22
3

36
258
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I .
Item -

I

IQuantidade I Valor Total
J
a ser
I

Especificação

I importada I CIF U8$
I
I
I
li

va de explosão para operar' com 440 volts, 60
ciclos, incluindo todas as ferramentas necessanas, o exclusivo sistema de tranemlsaáo
MPD e o rotor B-1519 (lU";. Também inclutndo válvulas de contrôles, acessórios, amperímetro e tacômetro
~
13. Correias de reterêncía 8-3209
14. Jogo de correias {5 em cada) de referência
8-3207
,
Proceâéncia : Alemanha

11

,

I
I
I
!
I
J

1
4

I
I

,

I

4

)

15. Moinho de rolos triplo, DRAI8, com ajusta- I

menta hidráulico e com manômetros regísta-adores de pressão; tipo DE, tamanho 6,
rolos com dimensões 280x600mm
16. Jogo de roles pronto para Instalação, sem os
rolamentos ~
Procedência:

U.S.A.

I
2

I

I
I
I

2

I

13.

19.
20.

21.

L"3-J

;

22. Motor de 1 JhHP, V. S. VARIDRIVE, com veiccioade variável para corrente de 440 volts,
trífàetca, 60 ciclos, todo construido em aço e
ferro
23. Correias de borracha, tipo 14-1, sobressalentes para o motor do item 6.2
" 24. Correias de borracha sobressalentes para o
motor principal
'. ,.
25. Peneiras de níquel com um suporte, sobressalenta . ..'
'
26. Bomba VikiTIg, modêlo 3-124, tôda, -de ferro e
aço
"
27. Jogo de peças sobressalentes para a bomba,
consistindo de reter e eixo de aço, parafuso
I de ponta e jõgc de juntas de asbestos ... -.. ,
28. Máquina enlatadora, de tinta ELGIN, tipo

I
I

1
I

2

2
2

2

I
I
I

I

24

"I

4

l

4

I

I
I
I

349

I
I
I

17.380

I

3.085

I
I
I
I
I

4 604
71

I
I
I

1.872

I

\

I
I

I
I
I
I

6.313
50ü

I

J

I

I

I
I
I
I
I
I
I

17. Moinho, RED HEAD, modêlo 16-P, sem .mo- I

tor principal e chaves, equipado com motor I
de 1,5 HP, de velocidade variável, para acio- I
nar bomba, para corrente de 440 volts,. 60 I
ciclos, trifásica, fornecida com bomba Viking I
e equipado com encanamento, bandeja de I
areia e' peneira sobressalente ,
" .
I
300 libras de sntce clara, usada como- moente I
Transmissão de aço com "disco e estabilizador I
acoplada ao moinho 16-P incluindo suportes I.
e blocos de con'u'apeso
,......
···1
Moinho de laboratório, R~D HEAD, modêlo I
L-3-J, consistindo de reciprente jaco moxídá- I
vel com camisa integral de água, bana e ele- I
vação e parafuso de ífxação, 3 díscçs ,agita- I
dares e 10 Jíbras de moente .. '
' I
Agitador 'com discos em sobressalente do i

I

I

I

I

II

8

I
I
I
I
I

I
I
I.
I
I
I
I
I
I
I

II
I
I

243

66

1.658

76
118
4Q4

768

863
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Item -Especificação

1
I
I Quantidade I Valor
I e, ser I
I importada I CIF
i
I
I

I

bronze, ref. 06822 - 06824
31. Micro platinado EX-AR (il1terno), pa.r~ comando de cabeça enchedora, em baquelite ..
32. Idem, idem EX-AR üntertor) de fechar vãtvula de encher, em baquelite
33. Idem, idem 2 EX-H) (interior) entregador de
tampa, em baquelite
34. Correia de borracha -Reeves, de 54"
'.
35. Roletes nv 01227, em aço
36. Pinos, nc 07600, em aço
..
37. .Copo de pistão nc 07373, 4%"" em borracha
38. Punhos nv 3885, em liga de metal
39. Dísposttívo. entregador de tampa 34, nv 3933,
em alumínio .. "
".........
. 40. Solenóíde de ~20 V, rer. C-I02, em aço .' .•.
41. roem de 220 V, reto A-I02,em aço
42. Idem de 220 V, refB-l,02, em aço
,
Procedéncia:

Alemanha

I
I
I

1

I

2

I
I
I

4
2

,

3

'I
I
I

~

J

I

U . S .A .

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

I

I!.

1

8

\

I
1

1
I
I
I
I

44. víscosímetro de bolha de GJi..RDNER, cato
no VG";7375" coleção de tubos de. A 'até T ..
45. viscosímetro de bolha de GARDNEJt, cato
nc VG-7380, coleção de tubos de U àté Z-6
45. Idem' de STORMER, mcdêlo 9811-B, cat.!
ne VG-7250-A
I
47. Cunha pera medida de finura, 'HEGMAN, I
cato no GG-6406-A, em aço ."
I
48. Medidor de espessura de película, ELCOME- I
TER, cato nc GG-7270 . '
; . .. I
49. Medidor de dureza SWARD ROCKER, cato t
nc HG-1020
I
50. COmparado!' GARDNER-HELLIGE para ver- I
ntees. cat. nc GG-ô740
I
sr. Balança de torsão, no RX-1, capacidade de I
120g

10

I

43'. Moinho automático de pigmentos, MüLLER,.. J
tipo JEL 25/53, os pratos são' .em ro.to., ala- !
vanca em unidades de pêso, contador de 1'0- I
taçôes e botão comando a distância, tôdas as' I
partes brnhantes . são niqueladas, punhos de I
plásctco, esmerado acabamento em esmalte I
ácido resistente
'I
P1'oceàéncia:

I

1

:;I:

1
1

!

8.03.

I
I
I

!
I
I
I
I

US$

I

duplo "H", automática, com capacidade' de
l{
fechar e colocar tampas em latas de %,lh, 1 I
I
e 4 litros para latas de dupla ou tripla me- I
,t
çao, , dispositivo de rápida limpeza, tubos e l i
varvúlas em aço níquel, platinados à prova I
1
de explosão, instalação em tubulação "Seal- \
I
títe", para operar 220 V, 60 ciclos, trifásico, 1
I
sem motor
'
I
1!
29. Polia de veloCIda.de vartável, ref. 75-H·8, co- 1
I
ne de 5/8";,relaçao de redução 3:1, em aço .. I
1
I
30. Macho e, válvula de passagem em aço e

Total

2

I

1
4

I

I

11
7~

7
5
42

11

I

21
5

I
I
I
I

1

I

'{
I
1

I

I
I
I

16.

!
2!

lSi

2

G16

2

2

I
I
I
I

18&

J

1
1

1
I

I
I
I
I
I
I
I

101
/lO.

3i!

AT03

---~~--~.

!X)

Ey.r:cu'1'IVO

PODER

~~~~

I
I

Item -

I
I
J Quanc.ldade·1 Va..lor Tota1
J
a ser
I

Especificação

J

I

"

importada

I

tradores de pressão, tipo DE, tamanho 3, rolos com dimensões de 125x250 mm

' .

53. Jôgo de Tolos sobressalente
Referência :

.

SU2ça

54. BOID"ba para círculacão de Dowthern, construçáo especial com camisa de água para retrfgeração, flariges, contra-flangea e luvas elás-

ticas; ,sem motor
~
.
55. Válvula de regulagem, construção especial
.Bertrams para Dcwthern, com comando para
dírculaçào de aquecimento ou refrigeração .,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I,
I,
I

I'

I
I
I
I'
I

TOTAL,

CIF

OS$

I

t

52, Moinho de rolos, triplo, DRAIS, com ajustamento hidráulico .8 COm manômetros regís-

I
I

I

Atenumna

Referência:

J

1
1

2

1

•

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I'
I
I
I
I
I

'II

I
I
I
I

2,562
.721

1.72.

540

7L595

Parágrafo único. Cem respeito 'aos motores elétricos que acompanham
a maquinaria, fica sua similaridade, para efeito da isenção de que, trate
o presente Decreto, para ser examinada pela. Alfândega de destino, quando
do desembaraço aduaneiro, na hipótese de -os mesmos seguirem regime tarifário próprio, observando-se o' disposto na Circular no 16, de 28 de agõsto
de 1959, do Senhor Mínístro da Fazenda.
Art. 29 E'ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, reTogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de dezembro de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octávio Bulhões
João Gonçalves de SOuza

DECRETO NV 59.693 -

DE

8

DE DEZEMBRO DE·

1006

Dec"ara prioritária ao tlesem.otnimentc do Nordeste, para efeito de isenção
de quaisquer impostos e taxas federais, a,importação dos equipamentos'
novos, sem simitor nacio1Yll. reçistraao, neste descritos e consignados à
emprêsa "Oleaginosas 111aranhenses S/A. (OLEAMA)", de São LttiZ
(Ma),

o Presidente da Repúbllea, usando das atribuições que lhe confere o
Al"tigo 87, item r, da Oonstituíçâc Federal e nos têrmos do Artigo 18, da

ATOS
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ExECUTIVO

Le! nc 3.'692, de jâtíe dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Oonseir.o Deliberativo da Superíntendêncía do Desenvolvimento do Nordeste
(SDDENE), através da Reso.uçâo nv 2.083, de 5 de janeiro de 196-6, aprovou
~ parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo fôsse recc-

nne-cida prioritária para o cesenvclvímento da região, para efeito de ísan-B,O de quaisquer impostos e taxas federais, a ímportaçâo de equipamentos
~ovos, 'sem símüar nacional registrado, neste descritos, a ser efetuada pela
emprêsa «Oleagtncsas Maranhenses S. A. (OLEAMA) ", de São Luiz (Ma),
e d~stinados à modernização de SUa indústria -de beneficiamento de amêndoas de babaçu ,
Considerando o atestado P~.íO Conselho de Política Aduaneira;
Considerando, enfim, o mais que' consta da Exposição de Motivos em
que o Bupermtendente da SUDENE encaminhou a .proposta do Conselho
DelIberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada. prrcrttárta ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer impostos e taxas federais, a ímportaçác
de equipamentos novos, sem snmlai nacional registrado, a s-eguir descritos
e consignados à empresa "Oleaginosas Maranhenses S/A. (OLEAMA) ", de
São Luiz, (Ma):
Item -

I
IQuantidade
I a ser
I importada
I
I

Especificação

1. Grupo gerador Diesel Elétrico de fabricação]

KW'I
2. i~a~~~~~',,~r~~~R:~:S~~6:,~.i~~~~'·á::~,:~~~t:~l

I

1
I

I
I
I

inglesa tipo "RUSTON", tritéstco, com aces-!
sonos tipo G-APC, com as seguintes caracte-]
rlstdcaa técnicas: a) jZI e curso de pistão 203 mm I
x 273 mm; b) deslocamento do pistão 8867 c.c.]:
c) velocidade do pistão a 750 R.P.M. 6,8 m/s;1
d,) pressão média e efetiva ao freio a 7501
R.P.M. 14 Kg/cm2; e) relação de compressão
- 12,4:1; j) pressão máxima do cilindro 98j
Kg,/cm2; g) consumo de combust~:vel 163 grl
pycavalo hora: h) volante-o 1143 nun, largura]
133 mm, pêso 624 Kg, velocidade 36 m/s.]
GD2.5GO kgjm2; i) pressão de ar comprimido I
para partida 21: 1 Kg/cm2; 1) variação crclíca]
no R.F .M. 1/184; k) capacidade de óleo no]
cartcr vs galões; l) fôrça (no local de ínstala-]
çãc) a 720 R.P.M. 596 BHR -

I
I Valor Total
I
I CIF US$
I.

1
1
1

I

I1

nn 412

rttímoi , modêlo E3DMA-4:~71, equipado com!
motor de 115/HP., 1.800 R..P.M., completo.]
com eceseonos e peças sobressalentes.
Fabricação de Murrav & Tregurtha Ine.
U.S.A. Pêso total de 2.819 Kq .......•...... 1

1

42.733

1

30.625

I

TOTAL

:

1

69.358

I
Parágrafo único. Com respeito ao motor elétrico que acompanha a
maquinaria, fica. sua símílartdade, para efeito da isenção de que trata o
presente decreto, para ser exammada pela alfândega de destino, quando do
desembaraço aduaneiro, 'na hipótese de o mesmo seguir regime tarttéríc
próprio, observando-se o díspostc na Circular n Q 16, de 28 de agôsto de
1958, do Senhor Ministro da Fazenda.
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Art. 2~ ~ste Decreto entrará em vigor na data de - sua. puqlicação,
revogadas as dísposíeões em oontrarto.
. Brasília, 8 de' dezembro de 1%6; 1459 da Independência e 78~ da Repú~
blica,
H. CASTELLO BRANCO

Octrnno Bulhões
João Gonçalves de Souza

DECRETO N~

59.694 -

DE 8 DE DEZEMBRO' DE 1966

prorroga, para efeito de im-portação com isenção de taxas e impostos te;
âerais, o Decreto n Q 53.692, de 13 de mm·ço de 1964.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, Item I, da Constítuíçãc Federal e tendo em vista a Resolução
nv 2.211, de 13 de abril de 1966, de Conselho Delíberatrvo da SUDENE ~ .s
.que expõe êstc órgão em competente exposição de' motivos' dirigida ao
Ministério Extraordinário para a Coordenação dos, Organismos Regionais.
decreta:
_ Art. 19. Ficaprorrogádo, para fim exclusivo da Importaçâó do equipamento neste relacionado, o Decreto nc 53.692, de 13 de março de 1964,
tornadas, portanto, sem efeito as 'regalias estendidas para a maquinaria
restante descrita no referido decreto:

I
I

I
I

I Quantidadel Valor Total

Item -

Especificação

a ser

I importada I

!

I
I
1.. Tesoura Universal Puncíonatr-íz combinada I
para chapas. e perfis, devidamente equipada, I

\

crr .US$

1
I
j

marca PEDDINQHAU'S modêlo 210-2D, equí-]
!
pada com motor elétrico trifásico de 10 H?,I
t
220/280 v.an ctclos com as seguintes c a r a c t e - l i
rístíoasr- 8) na par te puncíon atriz: capaclda- J
I
de de funcionamento 94 ton, curso do pun- J
I
cão 11/4" pr-ofundidade de cava 20", capa-]
I
cidade de Iurar; 1 3/16" em chapa de 7/8" ou]
I
1',' em chapa de 1", número de golpes por mi-]
r
nuto 40; b) na tesoura: corta chapas de 3/4"1
I
€ ferro chato de .. 6" x 1/8", comprimento das]
j
lâminas 12"; c) nc.. corta perfis; corta can-]
~.
toneíra de 6" x 6" x 112 o. 90° e de 4" x; 1/2 a]
f
45/9, com facas standard, com facas especiaís.]
I
corta vigas I até 8" x4~' x 18,4 Lbs e U até]
f
8" x 2 ·1/4" x 11,5 Ibs: d) I10 corta- barras: J
í
corta ré-se redondo até 2 3/16" e fôrro qua-]
f
drado até 2"; (') na entalhadeíra: corta cha- f
I
pas até 5/3" com Iargura de corte de 2" el
I
profundidade de corte de 3 5/16", número deI
t
golpes por minuto 37. Fabricada, por paul Perd]
.t
. Peddínghaue -- Alemanha Ocidental.' Pêso H-I
I
quídO; 3.75" kg

'i

1

I

7.450

---'----Parágrafo único. Com respeí to ao motor elétrico que acompanha a
maquinaria, fica sua similaridade. para efeito da isenção de que trata o
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presente decreto, para ser examinado pela alfândega de destino, quando
do desembaraço aduaneiro, na -rupótese de os mesmos seguirem regime tarifário próprio. observando-se' o disposto na Circular nc 16, de 28 de agôsbo
de' 1958, do Senr-or Ministr'l da Fazenda.
Art. 2° ltste decreto entrará em vigor na data; de sua publicação, re,..
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de dezembro de 1966; 1459 da Independência. e 73l? da República.
.
H. CAST.i::LLO BRANCO

octooío Bulhões
João Gonçalves de SOuza

DECRETO NQ 59.695 -.
DEZEMBRO DE 1966

DE

8

DK

Declara. sem efeito o Decreto número
41.320, de 10 de abril de 1957.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o crugo 81, nv I, da Constituição e tendo
em vista ,0 que consta do processo do
Departamento Nacional da Produção
Mineral de nc 8.447-56, decreta:
Artigo único. E' declarado
sem
efeito o Decreto nc .41.320, de 10 de
abril de 1957, que concedeu à nrrna
Miriérios, Ferros e Metais Ltda.. autorização para funcionar coma emprêsa de mineração; por haver sido'
extinta a referida sociedade.
Brasília, 8 de dezembro de 1966;
145Ç> da Independência e 78Ç> da Re'pública;
H.

CASTELLo

DE

8-

DE:

do 6~ Ofício da cidade de
com sede nesta .cídade aupara funcionar como emmíneraçao, ficando obrigada

a cumprir Integralmente o que dispõe
§ 3Q, do' art.
61, do Decreto-Ieí
2.627, de 26 de setembro de 1940 e de-

o

mais regulamentos em vigorou que
venham a vigorar sôbre o objeto des...
ta autorização.
Brasília, 8- de dezembro de 1966:
1459 da Independência e 789 da República..
H.

CASTEU.Q

BpJlNCO

Mauro Thibau

DECRETO N? 59: 697 DEZEMBRO DE '1966

DE

8 DE

Revoga o Decreto nfl. 48.925, de 3 de
julho de 1960.

o

BR!\.NCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 59.696 DEZEMBRO DE 1966

Cartório
Salvador,
torização
prêsa de

presidente da República. usando

das atribuições que lhe contere o artigo 87, item I, da Constituiçâo Federal e tendo em vista o disposto no
art. 5~, item XII, da mesma Cons-

irtutcâo e, considerando

já

ter side

constituída a Emprêsa Brasüeíra de
Telecomunicações
CEMBRA:rEL)
a
Concede à Minérios, Ferros e Metais
quem, nos' têrmos da Lei nv 4.117, de'
S. A., autorização para tumcíonar : 27 de agôsto de 1962, cabe a operação
como emprêsa de mineraçâo.
dos troncos interestaduais, decreta:

o Presidente da República, usando
·da atribuição que lhe confere o arttgo 87, nc I, da Constituição e tendo
em vista o que consta do Decreto-lei
n Q 9'38, de 8 de dezembro de 1938, deereta:
.
Artigo único. ~ concedida à Minérios, Ferros e Metais S. A.. constt-buída por escritura pública de 23 de
.novembro de 1960, lavrada as fls. ali
usque 91 do livro de notas nc 180, do

Art. 19 Fica" revogado o Decreto
n? 48.925, de 8 de jullib de ,1960,
Arb. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua pubücacâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de dezembro de 1966~
. 1459 da Jndependéncía e 78~ da Re-

pÚblica.
H.

CASTELLO

BRANCO

Juarez Távora
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DECRETO N9 .59.698 . . :. . .

DE

8

DE

DEZEMBRO DE' 1966

Altera o Regulamento do Fundo Nacional de Telecomunicações, :Z7)1'Ovado -pelo Decreto n g 53.3'52, de 26
de, dezembro de 1S83.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ~l'
tígo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. I'? O art. 4(1 do Regulamento
do Fundo Nacional de 'I'elecomumoacões, aprovado pelo Decreto nv 53.352,
de 26 de dezembro de 1963, passa a
vigorar cem a redação abaixo e acrescidodos §§ 79 , 89, 9 9. e 10 seguintes:

jurídica de Direito Público interna0
estahelecienento arrecadador sO!nCllte
estará obrigado a recolher a sobrela~
rifa dentro do mês seguinte ao 'ao
pagamento da conta.
§ 6<:' (!.S t~xas devidas pelo próprio
ccncessíonáríc ou perrmssronario de
serviço de telecomunícaçôes, serâo' 1)01"
estes recolhidas diretamente ao Ba:lCO
do Brasil S.A. a crédito do Fundo
Nacional de Telecomunicações.
§ 79 O recolhimento ao Banco co
Brasil S. A. do produto das SObl'cta,_
rifas ou taxa-s destinadas ao Fundo
Nacional de 'I'elecomumcaçôes, deter.,
minado nos §§ Sv, 49 e 6<? dêste artigo
será efetuado mediante guia de re~
colhímento, em modêto apropriado
para cada espécie, extraída em 5 ictn..
co) 'vias, das quais o Banco l'etêl'ã
uma via como documento de caixa' e
remeterá uma via ao Conselho Nacional de Telecomunicações e outra mretamcnte à Emprêsa Brasileira de
Telecomunicações (EMBRATEL), no
prazo de 5 (cinco) dias a contar do·
recolhimento, devolvendo as 2 (duas)

"Art. 49 'A sobretarífa será conrada
e arrecadada em conjunto com a respectiva tarifa de incidência. As taxas
serão recolhidas pelo concessíonàrlo
ou permissionário dos serviços de telecomunicações sõbre os quais recairem.
§ ll? Os estabelecimentos arrecadadores das tarifas dos Serviços de Telecomumcacôes arrecadarão junto com
~~aSe3~~~;1~~rcie~~;id~~~~~~2.~~~ta~~~
essas, obrigatoriamente, as parcelas
realizar o depósito.
correspondentes às scbretaruas sõbre
§ 89 A sobretarífa incidirá sôbre à
elas incidentes e devidas ao Fundo
tarifa propriamente dita e sõbre 0:-1
Nacional de Telecomunicações.
quantitativos que a ela se somem, tais
§ 2'? 'Para os efeitos deste Regulacomo adicionais tarifários, tarrfacâo
menta" consideram-se como _estabeleespecial e quaisquer outros gravames 1
cimento arrecadador as entidades de
que digam respeito à prestação 003
Direito Público Interno, pelos seus
eervtcos, deixando de recair sôbre a
órgãos de administração direta ou
cota :de previdência.
deacentraüzada, e as .entidades de di§ g,Q Em casos de abatimento Ull
reito prívado que exploram ou exeisenção parcial decorrente de orescrrcutam diretamente ou' mediante conções legais ou convencionais, a sabre..
cessão, autorização o li permissão,
tarifa incidirá sõbre a parte da tarifa
quaisquer modalidades de serviços de. remanescente.
telecomunicação.
..
§ 10. Os serviços prestados ao GÚ~
§ 3l? As sobretarffas, quando cobravêrna, ber.n 'como a representações dIdas do usuário no ato da prestação
plomátlcas ou entidades governamendo serviço, serão recolhidas pelo v-sta- tais, que em virtude de normas legais
belecímento arrecadador, diretamente
ou convencionais gozarem de ísençào
ao Banco, do Brasil S. A., a credito
não estarão sujeitos a pagamentos de
do Fundo Nacional de Telecomumcataxas ou sobretarlfas."
çóes, dentro do mês seguinte aquele
Art..29 O art. 59 do Regulamento
em que forem arercadadas.
do Fundo Nacional de Telecomunica§ 4Q As sobretanras, quando devidas
ções, aprovado pelo Decreto número
pelo usuário ..,çom base em medições
53.352, de 26 de dezembro de 1963,
periódicas d~serviços\usufruidos, sepassa a vigorar com a seg-uinte rerão cobradas nas contas que o estadação:
'
belecimento arrecadador é obrigado a
"AI:t. 59 Ao Conselho Nacional ce
expedir, e serão recolhidas diretamente ao Banco do Brasil S.A. a crédito
Telecomunicações, nos termos do ar..
do Fundo Nacional de 'I'elecomumcatíg'o 29, letras h, i .e n, da Lei núçõee, dentro dos 2 (dois) prtmeiroe'
mero 4.117, de 27 de agôsto de 19.62,
- meses subseqüentes ao da espectcão ' compete fiscalizar a arrecadação t o
da conta.
recolhimento das sobretarífas e taxas
§ 59 Na hipótese prevista no § 4Q
destinadas à constituição do Fundo
dêste artigo, se o usuário fôr pessoa
Nacional de 'I'elecomunícações.

ATOS

:00

efeitos dêste ,artig?,os
t<>belecanentos arrecadadores estac;:; '" sujeitos à jfscalízaçâo por narre
r,ao CONTEL, ficando oortgadcs à presfOr as informações e esclarec~memos
\citadOs bem como proporcionar a
50 :ificacã~ de seus livros de contabíIidade é outras for~as de regtstro.
§ 2Q OS estabeleClmentos arrecada§ tv F8Xa OS

dores das sobl'etarif~s, até 30 (trmtaj
di&S após a data em q~e realizai em

o, depósito

corrêspond_en~e

srr
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e (i'? do art. 49 do mesmo Regularr~f:n:"
to, inclusive aos, realizados antes. da
vigência do .presente decreto.
Art. 59 Este decreto entrará em VIgor na data de sua pubhcaçao, ncando
revogadas as disposições em contrario.
Brasilía, 8 de dezembro de 1966;
!"l5" da Independência e 789 da República.
. H. CAS'IELLO BRANCO

Octsunc Bulhôes

ll:0 Banco

do Brasil S.A., devemo enviar à ."
ENIBRATEL uma das vias quitadas
dá guia de recolhimento, à qual se
refere a parte final do § 7 Q do artigo 4Q dêste decreto, acompanhada de
mapas demonstrativos, específícando
os quantitativos recolhidos, de acordo
com tipo de serviço e localidade onde foi prestado.
§ 3Q A receita do Fundo Nacional
de Telecomunicações será eontabilizada separadamente, de aeôrdo com a
resp8etiva incidência, natureza do serviço e .sua localização originária, de
forma e permitir a atencao dos ele-,
mentes de contrôle necessário."
Axt: 39 O art. 10 do Regulamento
do Fundo Nacional de 'I'elecomumcações, aprovado pelo Decreto no 5;J. ~5:d.
de·26 de dezembro de 190;:':, passa ~
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10. As importâncias dos recolhimentos e transferências de recursos do p'undo vNactcnal de Telecomunicações serão creditadas, pelo seu
valor' bruto, à conta correspondente
a êste Fundo, sendo a ela debitadas
tôdas as despesas bancárias, que não
deverão ultrapassar _ 0,8% (oito üécímos por cento)."
Art. 49 O disposto, no art. 10, do
Regulamento do Fundo Nacional de
Telecomunicações, apüear-se-á aos de. posttcs a que se referem os §,~, 39, 4(1

°

DECRETO N'? 59.700 -

DECRETO N° 59, 69'9 DEZErIIBRO

DE

DE 8

DE

1966

.Aitera o Regimento do Gabinete Civil, aprovado pelo Decreto número
56.596, de 21 de -núno de 1965.

O Presidente da República, no" uso
da atributçào que lhe confere o artigo
37 da Constituição, decreta:
Art. to Fica alterado .o- Regimento
do Gabinete Civil da Presidência da
República, aprovado pelo Decreto
nv 56.596, de 21 de julho de 1005, para
nêle ~ incluir, após o artigo 62, o
seguinte:
"Art. 63. Os serviços prestados
pelo pessoal em exercício ou à
disposição do Gabinete Civil da
Presidência, da República constituem serviços relevantes e titulo
de merecimento, a serem consíderados em todos os atos da vida
funcional. ..
Art. 2'? astc 'Decreto entrará em
.vígor na data de sua publicação, revogadas as diaposíçêes em contrário.
Brasília, 8 de dezembro de 19'66;
1459 da Independência e 78Q da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Carlos Medeiros Silvo,
DE

9

DE DEZEl\~BRO DE

1966

Aprova a classificaçáo dos cargos de nivel supenor do Instituto Nacional
de Pesqutsas da Amazônia, do Conselho Nacional de Pesquisas, e veufica a do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documeninção do mesmo
coneeúio, aprovada pelo Decreto ns 55.099, de 1Q de dezembro de 1964,
alterada pelo de -ns 56.840, de 3 de setembro de 1965, e dispõe sôbre o
etunuutrcmenio de seus atuais ocupantes.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, ítem I, da Constítuíção.. e de acordo com o art. 99 da Lei TI'? 4.345,
de 26 de junho de 1994, e respectiva regulamentação, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a classificação dos cargos de nível superior
(Anexo 1); bem como 9, relação 'nominal dos respectivos ocupantes (Anexo

Continue aqui>
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rn , do Quadl'o de, Pessoal - Parte Especial -r- do I~stitutoNacional de
Pesquisas da Amazõnía do Conselho Nacíonal de Pesquisas.
Art.2\' Fica retificada, na formados anexos, a classificação dos cargOs
de nível superior .oo Quadro de Pessoal _- Parte Especial - do Instituto
Brasileiro de Bibliografia e Documentação, do Conselho Nacional de Pesquisas, bem como a relação' nominal dos respectivos ocupantes.
Art. 39 O órgao de pessoal competente apostílará os títulos dos servi_
doresi abr angidos por este decreto, ou expedirá portaria declaratória aos
que não os, possuírem.
Art. 4Q As despesas. com a execução dêste decreto serão atendidas
pelos recursos orçamentárfos próprios.
Art. 59 As, vantagens financeiras decorrentes dêete decreto ,:igoram 8
partar de 1'·) de junho de 1964.
Art. 6'" 11:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, r-evo.,
ganas as disposições em contrário.
Brasüia, 9 de dezembro de 1966; 145<;1 da Independência e 789 da Re-.
pública.
'
T

R. CASTELLO BRANCO

o

19,

Os anexos a que se refere
art.
ram publicados no D. O. de 15-12-66.
DECR,ETO

N9

59.701 -

DE

9

inclusive a relação nomínál, fo-

DE D~RO DE W66

Ap1'Ova o quadro demonstrativo da. estímatita de arrecadação e o plano de:
distribuição dos recursos teaeraíe provenientes do Salário-Educação.,

o Presidente da República, no uso de suas atríbuíçóes, e tendo em vista.
§ ;::9 do Decreto nc 55.551, de 12 de janeiro de 1965,
decreta:
.
Art. 19 Picam aprovados o quadro demonstrativo da estimativa de arrecadcúo c o plano de distríbuíçào relativos ao exercício de 19-66, da quota
de cinqüenta por cento (50%) dos recursos do Salàrto-Educaçâo que cabe
à trntão.vnos têrmos do art. 4<:', annca b, da L-ei nc 4.440, de 27 de outubro
de 1964.
Art. 2l? :)5 recursos- atribuídos às Unidades da Federaeâo nos. têrmos do plano de distríbuícão rcíendos nó Art. I? serão entregues pelo Mi.ntaténo da Educação t Cultura a medida que rôr sendo efetivamente reaJízada a receita e atendidas as exigências dos convênios celebrados, no tocante a prestações de- contas e apresentação de planos de aplicação, de'
acôrdo com 9 que dispõe a Lei nl?4.440, de 27 de outubro de 1964.
Art. 39 As Unidades Federadas apresentarão no prazo de sessenta (60)
dias dá. publicacáo dêste »ecI·cJ,o ac Ministério da Educação e Cultura. - '
Departamento Nacional oe íeoccaçêo. a relação discriminada das isenções
confertdas às empresas, no exercício de 19f.i6, na conformtdade da legislação _vigente para :lns dA. ajustamento .da estimativa prevista -à realidade.
Art. 49 astc nem-do entrará em vigor na data de SUa publicação, 1'0vcgadas as disposições em contrário.
Brastüa, 9 de dezembro de 196-6; 145l? da Independência e 78l? da República.
'

° disposto no artigo 23,

H. CASTELLO BRANCO

Raymundo' Moniz de Aragão
L. G. do Nascimento e Silvo..
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Qtt.adro aemonstratioo da estimativa" da arrecadação e plano de distTibwção
relativos, ao exer.C'Ício de 1"9&6 da quota de cinqüenta por cento (5Q%)
da arrecadação tio Salário,·ji;dncaçáo nos .iérmoe tfa Lei n 9 1.440, de 27
de outubro de lW4. e, Decreto n 9 55.55~, de 12 de 4aneiro de 1965, com
as modificações introduzidas pelo Decreto n 9 53.098, de 28 de março

de 1006.
~

..."

--,._'---e...
I

,\,

Percentuais

UNIDADES DA FEDERAj;'AO

\

de

I Distribuição
I
I
I

Acre

. I

~

~~~~ .'.'. ::::>::::::'::::::::::::

Amazonas
'Bahia
,
ceará . .
; ..'
Distrito Federal . .
Espírito Santo
Goiás
Guanabara
Maranhão . .
Mato Grosso . .
.::Minas Gerais . .
;
Pará . .
'. ~
'
Paraíba . .
,
'
Paraná
Pernambuco . .
Piaui . .
Rio de Janeiro . .
'
Rio Grande do Norte . .
Rio Grande do Sul
Rondônia . . .
Roraima
Santa Catarina : . .
São Paulo
Sergipe . .
: .. .-

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

I

I
I

I
I
I
I
I
L
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

(A)

0,310
2,314

I

I

I
I

de
I
I
I . Distribuição

I
I
I

8-6.800.000

I

647.920.000
20.160.000
364.S40.000
11,367
3.182.760.000
6,710
1.878.800.000
0,24$ I
68.880.000
2,062 I
577.360.000
3,857 I 1. 079.960.000
1,688 I
472.640.000
5,712 I 1. 599.360.000
1,530 I
428.400.000
12,948
3.625.440.000
2,377
665 . 560.000
3,665
1. 026.200.000
6,682
1. 870. 960. 000
1. 655.080.000
5,n1
712.880.000
2,546
4,234 I 1. 185.520.000
1,772 I
496. 160.000
1. 855.840.000
6,628
22. 4l\O. 000
0,080
0.046 I
12.8&0.000
2,079 I
582.120.000
12,6,85 I 3.551.800.000
1,176 I
329.280.000

I

0,072 I
1,303 I

I

I

l
I

I
I

TOTAL

Plano

100.OvO

I
I
I
I

I

23.000.000.000 (B)

\

._-.._"-.,--_.-----------

NOTAS: (A) Pe~centUai3 calculados atendendo aos critérios fixados pelo
(B)

Plano Nacional de Educação, Revisão de 19'65.
estimativa de arrecadação foi feita consíeerenoo-se a arrecadação realizada nos meses de janeiro a outubro, do corrente
ano, conforme informações do Banco do Brasil S. A. e previsão de arrecadação para os meses de novembro e dezembro,
calculada Com base nas tendências verificadas nos meses an-tertorcs de 1966 e em 1965.
A
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DECRETO NI? 59.702 .,-

DE

9

PODER

DE

DEZEMBRO DE 1966

Aprova aalteraçao introduzida nQs
Estatutos da Sul Amêrica comianhia Nacional de Seguros de Vida}
relativa' ao aumento de capital social.

o Presidente da República, usando
da -atribuição que lhe confere o ar'tigo 87, inciso I, da Constituição e
nos têrmos do DeCl'eto-lei nc 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:

Art. 1v Fica aprovada a alteração íntroduaida nos Estatutos da Sul
América Companhia Nacional de S'Cguros de Vida, com sede na cidade
do Rio de Jeneíro, Estado da Gua-

nabara, autorizada a funcionar pelo
Decreto n« 15.814, de 9 de outubro
de 1922, relativa ao aumento do capital social de Cr$ 600.000.000 (seis-

centos milhões de

cruzeiros)

para

Org 1.800.000.000 (um bilhão e cito-

centos milhões de .cruzeíros) , conforme deliberação de seus acionista-s em
Assembléía-Geral 'Extraordinária, realizada em 2B de março de 1966, devendo a Sociedade, dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da pu ..
blíceção dêste Decreto, realizar nova
Assembléia a fim de ajustar o artigo
51?, e seus párágrafos' dos, Estautcs.
,<\8.dísposfções legais" que, prescrevem
's., -obrigatoríedade da forma ~ nomínatl...
va das ações das Sociedades de Seguros.
, Art. 2\1 A Sociedade continuará íntegralmente jsujeita às leis e aos re ..
gulamentos vigentes, OU que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 9 de dezembro de 19{)6;
1459. da Independência e 78Q da República.
H.

CASTELLO

BR~CO

Paulo Ef/ydzO Ma;rtint

DECRETO Nl? 59, 703 -.:.
DEZEMBRO DE 19'66

DE

9 DE

Altera os arts. 4Q e 6l? do Decreto
n 9 58.193, de 14 de abril, de 1966.
modificado pelos Decretos as. 58.250
e 58.664, respectivamente de 25 de
abril de 1966 e 16.6.66.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o

artí-

EXErnT'T'fVn

go 87, nº I, da Constituição Federal
nos .têrmos do art. 6? da Lei nc 4.723
de 14 de julho de 19'65, decreta:
'
Art. 19 Fica alterado o art. 4<), do
Decreto nv 58.193, de 14 de abril de
1966, modificado pelos Decretos nú,
meros 58.250 e 58.664, respect-ivamen_
, te de 25 de abril e 16 de junho de
196'6, que passará 3,' ter a segninte r'e~
dação:
.'< A
gestão do FUNFERTIL caberá
a uma Junta Deliberativa composta
de seis membros e respectivos euplen,
ces; todos. nomeados pelo P-"e~.idente
da República, _que representarão1) O Ministro da Agricultura;
2) O Banco Central da República
do Brasil;
3) O Banco Nacional de Crédito
Cooperativo;
4) O Banco do Brasil S.A.;
5) O Banco Executivo de Raciona_
Iízaçâo da Cafeicultura (GRECA);
6) A Oomíssâo de Financiamento da
produção.

Parágrafo único. A Junta Dellha,
presidida pelo representantevdo Banco Central da Repúblíca do Brasil, sendo suas deliberações
tomadas por maioria simples, com a
presença de, no mínimo, 4 (quatro)
de seus membros, e contará com uma
Secretaria Executiva, a cargo de um
Secretário Executivo, nomeado pelo,
presidente. da Repúblíca".
ratdva será

Art. 2º Acrescente-se ao art. 6<) oseguinte alínea:
"e) Convocar nas ausências ou impedimentos dos membros efetivos da
Junta Deliberativa Os respectívoa euplantes" .
Art .. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 9 de" dezembro de 1966;
1115\1 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO . BRANCO

Octavio Bulhões
Severo Fagundes 'Gomes
Paulo Egydio, Martins

ATOS De PODER ,ExECUTivo

llECRETO

1'!\' 59.704 -

DEZEMBRO DE

DE

12:DE

1966.

Fixa os preços mínimos, ~ásicos relativos iJ. safra do pTOxzmo ano de
1957, \lJara a juta e nütlva da Região Amazônica'.

O presidente da República, usando
. da atribuiçã-o .que lhe confe~e ? _arh"'0 87,número r, d~ Oonstituíçâo, ~
'de aoôrdo com o disposto na LeI
nl? 1 506 de 19 de dezembro de 1951,
com' a nova redação dada pela Lei
'D'elegada nc 2, de 26 de setembro de
1962 combinados aos Decretos numeIOS kl.3'91, de 7 de dezembro de 1965
e 57.660, de 24 de janeiro de 1966, de·
"ereta:
Art. ,1º . Fica assegurada a juta e
malve da Região Amazônica, da safra de 1967, a garantia de preços mínimos nas seguintes bases:
a) ao produtor o-s 400 (quatrocentos cruzeiros) <,'".,..por quilograma
de fibra do tipo 5-?,po~to no pôrto da
prensa;
.
õ) ao benefícíador Cr$ 1)40 tsetecentos e quarenta cruzeiros) por quilograma de fibra do tipo 5, prensada:
e enfardada em volumes de aproxlmadamente 200 quilos à densidade
mínima de 400 quilos por metro cuuíco, nos portos fluviais de embarque,
FOB livre e desembaraçado de quaíequer ônus, ínclusíve remedíçâo.
§ Ir,! Entende-se por safra de 19.?7
a produção correspondente ao ano
agrícola 1966-67, assim considerado o
exercícío compreendido entre 1 de
agôsto de -1966 e 31 de julho de 19'67.
§ 2l? For beneficíador compreendese O: intermediário tradicional, conhecido como prensador-exportador.
Art. 29 A garantia de 'preços mí..
mmos será propícíada através de:
a) financiamento, COn! opção de
venda até o Iimlte do valor que será
pago pela compra, de acôrdo ccom o
disposto no art. 69 do Decreto-rei
ne 2,. de 14.1.66, observados' o preço
e' demais condições constantes . da alínea "b" do art. 19 do presente Deereto.
b) aqutalção. do produto sêco, na
forma e pelo valor 'estípuladõs na cítadaalinea "b", do artigo antertor ,
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Art. 39 para os financiamentos e
aquisições, será indispensável:
I - Classificação do produto de
acordo com as> especlfícações baixadas pelos Decretos ns. 6.825 e 6.326,
ambos de 7 de fevereiro de 1941;
7.137, de 8 de maio de UH1; ')2, de
30 de setembro de 1961 e 580, de 6
de fevereiro de 1962;
II - Colocação do mesmo em O,r·
mazena .com requisitos para sua perfeita conservação e' segurança, sitos
nos portos fluviais de embarque un..
cluídos na escala dos vapôres do
Lloyd Brasileiro P.N., Compannía
Nacional de Navegação -Ccsteu-a e do
Serviço de Navegação da Amazôma
e da Admmistraçáo do Pôrto do Pará;
lU - Que o produto a ser financiado ou adquirido não contenha mais
de 30% ou 10% de fardos dos tipos
'7 e 9 respectivamente.
Art. 49 As operações de' aquístçãe
ou financiamento serão realizadas
com produtores ou suas cooperativas,
podendo, entretanto, as de financiamento, com opção de venda serem estendidas a beneífcíadores, desde que
comprovem terem pago aos produtores
i preço
nunca inferior ao valor fixado
/ua,. alínea <Ia" do art. 19, observadas
'as disPosiçõas".:,-cpnst,antes do Decreto
nll 57.39f, d~ 't>d~el,q.e~emb.1'0 de 1.96.5.,
modificado "ém p . ~. ';'", .'~~,lo" ':Q~Gr,e~p;,;
nv 57.660, de 2~ . e janeiro de19ª{j'c,,~!'
as normas' estabelecidas pela Plenário da Comissão de Pínanciamem.o da
Produção.
Art. 59 Os limites e prazos dos tinanoíamentoa previstos neste Decreto,
serão estabelecidos pela, Comissão de
p'ínanciamento da Produção, de acôrdo com o art. 79 da Lei nc 1,506, de
19 de dezembro de 195( com a reda...
ção dada pelo art. 19 da Lei Delega..
da nc 2, de 26.9.62, atendidas as de..
cisões do Conselho Monetàrto Nacional, ex vi do artigo 69 do necreto..
Lei nv 2, de 14.1.66. '
Art. 6l? As operações a, que se retere o artigo 1Q do presente Decreto somente poderão ser realizadas até 1 de
março de 1968,
Art. 79 A fim de proporcionar maior
distribuição do crédito e de obter t\
tntertorízaçào do sistema de preços
mínimos, o Banco do Brasil S. A.
fica' obrigado a celebrar
convênios
com os Bancos Oficiais, Bstaduaís e'
Regionais, e também com Bancos pri..
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vades, para execução das operações
previstas neste Decreto, mediante
normas e condições previamente .~pro
vadas pelo Plenário da Oomrssac de,
Financiamento da . Produção.
Art. 8'? Os preços constantes dêste
Decreto poderâc ser reajustarto per
ocasião da safra, segundo o 111~JCe ~e
correção monetária e as cotações vt- .
gentes nos mercados nacIOnal. e internacíonal amplamente divulgados
30 dias antes da época da colheita
dos produtos.

Art .. 99 Os ágios e deságios para os
diversos .tanos de juta e- malva sento
estabelecidos de acôrdo com os seguíntes percentuais relativos ao tIPO
5 - básicos:
Tipos

1
3
5

7
2

.
....................•.
.

.
.

Percentuats
nominal
17%

-nástcc
8'10

25%'

do Decreto-Iel nv ~.985,de29 de ja..
netro de 1940 (CÓdIgO de Minas), de.
ereta:
Art. 1~ Fica autorizado o Govêrno ao
Estado de Minas Gerais a pesqUisar
quartzo e pedras coradas em terrenoa
devolutas no lugar denominado C61'"'
rego da Toca e <lo Cupam, distrito e
munícípío de Oaraí,- Estado de Minas
Gerais, numa área de sessenta hecta...
res (60, ha) , delimitada por Um re,
têngulo, que tem Um vértice a duzentos e dezoito metros (218 m) , no rUlt111
magnético de vinte e cinco graus nordeste (25 9 NE), da confluência cos
córregos da Toca e do .Cuparn e OI!
lados divergentes dêsse vértice, os"seguintes comprimentos e rumos magna..
ücos: mil metros (1. OOOm), vinte ~
cinco graus nordeste (259 NE); seíscentos metros (60fl m) , sessenta 6
cinco graus sudeste" (659 SE).
Parágrafo único. A 'execução ua
presente autorização fica sujeita àe
estipulações do R'2;gulamento aprova<J.~
pelo Decreto 51.726 de 19 de fevereirode 1963" e da Resolução. no 3 de 3D afJ
abril de 19B3 da Comissão Nacional
d~ Energia Nuclear. ,

Art. 10. Ficam liberadas as exportações de fibras de juta e SU':1S simrlares; amparadas pelos preços mínimos nos têrmos cesto Decreto, da s:t.fra referente ao ano agrícola de
Art. 29 O titulo da autorização de
1966/67.
pesquisa que será uma via autêritlca
Decreto, não fica sujeita a padêste
Al't. h. A Comissão de !<'inancjamenta da Produção expedirá as jns-. pagamento da Qtaxa prevista pelo artigo 17 do § 1 do Código de Minas,
truçôes. necessárias à execução déste
ex vi da Lei nv 3.519, de 30 de deDecreto.
zembro de 1958 (Lei do Sêlo) , E será
Art. 12. f:ste Decreto entrará em . .válido por dois (2) anos a contar tia
vigor na data de sua publicação, revodata da transcrição no livro próprio
gadas 'as disposições em connrú.. . i').
de Registro.
Brasília, 12 de dezembro de 1966~
Art.3Q Revogam-se as disposições
1459 da Independência e 78~ 1a Reem contrário.
publica. "
Brasília, 12 de dezembro de 1966; (\
H; CASTELLo BRANCO
1459 da Independência e 739 da RepnOctdvio Bulhões
Severo roaunaee Gomes
Roberto Campus

- blica.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thilftu

DECRETO' N9 59. 705
DEZEMBRO DE

~ DE

12 :JE

1966

Autoriza o Gooérno ao Estado de Minas Gerais a pesquisar quartzo e
pedras coradas, na municipio de Ccriu, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art,
.87. nc I, da Constituição e nos têrmos

DECRETO N9 59.706 DEZE.!liBRO DE

19'66

DE 12 DE

Dispõe sôbre a criação de uma etüidade encarregada de promover a
execução e a exploração da Ponte
Rio-Niterói.

o Presidente da República, usando.
das atribuições que lhe conrere o ar-
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tígo 37, item' I, da oonsütuícão, d e:ereta:
Art lI) A Comissão Executiva ciía~lo' Decreto, nv 57.555, de 29 de
~~~tmbro de 19 deverá !ealctiza.f es"
tudos dbjetivan ct65o a cnacao e uma
t;dade encarregada de promove:' a
e~eêuçãO e a exploração da _Ponte
~:O,.Niterói, apresentando. d~'1t~·o do
l~azo - de 120 (cento e vmce dtas) a
~ontar da p'ubl~cação do. p~es~nLe D~
ereto ao Mmls~IO ~a .viacao ,e 9 br as
públicas o ~nteproJeto de ccaçaq da
referida entidade.
Art. 2Q OS estudos_ a qu~ .alude o
artigo anterior deverão defín.r e delimitar a área eotal que ficará sob ,3
'jurisdição da entíuade a ser' criada e
sua competência: levando em conta
as funções de onentar,. superintender,
planejar, astudar.. projetar, executar,
fiscalizar e controlar os empreendi-.
mentes ou assuntos relativos à construção, conservação, modificação, operação, e exploração de pontes, túnteís.
terminais ou meios de transportes
dentro de sua jurisdição.
Art. 31) O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em" contrârio.
Brasília, 12 de dezembro de 1966;
14:59 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DE:CRETO NQ 59.707 DEZEMllRO

DE 1966

DE 12 DE

l.Iodijtea a composição

'do Conselho
Deliberativo
da Coordenação" do
Aperfeiçoamento de .Pessoal de Nível suoeríor (CAPES). ,

O presidente da República, usando de atrtbuiçâo que lhe confere t)
Art. 87, Inciso I, da Constátuícâo- FEl'
derei, e tendo em vista o riecrcto no 53.932, de 26 de maio de 1964,
decreta:
Art. 19 O artigo 69 do Decreto" número 54.356, de 30 de' setembro de
1964, passa a ter a seguinte redação,
mantíoos os atuais parágrafos 19 e

29 do artigo:
.Art , 69 A CAPES será orientada por um Conselho Delibera..

távo Integrado por 15 (quinze)
"membros, dos

quaís 13 (treze)

381'âo nomeados pelo Presidente
d,a República, por' um prazo de 3
(trés) anos e mediante íncicaçãe
do Ministro da Educação e Cul ~
tura.
\
Art. 29 São mantidos os mandatos
dos Conselheiros, vigentes na data da
promulgação dêste decreto.
Aru, 39. reste decreto entra em v:r...
gor na data de sua publicação e revo ..
ga as disposições em' contrário.
Brasília, 12 'de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 781? da República.
H.

CA8TELLO BRANCO

Raymundo Moniz de Aragao

DECREI'O N9 59.708 -

DE

12 DE

DEZEMBRO DE 1966

Subordina a DiVtsâo do M atertal e
Patrimônio do Ministério das jzelações Exteriores os Serviços Auxiliares de ,Administração e dâ ou ..
tras providêncu;s.

o' Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confer-e o ar..
tdgo 87 n? I, da Oonstituiça..o, e na
c;"llforn'lidade do disposto nos artigos
11 e 13 da Lei nv 3.917, de 14 de juU1o,de 1961, decreta:
Art. 19 'Os serviços Auxiliares de
Admnustracão (SAA) , a que se refere
O item 79 do artigo 26 do RegUl'-t)'"(lento Orgânico do Ministério das Pelaçôes Exteriores, aprovado pelo .tJ<"l.'. ',"-.
to no 1, de 21 de setembro de 196i
passam a. subordinar-se diretamente
à Divisac do Material e patrrmnnw
Art. 29 Ficam criados nos Serviços
Auxiliares de Administraçao (ôn,A) a
Superintendência das oncmas (SO!) ,
a superintendência da Portarta (61?·))
e a Superintendência da, Garagem e
Oficina Mecânica de Automóveis' ',."
(Snaa) .

-

As Oficinas de que tratam oe
artígos 2íi" e 31) do Decreto no 5~ 37!).
de 31 de dezembro de 1963, passam
a tntegraa a gupermtendéncia usa
Oficin6.s (SOi) , à qual CÜ1IIlpet1r~ a
manutenção .uos bens móveis e ímóveís da secretaria de Estado.
. § 1'.'
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§ 29 A Portaria, a que se retere a

tetra a do artigo 30 do Regulam(~Ht-{J
Orgânico· do Ministério das R-~l<1yÓes

Exteriores, passa a constituir a Superintendência da Portaria. (SPO) à

quar incumbirá a execução das naretas ciep(jl'taria e Iímpeza da Sêc-cecarta de Estado.
§

39 - A Garagem e a Oficina Me-

cânica de Automóveis, previstas 1JÜ-b
alíneas b e c do artigo -30 do mencionado -Regulamento Orgântco, -pus-·
sam a integrar a Supei intendencra da

Garagem e Oficina M-ecânica de AUtomóveis (SMa),.à qual caberá todas
as tarefas de garagem, ccmpreentüdas as de manutenção e COnSe_L"VaçaO
dos veículos do Ministério das R."la-

eões Exteriores.
Art. 39 aste Decreto entrara em
rtgor na data de sua publícaçáo, l:~·
vogadas as disposições em cona'ano.
Brasília, 12 de dezembro de 1966;
145º da. Independência e 78Q da República.
H, CASTELLO BRANco

lIi, Pio Correa

l

DECRETO N9 59.709 - DE 12 DE
DEZEMBRO DE 1986

Regulamenta a forma de distribuição,
do processamento dos pedidos 'e da
doações de an;,1?u..
fiscalização
lãncias feitas através do Ministério
da Saúde e dá outras providências.

'aae

O Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o artigo
87, ítem- I, da' Constituição, decreta:
CAPÍTULO I

Da doação de ambulâncias, da sua
jiizalidade e dos aonomnoe

Art. lQ E' o Ministério da Saúde
autorizado a doar ambulâncias adquiridas à conta de dotações orçamentárias globais que lhe forem consigna..
das (Lei no 5.146, de 1966, art. 1º),
§ I'?' As ambulâncias somente pode..
râo ser doadas a entidades médico..
hospitalares, públicas ou privadas, de
beneficência social, sem fins lucrativos registradas no Conselho Nacional
de 'Serviço Social do Míntstérlo da
Educação e Cultura, bem como a Estados, através de suas Secretarias de
Saúde, Territórios, Municípios e 'entt..

EXECUTIVO

da?~s autárq:.uic~s~ p~ra seusserVicos
medicas (Lei n- v.L<S, de 1936

art

19" § 19).

",
S 29 As_ ambulâncias .doadas sàmen:'

te poderão ser usauas para sel.'vico
dê pronto S9CO~TO, t~a.nspal'te de doen~
tas e assístêncía médica, a !;itulo gra.'
tuíto (Lei nv 5.146, de 1966 .arr. lQ
§ 2 9).

"

Art. 2'? As doações de que trata êst~
Decreto, com encargos que 0 Ministé:"
-rto da Saúde fixar, serão feitas me.
diante têrmc lavrado em livro pró.;,
pno, assinado perante o Ministro de
Estado e subscrito por duas testernu..
. nhas, tendo efeito de escritura. nüblica, para fins de transcrição no i'e.
glstro público (Lei nv 5.145; de 196ftl
art. 2 Q) .
.
§ 1 Q Será revogada a doação de que
trata êste Decreto, por inexecução de
encargo pelo donatário (Lei nv -5.146
de 1966, art. 2 9, parágrafo único).
§ 21? Para oS fins de' que trata
parágrafo anterior, os órgãos compe..
tentes para a fiscalização das doacõea
levarão ao conhecimento do Ministro
da saúde tôda é qualquer trregulart..
dade de que tenham conhecimento e
que, importem na inexecução de eu..
cargos fixados na doação,

o

CAPÍTULO TI

Da forma de distribuição de
ambulâncias
Art., 3Q Na distribuição de ambu..
lâncías, dar-se-á preferência às entídades que:
.
I - atendam aos municípios mala
necessitados, assim considerados pela
comparação entre sua população e os
recursos de assistência médico-hospitalar de que dispor .üertos gratuitos e
semígratuítosj: e
II assumam o compromisso de
prestar serviço médico e assistencial
não só às zonas urbanas do municí..
pio,como também às zonas rurais e
aos municípios vizinhos que não disponham de ambulâncias para tais
serviços.
CAPÍTULO

m

Da forma do processamento do pedido

Art. ,41? Os pedidos formulados por
entidades de díreitc privado deverão
vir acompanhados de:
I - prova da existência de direito
da entidade, mediante certidão do

325

ATOS DO· PODiijR E..'CECUTIVO

?OS seus esta:tu·,
tos e"da ata da eleíçãc dos seus díretorIIes;_ prova d e regis t 1'0 d a en tidad
Idade
no conselho Nacional do Serviço So-

compete~teregistr~

>

cial;
' -Idre fato
In ..::-. prova d
a eXls.~e?Cla
A

•

e do funcionamento efícíente da entidade, mediante atestado do Juiz de
Direito da Comarca. l?cal ou de 5
'(cinco) testemunha~ idôneas radicadas há, pelo menos, 2 (dois) anos no
município, preferentemente tnvestídaa
em função pública, e que r-esponderão conjunt~ e solídàríamente, com
os dirigentes da entidade, pela exatidão das informações, sob pena de
responsabilidade civil e críminalc..
IV - prova da existência c tuncíonamento de Um serviço médico-hospitalar próprio, de pronto-socorro ou
ambulatório, que, por seu movimento,
Justifique a necessidade de transporte
de doentes.
Art. 59 Os pedidos formulados por
entidades de direito público deverão
Vlr acompanhados de círcunstancíada-.
fundamentação.
Art, 6Q O pedido, devidamente .ínstruido e assinado pelos representantes
legais da entidade solicitante, ou' por
seus .procuradores constitutdos me ..
diante instrumento público; deverá
ser dirigido ,ao Ministro da Saúde e
entregue ao Serviço de Comumcaçõea
do Departamento' de Admmistraçâo
do Ministério 'da Saúde.
§ 19 O Departamento de Admintstração emitirá parecer sôbre os. documentos de que tratam os artigos
~;'? itens I a UI, e 69 e encaminhará
o processo ao Departamento Nacional
de S a ú d e , '
§ 29 Os Departamento Nacional de
Saúde emitirá parecer sôbre a procedência das alegações constantes doa
dOC\ltnentos de que. tratam cs artigos
49,ltem IV, e 5';>' opinará pelo deferimento ou indeferimento do pedido
e 'submeterá o processo à decisão do
Ministro da Saúde.
'"
§ 39 Autorizadas as doações
pelo
Ministro da Saúde, os processo H"S"
pectívos serão restituidos ao Departamento de Administração, cara- a. ia ..
vratnra dos respectivos. têrmos .
. .§ 4,9 O têrmo de doação será lavra..
d~ ~m livro próprio e assinado pejo
r.. l Imstro, da Saúde, pelo representa»..
te legal da entidade donatária, e por
duas testemunhas, dêle se extraíndc
tantas cópias autenticadas quantas

{orem necessárias ao registro e execução do tôrmo.
§"5 Q Assinado o têrmn de doação, o
processo correspondente será devolvi..
do ao Departamento de Admunstra..
çào, que promoverá a publíoaçào € o
registro do têrmo no Tribunal de
contas e, posteriormente, a entrega
da ambulância ao donatário, mediante recibo'.
CAPÍTULO IV

Das cláusulas e condições obrigatórias
do térmo de ao.ação

Art, 7Q Constarão, obrlgatórlamen..
te, do têrm., de doação cláusulas em
que o donatário obrigar-se-á expressamente aos seguínbes encargosI - manter e conservar a ambulâneia à sua exclusiva custa;
.
II - usar a ambulância, üntcamente, em serviço permanente do 'pronto..
socorro, transporte de doe-ites.e assls-.
têneia médica, a titulo gratuito:
UI - pintar de branco a ambulância, inscrevendo, exclusivamente em
ambos os lados "de sua .parte externa,
c?m letras bem visíveis, os seguintes
dizeres:
a) nome da entidade donatár-ia:
b) uoacao.co Ministério da 'Smide

-'- serviço Exclusivo de Pronto socorro Transporte de Doentes e Assistência Médica ao público,

IV -náo alienar; nem ceder, sob
qualquer título, a ambulância, salvo
e1?1. caso dt:: sua obsolência, imprestabtlídade e írrecuperabilídade reconhecidas, mediante ato expresso, por uma
das autoridades mencionadas no artigo 11 seu § !Q,depois de procedida a necessária vistoria:"
V _ recolher ao' Tesouro Nacional,
uma vez ocorrida a hipótese prevista
no item anterior, "in fine'" a quantia
apurada com a alíenacâo ou cessão
da ambulância, sob pena de incorrer
na penalidade prevista no item II do
artigo 8Q •
Art. 89 Constarão, ainda, do têrmo
de doação cláusula estipulando:
I - que o donatário aceita a doaçã-o com todos os seus encargos e declare ter pleno conhecimento· do inteiro teor da Lei nc 5.14'3, de 20 de
outubro de W6-ô, e dêste .Decreto, que
farão parte integrante do têrmo de
doação, independentemente de transcrição;

e

Continue aqui>
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II - a. revogação da. doação pela.
inexecução de encargo assumido, en"tendendo-se que, em decorrência dessa. revogação, révert.erá a ambulância
ao Ministério da Saúde;

Irr - a responsabilidade civil .da
entidade e .a responsabíüdade penal
dos seus dirigentes ou representantes legais, por danas OU prejuízos porventura causados à ambulância ou a
terceiros;
IV - o compromisso de que trata
o item Ir do artigo 3°, se. fôr o caso;

. V - a reversão da ambulância ao
patrimônio da União, no caso de extinção da entidade donatária, e
VI - que o têrmo de doação não
entrará em vigor, sem que tenha sido
registrado pelo 'I'rtbunal de Contas.
Art. 99 J1: obrigatória "a caracterização do veiculo, tanto no têrmo de
doação como no recibo de sua entrega ao donatário, pela marca de sua
fabricação, número do motor· e .tipo
ou mcdêlo.
CAPÍTULO

EXECUTIVO

DO PODER

v

Da Fiscalização

Art. 10. A fiscalização da manutenção e conservação das ambulâncias
doadas, bem como da licitude e propri-edade do seu uso e da observância das cláusulas a condíções da doação, compete ao Delegàdo-Pederal de
Saúde da repectíva região.
s
§ 19 Nos-Iocaís em que não funcíonar "Delegacia Federal de Saúde, 9,
fiscalização será exercida mediante
inspeções periódicas feitas por aquela autoridade ou por funcionários por
ela designados para êsse fim. ou. aínda, por intermédio do Delegado do
Departamento Nacional da Criança,
de Chefe de Circunscrição do Departamento Nacional de Endemias Rurais, de Chefe de Setor da Campanha de Erradicação da Malária ou de
outra autoridade do Ministério da
Saúde, por solícítação do Delegado
Federal de Saúde.
S 29 O Delegado Féd'eral de Saúde
poderá, também, solicitar a cooperaçâo de exatores federais ou de qualquer outra autoridade pública, federal,
estadual ou municipal, reservada a
qualquer delas a faculdade de representar, por iniciativa própria, àquele
Delegado contra o uso indevido ou
qualquer outra irregularidade concernente às ambulâncias doadas.

~" 39 A fis<?~li.zação é, também, co;)...
lenda 8.0 púbhco em geral, d2vendo
ser objeto de apuração rígorosa e. Irne;
dlata q~talqu~~ d~nú.ncia assinada p;r
pessoa ídenüfícada e encaminl!·8.d'a à
Delegacia 'Federal de Saúde, com ju..
rlsdíção no local, a respeito de írra,
gularídade atinente a ambulâncias

"

doadas.

CAPíTULO VI

Das Disposições Finais

Art. 11. As ambulâncias cujas doa..
ções forem revogadas na forma do
item II do art. 99, por inexecução de
encargo do donatário, poderão Ser
c

doadas a outras entidades, observado
o disposto neste Decreto,
Art , 12, São declaradas subsístentes as doações de ambulâncias autorizadas até a data da publicação dêate Decreto, de, acôrdo com o disposto
na Portarra GB nv 442, de 5 de agôsto
de 1964, do .vnníst-o da Saúde.
§ 19 São também declaradas sub ..
sistentes, na forma dêste artigo, as
doações autorizadas anteriormente à.
Portaria nc 443, de 5 de agõsto de
Ü164. do Ministro da Saúde, desde que
regularizadas em consonância com as
suas' normas.'
§ 2Q Às . distribuições ·de ambulâncias
oCOlTida's antes da vigência da referida Portaria e que não se encuaõra-:
rem na hipótese prevista no parágra-·
ia anterior serão anuladas através de
ato do Ministro da Saúde, proêedend-o-se à apreensão e recolhimento dos
veículos.
c
Art. '13 . O Ministro da Saúde poderá baixar as instruções que se nzerem necessárias para o cumprimento
dêste Decreto.
Art , 14. Os casos omissos neste Regulamento, ouvida a Consultoria Jurldtcatdo Ministério 6:0. Saúde. serã-o
resolvidos pelo Ministro da Saúde,
"Art. 15. ~ste Decreto entrará em
vigor .na data da sua pubhcacâo revogadas as. disposições em contrário.
Brasíha, 12 de dezembro de 1866;
145Q - da Independência e 78° da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Raymunào de Britto

ATOS

.DECRETO' N<:l 59.710 DEZEMBRO' DE

PODER ExECUTIVO

DO

tuí parte integrante do Decreto número 54.241, de 2 de setembro de 1964.
Art. 29 A retificação prevista nes-

DE 12 DE

1966

tl~

Retifica a relação nominal do pessoaL
da NOVACAP, na parte relativa do
a1teXO IV, que
integra o Decreto
n9 54,241, de 2 de setembro de 1964.

decreto prevalecerá a partir de 2U

de: junho de 1964.
Art. 3Q As vantagens financeiras
decorrentes do presente decreto v.i.... ·

goram a partir de 1 de junho de lS64.
Art, 49 Este decreto entrará em vi ...
gor na,' data de sua publicação, reve.. .
gadas as disposições em ccntrarto.
Brasília, 12 de dezembro de 1966:
145'1 da Independência e 789 da Re"

,

. O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artl..
go 37, item I, da Constituição e de
-acôrdo com o art. 99 da Lei nv 4.345,
de 26 de 'junho de 1964, e "respectiva
regulamentação, decreta:
Art, 1Q Fica retificada, na forma ~o
anexo. a relação nominal da CompanhiaUrbanizadora da Nova .Japrtal
do Brasil (NOVACAP)--; na parte reIaüva aos cargos de nivel superior
uonstantes do anexo IV, que constaDECRETO N9' 59.711 .-
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pública.
lI.

CASTELLO BRANm

Carlos Medeiros Silva

o anexo a que se, refere o art. l'º
foi publicado no ~.O. de 13·12-66.
DE 12 DE DEZEMBRO DE 1966

MinisNrio da Fazendã. Abre o crédito especial, de Cr$ 1.092.241.224 (um
bilhão noventa e aoíe mítnoce. 'duzentos e quarenta e um mil, duzentos
e nisue e quatro cruzeiros) nora pagamento de diversas despesas autorizadas pelo Governo Feüeriü,

O Presidente da República usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, número I, d~ Constdtutçâo Federal, da autorização conttaa mo
artigo 1Q da Lei número &:006. de 5 de julho de 1966 e; ouvido o 'I'rmunal
de contas da Uiüão, como preceítua .o artigo 93 do' Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, decreta:
-:
Art. 19 E' aberto pelo 'I\.J.in"istério da Fazenda com vigência. de dois
exercícios o crédito especial de Cr$ 1. 092. 241. 224 (um bilhão, noventa e
dois milhões, duzentos e cuarent.a e um míl, duzentos e vinte e quatro
'cruzeiros) para pagamentos 'do seguinte:
1) Para ocorrer ao pagamento de despesas provenientes de serviços de ulumínaçáo pública prestados pela 80ciété Ananyme ou- Gás do Rio de Janeiro, em 1963,
ao então Distrito Federal (MF-225,362-55) ."
.
5.6ü6.896
2) Para entrega a Petróleo x-esüetro S. A_ (PETROBRÁS)
do produto dos impostos de importação e .de consumo in_ cídences sôbre veículos automóveis, bem como do impôsto sobre a remessa de valores para o exterior relativo aos
exercícios de 1953 e 1954. ~MF-215 .419-63) . """
93.388.750
3) Para pagamento de débito contraído pela Casa da Moeda com a Administração do Porto do Rio de Janeiro, relatávc a taxas, capataztaa e armazenamento de mercado20956.173
rias importadas em 1964·, (Ml'-191.641-64) ." .... " ..
4) Para a regularização de despesas realizadas em 1959
pela DRCT do Eaptrtto Santo com sujàrtos dos tarefeiras, (IVLF-335.103-60)
.
5) Para pagamento a Companhia. Rádio Internacional do
Brasil, de contas provenientes de serviços prestados ao
Gabinete do Ministro da Fazenda, .durante o mês de -ja57.999
neiro de 196.5, (MF-38.544:'65)
.,A• • ,

o

•••••

:
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6) para.: a regularização dE1. despesas referente ao Mínístério da Aeronáutica - gmpr êsas Nacionais de Transpor·'
tea Aéreos, dos juros contados pelo Banco do Brasil
S: A., até o 19 semestre de 1964. (f,{[F-142.770·-64) ..

920.170.267

0

7) Para pagamento à Admínistraçào do Pôrto de Cabedelo, do Estado da paraíba, relativo ao ímpôsto adicional
de l{}% (dez por cento) sôbre a importância dos direitos

aduaneiros arrecadados pela Alfândega de João Pessoa
TIOS anos de 1948 e 1950. (MR-411.864-61)

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

242. G71

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

50.107.006

8) Pata -complementação de recursos" destinados ao pagamento dos serviços eletromecâmcos. prestados pela IBM
do Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Limitada,
em 1963, a Divisão do Jmpôsto vde Renda. (MF-181.529
do 1963)

9) Para complementaçâo de recursos destinados ao -pagamento dos serviços eletrotnecânícos prestados pela IBM
do Brasil. - Indústria, Máquinas e Serviços Limitada,
em 1964, à Divisão do Impôstc de Renda. (MF-274. 611
de 1964)
10) Para pagamento da conta 8-694, à Administração do
Pôrtó do .Río de Janeiro, de despesas referentes a, taxas

de capatazla e

Moeda.

armazenagem,

devidas

14.864.000

pela oasa . da

(MF-171.&90-64)

4.732.672
1. 092.241. 224

Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo.
Art. 39 Revogam-se as ôísposiçêes em contrario.
Brasília, 12 de dezembro de 1966; 1459 da Independência e 789 da
República.
Art. 29

H.

~-ste

CASTELLO BRJI.,NCO

ocuuno Bulhões

DECRETO

N9' 59.712- DE

12

DE DEZEMBRO DE

1966

Abre ao Ministério da Saúde 0- crédito suplementar de Cr$ 915.467.000,
para retorço de dotações de custeio ..

O Presidente da República, no USo das atribuições que lhe confere O
item I, do artigo 87, da Constituição Federal e usando da autorização
contida no artigo 13, da Lei nc 4.900, de 10 de dezembro de 1965; combinada com o disposto nos artrgun 71" item I, 42 e 43 § 19, item In, da
Lei nv 4.320, de 17 de março de 1964, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério' da Saúde o crédito .suplementar
de crs 915.467.000 (novecentos ..e quinze milhões, quatrocentos e sessenta e
sete mil cruzeíros) , a ser distribuído de acôrdo com o Anexo I.
Art. 29 Constítufrâo recursos para essa operação os saldos das subconsignações indicados no Anexo II, os quais serão Incluídos no Fundo de
Reserva de que trata o Decreto nc 57.613, de 7 de janeiro de 1966.
Art. 39 O presente crédito será, pelo Tribunal de Contas, automàtdcamente registrado e dlscrlbuído ao Tesouro Nacional.
Brasília, 12 de dezembro de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

octaoio Bulhões

RCLYmundo ae Britto
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ANEXO I

crs

Lei nv 4,900, de 10 de dezembro. de 1965.
4 14.00 4:14.07 3.0.0:0:3.1.0.0 3.1.2.0-

Mjn'st~rio

1.000

da Saúde

Departamento Nacional da Criança
Despesas Corrente~
Despe?as de Custeio
Material de Consumo
.
10.00 - Meterías-prtroas e produtos manufaturados
ou semímanufaturados destinados a transformação; material para conservação de,
bens imóveis
.
11.00 ~ Produtos químicos, blológícos, farmaoêuticos e odontológicos; vidraria, artigos' clrúrgicos e outros de uso em laboratório,
enfermaria, gabinetes técnicos e cíentt-.
ficos
.
3:1'.3.0.- Serviços de Terceiros
06.00 - Reparos,' adaptações e conservação de bens
móveis' e imóveis
.'
.
4.14.09 - Departamento Nacional de Endemias Rurais

50.000

<

100.000
,50.000

3.0.0.0- Desj.e sas Correntes
,3.1. O.O - Despesas de Custeio

3.1.2.0 -

Material de Consumo
Produtos químicos, biológicos. farmacêuticos e odontológicos; vidraria, artigos cirúrgicos e outros de uso em laboratório,
enfermaria, gabinetes ~ técnicos e cientificas .. ~
'
~
.
4.14.16 - Serviço . Nacional de Câncer
3.0.0.0 - Despesas . Correntes
3.1.0.0 - Despesas de -custeío
3.1.2. O ....; Material de Consumo
.
10.00 - Matérias-primas e produtos manufaturados
ou semtmanufaturados destinados a transformação; material para. conservação de
"
bens imóveis
.
11.00 - Produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e odontológicos; vidraria, artigos cirúrgicos e outros de uso em laboratório.
enfermaria, gabinetes técnicos e cientificas
,
'
.
13.00' - vestuários, uniformes, artigos para esporte,
jogos e divertimentos infantis. seus equipamentos e respectivos acessórios; calçados, roupa de cama, meta; copa, cozinha
,
e banho. . ~ .."
,
.
4.14.18 - Serviço Nacional de Doenças Mentais (órgãos Dependentes)
3.0.0.0 - Despesas .Correntes
3.1. O.-0 - Despesas de Custeio
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
04.00 - Iluminação, fôrça motriz e- gás ...•......
09.00 - Serviços de Comunicações em Geral ....
4.14.20 ---' Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e
Farmácia "
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O:O - Despesas de Custeio
3.1.3.0 '- Serviços de, 'I'erceíros '
04.00 - Iluminação, fôrça motriz e gás
.
_..
09.'00 - Serviços de comunicações em geral
"11.00 -

70.000

35.000

100:000

15.000

70.000
6.950

500
400
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4.14.21~""::'
3~0.O.0 3.1.0.0 . 3. 1. 3. O -

4.14.23 -

3.0.0.0 3.1.0.0 3.1.2.0 -

4.14.24 -

3.0.0.0 3.1.0.0 3.1.2.0 -

ATOS
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Serviço Nacional de Fiscalização da Medicin~ e
Farmácia (Laboratório central de Drogas, Medicamentos e' Alimentos)
Despesas Correntes
Despesas de custeio
Serviços de Terceiros
04.00 -r-' Iluminação, fôrça motrta e gás ..... '
.
.
09.00, - Serviços de comunicações em geral.,
10.00 ---' Locação de bens móveis e imóveis; tributos
e despesas de condomínio
.
Serviço Nacional de Lepra
Despesas Correntes
Despesas devoústeto
Material de Consumo
02.00 - Impressos, artigos de expediente, desenho
cartografia, geodésía, topografia e ensino
11.00 - Produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e odontológicos; vidraria, artigos cirúrgicos e outros de uso em laboratório,
enfermaria, gabinetes técnicos e cientificas
.
Serviço Nacional de Tuberculose
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Materíal 'de Consumo
08.00....:..- Gêneros de alimentação e artigos Para fumantes
.
10.00- Matérias primas e produtos manufaturados
ou semímanufaturados destinados a transformação; material para conservação de
.
bens lllloveIS
11.00 ......:. Produtos químicos,

biológicos, farmacêuticos e. cdontológtcos; vidraria, artigos cirúrgicos e outros de uso em laboratório,
enfermaria, gsbínetes -técnícos ou cíentíficas
.
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.8.0 - Contribuições de Previdência Social
~
01.00 - Fundo de Beneficios de Previdência Social
(Lei n93.807, de 26-8-BO) •..........•...•
"4.14.25 - Serviço de Saúde dos Portos
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros
06.00 - Reparos, adaptações e conservacâo de bens
.
móveis e imóveis
.
4.14.26 - Instituto Oswaldo Cruz
3.0.0.. 0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.2.0- Material de Consumo
07.00 - Forragem e outros alimentos para animais
TOTAL
ANEXO II

·Lei no 4.900, de 10 de dezembro de 1965.
4.14.00 - Ministério da Saúde
4.14.06 - Departamento de Administração"'(ôrgãos Dependentes)

2.000
700
24.000

15.000

65.000

174.217

crs

10.000
1.000

80.000

8,700

8.000

3.0.000
--'--915.467
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3.0.0.0 - Despesas Corrente~
3 i 0.0 ~ Despesas de Custeío
3' 2:0.0 - Transferências Correntes"
3'2.8.0'- Contribuições de Previdência Social
.
01.00 - Fundo de Benefícios de Previdência Social
:
(Lei nv 3.807, de 26-8-60)
4.14.07..;- Departamento N::tCional da Criança'
4. O.O.O - Despesas de Capital
41.0.0 - Investimentos
4: 1.1.
Obras Públicas
4.1.1. 3 - Prosseguimento e Conclusão de Obras ~
1) Adaptação no Instituto Fernandes Figueira
4.14.09 - Departamento Nacional de Endemías Rurais
3.0.0.0 - Despesas Correntes . ~';'
.
3.2.8.0 - Contribuições de Previdência Social
.
01.00 - Fundo de Beneficios de Previdência Social
(Lei nc 3.807, de 26~8-60) •...............
. 4.14.10 - Departamento Nacional de Saúde
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0"':- Investimentos
4.1.4.0- Material Permanente
07.00 --:' Modelos, e utenstlícs de escritório" biblioteca, ensino, laboratório e gabinete técnico
,"
ou cientifico
4.14.17 - Serviço Nacional de Doenças Mentais
3.0.0.0 - Desj-esas Correntes
3.1; O.O - Despesas de Custeio
'3.1.1,ú - Pessoal
3,1.1.1. - Pessoal Civil
~
02.00 - Despesas Variáveis com pessoal civil
02.11 - Salário do pessoal temporário (Itens I e
II do artigo 39 do Decreto nc 50.314, de

.31

30.000

°::. . -

4-3-1961)

4,0.0.0
4.1.0.0
4.1.3.0
4.1.3.1

I

-

•......•.......................

Despesas de Capital
Investimentos
Equipamentos e Instalações
Máquinas, motores e aparelhos
.
4.1.3.4 - Automóveis, autocamínnões e outros veículos de
tração mecânica . ','
,
,
4.1.3.7 - Diversos equipamentos e instalações
.
4,14.19 ---"' Serviço Nacional de Educação Sanitária
4.0.0.0 - Despesas de Capital
~.1. 3. O .....:... Equipamentos e Instalações
4.1.3.1 - Máquinas, motores e aparelhos
.
4.1.3.4 -,Autl?:móveis,~ ~utocaminhões e outros veiculas de
traçâo mecanlca
,
.
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial
~
1) Para desenvolvimento 'de, educação sanitária em
todo o território Nacional ,
,
,
'.
4.14.22 - Serviço Nacional de Fiscalização da Odontologia
3.0.0.0 - DP.~1!f'~3,~ Correntes
3.1. O.O - Despesas de custeio
3'.1.4.0 - Encargos Diversos
13.00 - Outros Encargos
2) Para fiscalização do exercício pronssto-nal em todo território Nacional
.
4.14.23 - Serviço Nacional de Lepra
3,0.0.0 -- Dcsneeas Correntes
3--:-r: o. O-:.- Despesas de Custeio
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil

20.000

95.000

130.0qO

eO.GOO

20.000
25.000
5.000

5.000
3.500
4.000

17.900

I
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02.00 -

Despesas variáveis com pessoal 'civil

02:02 -'- Diárias
4.0.0.0 ~ Despesa.';' deCapítal

4-.1.2. O -

o, •••••

"0

120.000

••••••••••••••••

'

Inversões Financeiras

4.2.1.0 - Aquisição de imóveis
,
4.14.24 - Serviço Nacional de Tuberculose
3. O.0.0 -- Despesas Correntes

.

80.000 .

3.1.0.0":-' Despesaa de Custeio
3.1.1.0 3.1.1.1 -

Pessoafpessoal Civil
Cr$

1.000

67.000
45.000
40.000

24.009

47.09.

6.97?
t.

50.003

TOTAL

DECRETO N'? 59. 713 ~ DE 13
DEZEMBRO DE ·19&6

915.467

DE

Autoriza: a alienação de área de terra.

O Presidente da República, usando

ce atríbuíçâo que lhe confere o ar-

tígo 87, inciso I, da Oonstdtuíçáo Ft.deral, e nos cêrmos do artigo i5 Y do
Decreto-lei nv 9.388, de 20 de junho

'"

.
de 1946,
'e rendo em vista

ta do Processo
Departamento
.Min13L!~rlO
da
decreta:
/J.l't 1" Fica

(J

qU2

COl1S~

nv 48.931, de ül(i6, do
de Admímstracac do"
Educação e outtura,
autorizada a aüenaçàc

de tinta área de terra de '7 (sete)

hectares. pertencente ao patrtmómo
da t:niverslr:l..a(,-e·,.f<'ed.~ral de Pet nam-

ATOS

Do

PODER ExECUTIVO .

". -.'co' à Sur;01'intendência do. Desen-

":iJ~l "
.
• N 01'deste
(~"~,- '~"N~) ,
'1ol'liim8!1tO 0.0
.
c ..... .L.-,!-~.I.:" •
Art ..29 O t~nel}.o a que se reie1:i)
srtigoantenor nca situado ':13,. C1-

ga-de jjníversrtarra, com~'l'ee:t1rjlft::) ,~n~
re a. ,!, vernda 'pr,?f~1isor l\il>'.~'a'3s Rêgo,
~ua d';') ;;;'11HClOil<U:lOS, l~ua ~,'l.,?-Ln~lC8a
e prol~.~'g:amento na .paraíeia a evenida Lourenço José Ribeiro, e se destina 8.., c!J(,f-truçâo do edmclc sede da
>

::rI1Pli.Hi:,

.
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a construção de que trata o 3-l'tlq·) 29
GU que St descine de ruturn, (1 nm
diverso naquele que deu motivo
iTe..
sente a.renaçáo.
Art. 4" Este decreto entra ern vígorna data de sua pubncaçãc, revogadas
as dísposiçóes em centrérto.
á

Brasiha, 13. de dezembro de, 1966"

1459' da Independência

é:

púbucc.

.ArL 3'~ rteverterá ao patrímonto ela
Universidade a área de terra, objeto
df:.,sta acação caso não se concre aze

H.

rsv ca Re ..

CASTELLO BRANCO

Raymunào Mónzz de Aragao
Joào Gonçalves .de Souza.

~-

DECRETO N9 59.715 - DE 13
DEZEMBRO DE 196,6

DP.:

Extingue funções. gratificadas na secretaria da Presidencia da Repü·

tece.
o Presidente da RepúbUca, usando
da atribuição que lhe contere o ar..
.ügo B'I, inciso I, da Oonstitanção Fe....
dcral, deci'éta:
Art. 19 Ficam' extintas, na Beere-'
Iaría da Presidência da República, as
seguintes funções gra.tífícaôasr
I -

Gabinete Civil

Intendente dos Palácios Presídencíads .- Simbolo 2- F

Mordomo -

Símbolo

Porteiro do Palácio do Planalto -' ..
l$lmboló' 4~1"
. Porteiro do Palácio da Alvoracra
tHmbolo 5-F
II -

Símbolo 2-:P

"

Encarregado-Geral das Usinas Elê'"
trícas - Símbolo 4-F.
Art. 29 O presente decreto entrara
em Vigor a 19 de janeiro de 19'67, ficando revogadas' as disposições em
contrário.
Brasilía, 13 de dezembro de 196ai
1.45 9 da Independência e 789 da Re~
pública.
.
H.

4"~'

'Gabinete Miltwr

Chefe da secretaria Acímínistratlva

CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva.

Continue aqui>
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DECRETO N9 59.716 -

DE
DEZEMBRO DE, 1966

13

'b~

Extingue junções gratificadas no M"i...
. nistério da Fazenaa - Serviço de
Transportes da presiâéncía da República. '
,

O Presidente da República, usando

(la atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, Inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. r;l Ficam extintas no MiIlIB~
tério da Fazenda - serviço de Transportes da presídêncía da Repúbnca.vas seguintes funções gratificadas: ':'
Encarregado - Símbolo 8-F
Mecânico-Chefe - Símbolo 14·F
Meoâníco-Auxfltar - Símbolo 17
Art. 2° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
MF,

ficando revogadas as' disposições em
contrário.
Brastüa, 13 de dezembro de 1~6ô;
H59 da Independência e 789 da República.
R.

CASTI;"LLO BMNOO

Octávio Bulhões

DECRETO N9 59.717 - DE 14
DEZEMBRO DE/1966

DE

Declara de utilidade pública a "Sociedade Educacional Tu p v", com
sede em Joinville, Estado de Santa
Catarina.
'

Ó Presidente da 'República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição Federal. e atendendo ao que consta do
processo M.J.N.I. 52.082, de 19,66.

DECRETO N9 59.718 -

concede ã Companhia Nacional d e
Fertüizantee Potássicos - COFE1?K.
uutorizacão p a r a funcionar comô
~mpresa de mtneraçao.

o Preslderrte. da Repúblíca, Usando
ca atribuição que lhe confere o artigo 87. nc r, da C?ns~tituição, e tendo
em vista o que dISpOe o Decretó~lei.
número 938, de 8 de dezembro de
t~38,

decreta:

Artigo único.

pública.
H.

CASTELLQ BRANCO

Carlos Medeiros .Silva

.
~

concedida à 0001.-

panhía Nacional de Fertilizantespo..
tássicos - COFERK, sociedade em
que se transformou a Companhia Na~
eíonal de Fertilizantes ·potássicosLl"
mítada, pela escritura pública de ai ..
teração de contrato social e transro-,
mação em sociedade anônima, lavmda
em 12 de setembro de 196:8, às fls. 6
'tio Livro de Notas nv 1.295, do Car~
tório do Décimo- Segunda Oficio de
Notas da cidade do Rio de Janeiro
eom sede na' cidade de Aracaju, Es~
tado de gergfpe, autortzaçâo para
runclonar como emprêsa de minera ..
ção, ficando obrigada a cumprir integralmente o que dispõe o parágrafo
terceiro, do artigo 61, do Decreto-lei
nv 2',627, de 2-6 de setembro de 1940,
e demais regulamentos em vigor ou
que venham a vigorar sôbre o objeto.
desta autorização.
Brasília, 14 de dezembro de 1966;
1459 .da Independência e 789 da ne-

pública.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro- Thibau

DECRETO N9 59.719 -.: DE 14 nH
DEZEMBRO DE

decreta:

\ Artigo único. E: declarada de utütdade públíca.. nos termos do. art. 19
da Lei nc 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517. de 2 de maio de 19:í)1, a "Socíedade E-duca'Jional Tupy", com sede
em .Ioínvtlle, Estado de Santa Catatina.
Brasília, 14 de dezembro de ISB6;
1459 da Independência e 789 da Re-

DE 14 Dl':

UEZEl\'IBRO DE 1966

1966

peclara de utilidade pública, p a r e
fins de desapropriação, em favor 'da
Companhia Vale do Rio Doce B .A.,
'a área de terra que menciona.

o Presidente da República, usando
üa atc-íbuíçào que lhe confere o artigo 87; item r, da Constituição, e nos
têrmoa do. Deoreto-Ieí nc 3,3'05, de
21 de julho de 1941, alterado pela. ice!
nv 2,78'6, de 2 de maio de 1956, decreta:
Art.

19

l!:'

declarada de -utdlídade

.pública, para fins de desapropriação,

em favor da Companhia Vale do Ríc
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Doce S.A., uma area , de terra ne<:sária à construção de uma vcrtan~~ na ;Estrada da . Ferro Vitória a
Minas, área ~ssa situada no Munlípio de .jtabíra .em parte, e outra
~arte no Municipio de Nova El'a.,
.Art. 29 A área referida no artigo
nnterior
representada por um quadrnátero, CUJOS vérttcce tem as se..
guintes coordenadas:
A - Latitude 19'9 38' S
Longté

tude 439 08' WG.
B - L.atitude 199 38' S
tude 43' 03' WG
C - Latitude 199 43' S
tude .43 9 03' WG
D - Latitude 199 43' S
tude 439 08' WG

LongtLongr-

Longt-

~ Art. 39 Para os efeitos do disposto
1.10 art. 15 do Decreto-lei nc 3.3'65, de
21 de junho de 1941, a desapropriação a que se refere êste decreto é

cial do 'Estado de Goiás. com sede na
cidade de 'Goiânia autorização par-a
funcionar como empresa de mineração, ficando obrigada a .cumprtr. mtegralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar SÔ~
bre o objeto desta autorização.
Brasília, 14 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N9 ,59.721 DEZEMBRO

DE

14"

DE

DE 1966

Autoriza o cidadão",brasileiro Itarr.ba
Campos Silva a lavrar minéno de
ferro, no municipio de Rio píracica. ba, Estado de Minas Gerais.

declarada de caráter urgente, devendo a Companhia Vale do Rio Doce
S.A. promovê-la em seu próprio nome e com seus recursos exclusivos.
Art. 49 Bste decreto entrará em vigor na data da sua- publicação, revogadas as disposições em contrário.
.B'rasílfa, 14 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 739, da República.

O Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe confere' o artdgo 87, nv I, da Constituição e nos têr'mos do cecrcto-tei nv 1. 985, de 29 de
janeiro de 19-40 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Itagtba Campos, Silva, na
qualidade de cesslonárto dos direitos
de Irineu Rodrigues, de Souza, a lavrar intnérto de ferro, em terrenos de
H. CASTELLO BRANCO
propriedade de Sebastião de Freitas e
Mauro Thibau
'outros, no lugar denominado Tavares,
distrito e município de Rio Ptzacícaba, Estado de Minas Gerais, numa
DECRETO N959. 720 _ DE 14 DE /
área de quarenta e um hectares rnnta e chico ares e oitenta e quatro cenDEZEl'llBRO DE 1966
tiares (41,3584 ha) , delimitada por um
polígono irregular que tem um vér-conceae àCia. Thermas do Rio
tice a duzentos e sessenta e quatro
QueMe (Caldas Novas) autorizaçãi)
metros (264 m) , no rumo verdadeiro
para funCionar como emprêsa de
de treze graus e trinta minutos 110~
mineração.
roeste (13<:' 3{)' NW) do ângulo esquerdo da fachada da Igreja do Bom Jeo Presidente da República. usando
sus
e os lados, a partir désse vértice,
da atribuição que lhe confere o aros seguintes comprimentos e rumos
tigo87, no I, da Constituição e moa
verdadeiros: cento e dezessete metros
termos do Decreto-lei nc 938, de 3 de
(117 mj , cinqüenta e um 'graus nordezembro de 1938,. decreta:
deste (51 9 NE); quinhentos e Vinte e
Artigo único. E' concedida à Com- , oito metros (528 m) , quarenta e sete
graus nordeste (4'{9NE); quarenta e
panhía 'I'hermas do Rio Quente (Caldas Ncvas) , sociadade anônima consdois metros (42 m) , trinta e um graus
tituída por' assembléia realizada em
noroeste (319 NW): cento e sessenta
2~ de março de 1964, arquivada sob
e cinco metros <165 m) , quarenta e
numero 592 no D.N.R.C., alterada
oito graus noroeste (48 Q NW); duzenpelas assembléias .extraordínárías ree..
tos e treze metros (213, m) , trinta e
líaadas em 21 de ma-rço de 1964 e 6 um graus noroeste (319 NW); tresen'deabril de 1966, arquivadas sob nutos metros (300 m) , cinqüenta e um
meras 2.424 e 2.825, na Junta C0I!1er~ graus: noroeste (51 9 NW).; cento e dei,!
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zctto metros (118 m) , cinqüenta e seis
graus sudoeste (560 SW); setenta e
um metros (71 m) , vinte graus SU~
doeste (200 SW)· ouatrocentos e ,sessenta e cita metros (468 m) , dezoito
gi-aus sudoeste (l8\! swí : _quatroccntos e, cinqüenta e um metros (451 m) ,
quarenta e dois graus sudeste (429
SE) . Esta, autorização é outorgada
mediante as condtcões constantes do
parágrafo único do art. 28. do Código de Minas e dos artágos 32. 33, 34 e

suas alíneas além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica suje.ea às
estipulações do Regulamento aprova..
do pelo Decreto nv 51.726, de 19 de

fevereiro de 1963 e da Resolução ne 3,
de 30 de abril de 19'85,'da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O 'concessionário ela autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da .Ieí, os
tríbuíções que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município em cumprimento do disposto no àrt. 68 do
Código de Minas.
Art, 39 Se o concessionário da autorIúiçaõ não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a' au ..
torizaçâo de lavra será declarada caduca ou nula,. na forma dos artigos
37. e 38 do Código de' Minas.
Art. 49 As propriedades vtzínhas
estêo sujettas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do códigO de Mi-

nas.

Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo "Departa..
menta Nacional da Produção Mineral
enozarã dos favores discriminados na
art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será transcrito no livro próprío de Registro das
Autorizações de Lavra, após o pagamento da taxa de oitocentos e quarenta' cruzeiros cc-s 840).
Art.'~''''79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasílta, 14 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Répública.
_H.·CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N'".' 59.722 -, DE 14 DE
DEZ'".MllBRO DE

it1ut?r~Z0

Iâinerios

1966

BE.M!L~.c;eneficiamento

Lmuuuia

ele

a pesqUisar taico

no município de Ouro Prétc, Estado
de NIina"s Gelais,

o Presidente da República, usando
da, atribuição que lhe confere o ertigo 87, nv I, da Constituição e nos

termos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas
decreta:
'
.'
Art. 19 Fica autôrtsada BEMIL ._
Beneficiamento de Minérios Limitada
a -pesquísar talco em. terrenos de sUa
propriedade no lugar denominado Olaria, distrito de Santa Rita de Ouro
Prêto, município de Ouro Preto, Es~·
tado de Minas Gerais, numa área de
sete hectares vinte e seis ares e sete
centrares (7,2607ha), delimitada 'por
um polígono irregular, que tem um
vértice a duzentos e setenta e sete
metros (277m), no rumo magnético de
setenta graus sudoeste (70"SW) da.
ponte sôbre o rio Salvador, na estrada
Santa -Ríta de Ouro Prêtc-Jtatíata
e os lados a partir dêsse Vértice, 08
seguintes comprimentos e rumos mag;
nétícos: duzentos e sessenta metros e'
oitenta centímetros (260,80m) doze
graus e trinta minutos sudeste
02 Q 30' SE); duzentos e setenta e
sete metros e oitenta e dois centímetros . (267.82m), oitenta e três graus
sudoeste (839 SW); cento e setenta e
três metros e cinqüenta e três centímetros (l73,53tn), vinte e nove graus
nordeste (299 NVV); cento e sessenta e
sete metros e trinta e cinco centímetros (167,35m), quarenta e dois graus
e trinta minutos nordeste (42930'NE):
cento 'e trinta metros. (130m), oitenta
e nove graus nordeste (889NE); o sexto ($9) e o últímo lado é o segmento
retilíneo que, partindo da extremidade
do quinto (59) lado descrito, alcança
o vértice de partida.
Parágrafo único. A execuçâo da
presente autorização fica sujeita às es..
típulações do Regulamento aprovado
pelo jjacreto nc..51. 726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução nv 3, de
Oomiesâo
30 de abril de. 1'965, da
'Nacional de Energia Nuclear,
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que .scrá uma via autêntica
.dêste-Deereto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros ccrs 300) e será vá-

Atos
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lido por dois~ (2) an?s a conta! da data
da transcriçao no hv;o própno de Re;
gistro das Autorizaçoes de 'Pesquísa.
Art. 3Q Revogam-sel;l.s disposições
em contrário. '
Brasília, 14 de dezembro de 1966;
1~?\" da Independência e 789 da, Repunuca.
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o córrego da CachoeIra; o !létlmo e
último lado, é a margem direita do
córrego da Cachoeira, contido entre
es confluêniias do córrego Fundo e
córrego Cabeça de BoI, vértice etc partdda. Esta' autorização é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e
suas alíneas, além das seguintes e de
H. CASTELLQ BRANCO
outras constantes do mesmo '()ódlgu,
Mauro Thibau
não expressamente mencionadas nES~
te Decreto.
Parágrafo único. A execução da
DECRETO NQ 59.723 - DE 11 DE
presente autorização fica sujeita as
llEZEIVIBRÓ DE 1966
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 51.726, de 13 de
Aut07iza pesquisas Minerais Hec0 Litevereiro de 1963 e da Resolucâo nv 3,
rrLitada a lavrar bauxita, no munide 30 de abril de 1965, da Óormssâc
crpío de poços de Caldas, no EstaNacional de Energia Nuclear.
do de Minas Gerais.
Art. 2(l O sconcesslonárto da autorto Presidente da República" usando
zação fica obrigado a recolher aos COR
<la atribuição que lhe confere o art.
rres públicos, na forma da lei, os trt37, nv I, da Constituição e nos, têrbutos que forem devidos à nntao, ao
Ines do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
zstaõo . e ao Município em cumprtjaneiro de 1940 <Código de Minas),
menta do disposto no art. 68 do Códecreta:
digo de Minas.
Art~ 19 Fica autorlzada Pesquisas
Art. 39 Se o concessionário da auMinerais Hecc Limitada, a lavra!
torfaação não cumprir qualquer oaa
abuxita, em terrenos de sua proprteobrtganôea que lhe incumbem a" audade, no lugar ãenomínado vcaoeça
torizaçào de lavra será declarada C~ ..
de Boi, distrito e, município .te POÇQS
ducà ou nula, na forma dos erügos
de Caldas, no Estado de Minas Ge37 e 38 do código de Minas.
raís, numa área de cínquenta e um
Art. 49 .As propriedades vizinhas eshectares noventa e três ares e trmre
tão sujeite..s às servidões ,de solo e
e dois centiaresC51,9332 ha); deümítada per um polígono místilíueo, que' subsolo para fins de lavra, na forma
dos, artigos 39 e 40 do Código tle MItem um vértice na confluência dos
nas.
',
córregos Cachoeira €! Cabeça de Boi
e os lados, a partir dêsse vértice, desArt. 59 A concesalonárío da auto..
critos como se segue: o primeiro lado,
rizacâo será ffscaltzado pelo ..:J:'!parconstituído pela margem esquerda do
temente Nacional da Produção Minecórrego Cabeça de Boi, até suas caral e gozará dos' favores discriminabeceiras, dai, os seguintes comprímendos no art. 71 -do mesmo Códtgo.
tos e rumos verdadeiros: trezentos' e
Art. 6° A autorização de Javra terá
onze metros e sessenta centímetros
por titulo,' este Decreto que' s~râ
(311,60 m) , trinta e dois graus e doís
transcrito no livro próprio de Iõegtsminutos sudeste (32902' SE); duzentro das Autorizações de Lavra, após
tos e dezesseis metros e dez ceutdmeo pagamento da taxa de mil e quatoros (216,1() mj , trtnta e nove graus
renta cruzeiros (Cr$ 1.040).
e cinqüenta e quatro minutos sudoeste (39'1 54' SW); duzentos e oitenta
Art. 7Q aevocem-se as d!s:JOSiÇOZ3
e cinco metros (285 m) , quarenta e
em
contrário.
sete graus e trinta e um minutos sudoeste (47931' SW); duzentos F> dois
Br2,sHia, 14 de dezembro de 1966';
metros (202 nn , setenta e cínco graus
1459 da Independência e '189 da Ree quarenta, e cinco minutos sudoeste
pública.
(75945' SW). O sexto lado é consü"tuíôo peta margem' direita do carrego
H. CASTELLO BRANlOO
Futldo, da extremidade do quinto laMauro Thibau
do acíma descrtto, à conrluêncta com
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DECRETO Nº 59.724-

DE

15

DE

dispõe o

§ 39

do artigo 61,

~10

Decl'ê

DEZEMBRO DE '1966

to-Icí nv 2.62.7. de. 26 de setemlll'ti Q~
1940 e demais regulamenw:S em. Vir:

Concede a Mineração Omega S. A.
autorização para continuar a funcionar como empresa de mmeracuo.

êor ou que venham a vigorar sôb
o objeto desta autorização,
te
Brastlía, 15 de dezemurr, %. 1966'
1459 da Jndependêncta e 729 -da li •
pública.
e...

o

Presidente- da - República; usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmoa do Decreto-lei nv 938, de 3
de dezembro de 1938, recreta:
Artigo único. E' concedida a Mlneração omega S. A., anteríormente
rtenomínada Mineração Braga, S. A.,

com sede. na cidade de 'I'írademes,
]<Jstado de Minas Gerais, que foi autorlzada a funcionar como empresa
de míneraçâc pelo Decreto 11(' 44 .957 \

de 1 de dezembro de 1958 e teve aue-,
rada sua denominação -sccíal por Assernbléía Geral Extraordinária da 29
ae setembro de -1962, autorrznçâc pa-

H,

CA8TELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 59. 72B ....,..... DE 19
DEZEMBRO DE 1966

DE

Autoriza ocidadil-o brasileiro Vilrna1"
Freitas a pesquisar ttuortta no Mu~
nicípio de oneaee, Estacto de Santa.
Catarina.
.

tia atribuição que lhe confere o artigo
B7,n 9 I, da Constituícão e nos termos

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-'
tigo 37, n'' I, da Constituição, e nos.
têrrnos do Decreto-lei nv 1.985, de ::l9
de janeiro de 1940. (Código de Mínas), decreta:
.
Art. 19 Fica autorizado
cidadã-o
brasileiro Viliriar Freitas a pesquisar
fluorita em terrenos de propriedade
de Alexandre Vital Sandrrm e Polígoro Zapellíní no lugar denoenínado
Cachoeira Feia, distrito de Píndotíha,
Munícípío de Orleâes, Estado de Santa Catarina, numa área de sessenta
e um hectares e sessenta-ares (61,60
ha) , delimitada por um retângulo, que
tem um vértice a cento e dez metros
(110m), no rumo verdadeiro, vinte e
cinco graus nordeste (259 NE)
do
cruzamento da linha férrea da Estrada de Ferro Dona Tereza cnsuna
com a estrada 'I'ubarâo-c-Píndctdba e
os lados divergentes desse Vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil quinhentos e quarenta
metros (L. 54üm) , onze graus quarenta
e três minutos nordeste {11 9 43' .NTID;
quatrocentos metros (400rn), 'setenta e,
oito graus dezessete minutos noroeste

do Decreto-Ieí no !:138; de 8 de dezem-

(789 17' NW).

Artigo Mico. E' concedida a Jtagema, Mineração e Comércio Límítada, constituída por contrato social de
7,7.1966, arquivado sob nv 151.710, no
DNRC, com sede na cidade do Rio
de Janeiro. Estado da Guanabara,
autorização para funcional' como em·
prêaa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente o' qUE:.

Parágrafo únicor- A execuçã-o da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.72'6, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução nc 3,
de 30 de abril de, 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorlsação de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de seis-

ra continuar a funcionar nas- mesmas condições sob a .atual ucncmma
çâo, prosseguindo com a obrígaçâo da
cumprir integralmente as leis e ra.gulamentos em vigor ou que vierem
e vigorar sôbre O objeto desta uutonsaçao.
Brasília, 15 de dezembro d.e 19ó6;
1459 da Independência e 789 da Re..
públíce..
H,

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N\I 59,725 - DE 15
DEZEMBRO DE 1966

JJE

Concede a ttaoema, Mineração e Camércio Limitada autorizacãc para
funcionar como emoreea ~ de -mmeração.

o

Presidente da República, usando

nro de 1938, decreta:

°

A.'IOSDO PQDÉR ExECUTIVO

: ntos e vinte cru.zeiros. «irs 320).
eeserá válido por dOIS (2) anos-a confa~ da data da: transcrição ne:' li~ro
próprio ~e Registro das Autorízaçôes
de pesqUIsa.
Art. 39 : Revogam-se as dispcsiçôes
em C011 trárfo.
Brasília, 15' de dezembro de 1966;
145\1 da Independência e 789 da República. "
H. CASTELLO BRANCO
uauro Thibau
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Art . 2(' O titulo da autorIzação de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a taxa de trc-.
asntos cruzeiros (Cr8 300) e será vãlido por dois (2) anos a contarrua
data da transcrição no livro prõprto
de Registro das Autorízaçôea de pescursa.
Art. 3 9 Revogam-se as õrsposicoes

em cone-erro.

Brastlía, 15 de dezembro de 1966;
145\1 da Independência e 789 da Re-

públlc<l..
H. CASTELLO :BRANco

DECRETÓ N\I 59. '727 -

DE 15 DE

Mauro Thwau

DEZE:MBRO DE 1966

Autoriza o cidadão brasileiro José Pedro a pesquisar água mineral 1W
município de Pirapora :do Bom reSUS, Estado de sõo Paulo.

O prestdente ' da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nv I, da Constituição e nos te-mos
do Decreto-IH nc 1. 985, de 29 de janeiro de 19·10 (Código de Minas) , deereta:
Art. 1\1 Fica autorizado" O cídadâo
brasileiro José Pedro a pesquisar água
mineral em terrenos de proprtedade
~ie Antonio A velíno Camargo, no-Iugar denominado Sítio Cocho D'Agua,
,Estrito e munícípío de Pírapora do
Bom Jesus, no Estado' de São Paulo,
numa área de vinte e nove hectares
sessenta ares e quar.enta. e quatro
centíares (29,6044 ha) delimitada. por
um paralelogramo que tem um vértice a duzentos e oitenta e cinco metI'OS (285m) no rumo magnético quarenta e seis graus e quarenta e cinco
minutos nordeste (46 9 45' NE) da casa
de Avelino Antonio Camargo e os lados,divergentes dêsse vértice, 0'3 se-"
guíntes comprimentos. e rumos magnetICOS: quinhentos e sessenta metros
(560m), setenta e dois graus e trino

ta

mínutos sudoeste

(729 30' SW);

quínhentos e cínquenta e oito metros
(553m), trinta e seis graus e dez mtautos sudeste (369 10' SE).
Parágrafo único. A execução ca
presente autorização fica sujejt<làs
estípulaçôes do Regulamentn aprovaf1J. pelo Decreto 51.726, de 19 de fevereíro. de ·1963 e da Resolução t19 3'
de 30 de abi íl de 1965 da Comissão
Nacional. de Energia Nuclear.

DECRETÓ NI? 59".728 - DE 15
"DEZE],~BRO DE 1966

DE

A titoriza o cidadão brasileiro U Nra..

[ara Keuteneânam: a 'pesquisar qua,..
teo, no município de" Jacupiranga;
,Estado de São Paulo.

O Presidente da Repúblfca, usenno
da atribuição que lhe confere o art.
e'r, nc I, da Constdtuíção e nos termos
do Decreto-lei n.c 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 <Código de Minas)" daereta:
Art. I" Fica autorizado o etuanao
oraslleiro Ubírajara -Keutenedjían ti.
pesquisar quartzo em terrenos de sua
propriedade, no lugar denominado
Morro do Cristal, .distrito e mumcipio de Jacuptranga, Estado de 'São
Paulo, numa área de dezenove hectares e oitenta ares (19,80 na) , deürmtada por um losângulo, que tem um
vértice a setecentos e trinta e seís
metros (736 m) , no rumo magnético
de sessenta e cinco graus e 'doze rnlnutos sudeste (65912' SE),' da barra
do córrego do Jacó no córrego de cnstal c, os lados divergentes dêsse ver ...
tíce, as/seguintes ccmprímentos e rumos magnéticos: quinhentos metros
(50e m) , quarenta e dois graus e qutnee minutos nordeste (42915' NE); quínhentos metros (500 "m) , dez graus e
quinze minutos sudeste (10 915' SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovu-.
do pelo Decreto 51.726, de 19 de fe ..
vereíro de 1963 e da Resolução no Ô
de 30 de abrtr de 1965 da Comissão
Nacíonal de Energia Nuclear.
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Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma .vía autêntica
dêste Decreto, pagará. a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será valido por dois (2) anos' a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorízaçôes de pesquisa.
Art: 39 Revogam-se as dlsposíçôea
em contrário.
.Brasília, 15 de dezembro de 1966;
1459' da Independência e 789 da Rf.'.públíca.
H. CASTELLO BRAN1:::O

JIII auro Thibau

DECRETO NO? 59.729 -

DE

15

DE

DEZEMBRO DE 1986

Autoriza Construções e Comércio Camargo corroa S. A. a pesquisar
argila e. caulim no muriictpio de

ttaoecertca, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República', usando
da atríbuiçâe que lhe confere o artigo 87, nc r, da Oonstdtuíçãc e .1108
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940.(Código de M1Eas),
decreta:
ATt. 19 Fica autorizada Construções
e Comércio oamargo Corrêa S. A.
a pesquisar caulím e argila em terrenos de sua .propriedade no lugar denominado Fazenda córrego de Areía,
distrito e munícípío de- Itapecertca,
gstado de Minas Gerais, numa área
de vinte e oito hectares (28, nar , delimitada por um' polígono rrreguíar,
que tem .um vértice a trezentos o1
tenta e cinco metros (385 mj no rumo magnético de setenta e nove graus
e quarenta e cinco mlnUC03 noroeste
(799 45' NW) da barra do córrego da
Areia, na margem esquerda do córrego da Lagoa e os lados a partir
rtêsse vértice, os seguíntes comprá'mentos e rumos magnéticos: trezentos oitenta e seis metros (386 mi .
cinco graus quarenta e cínco minutos
nordeste (59 45' NE); quatrocentos' e
vdnte metros (420 fi),' cinqüenta e
nove graus e quinze minutos noroeste
(599 15' NW);. setecentos e doze metros (712 fi), vinte e três graus . e
quarenta e cinco minutos sudoeste
(239. 45' SW); cento e cinco metros
M

005 m) , cinqüenta e seís graus tf"
trinta minutos sudeste (569 30' SE.::)
trezentos trinta e oito metros (338m)"
setenta e seis graus nordeste (769 NE)'
O sexto (6Q) e último lado
o se ~ .
mente retilíneo que partindo da ei~
tremi~ade do. q'.linto (59) lado descri_
110 vai ao' vértice de partida.
Parágrafo único. A execução' da
presente autorização fica sujeita às.
estipulações do Regulamento aprova•
~o pelo Decreto uc 51.726, de 19 de
revererro de 1B63 e da Resoluçâç número 3, de 30 de abril de 1965.
da OcmíssãcvNacíonal de Energlá
Nuclear.
Art. 29 O título da, autoriz'1ç8,o de
pesquisa, que será uma via autêlltica.
dêste Decreto, pagará a. taxa de tresantos cruzeiros (Cr$ 3D!,) e será Válido por dois (2) anos a contal'<.la "
data da transcríção no livro próprtc
de Registro das Autorizações de Pes,quísa..
. Art. 3 9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de J9S6;
1459 da Independência e 78Q da uepública.
.
é

H.

CASTELLQ BRANCO

Mauro Thtbau

DECRETO N9 59.730 - DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1966
Concede à Aguas Minerais Vontobel
t.iaa., autorização para funcionar
como empresa de. mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que Ihe confere o ar ...
tígo 87, nv I, da Constituição e tendo
em 'vista o que consta do Decreto-Ieí
no 938, de 8 de dezembro de 1938, deereta:
.
Artigo único. E' concedida à Aguas
Minerais Vontobel .Ltõa.. sucessora de
Motzkus, Ovadía & Oía. Ltna.. com
sede na cidade de pôrto Alegre, constituída por instrumento particular de
17 de outubro de 1960, arqnívado na
Junta Comercial do Estado do Rio
Grande do Sul sob número 122.031.
em 24 de outubro de 1960, alterado
por instrumentos particulares arquívades na mesma Junta sob números
135.827, 153.689 e 168.729, por des-

ATOS .no PODER ExECUTIVO

achas de '21 de maio. de 1962,. de ,9
Pe'. janeiro -de 1964 e 4 de fe~ere~t:o ue
t985, respectivamente, aut~:mzaçao P'7funcionar como empresa de ~11l
t~ração, ficando obrigada .;L cumprjr
~ntegralmente as leis' e regulamentos
~Jll vigor ou que venham a VIgorar.
sõ/J!;e o objeto da presente autortzação.
Brasília, 15 de dezembro, qe 1966;
1459 da Independência e 78 9 da, República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau.

DECRZTO N9 59.731 - DE 15
DEZEMBRO' DE 1965

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ns I, da Constituição e nos
têrmcs do Decreto-lei no 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. .)1: concedida a Mínas Pastoril S.A., com sede na C'ídade de Januáa-íà, Estado de ~iIil1as
Gerais, sociedade anônima em que
se transformou Minas Pastoril Llmttada, autorizada a íuncíonar como
emprêsa de mineração pelo Decrete
, número treze mil
quatrocentos e
quarenta 'e nove (13.449) de 23 de
setembro de 1943, por fôrça da escritura de 23 de novembro de 1982, Iam
vrada a fls. 1 a sv. do livro 528-D,
do Cartório do Segundo (2.9) Ofício
de Notas de Belo Horizonte, arouíva-.
da na Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais em 15 de 'dezembro
de 1962, sob número cento e vinte e
nove mil trezentos e oitenta e cinco
<129.385) e alterada por deliberação
de sua Assembléia-Geral Extraordinária de 19 ele abril de 1963, autor-ização para funcionar como emprêsa
de mineração, ficando a mesma obrigada a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sôbre o objeto da
autorização.
"Brasíüa.. 15 de dezembro de 19-66;'
1451) da Independência e 78t;) da Rem
pública.
H.

CAS~LO

BRANco

DECRETO N9 59.732 DEZEl'.!BRO

DE

15

DE

DE 1966

Autoriza n cidadão brasil€?iro
Pedro
Heitor Dante Violani a lavrar caul'i1n, no município de Campo Largo,
no Estado do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 2.1".
tlgo 87, nc I, da Constituição . e nos
termos do Decreto-lei' no 1.985, de 29
de Janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art, ,H Pícavautõrtzadn o cidadão
brasileiro Pedro Heitor Dante Vlolani
a lavrar caulim,
terrenos de sua
propriedade, no lugar denomínado Bo,
Ilnete, distrito de Ferraria" município de Campo Largo, DO Estado do
Paraná, numa 'área de dois hectares
e quarenta e dois ares (2,42 ha) , delimitada por um retângulo que tem
um vértice 8, 'cento e sessenta e quatro metros (164 nn , no rumo verdadeíro trinta e seis graus e trinta mínutos nordeste (369 30' NE), do canto
nordeste (NE) da Capela do Coração
de Jesus do Bcltnete e os lados, .drver.,
gentes dêsse- vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeíros r
cento e vinte metros (120 m) , vinte
e- sete graus e quarenta e cinco minutos nordeste (279 45' NE); duzentos € um metros e sessenta e seis
centímetros (201,66 m) , sessenta .e
dois graus e quinze minutos noroeste
(629 15' NW). Esta autorização é outoraaça mediante as condições constantes do parágrafo único do artigo
28 do Código de Minas e dos artigos,
32, 33, 34 e suas alíneas, além das se_
guintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
.

em

DE

Concedé a Minas Pastoril S.A.. autoríeaçtio oora funcionar corno emprêsa de mineração.

MaUro' Thibau
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,

. Parágrafo único. A execução da
presente eutortaaeâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução nú- ,
mero 3, de 30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O concessionário da autorização fica. obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
trmútos que forem devidos
União.
ao Estado e eo Município, em cumprimento do disposto no .art. 68 do
Código de Mlnas ,
Art. 39 Se o concessionário da au,
torízação não cumprir qualquer das

Continue aqui>
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obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declaradatcaduca ou nula, na forma dos artigos
37 e' 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e

dadetros: dois mil e quinhentos me_o
tros (2.500 m) , este (E); dais mil
metros (2.ÜGO m) , sul (S).
Parágrafo único. A eX2cuçr.o da
presente autcrizaçâo fica sujetta as
GstiPUJaI~ÕES

de Regulamento aprova.

do pelo Decreto 111? 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e 0.8, Resoll;ção núdos artigos 30 e 40 do Código de 1IiIi,~·
mero 3, de 30 de abril de 1965, da, Co
nas.
Art. 5Q O concessionário da auto;'. missão Nacional de Energia Nuclear ~,
rtzaçâo será fiscalizado pelo DeparArL 29 O título da autorização ,de
tamento Naéíonal da Produção Minepesquisa, que será uma via- autêntie'a:
ral e gOZ>3.TÚ dos favores discrimina..
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
dos De, art. 71 do mesmo Código.
mil cruzeiros «ns 5.000) e será \78,íido
Art. 69"1,. autorização de lavra terá .por. dois (2) anos a contar da data
da rranecncâo no liVI'O própr-io de Re.
por titulo êste Decreto, que será transgistrc das Autorizações de Pe3qui:SQ.-.
crito no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após o pagaArL 39 Revogam-se as disposições
mento da taxa de seiscentos cruzeiem contrário.
subsolo para. fins de lavra, na forma

TOS

rcrs

600).

Art. 7Ç Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, Ui de .dezembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.

Brasília, 15 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Re-

pública.

H. CASTELLO

B'RANco

Mauro Thibaú

H. CASTELLO BR!iNco

Mauro Thibau

DECRETO No 59.734 DEZEMBRO DE

DECRETO N9 59.733
DEZEMBRO DE

DE

1966

15 ""

DE 15 DE

1966

Autoriza o cidadão brasileiro Alfredo
M4rinho Ravasco a pesquisar ,mármore e calcário, no município de
Barra do Turvo, Estado de
São
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que - lhe confere o ar..
tígo- 87, nc I, da Constituição e noo
termos do Decreto-lei n 9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. 19 Fica autorizado O cidadão
brasileiro' Alfredo Marinho Ravasco a
pesquisar mármore e calcário, em ter..
renos de propriedade de Clemente
Perreíra dos Santos e Maria . Correia
dos. Santos Valente, no imóvel denc ..
minado Cabeceira do Turvo, distrito
de Barra do Turvo, municipio de
Bana do Turvo, Estado de São Paulo,
numa área de quinhentos hectares
(500 ha) , delimitada por um retângu10; que tem um vértice na bana do
Ríbeírâo Frias no Rio .Pardo ·e os la..
dos, díveregentes .dêsse vértice, 05 seguíntea ,comprimentos e 'rumos ver ..

Autoriza o' cidadão brasileiro Baptista
Keutenesiiiaai a pesquisar talco,
amianto e minério de niquel no mu·
nicípiode' Cdaumeia, Estado de São
Paulo.
o Presidente da Repúbuca.. usando
da atribuição que lhe confere o, ar .. '
tlgo 87, nc X, da Constituição e nOG.
"têimos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 194.0 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Baptista Keutenedjían a
pesquisar talco, amianto e minério de
níauelem terrenos de sua proprfeda..
de ~ no lugar denominado Sítíõ Rio
Branco, dlstrlto e município de 'Cananéía, Esta-do de Sáo Paulo, numa
área de quatrocentos e. trinta e cinco
hectares oitenta e sete ares e trinta
e cinco centiares (435,8735 ha) , delímítada por um polígono irregular que
tem um vértice a setecentos e setenta e quatro metros (774 m) , no, rumo
verdadeiro de trinta e dois graus ,6
, vinte e cinco minutos sudoeste (32925'
SW) da barra do Rio do Salto no Rio
Branco e os lados a partir dêsae vér..
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úce OS SCgUll1tes .comprimentos .e: ~u
Il10; vel'dad211'OS: quatrocentog e. tr1.D:-

ta metros (/J,ZO rn),. setenta e dois
graus e quarenta minutos noroeste
(72Q 40' NV1); quinhentos e noventa

e três metros W93

nn . sessenta <;-::
cinco minutos
u;)"
lO W) ,i
duzent.os _ .e
trint<.t e, sete mel;ros. (2,)7 m): Olt.eni:a
eO U<1 t1'o graus c' tr-inta e cinco minur"os sudoeste (81;,Q 35' SW); trezen,
tos, e. deaessete metros (317 m) . vinte
e dois graus e vinte e cinco minutos

novegro.u';",~
sudoeste (~.;)':

'~,l~;1;t~~_e

crícâc no livro próprio de Registro
das' Autonzacões de Pesquisa.
Art, 3,9 Revogam.se as disposições
em contrárfo.
BI'Hsi!ia, 15 de dezembro de 19GG;
1<15'! ria Independência e no da Re-

pública.
H. CASTELLQ BRANCO

MaUro Thi'bçm

noroest8 (22°25' NVn; trezentos e. oitenta e oito metros (388 m) , oitenta
DECRETO N9 59,735 - DE 15 DE
e nove graus e cinqüenta minutos noDEZEflIBRO DE 1966 '
roeste <89'15(;' NVr); duzentos e noventa E cinco meta-os (295 m) , seis
Autoriza a cidadão brasileiro Baptista
grau!' e cinqüenta minutos sudoeste
(6950' SW); novecentos e noventa. e
Keutenedjian a lJesq'!lisar
talco,
dois metros. (992 m) , cinco graus e
amianto e minério de níquel no mu~
trinta: e, cinco minutos sudeste (5935'
nicípio de Casuineia, Estado de São
SE); quinhentos e sessenta e sete metros (567 m) , vinte e sete vgraus e·
Paulo.
· vinte e cinco -mlnutoa sudeste (27925'
SE); .quatrocentos e vinte e oito me- .
o Presidente da República, usando
tros (428 fi), cinqüenta e cinco graus
da atrâbuíçâo que .Ihe confere o arquarenta e deis minutos sudeste
ttgo 87, nv I, da Constituição e nos
(551,142' SE); quatrocentos e vinte e· termos do Decreto-lei n 9,1,985, de 29
um metros (421 m) . trinta e nove
de janeiro de 1940 (Código de Mina-s) ,
· graus e· dez minutos sudeste (39910'
decreba: '
SE); novecentos e doze metros (912
Art, 19 Píoa autorizado o cidadão
· m) , setenta e seis graus e cinqüenta
brasileiro Baptista Keutenedjían a
minutos nordeste (76Çl50' NE); sete,
pesquisar talco; amianto e minério de
centos e trinta e três metros (733 m),
níquel em terrenos de sua propriedade
trinta e "quatro graus e vinte mlnuno imóvel denominado Sitio Canela
tos nordeste (34 920' NE); quatrocen-tos e setenta e oito metros (473 m) , õca, distrito e município de Cananéia,
Estado de 'São paujo.. numa área de
cinqüenta e nove. graus e- quinze mt-nutcs nordeste (590 15' NE); duzen- trezentos e sessenta e sete hectares
sessenta e dcís ares e quarenta e cinco
tos ti sessenta e oito metros (26$ m) ,
centíares (367,6245 ha) , delimitada
dezesseis graus e quarenta minutos
por um polígono irregular, que tem
noroeste (169 40' NW); duzentos e seum vértice a um mil oitocentos e
tenta' e sete metros (277 m) , deze,
cinco metros (1805 mj , no rumo' ver;
nove graus e quarenta e cinco .mtnu'dadeiro
de setenba graus e quarenta
tos nordeste (19 9 45' NE); o décimo
e dois minutos noroeste (70942' NW);
sexto lado é o segmento retnineô que
da barra do Rio do .Salto no Rio
une a extremidade do décimo quinto
Branco e 03 lados a partir dêsse vérlado descrito ao vértice de partida.
tice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: uuatrocentos:e doze
Parágrafo único,
A execução da
metros (412 m) , 1.Ú11 grau e dez mipresente' autorização fica. sujeita. às
nutos noroeste (}010' NW); quatroestípulaçôes do Regulamento aprovacentos e cinqüenta e cinco metros
do pelo Decreto li'? 51,726, de 19 de
(455 m) , quarenta
três graus e qua,
fevereiro de 1963 e da Resolução núrenta minutos noroeste (43°40' NW);
mero B, de :~O de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear, . cem metros (100 m) , SBsSE-nt::1 e seis
graus e cínqüenta minutos sudoeste
Ar t , 2° O titule da autorização de
(6ô95f)' S,7{); cento e quinze metros
pesquiea, que Gerá uma via autêntica
(115 m) , quarenta e três graus e trindêste Decreto, pagará a taxa de quata e dois "minutos noroeste' (43Çl32'
tro mil trezentos e sessenta eruzçL
N-W); um mil e outnae metros (1.015
1'OS (Cr$ 4,360) e será válido tl0r. deis
m) ) oitenta e oitõ graus e dois mí(2) anos a contar da data' da transDutos noroeste <88 Q02' "NW); quatro-

e

e
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centos e quarenta (440 m) , setenta-e

quatro graus e cinqüenta minutos noroeste (74950' NW); quatrocentos e
trinta e cinco metros (435 m) , vinte
graus e cinqüenta e dois minutos su,
doeste (20°52' SW); seiscentos e vinte G sete metros (627 m) , trinta e.
três, graus e vinte e um minutos 811doeste (33°2]' SW); seiscentos e cín-

qüente e dois metros (652 m) , quatro
graus e vinte minutos sudoeste (4,':'20'
SW); seiscentos e vinte e três me-

tros (623 m) , sessenta e nove graus
e quarenta minutos nordeste (659 40'
NE);
seiscentos e sessenta e cinco
metros (6i)5 m) , sessenta e um graus
e' cinqüenta minutos sudeste (61950'
SE); cento e oitenta e cinco metros
(Ul5 m) , setenta e sete graus e trinta e um minutos nordeste (7793J.'
NE); seiscentos e cinco metros (605
m) , quarenta 13 um graus e vinte minutos sudeste (4F'20' SE); cento e
quarenta e dois metros (142 m) , .vínte e sete graus e trinta e cinco minutos nordeste (27935' NE); trezentos
e trinta. e um metros (331 fi), setenta c seis graus e dez mínutca nordeste
(769 10' NEi: seiscentos e quarenta
men-os {6'10 li), sessenta e sete graus
e 'Vinte .co: cinco minutos nordeste .. '-.
(679 26' NE); c décimo sétimo lado
é o, segmento. retilíneo que partindo
da extremidade do décimo sexto lado
descrjto alcança o vértice de partida.
Parágrafo único. A exseiição da
presente autorização fica sujeita às
esttpulaçôes do Regulamento '8,DrOVado pelo Decreto' n? 51. 723, de· 19 de
Javereíro de, 1983 .e da Resoluoão nú. mero 3 de 30 de abril de 1%5-da Comíssáo Nacional de Energia Nuclear.
, A::t. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de três
mil seiscentos e oitenta cruzeiros
(Cr$ 3.680) e,será.válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no hvrc 'próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se
em contrário.

>3..3

disposições

Brasília, 15 de dezembro de 1966;
1159 da Independência e 789 da Repúblic.a.
H. CA8TELLo BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N<? -59.736 - DE 15
DEZEMBRO DE 1966

DE

Transfere 'aa Prefeitura Municipal de
Nova Lim:a para a, Centrais Elét1"i~
cqs de iWzn~s 9"e~als S. A. co-nces~
sco para d.stnbuzr energia elétriéa.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o,artigo
87, inCiSO 1, da Const.ittuçào, e nos
tôrmos dos artigos 59 do Decreto-lei
119.852, de 11 de novembro de :i.938
89 do Decreto-lei nc 3.763. de 25
outubro de 1941, e 6.9, do Decl'eto~lei
no 5,764, de 19 de agôsto de 19'2:3, decreta:
Art. 1.9 Fica transferida para Cem.
trais Elétrrcas de Mmcs Gerais S.A.
a concessáopa.ra. distribuir energia
elétríca no Mumcípío de Nova Lima,
Estado de Minas Gerais, de qUE' é títular a respectiva Prefeitura, em virtude do manifesto apresentado ao De-partamento N?ciG-D&! de Águas e
Energia no processo D. Ag. 152-35, de
8CÔ::QI~ com o artigo 119, do Código
de Aguas.
Art. 2° A Centrais Elétricas de :Mi~
nas Gerais S. A. fica autorizada a
construtr linha de transmíssâo e rêde
de dista-íbuíção que se fizerem necessárfas à urestacão dos servicos concedidos. ~
~
~

de

Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, SErão determinadas as características técnicas
das Instalações .
ArL 3<) ti concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo, de UH:' (1)
ano, a contar da nata da pubhcaçáo
deste Decrete, os estudos, projetos e
orçamentos relatívca às. nevas instaIacõee .
1:1 - Assinar o contrato dtaciplmar
de concessão dentro de trinta (30)
días contado" da publícaçâo do despacho. de aprovação da resp.ect'iva
minuta pelo Ministro das
Minas e
mnergta.
111 - Iniciar e concluir as obras
nus prazos que forem marcados pelo
Ministro das Minas e Enargía, executando-se de acõrdo com os projetos aprovados e com as. modificações
que forem autorizadas, se necessário.
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parágrafo único. Os ~prazos r~feri~
dos neste artígo po~e~ao ser PI0!Y0'
úados, por etc do Míntstro das Minas
~ Energia.
'Art. 49 As tarífos de Jorn~cime!lto

de en.ergia: elétrica serao hxad~. e
"eviStas trienalmente pelo Departajnent.0 jqacional .de ~~'uas e Ene~gia,
~on1 aprov2.çáv do Mmístro das Minas
e Energia. '
Art 59 B~t2 Decreta entra em VigOT
ne. data ?-e. sua pUb1icp~ã?, revogadas
as C.íspL'SlçOeS em ,col1 vr an o .
·I31'a;.;i1ia, lti de dezembro dê 1906;
145" da Incependêneía e 789 da R~'
púbhca.
B. CASTELLO BRANCO

tãauro Thibc(U

DECRETO N9 59.737 - DE: 15.
DEZEMBRO DE 1965

DE

Qut01'ga à Pinho past Limitada concessão. VÇlra o aprcneitosnenio de
energia hidráulica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87,inciso I, da Constituição, e
nos têl'1TIOS do art. 150 do Código de
Aguns (Decreto ns 24.643, de 10 de
julho de 18'-1:3), decreta:
1<? ~ outorgada à Pinho past Limitada concessão para ~) aproveitamenta da energia htdraultca de uma.
queda dágua situada EC} rio Coitdnho,
dístnto-sede do Mtmíctpio de GUal'a~
puava Estado do Parô,~lá.
§ 1° Após a aprcvaçâo dos projetos, serão determinadas, em portaria
do Ministro das Minas e Energia, a
altura. da queda, a descarga de derfvaçâc e a potência a aproveitar.
Art. 29 O aproveitamento desfina-se à'produção derenergta mecânica para acionamento de fabrica de
pasta.
Art. 39 A concesslonárta deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Mlnistro das Minas e Energtn em três
(3) vias, dentro 40 prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêate Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
ao aproveitamento e respectivas ínstareções.

II - Assinar o contrato disciplinar
'.da concessão dentro. do prazo de.
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro das
Minas e Energia.
IH - Inicia.re concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Minístàrío das Minas e Energia, exe'cutando-aa de acôrdo com as modíf.í.ca<;ões que fOF2m autorizadas, se
11 eoessát-las ,
Parágrafo único. Os prazos referido-s neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Mmíatro das Mínas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vi~
gorará pelo prazo de trinta (30)
anos.
Art. ·5\1 Findo o prazo na concessão, todos GS bens e lnstalaçôea, que
TIO momento existirem em Iunçào exclusíva e permanente dos serviços
ccncedldos, reverterão à União,
AI't. GQ ·A concessionária poderá
"recuerer que seja renovaôa a concessão, mediante as condições que
vierem a ser estipuladas.
Parágrafo 'único. A concassionáría
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste 9.. rti n'o até seis (6) meses
antes de f~nda/ o prazo da vigência
da concessão, entendendo-se se não
o~ fizer, que- não pretende ri renovaçao.
Art. 79:fi:stei:J.ecreto entra em vigor na data da sua pubttcsçâo. r8VO~
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 196p:
1459 da Independênci8, e 739 da República.
t

H. CASTELLO BRANCO

Mau1'o Thibau

DECRETO N.\' 59:738 -

DE

DEZEMBRO DE

1%6

15 IiE

Concede 'tt IT ASIL - Extração de Minérios Lida. auicrieaçôo para fun-..
cionar como emprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuiçâo que lhe confere o aru.
87, nc I, da oonstuuícão e nos termos
do Decreto-Iet nc 938, de 3 de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único: E;' concedida a IT..\SIL- Extração de Minérios Ltda.,
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consbltuída por contrato "particular' de
vinte e cinco (25) de dezembro de mil
novecentos e sessenta e cinco (965),
arquivado sob nc 81.000, na Junta Co-

trus (400 mj , nove graus e trinta minutos nordeste (O'? 30' NE); trezentos
" e noventa metros (390 m) , setenta e
.nove gT8US e trinta minutos nordeste
,7C~::;D' NE); mil duzentos e sessan,
mercial do. Estado de São Paulo, com
te metros (1.250 m) , d2zcs~ete grf',U.'
sede na cidade de São-Paulo, autortnoroeste 07(J N'i,V); mil sete cento;
zacâo URra funcional' como empresa
e cinqüenta metros 0.750 mj , oite'n~
de:'minel'acáO; rícando corágada a cumta 2 cinco graus noroeste (850 N~!).
prior integralmente o que dispõe, o
c crtavo e último lado é o segmento
parágrafo 39, do artigo 61', (~O ,decreto..
retilíneo que une a extremidads, do
-Ieí dois mil seiscentos e vinte e &21.e
sétimo lado descrito 3.0 vértice de par(2.62.7), de vinte e seís ü!?) de setei'~
tida.
bro de 1940 e demais regutamentos em
vigor ou' que venham. a '::Ígorai.' sôbre
Parágrafo único. A execução da
o objeto desta autortzação.
presente autortzaçâo fica sujeita às
estipulações do. Regulamento aprova;
Brasília, 15 de dezembro ele 1966, .do
pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
1459 da Indepe-ndência e '189 da Repúfevereiro de 1963 e da Resolução nv
blica.
3, de 30 de abril, de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear,
n. CASTELLQ BRANCO
Art. 2ifO titulo da autortzacâo de
Mauro Thibau
pesquisa, que será uma via aufêntícn
deste Decreto, pagará a taxa de três
mil quinhentos e sessenta cl·uzeiros
DECRETO N° 59.739 - DE 15 DE
(Cl'S 3.560) e será válido por dóis
DEZEi'I1ERO DE 1966
(2). anos a contar da datada ~rans_
cr içáo no livro próprio de Registro
Autoriza. o cidarlão brasileiro Roberto
das Autorizações de Pesquisa.
Gasparini a 'pesquisar diatomitü., no
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
7nunicipio .de Campos, Estado do
R'io de Janeiro.

O Presidente da República, usand~'
da atribuição que 'lhe confere o artfgo 87, nv I,. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janetrn de 1940 (Código de Minas) ,

decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro R-oberto Gasparfní a pesquisar diatomíta, no leito e margens
pública da Lagoa- de Cima, do domínio do Estado do Rio de .Janeíro,
distrito de Morangaba e Ibítloca, mu.,
nícípio de Campos, Estado do Rio de
.rcneno, numa área de trezentos e
cinqüenta e cinco hectares e cínqnenta ares (355,50 ha) , delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a. mil quatrocentos e oitenta
metros, (1.4:30 m) , no rumccnagnétíco este (E), da porta da Igreja de
Santa Rita e os lados a partir dêsse
verüce, Os seguíntea comprimentos -e
Turnos magnéticos: oitocentos e dez
metros (810 m) , cinqüenta e cinco
graus sudeste (559 SE); novecentos e
vinte .metros (920 m) , trinta e um
graus e trinta minutos nordeste ...
(31930' NE): oitocentos e cinqüenta
metros <810 m) , cinqüenta e cinco
sudeste (639 SE); quatrocentos me-

em contrarie.

Brasílfa, Ui de dezembro de 1966'
145'1 éa Independência e 789 da Re:pública.
H. CASTELLo BRAJ.'\Jco
Mauro Thibau

DECRETO N9 59.74.0
DEZIi:n!BRO DE

DE

15

1966

Abre ao Ministério da Eaeenda o crédito suplementar de CrS
.
2.1,87.140.000 em retcrçc às dotações das categorias ecimõrnicae que
especijica.

O Presidente' da República, no uso
das atribuições que lhe confere o item
I do artigO' 87 6:1 Constituícão Pe,

e

deral
usando a autorizacão -contida
no artigo 13 .da Lei' nv !1. snn, de 10.12
de )965, combinada com os artigos
79, item L 42; e 43, § 1'\ item In da
Lei n'? 4.320, de 17.3.1964 e ouvido
o Tribunal de Contas da União, deereta:
Art. 1',1 Fica aberto ao Minlstérro
da Pazenda o crédito suolementar de
Cr$ 2.187.140.000,
refôrço às do-

em
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tM6es orçamenUil'ias abaixo especificadas:
_
I el' nv 4.900, de 10 de 'dezembro
~

4 0'[.00 4'07.28 -

.

de 1965

Minístérío da Fazenda .
Delegacia do 'I'esouro Bra-

stleíro no Extertcr
Despesas Correntes
3:1:0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 _Pessoal. .' ..
3 O O,O -

3;1.1.1 -

PessoalrCívíl

05 -:- Gratificação

de

função . .
.
02.00' - Despesas variáveis com o pessoal
civil \

.

crs
2.140.000

247,

têrmos do art. 28 da Lei nc 4.904, de
17 de dezembro de 19U5, decreta:

Art. 10 Fica aprovado o Regímentc
do Conselho Nacional de A g u a e e
Energia Elétrica W.N.A.E.E.), que
cem este baixa, assinado pelo Mímstro de Estado das Minas e Energia.
Art. 29 O presente decreto entrará
em' vigor na. data de sua -publícaçâo,
revogadas as disposições em contrário-,
Brasília, 15 de dezembro de 1966:
1459 da Independência e 789· da Re-

pública.
H.

CASTELLO BRANCO

MauTo Thibau

12.000.000
Ajuda de custo .
Gratificação por
REGIMENTO DO CONSELHO
servíçb ou estudo . no
NAOIONAL DE AGUAS E ENERGIA
estrangeiro . .
1.650.000.000
ELllTRICA DO MINISTÉ:RIO
3.1.3.0 - Serviços de
DAS MINAS E ENERGIA
terceiros
02 - Pa-ssagens, trans.;
CAPíTULO I
porte de pessoas e de
sua, bagagens; pedáDa Finaliàade e Competência
gios . . ..'
.
73.000.000
3.1.4.0. - Encargos DiArt. 19 O Conselho Nacional de
versos
Aguas e Energia Elétrica W.N.A.E.E.),
09.00 ..,.... Custeio de 6r
criado' pelo Decreto-leicnv 1.285, de
gâos 'não Díplomátí18· de maio de 1939, e diretamente
tícos ou Consulares
subordinado ao Ministro das Minas e
no Exterior
450.000.000
Energia, com sede na capital da República, é órgão de consulta, orienArt. 29 O crédito suplementar de . taçãoe
controle quanto à utilização
que trata o artigo 19 será automàtddos recursos hidráulicos e da energia
camente registrado pelo Tribunal de elétrica,
jurisdição em todo 0Contas da União e distribuído ao 'I'e- território .com
nacional.
souro Nacional.
.Art. 29 Ao C.N.A.E.E. compete asArt. 39 ~ste decreto entrará em sessorar o Ministro de Estado em tO
Vigor 'na data da SUa publicação, re, dos os assuntos de que trata o art. 19 ,
vogadas a" disposições em contrário.
bem como:
Brasflía, 15 de dezembro de 1966;
I Estudar:
1459 da 'I:ndependência e 789 da Rea)
as
questões relativas à utilizapública,
ção dos recursos hidráulicos do País,
H. CASTELLO BRANCO
no sentídode seu melhor aproveitamento para produção de energia elécctaoto Bulhões
trica;
o) os assuntos pertinentes à producâo, exploração e utilização da energia, elétrica;
. ,
DECRETO N9 59.741 .....,. DE 15 DE
'c) os tributos federais, estaduais e
DEZEMBRO 'DE 1956
municípaís que incidam direta ou indiretamente sôbre a índústrta da enerAprova o Regimento do Conselho Nagia' elétrica.
eicmat de Aguas e Energia Eletrica
11 - Opinar, por ordem do Minisdo Ministério das Minas e Energia.
tro de Estado, sôbre:
. O Presidente da. República, usando
a) a criação ou forma de lança..
da atribuição. que lhe confere oar~
menta ou cobrança de tributo ou contigo 87, ítem I, da' Constituição, ~~ nas
tribulçâo que incida direta ou índí01 06 -

H

H
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retamente sôbre a geração, a transmissão, a distribuição pu o rcmectmenta de energia elétrica;
b) coenpromíssos internacionais a
serem assumidos pelo Governo e que
interessem à indústria da energia elétdca;
c) a interligação de usinas e sistemas elétricos;
d) qualquer outro assunto relativo
a águas e energia elétrica.
III

~

Propor ao Ministro de

E~

tado ta-ovídéncías para a expa...nsao
dos serviços de eletrícídade e uso da
energia elétrica e para a execução
das conclusões a que houver chegado
em seus estudos.
IV - Examinar, em grau de recueSO, as questões surgidas "entre o .,.
D.N.A.E.
e os ccnccss.onéríos ou
contratantes de servícos de eletrlcldade, e entre estes e- os consumidoteso
V - Dar parecer sôbre os preces803 que digam respeito à outorga, íntervencâo administrativa, encampaçào,
reversão, transferência ou declaração
de caducidade de concessões e contratos relativos a servícos de produção,
transmissão e dístrfbuiçâo de" energia
elétríca.
VI - Desempenhar as atribuições
que lhe forem cometidas pela legislação do Imposto único sobre Energia
Elétrica.
VII - Prcmover, independentemente
de solicitação; estudos pertinentes à
matéria. de sua competência e apresentar sugestões ao Ministro de Es"
'- tado, para a solução de problemas
afetos ao Ministério das Minas e
Energia.
A:.:t. 39 O Conselho reunir-se-á, na
sue. ecde, em sessões ordínártas e extraordinárias, ou em qualquer ponto
do Pais, tôdas as vêzes em que nisso
houver conveniência publica. CAPíTULO !I

Da crçumizaçõo
Art. 49 O C.N.A.E.E. compõe-se
dos seguintes órgãos:
I - Plenário "'(PI,);
-rr - Assessoria Jurídica (A.J.);
III - Divisão Técnica (D.T.);
IV - Divisão Econômica (D.E.):
V - Seção de Admin"lstração (S.A'>.

Art. 59 O Plenário terá uma Se.
oretaria, que exercerá as atribuições
previstas no artigo 38 dêste Regi ..
menta.
Art. 6 9 A Divisão Técnica (D;T.)
compreende:
I - Seção de Estudos e Planeja...

mente

(D.T.~l);

Ir Seção
cos (D.'::C;-2);

lU

de Recursos Hidráuli..

Seção de Energia Elétrica

-

(D. T.-3).

Art. 79 A Divisão Econômica (D.E.)
compreende:
I -' Seção de Estudos e Estatística
(D.E:~l)

II -

;

Seção de Cálculo de Quota:s

(D.E.-2) ;

III -

Seção de Contrôle de Quotas

(D.E.-3J.

Art. 89 A Seção de Administração
compreende:
I - Turma de Pessoal (S.A.";1);
II - Turma de Orçamento (S.A.~

(S.A.)

2) ;

DI -

Turma de Material (S.A.-3);
Documentação

IV - Turma, de
CS.A.-4);
V
"Turma de
(S.A.-5) ;

VI -

Turma

(S.A. ~6).

Comunicações

de Serviços

Gerais

Art. 99 O' C..N.A.E.E. será nresr.. '
dído por um Presidente nomeado, em
comissão, pelo Presidente' da República, por indicação dó Ministro de Bstado.
,
Parágrafo único. O Presidente do
Conselho terá 1 (um) secretário e 3
(três) "Assessores, escolhidos oentrc .
servidores públicos federais.
Art. 10. A secretaria do Plenário,
Assessoria Jurldíca ,e Seção de Admínistraçãc terão' Chefes, designados pelo
Presidente do Conselho.
Art. 11. As Divisões serão dlrlgtrías
por Diretores nomeados em comissão
pelo Presidente da República, por indicacão do Ministro de Estado e mediante proposta do Presidente do Conselho.
"
Parágrafo único. Os Diretores de
que trata êsteartigoterão, cada um,
L' (um) Assistente, 1 (um) gecretárío
e. 1 (um) Auxiliar, todos escolhidos
dentre servidores públicos federais.
Art. 12 As Seções terão Chefes, e
as" 'r'srmss, Encarregados; designados
pelo Presidente do conselho.
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CAPíTULO UI

SEÇÃO m

Da Composição, Competência e Fun~
cionamento do Plenário

Do Funcion.amento
SUBSEÇÃO I

SEÇÁO I

Das Sessões

Da Composição

p"rt. 13. - Além do Presidente do
:conselhO, que partáclpará, .automàtí,camente, da composição e será o Presidente do Plenário, compcr.se-á êste
de mais 4 (quatro) membros, de livre,
designação e dispensa do Presidente
da Repúbliça, que designará, dentre
&les,' o Vice-Presidente.
,
§ lÇl Os membros do Plenário não
poderão ser. empregados de pessoas
.OU emprêsas que se dediquem à g'e~
.raçâo, transmissão ou distribuição de
.snergia elétrica, ou a quaisquer ne.gõcícs a estas pertinentes, nem possuír titulas de tais entidades, ou, de
:qualquer" maneira, nelas estar interessados.
§ 29 Haverá 2 (dois) suplentes, designados da mesma forma" que os
membros do Plenário',

o

Art. 14. Os membros do Plenário e
os suplentes terão, aquêles, o mandato de 5 (cinco) anos, e estes, o de 2
(do'is) .. devendo ser o Plenário' reno..
vado anualmente pelo quinto, admitida a recondução de membros e suplentes. '
SEÇÁO II

Da Commeténcui

art. 15. Compete ao Plenário:
deliberar sôbre assuntos atrt:buidos ao C.N .A.E.E._;
II aprovar proposições, emitir
jJarecel'es e baixar resoluções que tarem necessários à formalização de
suas qecisôesj
lI! - expedir instruções sôbre matéria concernente a seus serviços e
atribuições ;
IV propor ao Ministro de Estado a alteração dêste negimento,
tôda vez que houver conveniência adI '-

.mínístrativa.

Art. 16. O Plenário reunir-se-á, ordínàríamente, em dias e horas desigm.tdos pelo Presidente e, quando possível, a intervalos regulares, com- o
número máxímo de <1 (quatro) sessões
mensais. fazendo observar, as normas
da legislação aplicável aos órgâcs de
deliberação coletiva.
§ 19 O Presídent.é, a seu juízo ou a
requerimento, justificado, de qualquer
membro, poderá convocar sessões extraordinárias.
§ 29 O dia e a hora das sessões extraor diné.rras serão fixados no aviso
de convocação, expedido pelo Secretario do Plenário.
§ 3° Se o dia marca-do tiara a realização de uma -scssão recair em feriado ou em dia em que, por qualquer
motivo, não houver expediente, o Plenário' se reunirá, à mesma' hora, no
prâmelro dia útil subseqüente.
Art. 17. O Plenário do Conselho
deliberará com a presença de, pelo
menos, 3 (três) de seus membros,
sempre pelo voto da maíorta dos presentes, inclusive o do Presidente.
Art. 18. A ordem dos trabalhos é a
seguinte:
a) verificação de presença;
b) abertura da sessão pelo- Presídente;
C) leitura, discussão e aprovação da
àta da sessão anterior;
à) leitura e despacho do expediente;
e) discussão e julgamento dos cprocesses:
t) comunicações, propostas e índicações ;
g)

encerramento.

ou indicações
apresentadas pelos membros durante
a sessão serão classlfícadas, pelo Presidente, como matéria de processamento ou de deliberação imediata,
podendo qualquer membro recorrer
dessa. decísâo para o Plenário, até o
final da sessão em que ela se venncal'.
,§

19 As propostas

Continue aqui>
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§2i? Deliberada, finalmente, a matéria como de processamento, ao
membro proponente ou índícante cumprirá entregar ao Secretário do Plenário, por escrito, dentro de "48 (quarenta e oito) horas, a proposta ou
indicação feita para os devidos fins.
Art. 19. Na direção dos trabalhos,

compete ao Presidente:
'
a)
propor as questões, delimitando-lhes o âmbito:
b) resojver : as questões de ordem
suscítadas;
c) manter a disciplina regimental
na sessão;
d) designar relator.
Art. 20. A ata resumirá, com elareza, tudo Quanto ocorrer TIa sessão e
Gerá lavrada mesmo quando, por falta de número, não houver delibera-·
ção.
Parágrafo único. A ata será assinada pelo Presidente e demais, membros' pr,esentese pelo Secretário.
Art. 21. . As retificações feitas ~
ata da sessão anterior, reconhecidas
procedentes pelo Plenário, serão consignadas na ata do dia.
SUBSEÇÃO

li

Da Ordenação Processual

Art. 22. Os processos serão registrados na Secretaria, no mesmo dia
do recebimento ou no dia imediato,
depois de protocolizados na S.Ao-5.
Art. 23. Instruídos os processos ou
verificada a dispensa de instrução, se~
rão Os mesmos apresentados ao Presidente para distribuição ao Rel~tor.
Parágrafo único. Nos casos prevístos no item IV do art. 2°, o Conselho solicitará sempre informação ao
órgão reccrrtdo, que a prestará na
forma eetabelecída. no art. 50, do Regulamento aprovado pelo Decreto númerl? 57.810, de 14-2-66.
Art. 24. Antes de serem distribuídos ao Relator, os processos, a juízo
do Presidente, poderão transitar pela
A.J., D.T. e D.E ..
Art. 25. Ao R.:.elator compete:
I - relatar o processo que 'lhe fôr
distribuído;

II - ordenar diligências ex »tu«
0!J. a requerimento do interessado nO
processo, quando assim julgar neces~
sano, pronuncíando-ss sôbre a apen
saçâo ou juntada de processos de na:
tureza conexa;
lU - pronu~ciar-s~, quando SO]ici..
tado em Plenário, sobre assunto d
processo que lhe haja sido distl'ibUid~'
Art. 26. Anunciado o jUlgam~nto· de
cada p~oce.sso, pelo número e pelo
n0n;.e ao Interessado, o Presidente
dará .a. palavra ao Relator, que delase utdlízará pelo tempo necessário à
leitu!a de_seu relatório e das con,
clusões deste, que sempre findaJ.'ão
pelo seu voto.
.
Art. 27.· Apresentado pelo Relator.o
seu voto, dará o Presidente a pala..
vra aC6 demais membros, pela ordem
seguindo-se o julgamento do mérito'
caso não haja sido levantada qual:
quer questão preliminar.
Art., 28. Tôda questão preliminar
será julgada antes _'do mérito, dêate
não se conhecendo Se incompatível
com a decisão adotada.
,
Art. 29. Rejeitada a preliminar, não
sendo a decisão' incompatível com a
apreciação do mérito, seguir-se-á o:
julgamento da matéria principal, devendo pronunciar-se, também, a seu
respeito, 05 membros vencidos na..
quela,
Art. 30. O membro que não se
julgar sUficientemente' esclarecido,
quanto à matéria em discussão, poderá pedir vista do processo.
Parágrafo único.
Os . pedidos de
vista serão sempre formulados na
primeira sessão em que a matéria fár
debatida.
Art, 31. Ao voto do Relator seguirse..ão os votos dos demais membros.
Art. 32. O Presidente votará em
último, lugar, cabendo-lhe, além do
voto ccmu-n, o do desempate.
SUBSEÇÃO IH

Das Decisões
Art. 33. As decisões do Plenário
constarão de proposições e pareceres,
assinados pelo Relator, ou de Resoluções firmadas pelos membros que dêles participarem, declarando-se vencido o que discordar .
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Art

II - relacionar .os processos e de34. A decisão" a respectiva
maís -expedíéntes a serem submetidos
enta e os atos essenciais. ou, com'efe;rrienta!.'es que a formalizarem serão
ao presidente do Plenário;
;'edigidOS pelo Relator, até 8 (oito)
lIr - prestar Informações sôbre assuntos em tramitação pela Secretaria,
dias após aidata do Julgamento,
exceto sôbre aquêles cujo sigilo seja
§ 19 Se o Relator fôr vencido 110
exigido pelo interésse do serviço púlllérito, o presidente designa~á .1?ar.a
blico;
redigi-los, no mesmo prazo, o primeiIV.,- enviar à S.A.~5 os processos
ta membro que houver proferido o
ou
documentos despachados pala Prevoto vencedor, o qual se tornará o
sidente do Plenário, e
'
Relator do processo.
V - elaborar o expediente que fôr
§29 Os votos vencidos, quando
determinado pelo Presidente do Plefundame,ntados, deverão integrar a
nário.
decisãO.
SEÇÃO II
Árt. 35. No .caso de decisão que
ordene a diligência interna, li ser saDa Assessoria Juriõica:
tisfeita no próprio Conselho, ClUUprirá ao Secretário do Plenário cerArt. 39. À Assesaoría Jurídica
tificá~la n~ processo.
(A.J.),· diretamente subordinada. ao
Art. 35.' As decisões do Plenárfo,
Presidente do conselho, compete:
bem como os atos que as formalizaI - estudare informar os processos
raro, serão publicados no Diário O ti:
cial' da União.
-. e papéís que' envolvam matéria jurídica e que, para tal fim, Ihé sejam
'§ 19 Salvo expressa determinação
encaminhados pelo Presidente, bem
em contrário, as decisões do Plenário
como emitir parecer sôbre os mesmos;
Vigorárão a partir de sua publicação
II - manifestar-se nos expedientes
no. Diário Oficial.
,
a serem encaminhados ao Gabinete
§ 29 As-decisões do Plenário serão . do Ministro, que contenham matéria
de interpretação de lei;
comunicadas diretamente aos interessados, exigindo-se recibo ou aviso poslU - assessorar o Plenário em total de recebimento,
dos os assuntos de natureza jurídicaligados às atividades .... 0 C.N,A,E.E.;
Art. 37,' Das decisões proferidas,
IV - manter fichário de Íeglslação.
caberá pedido de reconsideração para
e jurisprudência de assuntos relatdvoa
o próprio Plenário, desde que, versando sôbre matéria nova, seja apreàs atividades do Conselho.
sentado dentro de 30 (trinta) dias
corridos, contados da ciência, ao ínteSEÇÃO III
ressado, da. decisão ou da. publtcaçáo
desta última no Diário" O ticíal,
Da Divisão Técnica
Parágrafo único. Apresentado, em
Art. 40. A Divisão Técnica (D,T.)t
tempo hábil, pedido de reconsideradiretamente subordinada ao Prestdenção, .será êste apensado ao processo
te do Conselho, compete:
originário, que prosseguirá nos têrmos ulteriores, feita a distribuição a
Aj Através da Seção de Estudos
nôvo Relator.
Planejamento (D.T ... !):
I - planejar a coordenação do raCAPÍTULO IV
olonal aproveitamento dos recursos
hidráulicos e a expansão dos sistemas.
Da Competência dos demais órgãos
elétricos e estudar as diretrizes nacionaís de eletrificação;
SEÇÃO I
II - apreciar os Planos .nsteeuets
e Regionais de Eletrificação, com vísDa Secretaria ao Pleiuuto
tas à política Nacional de Energia
Elétrica' 'e à liberação, a favor dos
.àrt, 38, A Secretaria do Plenário
Estados, .das cotas do Impôsto único
compete:
que lhes couberem:
III ~ Coligir dados, organizar e ela1 -, côntrolar o recebimento e a
borar quadros, mapas, desenhos e grá-,
distribuição do expediente, relaciona40 com as atividades do Plenário;
ficas;
ê-
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IV
emitir parecer, .quand-, 5011citado pelo Ministro de Estado, sôbre
o Relatório anual das atividades do
D.N.A.E.
B)

Através da Seção· de Recursos

Hidráulicos (D.T.-2):

I -

apreciar os processos.

n;la~ivos

à utilização dos recursos hídráulicce,
tendo em vista as múltiplas ímalída-

des de'uso da água;
11 - opinar sôbre a ctasstricação
dos recursos dágua do País;
IH - estudar e' emitir parecer nos
processos que versem sôbre a .outorga
e caducidade de concessão pare derivação de água pública.

C) Através da Seção
Elétrica (D. T .,-3) :

de

Energia

1 - opinar sôbre assuntos. pertinentes à produção, transmissão, dtstrfbuíçáo e utilização da energia elétrica;
Ir estudar e emitir parecer nos
processos que versem sôbre a outorga,
intervenção administrativa, encampáção, reversão, transferência ou declaração de caducidade de concessões e
contratos relativos a serviços de produção, transmissão e dístríbuíçâo de
energia elétrica;
lU, - apreciar os programas de unincacão de freqüência 'e acompanha!' o
desenvolvimento dos que forem aprovados pelo C.N.A.E.E.;
IV ~ estudar e emitir parecer nos
processos que digam respeito à interligação de usinas, interconexão integração e coordenação de sistemas elé-

<rícos .

SEÇÃO IV

Impôato único sôbre Energi~ Elétric\\
pertencentes aos Estados, DIstrito F' a"
deral e Municípios;
erv ~ coligir .'os dados para OS cá_
culos necessanos ao estabelecühen:
(Ia tarifa fiscal;
(;Q
V - confeccionar desenhos, grá,fi;.
cos, tabelas e quadros.
.
B) Através da Seção de CálCUlo de
Quot8.,S (D.E.-2):
.

I - efetuar o cálculo das quotas do
Impôsto único sôbre Energia Elétri

ca, pertencentes aos Estados, Distri~
Federal e Municípios;
JI - preparar os expedientes dea,
rlnados à Iiberaçâo e entrega dos valares do Impôsto único, pel'~encentes
::'08, Estados, Distrito Federal e Muni~·
cípíos, mantendo em dia o restetea
dos mesmos valores;
UI - manter registro de recoihi:..
mento do Impôsto único, efetuado 'pe..
los distribuidores de. energia elétrica
arquivando os comprovantes daquere
recolhimento, encaminhados ao .....•
C.N.A.E..E. .:

IV -

extrair as certidões que de-

corram dos serviços a seu cargo, após
o competente despacho do Presidente
do Conselho.
C) Através da Seção de Contrõle
de Quotas (D..E.~3):
I - examinar as comprovaçôea da
aplicaçã-o das quotas do Impôsto úni ..
co sôbre Energia Eleta-ica, recebidas
pelos Estados, Distrito Federal e Munlcípics:
TI - contabíhzar os valores do Impôsto Único liberados, entregues e
aplicados.
.

Da Divisão Econômica
SEÇÃO

v

Art. 41. À Divisão Bconômica '
Da Seção de Administração
(D.E.), diretamente subordinada ao
Presidente do Conselho, compete:
Art. 42. A Seção de Administração
A) Através da Seção de Estudes e
(8. A.), diretamente subordinada ao
rüstatístíca (D.E.-l):
.
Presidente do Conselho, compete:
I estudar e emitir parecer em
A) Através da Turma de Pessoal
todos os processos e papéis que en(S.A.-I) ;
volvam matéria econômica _e que, para'
I - manter em dia anotações sôbre
'Sal fim, lhe sejam encaminhados;
os seus servidores, das quais devem
II - elaborar estudos econômicos
constar todos os elementos referentes
sôbre a geração e a utilização da
vida funcional de cada' um, -assím
energia elétrica liO País;
como outros dados, pessoais e profls:ur - coligir e coordenar os dados sronaía que 'possam interessar. à Adestatísticos de potência instalada. proministração. a fim de atender às sodução e consumo de' energia elétrica.
licitações da Divisão do Pessog.l do
necessários ao cálculo das cotas do ID.A.;
ã

ATOS DO PODER ExECUTIVO

rr - instruir os pr?cessos e-papéís
referentes a fal~as, licenças, gratdtíações
promoçoes, aposentadorias e
~emàis assuntos de pessoal, para encaminhamento à Divisão do Pessoal
do D. A.;
III - alaborar a escala anual de
férias ouvidos os dírtgentes dos órgios .,' e submetê-la à aprovação do

presidente do Conselho, remetendo
,para publicação no Boletim do Pessoal da Divisão do Pessoal do D. A.
IV preparar, para publicação,
. os atos relativos aos servidores c01!1
~xercício
no C.N .A.E.E., encaminhando-os à Divisão do Pessoal- do
D.A.
B) Através da Turma de Orçamento
(S,A.-2) :
I - executar os serviços -de conta-

bilidade, que compreendem:
a) elaborar a proposta orçamentária e encaminhá-la à Divisão de Orçamento do D.A.;
b) contabilizar os valôres e bens do
C.N.A.E.E., nos têrmos da legislação em vigor;, _
li
c)
empenhar despesas" global ou
'parcialmente, mediante determinação
prévia do montante ou por estimativa;
â) escriturar, em conta-corrente,
dotações, créditos e empenhos:
e) preparar expediente de requisição de pagamento;
f) lavrar têrmos de contratos que
importem em despesas;
g) preparar expedientes para requisição de passagens e transportes de
bagagens .e cargas;
h) promover o processamento de
despesas de exercícios anteriores;
i) preparar expedientes relativos a
adiantamentos, bem como examinar o
processamente - comprobatório de sua
aplicação;
1) manter escrituração atinente a
.registro dos responsáveis pela aplicação de adiantamentos;
l) expedir certidões decorrentes de
serviços a seu cargo ou de documentos ·ou papéis sob sua guarda, após o
competente despacho deterltórío do
Presidente do Conselho;
m) escriturar _os empenhos e as
notas de crédítc, remetidos ao
.
C.N.A.E.E. pelo órgão competente
da administração pública federal.
II - levantar, periodicamente, a
critério do Presidente do Conselho, a
estatística das despesas com pessoal,
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material' e serviços, segundo as quantidades e os custos compreendendo:
a) número de servidores lotados e
em exercício no C.N .A.E.E., distribuídos segundo os cargos, as funções
e a localização;
b) consumo mensal e anual de material, por órgão e por espécie;
c) despesa mensal e anual com pagamento de pessoal, aquisição de material. e execução de serviços, decor . .
rentes de regular funcionamento do
C.N.A.E.E .
C) . Através, da Turma de Material
(S.A.-3) :
I - providenciar a aquisição ou requisição do material permanente e
de consumo necessário aos serviços

do C.N.

A.E.E~.;

classificar, codificar e maro material permanente, conforme
padronlzaçâo estabelecida pelo órgão
competente do Serviço PúblicoFe·
II -

CRI'

deral ;
III -. zelar .pela conservação e guar-

da do material permanente e de consumo;
IV - atender às requisiçoes de
material, de acôrdo com as ordens ou
instruções em vigor;
V - arquivar, em ordem conveníente, as cópias dos pedidos, as notas e
faturas do. material adquirido 'OU requisitado;
VI - verificar as contas do material entregue e' dos serviços executados, a 'fim de ser processado o
respectivo pagamento;
VII - promover concorrência e coletas de preço, para aquisição de material e execução de serviços;
VIII ~ promover. a alienação, "inutllização e incineração de material,
observadas as disposições da legislação específica, ouvida a Divisão do
Material do D. A.;
IX - manter registro de carga', e
descarga de material;
X - promover balanço patrimonial
dos bens móveis do C.N.A.E.E., enviando uma cópia à Divisão do Materral do D. A.;
XI - lavrar têrmos de baixa de
material; obedecendo instruções expechdas pela Divisão do Material do
D.A.;·

XII - expedir guias para caução,
.em virtude de- concorrência ou contrato.
.

354

ATOS

no

PODER EXECUTIVO

D) .Ata'avés da Turma de Dccumentaçâo (S.A.~4):
I - coligir, coordenar, classificar,
guardar e conservar documentos ou
textos dceumentáríos que. se relacionem com as atividades do C.N.A,E.E.
bem 'como seus pareceres e resoluções;
II - organizar o notíc.érto das atívídades do C.N.A.E.E.;
III - manter os serviços gerais de
biblioteca, - providenciando a aquisi-

ção- de coleções e livros e a assinatura
de pertódícos e outras publicações, solicitadas pelos dirigentes dos órgãos
do C.N.A.E.E., berri como promover

a encaderhaçâo do que rôr' aconselhável;

IV. -

estabelecer e manter inter-

câmbio de publicações e informações,

com bibliotecas,' associações, institui-.
ções .especialtzadaj e órgãos de documentação GOS Ministérios;
V '- coligir, preparar e fornecer cs
dados gerais para o relatório anual
das atividades do C.N.A.E.E.;
VI - coordenar a feitura, publicação, dístribuição e venda da revista
"Águas e Energia Elétrica", órgão de
divulgação oficial do C.N .A.E.E.;
. VII - manter fichário de referência legislativa, documentárta e bibliográfica, relativo a matérias de ínterêsse do C.N .A.E.E.;
VIII - promover a reprodução de
papéis e. documentos, mediante o empl'êgo de máquinas de mimeografía, de
fotocópia ou similares;
IX - acompanhar e registrar o andamento de projetoside lei, em curso
no Congresso Nacional, de interêsse
do C.N.A.E.E. em. estreita articulação com o Serviço de Documentação
do M.M-.E.;
X - organizar os dados atinentes à
jurisprudência administrativa do ....
C.N.A.E.E. ;
E) Através da Turma de Comumcações (8. A. -5) ;
I receber, .protocolar, registrar,
distribuir e expedir tôda a correspon ~
dêncla oficial, os' processos ou quaisquer documentos, sejam de natureza
sigilosa ou não, relacionados com as
atividades dos vários órgãos do Conselho, classificando-os em fichários
próprios, índícatívos de sua ortgem,
contendo tramitação e resumo dos
respectivos despachos e decisões'.
-11 promover a tramitação dos
processos entre os órgãos do •••....•
C.N.A.E.E., de acôrdo com os des-

pachos .nêles exa~·a;ios,. reSPolldend
pelo sígflo e pela m ~egnd2.de oos Ines2<
mos'
nI - prestar informações sôD'r
assuntos em tramitação pela Seção de
Ac~mi~is.traçã?, ex?e,to sóbre aqUêl~
cujo SI&;110 seja exigido pelo interêsse
do serviço público;
IV - arquivar os processos, me-.
diante despacho de autoridade com..
petente;
~ .
.
V -.:.. enviar, ao Departamento de
Imprensa Nacional, para publicação
os atos e decisões do. Plenário, -.d~'
Presidente e das demais autcl'icb.des
do Conselho.
F) Através da Turma de Serviços
Gerais (S.A.-6);
I - coordenar e fiscalizar os ser..
viços de portaria, conservação e lím..
peza:
II .- promover a limpeza, manuten,
cão e conservação dos veículos do
C.N.A.E.E., atendendo às requisi:
ções das autoridades cem direito de
usá-lost- •
.
lI! proceder aos reparos, que
forem autorizados por autoridade
competente, nas dependências, insta,
rações e nos móveis do Conselho;
IV - colaborar com a Turma de
Comunicações no recebimento e na'
expedição de correspondência;
V - manter sob sua guarda e responsabilidade o clavículárro da repartição;
VI --.:. providenciar o hasteamento
do Pavilhão Nacional, de acôrdc com
a legislação em vigor.
CAPÍTULO

v

Das Atribuições do Pesecct
SEÇÃO I

Do Presuiesite e 'dos demais
membros

Art. 43. Ao Presidente &0 Conselho, a quem são subordinados todos OS
servidores em exercício .no
~ ..
C.N .A.E.E., incumbe:
I ~ representar o C.N.A.E,E. nas
SU8.S relações com autoridades ou com
terceiros e despachar com o Minis~~
tro de Estado;
II ~ dirigir e superintender os trabalhos do C.N.A.E.E.' e presidir às
sessões do Plenártc; orientando as discussões, . resorvenôôvas questões de ordem e apurando os votos;
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xx - designar seus Secretários e
Assessôres, o Secretário do, Plenário,
e Os Chefes da Assessoria Jurídica e
Seção de Ap.ministração.
XXI autorizar o afastamento
plenárIO;
dos servidores lotados no C. N . A. E. E
V distribuir,?s processos. aos
quando em objeto de serviço;
membros do Ple~<.J,no, designando o
_
XXII - assinar ordens de pagaRelator, e proferir os despachos de
mento, autorizar despesas miúdas e de
expediente;..
.
_
pronto pagamento;
VI - assinar as atas das cssoes,
XXIII :- autorizar as despesas com
bem COmD as resoluções e 1emajs<!"t~s,
pessoal, material e serviços, que dejuntamente c{JJU' ás, ~embros que de~
vam correr pelos recursos do Impôstes houverem participado:
to único sôbre Energia Elétrica reVII - marcar praZo para a exeservadcs ao C.N .A.E.E:, e prestar
cução de providências de ordem admiOl?ntas. ao Ministro de Estado, dos
nistrativa. ou processual, _qu~nd;) n~o
dinheiros gastos, até, 3-0 de março do'
o houver marcado o proprro Plenaano seguinte ao vencido:
rio ou não eatíver fixado' em lei ou
regulamento;
XXIV
inspecionar os trabalhos
VIII - expedir os atos decorrentes
a cargo do C.N .A.E.E. em todo o
de pronunciamento do Plenário;
País;
IX - adotar 8,8 prcvídéncías que
XXV
requisitar passagens e
se fizerem necessárias 3.0 bem desemtransportes de bagagens, par via mapenho dos trabalhos e regular funrtttma, terrestre ou aérea, para si ou
cionamento do C.N .A.E.E,;
para os membros do Conselho e paX - baixar portarias, instruções e
ra os servidores em exercicío no .""'
ordens de serviço;
C. N. A, E. E. que tiverem que exercer
XI -r-. cumprir e fazer cumprir as
missão fora da sede;
deliberações do Plenário;
XXVI - autorizar o empenho de
XII - admitir pedidos de reconsidespesas e .providencíar o respectivo
deração e determinar o seu andapagamento;
mento;
XXVII - remeter ao 'I'ríbunal de
XIII - prestar esclarecimentos ao
Contas da. União a prestação de con.Plenário, quando pelo mesmo solicitas dos adiantamentos recebidos:
tados;
xrv - comunicar ao Ministro de
XXVIII - arbitrar e conceder aos
Estado a data. do término de mandaservidores ajudas..d e-custo e diárias,
dos, com a. antecedência mínima de
nos fêrmos da Iegislaçâo vigente;
60 (sessenta) dias;
XXIX - rubricar todos os livros
XV - submeter à consíderacão do
em uso no C.N.A.E.E.;;
Ministro de 'Estado a "tabela de pes..
XXX - conceder férias;
soal temporário do C.N.A.E.E. e
provídenclar a lavratura do,s. contraXx:)~ . - ' encaminhar 1".0 Ministra
tes -te rtrabalho previstos na Iegtslade Estado os pedidos de licença dos
çâo, bem como os respectivos têrmos
membros do Conselho;
de rescisão;
XXXII - cometer a servidores em
XVI - propor ao Ministro de Esexercício no C. N . A. E. E. a execuçàc
tado a admissão e dispensa de espede trabalhos ou estudos especificas
cialistas temporários do .. " ..... , ..
com OU sem prejuízo do desempenhe
C.N.A.E.E. ;
normal de suas funções;
XVII - anteciuar ou prorrogar o
XXXIII - aplicar penalidades dí
expediente, conforme a .conveniência
sua competência, previstas na legtsdo serviço;
Iaçâo concernente a águas e energts
XVIII' - determinar a instauração
elétrica;
de Inquérito. admíntstrativo e designar a comissão que o deva promover;
XXXIV - manter estreita colabo
XIX - elogiar os servidores, .pruração com os demais órgãos do Mi
par' ou impor penas disciplinares, in": nístérío
das Minas e Energia;
clusíve a de suspensão até 30 (trinta)
XXXV - movimentar, no âmbíf
dias, representando ao Ministro de
Es~a,do quando fôr o caso de penalido C,N.A,E.E., o pessoal, respeita
dade maior.,
da a lotação;

UI - marcar o dia e a .hora' das
. essões ordinárias do ~le.n~no e conS cal' sessões extraordmanas;
V'°IV _ convocar os suplentes, na falou. impedimento de membros do
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XXXVI - transrerlr, por conveníêncía do serviço e por prazo determinado, .atribuições' e encargos
de
uma seção para outra, ou de um órgão para outro, guardada a correla-

SEÇÃO rr

Do Secretário do Plenário

Art. 45. Ào Secretário do Plenário
incumbe:
XXXVII _ corresponder-se com
I responder pela execução dos
Chefes de Executivo, estadual OU mutrabalhos da competência da Seei'e~
nicipal, Secretários de Estado, autotaria do Plenário, de acórdc com as
ridades legislativas e judiciárias, dirideterminações do presidente;
gentes de autarquias e entidades paII· - providenciar o processamento
raestatais de sociedade de. economia
das proposições e indicações apreson,
mista, de empresas públicas e privatadas pelos membros do Plenár16
-das, em geral;
atendidas as condições estabeleCidaS
no art. 18, § 29 dêste Regimento;
XXXVIII - apresentar cao Minis!Ir ----, expedir aviso de convocação
tro de Estado, até 31 de janeiro de
para reuniões extraordínárfas do Ple~
cada ano, relatório das atividades do
nárlo, nos têr mos do art. 16, § 2 <;I
C.N.A.E.E. referentes ao ano antedêste Regimento;
.
rior, bem como plano de trabalho paIV' - .certificar, nos processos as
ra o ano seguinte;
decisões do Plenário que ordenem' diXXXIX -,- autorizar a publicação
ligência interna a ser satísreíta no'
ou divulgação de trabalhos do
.
próprio Conselho;
C.N.A.E.E. ;
V - cumprir outras determinações
XL - assinar" convênios; autoriza- . de serviço, emanadas do Presidente
dos pelo Ministro de Estado, com redo Plenário.
partições federais, estaduaís, municipais, associações e entidades privadas,
SEÇÃO nr
para a realização de trabalhos pertinentes às atividades do C.N.A.E.E.;
Do Chefe áa Assessoria Jurídica
XLI - zelar pela fiel observância
Art. 46 .- Ao Chefe da Assessoria
dêste Regimento;
Jurídica incumbe:
XLII - propor ao Ministro de EsI - dirigir os serviços da Assesse ..•
tado a nomeação dos Diretores-de-Divisão.
ria Jurídica;
II ----, baixar em diligência procesArt. 44. Aos demais membros de
sos submetidos ao seu exame; .
Plenário competem as atribuições eonIII - expedir boletins de. merecitidas no art. 15 dêste Regimento e
mento, bem como elogiar e aplicar
ainda:
pena disciplinar de repreensão aos
seus subordinados;
I - comparecer às sessões do PleIV - comparecer às sessões do Plenário e requerer a convocação de
nário e nelas manifestar-se, quando
sessões extraordinárias, jusnncanoo
solicitado;
sua necessidade;
V - aprovar a escala de férias do
II -'- presidir às sessões, -nos capessoal lotado na Assessoria Jurídica;
sos previstos' no- art. "54 dêste RegiVI - executar outros serviços que
mento; .
lhe forem atribuídos pelo Presidente
III - estudar e relatar 05 proces-' do Conselho.
-sos que the ferem díatribuídos, emitindo parecer;
SEÇÃo IV
IV tomar parte nas discussões
Dos
Diretoree-âe-Díoisão
e votações, apresentar, por escrito,
emendas ou substitutivos às concluArt. 47. Aos Dlretores-de-Dívísão
sões dos pareceres e pedir vista de
incumbe:
processos ou adiamento da- discussão;
V - apresentar indicações e leI ----, coordenar, dirigir e "fiscalizar
-vantar questões de ordem;
as .ablvídades dos respectivos órgãos;
VI - solicitar ao Presidente as meIr ----, propor ao Presidente do Condidas que considerem necessárias no selho as providências necessárias ao
desempenho de suas atribuições.
aperfeiçoamento. dos serviços do órgão;
ção àe matéria;
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111 ..;..,. despachar diretamente com
o ,Presidente

, IV' -

d?

cons:~h~;

reumr, periõdtcamente, os
Chefes de Seção. para d~scutir e assentar providêncIas rel8:tlva.s ao bom
funcionamento dos serviços:
V _ designar e. dispensar os. Che.res de Seçáo que Integram OS órgãos
b sua direção, bem como seu Se~etáriO, Assistentes e Auxiliares;
,VI - expedir. b~ü~tim de merecimento dos Iuncíonártos que lhes forem' diretamente subordinados;
vu - distribuir e redistrfbuir o
essoal dentro da Divisão;
P VIII - aprovar a escala ele férias
dos servidores lotados_ no, órgão e providenciar sua alteração: _
IX - prop-or a antecípaçâo ou prorrogação do expediente normal de trabalho, .devídamente justificada;
X - elogiar e aplicar penas dlscípunares, inclusive a de, suspensão' até
15 (quinze) dias, aos servidores do ór.,
gão, propondo ao Presidente do Conselho a penalidade que exceda de sua
alçada;
XI - baixar, na esfera da. respec- "
tiva competência, portarias, ordens
de serviço e instruções;
xn -". apresentar, anualmente, até
15 de janeiro, 'ao presidente do Conselho; relatório das atívídades da Di-vísâo no ano anterior, bem como o
plano de trabalho para o nôvo exer-"
cicio.
SEÇÃO

V

Do Chefe da Seção de Administração

Art. 48. Ao Chefe da Seção de Administração incumbe:
I - orientar, coordenar e controlar
a .execuçâc e fiscalização dos trabalhos a cargo dos órgãos sob sua chefia'
'
Ú - enviar, aOPl'esidente, para
encaminhamento aos órgãos competentes do D. A., elementos sôbre o
pessoal do Conselho, bem, como outros
informes necessários;
TIl -'- expedir boletim de merecimento dos funcionários que lhes fOrem diretamente subordinados;
IV - propor a antecipação ou prorrogação do expediente normal de trabalho, devidamente justificada;
V - designar os servidores que devem exercer as funções gratificadas
mtegrantes da Seção;
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VI - movimentar o respectivo pessoal, de acôrdo com. as necessidades
do serviço:
"
VII - aprovar a escala de- férlas
dos: servidores em exercício no órgão
e providenciar sua alteração;
VIII - baixar instruções e, ordens
de serviço, nos assuntos de sua cstrtta competência:
IX - apresentar, anualmente, até
J.5 de janeiro, ao Presidente do Conselho, relatório das atívídades do órgão, bem como o plano dê trabalho
para o nôvo exercício;
X - corresponder-se, em matéria.
de serviço, com autoridades de igual
nível;
XI - cumprir e fazer cumprir as
determtnacões do Presidente do Conselho;
XII representar ao Presidente
do Conselho quanto a irregularidade
de que tiver ciência, zelando pela disciplina no órgão a seu cargo.

SEÇÃO
Dos

Assessôres

VI

e Assistentes

Art. 49. Aos Assessôres do Presidente e Assistentes dos Diretores de
Divisão incumbe: .
I - auxiliá-los no exame dos a.S~
suntos que (orem submetidos às suas
decisões;
II - colaborar no preparo do despacho dos expe dien tes e na adoção de
outras- providências de rotina;
l I I - representá-los, quando para
tanto forem designados;
IV - desempenhar outras atribuições que lhes forem determinadas pela autoridade a que estiverem subordinados.
SEÇÃo VII

Dos Chefes de Seção e Encarregados
de Turma

Art. 50. Aos Chefes das demais
Seções e Encarregados de Turma in- ,
cumbe:
I ~ orientar .e dirigir 0.5 trabalhos
afetos aos respectivos órgãos;
II expedir boletins de merecimenta dos runcíonértoé que -lhes rorem subordinados;
III - informar ou despachar processas, da alçada dos respectivos õrgâos ;

Continue aqui>
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IV
cumprir e fazer -eumprlr, nos
'órgãos sob sua supervisão o que lhes
fôr determinado pela autoridade, superior;
~
V - representar, ao dirigente a que
estiver subordinado, sôbre .Irregularídade de que tiver ciência, zelando pela ordem e' disciplina na Seção ou

Turma:
VI ,~ fornecer ao .respectdvo Chefe
imediato dados da Seção ou Turma,
para elaboração do relatório e pla-

nos de trabalho.
SEÇÃO VIII

Dos Secretários do Presidente e dos
Diretores de Divisão

Art. 51. Aos Secretários elo Presidente e dos Diretores de Divisão incumbe:

I - atender às pessoas que se di-'
rijam ao Presidente ou ao Diretor, le.,
vando-Iheg ao conhecimento, quando
fôr o caso, o assunto a tratar;
II - redigir a correspondência pessoal das autoridades que secretariam
e .orgànízar 05 fichários e arquivos de
uso direto dessas autoridades;
lI! - representar o Presidente ou
.0 Diretor, quando. para isso designado'
IV' - executar outros serviços que
lhes forem atribuídos pelo Presidente
ou Diretor.

EXECUTIVO

CAPíTULo vrr

Das Substituições
A;rt. 54.. 0, presidente. do Conselho
ser,: substdtuido pelo VlC.e-Presidente
e, este, .pelo membro mais antigo Ou
pelo mais idoso, se fôr igual a antí,
güidade.

Art. 55. Em suas faltas e impedi_
mentes eventuais, até 30 (trinta) dias
serão substituidos :
'
a). o Bectetário do, Plenário, POr
servidor designado pelo Presidente do
Plenário;
b) __ o Chefe da Assessoria Jurídica
por Assistente Jurídico:
,
c) os Diretores de Divisão e o Cha,
fe da Seção 'de Administração, respectívamente, por um dos Chefes de
Seção e Encarregados de Turma, in';'
dicados ao Presidente do .... '.... , .
C. N . A. E. E. pelos Diretores e Chefe:
d) os Chefes de Seção e Bncarregados de- Turma, pelos -.funcionários
de sua indicação, designados pela eutoridade competente.
CAPÍTULO VIII

Do

Horário

Art. 52. Aos auxiliares dos Direto..
rcs de Divisão, bem como eos demais
servidores lotados ou em exercício rio
C.N.A.E.E., cabe executaras trabalhos de que forem incumbidos pelos
chefes imediatos, observadas as normas legais vigentes.

Art. 56. O horário normal de expediente do C.N.A.E.E. obedecerá
ao disposto na legislação aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Os servidores em
exercrcio no C. N. A. E. E. poderão ter
os seus horários de trabalho rantecipados ou prorrogados, na forma prevista neste Regimento e na tegtsla-:
çâo atinente .ao assunto.
Art. 57.' A freqüência Q10 pessoal
será apurada mediante registro de
ponto, de acôrdo com a legislação 'vtgente e ínstxuções que forem expedidas pelo Presidente do C.N .A.E.E.

CAPíTULO VI

CAPiTULO IX

SEÇÃO -IX

Dos Auxiliares e demais Servidores

Da

°

Lotação

Art. 53.
C.N.A.E.E., terá lotação aprovada" por decreto na forma
da legislação em vij;or.'
.
Parágrafo úníco. .Além dos runcíonárlcs constantes da lotação, poderá
o C.N.A~E.E., dispor de pessoal requisitado na conformidade das normas vigentes.

Disposições' Gerais e Transitórias
Art. 58. No interesse do serviço e
na forma do Decreto-lei nc 5.287, de
26 de fevereiro de 1943, as reparbíções
federais que exerçam atividades 1'e-lacíonadas com as do Conselho, ouvidas, prêvíamente, poderão ser declaradas órgãos Auxiliáres do ., ....
C.N.A.E.E., mediante proposta M)
Ministro de Estado.
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§ 19 O çonselho /poderá, .autorizado
elo Ministro de Estado, ffrmar conPe"w'OS com repartições. estaduais e
'1/ unlcipais, para Os fins
previstos
r::o Decreto-lei nc 5.287, de 26 -de fevereiro de ~943.
§ 29 O disposto neste arbígo não
. abrangerá os assuntos da competência específica do Dep?-rt~mento Na,.
ciOnal de Aguas ,e Energia (DNAE).
Art. 59. O Presidente do Conselho
.ó'esio'nará comissão constituída de. servido~es do órgão, para examinar e
emitir parecer a respeito dos pedidos
de' redução. ~o Impôsto único sôbre
Enero-ia Eletl'lca, formulados por OOn,.
sumidores industriais.
Art ... 60. Os. servidores co
C.N.A.E.E. não poderão dar entrevistas promover publicações ou fazer .conferências que se relacionem
com a orientação técnica e administrativa do Conselho, sem prévia autorização, por escrito, do seu Prestdenfe.
Art. 61. '1!f'~-veÔ'ado aos servidores,
em geral, utilizar dados, informações
ou documentos do C.N.A.E.E. para
quaisquer objetivos alheios à matéria
de serviço.
. Art. 62.' Enquanto não se efetivar
sua transferência para o Distrito ,Federal, o Conselho funcionará na cidade do Rio de Janeiro, Estado da
_.
Guanabara.
Art. 63. Os casos omissos, que envolvam..matéria regímental vserãc resolvidos pelo Ministro 'de Estado, nos
tênues da Iegtslaçâc em vigor.
B1'(lsilia, 1-5 de dezembro de-1966.
.L

•

MaUTo Thibau

DECRETO NO 59.743 ~ DE 15
»cesxrano »n 1966

DE

Reneva a aeclaracáü âe süiluicuie púbíica a cnse se retere o Decreto nÚ~
mero '1B 6SB, de 4 de agôsto ce 1960,

1J[/Xo. .fhs dó desapropl'ia9áo -pelo
Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, da área de terreno
necessária ti construção do açude
pública "Estreite do Rio. V erde Pequeno", no municípío de Espinosa,
Bsuuic 6~ Mi.nas ceross,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe COnfere o artigo
37, Inciso l. da Constituição Federal e

nos têrmos do Decreto-lei ü Q 3.365, de
21 de junno de -1941, modificado pela
Lei nv 2.786, de 21 de maio de 1956,

decreta:
Art. 19 Fica renovada a declaração
de utilidade pública a que se retere
o Decreto li" 48.698, de 4 de agôsto
de 1960_ para fins de desaproprraçâo
pelo Departamento Nacíoual de Obras
Contra es eeees. da área de terreno
com 27.909.CCOrn2 (vinte e sete milhões novecentos e nove mtl metros
quadradosv , representada na planta
que com êste baixa, devidamente rubricada pelo Diretor da Divisão do
Material do Departamento de Administração do Ministério da Viação e
Obras Públicas, necessária à construção do açude público "Estreito do Rio
Verde Pequeno", na munícipto de Espínosa Estado de Mines Gerais cujos
projeto e orçamento foram aprovados
pela Portaria Ministerial nv" 698, de
7. de agôsto de 1953, publicada no.
Diário Otícisú: de 17 de setembro segutnte.
Art. 29 ítste decreto entrará em vi.,
gor na data de sua publicação, revogadas as disposfçôes em contrário.
Brasíl!a, 15 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.·
H. CASTELLO BRANCO
J1WT8Z

'1'{WOTa

DECRETO N° 59.743
DEZE]!IBRO DE

~ DE 15,DE

1966

Autorir;óa a Companhia de TecUlos
Paulista a lavrar toetcnua 'no mU~
nicipio de Peuueta, Estado de pr;.r~.
nambuco.

o Presidente da República, usando
da atrlbuícâc que lhe COnfere o ?,l't.
8'?, no r, da Constituição e nos têrmos do jjecreto-Ieí nc 1.985, d-e 29 do
janeiro de 1940 (Código· de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorízada a companhia de Tecidos Paulista a lavrar josrcrita em terr-enos de sua prcpriecta-·
de nos imóveis denominados j ardtm
e paulista, distrito e munieípto dePaulista, Estado de, Pernambuco, numa área de quatrocentos e noventa e
nove hectares e setenta e oito aree
(499,78 ha) , delimitada por um poligano irregular que tem um vértice a
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duzentos e vinte e cinco metros ....

recentes e quatorze metros {714n:!5
(225m), no rumo verdadeiro de vinte.
quinze graus e quatro minutos sueteste
e cinco graus e quatro minutos sudes(l51? 04' SE); quinhentos e (}1.l.a-l:enta
te (25 Q 04' SE), do marco quílométrf..
e cinco metros (545m), setenta e cinco
graus e quarenta e um mínutoe ncrco número quatorze (Km 14) da -onodeste (759 41' NE). O vlgésnno nn..
via BR-ll Recife-João pessoa, e OS
metro lado é o segmento retilíneo qUe
lados a partfr desse vértice, 00 segutntes comprtmentos e rumos verdadeipartindo da extremidade elo vigésimo
ros: quatrocentos e cinqüenta metros
taco descrito alcança o veruce de par.,
.tâda. Esta autorização e t'utorgSda
(450m), vinte e sete graus e -vinte e
mediante as condições aO!1.itantes do
quatro minutos 'sudeste (27 9 2'1,' SE);
parágrafo úníco do art. 28 do CÓd1g0
trezentos e noventa e dois metros ,.
de Minas e dos artigos 32, 83, 34 6
(392m). dezenove graus e cinqüenta
e um minutos sudoeste (199 51' SW) ; .. suas alíneas, além .das seguín tes e d~
outras .constantes do mesmo CÓdigo
quinhentos e oitenta metros (580m),
nao expressamante mencionadas nES..
sessenta e quatro graus e quatro mi·te Decreto.
nutos noroeste (64l? 04' NW); seteParágrafo untco. A execução da
centos e noventa e cinco metros ..
presente autorização fíca sujeita às
(795m) , setenta e cinco graus' e t,.duestipulações do Regulamento aprovata e dois minutos noroeste
.
do pelo Decreto 119 51.726, de 19 de
(75\1 32' NW); oitocentos e vmte e
fevereiro de 1963 e da Resolução nc 3,
nove metros (329m), oitenta' graus-e
de 30 c'e ;".111'1. d-e 1965, da Oom'ssão
três minutos sudoeste (809 OS' SWl;
Nacional de Energia Nuclear
seiscentos e oitenta e um metros .,
(681m), doze graus e quarenta 8 se~8
Art. 29 O concessíonârlo da autorí..
zação fica obrigado a -ecolher aros
minutos nordeste (l29 46' NE); novecofres públicos, na forma .da le1, os
centos e quarenta e quatro metros .
(944m), cinqüenta e dois graus. e cintributos que forem devidos
União,
ao Estado e ao Munícípío, em cumpriqüenta e -sete minutos noroeste ....
menta Ido dísposto no art. 6$ do Có(52? 57' NW); seiscentos e trmta e
digo de Minas.
quatro metros (634m), um grau e emqüenta e nove minutos sudeste ....
Art. 31? Se o concessronan., da ar ..
UlJ 59' SE); trezentos e quatorze n:..l!"
torta.reão não oumprtr qualquer das
tros (314), vinte e três graus e três
obrfga-iõas qL<"" lhe in-umbcm. a auto ..
minutos sudoeste (239 OS' SW); quarfzação de Iso-r-a será daclaraua CUtHI"
trocentos e três metros (40Sm), seten..
ca OU nula, na forma dos artigos 37
ta c dois graus e quarenta e .um mi..
e 38 do Código de Minas.
nutos sudoeste (729 41' SW); duzanArt. 4'1 As prcprredades vrzlnhaa
tos e trinta e três metros e setenta
estão sujeífaa às servidões de solo ti
centímetros (23S,70m), vinte e doía
subsolo para fins de 1').":1., 11a forma
graus noroeste (229 NW); trezentos e
dos arttaos 3!:>A' 40 do Código de !'o;Ti~
quarenta e seís metros (346m), sesnas.
senta e oito graus sudoeste (689 SVv) ;
Art {5°0 conccsstonáno c18, autonnovecentos e quarenta e nove metros
zaçân se- á Lscalízaclo p~h Oepartae oitenta centímetros (949,80m), vinmenta Ne.crona t da Produção Mmerir
te e dois graus noroeste (22?NVi.l);
e gozará do" tavores Ij!'):.:r l -n.oaôoa no
mil setecentos e trinta e sete metros
art.
n do mesmo CÓd!.i'.0.
e quarenta cenumetros Yt .737,10nü, .
Art. 69 A. autorização de lavra terá
sessenta e. sete graus e cinqüenta e
por título este Decreto, que será transnove minutos nordeste (679 59' N3:);
crUa no livro próprio de Regrstro das
duzentos e setenta e quatro metros
(274-m), vinte e dots graus noroeste . Autorizações de Lavra, após o poga..
menta da taxa de dez mil cruzeiros
(229 NW), mil trezentos e quarenta
(Cr$ 10.000).
e nove metros e ouarenta centímetros
(1. 349,40m), setenta e oito gTa11S ê
Art. 70 Revogam-se as disposlçôes
trinta e três minutos nordeste
.
em contrário.
(789 33' ME);. oitocentos e Selil'mi.ae
Brasília, 15 de dezembro de 1966;
oito metros (878m), dezesseis graus
1459' da Independência e 780 da Re ..
e nove minutos sudeste (l61? 09' SE);
pública.
cento e noventa e dois metros U92m)
H. CASTELLO BRANCO
setenta e cinco graus e trfnta e um
Mauro Thíbau
minutos sudoeste (759 3-1' S\vtj fie..
à
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. PEC.RETO Nº 59.744 - ·DE 15 DE
DEZE:MBRO DE 1966
iza o cidadão brasileiro Clovis

,A~~:iPilliti a lavrar argila 1 efratória,
no Municipio, de Poços. de Caldas,
Estado de Mmas Gerazs.

O presidente da RepubUca, usan~o
d ati'ibuição que lhe confere o arua 87 nv I da constituição e n03 têr~os do Decreto-lei no .1.S'85, de ,29 de
janeiro de 1940 (CÓdIgO de Minas)
decreta:
Art. 1<1 Fica. autor~z::d~. o cidadão
brasileiro ClOVlS Scrtpílhti a lavrar
argila refratária, em terrenos de propriedade de !l}d:ústrias Brastleíras 'de
Artigos Refravanos S. A. - IBAR -r-,
no lugar d~nc:mi:na~o, Campcs . d;e
Meião ou Lelteíro, distrito e mumcrpio de Poços de Caldas, Estado de
Minas Gerais, numa área de oitenta
e seis hectares e trinta e um ares
(B6,Slha!'. delímítada por u~ polígono mistI1mlO que tem um vértice I'!::L
confluência dos córregos Cacnoeira e
Leiteiro e os lados, a partir dêzse vértice, assim se definem: pela Unha que
prolonga a margem esquerda do córrego Leiteiro, para montante, nté o
antigo vale, divisa com as terras de
João Ferreira de Oliveira; dai, os se··
gumtea comprimentos e; rumos .verdadeb:os: seiscentos e vinte e Oi,',0 meíros e sessenta centímetros (6:!.3,60m),
setenta e um graus e cinqüenta e cinco
minutos sudoeste (71 955SW): trezentos
e dez metros e noventa centímetros
(310,90 m) , cinqüenta graus e qua. rente e oito minutos noroeste "(50°48
NW); segue pela linha que perlonga
o córrego das Arvores, para montante,
até o início do vale divisa com a propnedade de José Ferreira de Oâiveira: daí, por um alinhamento de duzentos e setenta metros e oitenta centímetros (270,8Cm), rumo verdadeiro
cinqüenta e doia.graus e quarenta miDutos noroeste (529t;oJ' NW); dai pela
malJ,'em direita do córrego Cachoeira,
'para montante, até o ponto de partida. Esta autorização é outorgada
mediante as condicões constantes da
parágrafo único do art. 28 do Código
'de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e
suas alíneas, além das seguintes e ce
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo .único. A· execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova-

do pelo Decreto nv 51.726, "de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução nv 3,
. de 30 de abrir de. 1965, da comissão
Nacional de Energia Nuclear·.
Al't.2'·' O cbnceasionárto da auton.zacào fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Murrícíptc, em cumprimento ao disposto no art. (:3 do
Código de Minas .

Art.. 39 Se o concessionário da eutorizaçâo não cumprir qualquer das
obrígacôes que lhe incumbem a autcnzacêo de lavra" será declarada caduca "ou nula, na forma dos artigos
37 e 33 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo c
sub-solo para fins de lavra "la forma
dos favores discriminados no art. 11
do mesmo Código
Art. 59 O concessionário da autor!..
aaçâc será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art: 69 A autorização de lavra terá
por título éste Decreto, que será transcrito no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após o pagamento da taxa de mil setecentos e
quarenta cruzeiros .ors 1.740),
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Repunnce.
-Ó:

H. CASTELLO BRANCO

Mauro '!hibau
DECRETO N9 59,745 - DE 15
DEZEMBRO DE 1966

DE

Retifica o art. 19 do Decreto 43.138
de. 2 de abril de 195-3.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
8'7, nv I, da Constituição e nos termos
do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de janeiro de 1910, (Código de MiD>:.'\s), decreta:
.Art. 19. Fica retificado o art. 19
do Decreto no quarenta 'e três mil
quatrocentos e oitenta e oito (4,3.488),
de do-s (2) de abril de mil novecentos e cinqüenta e oito (958) ,-que pas-
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sa a. ter a seguinte redação: Fica au-

torizado -o cidadão- brasileiro Aristi ~
des Monte Alegre, a lavrar minério
de ferro, no, lugar denominado Morro
do' Ferro, nó imóvel Fazenda Chapadão, distrito de Santa Cruz das Areias,
município de Jacui, Estado de Minas
Gerais, numa área de cento e vinte
.e um hectares (121 ha) , delimitada por
um polígono irregular que tem 11m
vértice a mil trezentos e oitenta -e oito
metros e quarenta centímetros
.
(1.388,40m) no rumo verdadeiro

dos

cínquenta e seis graus trinta e oito
minutos sudeste

(56938'SE)

de um

marco na margem direita do ribeirão
Morro do pen-o no, local da barra dêste curso- dágua, na margem direita do
rio Santana, e os lados a par-tir- do
.vértíce considerado, têm os seguintes
comprimentos e rumos verdadeíroa:
dois mil cento e quarenta e seis metros e dez centímetros (2 . 146,lOm) ;
trinta e um graus quarenta minutos
sudeste (311140'SE);. setecentos ~ dezoito metros e vinte e cinco centímetros (718,25m), quarenta graus cinco
minutos nordeste (4{)905'NE); mil quatrocentos.e sessenta e três metros e
noventa centímetros O.463,9:Qm), trinta e oito graus dez minutos noroeste
(38910,N-W ) ; quatrocentos e setenta e
cinco metros (475m), vinte graus cínquenta e ótnco minutos noroeste ....
(20055'NW); o quinto e último lado é
o segmento retilíneo- que une a extremidade do quarto lado descrito. ao
vértice de partida, início do primeiro
lado.
Art. 211. A .presente retificação do
decreto não fica sujeita ao pagamento
da. taxa prevista 'Pelo Código de Minas e será transcrita no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39. ReVOgain-se as disposições
em. contrário.
Brasília., 15 de dezembro de 1966; 1459
da Independência e 7St) da República.
H. CASTELLO' BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N<? 59.746 DEZEMBRO DE

DE

15

DE

1966

Concede reconhecimento ao Conservatório M usicat de Ribeirão Prêto.

o Presidente da República, no 'uso
das atribuições que lhe confere o ar-

tígo 87. p9 V, da Constituição Federal
e de .acôrdo com o disposto no artIg:O
14· da Lei nv 4.024, de 20 de dezem_
bro de 1961, decreta:
Art. 19 E' cOD;c~dido reconheclmen_
to ao Conservatório .Musícal de Ribeí,
rão Prêto, no Estado de São Paulo
com os Cursos de Instrumento (piano'
violino, violoncelo. acordeon e viOlão)'
de Canto e de Professor de Educação
Musical.
Art. 29 :!tste decreto entra em vigor
na data de SUá publicação.
Brasília, 1):; de dezembro de 1966'
145(,' da Independência e 78\l da Repú:.
blica.

n.

CASTELLO BRANCO

Raymundo Moniz de ATagão

DECRETO N\l 59.747 - DE 15
DEZEMBRO DE 1966

DE

Declara de uuuaoae p".'lblica para fins
de desapropriação pelo Deporte;
mento Nacional de Obras de Somea:
mento, a área de terra necessária ã .
construção do canal Armas, em Be~
lem, no Estado do Pará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I. da Constituição Pedea-al, e nos termos' do Deoreto-leí
no 3.365, de 21 de junho de 1%1, modificado' pela Lei n« 2.78G, de 21 de
maío de 1956, decreta:
Art. 1Q Fica declarada de ublhdade
pública. para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Obras
de Saneamento, a área de terra necessária eo alargamento ela Avenída vís,
conde de Sc.uaa Franco, em Belém,
Estado do Pará. destinada à construção do Canal Armas, compreendendo
a faixa situada entre os limites 0.'J
prolongamento do eixo das ruas Diogo
Moia e Boaventura da Silva, trechos
do lado dtreftc do C2n~J e as ltnhna
paralelas ao eixo do canal. projetado,
a uma distância de 20m (vinte) metros
para cada 10.00, assinalada na. planta que com êste baixa 'elaborada por
aquêle Departamento, devidamente
autenticada e que fica depositada em
seu Arquivo Técnico.
Art. 29 A desapropriação a que se
refere o presente decreto é considerada de urgência para os efeitos do
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de 1965, de dimensão e propriedade
atribuída às pessoas a seguir relacíónadas:
1 Area de 54.687 (cinqüenta e
de Obras de Saneamento fica autoriquatro mil, seiscentos e oitenta e- sete)
zado, com seus próprios recursos~. a
metros quadrados, de propriedade
l'Omover e executar, amigável ou JU~iciahnente, a presente desapropria- atribuída a Amadeu Berto da, Silva;
çã o.
2 - Area de 494.773 (quatrocentos
Art. 49 t;ste decreto entrará em vie noventa e quatro mil, setecentos e
gor na d~ta d:e psua publicação, revoga- setenta e três) metros quadrados, de
propriedade atribuída a Lázaro Fer.aas as d1SPOS1~\OeS em contrário.
reira da Rocha;
Brasília, 15 de dezembro de 196G;
459 da Independência e 78\1 da Repú3 - Area de 14.000 . (quatorze mtl)
metros quadrados, de propriedade
l!ica.
atribuída a Antônio Nomenté;
li. CASTELLQ BRANCO
4 --:- Area de 27.600 (vinte e sete
Juarez :!'ávora
mil e seiscentos) metros quadrados,
de propriedade ata-íbutda a tjrtas
DECRETO· N9 59.748 - DE 15 DE
Martins de Freitas, também conheDEZEMBRO DE 1966
cido por trnes Martins de acusa:
5 - Area de 11.400 (onze mil e
Declara de utilidade pública, para
quatrocentos) metros quadrados, de
fins de desapropriação, as áreas sipropriedade atribuída a André Rakotuadas no município de ttumoiorc,
vítsch:
Estado de Goiás, eecessõrrcs à bucia de acumulaçõo do aproveita.6 - Area de 2.270.235,25 (dois mimento progressivo da energia hilhões, duzentos e setenta mil e dUM
dráulica da Cachoeira Dourada, rio
zentos e trinta e cinco) metros quaparanaiba, entre Os Estados de
drados e (vinte e cinco) decímetros
Gciàs e ·Minas Gerais.
quadrados, de propriedade atribuída
a José Fernandes Resende;
o Presidente da República, usando
7 - Area de 517.500 (quinhentos e
da atribuição que lhe' confere o
dezessete mil e quinhentos) metros
art. 87, inciso I da Constituição, e
quadrados, de propriedade atríburda
tendo em vista o disposto no art: 151, a Manoel Olímpio ou Manoel Fernanletra' b do Código de Águas (Decreto
des. Rabêlo ;
ne 24.643, de 10 de julho de 1934) e
<no Decreto-lei no 3.365, de 21 de ju8· -:- Area de 850.640 (cítocentos e
lho de-1944, decreta:
'
cinqüenta mil, seiscentos e quarenta)
metros quadrados, de proprtedade
Art. 19 Ficam declarados de utlliatribuída a nnéas Ferreira. de Paíva:
dade pública para fins : de desapropriação, as áreas situadas no municí9 - Area de 152.8'QO (cento e cinpio de, Ibumbiara, Estado de Goiás,
qüenta e dois mil e oitocentos) menecessárias à bacia de acumulação
tros quadrados, de proprtedada atrí. da .segunda etapa do aproveitamento
buída a Joaquim de Souza Clntra:
da energia hidráulica da Cachoeira
10 - Area de 139.204. (cento e trinDourada, existente no rio Paranaíba,
ta e nove mil, duzentos e quatro) meentre Os municípios de Itumbiara,
tros oaeoraõos. de propriedade atriEstado de Goiás e Cachoeira Doubuída a Manoel Olímpio;
rada, Estado de Minas Gerais, cuja
concessão foi outorgada pelo Decreto
11 - Area de 291. 250 rcueentcs " e
uI? .44,585, de 26 de setembro de 1958,
noventa e um mil, duzentos e cinà Centrais Elétricas de Goiás S. A.
qüenta) metros quadrados, de proprie- CELG.
.
dade atribuída a Joaquim Vicente
Santana;
Art, 21? As diversas áreas de terra,
12 - Area de 304.500 (trezentos' e
referidas no artigo anterior, comprequatro mil e quinhentos) metros quaendem aquelas constantes das. plantas
drados, de propriedade atribuída a
aprovadas pelo Ministro das Minas
Delcídío Gonçalves ou Deleídes Gon.e Energia, conforme os projetos apresentaãos no Processo D. Ag. 2.953, çalves de Oliveira;
art. 15, do Decreto-lei nc 3.365, de 21

. de junho de 1941.
,A..rt; 3'? 0- Departamento Nacional

c
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13 ~·Area üe 127.500 (cento e vinte
e sete mil e qíunhentos) metros quadrados, de propriedade atribuída a
.rcvcuno Teodoro Ferreira;
14 -

Area de 14.5.0DO (canto e cua-

Tenta e cinco mil) metros quadrados,
ele- proprtedede atribuída a Delcídea
Gonçalves ou Delcides Oonçalves de
Oliveira;
15 - Area de I5S.5DO <cento e C111-

qüenta e seis -mil € quinhentos) rnetros quadrados de propriedade atrf-

. buída a João C5,ndido de Freitas;
16 -

Area de

1.478.m)t~

(hum mi-

lhão, quatrocentos e setenta e oito
mil, oitocentos e cinqüenta e quatro)
metros quadrados, de propriedade
atribuída ,a Luiz Suqueírolü:

17 - Area de 677.500 (setscentos e
setenta e sete mil e quinhentos) metros quadrados, de propriedade atribuída a Ozór!c Paultno Dantas ou
osõrto Paulínc:
18 - Area de 1.358.'150 (hum mtIhão, trezentos e cinqüenta e oito mil,
setecentos e cinqüenta) metros quadrados, de propriedade atribuída a.
Robert, Aubrey Paul e seus -fflhosRoberta Constância Paul e Jorge Henrique Paul;
19 - Area de 413.750 (quatrocentos
e treze mil, setecentos e cinqüenta)
metros quadrados, de propriedade
3.. trlbuída a Franco Ribeiro de Andrade ou Franco Andrade Ribeiro;
20 .- Area de 23.730 (vinte oito mil,
setecentos e trinta) metros quadrados, de propriedade atribuída a Rui
Franco de Andrade ou Rui Franco
da Silva;
21. Area de 56,850 (cinqüenta e seis
mil, oitocentos e cinqüenta) metros
quadrados, de propriedade atribuída a
Shirley de Andrade ou Lourival Nogueira Mendonça;
22. Area de 41.512 (quarenta e um
mil, quinhentos e doze) metros, quadrados, de propriedade atribuída a
Maria Helena de Andrade ou Maria
Helena Salgado;
23. Arem de 140.760,70
(cento e
quarenta mil, setecentos e sessenta)
metros quadrados e (setenta) decímetros quadrados, de propriedade
. atribuída - a Orlando Ribeiro de An ~
drade ou Orlando Homero Ribeiro;
24. .eree. de 10.000 (dez mil) metros quadrados de propriedade etn-

buída a Carlos Alberto de Andrade ou.

Carlos Alberto Salgado;
25. Area de 7.750 (sete mil setecen_
tos e cinqüenta) metros quadrados, de
proprfedade atribuída a Mauro de
Andrade ou Mauro Franco Ribeiro',>
26. Arca de 186.250 (cento e oitenta e seis mil duzentos e cinqüen_
ta) metros quadrados, de propriedade
atribuída a João do Carmo Araujo;
27. Arca de 503.750 (quinhentos e
três mil, setecentos e ctnqüentaj metros quadrados; de propriedade ateibuída a José Ribeilima ou José .Ríbelrlma:
.
28. Area de 145.193,89 (cento e quarenta e cinco mil, cento e noventa e
três) metros quadrados e (oitenta e
nove) decímetros quadrados, de propriedade atribuída a Iram F. de Andrade ou Iran Andrade Ribeiro;
29. Area de 46.250 (quarenta e seis
mn duzentos e cinqüenta)
metros
quadrados, de propriedade atribuída a
Cardos Alberto de Andrade 0'.1. Carlos Alberto Salgado;
30. Area de 12.500 (doze mil e quinhentos) metros quadrados, de propriedade atribuída a Marte Helena de
Andrade ou Maria Helena Salgado;
31. Area de 394.392,68 (trezentos e
noventa e quatro mil; trezentos e noventa e dois) metros quadrados e
(sessenta e. oito) decímetros quadrados, de propriedade atribuída a Orlando Ribeiro de Andrade ou Orlando Homero Ribeiro;
32. Arca de 191.609,94 .ccento e noventa e um mil, seiscentos e nove)
metros quadrados e '(noventa e rtuatro) decímetros quadrados, ~~8 propriedade atribuída a Rosa Maria de
.rcsus ou María Rosa de .resus.
33. Area de 87. 876,5P (oitenta e sete. mil, oitocentos e setenta e seis)
metros quadrados e (cinqüenta e oito) decímetros quadrados, de propriedade atribuída a Geraldo Cândido de
Araujo ou Geraldo do Carmo Araujo;
34. Areade 250.494,41 .(duzentos ecinqüenta mil quatrocentos e noventa e quatro) metros quadrados e
(quarenta e um) decímetros quadra..
dos, de propriedade. atribulda a Azarias do Carmo Araujo;

ATOS DO PoDER

35 Area de 1.'074.423,75 (hum mílbão' e setenta e quatro mil, quatro. entos e vinte & três) metros quadradoS e (setenta e cinco) decir-,-.
tros quadrados, de prcprfedade- atribuída a Fortunato Mendonça de
paulo ou Fortunato Mendonça Ri-

uetro:

36, Aree de 63,7500 <sessenta e três
mil setecentos e cínquenta) metros
qu~drados, .de 'propríeda~de .atrib~ída
a Cândido da 811va ou Cândido U bal-do da Silveira;
37. Ál:,ea de 31.908,12 (trinta e
num mil, novecentos e oito) metros
quadrados e (doze) decímetros quadrados, de propriedade atribuída a
-CarloS'Felipe Fagundes;
38. Area de 62.000 (sessenta q doís
rnü) metros quadrados, de proprtedade. atribuída a Olívio Rodrigues do
Vale ou Olívio Rodrígo do Vale;
39. Area de 512.517,66 (quinhentos
e doze mil quinhentos e dezessete)
metros quadrados e (sessenta e seis)
decímetros quadrados, .de proprredade
atribuida a Geraldo Contrim ou Geraldo Cotrím:
40. Área de 18.750 (dezoito mil setecentos e cinqüenta) metros quadrados, de propriedade atribuída a Alaüi'
de Souza;
41. Area de 564:420,5) (quinhentos
e sessenta e quatro mil, quatrocentos
e vinte)
metros quadrados e cinqüenta e um)' decímetros quactraclos,
de propriedade atribuída a Teófilo
"Rodrigues da Silva;
42. Area de 53.500
(cinqüenta e
três mil e quínnentos) metros quadrados, de propriedade atribuída a
Antônio Fraga da Silva;
-43. Area de 75. 000 (setenta c ctnco
mil) metros quadrados, de proprtedade atribuída a Mário Pereira de Almeida;
44. Area de 193.250 (cento e noventa e três mil duzentos e Cinqüenta)
metros quadrados, de propriedade
atribuída a João Pedro da Cruz;
45. Area de 136.000 (cento e trinta
e seis mil) metros quadrados, de propriedade atribuída a Joaquim DIas da
Rocha;
46. Area de 183.500 (cento e oitenta e três mil e quinhentos) ~etros
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quadrados, de propriedade atribuída a
Espólio de João Palhares de Oliveira;
47. Area de 261.000
(duzentos e
sessenta e um mil) metros' q'-adrados,
de propriedade atribuída a Alcfdes
R'odrigues da Cunha.
Art. 3.º Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A.- CELa, a
promover a desapropriação das referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente.
Parágrafo único. Nos têrmos do
art. 15 do Decreto-lei n,c 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei ,n.Q 2.7813, de 21 de malo de 1956,
a desapropriação é declarada de caráter urgen te.
Art. 4,9 gste decreto' entra em vi·'
gor na data de sua publicação, revogada as. disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de F'~:;;
145,Q da Independência e 78.Q da República.
H. CASTELLO BRANCO
11:1auro Thibau
D~CRETO

N.Q 59.749

DEZI!iJ•anao DE

o=-

DE 15 DE

19613

Declara de utilidade pública, para fins
de âesuoropríaçtio, área destinada à
bacia:1e acumuüaçtio, do aprooeitu:
menta da energia hidráulica de utn
trecho do rio Paranapanema, no
município de CaTiópolis,· Estado do
Paraná.

O Presidente da República, usando
da atrfbuicão que lhe confere o artigo 87, (11,::i30 I da Constituição, e
tendo em ViSTB o disposto no art. 151
letra b do Código de Águas (Decreto
24.643, de 10 de julho de 1934) e no
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de julho.
de.1944, fecreta.. :
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação, diversas áreas destinadas à
bacia de acumulação do aproveitamento da energia hidráulica progressivo de um trecho do rio Paranapanema, no município
de Carlópolís,
Estado do Paraná cuja concessão foi
outorgada pelo Decreto nc 42.887, de
26 de deae-nbr c de 1957, modificado
pelo Decreto 44.781,' de 6 de novembro de 1953, a Usinas Elétricas do Pa.,

ranapanema 5, A.

Continue aqui>
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Art. 29 IY3 diversas áreas de terra,
referidas no artigo anterior, compreendem aqueles constantes das 76 plaI1:~
tas aprovadas pelo Ministro das. MI_
nas e Energia conforme os projetos
apresentados no processo D.Ag. l1:umero 1,83F66, de dimensão e proprredade atribuída às pessoas a seguir 1'8"
Iacíonadas.
1. Area de 1.415,216 ~hum milhàc

quadrados. de propriedade a-tribúl"d",

a Francisco Antônio BarbOSa.

..', ~_.

-. 13. Area de 30.976 (trinta mil u:':

vecentos e

setenta e seis)

nie~~

quadrados, de propriedade atribUída S

Angela Barraquím.

•

a

, 14. Arê~ú de ~~3.50.6 (cento e quu;

1enta e LI ~s mu. qumhentos. e SeIs)
metros quadrados, de propriedade
atribuída 'a 'Rosa Ferraz.
.

quatrocentos e quinze mil, duzen.to~ e
dézesseís metros quadrados, de :plO15 . Area ce 61. 468 (sessenta e. uni
priedade atracuída a Alencar Jose de
mil, quatrocentos e seeaerita e oIto):
Oliveira..
metros quadrados, de propriedade
2. Area de 166.496 (cento e sessen . atribuída a Pedro Soares Fetreira.
ta e sete mn quatrocentos e noven16. Arca. de 26 .1~6 (vinte e seis mil
ta e 8218) metros quadrados, de procento e ta-inta e seís). metros quadra~
priedade atribuída a Sebastião Bredos. de propriedade atribuída a Apa,
no da Silva.
recldo Pedro dá. Costa.
3. Area de 1'"(8'.838 (cento e setenta
17" Arca de 2.420 (dois mil, quatro,
e cito mil oitocentos e trinta e oito)
centos e vinte) metros quadrados,' de
metros quadrados.
de
propr~edB.de
propriedade atribuída a Salvador Rcatríbuída a Antônio Bento da SIlva.
drigues.
4. Area de 404.382
(quatrocentos
18. Area de :7.502. (sete mil, quí..
A quata'o miltrezentos e oitenta. ê
nhentcs e doíe) metros quadrados. de
dois) metros quadrados. de proprreproprtedade atribuida a Jorge Rodri_dade atrfbuída a .Iandira Alves Presgues.
tes e Filhos.
19. Area de 43.560 (quarenta e três.
5. Area de 13.040,170 (treze milhões
mil quinhentos e sessenta) metros
quarenta mil cento e setenta):" metros
qUádi'adas, dt' propriedade atribuída
quadrados, de propriedade atribuída a
a Sebastião .rose oumno.
Francisco Fernandes,
20. Area de 46.222 (quarenta .e seis6. Area d~ C.050 (seis mil e cínqüen.,
mil duzentos' e vinte e dois) metros
ta)' metros quadrados, devpropníedaquàdrados, de propriedade atribuída
de atribuída a Francisco Fernandes.
a' João Quirinú Floriano.
7. Area ele 981.794 (novecentos e
::\1. Area de 444.796 (quatrocentos
oitenta e um mil. setecentos e novene quarenta e quatro mil, setecentos e
ta e quatro) metros quadrado.s, de
noventa e seis) metros quadrados, ~e:
propriedade atribuída ao Espólio de
propriedade atribuída a Joao Anta ..
Pedro Mecías,
nio Rodrigues.
8. Area fie 568,216 (quinhentos e
22~ Arca de 402.416 (quatrocentos. esessenta e r-no mil duzentos e dezesdois mil., Quatrocentos e quarenta e
sete) metros quadrados, de proprresets) metros quadrados, de propriedade atríbuida a João Pedro da costa,
dade atribuída a Aparecido Francísco Ferreira.
9. é.rea de 161.898 (cento e sessenta e Um mil oitocentos e noventa e
23: Area de 124.872 (cento <; vinte
oito) metros' quadros, de, propriedade
e quatro -uu, oitocentos e setenta eatribuída a José Alves Ribeiro.
dois) metros quadrados. de proprte..
dade atrtbuída a Aparecido Francfs10. Area de 12.584 (doze mil, qui:
co Ferreira.
nbentos e oitenta e quatro) met;os
quadrados, de propriedade atribuída
24. Area de 112.530 (cento e doze
. a Adolfo Costa Ribeiro.
mil, quinhentos e .trinta) me~l'os, qua,
drados, de propriedade atribuída a
11. Arca de 25.163 (vinte e cinco
Aparecido Pranctsco .2'e1're11'a.
mi! cento e sessenta e oito) metros
quadrados, de proprie9-ade atribuída a
25. Area ele 421.030 (quatrocantoa e
Juvinlano _COSÜI Ribeiro.
vinte e um nul e oitenta: metros qua"d-rados,
de propriedade atribuída a
1~. Arca 'de 14.762 (quatorze mil,
Aparecido Jasp da Costa.
setecentos e sessenta e 'dois) metros
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dois) metros quadrados, de proprte26 Aréa de 960.498 (novecentos e
quatrocentos e noventa . dade atribuída a Pedro José Teodoro.
~ óito) metros quadrados, de proprie41). Area de 9.680 (nove mil, seisdade atribmda a Aparecido Pedro.
centos e oitenta) metros quadrados,
de. propriedade atribuída a Alcides
'c, 27. Area de
733..744 (setecentos e
·trinta, e três mil, setecentos e qua- - Damase dê Oliveira.
'renta e quatro: !Ue~ros quadrados. de
41. Area de 62.929 (sessenta e dois
'propriedade . ~ tríbuida a Francisco
mil, novecentos e vinte) metros quaAbedon da jcóbregu.
drados, de propriedade atribuída a
28. Área de 190.696 (cento e noventi mil, seísoer.tos e noventa e seis) Joaquim Machado.
41. Area de 62.920 (sessenta e dois
metros quadrados, de propriedade atrL
mil, seiscentos e setenta) metros quabuída a Orestes Domingos de OlIdrados, de propr-iedade atribuída a
velra,
José Gomes.
29. Area de 110.836 (cento e dez mil,
oitocentos ê trinta e seis) metros qua.,
43. .área de 17.424 (dezessete mil,
, drados. de proprfedade atribuída a
quatrocentos e vinte e quatro) meBenedito Rormgues Camargo.
tros quadrados, de proprtedade atrfbuida a Pedro Joaquim Maria.
30. Área de- 98.252 (noventa e oito
duzentos e cínqüente.e dois) me44. Arca de 11.374 (onze mil, tretros quadrados, ,de propriedade atrizentos e setenta e quatro) metros
buída a FranCiSCO Gonçalves da Rosa.
Quadrados, de propriedade .a.trtbuídá
31. Arca de 50.094 (cinqüenta mil
a Pedro Maria do Naseímento.
e noventa e Quatro) metros quadra45. Area de 408.012 (Quatrocentos
dos de propriedade atribuída a Otáe oito mil e doze) metros quadrados,
vio Teodoro Rodrigues.
,.'
de proprie-dade atribuída a Pedro
32. Area - de 25.894 (viu te e crnco Marta do Nascimento.
mil, oitocentos e noventa e quatro) .
metros quadrados, de, propriedade
46. Area de 110.594 (cento e dea
atribuída a Miguel Teodoro Rodrimil, _qurnhentos e noventa e quatro)
metros quadrados, de propriedade
gues.
33. Area de 5.566 (cíncomíl, qui- catríbuída a' Carmo Diogo Bueno.
nhentos e sessenta e seis) . metros
47. Area de 52.756 ·(cinqüenta' e
quadrados, da propriedade atribuída
dois mil, setecentos . e cinqüenta e
a Benedito Francisco Ferreira.
seis) metros quadrados, de proprie34. .érea de 339:284 (trezentos e
dade atribuída a Conceição Maria de
nove mil, duzentos e oitenta Jesus.
trinta
e quatro) metros quadrados, de pro48. Area 'de 90.266 (noventa. mil,
priedade atribuída a Benedito -reometros
duzentos e sessenta e seis)
doro Rodrigues.
quadrados, de propriedade atribuída
35. Area. de 34.122 (trinta e quaa Pedro Rodrigues dos Santos.
tro mil. cento e vinte e dois) metros
49. Area de 355.014 (trezentos e
quadrados, de propriedade atribuída a
cinqüenta e cinco mil e quatorze)
'Benedito Teodoro Rodrigues.
metros quadrados, de propriedade
36. Area de 30.734 (trinta mil seatribuída a Francisco Míranda e
tecentos .e trinta e quatro). .metros
outros .
.quadrados, de propriedade atribuída
; 50. Area de 8.954 (oito mil, novea Benedito Machado,
centos e cinqüenta e quatro) metros
?7. Area de 41.14U (quarenta e um
quadrados, de propriedade atribuída
mtl .cento e quarenta) metros quaa Francisco Miranda e' outros.
drados, da propriedade atribuída a
Paulo Teodoro.
51. Area de 285.076 (duzentos e oitenta e cinco mil e setenta e seis)
38. Area de ,90.266 (noventa mil,
duzentos e sessenta e seis) metros metros quadrados, de propriedade
atribuída a João Rodrigues dos Sanquadrados, de propriedade atribuída a
tos.
Alvino de Oliveira,
52. Area de 57.596 (Cinqüenta e s-ete
39. Area de 124.872 (cento e vinte
quinhentos .e noventa e seis)
e quatro mn, oitocentos a uetente e mil,
eS5~nta mI1

mil,

I
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metros quadrados, de propríedâde
atribuída a EduardoiClauz e outros.
53. Area d'e 75.020 (~etenta e cínco mil e vinte) metros quadrados, de

ti6. Area de 39.44_6 (trmta e nov
mil, quatrocentos e quarenta e seis~)
metros quadrados, de ~roPriedade'
atrrbuída a Manoel de Olíveíra
,
67. Area ~e 717.288 (setecentos e'
propriedade atribuída a José- ouetodezessete mil, duzentos e oitenta e
dia.
oito) metros quadrados, de proprie;.
54. Area de 52.998 (cinqüenta; e
dade atribuída a Francisco Maria de
dois mil, novecentos e noventa e oito)
Jesus.
metros quadrados, de propriedade
68. Area de 286.770 (duzentos
atribuída a o-ecicno Porfírio.
oitenta e seis mil setecentos e seten..
ta) metros quadrados, de In'oprleõa,
55. Ár-ea de 6-7.760 (sessenta e sete
de atribuída a Pedro Maria do Nasmil, .setecentos e sessenta) metros
cimento.
quadrados, de propriedade atribuída
a Benedito José da costa.
69. Area de 211.024 (duzentos e
onze mil e vinte e quarto) metros uua..
56. Area de 100.914 (cem mil. nodrados, de propriedade
atribUíd-a a
vecentos e quatorze) metros quadraPedro Brasília do Nascimento e her;
dos, de propriedade atribuída a João
deíros.
Camilo.
70. Area de 225.060 (duzentos e
57. Areá de 13.794 (treze mil, sevinte e clnco mil e sessenta) metros
tecentos e noventa e quatro) metros quadrados, de propriedade atribuída,a
quadrados, de propriedade atrfbuida
José de Lima.
a José Rodrigues dos Santos.
71. Area de 161.172 (cento e ses..
58. Area de 17.424 (dezessete mil,
senta e um mil, cento e setenta 'e
quatrocentos e vinte e quatro) medois) metros quadrados, de propríeda,
tros quadrados, de propriedade atríde atribuída a Benedito Maria.
buída a José Moreto,
72. Area de 16.698 (dezesseis mü,
59 . Area de 56.144 (cinqüenta e seiscentos e noventa e oito) metros
seis mil, cento 8 quarenta e quatro)
quadrados, de propriedade atribuída a
metros quadrados,
dê
propriedade Maria Aparecida Lôbo.
atribuída a Manoel Felipe de Aae73. Area de 90.508 (noventa mil,
védo.
Quinhentos e oito). metros quadrados,
60. Area de 18.150 (dezoito mil,
&03 . propriedade atribuída a Cecilia
cento e· cinqüenta) metros quadrados, Bueno.
de propriedade atribuída a Salvador
74. Área de 164_ 318 (cento e sesRodrigues dos Santos.
senta e quatro mil, trezentos e de61. Area de 47 674 (quarenta e sete
zoito) metros quadrados,. de propriemil, seiscentos e setenta e quatro)
dade atribuída a Francisco Bronisla
metros quadrados, de
propriedade Truch.
atribuída fi, Otfo Teixeira.
75. Area de 22.990 (vlnte e dois mil;
62. Area de 11.374 (onze mil, trenovecentos e noventa> .metros quazentos e setenta e quatro)
metros
drados, de propriedade atribuída a
quadrados. de propriedade atribuída
Anibal Bueno.
a Lázaro Rcdrrgues dos Santos.
76.. Area de 14.520 (quatorze mil..
63. Arca de 1.210 (um mil, duzenquinhentos e vinte)' metros qudrados,
tos e dez) metros quadrados, de prode propriedade atribuída a Gabriel
prieclade atribuída a José Machado.
Alexandre.
Art. 39 Fica autorízada a Usinas
ô4. Área de 1.936 (hum mil, novecentos e trinta e seis) metros quaElétricas do Paranapanema S . A. a
drados, de prcprtedade atribuída a
promover a desapropriação das refe ..
José Machado .
r-idas áreas de terra, na forma da Iegíslaçâo vigente. ~
65. Área de 832.480 (oitocentos e
parágrafo único. Nos têrmos do
-trinta e dois mil quatrocentos e oi~
tenta) metros quadrados, de propríeart. 15 do Decreto-lei no 3.365, de
.dade atribuída a José Machado,"
21 de junho de 1941, modificado pela

e'
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le' nv 2: 786, de 21 de maio de 1956,
~ !desapropri.agão, é declarada de ca-

ráter m:gente.
. Art. 49, àstc _decreto entra em vigor na data. da . ?u_a publicação, revogadas as dísposiçoes em contrário.
· Brasília,' 15 de ~ dezembro de 1966;
145Q da Independencia e .789 da República.
H. CJ\STELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DEORETO N.9 59.750 DEZEMBRO DE

DE

1966

15

DE

A.utoriza
Plumbum S. A. Indústria
. Brasileirá de Mineração a pesquisar
chumbo, no municzpio de 4drianópolis,E'stado do Poramà.

o presidente da República,
nv r, da Constátuíçâo e nos

pulações do Regulamento aprovado pelo Decreto m.v 51".72.6, de 19 de reve. reiro de 1963, e da Resolução n.c 3.
de 30 de. abril __de 1965, da Comissã-o
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de seiscentos -e dez cruzeiros (Cr$ 610) "e
será válido por dois (2) anos..a contar
da data da transcrição no livro próprio de' Registro das Autorizações de
Pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, . 15 de dezembro de 1866,
145 q da Independência e '789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thtbau

usando

da atribuiçao que lhe confere o art. 87,

termos
do Decreto-lei n.c -1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada Plumburn
S.A.· Indústria Brasileira de Mineração a pesquisar chumbo em terrenos
devQlutos, no lugar denominado Díogo
Lopes,' distrito e município de Adrtanópolís, Estado do Paraná, numa área
de sessenta hectares e cinqüenta e
um ares (60,1:;.1 ha) , delimitada por um
quadrilátero irregular, que "tem um
vértice a trezentos e noventa e nove
metros e
cinqüenta
centímetros
(399,50 m) , no rumo verdadeiro de
trinta e seis graus e vinte e dois minutos sudeste (36922' SE) do canto
nordeste
(NTI:) da casa do Senhor
José Bernardino Scavardí e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes c-omprímentos e rumos verdadeiros: mil e
quínhentos . metros. (1. 500 m) , trinta
e um graus, e quinze minutos noroeste
· (319 15' NW); quatrocentos ti dez metros (410 m) , vinte e cinco graus e
quinze minutos sudoeste (259 15' SW);
mil e cinqüenta metros (1.050 m) ,
vinte e seis graus e trinta minutos sudeste (26930" SE}; o quarto.e último
lado é o segmento rctntneo que une
a, extremidade do terceiro lado des·críto ao véruce de. partid·a.
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às éstí-

DECRETO N.9 59.751 - DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1966
Autoriza MineraUte S. A., Mineração,
Exportação e tmportaçõo a 'lavrar
feldspato,' no municipio de' sao Luiz
de paraitinua, no Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição' que lhe confere o art. 87.
n.c I, da Constituição e nos têrmoa
do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 ele
janeiro de 1940 (Cód,g'o-de Minas).
decreta:
Art. 1.9 Fica .autcrízada Mineralite
S. A.,- Mineração, Exportação e Importação, na qualidade de cessionária
dos direitos de Virgilio Caleeart, a
lavrar feldspato, em, terrenos. de propriedade de Arlindo José de Alme.da
e outros' no lugar denominado Bairro
do Chapéu, distrito e município de
São Luiz do, Paraitínga, no Estado de
.Sâo Paulo. numa área de dezessete
hectares e cínquenta ares 07,50 na) ,
delimitada por um retângulo que tem
um vértice a duzentos e quarenta te
oito metros (248 m) , no, rumo verdadeiro sete graus vinte e dois minutos
sudeste (79 22' SE) do marco quilométrico duzentos e treze (Km 218)
da rodovia São Luiz do Paraitínga jjbatuba e os lados, divergentes dêase
vértice, os seguintes .comprimentos e

3m
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rumos verdadeiros: quinhentos metros
(SOO m) , cinco graus 'vínte minutos
sudeste (59 20' SE); trezentos e ctnquenta metros (350 .m) , o.tenta lê quatro graus quarenta minut-os sudoeste
(849 40 SW). Esta autorização é

OU~

torgada mediante às condições constantes do parágrafo único do art. :,m
do Código de Minas e dos artigos 32,
33 e 34 e suas alíneas, além das se-

guintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionados neste decreto.
Parágrafo único. A execução (:lá
presente autorização fica sujeita. às eoS.,.
tipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n,c 51.726, de 19 de fevereiro de 19·63 e da Resolução n.c 3
de 30 de abril de 1965, da Comissão

DECRETO

No

59.752 - DE
1966 '

15' DE

DEZEMBRO DE

Autoriza o Espólio de Julia do Am~
Tal Sobreira, na pessoa do adminis..
trcaor dos bens do Espólio, a pes',,;.
quisar minérios de ferro e de man_
ga,nês, no m~nici~to de Antonio
Dias, Estado ae ramae Gerais.
O' Presidente da República, usand~
da atríburçâo que lhe confere o artigo 87,'n 9 I, da Constituição -e nos ter,
mos do Deoretc-let ri.v 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
•

Art. 19. Fica autorizado o EspõÜo
de Julia do Amaral Sobreíra, na pessoa do administrador dos bens do EsNacional de Energia Nuclear.
pólio a pesquisar minérios de ferro e
de manganês em terrenos de proprre>.
Art. 2.9 O concessionário da autoradade do espólio citado no lugar denozação fica obrigado a recolher aos
minado PInhões dos Cocais, distrtto
cofres públicos, na forma da lei os
e município de Antonio Dias, Estado
tributos que forem devidos à União,
de Minas Gerais, numa área de noao E,stado e ao município em cumpriventa e três hectares e quatro ares
mento do disposto na art. 68 do C6~
digo de Minas.
(9'3,04 ha) , delimitada porum polígono irregular que tem um vértice na
Al't. 3.9 Se o concesstonáro ce aubarra do córrego Boa Vista, afluentorização não cumprir qualquer das
te pela margem dirertc do côrregc Pl~
obrigações que lhe incumbem a autonhâo e os lados a partir dêsse Vértirização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37e 38 ce, os seguintes comprimentos e cumos verdadeiros; quatrocentos e quado Código de Minas. ,tenta e um metros (441 m) , dezenove
Art. 4.9 As propriedades vizinhas
graus c trinta minutos sudoeste (199
estão sujeitas às servidões de solo e
30' SW); seiscentos e dez metros (6l0
subsolo para fins de lavra, na formetros), sessenta e dois graus sudesma dos artigos 39 e 40 do Código de
te (629 ·SE); cento e vinte e dois meMinas.
tros (122 m) , vinte graus sudeste CW~
SE); cento e cinqüenta e dois metros
Art. 5.9 O concessionário da auto(152 m) , sessenta e oito graus norrização será fiscalizado pelo Departa..
deste (689 NE); duzentos e cinqüenmenta Nacional da produção Mineral e
ta e quatro metros (2"54 m) , oito graus
gozará dos favores discriminados no
. nordeste (89 NE); trezentos e quaren_art. 71 do mesmo Código.
ta metros (340 m) , quarenta e sete
Art. 6.9 A autorização de lavra terá
graus e trinta mmutos nordeste, (479
30' NE); quatrocentos metros (400 mj ,
por titulo êste Decreto, que será trensvinte e seis graus e trinta minutos
crito no livro próprio de Registro das
noroeste (26? 30' NW); cento e quaAutorizações de Lavra após o pagatro metros 004 m) , vinte e sete graus
mento da taxa de seiscentos cruzeiros
nordeste (279 NE); duzentos e ctnqüenta --e" seis metros (256 m) , emrcrs 600).
qüenta e oito graus; nordeste (58.º'
Art. 7.9 Revogam-se as disposições
NE); cento e vinte metros (l20m) ,
em contrário.
sessenta e seis graus nordeste (66Q
Brasília, 15 de dezembro de 1966, NE); oitenta e oito metros (88 m),
1459 da Independência e 789 da Retrinta e ojto graus nordeste (389 NEl ;
trezentos e sessenta e nove metros
pública.
(369 m) , sessenta: e quatro graus noH.· CASTELLO BRANCO
roeste (649 NW); noventa e nOV€ metros (99 m) , trinta minutos sudeste
Mauro Thibau
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'0' SE)' trezentos e dez metros (310
(3 .: setenta e nove graus sudoeste
W\ SW), cento e treze metros (113
oitenta e três graus e cinqüenta
n\~utos noroeste (839 50' NW); noIIU ta e três metros (93 mj , sessenta
'Venet e graus noroeste, (679 NW); nu~e~ta e orto me.tros (9? m) , oitenta e
ts graus e trtnta minutos sudoeste
seia 30' SW); duzentos e sessenta
(S:tros (260m), dezesseis graus sudoDl te (169 SW); o décimo nono lado é
essearnepto retilíneo que une a extre~id:cte do décimo oitavo lado, descrito, ao vértice de partida, início do
primeiro lad~. .
_
parágrafo untcov A execuçao da presente autorização fica sujeita às e~~_
trpulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.'126, de 19 de teveretro. de 1963 e da Resoluçã? :r:'? 3, de '
30 de abril de 196&, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art, 2'? O título da autorizaçã-o de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará fi taxa de novecentos e quarenta cruzeiros (Cr$
940), e será válido por dois (2) anos
ao contar da data da transcrição no
'livro próprio de Registro das Autorizações de pesquisa.
Art. 39 ReVogam-se. as dísposrções
em contrário.
Brasília.' 15 de dezembro de 1966;
1459 da, Independência. e 789 da Re~

(7f'

.públíca,

H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 59.753 - »s 15
DEZE:M.BRO :DE, 1966

DE

Aprova o orçamento dos Serviços de
Transporte da Baía da Guanabara.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe contere o artígo 87, item I, da Constituição; nos
termos do art.' 107 da Lei nv 4.320,
de 17 de março de 19-64, e de acôrdo
com o disposto no Decreto nv 54.39'i,
de 9 de outubro de 1964" alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1965, decreta: _
Art. 19 Fica aprovado, conforme
o quadro anexe, o orçamento para o
exercício de 1966, dos Serviços de
Transportes da Baía da Guanabara,
entidade vinculada ao' Mímstério da
Viação e Obras Públicas.

Art. 29 ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições em centrárío,
Brasília, 15 de dezembro de 1965;
14.59 da Independência e 789 da República.
. H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

o anexo a que se refere o art. 19
foi publicado no D.O. de 1-5-12-66.
DECRETO N9

59.754 - DE 15
.1966

DZ

DEZEMBRO DE

Retífica á classificação _dos cargos fie
nível superior ao Tribunal l\:'lantimo, aprovada pelO Decreto numero
5(L982, se 1 de outubro de 1965, e
dispõe sôõre o enquadramento de
seus atuais ocupantes.

O Presidente da República, 'mando
da .atrlbuíçàc que lhe contere o artigo 87, item I, da Ccnstítuíçào, e de
acôrdo com o art. 99 da Lei nv 4. J45,
de 26 de junho de 1964, e' respectiva
regulamentação, decreta:
Art. 19 Fica retificada, na forma
dos anexos, a classificação dos cargos de nível superior do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Tribunal Marítimo, bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes.
Art. 29 As vantagens financeiras
decorrentes do presente decreto vigoram a. partir .de 1 de junho de 1::}64.
Art.. 39 sete decreto entrará em
vigor na data de sua pubncaçao, revogadas as disposições em' conp·ano.
Brasília, 15 de dezembro de 1966;
1459 da Independência. ~ '18 9 da Re-·
pública.
H. CASTELLO BRANCO ,
Zilmar de Aranpe Macedo

Os anexos a que se refere o art. 19,
inclusive a relação nominal foram
publicados no D.O. de 16-12-66.
DECRETO N.9 59.755 - DE 15 DE .
DEZEMBRO DE 1966
Declara de utilidade pública o Ginásío
São Joaquim, com se(j,e em 'Lorena,
Estado de São Paulo.

O. Presidente da República, usando
da atribuição que Ihe. confere o artigo '87 item I, da Constituição Fe
deral e atendendo ao que consta do
M

•
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processo do M.J.N.I. 35.265, de 1965.

decreta:
c
Artigo único. É declarado de uti..
Iídade pública: nos têrmoa do art. -19
da Lei 91, da 28 de agôsto de

19~5,

combinado com o art. 19 do Regulamenta aprovado pelo Decreto número

násio são Joaquim. com sede em l..Õi
rena, Estado de -São Paulo.
- Brasília, 15 de dezembro da 1966;
14,5 9 .da Independência e 781? da Rê
pública.
o

50.517, de 2 de vmaío de 1961, o Gi..

- -16
DEOREI'O NO? 59.756 DE

H. CASTELLQ BRANCO

Carlos Medeiros
DE DEZEMBRO DE

Abre, pelo Ministério da Viaçáo e Obras públicas.
ors 29.441.000,000, 'pa,ra O fim que eeiecztíca.

sue«

1966

o crédito especial de "

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o' .ar_
tigo 87, número I, da Constituíçãc Federal, da autorização contida no artízo
1'? da Lei número 4.957, de 27 de abril do ano em curso, publicada no Dla?~O
Oficial de ·28 seguinte, e tendo ouvídc o Mínístérie da Fazenda e o T1TuU!laJ
de Contas, em cumprtmento ao que determina o artigo 93 do Regulameut-o
Geral de Contabilidade Pública, cecrcta:
Art , I'? Fica aberto, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, em
favor do Departamento Nacíonal de Estradas de Rodagem, o crédito espccíal de Cr$ 29.441.000.000 (vinte e nove bilhões quatrocentos e quarentaj,
um milhões de cruzeiros), destinado a atender' às despesas com a ex~c:JÇQO
das' Leis números 3.9B7, de 5 de outubro de 1961, e 4.069, de 11 de junho de
19,62, e a su.nementaeao dos recursoa-rínanceíros da autarquia na execucae.'
do "Plano Trienal 1963-1965". inclusive indenização ao D.N.E.R. nas 'seguintes rodovias:

crs

Encargos decorrentes das Leis na. 3.967-61 e 4.069-62
3.000.000.000
;
; .
2) BR-OSO - Trecho Brumado - Maraú
'4.336. :1:.90 0\)0
3)- BR-101 - Natal - Feira de Santana
"'"
551. 000.000
Feira de Santana ...,.. Rio de Janeiro
.
2.480 DUO ll(,O
Divisa PR-SC - Ozório
.
2.89"1. OUO. 000
4) BR-116 - Fortaleza - Feira de Santana ..'
.
2.511.1J00,ODO
, Volta Redonda - São Paulo
.
569.300 000
5) BR.-135 - São Luiz - Perttoro
.
754.000 "00 .
6) BR-163" - Rio Brilhante - Róndonópona
' .
90. 000 O~O
7) BR-232 - Recite - Sarguetro
'
.
'350 0f)0
8) BR-282 - Vitória Ube.raua
.
3.245.000 ütlO
9) BR":257 - Presídenae Fprtàoic - Rio Brilhante
.
411.000 000
10) BR,- 77 - 'Paranaguá -'-- Foz do Iguaçu
.
2.275.000 OUO
.
403. :)00 1)00
11) BR-285 - Vacaria - São El~l ja
12) BR-293 - Pôrto Alegre - Uruguaiana
.
~53.000 000
13) BR-304 - Natal - Boqueirão de. Oesàrto
.
40.160.000
.
14) BR-319 - Pôrto Velho' ~- Abunâ :
16.000.000
.
823.400 DuO
15) BR-364 - Cuiabá .:...- Pôrto vemo
16) BR-4,55 - Ipatínga BR-1l6
; .
4.500.000 OOjj
17) BR-462 --, R-io de Janeiro - Vúlta Redonda
.
225.000 000
18) BR-468 - Curitiba - Divisa PR-SC
.
60.000.000
---,--1)

29.441. 000. MO

Art. 2.Q aste decreto 'entrará em vigor na data de sua publícaçâo revogadas as disposfçôes em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1966; 1459 da Independência e 78'? da..R.epÚblica..
H. CA8TELLO BRANCO

Octaoia BUlhões

Juarez 'TáVora
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DECR.ETO N9 59.757 'DEZEMBRO DE, 1966

DE

16 m:

bre ao Jiinistério da J.u~tiça e N.e_
A óéiOS Interiores, o créauo eeoecuü
~e cr$ 7 .oco.ooo.noo, para o fim
q1te eSVf'czf zca •

o Art. 87. 'inciso I, da Conatdtutcão
Federal e usando da autortzaçâc
contida no Art. 13 da Lei nv 4.900,
de 10 de dezembro t de 1965, combinado com o disposto nos artigos 7°,
item I, 42 e 43 da Lei nc 4.320 de
.17.3.1964, decreta:
Art. 1.9, Fica aberta, ao Ministério
da Educacâc 'e Cultura, o crédito 'Suplementai" de Cr$ 20.880.0{)0 (vinte
ndlhões,. oitocentos e oitenta mil
cruzeiros) ,como rerôrço tàs dotações
constantes da Lei nv 4.900, de 'l;}
de dezembro de 1965, que estima a
receita e fixa a despesa da' União,
: pará o exercícío financeiro de 1906,
sob a seguinte classificação:

O pfE;si~e:nte da República, lJ.,Sanc'lo
da' l;',tribmc.ao contida no. artigo 9~
da Lei 5.010, de 30 de maio de 196IJ,
- em face das disposições do Dee eW-Jf'i nv 31. de 18 de novembro
~ 1966 . tendo ouvido o Tribunal de
contas' nos termos do artigo . ~3 do
lWflllamento Geral de Contabtli-ãade
.públIca, decreta:
Art; 1.9 Fica aberta, ao Ministério
da. Justiça ~ Negócios Interiores, o
r'rédi,w especial de Cr$ 7.000.000.000
(sete bill1õe~3 de cruzeiros) para atender as desp~sas dec.orrentes da exeçuçâo da CItada Ieí .
Art. 29 O crédito especial de que
se trata, que terá vigência por dois
exercícios financeiros, será registrado pelo Tribunal de Contas evauto,
máticamem€ distribuído" ao. Tesouro
NaclOnal.
Art. 39 :f:ste Decreto entrará em
vigor na aata de sua publicação. rerogadas ae disposições em contrário.
Brasili>a" 16 de dezembro de 1966;'
1450 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

octomo Buíhóee

Carlos Medeiros Silva

DECRETO N9 59.758 - DE 16
DEZEMBRO DE 1966

DE

A.bre ao Ministério ~da Educacão

e
Cultura o crédito suplementar de

CI'S 20.880.000.

4.06.00 - Ministério da Educação
e Cultura
4.06;"06 Comissão Nacional de
Belas Artes
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.4 .'0 - Encargos Diversos
03.00 - Prêmios, , ddplomas, con..
decorações e medalhas.
3) Prêmios de viagem a árttstas
nacionais, .confertdos no Salão Nacional de Belas Artes e no Salão Nacronat de Arte Moderna '(Lei -numcmero 1.512, de"'19 de dezembro de
1951, artigo 13 - - CrS 7.480.000.
4.06.15 - Diretoria do Ensino Secundário
3. O.O.O - Despesas Correntes
3.l.ü.0 - Despesas' de Custeio
3.1.3. O - Serviços de 'I'erceíros
o-s 1• .400.000.
Art. 29 :f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrá....
rio.
Brasília, 16 de dezembro de 1966;
145(1 da Independência e 789 da Re..
pública.
H.

o Presidente da República, usando das, atribuições que lhe confere
DECRETO N9 59.7é9 -
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CAfiTELLO BR!lNCO

Odá1.1Ú l Bulhôes
RaJ/mundo Moniz de Aragão
DE

16

DE DEZEMBRO DE

1966

Abre, áo Ministério. da· Guerra, o crédito suplementar de Cr$ 127.890.136.313,
pora refôrço de aauiçocs orçametitórias que especifica.

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o artigQ 87. item I, da Constituicâo jeederal e da autorização contida no artigo
)3, daLei número 4.900, de 10. de à.ezembrode 1965, decreta:
Art. 19 Fica aberto, pelo Mtnístcrío da Guerra, o crédito suplementar de
Cr$ 127,.890.136.313, (cento e vinte sete bilhões, oitocentos e noventa mnnões,

Continue aqui>
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cento. e trinta e seis mil, trezentos e treze CrU7,2jJ'OS). para rerôrço das ae,
guintes dotações orçamentárias do vig'?nte exerc-cío:

Anexo 4 4:.08. CO 3.0.0.0 3.1. O.O _
3. 1. 1. O 3.1.1.1 3.1.1. 2 -

Poder Executivo

Ministério da Guerra
Despesas Correntes
Despesas de Custeio

Pessoal
Pessoal Civil
~
Pessoal Militar . .
:
3.1. 2. O - Material de Consumo
,
3.1.3.0 - Serviço de Terceiros.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
_
,
3.2 O.O - 'rransrerencía., Correntes
3.2.3.0 - Inativos
3.2.4.0 -- Pensíonístas . . 3.2.5.0 - Salário-Família. ;
4. O.O.O - Despesa de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.3.0 -'-Eqr.ipamentos e Instalações
4.1.4.0 - Material Permanente
Art. -2~cf:ste Decreto entrar-à em vigor na data de
vogadas as disposições em contrário.
'

.
.
.
.

3.000.000000
34.015.0no.GOO
5.050.000.GOO
5.557.000 fUJO
235.336.313

.
.
.

72.880.800000
3.500.000.000
2.500.000GOO

.

.
47.000.000
.
1.105.000 OGO
sua publicação, re.

Brasília, 16 de dezembro de 1966; 145g da Independência e 789 da. Repú-

blica.
H. CASTELLO BRANCO

Ademar de Queiroz
Octavio Bulhões

de obras em próprios nacionais atíngfdos pelos temporais que ocorreram
no Estado da Guanabara e no E-stado
do Rio de Janeiro, no corrente ano.
Ministério da Fazenàa, Abre o crédito esoec.ez
ele Cl;S 101.012.744
Art. 29 De acôrdo com os orçamen(cento e um munóes, doze mil, setos
elaborados." o crédito especial em
tecentos e quarenta e quatro cruzr:;zaprêço deverá ser aplicado nos seTOS) autorizado peta Lei ns 5.148. . guintes imóveis atingidos:
de 20 de outubro de 19-66, para ccorNo Estado da Guanabara:
Ter ao custeio de obras em próprios
DECRETO Nv 59.760 DEzEMBRO DE

DE

16

DE

1966

nacionais.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição
Federal, da autorização contida no
artigo lQ da Lei nv 5.148, de 20 de-outubro de 1966 e ouvido o 'Tribunal de
Contas da União, como preceitua o
artigo 93' do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, decreta:
Art. l Q É aberto ao Ministério da
Fazenda, o crédito especial de
.
Org 101.012.744 (cento e um milhões,
doze mil, setecentos e quarenta e quàtro cruzeiros). para ocorrer ao custeio

o-s
Rua Barão de Guara13.648.580
tdba, 21 . . '
.
Rua São Luiz Gon8.187.!l60
zaga, 2.241 •...... "
Rua Almirante Alexan22. 362 .40~
drino, 1. 538 . . .....
Rua' Almirante Alexan5.000.000
drino. 1. 630 . . .....
41.213 800
R. Cândido Mendes. 891
No E-;;tado do Rio de Janeiro:
j m veI
denominado
"Parafzo" em Paulo
de. Frontin . ..; .....
10.600.008
ó

101.012.744

S'15 .
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Art. 39 A execução das obras- ficará
a cargo do Serviço do ~atrim6nio da;
União e terá a cocperaçao da Divisão
de Obras do Ministé.Í'io da Fazenda.
Art. 49 O crédito especial, de_ que
grata o art. 19 terá vigência de dois
exercícios.
Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasflia, 16 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
li.

Art. 39 O crédito especial de que
trata êste decreto, tei'ávigência de
dois exercícios.
Art. 49 gste decreto entrará em vtgor na data da sua publicação.
Art. 59 'Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1966;
~ 1459 da Independência e 789 da RErpública.
H.

CASTELLO' BRANco

Octavio Bulhões

CASTELLO BRAN00

oetaoio Bulhôes·

DECRETo N9 59.762 DECR.ETO N9 59.761 - DE 16
DEZEJI.i:ERO DE 1966

DE:

DEZEMERO DE

DE 16 DB

1966

Abre, ao Mi.nistério da Fazenda, o
crédito suplementar de Cr$
.
J,1inístério da Fazenda. Abre o cre20.000.00-0, destinado à Administradito
especial de Cr$ 834.229.537,
ção do Ed~ticio da Fazenda.
(oitocentos e trinta e quatro mitnões, duzentos e omte e nove -mu, . O Presidente da República, usando
das .atribuíções que lhe confere o item
ouinnentos e trinta. e sete cTuZeZrOs)
r, do art. 87, da Oonstdtutçào Federal
em favor da Fuauiação Getúlio Var~
e da autorização contida no art. 13,

çae,
o presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar. tl'go87, número I, da Constdtuíção
Federal, da autorização contida IlO
art. 19 da Lei nv 5.170, de 21· de ou:"
tubro de 1966, e ouvido o Trtbunal de
contas da União, como preceitua o
art.. 93· do Regulamen to Geral de
Contabilidade pública, decreta:
Art. 19 :É: aberto pelo Ministério da
Fazenda, o crédito especial de
.
Cr$ 834.229.537 (oitocentos e trinta
e quatro milhões, duzentos e vinte e
nove ma, quinhentos e trinta e sete
cruzeiros) em favor da Fundacâc Gatúho Vargas, nos. têrmoa do § 19 do
art. 49 da Lei no 3.519, de 30 de dezembro de 1958.
Art. 29 A importãncía que trata o
artigo precedente corresponde a 6,'i'%
(seis e sete décimos por cento) da
: percentagem de 10% (dez por cento)
do montante da arrecadação total do
ímpôsto do sêlc, no exercício de 1965,
deduzido do valor da dotação consignado, à. Fundação Getúlio Vargas rio
anexo do Ministério da Pazenda ao
Orçamento do mesmo exercício.

da Lei nv 4.000, de 10 de dezembro
de 1965; decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Ministério da
Fazenda o crédito suplementar de or$
2\J.O'Ü{).OOO (vinte milhões de cruzeiros) , para atender ao pagamento de
despesas à conta da dotação orçan1en~
táría abaixo especificada:
4.07.00 - Ministério da Fazenda
4.07.12 - Direcào Geral da 7azen
da Nacional (órgãos de Admtmstraçâo Geral)
3.1.3. O' - Serviços de Terceiros
04.0{) - Ilumínaçâo, Fôrça Motriz e
R

08$
03)

Administração do Edificio da
Fazenda crs 20.000. ano.
,Art. 29 O crédito suplementar de
que trata o artigo anterior. será registrado e distribuído pelo Tribunal de
Contas ao Tesouro Nacional.
Art. 39 :E:;ste Decreto entra em vígor
na data de sua ·publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 19G6:
1459 da Independência e 78Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

OC,tavio Bulhões
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DECREI'O N9

59.793 -

DE 16 DE

DEZEMBRO DE 1966

Renova a declaração de' utilidade pública, para fins de desapropriaçãO
pelo Departamento Nacioruü de Estradas de Rodagem, da área de terrene situada' entre Petrópotie e
Areal, no Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República; usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 87, inciso. I, da. Constítuíçâo Federal, e nos .têrmos do Decreto-lei número 3 _365, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lei nc 2.786, de 21 demaio de. 1956, decreta:
Art.- 19 Fica renovada a declaração
de utilidade· pública, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional: de Estradas de Rodagem, oons.rantc do Edital, de 17 de novembro
de 1950, do Conselho Rodoviário Nacional, publicado no Diário Oficial da
União, em 11 de abril de 1953, relativamente à área de 140,90 m2, aproxímadamente.rcom as respectivas ben-'
feitorias e construções, de propriedade atribuída ao Sr. Marcelino Augusto
do Nascimento, à altura do km 76,800,
da rodovia União-Indústria no Muni, cípío de Petrópolis, conforme índíoado
na cópia 'do desenho registrado sob
ns 5-64 do 79 Distrito Rodoviário Federal.
'
Art" 29 A' desapropriação a que se
refere- o presente decreto é considera ~
da de urgência para efeito do artigo
15 do_Decreta-lei no 3.365, de 21 de
junho de 1941.
Art. 39 f':ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1956;
1459 da Independência.e 789 da República,
,H, CASTELLO BRANCO
Juarez Távora

DECRETO N9 59,764 -

-DE

16

DE

DEZEMBRO DE 1966

Declara caducá o Decreto n 9 17..305,
de 6 de dezembro de 1944.

O Presidente dá República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da constituição e nos têl"-

mos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) e
tendo em vista o que consta dos autos
do processo DNP~ 5.640-40, decreta:
Artigo único. ~ declarado caduco o
Decreto nv 17. 3{)5, de _6 de dezembro
de 1944 que autorizou a cidadã brastIeíra Adília Guedes de Oliveira a lavrar a jazida de argila, no Mumorpío
de Duque de Caxias, no Estado do Rio
de Janeiro.
Brasília, 16 de dezembro de· 1966; ,
145<1 da. Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibo,u

DECRETO N9 59.765 -

DE

16

DR.

DEZEMBRO DE 1966

Declara públicas, de uso comum, cs
. águas aos cursos que especifica,

"o Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artiinciso I, da Oónstitutçáo, e TlOS
termos do art. 59 do Decreto-lei nú,mero 2.281, de 5 de junho de 1940;
Considerando que o edital de elassíficação río curso dágua publicado 1;\0
Diário Oficial de 11 de -agôsto de 1965
não suscitou qualquer contestação ou
reclamação; e
considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica opínou pela classificação constante do
mesmo. edital, decreta:
Art. 19. São declaradas públicas, de
uso comum, do domínio da União, as'
águas do curso denominado _"Ribeirão
Santa Ríta-Prêto", «prêto" e "Preto",
respectivamente nos seus _trechos 5U~
períor, médio e inferior, que nasce no
Distrito Federal, limita êste com os
Municípios de Formosa, Estado de
Goiás e trnaí, Estado de Minas Gerais;
percorre trnàí até a margem esquerda do rio Paraôatu onde deságua.
Art. 29 nstc Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasílía, 1$' de dezembro de 196'6;
1459 da Independência e 78 9 da República.
go 87,

H. CASTE~LO BRANCO

Mau1'O Thibau

ATOS

. DECRETO N9 59.76,6 -

1G

no

PODER ExECUTIVO

POÇOf: de Caldas, Eskido de
Minas Gerais, numa área de trinta e
seis hectares e oitenta e dois ares ...
(36,82 ha 1, delímâtada por um polt.,
Declara públicas, de uso comum, as
águas ao curso que especifica,
gono rmstiltneo que tem um vértice
no córrego Divisor. a oitocentos e
trinta e ceis metros e dezoito centdO presidente da República, usando
metros (836,18m), no rumo verdadeiro
da atribuição .que lhe confere o .artieo 87, inciso I, da Constituição, e nos de oitenta e um graus e cinqüenta
e sete minutosnordcste (819 57' NE),
têrmos do art. 59 do Decreto-lei núda confluência dos córregos do Meio
,mero 2.281,-de 5 de junho de 1940;
e do Retiro, sendo os lados a. partir
considerando que o edital de clasdêsse vértice, assim definidos: o Lq
sificação do curso dágua publicado no
lado é- um segmento retilíneo; com
Diário Oficial de 27 de outubro de
duzentos e quarenta e dois metros e
1964 não, suscitou qualquer contestacinqüenta e três centímetros .... ".
ção' ou reclamação; e
(242,53m), que parte do vértice iniconsiderando que o Conselho Nacial com rumo verdadeiro de cincional 'de Águas e Energia Elétrica
qüenta e três graus e quarenta e S~
opinOU pel~ classificação constante do
te minutos nordeste (539 47' NE); o
mesmo Edital, decreta:
segundo lado é o 'segmento retütneo
Art. 19 São declaradas públicas, de
que partindo da extremidade dotprtuso comum, do dominio da União, as
melro lado, com rumo verdadeiro de
águas do curso denominado "Macinqüenta e nove graus e cinqüenta e
maré", "Madeira" e "Madeira" restrês minutos noroeste (599 53' NW),
pectivamente nos seus trechos supealcança o Córrego do Retiro, tendo tal
rior, médio e inferior, que nasce na
lado, um comprimento aproximado de
República da BOlívia, limita esta ccen
oitocentos, e setenta metros (870m)., o
o Território Federal de Rondônia, perterceiro lado é o córrego do Retiro.
corre Rondônia e o Estado do Amano trêcho encre a extremidade do sezonas, onde deságua na margem digundo lado e sua confluência com o
reita do rio Amazonas.
córrego do Meio; o quarto lado é o
córrego do Meio no trêscho entre as
Art. 29 O presente Decreto entrará.
confluências dêste com os córregos eto
em vigor na data de- sua publicação,
Retiro e do Divisor; o quinto e último
revogadas as disposições em contrário.
lado é o trêcho do córrego do Divisor
Brasüía, 16 de dezembro de :966:
compreendtdo entre o vértice inicial,
i459 da Independência e 789 da Reacima descrito. e sua confluência' com
pública.
o córrego 00 Meio. -Esta autorização
é outorgada mediante as ccndíçôes
H. CASTELLO BRANCO
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e dos arMauro Thibau
tigos 32, 33, 34 e suas. alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
DECRETO N9 59.767 - DE 16 de
mencionadas neste Decreto,
DEZEMBRO DE 1966
Parágrafo único. A execução da
presente autorlaacão fica- sujeita às
Autoriza Pccquisae Minerais lieco LL
estipulações de. .Regulamento aprovamitaCZa a lavrar bauxita. no munido pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
cípio de poços de caiaas Estado de
fevereiro
de 1963 e da Resolução núWinas Gerais.
•
mero 3, -íe 30 de abril de 1965, da
"Comissão Nacional de Energia NuO Presidente da República, usando
clear.
da atríbuiçao que lhe confere o art.
Art. 2Ç o concessionário da autori87, n.e I, da Constituição e nos têrzação fica obi-ígado a recolher aos
mos do Decreta-lei nv 1.985, de 29
cofres púbücos na forma da lei, os
de janeiro de 1940 (Código de Mitributos que forem, devidos à União,
nas), decreta:
ao Estado e ao Município, em cum,
prímento oh disposto no art. 68 do
Art. 19 Fica autorizada Pesquisas
Código de Minas.
Minerais~Hecl) Ltda. a lavrar baUXIta em terrenos de' sua propriedade,
Art. 3.ÇSe o concessionário da auno .lug8.. r ucnomínado Campo das
torização não cumprir qualquer das
ãguas Espraiadas, no distrito e muni; obrigações que lhe incumbem à auto-

DE::;;EMBRO DE 1966

DE

DE

cípío de

87'7

378

ATOS 00 PODER

EXECUTIVO

cinqüenta metros (Iõüm) , quarenta e:
um graus e quarenta e oito unnutos.
37 e. 3G co Código de Minas.
sudoeste (41 948' SW); cem meu'os
(1Q.1)m) , quarenta e oito graus doze
Art. 49 As propriedades
vizinhas
minutos sudeste (48912' SE).
'
estão sujeitas às servidões de solo e
Parágrafo ~nic? li execução üa
subsolo para fins de lavra, na forma
presente autorização üoa sujeita às es;.
dos artigos 39 e 40 do Código de Mí.,
tdpulaçôes do R-egulamento aprovado
nas.
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de teve,
reíro de 1~63 e da Resoluçã~ nv 3, de
Art. 59 O concessionário da 'autori30 de abril de 1965 da Comissão Na..
zação será fiscalizado pelo Departacíonal de Energia Nuclear.
mento Nacional da Produção Miner-al
e gozará d'18 favores .díscrtmtnados no
Art: 29.0 titUl,O da au~oriz.ação de
art, 71 do mesmo Código.
pesquisa, que sera uma VIa autêntica
dêste Decreto, pagara a taxa de treArt. 69 A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto,' que será . zentos cruzeiros (Cr$ 300) e será vá':'
transcrito no livro próprio de Regislído por dois (2) anos a contar da data.
tro das Autorizações de Lavra, após o
da transcrição no livro próprio de Repagamento da taxa de setecentos e gistro das Autorizações de Pesquisa.
quarenta cruzeiros «ns 740).
Art. 39 Revogam-se as disposições
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrario.
em contrário.
Brasília, 1-6 de dezembro de 1966'
145Q da Independência e 789 da Re:
Brasília, 16 de dezembro de 1966;
145(1 da Independência e 789 da República.
pública.
H. CASTELLO BRÁNCO
rfzacâo de lavra será declarada caduci cu nula na forma dos artigos

Mauro Thibau

H. CASTELLO BRAl':rGO

Mauro Thibau

DECRETO N9 59.768 .

DEZEMBRO DE

DE

1966

16' DE

Autoriza o cidadão brasileiro Ve1'issi~
mo Labs da Silva a pesquisar aoua
mineral, no 'Município de 'São tioque" Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos .têrmos do Decreto-lei nc 1. 985, de ~9 de
janeiro, de, 1940 <Código de Minas) ,
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Verissimo Labs da Silva a
pesquisar água mineral em terrenos
de sua propriedade no imóvel denominado Fazenda Conceição, distrito de
Araçartguama, Munícípío de São Roque, Estado de São Paulo.vnuma área
de hum hectare e cinco ares <1,5 haj ,
delimitada por um retângulo, que -tem
um vértice a quinhentos e, oitenta e
um metrosYâãl m) no rumo verdadetTO de quarenta e cínco graus e quínze
minutos sudoeste (45915' SW), do
canto sudeste, (SE) da casa-sede, Fazenda Conceição e os lados dívergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e

DECRe::TO N9 59.7-69 - DE 16
, DEZEMBRO DE 1966

DE

Fixa as taxas e anuuiaaes a serem cobradas pelos Conselhos Regionais de
Biblioteconomia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere. o artí..
go 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 De conformidade com o disposto no art. 28 da Lei nc 4.084, de
30 de junho de 1962,' que dispõe aôbre
a 'profissão de bíblíoteoáric e regula
seu exercício, fica aprovada a seguinte tabela de taxas e anuidades, a se..
rem cobradas pelos Conselhos Regionais de Biblioteconomia:
Cr'S
Anuidades pagas até 31 de
20.000
março
.
Anuidades pagas após 31 de
março: art. 2$, Lei número 4.084-62
. Acr. 2{)%
10.0<)0
Inscrição
. . .
.
Transferência de inscrição .
6.ÜOO
Anotações, averbações, arquivamentos e atos análogos .,
,
3.000
Certidões e atos análogos,
por fôlha
'.
3.000

S7~
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Art. 29 O presente Decreto- entrará
em vigor _na data de sua publicação,

xeVOgadas as disposições em contrario.
Brasília, 16 de dezembro de 196-6;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

L, G. do Nascimento e Silva
DECRETO NQ 59.770 DEZEMBRO DE

19ô6

DE

16

DE

.Autoriza o cidadão brasileiro Vicente
Esteú'es de Faria a pesquisar minerio de terro no muniCipio de
passa Tempo, Es;taào de Minas
Gera''s.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nv I, da Constituição e .nos têrmos' do Decreto-lei nc _.1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi. nas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado' o cidadão
Pl'asilleÜ'o Vicente Eatevee de Faria
a pesquisar mtnéno de ferro em terenas de propriedade de Evaristo
Pinto de Souza, Geraldo de Souza
Rezende e Moacir Batista Rezende,
no lugar denominado Serra do Mauricio e Barba do Bode, distrito e município de Passa Tempo, Estado de
Minas Gerais, numa área de cento e
trinta e dois hectares e quarenta
ares (132,40 ha) , delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice na confluência dos córregos do
Bode e de vtçose, e OG lados a partil' cesse vértice têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
seiscentos e vinte metros (620m),
três graus e vinte minutos sudeste
(3920'SE); seiscentos e trinta me";
tros (6:30m), doze graus e dez mínutos sudoeste (12')10' SW); quatro-centos e setenta e sete metros .,
(477m) , cinqüenta '. e sete graus 'e
quarenta minutos sudoeste (57Q40'
8W); trezentos e sessenta metros
(360m), sessenta e três graus e trinta :e cinco minutos noroeste "
.
(639 35' NW); trezentos e sessenta
metros (360m) sessenta e sete graus
e cinco minutos noroeste (67905 SW);
trezentos e setenta e sete melros
(377m), quinze graus e cinco minu,
tos noroeste (15\l05' NW); seiscentos
e ,d~z l"!-~etros (61Qm), vinte e um graus
e cinqüenta e cinco minutos nordeste (21955'NE); quinhentos e vinte e

seis metros (526m), setenta e cinco
graus e cinco minutos sudeste ....
(7IP05' SE); o nono
e último lado
é o segmento retalíneo que une a
extrernídads do oitavo lado descrito
ao vértice de partida.
Parágrafo úníco . A execução da
presente autorraacâo fica sujeita -).8
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n\l. 51.726, de 19
de fevEreiro de 1963, e da Resolução
nc 3. de 30 de abril de 1965, da Cormssãr, Nacional de Energia Nuclear
Art. 21.' o. título da autcrízaçâo -te
pesquisa, que será uma -via auténtdca dêste Decreto, pagará a taxa
de um mil trezentos e trinta cruzeiros (Cl'$ 1.330) e será válido uor
dois (2) ano . .s a contar da'data . de,
transcrrçào no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. S'? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasiua, 1e de dezembro \le 1986;
1459 da Independência e 78Q da República.
.H.

CASTELLO

BRANCO.

Mauro Thibau

DECRETO

NQ 59.771 DE
DEZEMBRO DE 1966

16

DE

Autoriza Comercio e Mineração ltabiritc Ltnc., a lavrar minérios de
[erre e manganês no muniCípio de
ltuoirito, Estado ·de Mzna.s Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere .o artigo 87, n« I, da Constátuiçào e nos
termos do Decreto-lei ns 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código deMinas) > decreta:
Art. 19 Fica autorizada Comércio
e Mineração Itabirito Limitada, a lavrar minérios de ferro e manganês,
em terrenos de sua propriedade, no
lugar denominado Retiro Nôvo, distrito e município de Itabírtto, Estado
de Minas Geráís, numa área de cento
e quarenta e cito hectares e setenta
e cinco ares 048,75 ha)· delimitada
por um polígono irregular que tem um
vértice na confluência dos córregos
Cruz de Candeia e Bugre e Os lados,
a partir désse vértice, os seg-aíntes
comprimentos e rumos verdadeiros:
quinhentos e vinte e sete metros e

ATOS

DO

PODER ExECUTIVO

cinqüenta centímetros (527,50 m) ,
quarenta e sete -graus e vinte e oito
minutos sudoeste (47" 28' SW); mil
duzentos e noventa e um metros
(1. 291 m) , quatorze graus e quarenta
e dois minutos sudeste (l4" 42' SE);
trezentos e vinte e sete metros e sessenta centímetros (327,60 m),. dezenove graus 'ecinqüenta e dois minutos nordeste (l99 52' NE); mil trezentos e vinte e três metros e oitenta
centímetros 0.323,80 m.) , quarenta-graus vinte minutos nordeste .(409 20'
NE); duzentos e trinta e cinco metros e vinte centímetros (235,20 m) ,
quatorze graus e dezoito minutos nordeste (149 13' -r-m) ~ duzentos e trinta
e sete 'metros (237 mj , quarenta e
dois graus e vinte minutos nordeste
(4'29 20' NE); cento e sessenta metros
e oitenta centímetros 060,80 m) , cinqüenta graus e cinqüenta e cinco minutos nordeste (509 55' NE); oitocentos e quarenta e quatro metros e vinte centímetros (844,20 mj ; sessenta e
oito graus e trinta e seis minutos noroeste (689 36' NW); setecentos metros (700 m) , quarenta e uni. graus e
vinte e quatro minutos sudoeste (41 9
24' SW). Esta autorizaçãeé outor.gada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do
Código' de Minas e dos arts. 32, 33,
34 e suas alíneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
.neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorízaçào fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autorização ficá: obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 'do
Cóç1igo de Minas.,
Art. 39 Se o concessionário' da. aUtorização. não cumprir qualquer das
obrigações que lhe íncumbem.. a aUtorízação de lavra será declarada ca~
duca ou nula, na forma. dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeita às servidões de solo e sub-

solo, para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Mi~'
nas.
Art. 59 O concessionário da autorfzaçâo será fiscalizado pelo Depar~
tamento Na9ional da Produção' Mi~
neral e gozará, dos favores discrüni_
nados no art. 71 do mesmo Código:
Art. 6 9 A autorização de lavra terá
por titulo este decreto, que será .trana,
critono livro próprio de Registro das
Autorizações de .Lavra, após o paga~
menta da. taxa de dois , mil noveesn,
tos e oitenta, cruzeiros <cr$ 2.980).
Art. 79 Revogam-se as disposições'
em contrário.
Brasília, 16 de dezembro. de 1966'
1459 da Independência e 78Q da Re~
pública.
H.

CASTE):.LO

BRANCO.

lIIauro Thibau.

DECRETO N9 59.772 DEZEMBRO DE

DE 16 OR

1966

Concede à Produtora de Cal Colom_'
bo Limitada autorização para junciotuir como emprêsa de míneracõo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-ler nv 938, de &
de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida à PrOdutore de Cal Colombo
Limitada,
constituída por contrato social arquivado sob n» 14.852 e alterações sob
números ie. 68'2, 58.702, 66.101, 73.149,
21. 767 e 78.024, na Juntà Oomerctal
do Estado do Paraná, com, sede na,
cidade de Colombo, autorização para
funcionar como emprêsa de miner-ação. ficando obrigada a cumprir tntegralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que venham a vigorar sôbre
o objeto ~esta autorização.
Brasília, 16 de dezembro. de 1966;
145" da Independência e 78Q da Re-l?ública.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

ATOs _DO_-POD~R
DSCRETO NQ 59.773

-DE
DEZEMBRO DE 1966

16

DECRETO N.9

59.774 --:. -DE 16 DE
DEZFMBRO DE 1966

DE

Autoriza o c.idaàdo br-a~ileiro. Jl.rZo
Peres Kentzsh a pesquzsur mmerw
de ferro no município de Sabará,
no Estado de Minas Gerais.

O .presidente da República, usando
da atribuiçâo que lhe confere o ar";'
tígo 87, nc I, da. oonstrtutção e nos

têrmos do Decreto-lei nc ~.985, .de ~9
de janeiro de 1940 (CÓdIgO de MInas), decreta:
Art. 19 Fic0. autorizado o cidadão
brasileiro -Eric' Percy Kentish na qualidade de administrador do imóvel
condominio denominado Montanha, a
pesquisar mínéno de ferro na referido imóvel, dístrrto e municipío de
gabará, no Estado de Minas. Ge
raís, numa área de cento e vnte
e - quatro hectares (124 hEl), delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a setecentos e
cinqüenta metros _ (750m) no rumo
magnético vinte e sete graus sudeste'
(279 SE) da confluência do lacrimal
ca.saBranca no córrego Grotão e os
lados, - a partir dêsse vértice, Os seguintes, comprrmentos e rumos magnéticos: mil e quatrocentos metros
(1.400m), quarenta' e sete graus sudeste (479 SE); oitocentos e noventa
metros (390m), vinte e quatro graus
sudoeste (249 SW); mn ecern 'metros
(1. 100m) cinqüenta e nove graus
e
trinta minutos noroeste (599 30' NW);
mil duzentos e cinqüenta, metros ..
(1.250m), treze graus e trinta mínutos nordeste (l3 9 30' NE)'Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto -5L726,de 19 âe fevereiro de 1963 e da Resolução ne 3,
de Sü de abril de 1965 da Comtssâo
Nacional de Energia Nuclear.
.
Art. 29 O ttulo da autortazção vde
pesquisa, que s'e,i.'á uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
duzentos e quarenta cruzeiros (Cr$
1.240) e será válido por deis (2) anos
a contar da data da transcríceo çio
livro próprio de Registro das xutcnzaçôes de pesquisa. .
Art. 39 Revogam-se as díspcsíçôes
em contrário.
. Brasília, 16 de dezembro de 1.966;
145Q da Independência e 789 da RepÚblica.
R

H.

CASTELLO BRANCO

14aura

Thib,au

181

EXEcu;rIVü

Autoriza o c'iâadão brasileiro Roberto
Gonçalves Guimarães a pesquisar
feldspato e caulim, no -musucíoto ds
Ri~ Bonito; Estado do Rio de Ja-

nesro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo 87, nc I, da Constituíçâo e nos térmos do Decreto-lei no 1.935, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) •
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Roberto Gonçalves Guimarães a pesquisar feldspato e caulím,
em terrenos ue sua propriedade e de
Walter Gamarra Gusman no lugar
denominado Rio Sêco, distrito e muntcípic de l:Uu Bonito, Estado do Rio
da Janeiro, numa área de oitenta e
quatro ares e oitenta e sete centíares
<0,8487 ha) , delimitada por um heptà;
gano írregurar, que tem um vértice no
final da unha quebradavque partandc
do canto sudoeste (SW) da sede do
sítio Santo Antõnto tem os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
trinta e três metros e cinqüenta centímetros {33,50m),
oitenta e nove
graus e trtnta e oito minutos noroeste .(899 38' NW); sessenta e um metros . (61m), quarenta e nove graus
e vinte e dois minutos' sudoeste 49Q
22' SW) e os lados a partir cesse ver;
üce, os seguintes comprimentos e rumos magnetícoa: cinqüenta e seis metros e cínquenta centímetros .
.
56,50m), quarenta e nove graus e
vinte e dois minutos sudoeste (499
22' SW) ; quarenta a um metros (41m)
vinte e sete graus e quarenta e quatro minutos sudeste (279 44' SE);
quarenta e seis metros (46m) , qua-i ,
renta e oito graus e trinta mínutos
sudeste Xéêv 30 SE); noventa e oito
metros e cínquenta centimetros .,' ...
(93,50J:ll). sessenta e sete graus e cinco minutos nordeste (67<) 05' NE);
cinqüenta metros (50m) , quarenta
graus .quarenta c sete minutos noroeste (409. 47' NW); dezessete metros e
trinta' centímetros (l7,30m), setenta
graus e set.. minutos noroeste (709
07' NW) . U sétimo (7.9) e último lado
é o segmento retilíneo que partindo
da extremidaue do sexto (69 ) lado
descrito alcança o vértice de partida.
Parágrafo único.
Aexecuçáo da
presente autorização fica sujeita. às
estipulações de. Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726.- de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução nú-

Continue aqui>
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mero 3 de 30 de abril 'de 1965, da Co..

missão Nacícnal de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos ccuzeíros (Cr$ 300) e será
válido por dcís (2) anos a contar da.
datada trenscríçâo 110 livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.

Art. 39, Revogam-se
em contrário.

as disposições

Brasília, 16 de dezemb-ro de 1966;
1459, da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 59.775 DEZEMBRRO DE

DE 16 DlI

1966

Autori,'Za o cidadão brasileiro Baptista
Keuteneàjiun a·p esq u t s a r talco,
amianto e minério de níquel no m'U~
nicípio de Cananéia, Estado ,de São.
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçàc que lhe confere o artigo
87, nv I, da "Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de ..1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasííeíro Baptísta . Keutenedjian a
pesquisar talco, 'amianto e minério de
níquel em terrenos de sua propriedade - no imóvel denominado Sitio Rio
Bronco, distrito "do munrcípío de Oananéía, Estado de São Paulo, numa
área de duzentos e cinqüenta e seis
hectares noventa -e cinco ares e cinqüenta e quatro centdareg ,.,,',',.,'
(256,9554 -ha) , delimitada por um
polígono irregular, que. tem um
vértice na barra do Rio do S3,} to no
Rio Branco e os lados a partir desse
Vértice,' os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: duzentos e vinte
e cinco metros (225 m) , trinta e um
graus e quarenta minutos noroeste
(319 40' NW); duzentos e dez metros
(210 m) , sessenta e Um gruas e cín.,
qüenta minutos sudoeste (619 50'
SW); duzentos e oitenta metros' ",.
(280 mj , sessenta e cinco graus e quarenta e cinco minutos noroeste _ (65'?

EXECUTIVO

45' NW); duzentos e doze metros
(2,12rn). oitenta e nove graus trint~
minutos nc:roeste (89ÇJ 30' NWJ; ôu..
zentos e OIto metros qoa fi), norte
(~n; treze~tos e cinco metros (305 In) ~
vmte e seis graus trinta minutos no:
roeste (26ÇJ 30' NW); duzentos e setenta e seis metros (27,6 mj , sessenta
e nove graus e vinte e oito minutos
sudoeste (699 28' SW); trezentos e.
sessenta e cinco metros (365m), se,
tenta e dois graus cinqüenta e cincormnutos n~roeste ·(729 55' NW); duzentos e CInCO metros (205 m) , seesenta e dois graus vinte minutos sudoeste (629 20' SW); trezentos e quarenta e quatro metros (344 m) , qua,
tro graus trinta e dois minutos nordeste (49 32' "NE); cento e sessenta e
CInCO metros (165 mj , oitenta e seis
graus quarenta minutos sudeste (86\140' .SE); duzentos e trinta e sete me
tros (237 mj , quarenta e Um graus
trinta e cinco minutos nordeste (41\1
i:S5' NE); quníhentoa e cinqüenta e
dois metros (552 m) , oitenta e nove
graus trinta e oito minutos nordeste
(899 38' NE); seiscentos e um metros
(6U1 m) , trinta e um graus quinze
minutos sudeste (319 15' SE).; quatrocentos e oitenta e sete metros ... , ..
(487 mi , oitenta e cinco graus quarenta, e dois minutos sudeste (85Q 42'
SE); trezentos e quarenta e cinco metros (345 m) , sessenta e três graus
quarenta minutos nordeste (63\1 40'
NE); trezentos e cinqüenta e dois metros .(352 m) , setenta e sete graus cinqüenta minutos sudeste (779 50' SE);
oitocentos e cinqüenta e .ctnco metros
(855 m) , cinco graus e dez minutos
sudoeste (5Q 10' SW); quinhentos e
trinta e dois metros (532 m) , sessenta
graus quarenta e seis minutos nordeste (60Q 46' NE); setecentos e vinte e
sete metros (727 m) , dezesseis graus
vinte e dois minutos sudeste (16Q 22'
SE); duzentos e dezessete metros
(217 m) , sessenta e oito graus 'trinta
e ôoís minutos sudoeste (689 32' SW).;
setecentos e quinze metros (715 m) ,
quarenta e nove graus cinqüenta míDUtos sudoeste N99 50' SW); um mil
e oitenta e cinco metros (1.085 fi).
cinqüenta e cinco graus quarenta e
cinco minutos noroeste (559 459 NW);
duzentos e sessenta e dois metros
(262 m) , dezoito graus trinta minutos
noroeste (189 "30' NW); duzentos e
quarenta e sete metros (247 m) , cinqüenta graus trinta e dois minutos
nordeste (509 32' NE); quinhentos e
setenta e dois metros (572 mj , seten-

ATOS 00 PODER ExECUTIVO

e seis graus cinqüenta minutos
t~rdeste . (760 50' NE); o vigésimo sé~1110 lado é o segmento retilíneo que
1 rtindo da axtremídade de vigésimo
~:xto lado descrito alcança o vértice
de partida.
, parácrrafo único.
A execução da
resente autortzação fica sujeita às
~tiPUJaçÕes do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de fevereiro de '1963 e da Resolução nc 3, de
30 de abril de 1965 da Comissã-o Na':"
cional de Energia Nuclear.
Art. 29. O título da autorização .de
pesquisa, que sera uma VIa autêntica
dê3te Decreto,. pagará a taxa de dois
rníl qulnhontos e setenta cruzeiros
«ors 2.570 e será válido por dois (2)
anOS a eontar vda data ~a transcrição
no livro próprio de. Registre das Autorizações de Pesquisa.
Brasília, 16 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Repú,
blica.
H.

CA5TELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 59.776 -DE 16
DEZEMBRO DE ·1966

DE

Autqriza o cidadão· brasileiro J osé
Jorge Boueri a pesquisar amianto
no munfdpio de Conceição da Pedra, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere, o artigo 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei no 1.985",de 29
de janeiro de 1940 (Códígn de Minas), decreta:
.
Art.1Q' Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Jorge Bouerí a pesquisar amianto em terrenos de pro. priedade de Afonso Deívíno Vilas
Boa.g e' Antonio Correia no lugar denominado Bairro da Grata, distrito e
município de Concetçâo da Pedra,
Estado de. Minas Gerais, numa área
de qual'enta--ê sete hectares e trinta
e seis ares. (47,36 ba) , delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a hum mil novecen tos e quarenta metros (1.940 m) , no rumo
magnético de dezesseis graus noroeste

(16° N'V), do canto noroeste (N\V) da.
Igreja Matriz de .Conceíçâo da Pedra
e os lados a partir dêsSe vértice, os
seguintes comprimentos e rumos
e oito metros
magnéticos: cento
(108 m) , trinta e um graus sudoeste
(31'? SW); quinhentos e sessenta e
quatro metros (564 m) , seis graus noroeste (69 NW);
duzentos e trinta.
metros (230 m) , cinqüenta e quatro
graus sudeste (549 SE); duzentos e
oito metros (208 m) , oitenta e três
graus e dez minutos sudeste (839 10'
SE); duzentos e trinta e dois metros
(232 m) , trinta graus e trinta minutos sudeste (309 3{)' SE); duzentos e
quarenta metros (240 m) , quarenta e
quatro graus sudeste (449 SE); cento e quarenta e' o.to metros (148 m) ,
quarenta e um graus ,e dez minutos
sudeste (41Çl lO' SE); cento e sete
metros (107 m) , vinte e sete graus sudeste '(279 SE); cento e vinte e dois
metros (122 m) , setenta graus sudeste
(709 SE); cento e doze metros (112
m) , sul (S); cento e quarenta e seis
metros' (146 m) , cinco graus e dez
minutos sudeste (59 ·10' SE); o décimo primeiro e último lado é o' segmente retilíneo que partindo da extremidade do décimo lado descrito alcança a extremidade do segundo lado
descrito.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações dó Regulamento aprovado pélo Decre-w nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nu:'
'
clear.
Art. 2'? O título da autorização. de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa.
de quatrocentos e oitenta cruzeiros
(Cr$ 480) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição no livro próprio de Registro das
Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Répública. .H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.
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DECRETO Nl?59. 77'7 -

DE

16

DE

DEZEMBRO DE 1966
Indústria~ Quimica Sorocat
S. A. a pesquisar tripolita no município de Vitória da Conquista, EStado da Bahia.

Autoriza

o Presidente da República, usando
da. atribuição "que lhe confere o artigo 87, .nv l, da Constituição e nos
têrmosdo Decreto-lei nv 1.985, de' 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada Indústria
Química Sorc-calS. A. a 'pesquisar
tripolíta em terrenos de, propriedade
de Raquel Quaresma da Silva no iugar- denominado Lagôa de João Gomes, distrito e munfcípfó de Vitória da Conquista, Estado da rsan.a,
numa área de vinte e dois hectares e
setenta ares '(22,70 há) ,delimitadà
por um polígono irregular, que temum vértice a trezentos metros (300
mj -rio rumo magnético de ,vinte
e
sete graus e trinta minutos sudeste
(279 30' SE) do canto, sudoeste (SW)
da casa de .propríedade de Raquel
Quaresma da Silva e Os lados a partil' dêsse vértice, os seguintes comprtmentos .e rumos magnéticos: cento e
sessenta e cinco metros (165 m) , oitenta' e um graus e trinta, minutos
noroeste (81 11 30' NW); quínhentos e
noventa e cinco metros (595 mr , vinte e dois graus e trinta 'mínutos noroeste (229 30' NVV): quinhentos e
cinqüenta metros (550 m) , sessenta e
quatro graus . nordeste (64(,1 NE); o
quatro (49) e último. lado é o sesmento retilíneo que' partindo da . extremidade do terceiro (39) lado des-crtto eroança o vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento, aprova...
do pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução nú ...
mero 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização depesquisa" que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa

i

de trezentos cruzeiros' (Cr$ -300i
será válido por dois (2) anos a' COil~:
tal' da data 'da transcrição no livro,'
próprio de Registro das Autorizaçõe'",::
de Pesquisa.
,:~ ..,
Art. 39 Revogam -se
em contrário.

as disPOsiçõell"

Brasília, 16 de dezembro de 1966;"
1459 da Independência e 789 da Re~
pública.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N9 59.778 r-: DE 16, Dm
DEZEMBRO DE 1966
Concede à EmprêSa
de MineraçiZo
Irmãos Correia & Magalhães tamitxuia, autoriiaçao para funcionar
como empréea de mineração.

o Presidente da República, usando·
da atribuição qüe lhe confere o artigo 87, ,1 9 I, da Constituição e tendo
em vísta o que dispõe o Decreto-Ieí
nv 938, de 8 de dezembro de 1938, decreta:

o

"Artigo único. E' concedida 11 Emprêsa de Mineração Irmãos Correia &

o

Magalhães Limitada, constituída por
contrato social de 12 de setembro de
1966, com . sede na cidade do Rio -de
Janeiro, Estado da Guanabara, autorização para funcionar como emprêsa
de mineração, ficando obrigada a
cumprir integralmente o .que dispõe Q
§ 39 , do art. 61, do Decreto-lei número 2.'1')27, de 26 de setembro de 1940,
€ demais regulamentos em vigor ou
que venham a vigorar sôbre o objeto
desta autorização.
Brasília, 16 de dezembro de 1966;
~Independência e 789 da República.
145 9 da
H.

CASTELLO BRANco

·Mário Tibhau.
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DECRETO N9 59.779 -

DE

16

DE DEZEMBRO DE

385

19166

11f.odijiM 'a jurisdição territorial dos 49 e 79 Distritos Navais.

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, incísc I, da Constituição Federal, e de conformidade com o disposto
nOS arts. 99 e 10 do Decreto-lei nv 3.181, de 19 de novembro de 1945, decreta:
Art. 19 A jurisdição dos 49 e 7Q Distritos Navais, criados, respectivamente, pelo D~cret~-lei. n.v 8.131, de 19 de novembro de 1945 e pelo Deereto n5'58. 386, de 10 de mate, de 1966, fica-modificada. na forma abaixo e
conforme esquema em anexo:
"49 Distrito Naval - com sede em Belém, abrangendo os Estados do
Amazonis, Pará e Acre; parte do Estado de Meto Grosso (somente o Muntcípío de Aripunã) e os Territórios de Rondônia, Roraima e Amapá.
79 Distrito Naval - com sede em Brasília, abrangendo o Distrito Pe.deral, o Estado de Goiás e a porção do Triângulo Mineiro limitada a leste
pelos Munlcíplos de Araguarf, Indtanópous, Nova Ponte e Uberaba".
data de sua publicação, revoArt. 2(1 :r;.:ste decreto entrará em vigor
gadas. as disposições em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 19€6; 1459 da Independência e 78Q da República.

na

H. CASTELLO BRANCO

Zilmar de Araripe Macedo
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DECRETO N' 59.700 '.

DEZEMBRO DE

1966

OE

16

DE

Concede à Mineração Nossa Senhora
de Nazaré .maorizaçõo para tuncíonar como emprêsa de mineração.
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe _confere o artigo
87 nv I da Oonstdtuíçâo e tend.o em
·sta o 'que dispõe o Decreto-Ieí nú~ero 938, de 8d,e dezembro de 1933,
. decreta:
Artigo único. ~ concedida à Mineração Nossa .S~nho:a ~e Nazaré, s<?ciedade de capital e m~ustrl.a, ~onstltul
da por contrato social arquivado .300
n9 3.2G6, no Registro de comércio' do
Território Federal de Rondônia, com
sede na cidade. de Pôrto Velho, autorlzaçáo para, func~onar como _empresa .
de mine~açao, ficando obr~ga..ta- a
cumprir Integralmente as .jeís e te-o
gulamentos em vigor ou que venham
a vígorar sôbre. o objeto desta autor1zação.
'
Brasília, 16 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro. Thibau

DECRETO N959. 781 - DE 1:5
DEZEMBRO DE 19-66

DE

Autoriza o cidadão brasileiro ElpidiO
Celso de Abreu Rosa a pesquisar
minério de ferra, no Municipio de.
Morro do Pilar, Estado de Mznas

aeross,

o

.

Presid-ente da República, usando

da atríbuíçâo que lhe confere o artigo

87, nv I, da Constituição e nos termos

do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de janeiro' de 194.-{) (Código de Minas), de~
ereta:
Art. lI? Fica autorizado -o ctôanao
brasileiro Elpidio Celso de Abreu Rosa e pesquisar minério de fen-o, em
terrenos de propriedade da S. A. Elpldio Lima Rosa - Indústria e Comercío, nos imóveis rurais .Fazenda da
Limeira, Peroba e La vrinha, distrito e
Município de -Mono do Pilar, Esta<1o
de 'Mínas Gerais, numa área de duzentos e· três hectares e VInte e cinco
ares (203,25 ha) , delisnítada por um

ExECUTIVO

P.87

polígono irregular, que tem um vemce na confluência do córrego do Paior
no ribeirão do Pícão e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e
oitenta e cmco metros (185m), viáte
e dois graus e cinqüenta e oíto mmutos noroeste (22<:'58' NW); quatrocentos e' noventa e cinco metros (495m),
vmte e quatro graus e trinta minutos
nordeste (241?30' NE); quinhentos e
dez metros (510m) quarenta e quatro'
graus noroeste (44 9 NW); trezentos e
vinte e cinco metros (325m), vinte e
crnco graus e cinqüenta minutos nordeste 25<:'50' NE); oitocentos e noventa metros (890m), quarenta e .otto
graus e trinta minutos nordeste ....
• (48930' NE); quinhentos e cinqüenta e
cinco metros (555 m) , oitenta graus e
trinta minutos nordeste- (80930' NE);
trezentos e quarenta e cinco metros
(345m), um grau sudoeste (19 SW);
trezentos e vinte metros (320m), trmta e oito graus sudoeste (389 SW>;
quinhentos e cinqüenta e cinco metros
(555m), cinco graus e trtnta minutos
sudeste' (5°3{)' SE); quatrocentos e
trinta metros (430 mj , quarenta e sete
graus e trinta minutos sudeste (47 Q30'
SE); quinhentos e cinqüenta e cinco
metros (555m) , quarenta e dois graus
sudoeste (429 SW); quinhentos e CInqüenta metros (550'm), cinqüenta ,e
seis graus e trmta minutos sudoeste
(56R30' SW); o décimo terceiro lado é
o segmento retilíneo que, partindo na
extremidade do décimo segundo lado
descrito alcança o vértice de partme.;Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as.
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
.fevereiro de 1963 e da Resolução numero 3, .de 30 de abril de 1965, da oomissão Nacional de Energia Nuclear.
AI't. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a taxa de dois
mil e quarenta cruzeiros . (Cr$ 2.040)
e será válido por dois anos (2) a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 3'1 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N9 59.782 -

DE

19 DE

DE~EMBRO DE 1~66

A uicriza o cidadãô brasileiro Waldomiro Rodrigues de Oliveira a pesquis cr feldspato e mica, no municipio de Icespleouior, Estado de Mi-

nas Gerais.
O Presidente de República, usando

da .atribuição. que lhe confere o art,
87, nv I, da Constituição e nos -têrmos do Decreto-lei .nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) I
decreta:

Art. 19 Fica autorizado
brasileiro

Waldomíro

o cidadão

Rodrigues de

DECRETO N.Q 59.783 - DE 19 na .
DEZEMBRO_ .DE 1966
Declara caduco o Decreto n/I 29 785
de 19 de julho de 1951. . "

O Pl:esi~e_nte da República. usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o art
87, nv I, da Constltutçâo e tendo em
vista o que consta do processo núv
mero 5070-45, do Departamento .Na,.
cíonal da Produção Mineral do Mínís.,
tério das Minas e Energia decreta:
Artigo único. Fica declarado caduco
o Decreto número vinte e nove mil se.
tecentos e oitenta -e cinco (29.785) de
dezenove (19) de julho de mil n~vev
centos e cinqüenta- e. um (951) que
autorizou a cidadão brasileira Ánto_.
níeta Marques Galvão a lavrar feldspato e caulím no distrito de Perús
município de São Paulo, Estado dê
São Paulo.
_Brasília. 19 de dezembro de 1966'
145Q da Independência e 789 da Re~

Oliveira, a pesquisar feldspato e mt,
ca em terrenos devolutas ocupados
por Waldomíro Rodrigues -de Oliveira,
no lugar denominado Córrego Boa
Sorte, distrito e município de Resplendor, Estado de Minas Gerais, numa área de quatorze hectares (14 ha) ,
delimitada por um quadrilátero, que
tem um vértice a quatrocentos e se~
tenta e quatro metros (474m) _ no rumo magnético de dois graus e trinta. pública.
minutos noroeste (21"30' NW), da con,
H. CASTELLO BRANCO
fluência do Córrego Bôa se-te com
Mauro
Thibau
o Córrego Vala do Rufino eos lados
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
DECRETO N.Q 59.784 - DE 19 DE
trezentos e cinqüenta metros (350m).
DEZEMBRO DE 1966
quatorze graus e trinta minutos nordeste (14830' NE); quatrocentos metros (400m), setenta e cinco graus e
A utoriza o cidadão brasileiro Narciso
trinta minutos sudeste (759 30'. SE);
Franco a' pesquisar feldspato. no
trezentos e cinqüenta metros (350m).
município de Botelhos, Estado de
Minas Gerais.
quatorze graus e trinta minutos sudoeste (14°30' SW); quatrocentos me- .
tros (400m) setenta e cinco graus e
o presidente da República, usando .
trinta minutos noroeste (75Q30' NW).
da atribuição. que lhe confere o art.
Parágrafo único. A execução da. 87, nv I, da Constituição e nos têrmos
presente. autorização fica sujeita às
do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de jaestipulações do Regulamento aprova- . neíro de 1940 (Código de Minas), de;
do pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de
ereta:
fevereiro de 1963 e da Resolução nc 3,
Art. 1.9 Fica autorizado o cídadão .
de 30 de abril de 1965, da Comissão
brasileiro .Narciso Pranco va pesquisar
Nacional de Energia Nuclear.
feldspato em terrenos de 'sua propríeArt. 21" O título da autorização de
dade no imóvel denominado Cachoeipesquisa, que será uI?-a via autêntica
ra do Carmo, distrito e município de
dêste Decreto, 'pagara a taxa de treBotelhos, Estado de Minas Gerais, nuzentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido
ma área de seis hectares sessenta e
por dois (2) anos a contar da data
oito ares e trinta e três centiarea
da transcrição no livro próprio de Re(6,6833 ha) , delimitada por um poligistro das "Autorizações de Pesquisa.
gano Irregular que tem um vértice a
Art. 39 Revogam-se as díspcsiçôes
trinta e cinco metros e cinqüenta cen;
em contrário.
timetros (35,50m) no rumo magnético
Brasília .19 de dezembro de 1966;
de treze graus e trinta minutos sudesQ
1459 da Independência e 78 da. Rete (13Q30' SE) do' canto sudoeste
(SW) da ponte sôbre o córrego do
pública.
Carmo da Estrada Botêlhos.Pocos de
H. CASTELLO BRANCO.
Caldas: e os lados a partir do vértice
Mauro Thibau
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onsiderado, ,têm os seguintes compric entos e rumos magnétícos: cento e
~oventa e oito metros (l98m) , setenta
e oito graus nordeste (78Q NE); cento
e quarenta e quatro metros <l44m) ,
vinte graus e trinta minutos sudeste
(20930' S!I:); duzentos e sessenta e
três metros (263m), quarenta e seis
graUS e trinta minutos sudoeste sudoeste (46Q30' SW); cento e quarenta
e "dois metros (142m) , setenta e um
graus' noroeste (71 Q NW); duzentos e
trinta e· oito metros (238m) , treze
" graus nordeste (139 NE); o sexto e último .lado é o segmento retilíneo que
une. a extremidade do Q,uinto lado,
descrito, ao vérbíce de partida.
"Parágrafo único. A execução da
'presente- autorização fica sujeita às
estipulações, do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3 de 30 de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será. uma' via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de tre,
zentos cruzeiros (Cr$ 300). e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
A~:t. 39 Revogam-se as disposições
em contrário. "
Brasília 19 de dezembro de 1966;
145\1 da Independência e 789 da' Re
publica.
N

MauTQ Thibau

DEZEMBRO DE

DE

19

lE) .

Parágrafo único. A e x e c li ç o da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de J.9 de
fevereiro de 1963 e "da Resolução número 3 de 30 de abril de !965•. da Cemíssào Nacional "de E-nergia Nuclear.
Art. 29 O título da autcrizacào de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, p a g a r á a taxa de
quatrocentos cruzeiros (Cr$ 4ü'Ü) e
será válido por dois (2) anos a con'tal' da data da transcrição no livro
próprto de" Registro das' Auuonzaçôea
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Hrasilia; 19 de dezembro de 1966;
;145'1 da Independência e 789 da ReM
pública.
ã

H.

CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 59.786 DEZEMBRO DE

DE

19

DE

1966

DE

1966

Autoriza a ciàaàil oraeuesro Joaquina Fontomini Stuber a pesq11.isa"r
apatita e baritina, no municuno de
Ribeira, Estado ge São Paulo.

o

tadc de São Paulo, numa área de
quarenta hectares (40 ha) , delimitada por um retângulo, que tem um
vértice na barra do ribeirão das Oaveiras no rio Itapírapuâ e os .ccos
divergentes desse vértice, têm os segumtes comprimentos e rumos verdadeiras: quatrocentos metros (400 m) ,
sul (S); mil metros (l.000 fi), este

Autortza Itapetinga Agro Irsiustríat
S. A.: a pesquisar caíeário, argila e
ecneetd.a: no municipio de taçes, Estado do Rio Grande do Norte,

H. CAS"TELLO BRANcq

DECRETO N9 59.785 -

389

ExECUTIVO

Presidente da República, usando

da àtrfbuíção que lhe confere o ar-

tigo 87, nv I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei nv 1.985," de 29
de janeiro dê lNO (Código de Mínas) ,
decreta:
Art. 1Q Fica autorizada a cidadã
brasileira Joaquina Pontanlní Stuber
a pesquisar apatíta e baritlna, nu
terrenos de propriedade de <edro joarreirada Silva e sua mulher, no lugar
denominado Itapírapuã, dtstrtto de
Jtapírapuâ, município de Ribeira, Es-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da, Constdtuíçào.e nos
termos do Decreto-lei no 1.985, 6e29
de janeiro de 194<0 (Código de Minas),
decreta:

Art. 1'? Fica autorizada' a Itapetmga Agro Industrial S. A. a pesquisar
caícárío, argila e scheelíta em terrcnos de sua propriedade DO lugar denominado Serra do Feiteíceiro, dístrtto e município de Lages, estaco do
Rio Grande do Norte; numa área de
trezentos e' doze hectares e sessenta
e cinco ares (312,65 nar. delimitada
por um poli gano irregular, que tem
vértice a seiscentos e vinte -e cinco
-metros (625 m) , no rumo verdadeiro
de setenta e seis graus nordeste (769
NE), do açúde localizado à 'margem

Continue aqui>
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da rodovia BR-l1 - Natal - Lages
e os lados a partir dôsse vértice cs
seguintes comprimentos e rutnas Vf::rdaneíros: mil duzentos e dezesseis
metros e vinte centímetros 0.216,20
rm , setenta e seis graus nordeste (769
NE); mil novecentos e trinta. e cínCo metros (1. 935 mj , vinte e sete

DECRETO N9 59.787 - DE 19
DEZEMBRO DE 1966

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Rober..
to Gaspari'ni a pesquisar diato1nita
no município de campos, Estado' dó
Rio de Janeiro.

graus sudeste (279 SE); cento e vin-

O Presidente da República, usando
te metros (120m), setenta e cinco
da atribuição que lhe confere o ártf..
graus nordeste (75t:! NE); cento e cingo 87,n9 I, da constituição e 110S
qüenta e dois metros (152m) , setentermos do Decreto-lei nc 1.985, de-29
. ta e dois graus quarenta e quatro míde janeiro de 1940 (Código deMi..
nutos sudeste (729 44' SEl; cento e
nas), decreta:
oitenta e seis metros (l86m-), vinte e
um graus cinqüenta e quatro mmutos
Art. 19 Fica autorizado o cidadâo
brasneíro Roberto Gasparíní a pes..
sudeste (219 54' SE); duzentos e vinte e dois metros (222m), quarenta e
quisar díatomíta, no leito e margens
nove graus vinte e noveninutQg supúmícas da Lagoa de Cima, do d0Y.ll..
. doeste (499 .. 29' SW).; mil e oitenta €
mo do Estado do Rio de Janeiro, ais..
três metros (l.083ml, vinte e quatro
trtto de Morangaba e Ibiticca, mum,
cipío .üe Campos, Estado do Riu' de
graus quarenta e dois minutos sudoaeneiro, numa área- de trezentos e
este (249 42' SW); duzentos e quinze
metros (215m),· trinta e dois graus
noventa e dois hectares e dezoito
vinte e três minutos noroeste (329 23'
ares (392,18 ha) , delímítada por um
pougono írreguíar, que tem um vér'NW) ; trezentos metros (300m), seienta e cinco graus trinta e sete, minutos
tícc na confluência dos rios Urubu e
sudoeste (759 37' SW)· novecentos e
Imbé e. os lados a partir desse vértice,
oitenta metros (980m)', rreze graus
'Os seguintes comprimentos e rumos
vinte e três minutos noroeste (l3Q 2-3,'
magnéticos: trezentos e oitenta me'N'W); cem metros (100m) , trinta e
tros (380 m) , oitenta e cinco graus e
trinta minutos nordeste (859 30' NE);
cinco graus noroeste (359 N\i'il): seisoitocentos e trinta metros (830 m) ,
centos e quarenta metros . ~64Gm), setenta e um graus ~ trinta e : sete misetenta graus trinta minutos sudeste
(709 30' SE); quinhentos e vmta me..
nutos sudoeste (719 37' SW). O últros (520 m) , cinqüenta e dois graus
timo lado da poligonal é o alinhanordeste (529 NE); setecentos e
mento retilíneo que une a extremiventa metros (790 m) , oitenta graus
dade do penúltimo lado acima descritrinta mmutqs nordeste (8D9 30' NE);
to e o vértice de partida.
setecentos e setenta metros 070. m) ,
Parágrafo, único. A e x e c u ç o. 'da
oitenta e dois graus sudeste (8211 SE);
. presente autorização' fica sujeita às
setecentos e vinte metros (720 rm.,'
estípuíaçôes do Regulamento- aprovasetenta e nove graus e trinta mínudo pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
tos sudeste (799 30' SE); mil metros
tevereíro de 1963 e da Resolução nú(1.-000 m) , dezessete graus e trinta
mero 3 de 30 de abril de 1985, da Ccmmutos noroeste (17(1 3'Ü' NW); mil
mtssâo Nacional de Energia Nuclear.
cento e trinta metros (1.13'0 m) , quaArt. 29 O titulo da autorfzaçào de
renta e seis .gtraus e trinta minutos
pesquisa, que será uma via autêntica
noroeste (469 30' NW); seiscentos e
deste decreto, 'p a.g a r á a, taxa de
três mil cento e trinta cruzeiros .... "sessenta metros (660 m) , setenta e
sete graus noroeste (779 -rwi : mil e
(Cr$ 3.13{) e será válido por dois (2)
vinte metros (1. {)20 mj , cinqüenta e
anos a contar da data da transcrição
cinco graus, e trinta minutos sudoesno livro próprio de Registro das Aute (559 30' SW); setecentos e noventorizações de pesquisa.
ta metros (790 m) , vinte e seis graus
Art. 39 Revogam-se as díspostções
sudoeste (269 SW); o décimo segunem contrário.
'do e último lado é o segmento retílíBrasilia, 19 de dezembro de 1966;
neo que partindo da extremidade do
1459 da Independência e ~'8Q da Re'décimo prrmeíro lado descrito var ao
pública.
'Vértice de partida.
R. CASTELLO BRANCO
Parágrafo único. A e x e c 11 ç fi o da
Mauro Thibau
presente autorízação fica aujeíta às

no-

â
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estipulaçõeS .do Regulamento, aprova'do' pelo Decreto -nc 51. 726, de 19 de
1evereiro de 1963 e da. Resolução núroéÍ'b 3 de 30 de abril de 1955; da CorniSsào Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2'? O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, p a g a r á a taxa de
'três mil novecentos e trinta c-ueeiros
.ccrs 3.930) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no, livro próprio de Registro .das Autorizações de Pesquísa,
Art. 3" Revogam-se as 'dtspostçôes
em' contrário.
nrasíue, 19 de dezembro de 1966;
~145Çl da Independência e 78'? 'da. República.
. "
H. CA5TELLO J5RANCO

Mauro Thibau

DECRETO

NQ

59.788 - DE 1"9
1966

DE

DEZEMBRO DE

Autoriza o cidadão brasileiro Roberto
Gasparini a pesquisar :diatomita, no
município de campos, Estado do
Rio de Jomeiro,

o Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos sermos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1910 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o 'cidadão
brasileiro Roberto Gasparmt a pesquisar diatomita, no leito e margens
públicas da Lagôa de Cimo. do domínío no Estado do Rio de Janeiro, distrito de Morangaba e Ibttccca munícípio de Campos, Estado do Rio de
Janeiro, numa, área de trezentos e
noventa e seis hectares e setenta ares
(396,70 ha) , delimitada por um polígano irregular, que tem um vértice a
cento e dez metros (110m), no 'rumo
magnético de quarenta e nove graus
~a trinta minutos noroeste (499 30'
NW) ; . do canto noroeste (NW) da
Igreja de Santa Rita e os lados a partir desse vértice. os seguintes .comprtmentes e rumos magnéticos:setecen.: tos e setenta metros (770' m) , sessenta e dots graus sudeste (629 SE); oitocentos' e sessenta metros (860 m) ,
oitenta graus nordeste (809 NE)' mil
oitocentos e quarenta metros .'.....
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(1. 840m), dez graus e trinta minutos
nordeste (109 30' NE); novecentos e
oitenta metros. (980 m) , sessenta e
cinco graus noroeste (65'? NW); novecentos e sessenta metros (960m), vín.,
te e sete graus e trinta minutos sudoeste (279 30' SW); novecent-os e
cinqüenta metros (950 m) , sessenta
e oito graus e trinta minutos noroeste
(689 30.' NW); novecentos e oitenta
metros (980 m) , trinta e um graus
sudoeste (319. SW); o oitavo e último
Lado é o. segmento' retilíneo que partindo da extremidade do sétimo lado
descrito vai ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento' aprovado
pelo Decreto no 51.726, de 19 de revereiro de 1963 e da Resolução ne 3,de
30 -de abril de 1965, da Comissão Nacion!il. de Energia Nuclear.
Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica.
dêste Decreto, pagará a taxa de três
mil novecentos e setenta cruseíros
.Cr$ 3.970) e será válido por dois (2)
anos, a contar da data da transcrição no livro próprio de Registro das
Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1966;
145" da. Independência e 789 çlia Repú;
blica.

H. CASTELLo BRANCO

Mauro Thtbau

DECRETO NQ 59.789 - DE 19
DEZEMBRO DE 1966

DE

Transfere da Prefeitura Municipal de
Itapecerica para Centrais Elétricas
de Minas Gerais S. A. co-zcesséo
para distrjbuir enerçic elétrica,

O Presidente doa República, usando
da atribuição que lhe confere n arü,
gc 87, inciso I, da Constituição e nos
têrmos do artigo 150 do Código de
Águas (Decreto n.c 24.643, de 10 de
julho de 1934) decreta:
.Art. 1.9 Fica transferida para Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A.
a concessão para distribuir energia.
elétrica no Municipio de Pedra do
Indaíá, Estado de Minas Gerais,'. de
que é titular a Prefeitura de Itapece-
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fica por fôrça do manifesto registrado

na Divisão de Águas do, Departamento Nacional
sob nv 429.

da

Produção Míner.al,

Art. 2Q Em portarta vdo Mtníatrc
das Minas e Energia, após a aprovação dos projetos, serão determinadas

as caractertstícas técnicas das 1n5:-':3.-

Iaçõea.

Art. 3Q Caducará o presente títrno.
independente de ato declaratório, se a

conessíonárta nã oassínar o contrato
dísomlínar da concessão, dentro elo
prazô uetermmado pelo Mtnístérto das
Mines e Energia.
Art. 49 mste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário,
Brasília, 19, de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Repú,
blica.
H. CASTELLo BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 59.790 DEZEMBRO DE

DE

1966-

19

DE

Retttica o art. 1Q do Decreto número
44.354, de 22 de açoeto de 1958.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere à artigo 87, nv r, da Ccnstdtuíçâo e nos têvmoa do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mínasj ,

tos e rumos verdadeiros: duzentos 'e
noventa e quatro metros. (294m), sessenta e nove graus, quinze minutos.
nordeste (699 15' NE); trezentos e.'ses~
senta e sete metros (367m), quinze
graus e quarenta e cinco minutos noroeste (159 45' NW) ': cmquenta e cinco
metros (55m) , vinte e sete graus qutnze minutos sudoeste (27Q 15', SW)·
"quarenta e dois metros (12m), cin:
. . qüenta graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (5'ÜÇl 45' SW) sessenta.
e três metros (63m) , oitenta e quatro
graus sudoeste (849 SW); cento e cinquenta e quatro metros (154m) , se~'
tenta e nove graus quarenta e cinco
minutos noroeste (79Q 45' NW); quatrocentos e quatorze metros (414m)
I treze
graus quinze minutos sUdest~
(139 15' SE). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 2-8
do Código de Minas e dos artigos 32,
33, 34 e -suas alíneas, além das setguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Art. 2Q A presente retificação do
decreto não fica sujeita ao pagcmento da taxa prevista pelo Código' de
Minas e será transcrito no livro próprio de Registro dás Autorizações de
Lavra.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 19' de dezembro de 1966;
145Q da Independência e 789 da.., Repú,
blica.

decreta:
Art. 1Q Fica retificado o art. 1<!
do Decreto número quarenta e quatro
mil trezentos e cinqüenta e quatro
(44.354), de vinte e dois (22) de ,>
agôsto de 1958, que passa a ter a Sêgutnte reôaçâc: Fica autorizada a
Cia. de Cimento Porbland Barroso,
cessionária de Teixeira Guimarães &
Cia., a, lavrar calcário em terrenos
de sua propriedade, no imóvel Fazenda Ribeirão de Elvas, distrito e-mu-:
níctpio de Prados, Estado de Minas
Gereis, numa área de nove hectares
e sessenta e oito ares (9,68 ha) , delimitada por um .pclígono irregular
que têm um vértice a mil cento e se"tenta metros (1. 170m) , no rumo verdadeiro quarenta graus e quarenta e
cinco minutos nordeste (40Q 45' NE);
da. confluência do"córrego do Ribeirão
com o rio Elvas e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprímen-

H. CASTELLo BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 59.791 DEZEMBRO DE

DE

19

DE

1966

Autoriza o cidadão brasileiro Artnur

unrmr

toetatce,

no municvpic de Paulista de' Pernambuco.

Estado

Herman Lunaaren a

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 9 a.í-tígo
87, nv I," da Constituição e n05 termos do Decreto-lei n~ 1.985, de r~9 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cídedão
brasileíro Arthur Herman Lundgren

a lavrar fosfatos, em terrenos de con-
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ínío da propriedade Jaguaríbe,
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tras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas nes.;
te decreto.
dPaulista
e Abreu de LIma, muni8
Parágrafo único.
A execução da
dpiO de paulista" no Estado de Per~
múnbucO, n~ma ar ea de trezentos e presente autorrzaçâo fica sujeita às
. essenta e três hectares noventa e otto estipulações do 'Regulamento aprcvcdo
pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de fe~res e sessenta centiare~ (363,9360
vereiro de 1963 e da Resolução nc 3,
}la), delimitada por J.!ill. polígono Irreguiar que tem um vértice a trezentos de 30 de abril de 1965, da Comissão
e cinqüenta metros (350 m) , no rumo Nacional de Energia Nucleer .
verdadeiro sess~nta e cinco graus e
Art. 29 O concessionário da autorivinte e nove minutos nordeste ".....
zação fica obrigado a recolher aos' co(65q 29' NE), do marco quilométrico
fres públicos, na forma. da lei, CS 1.l'ic1ezenove (Km 19) doa rodovia B~.
bUt03 que forem devidas 1. Uníâo. ao
11 - João Pessoa - Recife e os iados
Estado e ao Munícípío, em cumpria partir dêsse vértice, os segu:nte3 mento do disposto no art. 63 co Códicomprimentos e rumos verdadeiros:
go de Minas.
dois mil trezentos e sessenta e dois
Art."" 39 Se o concessionário da aumetros (2.362 m) , sessenta e sete
graus e cinqüenta e nove minutos su- torização não cumprir qualquer nas'
deste (67° 59' SE);. novecentos e se-, obrigações que lhe incumbem a' autode lavra será declarada cadutenta e nove metros (979 m) , vinte e rrzacâo
ca ou nula, na forma dos aa-tágus 37'
um graus e quatorze minutos nordeste
e 38 do Código de Minas.
(215' 14', NE); setecentos e quarenta
Art. 49 As propriedades vizinhas.
metros (740 m) , sessenta graus e cinestão sujeitas às servidões de solo e
qüenta e nove minutos nordeste (609
subsolo para fins de lavra, na forma
59' NE); duzentos e noventa e nove
metros (299 m) , sessenta e quatro dos artigos 39 e ,40 do Código de Migraus e vinte minutos noroeste (64:9 nas.
Art. 59 O concessionário oa eutort20' NW); quinhentos e trinta e cinco
metros (535 rm , seis graus e vinte zaçao será fiscalizado pelo Departa9
menta Nacional da Produ!:aoMiJ,1eral
minutos noroeste (6 20' NW); trezentos e oitenta e oito metros (388 m) , e gozará dos favores discrimínaôcs 110
art. 71 do mesmo Código.
trinta e quatro graus e vinte minutos
noroeste (34 9 20' NW); trezentos e
Art. 69 A autorização de lavra terá
noventa metros (390 m) , cinqüenta e por titulo êste decreto, que será
seis graus e sete minutos sudoeste (569
transcrito no livro próprio de Reglstro das Autorizações de Lavra, após
07' SW); trezentos e quinze metros
(315 m) , onze graus e sete minutos
o pagamento de. taxa de sete mil dusudeste (119 07' SE); duzentos e no- zentos e oitenta cruzeiros (CrS í. 230) .
venta e um metros (291 rm , sessenta
Art. 79 Revogam-se as disposições,
e sete graus e treze minutos sudoeste
em contrário.
(6'79 13' SW); setecentos e oitenta e
Brasília, 19 de dezembro de ,.<'96S;
seis metros (783 mj, sessenta e quatro
145° da Independêncía e 73° da Repúgraus e um minuto noroeste (64 9 01'
blica.
NW); duzentos e trinta e um metros
(231 m) , setenta e três graus e trinta
H. CA8T'ELLO BRANCO
e seis minutos sudoeste (739 36' SW) ;
Mauro T hibau
quatrocentos e cinqüenta metros (450
mj , dois' graus e quarenta e, sete' miDECRETO N9 59.792 - DE 19 DE
nutos sudoeste (29 47' SW).; oitocanDEZEMBRO DE 1966
tos e sessenta e chico metros (865 m).
sessenta e três graus e quarenta e
dais mmutos vnoroeste (639 42'· NW) , Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Matarazzo Júnior a pesquisar
O último lado da poligonal é o aliágua mineral no muniCípio de San:
nhamento retilíneo considerado entre
ta 'Rosa de Vite1"bo, Estado de São
a extremidade do penúltimo lado aciPaulo,
ma descrito e o vértice de partida.
Esta autorização é outorgada mecüanO Presidente da República, usanôote as condições constantes' do parágrato único do art. 28 no. CÓdIgO de da atribuição que lhe confere o artigo
Minas e dos artigos. 32, 33, 34. e SU?S 87, nc I, da Constituição e nos têrmos
ôo Decreto-lei no 1. 985, de 29 de ja~·
alíneas, além das seguintes e de ou"Q

DO

fti~,r denominado JagU:lrl~e, dístrttos
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neiro de 1940 (Código de Minas). de-

'treta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Prancísco-Matarazzo Júnior
a' pesquisar água mineral em terrenos

de sua propriedade no imóvel denominado Fazenda

Amália, distrito e

município de Santa Rosa de vrterbo,
Estado de São Paulo, numa área de
trinta e dois hectares (32 haj , deli-

mitada, por um retángurc, que tem um
vértice a cento e quarenta e oito metros (148 m) , no rumo verôadeíro de
dois, graus trinta e nove minutos nordeste (29 39' NE), do marco quilométrico dezoito (Km . 18), da Estrada etc
Ferro da oía. Mogíana que liga as

localidades de Santos Dumcnt _ Ca.juru e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e ru-.
mos verdadeiros: oitocentos metros
<SOO m) , cinqüenta graus dez mtnutos
nordeste (50 9 10' NE); quatrocentos
metros (400 m) , trinta e nave graus
.cínqüenta minutos noroeste (399 50'
NW); oitocentos-metros (800 m) , em,
-qüenta graus e dez minutos sudoeste
<509 10' SW); quatrocentos metros
(400 m) , trinta e nove graus cinqüenta minutos sudeste (399 50' S~).
Parágrafo único. A execução da
_pres'ente .autortzaçâo fica sujeita às
estipula..ções do Regulamento aprova.,
"do pelo Decreto nv 51. 726, de 19 .de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de a-bril G..8 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 o titulo da' autorização de
pesquisa,' que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de tre.,
sentes e vinte cruzeiros (Cr$ 320) e
será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no üvrn
próprio de Registro das Autorizações
ôe- Pesquisa.
AÍ"t. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 19 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 78l) da República.
H. CAsTELLO BRANCO

87, nc I, da Constituição e nos têrh1Q~
do Decreto-Ieí nv 938, de 8__ de dezeUl~
bro de 1938, decreta:

Artigo único. E' co-ncedida à Ma"togrossense Turismo Matotur S. A
constituída por assembléia de 29 d~
abril de 1965, arquivada sob ns 1,053
, na Inspetoria Comercial do Estado de
Mato Grosso, com sede na cidade de
Cuiabá. autorização para funCionar
como empresa de, mineração, ficando
obrigada a cumprir in:tegralmente o
que dispõe o § 39 do art. 61, do Decreto-lei 2.627, de 26 de setembro de
,1940 e demais .regulamentos em vigor
ou que venham e. vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 19 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Re..
pública.
H.

CASTELLo BRANCO

M a.uro Thibau

DECRETO

NI" 59.794 -

DEZEMBRO DE

DE 19 DE

1966

outorga à Companhia Estadual de
Energia Elétrica do Estado do Rio
Grande do Sul concéssão para diStribuir energia elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o ,...rtigo
87-, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 59 do Decreto-lei
número' 852, de 11 de novembro de1938 e do artigo 89 do Decreto-Ieí número 3.763, de 25 de outubro de lS41,
decreta:
Art. te E' outorgada à Companhia
Estadual de Energia Elétrica do Batedo do Rio Grande do Sul concessão para dístríbuír energia elétrica no
.Munícípio de santo Cristo. Estado do
Rio Grande do sul, ficando autorizada a construir os sistemas de transmissão e de díspriburçãc que se ríae- .
rem necessários.
Mauro Thibau
parágrafo único. Em portaria dó
DECRETO N9 59.793 - DE 19· DE
Ministro das Minas e Energia, após a
DEZEMBRO DE 1966
aprovação dos projetos, serão d-eterminadas 'as características técnicas das
Concede à
Matogrossense Turismo . ínstalaçôes.
Matotur S. A., autorização paw
Art. 2\1 A concesslonárra deverá safuncionar como emprêsa de mineração.
'
/" tisfazer as seguintes .exígêncías:
O Presidente da República, usando
1 - submeter à aprovação do Mf'da atribuição que lhe confere o artigo
nístro das -Minas e Energia, em três
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{s) vias, dentro; do prazo de cento e
oitenta (lB(~) dl~S a contar da data
da publicaçao deste decreto, os estudos projetos e orçamentos relativos aos
sistemas.mie transmissão e distribuição.
.,.
II - Assrnar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados. da publicação
do despacho. da apr?v~..,ção da resl?ectiva minuta. pelo Míntstro das Mmas
e lilflergia.
II1: r-: Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem aprovados pelo Ministradas Min'3.S e Energia, executando-as 'de -acôrdo com os projetos aprovados e as modificações _que forem
autorizadas.
parágrafo únrco. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e
Energia.
.
Art: 3º As tarifas de romecímento
de energia elétrica serão fixadas e re~
vistas trienalmente pelo Departamento Nacional de -Aguas e Energia com
aprovação do Ministro das Minas e
, Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo .de trrnta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e ínstarações . que, no
momento, existirem em função 'exclusiva e permanente dos serviços. COncedidos reverterão à União.
Art. ,69 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionana
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artrgo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vígêncía
da concessão, entendendo-se, se não o
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 ltste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Brasília, 19 de dezembro de 1966;
145Q da Independência e 789 da República.
H., CASTELW BRANCO

M a1trO Thib"au

DECRETO NQ 59.795 - DE 19
DEZEMBRO DE 1966
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DE

Declara àe utilidade pública, para fins.
de desapropriação ou constituiçao
de servidão, em favor da Rio Ligh-t
S. A. Serviços de Eletricit'"ade
- faixa de terra 'Situada no Estado da Guanabara, e dá outras p1·0-

ouiéncuis,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, no t, da' Constituição e nos têrmos
do art. 151., letra "C", do Código ,de
Aguas, e na conformidade do Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei nc 2.786, de 21 de
maío de 1956, decreta:
Art. 19 E' declarada de 'utilidade /
pública, para fins de desaproprtaçâo
ou constituição de servidão, em favor
da Rio Light S.A. _ Serviços de Eletricidade - a faixa de terra situada
no Estado da Guanabara, defímda no
art. 2'" dêste decreto, destinado à passagem de" linha de transmissão que
se estenderá desde a tôrre nc 26 da
linha de transmissão Guandu-Campo
Grande, até a Estação de BOmbeamento do Lameírâo, a que sé refere o
Decreto nv 57.981, de 11 de março de
1B66.

Art. '29 A faixa de terra referida
no artigo anterior, compreende as
áreas constantes das' plantas aprovadas pelo ,Ministro das Minas e Energia, conforme os projetos apresentados no processo DNAE 1.796-66, situadas no Estado da Guanabara, definidas e descritas pelos seguintes trechos:
Com uma .largura de 30' (trinta)
metros, e um eixo' repartindo a faixa
em 2 (duas) partes iguais, desenvolve-se, partíndo do centro da tõrre número 26 (vinte e seis) da linha de
transmissão Guandu _ Campo Grande, percorrendo .2573,50 f i .doís mil,
quinhentos e setenta e três metros e
cinqüenta centtmetros) , com azimute
de 779 04'· SE '(setenta e sete graus e
quatro minutos), findo o qual, se dá
uma deflexâo de 169 09' (dezesseis
graus e nove minutos) para direita,
percorrendo o trecho seguinte de ....
843,50m (oitocentos e quarenta e três
metros e cinqüenta centímetros) , com
azimute de 609 55' SE (sessenta graus
e cinqüenta e cinco minutos), findo
o qual se dá uma deflexâo de 529 53'
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(cinqüenta e êrois graus e cinqüenta
Art. 59 l!:ste decreto entra em .víe três minutos) para esquerda, per-. gor na data de sua publicação, revo.
correndo o trecho seguinte de 223,OOm gartas e as disposições em contrârio.
(duzentos e vinte e três metros) com
Brasflta, 19 de dezembro de 1966'
azimute de 169 12' NE (dezesseis graus
1459 da Independência e 739.iêla Eepú~'
e doze minutos), findo o qual se dá
bltca.
uma deflexào de 399 27' (trinta e nove
graus e vinte e sete. minutos) nera esH. CASTELLO 'BRANCO
querda, percorrendo o trecho seguinte
Mauro Thibau
de 137,75m (cento e tríntc e sete metros e setenta e cinco centímetros)
DECRETO N9 59.'796 - DE 19 DE
com azimute de 269 45' NE (vinte e
DEZEMBRO DE 19,66
o
seis graus e quarenta e Cinco minutos) , findo o qual, se dá uma deflexâo

de 339 40' <trinta e três graus e quarenta minutos) para esquerda percorrendo o último trecho de 33,25m
(trinta e três metros e vinte e cinco
centímetros), COm azimute de 69 55'
NW (seis graus e cinqüenta e cinco

Concede a Argilas Clay S.A. autort-:
zaçâo para funcionar coma emp-rêsa
de mineração ..
O Presidente da República, usandoda atrfbuíçâo que lhe confere o artigo
87, no I, da Constdtulção e nos têrmos
do Decreto-lei no 938, de 8 de dezeenbrc de 1938~ .decreta:
Artigo único. ]: concedida a Argilas.
Olay S:A" constituída por Assemnléía
Geral de 3 de dezembro de 1957, arquivada sob ns 127.425, na Junta Oomercíal do Estado de São Paulo, com
sede na cidade de São Paulo, autorização para funcionar como empresa
de mineração, ficando obrigada a
cumprir integralmente o que dispõe o
§ 3Q , do art. 61, do Decreto-lei número
2.627, de 2õ de setembro de 19'40 e de~
mais regulamentos Em vigor ou que.
venham a vigorar sõhre o objeto desta autorização.
.
BrasílÚt, 19' de dezembro de 1966;
1459 da' Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

mínutoa.j
Art. 39 Fica a Rio Líght S.A.Serviços de Eletricidade - autorizada
a promover, na forma da legislação
vigente, com -seus próprios recursõs,
a desaproprtaçâo QU constituição ôa
servidão, da área definida no artigo
anterior.
Art. 4'?Quando não rõr necessário proceder-se à desapropriação do
domínio pleno, fica reconhecida a
conveniência da constituição de servidão necessária em favor da. Rio
Light S.A. - Servtçós de Eletricidade,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído àiemprêsa concessionária de praticar tocos os atos
de construção, operação' e manutenção da mencionada linha d~ transmissão e de linhas telegráficas ou. telefônicas auxiliares, bem corno suas
Mauro Thibau
possíveis alterações Ou reconstruções,'
sendo-lhe assegurado,ainda, o acesso
DECRETO N9 59.797 - 'DE 19 DE
à área da servídào através _do prédio
DEZEMBRO DE 19'66
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
Autoriza o cidadão brasileiro Francis§ 19 Os proprietários das áreas de
co Augusto werner Filho a pesqueterra atmgroas pelo ônus, Ilmítafâo o
sar calcário no Municipio de Vidaluso e gôzo das mesmas ao que .Iôr
Ramos, Betada de Santa Catarina .
. compatível com a existência da servidao, abstendo-se, em oonseqüência.i.da
O Presidente da República, usando
pratica, dentro das mesmas, de quara,
quer atos que embaracem ou causem da atribuição que lhe confere o artigo
87, nv I, da Constituição e nos têrmos
danos, incluídos entre êles os de erguer construções ou fazer plant~:"')~s do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro de 1910 (Código de Míriasô , dede elevado porte.
creta:
§ 29 Fica a expropriante autortzada
a se ímitir provlsõrlamente na posse
Art. 19 Fica .autonzado o cidadão
do que couber, na conforrmdade do brasileiro Francisco Augusto Werner
art.' 15 do Decreto-lei no 3.365,. de 21 Filho' a pesquisar calcário em "terrenos
de junho de 1941, alterado pela Lei de sua propriedade rio lugar denominado Vargem pequena, distrito e munc 2.786, de 21 de maio de 19fi5.
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nlcípiode Yidal Ramos, Estado. de
DECRETO N9 59.793· ~ DE 19 DE
Eanta Catan!1 a ,.. numa área de' CInco
DEZEMBRO DE 1966
bectares e cmqüenta ares (5,50 ha) ,
delimitada por um polígono irregular,
Auto1'iza o c i d a dão brusüeiro r.ino
ue tem um vértice a mil cento e noAbel a pesquisar areia quart:c.;o.'w no
'~enta metros (1. 190m) ~ no rumo magmunicilJio de Peruioe - eetoao ae
nético de sessenta e tres graus e trmSão Paulo.
ta minutos noroeste (639 30' NVn do
canto noroeste (NW) da ponte sôbre
o Presidente da República, usando
.o ribeiráo do Ouro, na estrada de roda àtrnnnçáo que lhe confere o ardagem jgrusque- Vidal Ramos e os latigo 87, nv r, da Constituição e nos
dos' a partir dêsse vértice, os seguintes
termos do Decreto-lei nv 1.885, de 29
comprimentos e rumos enagnétícos:
de janeiro de 194{) (Código de Mlcento setenta e um metros e oitenta
nas), decreta:
centímetros 071,80m), quarenta e
.quatro graus e trinta minutos nordesArt. 19 Fica autorizado o cíâadàc
9
te (44 3'0' NE); trezentos oitenta e
orasneíro Lírio Abel a pesquisar areia
oito -netros (388m), setenta e nove
quartzosa em terrenos de propriedade
graus e dez minutos noroeste (799 10'
da Mitra Díocesana de Santos e LE;B.O
..NW); oito metros e vinte centímetros
Benedito de Araújo Novais, localiza(8 20m), quarenta graus - quarenta, e
dos bem em frente à Estação de Tasete minutos sudoeste (409 47' SW);
mguá, no distrito e município de Petrinta e três metros e trinta, centimetros (S3,SOm), trinta e seté graus e' ruíbe, Estado de São Paulo, numa
área de quatrocentos e ottent..a e cinvinte e um minutos sudoeste (379 21'
co hectares e vinte e sete ares (485,27
SW); quarenta e um metros e vinte e
na) , dehmítada por um quadrilátero
cinco centímetros (41,25m), quarenta
e um graus e cinqüenta e 'seis minuque tem um. vértice no alinhamento
tos sudoeste (419 56' SW) ~ quatorze
lado norte (N) da linha' ca. Estrada
metros e sessenta centímetros
d'~ Ferro gorocabana, ramí:t13antos04,6Qm), quarenta e quatro graus e
.Juquiá, à. cento e oitenta e cinco
vinte e oito minutos sudoeste (449 28'
metros (1H5m) , sobre tal e.línhamenSW); cinqüenta e sete metros (57m) ,
to, na direção de quemr se dirige paquarenta e nove graus e quarenta e
ra Peruíbe, do quilômetro .cento e sesum minutos sudoeste (499 41' SW);
senta e seis' (Km 166) dessa ferrovia,
.dezessete metros e oitenta centímetros
e os lados são assim definidos: o priC17,8úm), quarenta e oito graus e t,ril1meiro (19) lado é um segmento ratíta e cinco minutos sudoeste (489 35'
üneo, com cinco rml cento e crmta
SW); o nono (99) e último lado é o
metros (5. 130m) ,. que .parte do ponto
segmento retilíneo que partindo da
acima descrito com rumo magnético
extremidade do oitavo (89) lado desde trinta e nove graus e- trinta mtnu-crito vai ao vértice de partida,
tos noroeste (399 30' NW); o segunda
Parágrafo único. A execução. da
(29) lado é um segmento retílíneo
presente autorização fica sujeita às
com novecentos e sessenta metros ,-o
estipulações do Regulamento aprovado
(b'l:iüm), que parte do final do primeipelo Decreto nv 51.726, de 19 de teve(19) lado; com rumo magnético de
reíro de 1963 e da Resolução nc 3, d,e ro
trinta e cínco graus' e trinta minutos
30 de abril de 1965, da Comissão Nanordeste (359 30' NE); o terceiro (3°)
tional de Energia Nuclear.
lado é o segmento retilíneo que parArt. 29 o titulo da autorização de
tindo da extremidade do segundo (29)
pesquisa, que será uma via autêntica
lacro, com rumo magnético de trinta
dêste Decreto, pagará a taxa de tree nove graus e trinta minutos sudeste
zentos cruzeiros (Org 300) e será vá(;:199 3U' SE), alcança o alínnamcnto
pardais
(2)
anos
a
contar
da
data
lido
norte (N) da ferrovia; o quarto
da transcrição no livrei próprio de Re- / lado
(49 ) e último .Iado é o trecho, de tal
gistro das Autorizações de Pesquisa.
annnamento. compreendido e111;1'e a
Art. 39 Revogam-se as disposições
extremidade do terceiro (39) Jade e o
em contrário.
inicio do pnmetro (19) lado, acima
descrito.
Brasília, 19 de dezembro de 196-6;
1459 da Independência €i 789 da Reparágrafo único. A e Xe cu ç a o da
.pública.
presente autorização f i c a .sujeita às
esttpuíaçoes do Regulamento aprovaH. CASTELLO BRANCO
do pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
Maurc Thibau

Continue aqui>
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fevereiro de 1963 e da Resolur;âa número 3, de 30 de abril de 1965, da Co-

missão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorízaçàc ele
pesquisa, que será -uma via aut..êntãca
deste decreto, pagará a taxa de quatro mil oitocentos e sessenta cruzei-

ros (Cr$ 4.860) e ser a válido por dois
(2) anos a contar da data da trans-

crrçào no livro próprio de Registro das

Autorizações de Pesquisa ....
Art. 39 Revoga...m -se as disposições
em eo-rtràrto.
Brasília, 19 de dezembro de 1966;
1459 da Independência -e 789 da Repúbnca,
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 59.799 -

DE 19 DE

DEZEMBRO DE 1966

Autoriza o c i d a dão brasileiro Ltno
Abel a pesquisar areia _quarí.zosa no
municipio de Perusbe, EsradQ uc
São Paulo.

quinhentos e. trinta e cinco metros
(535 m) , quarenta e oito graus e' c' '~';
qüenta minutos sudoeste (48°5{)' sw~:',
o quarto Iado e o segmento retilin~'
que partindo da extremidade do ter':"
cetro lado, com rumo ~agnétlcode
. trmta e nove graus e trínta lUi1l11tos:
sudeste (39930' SE), alcança o an-:
nnamento lado norte (N) da ferrOVia'.
o quinto e último lado é o trecho d~
annnamento citado, compreendido en;
tre a extremidade do quarto lado e -o.'
inicio do primeiro lado acima descrito.
,parágrafo úníco. A e x e c u ç a o da.
presente autorização f i c a sujeita as.
eatípuraçôes do Regulamento aprova.
do _pelo Decreto no 51. 726, de 19 de.
reveretro vde 1963 e da Resolução nu-.
mero 3, de 30 de abril de 1~65, da CDmissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de -.
pesquisa, que será uma via autêntica,;..
deste decreto, pagará a taxa de quatro mil setecentos e oitenta cruzeiros
(CiS 4,780) e será válido Dor dois (2)
anos e contar da data da transcrlçâo
no livro próprio de Registro das Autortzaçôes de pesquisa.
Ar-t , 39 Revogam-se as disposições.
em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1966;
,145 9 da Independência e 789 da Re- PUblica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87,· nv 1, da Constituição e nos
.termos do Decreto-lei nc 1. ::l85, ::le 29
Oe janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brastíeíro Lírio Abel a pesquisar areia
quartaosa em terrenos de propriedade
da Mitra DlOcesana de Santos e Leão
Benedito' de Araújo Novais, no distrito e município de peruíbe, Estado de
São Paulo, numa área de quatrocen-·
tos e setenta e sete hectares e três
ares (477,03 ha)', delimitada por, um
polígono irregular que tem um vértice
no alínhamento lado norte (N) da Unha da Estrada de Fen'o .sorocanana,
ramal Santos-J'uqutá, a cento e'" oitenta e cinco metros <l85 1)1), contados sôbre tal linha, a partir do quilômetro cento e sessenta e seis (Krn ,
16ô)' na direção de Perulbe, e os lados a partir do vértice considerado,
tem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cinco mil cento e
trinta metros (5.130 m) , trinta e nove
graus e trinta mínutos noroesr.e
(~9U~O' NW); quinhentos f! setenta e
CInco metros (575 m) , dezoito graus e
trmta minutos sudoeste (l8'!3{)' SW); .

R. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 59.800 - DE 19
DEZEMBRO DE 1966

DE

Autoriza-a firma Cimento Aratu S,A.
a pesquisar areia quarteoea no Mu-·
nicipio de Simões Filho, Estado siax
Bahia.

O Presidente da República, usando'
da atribuição que lhe confere o artigo8'1, nv 1, da Constdtuíção e nos têrmos.
do Decreto-lei n? 1.985, de 29 .de janeiro de 1940 (Código de Minas), de-.
ereta:
At-t. 19 Fica autorizada a firma Oi-o
menta aratu S.A. a pesquisar areia
quartzosa em terrenos de sua proprdedade no lugar denominado Fazenda
Aratu, distrito e município de êímõesFilho, Estado da Bahia, numa área de
dezesseis hectares e oitenta e cinco

ATOS
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.. -s (16,85' ha), delimitada por um
,tu',e ddláterO, que tem um véstdce a
mil cento e cinqüenta metros
n l~cm) no rumo verdadeiro .de ses(~ilw. c Úés g:rau~ noroeste (6~Q ~),
~ - .cbamll1é ae CImento da Fábrica e
a jados a partir dêsse vértice, os se~
OS jntes comprimen.to? e rumos yerda~
~iros: grezentos e O1tent~ e dOIS me~os (382nü, OItenta e tres graus nordeste (83Q NE), quatrocentos e vinte e
. co metros (425m), dois graus e
~nta minutos noroeste (2930' NW);
trezentos e oitenta metros (380m I,
um grau sudoeste 09 SW); o quarto
.~ últimO lado é o segmento retilíneo
ue une a extremidade do· terc~iro Iad.o descrito, ao vértice d~ partida.
parágrafo único. A execução da pre· sente autorizaçao fica sujeita às esti· pulações do. Regulamento aprovado
· pelo Decreto nv 51.72'6, de 19 de fevereiro de 19-63 e da Resolução nc 3, de
30 de abril de ~f)o6-5, da Comissão NatiOnal de ~ergIa.!{uclear.
Art.2 Q O título da autorização de
pesquisa,que será uma via autêntica
· dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros rOrs 300) e eerá vá-o
lido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio de
"Registro das Autorizações de PeaArt. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilíá, 19 de dezembro de 19ô6;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANdo

q:n

Mauro Thibau

DECRETO N9 59.801 - DE 19
.pEZEMBRO DE 19·66

DE

Declara de utilidade pública a "Associação Instrutora da Juventude Feminina", com sede em São paulo,
Estado de São Paulo.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere .0 artigo
87, item I, da Constituição Federal e

atendendo ao que consta do processo
M.J.N.I. nc 17.129, de 1966, decreta:
Artigo único. 11: declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19 da
, Lei' nv 91, de 28 de agôsto de 1935.
eombínaôo com o art. 1Q do' Regula.';
menta aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, a "Asso-
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cíação Instrutora da Juventude Feminina", com sede em São Paulo, Estadode Bão Paulo.
Brasília, 19 de -dezembro de 1966;
145Q da Independência e 78Q da Re-·
pública.
H.

C;\STELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva

-.-DECRETO N9 59.802 - DE 19
DEZEMBRO DE 1966

DE

Transfere da Prefeitura Municipal de
Paraopeba para Centrais Elétricas'
de Minas Gerais S. A. concessão
para distribU:.ir energia elétrica.

O Presidente da

República~

usando-

da atribuição que .lhe conf-ere o artigo'
87., inciso I, da consttturção. e nos-

têrmos dos artigos 59 do Decréto-Ieí
nv 852, de 11 de novembro de' 1938~

8',\ do Decreto-lei Ii9 3.763, de 25 de
outubro de 1941, e 6° do Decreto-lei
ris 5.764, de 19 de agôsto de 1943. de"
ereta:
Art . .19 Fica transferida para Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A.
a. concessão para distribuir enerats,
elétrica no Muníctpío de Paraopebà,
Estado da Minas Gerais, de que é titular a respectiva prefeitura (em virtude do manifesto apresentado ao Departamento Nacional de Águas e Energia no Processo 1.262-37, de acôrdcCOm o art. 149, do Código de Aguas).
Art. 2'? A. Centrais Elétricas de Mt- .
nas Gerais S.· A. fica autorizada' a,
construir Imha de transmissão e rêde
de distribuição que se fizerem necessáríes à prestação dos serviços concedidos.
Parágrafo único. Em portaria doMinistro das Minas e Energia. após
a aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas,
das instalações.
,
Art. 39 A concesslonárra deverá satisfazer as s-eguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três,
(3) vias, dentro do prazo de um O)
ano, a contar da data da publicação dêste decreto. OS estudos, projetos"
e orçamentos relativos às novas ms-:
talações,
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~I Assinar o contrato disciplinar
<la concessão dentro de trinta (30)
dias contados da publícaçâo do despacho de aprovação da respectiva minuta. pelo Ministro das Minas e Ener-

eía.
m

- Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acõrdo com os projetos
aprovados e com as modificações qUE'
forem autorizadas, se necessàrtaa.
Parágrafo único. Os prazos r-eferidos neste artigo poderão ser prorro-gados por a to do Ministro das Minas
quísa ,
Art. 4(l As tarifas de fornecímento
de energia elétrtca serão fixadas -e
revistas trienalmente pejo Depart.a..
mente Nacional de. Águas e Energia,
com a aprovaçã-o do Ministério das
Minas e Energta.
Art. 59 l1'.ste decreto entra em vigor
na data de sua publicaâo, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1966;
145° . da Independência e 78Q da Re-

pÚblica.,

H. CA8TELLQ BRAN(,'O

Mauro Thibau

mente aos leis e regulamentos etn _ .'.

gor ou que venham a vigorar sôbi.- Vi..

objeto desta: autorização.·

e.b

Brasília, ] 9 de dezembro de 19~
g5° da Independência e 789 da :R 6;.
pública,
eH.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9 59.804 DE
DEZEMBRO DE 1965

1'9

D:!!i

Concede autorização para funciona..
menta de cursos.
.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar tip'o
37, nv l, da Constdtuíçâo Federal e d~'
acôrdo com o disposto no artigo 23. do ,
Decreto-lei nv 421, de 11 de maio de'
1938, decreta:
.
Art. 1Q E' concedida autorização P:l...
ra o funcionamento dos Cursos de
Matemática,' Quimica e Ciências Pí-.
sícas e Brológícas, da Faculdade de
Filosofia, Ciências _e Letras de MOO'j
das Cruzes, no Estado de São paul;.
Art. . 2Q este decreto entra em víece
na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 78l? da Re-

pública.
DECRETO N9 5~. 803 DEZElVIBRQ DE

DE 19 DE

1966

Agua umenu
Radioativa Ltda. autorização para
funcionar como emprêsa ae mtneraçao,

H.

CASTELLo BRANCO

Raymitndo Moniz de Aragão

-Ccmcetie à "Pluma" -

O PreSidente da Repúblrca, usando
«ía atrfbuíção que lhe contere o artigo
87, nc I, da Constituição e tendo em

vista o que dispõe o Decreto-Ieí numero 938, de 8 de dezembro de 1938,
decreta:
Artigo único. E' concedida ã' ".l.-'luma" - Agua Mineral Radioativa Limitada, constituída por contrato 60cíal de 25 de agõsto de 1965, arqurvauc
sob ne 390,132 na Junta Comercial do
Estado de São Paulo, com sede na
cidade de Cotia, autorização para rnn.cícnar como emprêsa de mineração,
.flcando obrigada a cumprir Integral-

DECRETO N9 59.805 DEZEMBRO DE

DE

19· DE

1966

Outor'ga à Companhia Estadual de
Energia Elétrica do Estado do Rio
Grande do Sul concessão para distribuir enerçia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere, oar-·
tigo 87, íncíso I, da Constituição, e
nos termos .do art. 5Q do Decreto:"lei
nc 352, dé 11 de novembro de 1938.
e do art. 89 do Decreto-lei nv 3.763,
de 2,5 de outubro de 1941, decreta:
Art, 19 É outorgada à Companhia
E..stadual de Energia Elétrica do Estado do RiO Grande do Sul concessão
para dístríbuír energia elétrica no
Município de Santo Augusto, Estado
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4t1.1

Art. 7C: f:ste decreto entra em VIgor
Rio Grande do Sul. ficando autooada "a construir 0<:: sistemas de
na data -da sua cubucaçâo, revogadas
as disposições een C?I,tr~1Tio,
~'~nsmissãO e _d~ díszríbuíçâc que se
fizerem necessarros.
Brasíha, 19 .íe -tezemnro de. H16li;
. parágrafo único. Em portaria do
145°' da Independência e 789 da rle
Ministro ~as Minas. e Energia, após
pú~lica,
aproveçac dos projetos, serao deterI-I.CASTELLO BRANCU
~lÍnáda~ as características técníeas dae '\.
.
m.5 tala çQes.
Mauro Thibau
Art. -r- A, concesstonáría.. devera vsat15tLl"Ze;' as seguintes exrgencias.
DECRETO NQ 59',805 - DE 19 DE
1 - submeter- à . aprovação do MlDEZEMBRO DE 1966
n~t, o das Minas e Fnergía, em três
l3) vias, dentro do vraeo de- cento
Amplia a zona de concessão da Come oitenta (130) dias a conta'!' da data
panhia Nacional 'de Energia Bléda pllbli,~ação oesre ceo-eto, os e~t1J·
trica.
rle::: projetos e orça-ri ~:'P:?S 1?14.l1V09
aos s-stesnas de tra.c.nussác e dtstrio presidente da República, usando
l;::1~iJ.(,.
da atribuição que lhe confere o arIl~ Assinar o contrato díscínlitigo 87, inciso I, da Constttuiçào, e
nar da concessão dentro do prazo de
nos têrmos dos arts. 59 do' Decreto-lei
trinta (30) dias, contados da pubunv 852, de 11 de novembro de 1938,
caçáodo despacho da aprovação da
e 89 do Decreto-lei no 3.763, de 25
respectiva minuta pelo Mínístro das
de outubro de 1941, decreta:
Minas, e Energia.
Art. 19 Fica ampliada a zona de
IH - Iniciar e' concluir as abras
concessão da Companhia Nacional de
nos prazos que forem aprovados pelo
Energia Elétrica, mediante a inclusão
Mhiistro das Minas ;;: Energia, exedo .Murúciptc .de Nova Aliança, ESH
cutando-as de acôrdo com Os projetos
tado de São Paulo.
"provados e as modificações, que roParágrafo único.' A energia elétrica
rem autorizadas.
a ser dístríbuída será suprida pela
parágrafo único, Os prazos referiUsina Hídroelétrica do Salto· do Avados neste. artigo poderão ser prorrcnhandava, de propriedade da, Comgados por. ato do Ministro das Minas
panhia Nacional de Energ1a Eletrica.
e Energia.
Art. 29 A concessionária fica auto-:
'Art. 39 As tarifas de tornecímento
rizada a construir os sistemas de
de energia elétrica serão fixadas e
transmissão e de distribuição que se
revistas trienalmente pelo Departafizerem neoessáríos.
mento Nacional de Águas 'e Energia
Paràerafo 'Único. Em portaria du
com aprovação do Ministro das Minas
Nlinist;'o das Minas e Energia:, após
. e Energia.
a aprovação dos projetos; serão nxaArt. 49 A presente concessão vigo- . das ai earacterfstícas técnicas das msrará pelo prazo de trinta (30), <1n05.
talaçôes.
Art. 5Q Findo o prazo da concessão,
Art. 39 A concessionária deverá satodos os bens e instalações que, no
üsraaer us 'seguintes exigências:
momento, existirem em tuncao excrusíva e permanente dós serviços con1 - Submeter à aprovação do Micedidos reverterão à Umâo.
nistro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do. prazo' de cento
Art. 69 A concessionária poderá ree oitenta USO) dias, a contar da data
querer que a concessão seja renovada
do, publicação dêste decreto, os (."I5",Umediante as condições que vierem a
dos, projetos e orçamentos cejat'vos
ser estipuladas.
aos sistemas de transmissão e de disParágrafo único. A concessíonàrta
tribuição.
deverá entrar COm o pt~j,'lu a que se
Il - . Assinar o contrato disciplinar
refere êste artigo ate seio ',6) meses
da concessão dentro do prazo de trinantes de findar o prazo d~ vigência
ta 1.;)0) dias, contados da publicação
da conces-ão entcndenco-se, se c âo
do despacho da aprovação da respec'o fizer, que não pretende a renovativa minuta pelo Ministro das Minas
ção,
e Energia.
d

H
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III - Iniciai- e concluir as obras
nos prazos que- forem estabelecidos
'pelo Mmistro _das Minas' e Energia;,
executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modírtcacões que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos rctertdos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e _jãnergfa.

Art. 49 As- tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão nxadas e
revistas trienalmente pela Divisao de
águas do Departamento Nacional ae
águas e Energia, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 59 :Este decrete entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.

Brasília, 19 de ..ieócm,)[ore1966;
1459 da Independência e 789 da R8pública.
H.

CASTELLO BRANCO

M auTO Thibau

DECRETO N959. 807 - DE 19
DEZEMBRO DE' 1966

DE

Outorga
cOncessão para distribuir
energia elétrica e dá outras provi-

âéncias,

O. Presidente da. República, usando
da atribuição '11:.E' lhe confere o artigo 87, inciso I, da ' Ccnstitutcâo, e
nos têrmcs do ar-tigo lO ao Decreto
lei nv 2,281 de 5 .te junho de 194:J,
e do artâgo 8Q do Decreto-tei tnúmero

3.763, de, 25 de outubro de 194.L, de-

ereta:

.

Art. 19 11: declarada a cessação da
exploração dos serviços de energia
elétrica no Município de Rosário, jss.,
tado do Maranhão, que vem sendo
realizada pela respectiva Prefeitura.
Art. 2Q Fica- outoraada, à Compunhía de Eletrificação ~ur:11 do Nordestev roncessão para dlstrtbuir energia elétrica no referido município, rtcando autorizada a
instalar USlIl~
termoelétrtca e a ccnstruír sistema-s'
de transmissão e de dietrfbuiçâo que
se fizerem necessa-ros.
Parágrafo único. Em portarta ao
Mimatrc das Minas e .Enereàa, por
ocasião da aprovação. dos projetos, serão determinadas as características
técnicas das instalações":

EXECUTivo

Arf. 31? A concessíonârta deverá sa;
nsraaer as segcintes eX1gênc!as:
~~
I - Submeter à aprovação do M1-:"
metro das Minas, e Energia, em trê·
(3) vias, dentro do prazo de .cento· ::.
oitenta (80) dias, e contar da data
da publícaçâo dêste decreto, os estu,
dos, projetos e orçamentos relativos_
à usin~ termoelétrica e às linhas: de
t::a.nsmJssao e sistemas de distrIbUI..
çao.
II - Assinar o contrato discipltnaio.
da concessão
dentro, do prazo' de
trinta (30) dias, contados da PUbli_
cação do despacho da aprovaçfi.o da
'respectiva minuta pela MInistro das'
Minas e Energta..
IH - Iniciar e concluir as obras '.
nos prazos que. forem estabelec1dos
pelo Ministro das Minas e Enercr1a.
executando-as de acôrdo com . 00 D'rO~
jetos aprovados e as modíficaçõea que
forem autorizadas.
. Parágrafo único. Os prazos refert,
dos neste artigo poderão ser prorro;
gados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 49 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pelo Departa,
menta Jvacíonal de, Águas e Enprg:!a
com aprovação do Ministro das Minas e Energia.
.
>

Art. 59 A presente concessão vígurara pelo prazo de trinta (30) anos."
Art. 69 Findo o prazô da concesc
são, todos ós bens e instalações que,
no momento,
existirem em função
exclusiva e permanente dos serviços
concedidos, reverterão ao Poder Concedente.
Art. 79 A concesslonárta poderá
requerer que a concessão seja reno-,
.vada, mediante as condições que vie~
rem a ser estipuladas.
.
Parágrafo único. A concessíonárfa
deverá entrar com o pedido' a que
se refere êste artigo, até seis meses
antes de findo o prazo de vigência
da concessão, entendendc-se., se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 89 O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dispoaíçêes em contrário.
Brasília, 19 _de dezembro de 1966;
145<;1 da Independência e 789 da República.
H. CA8TELLO BRANCO
Mauro Thibau
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DECRETO I\W 59.808 -

DE

19

DE

DEZEi'lIBRO DE 196G

A rova as alterações introduzidas nos
~statutos da Meridional Companhia
de Seguros Gerais, inctusíne aumento do, capital social.

O presIdente da República. usando
da atribuici\ú Q~e lhe cOl1f~re. ~ à."tigo 3'7, ínctso 1. da Constituiçâo, e
nOS têrmos do Decreto-Ieí nc 2.063,
de '1 de março 1e 1940 decreta:
Art. 1Çl Ficam aprovadas as -ilterações introduzidas nos Estatutos da
Meridio-nal Companhia de Seguros
Gerais, com sede na cidade 10 Rio
de .janeírc, Estado da Guanaoara,
autoriza.àft a funcionar ç,elo· Decreto
ne 1,735, de 23 de junho de 1937, ínefusíve aumento do capital '>IKl.a' de
crs 100. DQO. 000 (cem milhões de cruzeiros) para Crg 200.000.000 ~-hi:;>;en
tos milhões de cruzeíros) . conforme

8 de março de lDr33, passam a ter a
eeguin te redação:
Art. 128. A estaçã., 0'.1 agéncra
destinatária de cada. transporte
(seja êste de frete pago ou a pagar) , antes da entrega, a quem
de direito, das embarcações ou
animais transportados (despachos
de carga), procederá a, meticulo..
sa revisão do cálculo :.10 que fOt
devido pelo serviço prestado, inclusive
despesas extraordlnártae
sobrevíndas, podendo reter a ex~
pedíção até a Ilqutdação COrr'lJH:>,
ta do débito apurado.

em

Art. 326'. Nos despachos de encomendas (sejam -te frete pago
ou a pagar) a responsahilídade
pela correção do frete cabe sem ..
pre à estação ou agência de precedência,
ficando a de destino
responsável ,apenas pela. cobrança
correta do importe indicado pela
procedência, no caso de frete" a
pagar, sem a obrigação de revê-lo

Assembléias Gerais Extraordmái-ias,
realizadas em 3 de novembro de 1964
e 3 de novembro de 1965.

Art. 2° Os §§ 19 e 2<;> do artigo 128
do referido Regulamento não sofrem

delibera-ção .de

seus

acionistas

Art. 29 A Sociedade contínua-á integralmente sujeita as leis e aos -regulamentos vigentes, 01) que venham
ao vigorar, sõbre o objeto da autorlzaçâo a que alude aquêle - Decreto.
Brasília. 19 de dezembro de 1966;
l459. da Independência e 7W' da República.
H.

CASTELLO BR.'\.NCO

Paulo 'Egydio'Martins

alteração.
Art.

39

Fica suprimidu o parágrato

único do artigo 326 do citado Regulamento,
Art. 49 t:.:ste decreto entrará em Vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 19' de 'dezembro de 1966;
1459 da Independência e 789 daRepúbltca..
H.

CASTELLo BRANCO

Juarez Távora

DECRETO NÇl 59. 8a9 DEZEMBRO

DE

DE 19 DF:

1966

. Dá nova redação aos artigos 128 e 326
e suprime o parágrafo único' do ar..
tigo 326, todos do 'ReguZamento-Genü dos Transpurtes para as estradas de ferro brasíieirae, aprovado
pelo. Decreto n'? 51.813, W3 8 dé
março de 1963..
.

o Presidente da República usando
das atribuições que 'he confel.'e o artigo 87, item H, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Os artigos 128 e 326 âo Re,;,
gulamento-Geral
dos
'I'ransportes
para' as estradas de ferro brastlctrae,
aprovado pelo Decreto -nv 51,8:3, de

DECRETO N9 59.810 - DE 19
DEZEMBRO DE 1966

DE

Declara caduco o decreto n 9 20 7'13,
de 19 de março de 1946

o presidente da República, usan 1\'1
da atribuição que Ine onícre. 'Jf.r
Ligo 87, nv I, da Conatttuícâo e nos
termos do Decreto-lei nO 1. 7!85, de 29
de janeiro de 194fJ (Código de Minas),
e tendo em vista o que consta do
processo do Departamento Nacional
da Produção Mineral de nc 1:518-40,
e

decreta:
Artigo único. E' declarado caduco o
decreto número "vínte mil setecentos
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e setenta e três (20.773) de dezenove

(19) de março- de mil novecentos e
quarenta e seis (1946). pubtícado 110
Diário Oficial de vinte 'e oito (2H)

de março de mil novecentos e qUftT:en·.
ta e seis (1946) que autortaou o cída
dão brasileiro Reinhold wencei a
lavrar mínérlc de chumbo e prata,
no lugar denominado Sitio Braço da
Pescaria, Município de jporanga, Estado de São Paulo.
Brasília, HI de dezembro de 1960';

1459 da rndepentencra e 78t) da República.

"

!I. CASTELI,O

'BRAl'l'CIoI

Mauro Thibau

DECRETO N9 59.811 -

DE 19 Ira.

1JEZE1'fi:BRQ DE 1966

Outorga concessáo para
distrtbutt
energia elétrica e dá outras 111{~'

uiâéncias,

o Presidente da Repúbltca, usanco
"da atribuição que lhe confere o aí
tfgo 87, inciso I. da Constãtuíçao, e
nos têrmos do artigo to do Decretelei nc 2.281, de'5 de junho de HJ40,
e do artigo 89 do Decreto-lei nv 3.763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. ll? E' declarada a cessação ne
exploração dos serviços de _ energ~a
elétrica no Município de São .toâc
dos Patos, Estado do Maranhão que
vem sendo realizada pela respectiva
Prefeitura .
Art. 29 Fica outorgada, à Companhia de Eretrtfícação RurUJ do 1\101.'
õeete.. concessão para dístribuu ener
gia elétrica no referido -numcrroo, ficando autorizada a instalar usma
termoelétrica e a construir sistemas:
de transmissão e de fístrfbuíçâo que
se -fizerem necessários.

EXECUTIVO

da publicação dêste Decreto _os estu....
dos, projetos _e orçamentos, relativos
à usina termoelétrica e às linhas de
transmissão e sistemas de distribUI..
çêo.
II -

Assinar o contrato

discipliaa~

da concessão dentro do prazo .de tr11l.:

ra (30) dias, contados da publtcaçãe,
co despacho da aprovaçào da resnee-,
tava minuta pelo Ministro <ias Mínag '
e Energia.
.lI! - Inícrar. e concluir IlS obrM
nos prazos que forem estabelecido:'
pelo Mímctro das Minas e ~nergia
executando-as de acôrdc com os pro . .
fetos aprovados .:: as modítícaçôes que
forem autortzaoas ,
Parágrafo 'mico. Os prazos reren..
dos neste artigo poderão ser prorro,
gados por ato do Mínístv., das Minaa
e Energia.
Art. 4l? As tarífas do. fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pelo Depal'tamenta Nacional de Águas e Energia,
com aprovação do Ministro das Mi..
pas e Energia.
Art. 59 Apresente concessão vigorará pelo' prazo de trinta (3Q).•anos.
Art. 69 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que,' no
momento, existirem em função exolu..'
síva e permanente dos serviços ,C01l""
cedidos, reverterão ao Poder. Concedente.
Art '19 A concessíonárla poderá
requerer que a concessão seja !'e~o
vada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. !\ concesaíonàría
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo, até seis meses an ..
tes de findo r prazo de vtaêncta da
concessão entendendo-se, se não o
fizer, que nao pretenue a-oenovacêo.

Parágrafo único. Em portaria cc
Art. 89 o presente Decreto entra
Ministro das Minas E. Energia, por
em. vigor na data de SUa publicação
ocasião da aprovação dos projetos, 5""
revogadas as orsposíçôes em contrárão determinadas as caractensucas
rio.
técnicas das instalações.
Brasília, 19 de dezembro de 1966;
Art. 39 A concessionária deverá 1St!."
. 145l? da Independéncia e 78Q da Re..;
üsraaer as seguintes exigêncíae.
pública.
I - Submeter à aprovação do M,'
nistro das Minas e Energia, em trêa
H. CA5TELLO BRANCO
(3)'· vias, dentro do prazo de cento
Mauro Thibau
e oitenta (80) <lias, a co-rtar da data
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DECRETO N9 59.812 DEZEMBRO DE

DE

19

DE

1966

Retifica os §§ 1 9 e 29_ do .art: 39 do
Decreto n 9 54.397, de 9 de outubro
de 1964

o Presidente da República, usando
das atribuições _que lhe confere o artigo 87, iteJ? r, da. constituição, e
tendo em vista o disposto nos artágos 107 a 110 da Lei no 4.320, de 17
de março de 1964, -decreta:
Art. 19 Os §§ 19 e 29 do art. 39
do Decreto nc 54.39'7, de 9 de outubro
de 1964, passam a ter a seguinte re-
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nc 4.863, de 20 de novembro de 1965,
para o fim de lhe ser concedido lJ
auxílio necessário ao atendimento' das
despesas decorrentes 'do reajustamento
de vencimentos e vantagens previsto
no citado diploma legal.
Art. 29 :f:ste decreto entra em VIgo1
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrárío.
Brasília, 19 de dezembro de U16b,
1459 da Independência e 789 da Re..
pública.
H.

CASTELLO .BRANCO

Octavio Bulhões

daç~o:

§19 Competirá ao Departamento
Administrativo _do Serviço Público ,)
exame do cumprimento das rormaudades legais e apresentação dos orçamentos, mediante projeto de decreto,
àaprovaçáo presidencial, até 31 de
março _de cada exercício.
~ 29 Até que sejam aprovados os
Orçamentos, ficam as entddadesu que
se retere o presente decreto autoriza..das a efetuar despesas correntes e de
capital até o limite mensal .de um
.duodécimo das dotações propostas,
desde que tenham observado o prazo
estabelecido para encaminhamento
dos orçamentos ao Departamento Administrativo do Serviço 'Público.
Art. 2 9 ltste decreto entra em vlgor
na data de -sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Brasília, 19 -de dezembro de 1966;
da Independência e 78Q da
República.
1459

H. QASTELLO BRANCO

canoe

Medeiros Silva.

DECRETO

N9 5'9.813 DE
DEZEl'IIDRO DE 196ú

19

DE

Considera a Casa da Moeda enquadrada no § 2Q, do art. 33, da Lei
n Q 4.883, de 29 de novembl'o de 1965.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo8"7, item r, da Constituição F·e·
"deral, e nos termos do § 89, do urtígo 33, da Lei nv 4.853~ de 29 de
novembro de 1965, decreta:
Art. iv Fica a Casa da Moeda enquadrada no. § . 29, do art. 33, da LeI

DECRETO

NQ 59.814 DE 19 DE
DEZEMBRO DE 1966

AbTe, ao Ministerio da Justiça e Ne ..
gócios Interiores; o crédito especial
de c-s 335.000. 000, para o Itm qUI)
especijir..:a,.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 19 da Lei nc <198fr, de ]2.5 tj(j
e tendo ouvido o Tribunal de contas,
nos termos do art. 93 do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, deereta:
Art. Jv Fica aberto, ao Mimstérto
da Justiça e' Negócios Interiores. o
crente especial de crs p35. 000. eco
(trezentos e trinta e cinco milhões de
cruzeiros), destinado às obras de complementação e de reparos gerais dos
edifícios-sedes e respectivas instalações dos seguintes órgãos Integrantes
daquele Ministério: Arquivo Nacional
(sede e anexo), Departamento de acministração, Segunda Subprocuradoría
Geral da República e Escola 'I'écníca
de Artes e Ofícios, do aervtço de Assistência a Menores.
Art. 29 O crédito especial em ques-.
tão, será. registrado e distríõutôo automaticamente pelo Tribunal de Contas ao Tesouro Nacional e terá n~
gencía de dois exercícios financeiros.
Art. 39 ~ste decreto entrará rem vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e t/SO da Re··
pública. H. CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros Sitva
Octavio Bulhões

Continue aqui>

406

ATOS DO PODER

EXECUTIVO

De Cr$ 11.000 (onze mil cru:'
por 6(} (sessenta) quilos de
arroz em Casca, do .subtipo "a" do
tipo 1,. da _classe .de grãos curtos,' das
Fixa 08 preços mínimos básic:os 1Jara
específícações baíxadas : pelos Decrs;
o algodão, arroz, feijão, ttuínna de
tos ns. 28.098, de 10 de maio df 1950
mandioéa, milho e cisiü, da reçuio
e 50.l:l14, de 20 de junho de 1961 Pa~
Norte/Nordeste da safra 1967168.
ra o produto acondicionado em ~aca_
ria nova de juta;
O Presidente da República, usando
UI - De ors 6.(){}O (seis mil cruda atribuição que lhe confere o .arzelr~JS) por 50 (cinqüenta) quilos de
tigo 87, inciso X da Constituição e
Fartnha de Mandioca, do tipo 2 da
de acôrdo com o disposto na Leinúcl~~sse _de. "farinha grossa" das .e'spe_
mero 1.506, de 19 de dezembro de
cmcacoee consrantes do Decreto rm,
1951, -com a nova redação dada pela
mero 7. 7U5, de. 3 de setembro, de 1941
Lei Delegada nc 2, de 26 de setemou equivalente de padrões que vierem
bro de 19-62, combinada tom os Dea ser baíxados, para o produto aconcretos DS. 57.391, de 7 de dezembro
cícíonado em sacaria nova de juta'
de 1965, e 57.6tH), de 24 de janeiro de
IV - De crs 15.300 (quinze miÍ e
1966, e ainda tendo em vista o artitrezentos cruzeiros) por 60 (sessenta)
go 45 da Lei n? 4.239, de 27 de junho
quilos de Feijão Mulatinho, do tt-io a
de 1963, decreta:
das específícaçôes Baixadas pelo De~·
Art. 19 Fica assegurada a garantia
ereto ns 7.260, de 28 de. maio de 1941
de preços mtnímos, nos termos das
para o produto acondicionado em sa~
mencionadas leis, ao algodão, ao arearía nova de juta;
roz, à farinha de -mandioca, ao feijão,
V - De Crg 12.750 (doze mil e seao milho' e ao sisal da regIâoNorte~ecen-tos e cínqüenta
cruaeírcs) por
Nordeste, da safra 19-67-1968, atendi60 (sessenta) quilos de 'FeijãoMacadas as condições do presente decreto.
çar, do tipo 3, da classe vermelhomiúdo, de acôrdo com as específica§ 19 Por r e g 1 ã o Norte/Nordeste
çôes baixadas pela Portaria nc 41. de
compreende-se a parte do território
24 de janeiro de 1964, do Ministério
nacionat constituída pelos Estados do
da Agrucurtura, para o produto aC01IAcre, Amazonas, P a r á, Maranhão,
dícíonado em sacaria nova de juta;
Ptaut, Ceará, Rio Grande do Norte,
VI - De Crg 8.00;0 (oito mil Cl'UParaíba, pernambuco, Alagoas." sergi~
aeíros) por 60 . (sessenta) quilos de
pe e Bahia e os territórios de AmaMIlho, do ttpc 3, do grupo "mole",'
pá, Rondonía e Roraima.
das especificações constantes do De§ 29 Entende-se por safra 1967/68
creto nv 54.856, de 3 de novembro de
a que deverá ter' inicio no ano agrf1964. para o produto acondicionado
cola de 1967 e cuja comerclarízacâo
sacaria nova de juta;
se efetuar no periodo de" 1 de julho 'emVII
- D2 crs 195 (cento e r.ovende 19.67 a 31 de junho de 1968.
ta e cinco cruzeiros) por quilo de fibra, de SISAL, beneficiada, seca, solArt. 29.Ficam estabelecidos os ~e
ta, do tipo 3 da classe "longa" equigumtes preços mínimos básicos para
valente a Cr$ 230 (duzentos e wínta
as operações. de financiamento e aquicruzeiros) por quilo -de fibra. rebenesíção dosgeneros mencionados no arfícíada.vsêca, do tipo 3, da classe
tigo. 1''.', nas condições a seguir espe"longa", das .especit1cações balxadaa
cmcaaas.
pelo Decreto nv 4.--6.794, de 4 de setem. I - De Crg 16.000' (dezesseis mil
bro de 1959, preço este para a tfbra
cruzeiros) por arrôba de 15 (quinze)
acondicionada em fardos de aproxiquilos de Algodão em Pluma, do .típo
madamente 20'0 (duzentos) qnilns e
3 ou "Bom", fibra 34/36 mm, corresdensidade .nâo vínferíor a trezentos
pondente a cr$ 5.200 (cinco mn e
quilos por metro cúbico,
duzentos cruzeiros) por arrôba de 15
(quinze) quilos de Algodão, em Ca§ 19 Os preços
minímos báaicos,
roço, cio tipo 3, fibra 34/36 mm, das
acima indicados. referem-se ao proespecificações baixadas pelo Decreto
duto põsto nos, portos de escoamento
no 43.427,' de 26 de março de 1958,' de cada Estado da RegiãoNor'~e;Nol'~
para o produto acondícíonado em
deste, .salvo no caso do· algodão em
fardos com densidade' média de quacaroço cujo preço representa o limitrocentos quilos por metro cúbico;
te mínimo a ser pago ao produtor ou
DECRETO Nº 59.815 - nE 19
DEZEJ.\[BRO DE 1966

DE

TI -

zeíroaj
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as cooperativas, em quetquerpaate do
interIor dos Estados ® jcegrao •
§ 2<1 os ágios e deságios, bem ccmo,
os mveís de preços correspondentes
'aos demais subtipos, tipos, classes,
grupOs ou padrões não especificados,
gera0 estabelecidos em Instrução a ser
nan:ada pela Comissão de Financiamenta da Produção, dentro do prazo
de 60 (sessenta) dias a contar da punncação deste. decreto.
§ -3(1 A Comissão' de Pínaneíamento
da produção estabelecerá os níveis de
preços mínimos nos _ c~ntro~ de. con-,
vergencia' da produção, no tntertor do
Estado, mediante a dedução das despesas necessárias à colocação do produto nas condições referidas uc parágrafo primeiro, na forma do artig-o 6\l da Lei nv 1.506, de 19 de dezembro de 19íH, com a nova redação
dada pela Lei Delegada nv 2, de 26
. de. setembro de ] 962 - sendo que
estes preços, -serâo os mesmos para
todos os municípios que pertencem a
área de influência de cada um dos re~
rertdos centros.
§ 4Q Caberá a comissão de. Financiamento da Produção o estabelecimento da relação dos munícíptos a
que se refere o parágrafo anterior.
§5 Q .No caso do algodão, poderão
ser tínancíados ou adquiridos fardos
com denstdaua nunca inferior D. quatrocentos quilos por metro cúbico,
uma vez feita a dedução <ias despesas correspondentes à elevação _da
densidade desses fardos para seíscentos quilos por metro cúbico, sôbre o
preço correspondente.
§ 6Q Para os demais proctutos,pnncipalmente gêneros alimentícios tendo em vista facilitar (a extensão dos
benefícios de garantia de' preços ao
pequeno pronutor , pouerao ser adotadas facilidades que impliquem na
redução das despesas de comerclaltzação, a juizo da Diretoria Executava
da.. Comissão de Financiamento da
Produção, ouvida a Ccmíssâo de co-.
ordenação E x e c u t i v a do Abastecimento.
Art. ,3(1 As operações de aqursíçáo
ou rmancíamento serão realízadas
com produtores ou suas cooperativas;
podendo entretanto as de tínancíamanto com opção, de venda, em caráter. excepcional, ser estendidas a tercetros, desde que comprovem 181' pago

aos produtores, preço nunca ínrertor
aos vaíôres mínimos estabelecidos
neste decreto.
Art. 49 As compra-s e ftnanciamentos previstos neste decreto serão renlizados diretamente pela C. F. P. ou
mediante contratos, acordos ou convênios com o Banco Central, Banco
do Brasil S. A., Banco Nacionai de
Crédito Cooperativo Bancos Oficiais
'Estaduais, Bancos Oficiais RegionaiS,
Bancos Oficiais los Estados da Pecteraçao, entidades bancárias pt.vadas, entidades 'públicas ou autarquícas, companhias jurisdicionadas pela
SUNAB, estabelecimentos privadas de
comprovada, idoneidade e Sociedades
Cooperativas.
Art. 59 Ficam liberadas as exportações dos produtos. amparados pelos
preços mínimos, nos têrmos dêste decreto para a safra referente ao ano
agrícola 1967/1968.
'
Art. 6Q A. Comissão de jaírianclamenta da Produção expedirá as instruções necessárias à execução deste
decreto.
Art. 7Q aste decreto entrará em vigor na data da sua publicação'.
Art. 8Q , Revogam-se as dispostçõea
em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1966;
145Q da Independência 'e 73 9 da República.
H. CASTELLo BRANCO
Roberto Campos
Severo rainmaee Gomes
Octávio Bulhões

--'DECRETO

N.Q 58,316 ---'----- DE 20 DJJ;
DEZEMEilO DE 1966

Suqnícne cargo extinto.

O Presidente da República, usando
da atrfbuícâo que lhe confere o artígo 87, nv ,I, da Constituição Federal, e .nos têrmos do artigo IQ, alínea n, do Decreto-lei nc 3.195, de 14
de abrfl de 1941, decreta:

Art. 1Q Fica suprimido-I (um) cargo de Fiel do Tesouro, nível 18, da
Parte Suplementar do Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda, vago
em, virtude da aposentadoria de Sa-
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âathtel Almeida dos Santos, devendo
a dotaçã-o correspondente ser levada
a crédito da conta-corrente da Parte
Permanente dos mesmos Quadro e
Ministério.
Brasília, 20 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 78.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões

DECRETO N.9 59.817 - DE 20
DEZEMBRO DE 1966

DE

Ministério da Aeroruuitica - Abre o
crédito suplementar de Crâ
1.395.000.000, para retórço de dotaçõee orçamentárias do vigente exer-

cscso.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição
Federal e da autorização contida no
art. 13 da Lei nv 4.900 de 10 de de-

zembro de ,1965. decreta:
Art. 1Q É aberto ao MinistérIo da
Aeronáutica, o crédito suplementar de

DECRETO

N9

59.818 -

Cr$ 1.395.000.000 (hum bilhão, tre~
zentos e noventa e cinco milhões de·
cruzeiros), para refôrço das seguiu..;
tes dotações orçamentárias do vísente exercício:
4.04.00 - Ministério da Aeronâu~
tíca.
3. O.O.O - Despesas Correntes
3. 1. O.O - Despesas de Cueteíc
3.1.3. O - Serviços de TerCe11'Os
04.00 - Iluminação, fôrça motriz e

I

gás - Ci'S 995.000.000
09.00 - .aervícos de Comunicações
em geral. - Cr$ 400.000.000

Art. 29 l1:ste Decreto entrará, em VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília', 20 de dezembro de 1966;·
1459 da Independência e 78.9 daRepública.
H. CASTELLQ BRANCO

Octavio Bulhõe!J
Eduardo Gomes

DE 20 DE DEZEMBRO DE

1966

Retifica a cuuieincoçâo f.Z03 CCL1'(lOS de nível superior do Ministério das
.Mmas e Bnerçui, aprovada pelo Decreto n 9 55.237, de 17 dezembro de
1964, alterada pelo de n Q 58.099, de 29 de .março de 1966, e dispõe sõbre
o enquadramento de seus atuais ocupantes. .
o Presidente. da Reuúbhca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e de acôrdo com o art. 99 da Lei nv 4.345,
de 26 de junho de 1964 e respectiva regulamentaçâc, decreta: ~
Art. 19 Fica retificada, na forma dos anexos, a classifícaçâo dos cargos
de nível superior do Quadro de Pessoal - Partes Permanente e Especial
do Ministério das Minas e Energia, bem como a relação nominal doa
respectivos ocupantes.
Art. 2l? A .retírícaçao prevista neste decreto vigora a partir de 29 de
Junho de 1964.
Art. 3" As vantagens financeiras decorrentes do presente decreto vígoram a partir' de 19 de tunho de 1964, salvo quanto às readaptaçôes efetuadas posteriormente .a essa data.
l).rt.' 4l? ~Gte d-ecreto entraré.vem vigor na data de sua .publicação, revogadas as díspostçôes em contrário.
Brasília, 20 de dezembro' de .1966; 1459 da Independência e 789 da Re-

puonca.
R

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thtbau

Os anexos a que se refere o art. 19, inclusive a relação nominal, foram
publicados no D.O: de. 28-12-66.
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20 DE

1966

.Autoriza o Ministério da Viação e
Obras públicas a adquirir, com
jinanciamer:to externo, _equipamen~o
destinado a mecamzaçao auumuitiza(la do Centro de Triagem Postal
d~ São Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que confere o a-rtigo
87, oe Constituição, decreta:
Art. 1l) Fica o Ministério da Viação
e Obras Públicas autorizado, mediante concorrência pública, a adquirir,
com financiamento direto das firmas
fornecedoras, equipamento para as
. Instalações postais do Departamento
de Correios e Telégrafos no Centro
'de Triagem Postal de São Paulo.
Art. 2 Q OS têrmos e condições de
financian1ento deverão obedecer as
normas fixadas pelo Banco Central da
República do Brasil, não devendo
ultrapassar os valores correspondentes
a USS 2.bOO.OOO (dois milhões e quinhentos dólares). e 01'$- 1.000.000.000
(um bílbão de cruzeiros) correspondentes, respectivamente, ao material
de. importação e material e mâo-de.obra de instalação do material nacío-

409

renumerado pelo Decreto-lei n? 20, de
14 de setembro de 1966, .decreta:
Art. 19 Fica aprovado COm
denominação de "Regulamento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço". o
regulamento da Lei ne 5;107, de 13
de setembro de 1966, com as alterações que lhe foram feitas pelo Decreto-lei no 20, de H! de setembro de
1966, que a êste acompanha, assinado
pelo Ministro do Trabalho e Previdêncía Social.
.
Art. 29 O presente decreto entrará em vigor no dia 1de janeiro' de
1967, revogadas as disposições em contrário.
Braaílía, 20 de dezembro de 1966,
1459 da Indeuendencía e 789 da República.
-

a

H.

CASTELLO BRANCO

Octâvto Bulhões
L. G. do Nascimento e Silva
Roberto Campos

REGULAMENTO DO FUNDO DE
GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO (FGST)

na.l.

c-AP!TULO 1

Art. 3Q A presente autorização sere
válida para o período de um ano a
contar da data da .publicaçâc dêste
decreto.
'
Art. 4Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2lJ de dezembro de 196f:1;
1459 da Independência e 781? da República.
H. CASTELLO BRANCO

DEZEMBRO

Art. 1Q A Lei n Q 5-.107, de 13 de
setembro de 19'66, com as alterações
do Decreto-lei-nv 20, de 14 de setembro de 1966, aplica-se, nos têrmos dêste Regulamento, aos empregados e
aos respectivos empregadores, ínclusíve entidades de direito público, sujeitos à Consolidação das Leis ·10 Trabalho (CLT).

Juarez Távora

DECRETO N9 59.820 -

Disposições - Preliminares

DE 20 DE

DE 1966

Aprova o Regulamento, do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) .

o Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição ~ tendo
em vista o -disposto no art .. _U da Lei
ne 5.107, de 13 de setembro de 1966,

parágrafo único. Neste Regutamento, o têrmo "emprêsa" corresponde a
empregador para todos os efeitos.
Art. 2Q Para garantia do temp., de
serviço dos "empregados referidos no
art. 1Q , ficam mantidos os caonuios
V e VII do Titulo IV da CLT, assegurando-se-lhes, porém, o direito o.e
optarem pelo regíme disciplinado no
presente Regulamento.
parágrafo único. Os direitos oecorrentes do regime de que trata êste
Regulamento aplicam-se aos empregados optantes a partir. da data da
opção, na forma do Capitulo ll.
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Da Opçáa

Art. 39 O empregado que desejar
optar pelo regime dêste Regulamento
deverá fazê-lo através Q.3 dectaraçãc
escrita, em duas vias; a segunda das
quais lhe será devolvida pela emprêsa, COIL recibo datado.
§ 19 A declaracào de opção. de em..
pregado que náo saiba ler nem escrever, conterá a sua ímpcessâo datuoscopíca .e será assinada, a rôgo, com
duas testemunhar. e com a asslr.têncía
aaentidade sindical ia categoria profissional a que pertença o empregado,
ou na falta desta, da auto-idade local
do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS).
§ 29 A declaração de opção de tra.
balhador menor de 18 (dezoito) anossomente terá validade medlarite a assistência de seu responsável legal,
Art. 49 A opção de que trata o ar"
ttgc 39 será anotada, pela emprêsa,
llo prazo de 48 (quarenta e cítcr heras, na Carteira Profissional do em..
pregado e no livro ou ficha de regtetro de empregados.
parágrafo único. Para cs profissões
que tenham carteira espeelal. nos ter.
mos do parágrafo único do art. 13 da
CLT, serão nela feitas as anotaçôea de
que trata o presente artigo e as demais previstas neste Regulamento.
. Art. 59 A. opção será exercida nc
prazo de 365 (trezentos e Hessentae
cinco) dias, contados da vigência dêste Regulamento, para os atuais empregados, e a data da admíssáo em
cada nõvo emprêgo, a partir daquela
vigência.
'
Art. 69 Decorrido o prazo mencionado no art. 59, a opção pelo regfmc
deste Regulamento poderá aínúa ser
feita, a qualquer tempo, mediante declaração homologada pela .rustiçc do

'I'rabalhq,

.

Art. 79 O empregado que optar .péllJ
regime deste Regulamento, dentro do
prazo previsto no art. 59, e que nau
tenharmavímentado. a respectiva conta, vinculada tleque trata o art. 91,1
poderá retratar-se dentro de 365 (trezentos e sessenta e cinco) días.. a contar da opção; mediante deciaracâc
homologada pela Justiça do Trabalho,
não se computando, para efeito de

I
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contagem' do tempo de serviço neceb>
sárlo à aquisição de estabilidade o
período compreendido entre a oPção
e a retratação.
§ 19 O período entre a opção .e a
retratação de que trata êste artigO é'
Indenizável no caso de dispensa sem.
justa causa, pela forma prescrita, no
art. 478 da CLT.
§ ão O pedido de retratação será
homologado, mediante prova de ter
sido requerido no prazo legal e apresentação de extrato fornecido pelo
Banco Depositário; para o fim de demonstrar que o empregado não "movi~
mentou a conta vinculada desde a sua'
admissão na emprêsa, e desde que não
tenha havido transação com a emprêsa relativa à indenização corres,
pendente ao tempo de serviço anterior
à opção.
Art. 89 A declaração .de c.PÇãD ou
de retratação, homologada pela Jus~
tdça do Trabalho, será entregue, em
duas vias, pelo empregado à emprêsa,
para os fins previstos nos arta. 39,
49

e 11.

CAPÍTULO

m

Dos Depósitos de Garantia

Art. 99 As emprêsas ficam obrigadas a depositar, até o último dia úül
de cada mês, em conta bancária víncurada, importância correspondente a
80/; (oito por cento) da remunet'açãc
paga no mês anterior, a cada empregado, optante ou não, excluídas as
parcelas não consrderadas.vsegundo o
disposto nos arts. 457 e 458 da CLT
como integrantes da remuneração do
empregado, e incluída a Gratifícaçào
de Natal a que se refere a Lei número 4.09-0, de 13 de julho de I:Jô2, 'com
as modificàções da Lei no 4,749, de
12 de agôst o de 1965.
§ Io O depósito de que trata este
artigo é também exigível nos seguintes casos de afastamento de serviço
do empregado, incidindo a percentagem, durante o seu curso, sôbre a remuneração do mês .em que o afastamenta se verificar:
li) para prestação de serviço rmhtal';
b) por motivo- de doença, até 15
(quinze) dias;
C) por acidente de trabalho;
et) por motivo de gravidez .:- parto;
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§ 79 Nenhum depósito ou retirada
poderá ser feito nas contas vinculadas, fora das hipóteses expressamente
.[) 'por outros motivos também adprevistas .neste Regulamento.
Jllitidos em Ieí 'que interrompem o
Art. 11. Para os fins previstos no
contrato de trabalho.
art. 10, a eenprêsa comunicará ao
§ 2çi O depósito a que se refere ôste
Banco Depositário, por ocasião do priartigo é devido no. caso ~o ~x.ercente
meiro depósito que se seguir, as ocorde cargo de c~nflança, íncídindo _a
rências de opção e de retratação, "eel'centagem sobre a remuneracao
tendo em seu poder o documento com~eSte pe~cebid~, salvo se a do cargo
probatório correspondente.
efetivo for maior.
Art. 12. verificada a retratação; o
Art. 10. As contas vinculadas, a 'valor da conta vinculada do empre9,
que se refere o art. 9 serão abertas,
gado, relativo ao período de opçâc na
a pedido das emprêsas, em estabeleempresa, será transferido para a concimentos bancários de sua esco.na,
ta vinculada da' mesma e índívrduadentre os para tanto credenciados pelo
lízada nos têrmos do item II, art. 10.
Banco central da República do arasil e admitidos à rêde arrecadadora,
Art. 13. Verificando-se mudança de
emprêsa, por 'parte do empregado opmediante convênio. pelo Banco Nacional da Habitação (BNH), pela fortante, a conta vínculada: será transferida para o Banco Depositário Pa1
IDa seguinte:
que a nova emprêsa efetuar os StlU3
I ~ ·Em nome do empregado Que
depósitos, segundo o disposto nos §§
houver optado pelo regime deste Re:;;'9 e 39 do art. 10, prestando o Banco
gulam~I~to;
transferente as informações complementares que forem necessárias.
II - Em no-ne da emprêsa, mas
em contas individualizadas, com relaArt. 14. Cabe aos Bancos Depostção a cada empregado não opt-ante.
tértos, através das eenprêsas, fornecer
aos empregados optantes extrato anual
§ 19 O empregado a que se !-efer~
de suas contasv.vínculadas, devendo,
a conta será Identificado _pelo número
ainda, atender aos pedidos de iníore série da respectiva Carteira - Promações que lhes sejam feitos oe.oe
fissional.
empregados, por Intermédio do respectivo Sindicato, ou, na falta dêste,
§ 29 Os depósitos serão efetuados
díretame.cte pelos interessados.
em agencia bancária na localidade
onde estiver situado o estabelecimen§ 19 O extrato da conta vinculada
to da emprêsa a que se achar vinserá também fornecido, à emprêsa. 8
culado o empregado.
ao empregado, quando ocorrer .teseísão ou extinção do contrato de tra§ 39 Nâo havendo agência bancária
balho ou rôr o empregado transferido
na localidade a que alude o ~. 29, o para
outra localidade.
depósito será efetuado em agência si§ 29 :é: vedado aos Bancos Deposttuada na localidade de mais fàcít
sarros -torncoer informações sôbre 8,
acesso.
conduta pxofíssíonal dos- empregados,
§ 49 l!: vedado o depósito em banco
dacorrcntesvdas comunicações reeeordo mesmo grupo econômico de que
das para os efeitos do que dispõe este
participarem a emprêsa ou seus dirr- -Regulamento.
gentes, assim como no próprio estaArt. 15. As con tas vinculadas que,
belecimento bancário, quando' fôr êste
ficarem sem depósitos ou retiradas,
o empregador, salvo quanto aos bànpor
mais de 2 (dois) anos, serão recos oficiais e aos que forem credenlacíonadas pelos Bancos Depositários
ciados -nos têrmos dêste artigo.
e transferidas com os respectivos ex§ 5° Para efetivação dos depósitos
tratos encerrados, no mês de janeiro
de que trata êste Regulamento. as
de cada ano, para o. BNH, .ressalvado
empresas e os bancos deverão obsero direito do titular da conta, .perante
var as instruções expedidas pelo BNH,
o FGTS.
â
69 A emprêsa é, obrigada a dar
Art. 1-6. Fica a emprêsa obrigada
a anotar, na carteira Profísslonal.rdo
aviso prévio, nunca inferior a 90 (noventa) dias, ao banco em que manempregado optante, o nome e, o local
do Banco em que êle tem a conta
tiver contas Vinculadas, antes de
vinculada.
transferi-las .para outro.
. e)

para exercer cargo de díretcría

-;ia.. emprêsa;
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a capitalização .dos juros r~começará"
p~r~ o empregado, eà" taxa .Inicial, r'::~
mícíando-se, para esse efeito, a: con..
tagem de tesnpo de serviço a partir
da admissão na nova emprêsaI I - Nenhuma solução de COnti_
Art. 18. -Os depósitos aludidos no
nu.dade sofrerá a capttaüzaçao de
art. 99 vencerão juros capítaüsáveis
juros, quando a mudança' fôr deVida
na seguinte progressão de taxas noa dispensa sem justa causa,a despe~
minais anuais:
dida indireta, a. término de cont:af,o'
de trabalho a prazo determinado, a
I - 3% (três por- cento) durante
fôrça maior, a 'culpa reciproca reeo,
os dois primeiros anos de permanênnhecida pela Justiça do Trabalho, ~
ela de empregado na mesma empresa:
cessação de atividade da empresa que
II 4% (quatro por cento) do
determine a rescisão do contrato de
terceiro ao quinto ano de permanêntrabalho ou, finalmente, a reSCisão
cia de empregado na mesma empresa;
contratual livremente acordada entre
Ir! 5% (cinco por cento) do
o empregado e a emprêsa:
sexto ao décimo ano de permanência
!II - No caso de reactsác uni1a1jl"ol~
de empregado na mesma emprêsa.;
ral por' parte do empregado, a capí:..
IV r-: 6% (seis por cento) do détalízaçâo de jures retornará à taxa
címo primeiro ano de permanência ae
imediatamente ínferioi à que estava
empregado na mesma empresa, em
diante.
. sendo aplicada quando da rese'súo do
.nontrato, reínícíando-sa a !)9.)'ti:: da.
§ 19 Na determinação da taxa ne
data de admissão na nova Cl;nprê.~a
juros de que trata o artigo, será
o Interstício para o acesso à taxa SQ~
considerado o tempo de' serviço do
perror ,
empregado na emprêsa, a partir, da
Parágrafo único. Em '"~3.S0 "l.~. diadata da vigência deste Regulamento.
sídío, o Banco Deposttarto, ~ vista de
§ 29 O período de capitalização será
comunicação da emprêsa, reterá na
o .trlmestre civil.
conta os juros capitalizados e a COrreção monetária, procedendo '.)11 não,
Art. 19. Os depósitos efetuados de
à liberação e à alteração retroativa
acôrdo com o art. 99 são sujeitos à
cabível, conforme a sentença irrecorcorreção, monetária, na forma e perível na Justiça do 'I'rabalhu.
los crttérios adotados pelo Sistema
Financeiro da Habitação, cabendo ao
Art. 21. O montante das contas viu...
BNH expedir as necessárias instruculadas de que tratam os arts. 9Q e
ções.
Iü. é garantido pelo Govêrnc ieederat,
§ 19 Os valôres das .contas vinculapodendo o Banco central instituir,
das. serão trimestralmente atualizados
para êsse fim, seguro especial.
com, a anexação dos juros e da C01Parágrafo único. A correção monereçâo monetária.
tária e os juros capitalizados, _.ssegurados aos depósitos de que trata
§ '29 Para efeito de computação de
juros e correção .monetáría, os .depóêste Capitulo. correrão à conta do
sitos serão considerados como efetuaFGTS.
dos no primeiro dia do trimestre subseqüente e os saques como realizados
CAPíTULO Iv
no último dia do trimestre civil ~n
teríor.
Dos efeitos da rescisão ou extinção
do contrato de truoolna
Art. 20. Na ocorrência de mudança
da empresa, por parte do optante,
Art. 22. Ocorrendo rescisão do conobservar-se-ão os seguintes critérios
trato de trabalho por parte da emno que tange à fixação das taxas de
presa,
sem justa causa, ficará esta
juros a que se refere o art. 18:
obrigada a depositar, na data" da dísI - Quando a mudança decorrer" pensa, a favor do empregado optante,
de dispensa" com justa causa, comimportância ígua; a 10% (dez por cenprovada mediante sentença irrecorríto) dos vaíôres dos depósitos, da corvel na Justiça do Trabalho ou por
reção monetária e dos juros caprradeclaração escrita do" empregado, !"e- Iízados na sua conta vinculada, corconhecendo a existência da justa caurespondentes ao período de trabalho
sa, observado o disposto na Lei núna empresa sob o regime dêste ltl;l~
mero 4.066, de 28 de mai? de 1962, gulamento.

Art. 17. A emprêsa .que cessar suas
atividades ou que fôr declarada legalmente insolvente deverá COml,lnJ:"ear o fato ao. Banco Depositário, à
Previdência. Social e ao BNH.
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lÇl Na rescisão do contrato de
§balho por culpa reciproca ou. e111
tr'
.
- t
. -nide de f-orça snaror,
o d eposito
a
~~e se refere êste artigo é reduzido
àwetade.
§ 2Çl Para os fins previstos no &1'"
. o 'e no § 19, o Banco Depositário
tl;estara à empresa as intormaçóes
P
. "as ,
necessal•.
,.
Art. 23. Ocorrendo rescisão do corrtrato' de trabalho p~r justa causa, oos
têrmos da Legislação do Trabalho, .o
empregado optante fará jus ao valer
dos depósitos feitos em seu nome, mas
erderá, a favor do FGTS, a parcela
sua conta vinculada correspondente à correção monetária e a03 juros
capitalizados durante o tempo de serviço prestado à emprêsa de que fõr
dispensado.
Parágraf-:: único. O Banco Deposítário até o -Iím do mês em que ocor-.
.' rer ó evento previsto no artigo, procederá ao estõmo, na conta vinculada
do empregado para a conta geral do
FGTS aludida no Itero lU do art. 28,
cios valôres decorrentes da aplícacáo
do 'presente artigo, mediante eomuntcaçã-O da emprêsa, mantendo esta em
seu poder declaração escrita do empregado, nos têrmos do item I, do
artigo 20, 'OU certidão de sentença 11'·'
recorrível na Justiça do Trabalho,
Art. 24,. Poderá o empregado optante utilizar sua conta vinculada, observado o disposto no parágrafo único
dêste artigo:
I Nos casos de despedida sem
justa causa, inclusive a indireta, de
culpa recíproca e de fôrça maior, comprovados com declaração escrita da
emprêsa, com o depósito previsto no
art. 22 e. seu § 19, ou com sentença
írrecorrtvel na Justiça do 'rraualnc:
II - No caso. de extinção total da
emprêsa, fechamento de quaisquer -de
seus estabelecimentos, filiais ou agénelas ou ainda supressão de parte de
suas atividades,' sempre que qualquer
dessas ocorrências 1mplíque na rescísão de contrato de trabalho, comproveda por declaração escrita da emprêsa, suprida, quando Iôr o case, por
decisão ludícíal:
.
UI - No caso de término de tO'Y).trato por prazo determinado, compro.
vado pelas anotações constantes da
Carteira Profissional, supridas pela
exlbíçâo do contrato escrito e dectaràçâo -do seu cumprimento;
IV - No caso de aposentadoria concedida pela previdência Social, co.n-
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provada por documento pela mesma
fornecido.
Parágrafo único. Nos casos previstos
nos itens I, II e lU do artigo" selá
admitida a livre utilização apenas da
parcela da conta correspondente ao
período em que o empregado brabalhou na emprêsa em que se tiver verificado o evento e o restante ficara
sujeito. às restrições contidas no artigo 25.
.Art. 25. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, pelo empregado optante sem justa causa, ou pela em"
prêsa com justa causa, a conta, observado, na segunda hipótese, O' disposto no art.· 23, poderá ser uttuzada,
parcial' ou totalmente, com a .ssistência do sindicato da categoria 'lo
eanpregadc, ou na sua falta, com a
da autoridade local do MTPS:
I - Para aplicação de capital em
atividade c o m e r c t e i, industrial ou
agropecuária, em que o titular da coata se haja estabelecido índívíuualmente ou em sociedade, feita a prova com certidão de arquivamento do
ato constitutivo da firma;
II - Para aquisição de moradia
própria, na forma do disposto no artigo 36 dêste Regulamento;
IIr ~ Para atender a necessidade
grave e premente, pessoal ou- Iamíüar,
nos casos de desemprêgo e -doença,
conforme \S instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho e.
Previdência Social;
IV - Para aquísiçâo de equipamento destinado a atividade de natureza
autônoma, comprovada com as rataras correspondentes;
V - Na ocorrência de casamento
do empregado de sexo feminino, C0m~
provado pela respectiva certidão.
§ te Nas hipóteses previstas neste
artig'o deverá ser feita a prova do
efetivo desligamento da emprêsa.
mediante anotação Da Carteira Profissional, suprida por outro meio permitido em direito.
§ _2 9' No caso de desemprêgc de que
trata o item UI do artigo" o empregado, desde que registrado no Fundo
de Asstrtêncla ao Desemprêgc do 'Departamento Nacional de Mãe-deObra poderá sacar mensalmente, de
sua conta, importância. equivalente a
até 2/3 (doia terços) da remuneração
que, percebia na data da rescisão. en..
quanto não obtiver ou lhe fôr crere-

Continue aqui>

414

AT95 DO .PODER ExECUTIVO

cido nôvo emprêgo, pelo mencionado
Fundo

§ 19 Para os que, contem 10 (dez)
ou mals anos de serviço, na mesma
el:npr~a, na data d~ opção, a inde~
mzaçac rel~tlva a -esse, período. será
paga. em dobro.
. § 2 9 Pel~ _tempo de. serviço "P:)Ste~
1'101' à opçao,
o empregado optante
terá assegurados os direitos decc:rren~
tes dês.te Regulamento.
§ 3Q Na rescisão antecipada do contrato por prazo determmado, fica as~
segurada a tndenízação prevista no
artigo 479 da CLT, cabendo à einprêsa, se a rescisão fôr de sua ínt-'
-ciatíva. complementar, para êsse fim
o valor do depósito da conta Vin,cula~
da do empregado.
§ 4 g No caso da aposentadoria com..
pulsórla, prevista no § 39 do artigo
30 da Lei nv 3.807, de 2-6 de agôsto
de 19:60, a indenização relativa ao
tempo de servíço anterior à opção
reger-se-á pelo disposto no meneionado parágrafo.
§ 59 Aplicam-se
aos empregados
optantes os demais dispositivos. da
CLT e da legislação trabalhista complementar que não colidirem COm o
díspcsto na Lei no 5.107, de 13 da
setembro de 196,g, com as alterações
do Decreto-Ieí nv 20, de 14 de setembro de 19,66. e neste Regulamento.
Art , 3"1. Nos casos previstos no artigo 30 e seus parágrafos, a emprêsa,
ao efetivar-se a rescisão, depoaítará
na conta vinculada do empregado op..
tan te o valor da indenização correspondente ao tempo de serviço anterior à opção.
Art .32. E' facultado à empresa;"
a qualquer tempo, desobrigar-se da
responsabilidade da mõenteacão ' relativa ao tempo de serviço anterior à
opção, depositando na conta vínculada do empregado optante o valor
que lhe corresponder na data do de·

Art. :'.6, Nas hipóteses de aquísíçâo de moradia ede doença, previa..
tas nas itens II e ITr do art. 25, a
utílizaçac "da conta pelo empregado
optante, -poderá ocorrer também na
vigência do contrato de trabalho.
Art. 27. Nas . hipóteses previstas
nos 'artigos 24 e 25, a utihzação da
conta vinculada será liberada pelo
Banco Depositário. à vista de alvará
[udtcíal ou de comunicação expedida
pela autoridade local do MTPS, conforme o caso.
Parágrafo único. No caso. da comunicação de que trata o artigo, dependerá sua expedição de prévio
exame da documentação exigida nos
arts. 24 e 25, por parte da autoridade local do MTPS, dentro do prazo
máximo de 5 (cinco) dias.
Art. 28. A utilização da conta
vinculada, por menor de 18 anos, dependera, ainda, da assistência de seu
responsável legal.
AJ:t. 29. O valor da conta víncutada do empregado optante que vier a
falecer será pago pelo Banco Depositárro. em quotas íguars, aoa respectivos "dependentes habilitados perante a Previdência Social, à vista de
'documento por esta remetido, que 0:1
enumere e ídentdfique, mencionando
a data do óbito e, -quando houver
menores, a data do nascimento de
cada um dêles.
§ 19 Ficará retida, à disposição do
FGTS, vencendo juros', à taxa v!~
garante na data do falecimento do
empregado, corri a correção monetária, a quota atribuída a dependente
menor, até que complete 18 (dezoítoj anos, salvo autorização do Juiz
competente.
§ zv Decorridos dois anos do ralepósitc
\
cimento do empregado; e não haParágrafo único. Na hipótese de
vendo - dependentes habilitados, o'
artrsc, os direitos do empregado, remontante de sua conta vinculada relacionados com o tempo de serviço
verfsrá a favor do FGTS, de acõrdo
anterior à opção, passarão a regercom as Instruções que forem expese tambémvpelas 'disposições deste
didas pelo B~H.
Regulamento.
Art. 30. Na ocorrência de rescisão
Art. 33. No caso de rescisão ou
de contrato de empregado optante,
extinção do contrato de 1:1 abalho da
para a qual não haja dado motivo,
empregado
não optante, Inclusive pOs
terá êle direito à -indenízaçâo relatl-'
acôrdo, ohservar-se-ão os seguintes
va ao tempo de servíqo anterior à
"
opção, de acôrdo COm a sistema es- . critérios:
tabelecído no Capítulo V do Titulo
I - Havendo indenização a ser
IV da -GL'1.
paga, a emprêsa poderá utilizar o
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alor da respectiva C9'nta Indívldua..
rtzada, até o montant~ da Indenizaâo por tempo de serviço;
ç II -: Não havendo indenização a
ser paga, ou hav~ndo salde TIs> caso
do item I, ou, ainda, decorrido o
prazo prescricional para a reclama..
áo -de direitos por parte do empre..
. ado, a empresa poderá 'levantar a
;eu favbr o saldo dairespectdva con ..
ta individuallzada, medíante comprovação perante a autorídade local do
r,1TPS.
§ 1'" 'Na

.

hipótese do. item I .do ar..
tígo a comprovação ee fará perante
o próprlo Banco Deposítárlo, medi..
ante a entrega de cópia autenticada
do- recibo de quitação, do qual conste em destaque a parcela correspondente á indenização por 'tempo ds
serviço, atendidas as .formalidades da
'Lei ns 4.066, de 28 de maio de 1962,
ou de comunicação da Justiça do
Trabalho sôbre o valor da indenização a que tenha sido condenada a
emprêsa em sentença írrecorrível .
§ 2Ç Na hipótese do item TI, a em.prêsa deverá comprovar, perante a
autoridade local do MTPS, a inexistência de indenização a ser paga,
mediante cópia autenticada do pedido de demissão do empregado, feito
na forma da Lei nc 4.0ê-6, de- 28 de
maio de 1962. OU oficio da Justiça do
Trabalho, comunicando sentença irrecorrível: ou, quando fôr o caso, o
decurso d? prazo prescricional.
§ 3Q A autoridade local do MTPS,
à vista dá comprovação feita na forma do § 2Q, fornecerá, no prazo má...
xímo de 5 (cinco) dias. documento
que autorize a emprêsa a levantar _no
Banco Depositário o saldo da 'conta
individualizada.
Art', 34. A conta individualizada
do empregado não optante, dispensado sem justa causa antes de completar um ano de serviço,' reverterá
a seu favor; se despedido com justa
causa .ou se pedir dispensa, reverterá a favor do FGTS. Se a, dispensa
OCOrrer após um ano de serviço, a
conta poderá ser utilizada pelo emprésa;' na forma do art. 33.
Parágrafo único. Para os efeitos
dêste artigo, observado o disposto
no art. 27. a comprovação se fará:
a) No caso de dispensa com justa
causa, ou de pedido de dispensa, mediante declaração da emprêsa, man-
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tendo esta em seu poder a declaração escrita do empregado, nos têrmos do hem. I do a,rt.', 20, ou certddão de sentença irrecorrível na Justiça do Trabalpo;
'b) No caso de dispensa sem justa
causa, mediante declaração- da emprêsa ou certidão de sentença irrecorrível na Justiça do Trabalho.
Art. 35. Os contratos de trabalho
que contarem mais de 10 (dez) anos
em 14 de setembro de 19õ6 - data
da publtcaçâc da Lei nc 5 .107, poderão ser rescindidos a, qualquer tempo, por livre acõrdo entre a partes,
recebendo o empregado, diretamente
da emprêsa a Importância que convenctonar 'como indenização, na for':'
ma do § 3Q dêste artigo.
§ 1 Se o empregado fôr optante
poderá utilizar .Hvremente a sua
conta, constituída a partir da opção,
observado o disposto no art. 27 dêste Regulamento. fazendo-se a comprovação segundo o disposto no parágrafo seguinte.
'
§ 29 Para a validade do pedido de
cumprimento
dispensa é. essencial
das formalidades prescritas no arti..
go 5ÜO da CLT.
§ 30 A importância a .ser convencionada na forma dêste artigo nunca poderá ser inferior a 60% (sessenta por cento) de que resultar da
multiplicação dos anos de serviço
contados em dôbro, pelo maior salário mensal percebido pelo empregado
na emprêsa.
ç

o

§ 49 As disposições dêste artdgo,
comiexclusâc do § 1Q, são também
aplicáveis ao caso do empregado estável que transacionar com a emprê..
sa o tempo de serviço anterior à op-:
çâc
e COntinuar prestando serviços à
mesma, sob ti regime dêcte Regulamento.
CAPÍTULO V

Da utilização da conta para aquisição de morcuiia

Art. 36. A utilização. da conta vinculada, para o fim de aquisição de
moradia própria, é assegurada ao
empregado que completar. a partir,
da vigência dêste Regulamento, 5
(cinco) anos de serviço na mesma
emprêsa ou ememprêsasdiferentes,
de acôrdo com as disposições. da Lei
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nv 4.380, de 21 de agôsto de Ul64, por

intermédio do BNH,' de conformida-

de com as instruções por este expe-

didas.

rr

Da gestão -do Fundo

'

§ 1Q O BNR poderá, dentro
das
possibilidades do FGTS, autorizar,

para . a finalidade de que trata este
artigo, a utilização da conta vinculada. por empregado que tenha tempo
menor de serviço que o ali mencionado. desde que o valor da própria

conta, ou êste complementado com
poupanças pessoais. atinja a pelo
menos 30% (trinta .por cento) do
montante do financiamento preten-

dido.
§

SEÇÃO

29 O BNH poderá

instituir,

CO~

mo adicional. nos contratos' de financiamento de que trata êste artigo,
um seguro especial para o efeito de
garantir a amortização do débito reaultante "da operação, em caso de
perda ou redução do salário percebido pelo empregado.
CAPíTULQ VI

Do Fundo de Garantia do Tempo de

serciço
SEÇÃO I

Da Constituição do Fundo

Art. 37. O Fundo de Garantia do
Tempo - de Serviço (FGTS), criado
pelo art. 11 da Lei nc 5.107, de 13
de setembro de 19$6, é constituído
pelo conjunto dos valõres das contao
vinculadas a que se referem os artigos' 99 e 1'0 dêste Regulamento e pelo da conta - geral mencionada no
item III do art. 38.
Art. 38. As contas que integram o
PGTS classificam-se em:
I - Contas-optantes, que têm como titulares on empregados que optarem pelo regime dêste Regulamenta;
II - Contas-emprêsas. que têm como titulares as empresas e que são
individualizadas em relação aos empregados não optantes;
UI -'- Conta geral, que tem ocmo
titular o BNH, destinada ao depóstto das -diferenças entre o montante
do FGTS e /u valor correspondente à
"soma dos volôres das contas "optantes" e "emprêsaa",

,Art. 39. A gestão do FGTS cabe_
ra ao BNH e far-se-á segundo pla,
nejamentc elaborado e norma-s gerais expedidas pelo seu Conselho
Curador.
/
Art. 40. O Conselho Curador do
FGTS terá a seguinte constituição:
I Presidente do BNH, que o
presidirá;
l i ----' um representante do Mínlatérío do Trabalho e Previdência Social;
tIl - Um representante- do Minis~
tério Extraordinárío para o Planeja..
menta e' Coordenação Econômica'
IV - Um representante das categorias econômicas;
V - Um representante das categorías profissionais.
§ 19 Os representantes dos Ministérios serão designados pelos respectivos Ministros.
§ 29 Os representantes das categorias serão eleitos, cada um, pelas
respectivas Confederações em conjunto, com mandato de 2 (dois),
anos.
.
§ 39 A eleição de que trata o § 29
será feita em reunião presidida pelo
Diretor-Geral do Departamento Nacional do 'I'rabalho.. representando-se
cada Confederação por um delegadoeleitor escolhido pela respectiva Diretoria.
.
§
49 Cada membro-representante
terá seu suplente, designado ou eleito, pela mesma forma que os titulares.
§ 59 O presidente do BNH terá suplente, po-r êle designado dentre os
diretores da autarquia.
Art. 41. Os membros-representantes do Conselho curador do FOTS
perceberão, por sessão a que ccmparecerem, até o máximo de 4 (quatro)
por mês, gratificação eqüívalente a 1
(um) salário-mínimo de maior valor
vigente no País.
Art. 42. Ao conselho Curador compete.
I - Decidir, mediante proposta do
BNH, sôbre:
a) o plano geral de aplicação dos
recursos do FGTS, considerada, glo-
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c) os atos normativos que .se refiram à gestão e à aplicação dos rec'ursos 40 PGTS;
II - Apreciar as contas relativas
a gestão do FGTS;
lI! - Dirimir dúvidas 'quanto à
aplicação dêste Regulamento, nas matérias de sua competêncía..
Art. 43. Ao BNH, como órgão
gestor do FGTS, compete:
r - Praticar todos os atos necessários à eífcíente gestão do FGTS, de
acôrdo com 9S 'planos e as normas
gera.is aprovadas pelo Conselho Curador;
II - SUbmeter ao Conselho OuradOl', devidamente fundamentadas, as
propostas relacionadas com as matérias enumeradas nos itens I e III
do art. 4::'.;
ITr - Submeter ao exame do Oon ..
selho curador as contas relativas à
gestão 'do FGTS;

Arb.: '45. O valor correspondente à
Taxa' de Administração referida nos
1<1 e 29 do art. 44 será automàticamente transferido ao -BNH, _por estimativa, até o dia 5 (cinco) de cada
mês, procedendo-se ao acêrto posterior das diferenças porventura havidas.
Parágrafo único. O salde even ..
tualmente verificado, entre a receita
prcduaida pela Taxa de Administração e as despesas de administração
efetivamente realizadas pelo BNH
com 2. gestão do FGTS, será levado à
'conta de capital dêsse Banco e aplicado no financiamento da habttaçãc
pera a população de baixa renda.
Art. 46. Tôdas as despesas com a
gestão do FGTS serão a êle direta..
mente debitadas pelo BNH, que organízará. para êsse fim, contabiltdad e em separado.
.
êâ

.SEÇÃO 111

DaB dPlicações dos recursos do 1<'U1tdo

Art. 47. Os recursos do FGTS serão aplicados com correção' monetáIV - proporcionar ao Conselho
ria e juros, de modo a assegurar a
Curador os meios de secretariado 6
cobertura de suas obrigações.
assessoria· necessários ao exercício da
Art. 48. As aplicações dos _recursos
suas atribuições.
do FGTS serão feitas diretamente
pele BNH e pelos demais. órgãos ínArt. 44. -As despesas decorrentes da
gestão do FGTS pelo BNH serão
tegrantesdo Sistema jomanceiro da
Hàbitacâo, ou, ainda. pelos estabelecusteadas com os diferenciais de juros. obtidos nas operações da apltcimentos bancários para êsse fim crecacâo dos recursos, em relação aos
denciados como seus Agentes FinaDcustos de capitalizaçào do Fundo..
. oeircs. segundo normas fixadas pelo
BNH e aprovadas pelo conselho Mo..
§ 19 A título de Taxa de Adminisnetárto Nacional.
tração, receberá o BNH importância
.mensal correspondente -a uma percenArt. 49, As operações relativas às
taxem sôbre o valor do FGTS, t, ser
apliccçôea de recursos do FGTS. defixada anualmente pelo conselho ~jIO"~
verão preencher os seguintes requísinezárlo Nacional.'
tos:
§.2Q A percentagem de que trata o
! - GarantIa real;
Ir - correção monetária nos têr§ 19 não será inferior a 0,1% (um décimo por cento) nem superior e
mos do art. 19 e seu § tv:
0,2% (deis décimos por cento) do vaIII - Rentabilidade superior ao
101' do FGTS no primeiro' dia de cada
custo do dinheiro depositado; inclusive os juros.
mês -.
Art. 50. O programa. de aplicação.
§ 3Q Entre as despesas compreendidas na Taxa de Administração de
dos recursos será feito com base em
que tratam os §§ 19 e 29 não se in .. orçamento trimestral, semestral ou
ccluem as especiais da gestão do
anual, de acôrdo com as normas a
que se refere o art. 48 e observado o
FGTS, nem as que estiverem a cargo
de terceiros.
disposto no art. 49.
4
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parágrafo único. No programa ue
que trata este artago serao incnuuac
em caráter prrorttá-Io, previsões para
0Xl'::CLl.Ç8-o

do programa' habítacronat

do BNH.
Ar ü. ti.l. Os excedentes em reieçao
a, previsao orçamenrar ia secao apncacos em Oungaçoes jeeajusreveis uo
I

Tesouro rcacionar ou em ntuios que
satisfaçamos requisitos .de manuten-.
ÇiW do poder aquísitavo da moeda.
Art. 52. As operações de qc,e tra-

ta o aru. 49 SÓ poderao ser reanzacas
patos Agentes 1"111anceí1'08 se atenderem ás condições usuaisue -segurança bancarm, podendo ser exigruo
QOS pretendentes a fmanciamentc
pelo l'-GTS todos os elementos Iman-

cetros, econômicos e contábeis neceasartos, ínolueive exame de suas escritas.

Art. 56. O Banco do Brasil S . A'
sem prejuízo das SUtL8 at,lvlctaae~ d'
Banco Deposltário de comas vlncUla~
das, poderá seI eventualmente o Ol'~
gão centralízador do siatenia arre,
cadador .em uma ou varias reaícea
geo-econômícas, d e i i m 1 t a d a J$ I:>pelo
BN~.

Art. ,57. Aos Agentes l<1inancetl't3S
poderá servcredítaôa, a titulo de taxa
de admínístraçâo, percentagem não
superior a 1% .:(um por vento) dos depósitos efetuados, para nns de aph,
cação fixada anualmente para cada
região do país, pelo Conselho. Mone..
bário N~c~onal, por proposta do BNH.
Parágrafo única. Para os Agentes
Financeiros que forem depositários de
contas vinculadas a base da percentagem será fixada em cada caso.

Art. 53, O BNH .restíbuírá 2,0 ...

acrescido dos juros .. da correçào monetárra, o montante nqutoo
tias apiícaçôes de que trata esta Se-

lt"G-.CS,

çao.

SEÇAO

rv

Das Agentes Firumcetrcs

Art. 54. Pcderáo ser Agentes FJ.~
naneeíros do FGTS, além das entídades integrantes do sistema Financeiro
da Habitação o Banco Na,clOnal do
Desenvolvimento Econômico e o Ban. co do Brasil S. A., como Agentes
especiais, e, ainda, os bancos regionais e estaduais de desenvolvimento,
as companhias estaduais de desén.volvimento, os bancos de ínvestlmento, as sociedades de crédito, de fínanciamento e de investimento e os bancos comerciais.
Art. 55. Atendidas ae normas !1~
xadas pelo BNH e aprovadas pelo
Banco Central, a ínscrtção como
Agente Financeiro ficará condícíonadc.:
I - Ao compromisso expresso de
observar as normas ·opera(;lonafs estabelecidaa para as aplicações de recursos do. FGTS;
II - A aceítaçâo ca co-, esponsabüidade, perante o FGr.ra, corno gu ..
rantidor, fínancíador e/ou endossante .

CAPíTULO VU

Da Físcalização.. da CObrança Compulsória e das Cominações Legais

Art. 58. Competirá à Previdência
Social, por seus órgãos próprios, a
verificação, junto às emprêsas, do
cumprimento do disposto nos artigos
99 e 22 dêste Regulamento, procedendo, em nome do' BNH, ao levan~a~
menta dos débitos porventura existentes e às respectivas cobranças admímstratlva e judicial, esta na justiça dó Trabalho, pela mesma forma
e com os mesmos privilégios das contribuições devidas à previdência Social, podendo participar do feito, na
qualidade de litisconsorte, o empregado interessado ou seu Síndícato •
§. 19 Por acôrdo entre 6 BNH e o
Departamento Nacional da Previdência social, será fixada, mdependentemente das despesas judiciais, uma
taxa sôbre a importância que esta
vier a cobrar administrativa ou
judicialmente, não excedente a 1%
(um por cento)" sôbre os depósitos
mensais, cem o remuneração à Prevídêncía Social. pelos encargos que lhe
são atribuídos neste artigo.
§ .29 No caso de cobrança judtciet,
ficará a emprêsa. devedora obrigada,
também, ao pagamento da taxa remuneratória .de que trata o § 1-9, das
custas e das percentagens judiciais.
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§ 39 As ímportãnclas cobradas pela
vidas, mas comunicará o 'fato ao 61'gâo competente a fim de que se proprevidência social na forma dêste
ceda na forma do art -Ó:58.
art;Ü'o serão diretamente depositadas
119..;"'respectivas contas vinculadas, deCAPÍTULO vII!
duzida, em favor daquela, a taxa re,Oluneratória referida nos §§ 19 e ~.<,)
Da
indenização
de férias anteS (~C
e obedecidas as denuaís preseríçoes
um ano rle serviço
do presente Regulamento.
§ 49 Para eleito do disposto no arArt. 62. O empregado, optante ou.
~igo, a emprêsa apresentará à rtecanão, .que fôr dispensado sem justa
lização do Instdtuto jcacíonaí da PTc··
causa ou que atingir o término de
vidência gocial (INPS) compruvancontrato a prazo determinado, antes
te de efetivação do depósito bancário
de completar 1 (um) ano de serviço
correspondente a 8% (oito pcrcentoj
na mesma emprêsa, fará jus, corno
da soma da coluna referente ao monindenização de férias, na base da sua:
tante dos salários pagos aos erapreremuneração de 20 (vinte) dias,a.'Jgados, constante da fôlha de saiarroa . pagamento" de 1/12 (um doze avos)
preparada na forma do inciso I. do
dessa remuneração, por mês trabaart. 8D da Lei nv 3.807, de :1:6 dI}
lhando, considerando-se como .mês
agôsto de 19€O, na redação que Ih".
completo a tração superior a 14 (quafoi dada pelo. art. 21 do Decreto-lei
torze) dias.
n9 66, de 21 de novembro de 1966.
CÃPíTULO IX
Art. 59. A emprêsa que não rea..
Iízar os depósitos previstos neste Re-:
Das Garantias Asseguradas
gUlamento, dentro dos prazos nêle
ao Mandatário Sindical
pres~ritos, responderá pela correção
. monetária e 'pela oapítalízaçâo doa
Art. 63. E' vedada a dispensa do
juros, na forma' dos arts. 18 e 19,
empregado síndicauzado, a partir do
sujeitando-se, aínda.. excetuada u ~.'
momento do 'registre de SU0. candidapôtese do art. 22, às multas estabeleturaa cargo de direção ou represencidas na legislação. do .ímpóstc de
taçâo sindical, até o final do seu
renda.
mandato, caso seja eleito, Inclusive
como suplentev salvo se cometer falArt. 60. Independente do proeedtta grave devidamente apurada nos.
mente estabelecido no artigo 58, pntêrmos da .CLT.
derão o próprio _- empregado ou seus
dependentes, ou pai' êles, o seu Sin§ 19. Considera-se cargo de dire
dicato, nos casos previstos no Capícão ou represencacêo , sindical' aquêle
tulo IV dêste Regulamento, acionar
cujo .exerctcirr 01.1 indicação decorr-e
diretamente a emprêsa, na Justiça do
de eleição prevista em Iei.. equiparanTrabalho, para compeli-Ia a efetU!'3..r
do-se a êstes os designados pelo
o depósito das ímportânctas devínaa MTPS, nos casos do § 59 do art .: 524
nos têrmos .dêste .Regulamento. com
e do art. 523' da CLT.
as cominações do art. 59.
§ 29 Para os fins dêste artigo, a entidade sindical comunicará por escrtParágrafo único. Da propositura
to, à empresa, dentro de 24 (vinte e
dá reclamação, será sempre notírtcequatro) horas, o dia c a hora do re·
órgão local da Previdência Bodo
gtstro daicandídatura do seu empreeinl, para fins dé interêsse do FGTS.
gado, fornecendo, outrossim, a este,
Art. 61.. Será exigida da emprêsa
comprovante no mesmo sentido. O
El. pro . . . a de ter ef'etuadc. no mês a11MTPS fará, no mesmo prazo ~ comunicação, no caso da designação rere-.
terror, os' depósitos de que trata o
cída no final do § 19.
art. 99, na ato do recolhimento meusal dasccntribuições à Previdência
Art. 64. O empregado optante que
Social.
se licenciar do emprêgo, sem remuneParágrafo único. verritcado que:« - ração, para melhor desempen..':1R.f '3
emprêsa não efetivou os depósitos
mandato sindical, passando a serremunerado pela entidade sindical ou
'referidos no artigo. o órgão arrecapelo órgão em que exercer 'a represendador da Previdência Social receberá
tação, .contínuará a ter mantida sua
as contribuições que a. este. forem de-

°
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conta vinculada no mesmo Banco Deposítárío escolhido pela empresa.
§ 19. Oaberâe, à entidade síndícal,
a que corresponder a 21P.l~5,ú em vírtude da qual decorreu a' necessidade
da licença nâo remunerada para (J
exercícío do mandato, os encargos previstos no art. 9Q dêste Regulamento,
incidindo a percentagem sôbre a 'remuneração que deveria ser caga pela
empresa se o mandatário não estavesse licenciado.
§ 2Q. Para os efeitos do § te, a.
empresa comunicará à entidade sincncal as variações salariais que se forem verificando rio curso ua ncença.
CAPÍTULO

X

Disposições Gerais e Transitórias
Art. 65. Nos têrmos do art. 22' da
Lei nv 5,107, de 13 de setembro d~
1966, alterada pelo Decreto-lei numero 2-0, de 14 de setembro de 19613
é da competência da Justiça QO Tra-~
balho o julgamento dos díseídlos entrc os empregados e as empresas, ortundos da aplicação deste Regulamen-,
to, mesmo quando o BNH e a Previdéncía Social figurarem no teito,
cama litisconsortes.
Art. 66. E' facultado ao stndicato
da respectiva categoria profissional
acompanhar o processamento dos atos
que envolvam ínterêssa do empregado
ou de seus dependentes, em decorrência da aplicação' dêste Regulamento.
Art. 67. Os depósitos em conta vinculada efetuados pelas emprêsas, nos
têrmos dêste Regulamento, constítuirâo despesas dédutíveís do Iucro operacional das mesmas. As ímportâneras levantadas a seu favor Implicarão em receita tributável.
..
Art. 68. As contas bancárias vinculadas em nome dos epregados" são
protegidas pelo disposto no aru. 942
do Código 'de Processo Civil._
Art. 69, 'São isentos de ímpostca
federais os atos e operações neressàfios a aplicação dêste Regulamento,
quando praticados pelo BNH, pelos
empregados e seus dependentes, pelas
empresas e pelos Bancos Depositários.
§ 1Q,
Aplica-se o disposto neste
artigo às importâncias devidas, nos
têrmos dêste Regulamento, aos empregados e seus dependentes.

§ 29, O Ministro da Fazenda ex~
pedirá, po prazo de 30 (trinta) dias,,~

mstruçoes que forem necessárias ao
cumprimento do que diepôe o artigo
e seu § 19.
Art. qO, A titulo ce cornpensaç&.o
pelos serviços prestados na forma dês,
te Regulamento, inclusive ~ran1:iterên..'
elas de fundos, os Bancos Jei10Slt~.
nos poderão manter em seu' POQ01
Iívre de ônus, as importànciasdepo_
sítadas nos têrmos dos arts. 8'" e 1'0
nas seguintes condições:
..,
I '- Até o dia 15 (quinze) de cada
mês, os depósitos recebidos entre os~
dias 1 (um) e 15 (quínze) rio mel;'
anterior;
II - Até o dia (quínzeivcto -egundo mês após o do depósito, os recebidos, a partar do dia 16. «íezesseisj
§ 19. Mediante aviso prévio de 12.0
(cento e vinte) días, o prazo ac que:
trata o artigo poderá ser alterado pelo
BNH, - ouvido o Banco Central, quande tal medida se mostrar necessária
§ 21?
Por iniciativa do Conselnu.
Curador do FGTS, o Banco "Central
poderá determinar a subsbituiçâo do
sistema de compensação a que S~ l"t;:-,
fere êste artigo, pelo pagamento de
uma taxa remuneratória, de serviços.
a ser nxada em face dos r:;.;p;':·Cl:.ivoo
custos.
§ 39, O Banco Depositário, que
deixar de entregar ao BNH" na forma por este indicada e dentro cc
prazo previsto neste artigo, os depó-:
sitos recebidos, responderá pela COl'·
reção monetária nos termos do artigo
19 e por multa compensatória, na razâo-de 2% (dois por cento) para cada
período igualou inferior a 10 (d'8ZJ
mas,
§ 4.9 O BNH estabelecerá median-

te ínstruçôes, a forma de nnedlata cobertura, a- favor dos Bancos Deposita ....
rios, dos saques realizados nas contas
vinculadas.
Art, 71. Nas localidades onde nau
houver autoridade local do MTPS, os
encargos que a esta competem, nos
têrmos dêste
Regulamento,
serão
exercidos pela autoridade local ,da
Previdência Social ou, na falta desta
pela' autoridade judiciária,
AJ.'t, '72. As emprêaas enviarão
anualmente ao BNH,'até o dia 15
(quinze) de agôsto.as informações estatístdcaa que forem indicadas em
instruçõe.spor êle expedidas.
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Al't. '73. Caberá ao MTPS, por in"
art. 39 do Decreto-Lei nc 75, de 21
termédio do Departamento Nacional
de novembro de 1966, continuarão
f1, ser feitos pela forma da legi~':oçüo
de 11.~áO-d€-Obra e do Serviço de Esanterior, devendo ser transferidos . ex
tatistica da' Previdência e 'Trabalho,
fornecer ao FGTS as estatietícas de
orfíctc" ou a r-equerimento das partes,
que necessitar,~ media~te convênio cea partir -daquela' data, para as contas
lebrado, para esse eretto, com o BNH,
vinculadas dos interessados observando-se, quando tôr '1 case, o disposto
Art. 74. Para o cômputo do. teto
no § 3<) acima referido.
de que trata o art. 49, íncíso XXIII
da Lei n 94.595,' de 31 de dezembro
Parágrafo único.
Os deposítos a
de'19B4, bem C01-p.O para os fins, preque se refere o artigo só poderão ser
vistos na Lei nc 4.829, de 5 de nomovimentados mediante autonsacãc
vémbro de 1965, ná? serão incluídos 03
judicial,
saldOS das contas vinculadas do FGTS,
Art. 79. Cessarão a partir do 1111:';1
os quais ficarão, também, isento,'; da
de competência - janeiro de 1967. as
recolhimento a-o Banco central.
seguintes contribuições a cargo das
Art. 75. Além das defmtdas na
empresas:
leO'islação bancária e as decorrentes
I A contribuição prevista no ~
d~ Lei nc 5.107, de 13 de setembro de
39 do art. 29 dà Lei nc 1.30'7, de lG
1966, com as alterações feitas . pelo
de julho de 1964, com a alteração
Decreto-lei no 20, de 14 de setembro
feita pelo art. 69, parágrafo ún'co,
de 1966, e do presente Regulamento,
letra..«, da Lei 119 4.923, de 23 de. denão cabe aos Bancos
Depositáríoa
zembro de 19"65, para o Fundo de Inqi.1alquer outra responsauíãídude .
denizações Trabalhistas;
§ 19. Na movimentação das . conII - A contribuição eatabelecíde
tas vinculadas, não 'cabe ao Bancos
pelo art. 6°,parágrafo único, letra
Depositários a 'análise das razões que
a, da Lei nc 4.923, .de 23 de dezama d·eterminam, devendo cíngrr-sa à' bro de 1%5, para o Fundo de .àsslsexecuçâo, no que lhes compete, elo têncía ao Desemprêgc:
que decorrer das declarações, comuIn - A contribuição para o BNh.
nicações; notificações; alva-rás
judiprevista no art. 2'2 da Lei nv 4.380,
ciais ou outros expedientes que Ihce de 21 de agôsto de 1964, com a alteraforem feitos por escrito pelas empi'éção feita pelo art 35, § 29 , da Lei
sas, pelos empregados e .pelcs órgãos' nv 4.863, de 29 de novembr., de 1965;
IV -c- A contribuição para a Legiâo
competentes, asstnados por quem de
direito.
\ '
Brasileira. de Assistência, nrevísta nu
§ 29. A responsabilidade pelos éfej-:.
Decreto-lei n.? 4.830, de 15 de oututos dos atos referidos no § 19 é exbro de 1942, alterado pelo disposto no
Decreto-Lei nc 8.252, de 29 de novem-.
clusivamente imputável a quem
OiS:
assinar.
bro de 1945.
Parágrafo único. A cessação das
Art. 76. A partir da vigência dêscontribuições de que trata o artigo
te Regulamento, é facultado às emsomente se aplica aos salários devi'
prêsas utilizar o saldo
porventura
d05 a partir do mês de janeiro de
existente do Fundo de Indemzacões
1967.
Trabalhistas, para efetivação dOS de"
/
pésitos de que trata êste Reg:.ulamento,
Art. 80. A partir do mês de comna: forma das instruções que forem
petência
janeiro
de
1967,
fica
rcexpedidas pelo Conselho Monetáa-lc
duaida para 1,5% (um e meio por cenNacional, no prazo de 30 (trinta)
to) a contrtbuíção devida pelas em'
dias.
prêsas ao Serviço Social do Comércio
Art. 77. Até que o Conselho Moe ao Serviço social da. Indústr:a t
netário Nacional proceda à fíxaçáo
dispensadas estas 'entidades ela subsda percentagem referida no § 1<) do. crrçâo compulsória a que alude o art.
ert. 44, vigorará a de -0,15% (quinze
21 da Lei no 4.3;30, ele,21 de ag vsto
centésimos por cento).
de 19$4.
. Art. 78. .Até 28 de fevereiro de
1987, os depósitos judiciais para .nna
de recurso na Justiça do Trabamo,
a que se reterem os §§ 19 a 39 do arb.
899 da CLT, na redação dada pelo

Parágrafo único. A redução dt:.
contribuição de que trata c artigo
somente se aplica' .eos salários devidos a partir do, mês de janeiro de
1967.

Continue aqui>
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Art. 81. Até que seja, empossado
o Conselho curador co FGT.S, caberá
ao Presidente .do BNH, na qualidade
de presidente nato do mesmo Oonselho, expedir os atos a que se referctn
Os itens I, letra c, e III do art. 42,

submetendo-os à homologação àa.
mesmo Conselho, logo que bstalado.
Art-. 82. .0 presente Regulamente.
entra em vigor no dia 1<;1 de janeiro
de 19-67. -

L. G. do Nascimento e'

Silva.

DECRETO N.9 5:1.8:n - ' DE 20

DE DEZEMBRO DE 1966

Estado-Maior dQS F'Ô1'ças Arnwàas. Escola Superior de Guerra. Abre o
crédito suplementar de CI'S :16.000.000, pura retorço de dotações orça-

mentárias do ínçente exercício.

o Presidente", da República, usando "da atribuição que lhe confere o
art.ígu 87, número I. da Constátuíçâc Federal e da autorização contida na
art . 13, da Lei no 4.900, de 10 de dezembro de 1965, decreta:
Ar. t 19 Fica aberto, ao Estaúo-Maícr das FÔrças Armadas. - Escola
Superior de Guerra, o crédito suplementar de Cr$ 76.000.000 (setenta ('.
seis milhões de cruzeiros), pai., refôrço das seguintes dotações orçamen.,
tárías do vigente exercício:
4.03.01 - Es-tado-Maior das Fôrças Armadas (Escola Superior de Guerra)
Despesas Correntes
Despesas dI:: Custeio
3.1.2.0 -;- Material de Consumo
02.00 - Impressos, artigos de expediente, desenho, carto. grafia, geodésia, topografia e ensino
.
.
03.00 - Artigos de higiene etc. .
04.00 - Combustíveis
.
.
05.01) - Materiais e acessórios de máquinas etc
08.00 - Gêneros de alimentação e artigos para fumantes
.
10.00 - Matérias-primas, etc
,
.
11.00 - Produtos químicos, etc ..................•...........

3. O.O.O .3.1.0.0 -

13.00 -

Vestuários
_
.'•...........
Material para fotografia. ntmanem radiografia .'...
15.00 - Lâmpadas. etc.....,...................•..............
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
.. 04.01} -Iluminação
.
14.00 -

06.00 - -Reparos -........ . ......................•........ ' .
09 00 ....:.. Servíçcs -de Comunicações
;
.
3.1.4.li -

3.000.000
1.500.00Q
1.000.000
2.000.000
15.000.000
,.000.000
1. 000.000
1. '00.000
1.000.000
1.000.000
3.000.00~

20.0CO.OOJ
1. 000.oeo

Encargo'> Diversos

04.00 - Festividades, etc................•...........•. ;.......
4./).0.0 _. Despesas de Capital

5.000.000

,...

a.noo.oon

,...

1.000.000
8.000.000
3.000. O@ .

4.1.f).O - Investimentos
.
4.1.3. O '_. Equipamentos e Instalações
4.1.3.1 - Máquinas, motores. etc
4.1.4.0 - Material Permanente
04.00 - Material- artístico
,
07.00 - Modelos e Utensílios
08 00 -- Mobiliários em geral

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

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

Art. 29 1J::ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disp-osições 'em' contrário.
.
Brasília 20 de dezembro de 1966; ê:14~Q da Independência e· 78Q da Re-

pública.
H. CA5TELLO BRANDO

Octavio Bulhões

ATOs DO'

DECRETO NQ 59.822 DEZEMBRO DE

DE

19-66

21

PDD~R

DE

Aprova as alterações introduzidas nos
~ Estatutos da Transatlântica Companhia Nacional de Seguros, inclusive nnmetito do capital social.

O presidente da República, usando
da atribmça: o que lhe conf~re. ~ artiltO 87, íncíso r, da Gon~t1tUlçao, e
Il~S têrmos do Decreto-Ieí nv 2. oes,
"de 7 de março de 1940, decreta:
Art. jo. Ficam aprovadas as altera:'
ções introduzidas nos Estatutos da
Transatlântica Companhia, Nacional
de seguros, com sede na cidade do
Rio de Janeiro, Estado da Guanab~ara, autorizada a funcionar pelo Decreto nv 2.940, de 5 de agôsto de 1938,
inclusive aumento do capital social de
cr$ 900.OÚO. 000 (novecentos mtlhôes
de cruzeiros) para Cr$ 1.350.000. OD-O '
(um bilhão, trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), conforme deubefacão de seus acionistas em Assem ..
.bléia Geral Extraordinária, realizada
'em 22 de março de 1968.
,
A.rt. 29 .A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou' que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autortilação a que alude aquêle decreto,
Brasília; 21 de dezembro de 1006'
145Q da Independência e n Q da R-c:
pública.
H. CASTELLO BRANCO
Paulo Egydio Martins

DECRETO

N9

59. 8~3

DEZEMBRO DE

~

DE 21

DE

1968

Aprova as cueroçõee introduzidas
nos Estatutos da. Atlãntica Companhia Nacional de Seguros, íncíueíve aumento do capital social.

O Presidente. da República, Usando da atribuição que lhe confere '3
artigo 87, inciso L da Oonstituicâo. E'
nem. têrmos do Decreto-lei n.1! 2.063
de 7 de março de 194ü, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas .(lS alterações introduzidas nos Estatuto:'> da
Atlântica Companhia Nacional de
Seguros. com sede na cidade do Rio
de Janeiro,
Estado da Guanabara,
autorizada a funcionar pelo Decreto
uv 1JO, de 3 de abril de 1935, ínclu-

ExECUTIVO
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síve aumento do capital social de
o-s 1.00'0.000.000 (um bilhão de crucedros) para Cr$ 1.5DO.OOO.OOO (um
bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros), conforme detíb araçãc de
seus acionistas em Assembléia Geral
Dxtraordinária, realizada em 22 de
março de 1966:'
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis i; aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar. sôbre o objeto da autorteaçâo a ,que alude aquele Decreto.
Brasilía.c âl de dezembro da 1966,

1459 da Independência e 789 da

púbiíoa.

H. CASTELLO

HI::~

BR4Nc()

Pauto Egydio Martins

DECRETO

N9 !j9.824 -

DEZ~IBRO DE

DE

21

D2

1966

Abre crédito suplementar ao Ministe~
rto da Fazenda para atender a despesas com o pagamento das aeoersae
espécies de percentagens devidas ao
pessoal dêste Ministério.

o Presidente da' República, no uso
das atribuições que lhe confere o
item I do art.. 87 da Constituição
Federal e usando a autorízacâo contida no art..' 13 da Lei no 4. 9ÓO, de 10
.de dezembro de 1965, combinada com
o disposto nos arts. 7'?, item I, 42 e
43, da Lei nv 4.320, de 17 de março
de 1954 e ouvido. o Tribunal de Contas da União, decreta:
Art. 1Ç> Fica aberto ao Mínístérto
da Fazenda' o crédito suplementar da
Importâncta de 01'$ 23.800.000.000
(vinte e oito bilhões e oitocentos mtIhões de cruzeiros), em refôrço á ségulnte dotação orçamentária da LeI
nc 4.900, de 10 de dezembro de 196:5:
4.07.12 - DIreção-Geral da paaenda Nacional (órgãos de Admínlstração
Geral) .
", .' .:~
3. O. O. O ~ Despesas correntes.
3.1.0.0 - Despesas de Custeio.
3.1.1'.0 - Pessoal.
3.1. 1.1 - Pessoal civil.
01.00 - Vencimentos e vantageúe
fixas.
.01.03 - Percentagens.
11) Serviço do pessoal
(Encargos' Gerais) o-s 28.800.000.000
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Art. 29 O .crédítc suplementar do
que trata o artigo ·19 será registrado
pelo Tribunal de Contas da União 6
distribuído automàtícamente ao Tesouro Nacional.
Art. 39 âate decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 19ô6;
1459 da Independência e 789 da
República.

em

H. -CASTELLO BRANCC>

Octavio Bulhões

3) Para atender ao pagamento das vantagens previstas nos
arts. 300 e 303, do
CVVM, aos oficiais e
p r a ç a s reformados
por incapacidade física, referente aos
anos de 1954 e 1957,
em 'virtude do Parer'er nv 355-Z, da CGR,
publicado no Diário
Oficial
de 28-1-57
(Processo MF.:'; SC.
ni) 87.842-59)
4)

DECRETO

N9 59.825 DE 21 DE
DEZEMBRO DE 1966

Abre, pelo Ministério da Aeronáutica,
o crédito especial de
2.444.077.509
(dois bilhões, quatrocentos e quarenta e quatro milhões, setenta e sete
mil, quinhentos e nove cruzeiros),
para o fim que especifica

ors

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artt-.
.go 8'7, item r da Constituição Federal
e da autorização na Lei 119 4.702, de
28 de junho de 1965 e tendo ouvido o
Tribunal de Contas da União, em
cumprimento ao que determina o artigo 93 do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto, pelo Ministérrc
da Aeronáutica, o crédito especial de
Cr$ 2.444.077 _509 (dois bilhões, quatrocentos e quarenta e quatro milhões,
setenta e sete mil, quinhentos e nove
cruzeiros), discriminados no presente
decreto:
1)

Para regularização de
. despesas
realizadas
em 1957, na- forma do
§ 19 do art. 48 do
C. C. U. e inscritas no
Ministério da Fazenela como. "Diversos
Responsáveis ~ Despesas a Regularizar"
(Processo MF. SC.
nc 323.304-57)

2)

ors

..... 1.433 540.225

Para pagamento da
cota prevista para as
Companhias Civis de
de A viação, correspondente ao auxílio
às emprêsas nacionais
concesszonárías
de
transporte
a ér eo
(Processo MF. SC.
nc 207.483-55)

.

Para atender ao pagamento de despesas
realizadas com as
obras de ampliação
da pista 18-36 ~, Aeroporto de Guararaties-Recífe (Processo
MF. - SC. 43.527.61).

5)

1l0.1l0.OOn

Para regularização de
realizadas
despesas
em 1962, na forma do
§ 19 do art. 48 do
ceu e inscritas no
Ministério da Fazenda como "Diversos
Responsáveis - Despesas a Regularizar"
(Processo MF. - se.
n 9 421.677-62)

652.378.677

Para atender ao pagamento de despesas
relativas ao reajustamenta de salários,
abonos de emergência e especial tempo..
rárto e salárlo-família, devidos a pessoal
admitido à conta de
dotação global (Processo ].1F. - SC. número 417.01()-63)
168.08L12'1
Art. 2i) O crédito especial i1e .ue
trata êste decreto será registrado e
distribuído ao Tesouro Nacional. pelo
Tribunal de Contas, observado o diaposto no art. 43 da Lei nc 4.320, de
17 de março de 1004.
Art. 39 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicacâo, revogadas as disposições em contrário
Brasília.. 21 de, dezembro de 1966:
1459 da Independência e 789 da
República.

6)

H.
12.717.480

62.250, OUu

CASTELLO BRANCO

Ociavip Bulhões
Eduardo Gomes
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DO .PODER

DECRE:I'O N9 59,826 -- DE 21 Dll:
DE~BRO DE

1966

. Abre o crédito euqüemenuir de Cr$
4.000.000 (quatro milhões de cruzeiros) , ao Ministério das Minas e
Energia paTa retôrço 'de dotação OTçamentária' do vigente ererctcro, que
especifica

O presidente' da República, usando
da, atribuição que lhe confere o artigo 13, da Lei rio 4.900, de 10 de dezembro de 1965, decreta:
Art. 1ÇI Fica aberto ao Mlnístérlo
das Minas e Energia, o crédito supremental' de Cr$ 4.000,000. (quatro mtthões de. cruzeiros), para refôrço da
seguinte dotação orçamentária do vigente exercício (l,ei n Q 4.900, de 10 de
dezembro de 1965):
4.12.00
Ministério das Minas e
Energia.
4.12.0'6 _ Departamento Nacional
da Produção Mineral.
3,0.0,0 - Despesas Correntes.
3.1.0.0 - Despesas de custeio.
3.1.3. O - Serviços' de Terceiros.
09.00 - Serviços de comunicaçêes
em' geral.
Art. 29 este decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revo
'gadas as disposições em contrário.
Brasilía. 21 de dezembro de 1966;
145Q da Independência e 781? da
República.
H. CII.STELLO BRANCO

Octavio Bulhões
Mauro Thibau

DECRETO W! 59.827 DEZEMBRO DE

DE 21 DE

1966

A.prova o "Regulamento para as Bases Navais".

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere '0 artígo 87, Inciso I, da Constituição Federal, decreta:
'
Art. 19 Fica aprovada o "Ree-ulamenta para' as Bases Navais" - que
com éste baixa, assínado pelo l~~1:inís.
tro de Estado da Marinha.
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Art. 2Q ftste. decreto enta-aeã Em
vigor na data ae sua publicação, revoga das .as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 78Ç da República.
li. CASTELLo BRANC,O
Zilmar de Araripe Macedo

PARA AS BASES
NAVAIS

REGULA~,TO

CAPÍTULO

I

Dos Fins

ArL lv As Bases Navais são estabelecimentos que têm por finalidade
primordial prestar apoio Iogístáco . às
fôrças, navios e aeronaves da MB.
Art. 2Q
Cabe-lhes, entre outras
atríbuíções, prover
facilidades aos
acima referidos, relateelementos
va:) a:

Estacionamento;
II Substdtuicôes eventuais .de
pessoal;
~
III - Suprimentos:"
IV - Instrução e adestramento;
V - Reparos e manutenção;
VI - Saúde';
VII - Serviços de reembolsáveís:
VIII '- Atividades esportivas e recreatívas ;
IX - 'Transporte;
X - Comunicações; e
XI - Guarda de presos.
§ I? podem
executar serviços e
obras que não constituam atribuição
especifica de outras OM da ME, $8díadas na mesma área, destinados:
a), as OM, terrestres, da 'ME;
b) aos navios de guerra eatrangeírcs, em tempo de paz; e; em tempo
da guerra, de acôrdo com autcrraação
I -

do CEMA;
C) aos navios'
mercantes; nactonais e estrangeiros, em tempo de paa;
e, em tempo de. guerra, quanto aos
estrangeiros.. de acôrdo com autortzaçâc do CEMA; e
d) a organizações oficiais e particulares, respei tedas as instruções vigentes e as prioridades estabelecidas
pelo Comandante do Distrito Naval.
§ Z9 Cabe, ainda, a formação de
reservistas navais 'e de artífices cívis.
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Art. 3° As Bases Navais serão elassifícadas em categorias, de acôrdo
com a amplitude dos seus serviços,
por ato do Ministro da Marinha, mediante 'proposta do Estado-Maior da
Armada.
CAPÍTULO II

Da Organização

Are. 49 As Bases Navais são subordinadas ao comandante do Distrito
Naval em cuja área de jurisdição se
lccalrzam. .
Parágrafo único. Se coexistirem, em
uma mesma sede, uma Base e 'um
Comando Naval, a subordmacào da
Base ao Comandante do Distrito Naval far-ss-á
através daquele Comando.
Art. 5c:> As Bases Navais obedecem,
em principio, à seguinte estrutura:
I - Comando;'
XI - Imedíatdce:
!II - Departamento ele Administraçõo:
IV - Departamento Industrial;
V - _ Departamentos que forem
aprovados, de acôrdo com a amplitude dos servíços da Base.
Parágrafo único: A organização do
Comando, da Jmediàtíce e dos Departamentos será .estabelecida no Regimento Interno de cada Base.

Ministério ,!a
M8:r~ha, de aCôrdo,
com a lotação numerrca respectiva' e
IX - Pe~soal contratado na 161'_
ma do Art. 23, Inciso H da Lei nú
mero 3.780, de 12 de julho de 19130,Art. 7~ O Regimento Interno de
cadg,_ Base ~~val
pl'év.el'á as' ,-::ua;
funções grattftcaôas, a fun de serem
criadas de conformidade com a Iegíslaçãc em vigor. \
CAPÍTULO

I

IV

Das Disposições Gerais
Art. 39 Cada Base NavD.l POSsuirá
-um Regimento Interno, o qual COm_
. plementará este Regulamento, provendo os detalhes específicos de 01:gamzaçào e funcionamento ,
Art. SI? As Bases Navais, de acõr-.
do com instrucôea da autoridade unedíatamante superior poderão manter
intercâmbio técnico,
prorisstonal e
industrial, com entidades afins, públicas e particulares.

Art. 10. Os Depósitos Secundários,
quando subordinados a uma Base Na-val, constituirão componentes . de
abastecimento desta; reger-se-âo•. eutretanto; pelos regulamentos, ínstrucões técnicas e demais normas vigentes para 03 elementos integrados 11a-Rêde de Distribuição do Sistema de
Abastecimento da MB.

CAPíTULO IH
CAPÍTULO V

Do Pessoal
Das Disposições Transitórias

Art. ôl-'· As Bases Navais dispõem
do seguinte pessoal:
I -Comandante - Oficial Superlor do Corpo da Armada;
Ir Imediato -:- Oficial Superior
do Corpo da Armada;
rI! - ' Chefe do Departamento de
Administração - Oficial Superior do
Corpo da Armada:
.
IV - Chefe do Departamento Industrial - Oficial Superior do Corpo
de Eng enhetr os e Técnicos Navais.'
V - Chefes de Departamentos Oficiais Superiores;
VI - Oficiais dos diversos Corpos
e QU3..dros de Oficiais da Marinha,
de conformidade com a. Tabela de Lotação;
VII Praças do
CPSA e do
CPSCI<~N, de acôrdo com a Tabela de
Lotação;
VIII - Funcíonáríos civis, oonstantes do ouadro do Pessoal Civil do

Art. 11. Dentro do prazo de cento
e oitenta (180) dias, a partir da publicação do presente Regulamento em
Boletim do Mintstér-ío dH Marinha,
os Comandantes de
Distdto Naval
eneamínharão ao EMA, vi", SGM, o
anteprojeto de
Regimento Interno
para a Base Naval sob sue jurisdição, elaborado de acôrdo com as normas em- vigor.
Art. 12. Enquanto não forem apro-·
vades os respectivos Regimentos Internos, os Comandantes de Base !,"T,a_
val baixarão ordens para atender ao
conveniente funcionamento daqueles
estabelecimentos, de acôrdo com as
normas gerais de servire da MB e as
disposições dêate Regulamento.
Rio de Janeiro. 6 de dezembro de
1966. - Zilmar campos de Araripe
Macedo, Ministro da. Marinha,
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DECRETO NçI 59,828 -

DE 21 DE

DEZEMBRO DE 1966

fletifica o Decreto n 9 58 .1~~, de 13 _de
aDril de 1966, fJ.u~ c.rz~JU fun~o~s
gratifiCadas, no Mmzsterzo das j1z"
nas <> Energ la.

o

presidente OU República, usando

da atribuição flue lhe contere o artigo 87, item I, da Constdtuiçâo e de
acôrdo com o que consta do Processo
..,} ".071, de 1966, do Departamento
dC' AC;minjstJ:aç~.() do Mtoistértc das
Minp';j e E-nergla, decreta:
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lís-Blguaçu ; entre as
L'sta,G3.S O a
1.194; jtajat-Biguaçu, entre as esta-

cas O a 3,450 e Garuva - Itajaí cntre as estacas O a 5'.590; da BR-10l,
antiga BR-59, no Estado de Sanra
Catarina, segundo plantas elaboradas
por' aquele Departamento que ficam
arquivadas na sua Divisão de !':;studos
e Projetos, as quais foram oportunamente, aprovadas J.J~10 Conselho Rodoviário Nacional, contorm- eortsos
publicados no Diá1'io Oficial de 10 da
maio de> 195'Q; 8 de setembro de 19';5;
2 de janeiro de 1936;. 29 de janeu'o
de 1957; 28 de fevereiro de 1957; 21

de junho de 1957; 15 de janeiro de
.Art. 19 Fico, excluida da relação que' 1958; 27 de fevereiro de 195-8; 28 de
acompanha o Decret.:> nc 58.181, de
março de 1958; 29 de março de 19!)~:
13 de abril ele 19G6, queicdou runções
25 de setembro de 195:3 e 19 de degratifi~a?as ,no Q~arl.l'o de. Pessoal du
zembro de 1958, necesxarras ao proso
Ministeno ces Míuas e ..t.'nergw" a
seguimento das obras de implantação
runçáO gra tíífcaca, fiím1)O!Q 1- F,
de
e pavimentação da referida, rodovia.
Chefe do Serviço de, Eatatdstdca de
bem como' das jazidas de areia e
Departamento Nacional de Águas e cascalho, pedreiras
aguadas, emf:flel'g-la.
bora fora da faixa da estrada que
possam ser utilizadas na realização
Art, 2(1 Este decreto entrará em
da mencionada obra.
vigor na data de sua publicação, reArb. 29 A desapropriação a que se
\Togadas as .disposições em con trárío.
refere o' presente decreto é ccnsideBrasília, 21 de dezembro de 1936;
rada de urgência para efeito do ar"
1459 da Independência e "78:) da Retigo 15 do Decreto-lei n (1 3.365, de
pública.
21 de junho de 1941.
H. CASTELLO BRANCO
Art. 39 Wste decreto entrará em VIMauro Thibau
gor na data de sua publicação, 1 evogadas as disposições em ccntrárfc.
Brasília, 21 de -Iezembro de 19Gb
DECRETO Wl 59.829 - DE 21 DE
l45Q da Independência. e 73°' da H;~
DEZEMBRO .DE 1966
pública.
Renova a declaração de utilidaae 1)Ü~
H. CASTELLO BRANCO

e

j

oííca, para fins de deSa1Jroprzação
pelo Departamento Nacional de Es
tradas de Rodagem, uns áreas oe
terreno situadas no Estado de San-

ta Catarma,
o Presidente da R-epúbUca, vsanco
da atribuição que lhe confere o ar-

tígo 87, inciso I. da Constituíçâo Pe-

deral e nos termos do Decreto-lei
nQ 3 . 365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei nc 2· 7B6, de 21 de
maio de 1958, decreta:
, Art , 19 Píca renovada a declaracae
de utilidade pública, para Iins de
desapropriação pele Departamento .
Nacional de Estradas de Rodagem,
das áreas situadas nos. trechos 'I'orrea-Araranguá, entre as estaca" {) a
2·.64(}; Araranguá-Flortanópolísentre as estacas () a 6.579; Plorümcpo·

.Juarez Távora

DECRETO NQ 59.830 - DE 21
DEZEMBRO DE 1966

DE

Dispõe sôbre as funções de Secretário-Executivo do Conselho Nacional
de Política Salarial e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
da atrjbuíçâo que lhe confere o artígo 87,inciso I, da Constituição Federal, e tendo em vista a Exposição
de Motivos do Sr. Ministro do Trabalho e Previdência Social, constante
do r-recesso N.ITPS no 307.417-66, decreta:
Art. 10) A Secretaria Executiva· do
Conselho Nacional de Polttíca salarial, criada pelo art. 10 do Decretto
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n? 54.018, de 14 de julho de 1964,
funcionará. junto ao Departamento
Nacional de Salário, que lhe prestará
estreita colaboração.
Parágrafo único. o Diretor-Geral
do Departamento Nacional de Salário exercerá as funcões de SecretárioExecutivo do referido Conse1110.
Art. 2'-' O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrá-

·l'io.~'

Brasília, 21 de dezembro de HHi6;
1459 da Independência e .780 da República.
I-!.

CAS'I'ELLO BRANCO

L. G. Nascimento e Silva

e~tabelec~ J:.lorrnas
ç~o econonnca das

para a recuper:t:';'
atlvldades da Ma..
rínha Mercante, dos Portos ·Nacional";
-e. da Rêde Ferroviária Federal S A a
contém, j~nt~mente com ilo~ma:s
auto-executáveis, outras que carecem
de regulamentação;
Considerando. que os estudos 'a qUe
se procedeu no Ministério da ,Viação
e Obras Públicas Já permitem- are.
gulamentação parcial do refel'ldo De~
creto-Ieí:
, .
Cop~i~erando, por um lado, a írn.. .
portâncta de que se reveste '1 maté~
ria para a implantação da sistemá..
tdca do Decreto-lei nv 5-66 e, por ou..
tro lado, a conveniência de a' ela se,
proceder progressivamente, decretar

cAPíTULO I

DECRETO N9 59.831 DEZEM~,RO

DE2}

IlE 19Sü

Declara deuiilidade pública a Sociedade dos Amigos de Augusto Freâe-

rico gctimiât, com sede no

~staào

da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87. item r, da constituição Federal, e
atendendo ao que' corista do Processo
M.J.N.I. ne 34.166, de 19$6, decreta:
A~·tigo único. ,E' declarada devutdIídade pública, nos têrmos do art. 29
da Lei -91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 19, "ih fine",
do Decreto número 50.517, de 2 de
maio-de 1061, a Sociedade dos Amigos
de Augusto Frederico Schmídt, com
sede no EStado da Guanabara.
Brasília 21 de dezembro de H!fi5;
14.59 da "Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Caríce Iâeâetros

Si~va

DECRETO N9 59·.832 -

DE 21 D~

DEZEMBRO DE 1966

Regulamenta dispositivos do Decretelei n9 5, de 4 de abril de 1966,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 37, item I, da Constituição; e
Considerando que o jjecreto-Ie! número 5, de 4· de abril. de HJ66, que

Disposiçôes Gerais
Art. 1ti A fim de acelerar-se a recuperaçã o econômico-Iínanceíra de
cada um dos sistemas de transporte
sujeitos ao Ministério da Viação e
Obras PÚblicas, as entidades a êle
vinculadas
adotarão
providências
para:
I - Melhor atender à demanda de
transporte;
II - 'Reduzir o custo operacional;
UI - Aumentar as respectivas rendas;
IV - ' Incentivar a produüvldaáe
índévídual ou de grupo;
V - Premiar as sugestões e trabalhos reputados de valia para a obtenção dos: objetivos especificados nas
alíneas anteriores;
,
VI - Proporcionar parbicipaçào de.
trabalho no lucro real da entidade.
Art. 29 Os 'prmcíplos e normas do
DecretD-Iei nc 5, de 4 de abril de 1966,
disciplinam. no. interesse da segurança Nacional e da economia do Pais:
I ~ Os sistemas de transporte sujeitos ao Ministério da Viação: e Obras
Públicas, quaisquer que sejam 08
meios e a natureza de sua exploraçao:
II - O runcronamento das entíca..
des vinculadas àqueles sistemas de
tl'ansporte,sejam elas estatais de administração direta ou descentraüzada, paraestatais, ou privadas.
Art. 39 As entidades autárquicas, ou
paraestatais, a que se refere êste 'de-
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Ministro .da

Art. 7() Os cargos dos atuais ser-

~(l"ação as normas especiais, destina-

não forem previstos nos 'nOV03 quadros, nos têrmoa do- artigo anterior,
serão declarados extintos e os seus
ocupantes colocados em disponiblh..
dade.
§ 19 O pessoal das entidades federais, colocado'em díeponmuídade,
de acôrdo com êste artigo, será admlntstradn pelo Departamento Admi..
nistratrvo do Serviço PÚblico (DASP)
e pago por dotação especial do orçamento federal, do anexo do Minis ..
térío da- víaeâo e Obras Públicas.
§ 29 Caberá ao DASP provl-íenciar
o aproveitamento, em outros serviços
da União, do pessoal previsto no parágrafo anterior.
§ 39 ,O servidor colocado em disponibilidade,J enquanto se mantdver nessa situação, continuará filiado ao órgão prevídencíal de que era segurado,
ao qual continuarão, sendo recolhidas
as contrtbutções devidas.
'
§ 49 Aproveitado em outro serviço,
permanecerá o servídor . filiado ao
mesmo Instituto de Previdêneía, ca..
bendg à entidade em que se efetivou
o aproveitamento pagar a contrfbinçâo
do empregador, recolhendo-a ao
Instituto, juntamente com a descontada, do servidor, em tôlba ,
§ 59 O DASP comunicará à repartição, órgão, autarquia, ou emprêsa
pública federal, a existência de pessoal em disponibilidade e, a partir
dessa comunicação, nenhum dêtes poderá admitir, a qualquer titulo, nL\VOS
servidores, sem prévia consulta àque . .
le Departamento, que a resp·mderá
no prazo de 30 (trinta) dias.
§. 69 A proibição prevista no parágrafo anterior não se aplica ao caso
de candidatos aprovados em concurso
público' de provas, anteriormente à
publicação dêste decreto.
§ 79 Observados os requisitos pata
° seu provimento, terão preferência,
110 preenchimento dos cargos previstos
nos novos quadros, os servidores
ocupantes de cargos de-atribuições
correlatas, à data em que entrou em
vigor o Decreto-lei nc 5-66.
§ 89
A disponibilidade dos servjderes públicos estaduais será regutada
de acôrdo Comas respectivos estatutos
e Iegtslaçâo estadual pertinente.
Art. 89 A faculdade de opção, prevísta neste decreto, será precedida- da

reto, submeterão

ao

PODM vidores públicos, ou autárquicos que
c lação e Obras Públicas, para homo-

';s- a l.'egular, no âmbítorâa respectd.~a 'admil]-istraçã'Ü, o p8:~am"'n~o .d.a
gratificaçno de prcdutívidade índtvídual, Ou de grupo, bem com~ a dísciplinar outras formas de incentivo
ao aume~to de produção.
§ 19 são vedadas n,?rmas, para :pa~
'ramento, de gratífícação de ,produtlvi~ade, que não permitam. af~l:ir, de
lnaneira objetava, quantdtat'va ou,
qualit.ativan~en~e,. o aumento da produtividade índívíduaf ou de grupo.
§ 29 para os fins dêste artigo no
que se refere a marttímos, a Comísl)áo de Marinha Mercante atenderá
àS,condições econômicas dos armadores e das regiões geo-econômicas servidas pelas embarcações, expedindo
instruções àqueles, para que lhe enviem, períódícamente, Os índícesvqne
possibilitem determinar os coericíen_ tes de produtividade.
Art. 49 Os prêmios por sugestões
ou trabalhos, reputados de valia para
a obtenção dos objetivos especificados no art. 19 dêste Decreto, só serão fixados e pagos depois de comprovada, na prática, a eficácia da
sugestão, ou do trabalho.
Parágrafo único. As entidades autárquicas, ou paraestatais, consignarão, anualmente, nos respectivos orçamentos, verbas destinadas a pagamento dos prêmios de que trata êste
artigo.
Art. 59 Respeitada; as disposições
da Consolidação das Leis do -Traba'lho (C.L.T., a jornada de trabalho
na-s entidades abrangidas na sistemática do Decreto-lei nc 5-66, será üxada, seja qual fôr o regime jurídico do
pessoal, de acordo com a natureza
industrial das atividades .,- rim da
entidade; não importando onde se
realize a. atividade-melo.
Art. 6Q ,OS quadros do pe53091 se·,
1'110 reestruturados, para que' se ajus. tem à estrita necessidade de execução
'dos serviços em base econômica.
Parágrafo único. No prazo de 60
(sessenta) dias, contados da publicação dêste Decreto, as entidades Es..
tataís, e paraestatais, inclusive sociedades de economia mista,. ao que se
refere o Decreto-lei- n9 5-66, subme...
ters.o o respectivo quadro 'autoridade competente para
aprovar.
J

°
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reestruturação dos quadros a que se
retere o artigo 69.e só abrangerá aqueles que integrarem 03 novos quadros.
Art. 99 Correrão à conta do 'I'e-'
souro Nactonal, ou órgão de prevídên..
cía Social, conforme, o caso, os onua
das aposentadorias dos servidores das
autarquias e sociedades de econorrua
mista abrangidas pelo Decreto-Ieí numero 5-66.
§ 1ç

Incumbirá ao Tesouro Nacio-

na! o custeio das aposentadorias oos
servidores das autaquías, concedida"
em conrormídade com a .LeI ne 1.162,
de 22 de junho de 195U.
§ 2\l

.

A verba destinada ao paga-

menta das aposentadorias dos servidores - fedcraís referidas neste artigo
constará de dotação própria no Orcamente da União.
'
S 39 ~ Incumbe ao Departamento
Nacional de Previdêncla Social a udoção das medidas necessárias à efetivacão do pagamento aos inativos \.\:;deraís, devendo, para isso, prcvídencear, ln,'?diante reqiilslção, a Díretorta
da Despesa pública do TeS01JrO Nucíonal, a entrega do numerário' correspondente.
"
§ {o/' O Ministério da Fazenda, atraÇ'êB da Diretoria de Despesa PÚb110rt.
fornecerá, mensalmente, ao DNPS os
recursos financeiros necessários ao
atendimento dos encargos previstos
neste artigo, efetuando as . deduções
correspondentes às subvenções. especrrtcas concedidas às -entldades .
§ 5° O processamento e o ônus das
aposentadorias, que, no regime anterfor ao Decreto-lei nv 5-6'6, cantam h
própria entidade, a ela contínuarão a
competir, durante o período necessa'1'10 à efetivação da transferência. nevendo a união indenizá-la, no exercicio seguinte, mediante sohcltacâo da
interessada, ao Mtnístérlo da Paaenua,
através do Ministério da Viação e
Obras PúblIcas,
§ 6<:> Sob pena de responsabilidade
administrativa e crtminal (Código P?~
nal, art. 315), 0S recursos postosvã
disposição do DNPS, para os fins dêste artígo, só poderão ser utilizados
para pagamento das aposentadorias
dos servidores das categorias a que se
destinarem,
Art. 10. O regime da dupla aposentadoria só será aplicável aos terroviãnos que, funcionários públicos na
admínletracào direta federal, não tenham perdido essa qualidade, ao ser

instituído o sistema autárquico nas ter_
revias onde- exerciam suas atividade~
em caráter permanente'.
CAPíTULO

n

Da participação do trabalho. nos lUcraI!
ces entidades com eTci!!1s,. ou indus_
trtaís, subordinados ao Ministério aa
Viação e Obras Públicas

Art. 11. Oonsídera-se lucro, para .
efeito de aplicação do disposto no
item VI do artigo 29 do Decreto-jn
nv 5'-66, às entldactes comerclats
Industrlaís.vvinculadas

ao

ou

Min1Gte1.'!o
da Viação e Obras públicas, a dite,

rença verificada, no fim ,~e cada exer.,
cicio social, entre a Re~ta (: a Despesa,. definidas neste Decreto, após l:\
cteduçêo das importâncias correspon,
d-entes aos diversos Fundas de Denrs.,
cíaçâo e de Reservas Legais Estatn,
tãrtas ,
.

~ 19 A participação do capital e dv:
trabalho nos lucros das entidades de
que trata êste artigo, constitui remu,
neraçâo secundária dos mesmos.
§ 29 A distribuição de lucros ficara
'na dependência da existência de f(;serva financeira das entidades industriais ou comerciais, não podendo ser
utilizados para êsse 11m recursos do
Tesouro,

Art..

12.

Oonsídera-se capital re-

munerauet, para efeito de apllcaçâo do
mesmo dispositivo, o capital social da
empresa" devidamente atualizado. Inclusive pela correção monetária do

ativo imobilizado.
Art. 13.
Considera-se tral)a.lh~,
para. o mesmo efeito, tôda a atdvldade
humana efetivamente exercida na
emprêsa, em cargos ou funções previstas nos seus quadros, Independentemente da categoria funcional de aeua
agentes.
Art. 14. Consideram-se elementos
-da Receita, de cada exercício socrat:
I - A Receita Industrial própria;
II -" o. Resultado Industrial d'~
subsidiárias, quando houver, apurado
de aoôrdo COm as normas dêste Deereto;
III - A Reaelta Patrfmoníal, excluída a. alienação do bens;
IV - As Receitas Diversas.
§ 1Ç1 Sarác ínclutdas nas Receitas
Diversas as Impoi-târi-ías correspon-
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dentGS ,8.0S pa6a:D~:~tC5 da União P~lC3,
se0'uintes encargos.
~ _ F,~'23ta.ção de serviços gratuitos,

oú com

~~.batimento

a outras enti-

c1adc3 públlcas;
II _ compleme~taGão de despesas
tendidas pela tnuao, quer decorrentes
~e aumentos salariais (art. 24 da Le1
n q 3,115, de 16 de março de 1957),
quer de outros encargos, igualmente
inlPostos pelo Govérno à Rêde F_erroviária Federal S,. A" sem concessao _~e
aumento de tar-ifa, ou em proporçao
insuficiente, para cobertura da correspondent~ despesa;
!II - Remuneração do pessoal aposanta~1o-, e em dirponibtlidade e man.rtençáo, raouperaçâo ou guarda de J
ê-

de atívídades suprímídas;
IV -- HeembàlBo de operações mantidas exclusivamente no íaterêsse e por
determinação do Govêrno Federal;
V - outrcs encargos não remunel'adosde:::or~":mtes de atos do Govêrno
Federal,
§ - 20 Não se incluem como Reeeu'a
as subvenções ou auxílios 'destinados u

man.esc:2:nt~

cobrir os "deflcíts" empresariais apurados.
ArL 15. Mediante aprovação do !\TI..
nístro .da Viação e Obras públicas, .se1'5.0 íncluídcs no Orçamento da União,
em rubricas distintas das de Subvenções e Auxilies, as verbas previstas
pata atender ao pagamento dos vncargos, especificados neste Decreto.
'Art. 16,
Consideram-se elementos
da Despesa, de cada exercício social:
I - As Despesas Industriais proprias;
II - As Despesas Patrimoniais;
UI - As Despesas Diversas eventuals;
IV - A Remuneracâo do Capital
Social em' percentagens fixadas nos
estatctos das emprêsaa, ou contrates
'de concessão;
V - O mon tan te das ísencôes nscais com que haja a entidade sido
beneficiada no exercício.
Art. 17. As cotas dos bens do Ativo
Imobilizado, que constituirão os Pundos da Depreciação, serão calculadas
pela aplicação de taxas anuais sôbre
os respectivos custos da aqulsíçâo corngfdos mcnetàríamente.
§ '1? As cotas de Depreciação ·serão estabelecidas de acõrdo com os
crltértce fixados peja Divisão do Impfuk... de Renda do Míniatério da
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Fazenda e serão aprove-das pelo Mi-

nistro da Viação e Obras Públicas,
§ 2Çl As remunerações secundárias
do Capital e do Trabalho, relativas a
cada exerci cio social, serão calculadas com ba-se no lucro real definido
neste Decreto, apurado no Balanço
Geral, 'aprovado pela Assembléia Geral de Acionistas,
§ 30 Nas entidades não organizadas sob a forma de socieda -te anônima, aos remunerações a que. Sê refere êste artigo serâc aprovadas pelo
-mesmo órgão competente para aprovar a balanço geral,
.
Art. 18. A participação g-lc,bal do
trabalho no lucro real serà preporcírmai à sua contrfbuicâo caro a PC'r eíta Industrial da empresa e se determinará, percentualmente. pela re10.iAo obtida entre a soma rias desP'2~hS salariais e ô.~ despesas índustrtais, apuradasr~urante o exercício
scclal

Parágrafo único.
Consideram-se
corno despesas salae-iaía. para efeito
dêste Decreto, as parcelas rclatívas
a salários, gratificações e outras form8,'3 de remuneração pagas aos elementes do trabalho, bem coma as
correspondentes à assistência e previdêncéa sccíal.

Art. 19, O órgão competente para
aprovar os resultados do exercício socíal e deliberar sôbre a forma de ap1i
cação dos .lucros apurados decidirá.
com base em proposta da' Direção, a
forma de distribuição -da partdclpacâo
dos elementos do: trabalho, no lucro
real, calculado de acôrdo com êsfe decreto.
§ te A determinação d2,S COf.8S indivíduais- ele pai-tícipacâo no lucro real
será obtida multiplicando-se o número de pontos salárto-tempo de serviço
pelo índice de rateio.
§ 2(> O índice de rateio será 0:)tj~;o
dividindo-se o valor CÁ'Q., partdclpsção
global do trabalho pelo número total
de pontos salárto-temco. de serviço de
todos os elementos cem direito à partlclpacão nos lucros.
~ 39 O, número de pcntos-salárro-temoo de servico será determinado
multípliccndo-sc o põso do tempo ele.
serviço por 'um müésimo do salário
anual, desprezando-se aá quantias íntenores a mil cruzeiros.
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II -:- mediante requisição' apl'esen ..
pela entidade interessada e·a
ser-lhe cobrada na forma, estabelecidq
em lei, quando se tratar de entid-á_
des estatais;
Hf - mediante modàlídade de pagamento previamente convencionada:
entre a entidade que presta o serviço
e a que dêle se beneficia.
"Parágrafo único. Quando a enu,
dado .usuária do serviço gozar de abattmento legal para a sua utili7.ação, a
entidade fornecedora do' 5e1'v1,;0 -scn,
turará, para' efeito de balanço fínan."
ceíro, em sua conta de receita, como
"receita escrttural", o valor do abatimenta concedido, lançando-o, em seguida, como despesa, na conta de "S01'_
viços gratuítcs a terceiros".
Art. 22. A prestação de serviço, nos
termos do parágrafo único do art 21
CAPÍTULO -UI
dêste Decreto, só se fará em fàvor
de,:
Da prestação excepcional de sercíccs
r -Entidad'.es públicas, quanüo o
çratuitos pelas entidades .de/'icitã'lias
.aervíço requenúo L -,-::':~' caráter assíatencial ou eduoacíonal indiscutível, e a
Art. 2,0. A::s entidades autárquicas e
entidade requerente não dispuser de
RS sociedades de economia mista COl!verba própria para custeá-lo, no exertrotadas pela trntêo, sob a junsdição
cício ítnanceíro em execução;
do Ministério da víaçãc e _Obras PÚbllcas, 'enquanto necessitarem de sub .
II -- Entidades prtvadas dedicadas.
total ou parcialmente, à educação
venção do Tesouro Nacional, para
acudir a desequilíbrio financeiro, fià assistência social gratuitas, devida-cam obrigadas a extinguir tôda prestamente relacionadas pele Ministério da
cão gratuita de serviços tndustríaís e Fazenda, e quando o serviço solicitado
interessar,
dírebamente, à assistência
comerciais.
ou à educação realizadas ga',atuitàParágrafo único.
Excetua-se da
mente.
profblçào prevista neste artigo a presIn - Entidades prfvadas ou púutítação de serviços a:
cas - estatais ou paraestatais - em
I - navios de guerra, quando nàc
circunstâncias eepecíais, cria-das por
empregados em viagem de caráter comotIVOS rnaependentea de sua venta,
mercáal, nacionais ou estrangeiros, êsde, excluindo-se da isenção as taxas
te;; em caso de reclprocídáde de trata;
correspondentes à contraprestação do
mente, .conforme comuníoacão a ser
serviço.
feita pelo Mírristério da Ma.rinha ao
§ 19 No caso dos Itens I, li, 'ha..:
DNPVN;
verá indenização, posterio-r, à entidaII - Entidades públicas, ou priva-de prestadora do serviço, devendo a
das, por motivo relevante, mediante
mesma escriturar
valor do serviço
autortzacão do Ministério da Viacão e
prestado, na conta de" receita, corno
Obras PÚblicas.
.
"receita a haver", e debitá-lo, em se~
Art. 21. Os serviços solicitados por
guída, à entidade beneficiada, no caso
entidades privadas ou estatais - sedo item I, e ao Tesouro Nacional, no
jam estas de administração centralizacaso do item 11."
da, autárquicas, sociedade de economia
§29 No caso do item III, a entimista ou sociedades anônimas, só sedade fornecedora do serviço não recerão atendidas:
berá indenização pelo serviço prestado,
I - mediante pagamento imediato,
devendo, para" efeito de balanço fiem dinheiro,
nanceiro, escriturar o seu, valor como
§ 49· O pêao do" tempo de serviço
será determinado levando-se em conta
o seguinte critério:
- de 1 ano a 5 anos = pêso 1
- de 5 a 10 anos =: pêso 1,5
- além de 10 anos = pêso ,2
i}<!
A participação individual dos
elementos do 'I'rabalho, até o montante de Um mês de salário ou vencimento do Interessado, .será paga em dinheíro.
§ {3Q
A partácípação excedente ce
um mês de vencimento ou salàrto fjUd,erá, de acôrdo COm o que dectdn a
Assembléia Geral ou o órgão competente pa-ra aprovar o balanço gera,] da
empresa respectiva, ser reinvestido na
mesma, díatrtbuíndo-se aos partdcipantos beneficiados ações especíaís, com
direito a voto.
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~receita., escrituraI", debitando-o, como .despesa- à. .c0~ta de "serviços gratuitos a terceiros .
§ 3Q As entidades que prestarem
serviços, nos termos do § te, relacionado, no fim de cada exercício financeiro, inclusive o atual, s-eparadamente para C>3.td~ uma da? entidades
públ1cas ou privadas referídas nos
it<>ns I e II deste artigo, o valor dos
'6e~iços que lhes hajam sido. presta·-.
'dos, remetendo, a cada qual das entida'Cies públicas, a respectiva relação
de débitos, e ao Ministério da Fázend2. as relações relativas às entidades privadas.
§ 4Q As entidades públ1cas, rerertdas no parágrafo anterior, provídendarão a indenização às entidades prestadoras dos serviços, mediante:
a) crédito especial, no 'exercício de

1967,
b) verba orçamentária adequada, o.
ser incluída nos respectivos orçamentos, a partdr de 1968, Inclusive.

Art. 23. Sempre que conceder díspensa de pagamento por serviço prestado, nos termos do art. 22, o Ministro da Viação e Obras Públloas específ'ícará, no despacho, o item do mesmo artigo em que se enquadra' a dispensa concedida.
CAPÍTULO IV

Dos Marítimos

àrt, 24. São marítimos aquêles que
'exercem suas atividades a bordo de
uma embaa-caçâo e cujas categorias são
definidas em sua legislação .específica.
.'
§ _1 9 O disposto neste artigo aplica~se .ao pessoal das embarcações portuárias e de tráfego local,
§. 29 O pessoal marítimo, quando
empregado na indústria' de pesca, será regido ,pela:, legislação especifica.
Art. 25. 'I'rípulante é -todo marítimo
embarcado mediante contrato firmado
com o comandante, no rol de equipagem ou, com o .armadcr, no rol portuário.

Parágrafo único. O comandante da
embarcação é preposto do armador,
não se considerando trtpulanee.
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Art. 26. Serão celebrados contratos
coletivos de -trabalho,
I - No âmbito da região geoeconômica servida pelas respectivas linhas, para as embarcações empregafias ria navegação,
a) de longo curso;
O) de grande .cabotagem ;
<:) de pequena .cabotagem;
d) do interior, fluvial ou lacustre.
II .......,. Com a administração dos respectévc-, portos, para as embarcações
empregadas na navegação portuária.
Art. 27. A remuneração dos martumos, que tripularem embarcacâo
nacional inscrita, registrada e empregada na navegação interior, será
vremente convencionada entre as, partes interessadas, respeitados os Ilmites do salárío-rníntrno regional e observada a hierarquia funcional e salarial a bordo.
§ 1Q Considera-se embarcação nacional de navegação interior a registrada, inscrita e empregada, de modo
-permanente e exclusivo, no transpor-.
te de pessoas e de mercadorias, ou na
movimentação de outras em nos, canais, lagoas ou lagos mesmo de navegaçâo Internacional, respeitadas _ as
convenções ratificadas pelo Brasil.
§ 29
Equiparam-se às embarcações de -navegação interior, 'para os
efeitos .dêste Decreto os que forem empregados em baixadas litorâneas abrigadas por ilhas ou restingas.
Art. 28. Os marítimos, empregados
de administração de pôrto, ou de entidades armadoras .de Direito Público,
com elas fírmarão, observada arespec.tíva legislação especifica contratos de
trabalho, ficando, - porém, sujeitos ao
reghne salacíaâ estabelecido para a
classe ou categoria em geral,v-edados
quaisquer outros benefícios ou vantagens. Art. 29. O contrato individual de
trabalho do maritímc, ou o contrate
de engajamento, será regulado pela
C.L.T. e .legfslaçâo específica.

ü-

Art. 30. Quando, eventualmente, UTu
armador empregar suas embarcações
em navegação de classe superior àS
em que estiverem elas inscritas nas
Capitanias de Pôrto, os salários e vantagens dev Idos aos marítímos serão
pagos em eónformídade com o. con..
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IAPM as contribuições dos optall.tes
juntamente com as dos demais con~
tratados, segundo a legislação traba.
lhista.
Art. 33, Cabe à Comissão de Mt1..r1nha
Mercante, respeítàda, no que couber
a competência dos Ministérios da Ma:
rfnha e do 'I'rabalho e Prevldêneía Social bem como a do Conselho Superior do Trabalho Marítámo e das ad-"
minístrações dos portos:
I ~\ Colaborar na formação de, p~ ..
litica de Marinha Mercante;
II Promover a execução dessa

trato coletivo que regula as atividades
da navegaçac efetivamente realizada..
Art. 31. Os marítimos, ainda que
servidores -de entidades de Direito PÚblico, reger-se-âo

pelo

disposto

na

C. L. T. e' Iegtslação especifica.
§ 1ÇI Desde que por êle optem, o
regime previsto neste artigo será também . aplicado aos marítimos que, 81n
5 dea.bril de 19'5"6, 'sé regiam pelo

Estatuto dos Funcionários Púbücce ,
§ 29 Aos optantes pelo regime da
C.L.T.,· será assegurada, para todos

os efeitos legais, a contagem do tempo de serviço prestado até a data da
opção, garantíndo-se-Ihes:
I - gôzo de férbas de 30 (trinta)
dias correspondentes aos períodos ven ..
cídcs, calculados de acôrdo com a -t.et
nv 1. 71)., de 28-111-,52;

H ~ Estabilidade para 05 que já a
tinham adquirido de acôrdo com a
Lei nc 1.711-52;
<to
ITI ' - gôzo 6'e Iíeença especial prevista na Lei nc 1. 711-52, referente a
períodos 'já completes,
§ 30< Serão incluídos em quadros
suplementares, ficando .automàticamente supsímídós por. ocasião da vacância, .08 cargos ocupados por ma"
rItimos das entidades de Direito PÚ'"
blíco, cujos respectivos ocupantes detxarem de optar pelo regime da C. L. T .•
na f.orma do parágrafo anterior, no
prazo de sessenta dias contados da
publicação' dos noves quadros, elabe...
rados consoante as normas da C.L.T.
Art. 32. Efetivada a opção pelo
regime da C.L.T., a entidade armadora de Direito Público encaminhará,
ao Instituto de Aposentadoriae-pensoes dos Marítimos GAPM), certidão
do tempo de serviço do optante e, . à
Diretoria da Despesa Pública do 'feSOU1'o Nacional, relação das contribuições não recolhidas, a fim de que o Instituto seja indenizado da ímportâncla
correspondente àquele montante;" na
forma prevista no § 1Q dêste artigo.
§ 1° O Tesouro Nacional recolhera
aos cofres do IAPM a importância
correspondente ao montante das contribuições não efetivadas, referentes
aos marttdmos optantes pelo regime da

politíca:
~

IH - coordenar as atividades reia.
tivas aos marítimos e demais categorias profissionais conexas ou vincula.
das, inclusive a de praticagem; .e
IV - Dis-ciplinar o trabalho aquaviário, segundo o tipo de navegacãe,
a natureza do serviço e as atribuições
de pessoal nêle empregado, o rendj.,
mente econômico' do conjunto na vícpôrto e o díspôsto nas convenções internacionais ratificadas pelo Brasil.
Parágrafo único: As categorias profissionais conexas ou vinculadas são
as seguintes:
:[ - Operadores de carga e descarga;
II - Conferentes de carga:
ITI - oonscrtecores de carga:
IV - Vigi,as portuários;"
V - Práticos,
Art. 34, As entidades autárquicas e
as sociedades de economia mista sob
contrôle da .União Federal, que execute-m quaisquer serviços da navegação, inclusive portuária, ficam, sem
prejuízo de sua autonomia administraUva sob a jurisdição da Comíssâo de
Marinha Mercente:e sujeítar-se-âo a
tôôas as normas de caráter admi,~"
trativo técnico e operacional, que -esta,
dentro de sua competência legal, editar para disciplina, melhoria e i-ecuperação da marinha mercante nacional.
CAPÍl'ULO/7

Dos portuários

Art. 35. Ressalvado o disposto nos
artigos 19 e 20 do Decreto-Lei número
5-eG são empregados portuários todos
os que mantêm relação de emprêgo
§ 2° As entidades a que se refere
este artigo passarão a recolher ao - com as administrações dos portos.
C.L.T.

.
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Art. 36. A jornada de trabalho, em
'cada adminitsração portuária, será e~:"
t-abelecida com ooservâncía das ,LeIs
nQs 4.860, de 25 de novembro de 1965
e 5.025, de 10 de junho de 1966, podendo os turnos ser .~,s0s:1Q.nados de
acôrdo com a convemencia dos S8rviÇo..::, independentemente da interferência de uns com outros.
parágrafo único. Os serviços necessários à importação e exportação
pOderão fur.cl,onar em, h~Y::'ário oorrnío..
J.nclUsi1J2. domingos e tenados, durante
24 horas, em turnos.
Art. '37, Mediante .anuêncla das adtn1lli~traç~es tios portos, os empregados regidos pelo Estatuto dos Functo.llártos Públicos e que Integrarem os
J1C'VCS quadros de que trata o art.. 69
pOÔei'ão cpt.&l' pelo regime ca C.L.T.,
assegurando-se-lhes para todos os ateitos legais, a contt..i.gemdo tempo de
serviço presta..do até a data da opção.
~
1'1 Aos optant-es pelo regime da
C.L_T. será extensivo no que ccueer,
o disposto no § 29 dos artigos 33 e 3'~
dêste Decreto.
~ 29 O
optante pelo regime na
lJ.L.T. será contratado .para emprêgo
correspondente ao cargo que ocupava,
<J1.l, a "juízo da admtnísta-ação do pôrto,
em outro para o qual apresente habintacão reoüsstonat ,

Aer, 41. As equipes de operadores d:e
carga e descarga serão constttuíôaa
através de requísiçâo de trabalhadores aos síndícatoa de estivadores, capatazta e arrumàdorés õe carga, dj}
acôrdo COm o sistema operacional do
pônto.
Parágrafo úntco. Nos portos, onde
os empregados portuários mantenham
z-etacão empregaücla, a entidade ou
emprêea estivadora requisitará da administração portuária os trabalhadotCS necessártos.
AI't. 42. A movimentaçàc das morcacorlas dos armazéns portuários, 01~
lugar onde estiverem depositadas na
zona pcrtuárta, para bordo das embarcações, ou destas para os armazéns
portuários, ou outro local. na zona
portuária será reallzeda pelos. operadores de carga e descarga,organ1za~
dos em ternos.
Parágrafo úníco. Por movímentaçãc,
compreende-se:
I - O trabalho braçal para cerregaanento de carrtnhos de tração mecânica ou nãoII - A arrumação, das mercadorias
para Ilngadas a serem içadas por
guindastes ou aparêlhoe de carga dos
navíos:
III ~ o desmancho das Iíngadas no
cais. convés ou ccmpartãmentos In-

Art. 38. Qua.ndo se tratar de servitior estaduaã ou munlclpal, e. dlspomuíüdaüe 'a que se refere o DecretoLei' nv 5··66 será efetivada na forma
ua Iegtslação" a que esttver êle subme-

IV - A arrumação técnica das mercadortas nos compartimentos Internos
do navio, convéses, pátios, ou armazéns
portuárfos ;V - As operações com carros-nl@':'
cãnicos para transporta nas rnercadortas ;
VI - A movímentação dos aparetrios de carga do navio;
Art. 43. o recebimento nos armezéns, das mercaôcrías descarregadas
de bordo, ou a serem embarcaoas: a
entrega. das mesmas e a sua movtruenfaçêo interna serão realizadas pelos servidores portuários, ou pelos empregados do concessíonárío do armazém.
Art. 44-:; A C.M.:M. determmarâ,
observada a Ieglslaçâo em vigor, e
composição dos ternos, levando em
conta 2.5 facilidades portuárias. o ma.,
tct'lal de estivag'emempregado pela
entidade ou empresa .estivadora e os
prtnelpfca de organízaçâo raclonal do
trabalho,

uaQ.

Art. 39. A classificação dos optantes
pelo regrme da C.L.T. obedeecei-a ao
segutnte critério prãorjtárfo:
t - capacidade runctonat comprovaa~;

H - Antíguâdaae:
III - Ingresso na entidade mediante
te prestação cte concurso público ue
provas, ou de provas e títulos.
CAP!TULO

VI

Vos twercaoree de Carga e Descargct
Art. 4ü. Os traoathadores de estive
t:de cape.tasta ccnstituírâo catagorta
profissional única, denominada .operador ce carga é descarga.

1.'81'1100 do navio;

6-
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, Art. 45. Os operadores de carga e
descarga serão classificados nas seguintes categorias:
I - Operários braçais -- os empregados em serviços que não requelnUI'J.
conhecimentos técnicos, extgtndo, apenas, rôrça muscuãar,
TI ""'7" Operáríos especializados mo-,
notécnícos ..- os que possuam conhecimentós e práticas com motores para o
manejo de aparelhes simples, guindas-

tes, guinchos e veículos mecanizados;
. UI ;....... Operários qualificados -

os

que tenham curso primário completa e
possuam conhecimentos técnicos e di-

ocupadas pelos operários braçais e
operários especializados que concluí
rem curso ministrado de acôrdoa-s instruções da C.M.M.
§ SI! Não poderão ínscrever-sg es
expulsos, nu excluídos das ·fôrças ar-Inadas, por ato de indisciplina, e eu.'
quanto não re.abilitados, os COndel.la,..
dos pela Justlça,por crimes contra.
tt vida, ou contra o patrímõnío, en..
quanto não extinta a IJunibili-àade.
§ 49 O número de estrangeiros obedecerá à proporcionalidade legal.

com

Art. 48. Os operadores de carga, e
descarga, conferentes, conservadores·ê
vigias sao obrigados a apresentar da
três em três unos, entre os mes~ de
ou entidade similar;
janeiro e março, à DTM do pôrto oaIV - .Agentes de mestria - operade exerçam suas atividades fôlha COl\-.
rias qualíftcados e que tenham aptlrlda, atualizada.
dão para o exercício de chefia de gruIJ'0 de trabalhadores, a juizo da. enParágrafo único: Quando, f),tn\-vés Qe'
tidade, ou emprêsa estivadora.
documento, se veríífcar a existência de
Art. 46. As entidades
emprêsas condenação. por crime contra o patrímõnio o não preenchimento de conot,
estivadoras poderão firmar convênios,
visando à preparação de mão-de-obra . ções para permanência no exercíeín da
profissão, a DTM Instaurará o' pro..
especializada do pessoal a elas vincula"
cesso legal para cancelar a ínscrtcâo
do -atravéa de relação empregatícia.
do trabalhador, ou aplicar-lhe suspenArt. 47. A mão-de-obra dos opera- 6<1.0, conforme o caso.
dores üe carga e descarga será exerArt.. 49. Os sfndícatos de neesoaj,
cida por operários inscritos e regfscujos associados exerçam suas atívt..
trados na Delegacia do Trabalho Matlades no sistema pôrto-navío devem
rítímo (D'l'M) , de preferência síndicaencaminhar, mensalmente, à DTM, o
lízados.
rodízio numérico dos trabalhaduree,
§ tv
Para a Inscrtção, além de
para verificação de freqüência e para
outros requisitos, são necessários
se~
aplicação das penalidades de cancelaguíntes:
mente) de inscrição. ou suspensão
conforme o caso.
I - Prova de idade MIma de 21
e até 40 anosArt. 59 O sindicalizado cuja Inserin - Quitação com o serviço mtjz-. ção na DTM houver sido cancelada
rar:
terá de aguardar a exístênota de vaga,"
m - Altabetdzação, sempre que poecomo pressuposto, para a; nova insslvel;
crição.
iv ~ Prova de robustea física e caArt. 51. Os operadores de carga ~
pacídade para a execução do servícc
descarga serão pagos de acôrüo com
braçal, para os inscritos na categoria
tabelas elaboradas pela CMM e
doe operário braçal;
nomologarías pelo MVOP observadas
V -- Prova de capacidade, por curso
as condições locais do mercado da
ou experiêncía, para operar a maqultrabalho, as condições econômicas e
nai-ía na qual irá trabalhar'
operacionais do serviço e a valorização
VI . - Fôlha de bons ant.écedent-es
expedida pela autoridade policial;
• da mão-de-obra especíalízada.
Parágrafo único: A C.M.M., ou..
VII .- Prova de permanência legal
vida o Conselho Nacional de Póllfloa
no país e da satisfação' das demais
Salarial, estabelecerá as tabelas de -reexígêncras aplícáveís à espécie, quando
muneraçâo, por produção, das equi~'
ee tratar de estrangeiro.
.
pes de operadores de carga e descar. ~ 29· As categorlaa de operário que... ga de modo que tal remuneração seja.
Iífícado e de agente de mestria serão ríxada em íguatdade de condições com
ploma fornecido pelo Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI).

ou

os

ATOS

dos outros operadores de carga e
descarga que formarem o terno, ou a
equipe, devend.o ~er homologad~s pelo
)l1nistro da VIaçao e Obras Publicas.
Art.' 52. As entidades ou emprêsaa
estivadoras remeterão à C.M,M; có.,
'pia das fôlhas de pagamento dos operedores de carga e descarga de todos
os naviOS em que operarem.
.Art.' 53. Os atuais empregados de ca, 'atazia das .adminis.trações de portos,
~oncessionárlaS partdculares, eob qual.
quer regime ,de exploração. terão preferência para . execução dos serviços
de carga e descarga e passarão a íri'wgrar quadro que se há extíngumdc à
medida que ocorrerem vagas, ficando
vedada a admíssão de novos empregados de capatasia.
parágrafo único. O pagamento dos
eerviços de capatazia do pessoal, de
.que trata êste artigo, será feito pelas.
administrações de portos, na qualídaàe de empregadoras, cabendo a estas, por su.a vez,- receber das entídades ou emprêsas estivadoras o cor. r-espondente à prestação dêsses servíços.
Art. 54. Os trabalhadores que exerçam funções de direção ou chefia ser-ão de livre escolha -da entidade ou
emprêsa estivadora.
§ li? São runcões de direção, e subordínadas à administração da en~
trdade ou emprêsa estivadora, aquelas cujas atribuições impliquem em
conhecimentos especializados abaixo
discriminados:
I Conferente de manifesto;
,- rI - Conferente controlador;
nr - Conferente de' avaria ou balança;
IV -,.--- Conferente de guias;
V - conferente de plano.
§ 2Q São funções de chefias de:
I - Conferente-chefe;
II - Conferente ajudante;
TIl - Consertador-cfiefe; .
IV '- Contramestre geral;
V - Contramestre de porão de ca...
da terno.
Art. 55. Os trabalhadores que exer ..
çam funções de direção ou chefia)
regtstrados mediante credenciamento
na DTM, pelo sistema de livre esco..
lha. serão escalados em regime de re ..
vezamento, sem vínculo' empregatício.
'6
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Ar,t. 56 ~ O pagamento aos operadores de carga e· descarga avulsos será
feito dentro de 48 horas do término
da prestação de serviço, no mesmo'
local, onde foi executado o trabalho,
ou nos resnectívos sindicatos, a jutzo da entidade ou emprêsa estivadora, preferencialmente em cheques.
Art. 57. A caderneta de inscrição,
expedida pela DTM e nela registrada, tem as mesmas finalidades e prer..
rogativas que as carteiras de trabalho
expedidas pelo Ministério do 'I'rabalho.

•

Art. 58. Os operadores de carga e
descarga; em serviço na zona" portuária, são obrigados a usar o emblema,
ou chapa distintiva, fornecido pela
entidade ou emprêsa estivadora.
Art. 59. li: obrigatório o emprêgo d03
acessórios de estiva, de acôrdo com
a natureza da .carga, e o uso. pe,los
operadores de carga' e descarga. de
material de proteção e prevenção contra acidentes de trabalho.
Parágrafo único. Em caso de acidente de trabalho, proveniente de rejta de uso do material de proteção,
por culpa do acidentado, 'a entidade
ou emprêsa estivadora ficará isenta
de responsabilidade.
CAPiTULO VI!

Dos armadores, seus prepostos, cor..
reteres de navio e despachante-s
aduaneiros
Al:t. 60. Os armadores. agentes ce
empresas de navegação nacionais 6
estrangeiras, diretamente ou por seus
prepostos devidamente, autorizados,
poderão exercer as atribuições de corretor ... de navios e de despachantes
aduaneiros, no tocante às embarcaçôes nacionais e estrangeiras, empregadas na navegação de longo-curso,
grande ou pequena cabotagem" ou de
navegação interior, de sua propriedade, armação ou agenciamento.
Art. 61. Além do comandante. são
considerados prepostos os agentes,
com mandato mercantil na forma da
legislação brasüeíra, e os agentes de
emprêsas de navegação estrangeiras,
autorizadas a funcionar em território brasileiro, na forma desta regulamentação.

Continue aqui>
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Parágrafo umco Aos agentes
permitido substabelecer poderes, ou
credenciar empregados seus, brastleíroa, para as atribuições das funções
de que trata o artigo 60.
Art. 62. Nenhuma remuneração será.
devida aos' armadores, agentes e seus
prepostos, pelos serviços de despacho
de suas embarcações.
Art. 63. A remuneração dos despachantes ,8 corretores de navios só e
é

devida quando verificada sua intermediação ejetiva e não excederá, em

qualquer hipótese, a fixada pela 1egtslaçâo em vigor.
Art. 64. É vedada .a interferência
de despachantes estaduais e municipais nas operações de longo' curso.

clonalmente ao número de agências
ao de freqüência de navios por a:e.Qe
Parágrafo único O depósito de que
trata êste artigo será efetuado na tesouraria da Alfândega.
Art. 68. Realizado o registro no
respectivo cartóno, será feito o de..
pósíto do instrumento na Comissão
de Marinha Mercante, instruído COm
os seguintes documentes:
I ..,-- um exemplar do Diário Oficia!
da União, que tiver feito a publica..'
ção
da autorização expedida pela

C.M.M.

Il - Certidão do registro de oue
trata o parágrafo único do artigo 65'
IH - Prova de depósito a que s~
refere o parágrafo único do artigo an..·
terior ,
Art. 69, Realizado o registro na
Comissão de Marinha Mercante," esta
fará publicar a autorização para fun ..
cionamento da agência de navega...
ção.

Art. 65. As emprêaas de navegação
estrangeiras que tenham por objeto
a exploração comercial do transporte
marítimo e que desejarem freqüentar
portos brasileiros, com linhas .permãnentes, deverão solicitar a respectiva
autorização para estabelecerem suas
70. Quando a embarcaçâo sob
agências, por intermédio da C.M.M. . seuArt.agenciamento
fôr passível. de
Parágrafo UUlCO As' agências de qualquer multa, tem o agente o praque trata este artigo deverão organi- zo improrrogável de 48 horas comdas para pagamento ou depósito juzar-se com observância da lei bradicial, sob pena de ser a multa dca,
slleira, registrando seus atos consücontada de sua caução.
tutivós no órgão de registro -das pessoas jurídicas comercíaís.
Parágrafo único Enquanto nã-o fOr
restabelecido o valor total da cauArt. 66. O 'pedido ou requerimento
de autorização, para funcionamento ção, fic8, Interrompida a autorização
para funcionamento da' agência.
de agência de emprêsa de navegaçâu
estrangeira será apresentado à CoArt. 71. Os agentes a que se refere
missão de Marinha Mercante, ínst-utêste Decreto poderão representar mais
do com os seguintes documentos:
de uma emprêsa ele navegação.
I - Prova de achar-se a emprêsa
Paorágrafo único. No caso do preconstituída conforme a lei de seu país;
sente artigo, o agente deverá preen'II - Cópia do ato que autorizou o cher, para cada caso, as exigências
funcionamento da agência, designanacima. previstas.
do quais os portos: brasileiros que os
Art. 72. Na hipótese de ingressar
navios devem rreqüentar:
no pôrto um navio cujo proprietário
Hf - Prova' de nomeação dos' agenou armador não tenha agente, a autes' e. da designação para os respectoridade -alfandegárfa que proceder li
üvoa portos, ou de um agente geral
visita, caso. o comandante não façacom, poderes para nomeação de ou.. o agenciamento, solicitará do mesmo
tros. que preencham as condições exía procuração que habilite algum dos
gldas para o agente de navegação;
agentes autorizados a funcionar como
IV - Prova. de achar-se a agência
seu agente.
constituída na forma do parágrafo
Art. 73. Os atua-is agentes de emúnico do artigo anterior.
prêsa de navegação adaptar-se-ão às
Art. 67. A Comissão de Marinha 'normas do presente Decreto no preMercante, na eutonsaçãe estabelezo de 180 (cento e oitenta) dias, a
cerá um depósito em. caução, proporcontar da data de sua publicação.
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CAPÍTULO VIII

Das entidad0S, ou emprêsa's,
estivadoras

Art. 74. Os' serviços de movímentação de mercadorias e armazenagem
-ntern a, o seU tra~sporte ~e um para
1utro ponto das ínstalaçôes e todos
~3 demais serviços portuários, íncumbidos às ad1mmstray}es de portos, poderão ser executados pelas entidades
estivadoras, de qualquer d~"s cabegorias discriminadas no § 29 do art.· 255
da C. L. T ., ou por terceiros, .organízados em emprêsas estivadoras -nacíonai". '
Art. 75. Emprêsa estivadora é a
pessoa jurídica de Direito Privado
que,' embora não in.cluída em _uma das
categol'las de entidades estivadoras,
contrata a execução dos serviços de
estivagem, . fornecendo a mão-deobra e o equipamento exigido pelo
'sel'\'1ço_
Art. 76. O armador, ou seu agente,
. pode organizar uma entidade estiva.dera, ou celebrar contrato com as entidades, OU empresas estivadoras existentes, não se confundindo, no primeiro caso, a pessoa jurídica do armador, ou seu agente, com a da entidade estivadora.
árt, 77. Para poder funcionar, a
empresa estivadora depende, além do
registro prévio na C. M. M., da sa,tiaíacâo d03 requisitos necessários à
aquisição da quaüdade de comerciante.
Parágrafo único Dentro de 60 (sessenta) d18/3, contados Q3, pubücacac
oeste Decreto, a C.M.M. expedirá.
resolução normativa, a fim de dísciplínar o registro das empresas esttvadoras .
Art, 78. A CJvI,M. nscauzará, permanentemente, o tuncícnamento das
entidades e emprêsas estivadoras.
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Al't. 81. O contrato dos serviços de
estivagem pode ser celebrado para as
operações de -uma embarcação, ou por
período -de tempo, neste caso limitado a um ano, podendo ser renovado,
ou denunciado pela forma estatuída
no Instrumento:
.
Art. 82. Do contrato devem constar:
1. - A cubagem, pêso e natureza da'
carga a ser manipulada, quando fôt
o caso;
Ir - A determinação do preço da
mão-de-obra;
IH -- O aluguel aos aparelhos
acessórios, embarcações auxiliares etc.:
IV -A taxa de administração em
ta VaI' da entidade ou emprêsa estdvadora.
Art. 83. A utilização das embarca..
ções auxiliares será objeto de ajuste,
entre a entidade, ou emprêsa, estivanora e o armador, ou seu agente, respeltadas as taxas estabelecidas pela
C.M.M .
Art. 84.' As entidades ULl emprêsae
estivadoras deverão dispor de pessoal
habilitado com conhecimento de na..•
via, técnica de estwagam e serviços
ccrrêlatoà.
Art. 85. Terminadas as operaçôeâ
de car-ga, a entidade ou emprêsa catávadora entregará o plano de estavagem. daca.rga embarcada, em três
vias, para assinatura do comandante,
ficando de posse de uma' delas e as
outras com o comandante.
Art. 86. As entidades ou empresas
ectívadoras são responsáveis, civilmente, pelao avarias à carga, ou ao
navio, em decorrência de manipulação, ou movimentação defeituosa, bem
como peles desvios ou subtrações da
03_1'ga.

Parágrafo único São de responsebüf dade da entidade ou .emprêsa es-

Art. 70. Das resoluções ou deter...
minaçôes (ia C.M.M., em relação às
entidades ou empresas estivadoras,
C8J::8:!:á recurso ao Minístro da Viação e Obras Públicas.

tivadora, E~ÜVO caso fortuito ou de
fôrça maior, devidamente comprovado, as avarias provenientes de ato ou
fato que lhe seja imputável.

Art. 80. -' A .execuçãc 'dos serviços
de estivagem nas embarcações com ..
petlrá às entidades ou emprêsas, es~
Ilvadoras e será regulada mediante
contrato celebrado com os armadores,
cu seus agentes.

Art. 87. Cesea a responsabilidade d",
entidade ou emprêsa estivadora, em
relação à carga, a partir do momento
em que esta fôr entregue ao concessionário do armazém, ou no local du
depósito.
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Art. 88. Constituem obrtgações d8
entidade ou emprêsa estivadora:
i - Fornecer todo o material de
proteção aos operadores de carga O
descarga, assim como o material de
prevenção de acidentes;
II - Fornecer- e empregar, de acõr ..
do com a .natureza da carga a ser
manipulada, 03 aparelhos acessórios
para sua movimentação em terra e a
bordo;
IH -

separar a carga a .ser em..
barcada, de acôrdo CGm as determínações do comandante do navio, OUl
seu preposto;
IV - arrumar a carga nas praças
determinadas pelo comandante do
navio, ou seu preposto, empregando
a técnica adequada para o melhor
aproveitamento do espaço.
Parágrafo único A3 entidades ou
emprêsas eatívadoras são obrigadas a
empregar os acessórios de - serviço de
estiva, de acõrdo com a natureza. da
carga, racionalizando. os serviços,
Art. 89. As entidades ou emprêsaa
estivadoras poderão realizar seguro de
responsabilidade cívil, para cobertura dos riscos dos servícos contrata...
dos.
~
Art. 90. O armador, ou seu agen...
te, ,deverá requisitar Os serviços da
entidade. OU emprêsa estivadora, com
antecedência de 24 horas, informando:
I - A hora e o local do início das
operações;
.
rI - A natureza, pêso e volume da
carga a ser manipulada, enviando
relação pormenorizada da carga a ser
embarcada e· manifesto da' carga a
ser desembarcada;
III - Lista da carga especíar, com
destaque da carga perigosa, veiculas
sôbre rodas, carga de grande .pêso
que exija peiaçân ou estiva especial,
animais vivos. etc.;
IV - O plano da carga estdvada
e a ser desembarcadg no pôrto;
V
Recomendações especiais,
quando fôr o caso.
Art. 91. E' de responsabilidade do
armador, ou seu agente,-o pagamento
de horas de espera dos operadores de
carga destacados para o serviço, mes ..
mo que sejam vinculados às entidades,
ou emprêsas estivadoras.

Parágrafo único. As demoras e para
Iísações do serviço deccrrenre de fãl:
ta do !1avi?, de chuva, remoção, ou
separaçao «e marcas da carga, por
instrução do comandante ou seu pre,
posto, correm por conta do armador,
Art. 92. As paralisações devidas a
falta da entidade ou emprêsa estiva_
dera correm por conta desta.
Art. 93. A perda de tempo, em v11'~
tude da. abertura -e fechamento das
escotilhas, deve ser objeto de cláusula
no contrato de prestação de servicos
de estlvagém.
.
Art. 94. O comandante do navio
deve apresentar ao preposto da entidade ou empresa estivadora o registro de fiscalização e ViStOl'i8.S do
aparelho de carga, ou certificado de
segurança.
§ 19 Quando
navio não tiver o cer,
'tifícado de registro do aparelho de
carga e das respectivas vistorias emitido por autoridade competente, ga,
rantindo seu bom funcionamento, a
entidade ou emprêsa estivadora pode
recusar-se a usá-los, empregando, em
substituição, material de sua propr!edade, mediante aluguel '.
§ 29 Caso o armador, ou comandante, se negue a substituir o matertal, e dis-so venha a resultar avaria,
a entidade ou emprêsa estivadora fí- .
cará isenta da responsabilidade civil
decorrente.
Art, 95. As entidades ou emprêsas
estivadoras não responderão por avarias provenientes de mistura de carga,
ou outras causas, quando isso ocorrer
por omissão, ou ínformaçâo errônea
do armador, seu preposto, ou, ainda,
do embarcador,
Parágrafo único. As avarias reeultantes de emissão de declaração de
carga perigosa s3.0 de responsabilidade
exclusiva do embarcador, quando êste
não houver feito menção expressa daquela.
Art. 96. AB administrações portuãrins celebrarão convênios, ou contratos .com as entidades ou emprêsas estivadoras para prestação de serviços
e locação do material e equipamentos
de sua propriedade ~
Arü. 97. As administrações J?Ol'tuá::rias elaborarão tabelas, sujeitas a
aprovação do DNPVN para cobrança
do aluguel do material e equipamento
locados.

°
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CAPíTULO

IX

Da Estivagem

Art.98. Estivagem é o conjunto de
opcr açÕes destinadas à movímantaçâo
do. li12rcac1.cl'l:lS de terra para, bordo,
o~ de- uma ~mbal'c3.ção para outra, ~s;.
sim como ue bordo das embarcações
para terrH.
P::Uágl'r,fo único A estdvagem será
sempre executada de acõrdo com 8.S
instruções do comandante do navio.
'ou seu preposto.
Art. 99. A estlvagem compreende as
seguintes operações:
D Para carga geral
A) Na exportação:
'1 - transporte das mercadorias do
armazém, ou outro local de seu recebimento. da zona portuária, até o ponto em que são organizadas as lingadas;
2 - preparação das ltngadas para
içamento pelc-, guindastes do pôrto OU
aparelho de carga da embarcação;
3 transporte e arrumação das
mercadorias nos porões, câmaras frigorffícas ou outros compartimentos
internos da embarcação e no convés;
4 -- preparação dos porõe~ de acêr~
do com a natureza. da carga;
5 ~ preparação e operação do apa..
relhotde carga da embarcação;
6 -- peiaçâo da carga nos porões ou
outros compartimentos internos da
embarcação e no convés, quando. necessá-to.

B) Na impo1'taçãú:

. 1 - abrir e fechar as escotilhas,
quando Iôr o caso;
2 - retirar ou desfazer a peiação
da carga, quando' houver;
3 ~ preparar as Iingndas a bordo
para o ícamento para o convés ou diretamente para o cais;
.;;, - transportar a mercadorfa para
o, armazém, ou pátio, vagões, caminhões ou. outro local determinado pela,
autoridade porbuáría, dentro da zona.
portuária;
5 - arrumação da carga nos locais
indicados pela autoridade portuárta.;
6 - retirada do material de proteção
da carga, tábuas de estava, esteiras e
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outros materiais, deixando-os devidamente arrumados nos porões ou ou.
tro compartimento de Onde tenha saído a carga protegida.
C)

u« transbordõ

A movimentação de mercadorta dE~
uma embarcação para outra, atracada ao costado.
D)

N(.~

remoção:

Movimentação de mil para outro
porão, ou para convés, e vice-versa,
dentro CIO porão, no mesmo plano ou
planos diferentes.
Ir - Para carga a granel, em operação de carga e descarga
1 preparação- dos porões. para
receber, ou descarregar, de acôrdc
com a natureza da carga;
2 - rechêgo e aplainamento da car..
ga, de acôrdo com as ordens do co.,
mandante do navio e exigências das
ccnvencões íntcmacíonaia;
3 - preparação da carga a granel
embarcada para recebimento de carga em volume, destinada a evitar a
superfície livre;
4 - rechêgc da carga para operar
com descarregadores mecânicos:
5 - operações com Os aparelhos de
carga ou descarga nos porões.
Art. 100. A Comissão de Marinha
Mercante regulamentará, em Resoluções Normativas, o transporte aquaviário de mercadorias. ou cargas perígosas, de aeôrdo cem as .Convençôes
Internacionais Ratificadas pelo Brasil
e com as normas da Associação Brasí.,
letra ele Normas Técnicas.

Art. 101. As mercadcrfas ou. as
C:?.l'g'8.S perigosas dívtdem.se, para fins

de transporte aquaviário, em:
Classe 1 ~ Explosivos;
Classe 2 - Gaaea comprimidos. liquefcitcs ou disrcivldos 'sob pressâo;
Classe 3 - Líquidos inflamáveis;
Classe 4 (a) - Sólidos inflamáveis:
Classe 4 (b) - Sólidas inflamávets
ou substáncías sujeitas a combustão
espontânea;
Classe 4 (c). - Sólidos inflamáveis
ou substâncias que, em contato 'com a
água, emitam gases inflamáveis;
C12.SS8 5 <::,) ~ Substâncias oxldan-

tes:

Classe 5 (b) ~ Peróxldos orgânicos;
Classe 6 (a) - Substâncias venenosas (tóxicas) ;
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Classe 6 (b). - Substâncias infecciosas;
.
Classe 7 .- Substâncias radioativas;
Classe 8 - Corrosivos;
Classe 9 - Outras substâncias perigosas não incluídas nas classes anteriores, mas que a experiência venha
demonstrar serem de caráter tal que
requeiram cuidados semelhantes.
Art. 102. As embalagens usadas para
as mercadorias ou cargas perigosas
devem ser tais que qualquer -superfície interior que entre em contato com
a mercadoria não possa ser perigosamente afetada pela mesma, sendo, outrossim, de construção tal que possa
suportar OS rtscos normais da manipulação e transporte aquaviário.
§ 19 Quando rôr costumeiro o uso,
na embalagem de recipientes que con.,
tenham líquidos de natureza perigosa,
de material absorvente ou de proteção contra choques, tal material deve
ser capaz de minimizar os riscos oferecidos pelo liquido, sendo distribuído
de tal modo a envolver totalmente o
recipiente, impedindo o seu deslocamento na embalagem, e em quantídade suficiente, dentro do razoável, para
absorver a totalidade do 'liquido, em
caso de ruptura do recipiente.
§ 20 Os recipientes que contenham líquidos perigosos devem ter espaço va..
aio, na temperatura de enchimento,
capaz de absorver a dilatação do lí.,
quido nas mais altas temperaturas a
. serem encontradas durante o transporte.
§ 39 Os cilindros ou botijões para
gases sob pressão devem ter constru-'
çâo adequada, ser testados e mantidos cheios de forma correta.
§ 49 Os recipientes vazias, que tenham sido usados no transporte de
mercadcrras perigosas, devem ser tra,
tados como sendo, êles próprios, mer.
cadorta pertgcza, exceto quando devidamente limpos e secos, ou. quando fechados com segurança.
Art. 103. Cada embalagem,. grupo
de embalagens unificadas, ou recípientes. que contenham mercadoria pe'rfgosa, será mercado com a designação técnica do produto, e identificado com uma das marcas especíaís
seguintes, de acôrdo com. a classe da
mercadoria perigosa proibido O uso
de marcas comerciais:
I - No transporte de longo curso,
a critério do
embarcador, poderão

ser usadas as designações de claSse
<!entro das marcas, em. qualquer daS
'línguas aprovadas pela "Intergoverna
mental Mai-ítíme Consultative orga:
nizatlon" UNCO) , ficando a desig.
nação em português por baixo e ror
fora da marca.
. "
II - No transporte de cabota,rrem
a designação da classe, dentro e>da~
marcas, será em português.
Art. 104. Em todos Os documentos
relativos ao transporte aquíavlárlo de
mercadorias e cargas perigosas, o nome técnico deve ser usado, vedado o
uso -de outros ou de marcas comer.
ciaís, e descritas de acôrdo êcm a
classificação dada no artigo 101.
§ 19 Os documentos de embarqua
relativos a mercadorias
ou cargas
perigosas incluirão certificado ou declaraeâo de que as mercadorias são
embaladas e
marcadas de acôrdr,
com a regulamentação em vigôr, e
se encontram em bom estado e condições de embarque.
§ 29 Tôda embarcação que transportar mercadoria ou carga perigosa
prevista no artigo 101, terá uma usta ou manifesto especial dessas mer10_
cadorias ou cargas, assim como
cal em que estão estívadas, que poderá ser substdtuído pelo plano de
carga pormenorizado, no qual estejam espeeífícados os locais de esüvagem e, com discriminação dos Iotes por classe, de acôrdo com ames.
mo' artigo .
Art. 105. Ar cargas ou mercado;
rtes perigosas serão estivadas ele forma segura e apropriada à Si.'.8. natureza, e segregada-s daquelas de natureza com elas incompatíveis,
§ 19 Os explosivos - exceto munições coni cartuchos metálicos _. se~
rão estívados, sempre segregados de
detonadores, em paióis aproprradcs.
§ 29 Os' paióis. para estivagemde
explosivos devem atender às especí.
ficações da Diretoria de Bngenharta
Naval do Ministério da Me.rtnha. 1'E::latlvamente aos circuitos e aparelhos elétricos bem como a dispositiVOs de segurança, a fim de S8 reduzirem, quanto possível, os riscos de
explcsâo

°

§ 39 As mercadorias ou cargas, que
produzam gases perigosos, serão cstívados de preferência no convés e,
quando não praticável, em comparti.
menta bem ventilado.
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§ 4Q Em embarcações usadas
no
transporte de Iiquídoa OU gases ínfJamáveis, devem -ser tornadas jn-ccauÇões especiais contra incêndio e

explO'3áo.
§ 5Q As substâncias _sujeitas a C0111·
l;lustã-o espontânea nao devem
~i'r
tr:msportadas, sem
que precauçoes
adc'G:uadas sejam tomadas para evírar incêndio. .
Al't. 106. Nos navios que transportem maís de .12 passageiros, apenas
os seguintes explosivos podem ser
transportados:
1 _cartuchos e rastilhos de se,
gumnça;
II - Pequenas partidas ou quantidades de qualquer explosivo, desde
que não excedam 9 kg ;
UI - Sinais pirotécnicos de socorro para uso em navios ou aviões,
desde que o pêso total não exceda
1000 kg ;
IV - Sinais pirotécnicos aue não
expludam violentamente, exceto em
embarcações que transportem passageiros no convés.
Parágrafo único. Desde que precaucões especiais de segurança sejam~ tomadas, de acôrdo com as nor,
IDaS a serem expedidas pela C.M.M.,
quantidades ou tipos adicionais de
explosivos podem ser transportados
em navios que levem mais de 12 passageiros,
CAPíTULO

x

Da Locaçao, ou
Arretuuumento, à03
terrenos e instalações portuárias.

Art. 107, Poderão ser locados ou
arrendados, a seus usuários cu a ououtrem, para exploração comercial,
adstrita à. finalidade a que são dcstinados, .os terrenos, armazéns, depôsitos, galpões e demais instalações
de serviços portuários, ressalvados os
ínterêsses da Segurança Nacional.
Art. 108.Terão preferência, para
o arrendamento a. longo prazo dos
bens a que se refere o artigo ante"nor, os interessados que se obriga,
rem a realizar investimentos na complementação, expansão e reaparelhamenta das íntalações existentes.
Art. 109. As administrações portuàrtas procederão a estudos preliminares, .que .servirão de bise às
estimativas dos valores de cada uma
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das unidades compreendidas na área
onde Se desenvolvem os seus servíços, Inclusive em relação aos terrenos, para determlnação e do preço a
ser estipulado nos contratos de locação na arrendamento.
Parágrafo único. Os
estudos cc
que, trata êste artigo deverão ser
baseados em levantamentos topográricos e em outros que se tornem necessários assim como no resultado
do tombamento dos bens de uso
permanente integrantes do patrimô ..
nio rte trabalho de cada uma das entidades portuárias.
Art. 110. Na hipótese de arrendamento condicionado a ínvestímentos,
Os projetos, especi-ficaçõese respectivos orçamentos referentes a obras
ou reaparelhamento, que tenham de
ser realizados por fôrça de obrigações contratuais, serão elaborados diretamente pelos interessados, ficando sujeitos . à aprovação prévia do
Departamento Nacional de Portos e
Vias Navegáveis,
§ 19 A remessa ao DNPVN d0S elamentos de apreciação e confronto tn;
dica dos neste artigo rar-sc-a por
intermédio da entidade portuária' ar.
rendadora, que ínstruírá o processo
com seu parecer.
§ 29 Antes da aprovação do proleto a que' se refere êste artigo, o interessado dirigir-se-á ao Ministério
da Marinha através da Capitania
dos Portos local, 'para satisfazer as
exigências da leglsleçâo em vígõr, referente' à execução de obras sóbre
água: c em terrenos marginais.
Art. 111. A locação não poderá ser
contratada por prazo superior a 5
(cinco) anos e o arrendamento por
mais de 10 (dez). ancs .
Parágrafo único. As prorrogações
serão precedidas de novas avaliações
para atualização dos respectivos valores básicos.
Art. 112. O prazo das locações ou
arrendamento, em que figurar, corno
locadora, uma concessionária de pôrto, não poderá ultrapassar o têrmo
final da respectiva concessãó.
Art. 113. Nas locações ou arrendamentos das instalações portuárias
administradas por entidades de' DL
eeíto Público; serão
obedecidas 11,s
normas legais e regulamentos rercrentes a concorrêncía, contratação e
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démaís formalidades inerentes às
obrrgaçôes daquelas entidades.
Art. 114. Nenhum
arrendamento
ou locação,. poderá ser autorizado
sem a- aprovação do DNPVN e o pré..
vio pronunciamento das' autoridaeles militares competentes para opinar, do ponto' da vista da segurança
nacional sôbre a oonvemêncí'a dês ..
ses atos.
Art. 115. Q. regime dêste Decreto.
não exclui a observância, no . que
.couber, das disposições em vígor a
respeítovdas prerrogativas da trntêo,
-mstituídas com fundamente no Interêsse nacional.
CAPÍTULO XI

Do Despacho

Aàuaneiro.

Art. 116. Os serviços relacionados
com o despacho aduaneiro de mercadorias importadas deverão ser executados como matéria urgente e preferencial, da maneira a permitir que
a conferência e o conseqünte desem,
baraço dos volumes
sejam efetuados dentro de oito dias, no máximo,
da data da dístríbuícào das correspondentes notas de importação, salvo impugnação pOr parte das autóridades fiscais, ou reclamação, manífestada em tempo, pelos interessados,
§ 19 Na hipótese prevista na últí:'
ma parte deste artigo, o impugnan...
te, ou o 'reclamante, deverá dirigir
ao chefe da repartdção
aduaneira
representação ou requerimento, conforme o caso, no prazo de três dias
da da..taem quê houver sido ultimada a conferência, justificando o seu
ato e indicando os preceitos Legais e
regulamentares, .ou as' decíeôes e 01'deus emanadas de autoridade com,
petente, em que se firmou o seu procedimento, para sustar o desembaraço das mercadorias conferidas.
§ 29' As questões suscitadas em ato
6.'e conferência sôbre classificação de
mercadorias, 'depois de ouvida a Comissão de Tarifa, na forma estabelecida pela legislação em vigor, deve"
râo ser decididas dentro de oito dias
da data de entrada, no protocolo da
i-epartíçâc, do requerimento do im,
portador ou da representaçã-o do nm-.
cionárío fiscal impugnante, prazo êsse que poderá ser. aumentado, no máximo, de mais oito dias, na hipótese de diligências julgadas neeessáe-ias à elucidação do litígio.

§ 3'? Decidida a questã-o, a Secre
taria .da Comíssâo de Tarifa trans:
creverá o despacho do chefe da re~
partição aduaneira na nota de íznportação e, depois de dar ciência do
despacho . 0.0 Importador il1tere~sado,
na hipótese de lhe ser d~,fa.vol'áyel
a decisão, providenciará a sua tmedíata remessa. ao funcíonárro -H3 cal
encarregado
da conferência,
para
cumprimento do que. houver sido re~
solvido.
§ 4'? Nã·o se
tratando de questão
fundada. em classífícacâo de meú:a
daria, decisão da autor'idade aduanei:
ra competente, deverá ser proferida
-dentro de seis dias, contados, da d8.ta de entrada. de representação, ou
requerimento do Interessado, no pro ..
tocclc da repartição.
S 5'? Desembaraça-da a mercadoria,
os seus donos ou consignatários, devidamente autorizados, deverão, dentro de oito dias, da liberação ns,
cal, providenciar a regularização do
despacho no tocante à complementaçã-o dos seus' trâmites normais, ficando sujeitos às penalidades nelas
infrações que venham a ser veríficadas nesta Jase de liquidação do
processo, de importaçã-o.
§ 6Q Pare cumprimento do dispôsto no parágrafo anteríor, o funcionário. que houver 'desembaraçado a
mercadoria deverá, no mesmo dia em
que se efetivar, encaminhar e. o-espectíva nota de importação à seção
encarregadavdo prévio contrôle, .1is..
caltaaçâo e instrução do . processo
aduaneiro de importação.
§ 7CJ As mercadorias, que não se
destinem a ccmercíalizacâo, .retidas
exclusivamente em virtude de controvérsias de interpretação ou classificação fiscal, poderão ser liberadas
antes da decisão final, mediante o'
contrato de alienação fiduciária em
garantia, previsto no art. 66 da. Lei
nv 4,728, de 14 de julho de 1966.

Art. 117. O despacho antecipado
será indentifícadc por meio de carimbo apôsto em lugar de destaque,
na nota .de importação, com os seguintes
dizeres: "Urgente.Despacho
antecipado" .
Art. 118. Os importadores, que se
utilizem com freqüência dos serviços
portuários, poderã-o requerer ao Chefe
da Repartição aduenelra, [ustíficando o pedido, a
liberação das suas
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wercadOl'ias, .;ne.dia~te desembaraço çâo discriminada dos volumes removidos com indicação
das espécies,
sum~,l'i~ e antecipano, f1~ando eumarcas, contra-marcas, número,. no~
tsitos 313 mesmas obrfgaçôes e 1'e5me do importador ou responsável e
bonsabilidades para 0 processamento
do navio que os houver transportado,
do dl?spa.cho aduaneiro antecipado,
bem como da. data de sua chegada.
,Art. 119. Dentro de -trtnta dias,
§ 29 Recebidas ao relações a
que
.contados da publicação dêste Decreto a Diretoria das Rendas Aduaneí- . se refere o parágrafo anterior, 88'-.TaS do rr:esoul'O N,8:c~onal baixará íris- rãc eles encaminhadas ímerüatamente à Seção encarregada de fiscalizar
truçóes as Repartições que lhe este0.3 documentos que servem de base
jam suoordinadas, visando à eimphformulação do despacho aduaneiro,
fica.ção do processo concernente ao
para : as devídcs anotações no manileiláo de mercadorras apreendidas
festo referente aos volumes remoou abandonadas.
Art. 120, No caso de transporte e vidos.
§ 3<:1 A remoção de volumes de ar.,
depósito de mercadorias. importadas
a serem conferidas Jora da zona, ns, mazéns internes para externes deverá alcançar, preferencialmente, as
cal aduaneira, será obrigatória a assistência permanente das autortôapartidas de unidades uniformes que
contenham
mercadorias de fácil idendes aduaneiras, correndo as respectdtificação.
vas despesas por conta dos interessados, inclusive as relativas à locamoção, estada e alímenteçâo dos
GAPÍTULO XII
funcionarios ' fiscais
encarregados
dêssesel'viço,
Disposições Finais e Transitórias
Art. 121., A juizo do chefe da re,
partição alfandegária será facultaArt. 122. A primeira raestruturnçâo
do, com as devidas cautelas fiscais,
dos quadros de pessoal das Admncso despacho
aduaneiro antecipado,
trações portuárias prevista n:J~~arti··
: quando se tratar:
gos 59 e 25, inciso lII, do' DecretoI - De mercadorias
ímporcadas lei nc 5, de 4.4.1966, poderá ser feita
!pelos órgãos da admlnísbracão púbhpor 'proposta do -DNPVN, atendidas as
cu.. direta ou indireta, cabendo à
demais díspoaições legais e regulaautoridades requisitante justificar o
mentares, segundo crttérfos ríxados
. tratamento de execaçãc solicitada;
pelo conselho Nacional de Pclttica
II - De mercadorias de fácil íden- salarial e homologadas pelo Ministro
tifica,çt\o, tais como produtos de peda Viação e Obras Públicas.
-trójec, trigo, carvão mineral, '.'>al a
parágrafo único. A homologação
granel, inflamáveis, frutas frescas
pravtsta 1110 presente artigo ficará
animais vivos, frutos e grãos para se-:condicionada à não concessão de aumeadura, enxofre bruto ou refinado
mento tartfárto.
a granel, minérios, papel "standard'
para impressão de jornaís, revistas e
Art. 123, O:::; empregados das Adlivros e outros que se apresentam em ministrações de portos, 'regidos pejo
situação semelhante, que por sua naEstatuto dos leuncícnáríos ::lúbl:C03,
tureza, qualidade, grau de perecibíque não optarem pelo regrme da
Iidade, modalidade de transporte, esCLT, de acordo com o prevíst.o ~.U
pécie e dimensão dos volumes se
justifique a SU':1 llberação cindepen, Art. 39 dêste I)ecre~o,· serão classmdente do prévio preenchimento de cactos em quadro suplementar, em
extinçã-o.
tôdas as formalidades fiscais a que
estão sujeitos os processos de impor~Art. 124. As ímportâncías corr-estaçâo.
pondentes à percentagem de ó'~o ~~e1S
por cento) a que se refere o ~{ 19 ::10
§ 1Q A remoção da mercadoria
de
.armazéns internos para Os externos, art . 65,' da Lei nv 3.244:, de 14 de
agôsto de 1957, destinadas às concesserá efetuada, depois de satisfeitas
as exigências legais, sob fiscalização sionárias de portos, serão escrituradas .como "Depósftoa de Diversas
cdreta e permanente das autcrfdaOrigens" "Concessionárias de POl'tJJS"
.des aduaneiras, cumprindo à aqmtnístraçâo do pôrto, em cada caso re,
e recolhidas díàrfamente ao Banco
meter - à Alfândega local uma relado Brasil S. A,
.à

Continue aqui>
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Parágrafo ünlco. A conta especial
de que trata o art. 33 do Decretoleí. nv 5-66 será aberta pelo Banco
do Brasil S. A., em nome da concessionária dos serviços portuários em
CUjo proveito houver sido feito o recolhímento indicado neste artigo e a
sua movâmentaçâc só poderá se! eíetuada, para atender às tínalidadea
previstas em lei.

dotação orçamentária .do vigente cxer.,.

Art. 125. As Capttanías ' dos POl.·"
tos, Delegacias e Agencias remeterão à DTNI da respectiva jurlsd.cãe
os registros' e demais documentos dO!3
estivadores já existentes.
.
Art. 126. 'Aplicam-se ao pessorn

Art. 2,Q O crédito suplementar de
que trata o artigo anterior será, auto,
màtlcamente. registrado e distribuido
ao 'j'csouro Nacional.
Art . 31? :f:ste Decreto entrará em.
vigor na data de sua publicação, revo,
gadas as disposições em contrario.
Brasília. 21 de dezembro 'de 1966;
1451J da Independência e 7Sr.o da Re.

da CMIv.1, do DNPVN, do Departa-

CIClO:
4;O1.~0 3. O, O, O -

Presidência da RepúblIca
Despesas Correntes
3,.1. O.O - Despesas de CusteIO
3.1.4.0 - Encargos Díveraos .
04,00 - I'estívídades,
recepções
etc.
>

menta Nacional de Estradas de P'er1'0 e do Departamento Nactcnal Ye
Estradas de Rodagem, nos têrmos do', pública.
arb , 42 do Decreto-lei nv 5-G6, as norH. CASTELLO Bl3AN0'.J
mas estabelecidas nos arts. 2('1, 30, 49,
5':>, 7r.o e 91?, daquele decreto-lei.
Octávio Bulhões
Art. 127. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, Ie
vogadas as disposições em ccontrárlo.
DECRETO N.<'J 59,834· -:---' DE 21 Dt
Brasília, 21 de dezembro de 19Ô5;
DEZEIII:BRÓ DE 1966
1459 da Independência e 789 da República.
Declara de utilidade pública,. para fins.
R

H.

de desapropriação pelo Depcrtamento Nacional de Estradas de Rodngem os imóveis que especifica, si~
tuaàos no Estado da Gua?Wbam.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
Zilmar de Araripe Macedo
Octavio Bulhões

D. G. do Nascimento é suo«
Roberto Campos

DECRETO N<'J 59.833
DEZEi'iTIlRO DE 196Q

DiE

21

Presuiéncui dá República. Abre o
crédito suplementar de Cr$
.
30.00{).OOQ, para reíórçc de dotação
orçamentá'rla do vigente exercício:
o Presidente da Repúbhca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I, da Constituição Federal
'e da autorização contida no artigo 13,
da Lei no 4.900, de 10 de dezembro

de 1965, decreta:
Al't. 19 Fica aberto, à Presidência
drt República, o crédito suplementar
de Cr$ 3D.OOO.aoo (trinta milhões de
cruzeiros). para rerõrço da segumte

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Arti~
go 8"{, inciso I, da Constituição e nos
termos do Decreto-Lei n? 3.3-65, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei no 2.786, de 21 de maio de 1956,
decreta:
Art. 1Q Ficam declarados de utdlidade pública para fins de desapro-

priação pelo Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem os seguintesimóveis e as respectivas partes ideais
no terreno em condomínío .
a) o 10Q andar do Edificio Herm.
stoics, situado na. Avenida. Presidente
Vargas. nv 409, no Estado ela Guanabara, pavimento esse, com 1. {)80,O(}~
ma de área útil, de propriedade da
nrma :SOTEGE - Sociedade de 'I'erraplenagem e Grandes Estruturas
Ltda., necessário a continuar abrigando e permítdndo o funcionamento
da Divisão de Estudos e projetos do
referido Departamento;
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b) '0 189 and~r do mesmo Edificiõ
:aerm. Stoltz, situado na Avenida
presidente Vargas, 1?-9 409. r;o Estado
da Guanabara, pavimento esse; com
1.075,80 ma d~ área de propriedade
da firma Indústria e Comércio Máqui n 9.S Santa Tereza S. A., necessário a continuar abrigando e permítíndo o íuncíonamento da Delegação
de contrôle e Divisão de .Aprcvisionamente do referido Departamento.
Art~ 29 Na forma do que dispõe o
Art. 15 do Decreto-Lei nv 3.365, de
21 de junho de Hl41, modificado pela
Lei nv 2.786, de 21 de maio de 1956,
poderá o Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem alegar ingente
a desapropriação para efeito de requerer a imissão provísóría na posse
dos' bens índícados no Art. 19 deste
Decreto.
Art. 39 àste Decreto entra em vglor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em con trárto.
Brasília, 21 de dezembro de 1966;'
1459 da Independência e 789 da Re-

pública.
H.

CASTELLO BRA'NCO

Juarez Távora

DECRETO

N9 59.835
DEZEMBRO DE

- DE 21
1966

DE

Dispõe sôbre a concessão de gratijicação pela representação de gabinete, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19 A gratificação pela representação de gabinete, prevista no artigo 145, item IV, da Lei nc 1. 711, de
28 de outubro de 1952, ou em leis especiais será' concedida pelo exercício:
I - Nos Gabinetes da Presidência
da República;
.
Ir - Em Gabínate de Ministro de
Estado;
l i - Em Gabinete de dirigente de
órgão diretamente subordinado ao
Presidente da Reoúbltca ou de dmgente, de autarquia.
Parágrafo único. Excepcionalmente.
Por' necessidade imperiosa do serviço,
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devidamente comprovada e medtante
autorização expressa do Presidente
dá República, à vista de proposta de
Ministro de Estado e ouvido o DASP,
poderá ser concedida gratdtícaçâ-, peja
representaçáo de gabínete pelo exercicio em outros órgâcs do serviço publico, observadas as' normas deste
decreto.
Art. 29 As denominações dos' encargos, a descrição sucinta das atrtbuícões destes e as gratificações correspondentes, necessárias aos "trabalhes dos gabinetes, constam das Tabelas anexas, a êste decreto.
Art. 3't Os gabinetes terão 1)$ encargos, com as denominações e grattrícaçôes respectivas, previstas cem tabela própria, aprovada pelo Prestdcnte da República, após estudo e parecer conclusivo do Departamento Administrativo
do
Serviço Público
(DASP) , que terá o prazo de 30 unnta) dias para elaborar o pronunciamenta e submeter a matéria à decisão presidencial.
§ 19 A tabela, a que se refere êste
artigo conter-á, obrígatortamente, as
quantidades e denominações- dos encargos dispostos em ordem decrescente, atendidos QS princípios de híerarquia, responsabilidade e grau de
complexidade respectivos, bem comoo cálculo da despesa que acarretará
ao órgão e a indicação da existência
de recursos suficientes e adequados a.
seu at-endimento.
§ 2~ A tabelavigora por tempo íudeterminado, podendo ser revista na
medida da necessidade do serviço,
observada a tramltaçâo estabelecida
neste artigo, e será obrigatõrfamente
reajustada sempre que houver, dentro
'.le determinado exercício Iinanceíro,
redução . na rubrica orçamentária
própria para atender ao custeio das
despesas dela decorrentes.
§ 39 Aprovadas as tabelas, caberá
ao dirigente da repartição respectrva
baixar os atos Indivíduaís ou coletivos
de designação, bem como os ulteriores
de dispensa, dos que desempenham os
encargos nela previstos, dos
quais
constarão a menção à tabela, a C:W10minacão do encargo e o valor mensal. da. gratificação atribuída.
§ 49 Serão publicadas,
no Diá1'iO
Oficial, as tabelas e as portarias de
designação ou dispensa referidas nes-
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te artigo; as quais só terão validade
jurídica com o atendimento dessa, exígêncía ,
.
Art. 4Q

A gratificação .a que se

refere êste decreto:
a) será paga com base na .rreqüênela, ressalvados Os cases de renas, nojo, gala, licença para tratament., da
saúde (art. 57 da Lei. nv 4.242, de
18-(3), licença a gestante e serviços

obrígatórtcs por Lei;
b) será devida a partir da data da
publicação da respectiva portaria de

designação; e
c) não' será incorporada ao venci.
menta para. qualquer efeito.
Ar't , 5.0 A percepção da gratificação pela representação de gabinete
obriga à prestação, no mínimo, de
-trinta e cinco (35) horas de trabalho
semanais, período que poderá ser el~~
'lado quando houver conveniência e
tnterêsse da repartição.

Art. ô.? A gratificação pela representaçâo de gabinete não poderá ser
percebida, cumulativamente, com ven,
cimento de cargo em comissão ou função gratificada devendo, em todos os
casos, ser observado o teto máximo
legal de retribuição estabelecido no
.art'go- 13 da LBi n5'4, 863, de. 29 de
novembro de 1965.

aprovadas, que poderão ser mantidas
ímprorrogàvelmente, até .31 de -ja::
neíro de 1967.
Brasília, 21 de dezembro de .966'
1459 da Independência e 789 da ae:
pública.
H, CASTELLO BRANCe:.

Carlos Medeiros Silva
zumcr de Aratipe P%aceao
Ademar de oeesrcs
Manoel.Pio Corréa
Octómio Bulhões
Juarez Távora
Severo Façusuies Soares
Raymundo õâcniz de Araçãc
Ir. G, do N ascimen.to e Silva
Eduardo Gomes
Raymundo de B1'iUo
Paulo EgydiO Martins
Mauro Thibau
Roberto Campos
João Gonçalves de Sou,za

Os anexos a que se refere o art; 2(1
foram publicados no D,O. de 22 de
dezembro de 1966.
DECRETO N.9 59,836 -

DE 22 DE

DEZEMBRO DE 1966

Parágrafo úrico. O disposto neste
.artígo não se aplica aos ocupantes de

Autoriza o cidadão brasiieiro Flodo~
aldo pontes Pinto a loorar cassi~
terita no município de Pôrto Velho, Território Federal. de tumas-,
nia.

Art. 7.9 As dúvidas suscitadas com

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar"tigo 87, n.c l, da Constituição e nos
têrmosdo. Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:

cargos de provimento em comissão e
de ftinçâo gratificada da Presidência
da República, sa!yo quanto ao limite
de retribuição,

a execução do presente decreto serão
dírtmtdas pelo Departamento Adminís-

tratívo do Serviço Público; ao qual
incumbe zelar pela observância das
nor~nas legais e' oeste regulamento,
atinentes à matéria, devendo acompanhar as publicações dos atos rcrcridos no parágrafo 4,9 do art. 3,9 e
adotar ae providências que se fizerem
-necessárlas para a correção de - írregulat-ídades apuradas,
Art. 89 xste decreto entrará em.vígor na data da sua publicação, revogados o Decreto nc 57.722, de 2 de reveretro _de 1966 -e demais disposições em
contrário, _sem prejuízo das Tabelas já

Arü. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Flodoaldo Pontes Pinto a
lavrar cassiterita em terrenos de sua
propriedade no lugar denomtnado
Bom Jardim, distrito e município de
Pôrto Velho, Território Federal
de
Rondônia, numa área de quatrocentos e noventa e cinco hectares (49ó
ha) , delimitada por um retângulo,
que tem um vértice na confluência
dos ·ig,arapés Bonito e São .oerardo
e os lados divergentes dêsse vértíce,
os seguintes comprimentos e rumos
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-rerdadeirOs: . hum mil seiscentos e
cinqüenta metros (1. 650 m) , setenta
e sete graus e trinta e quatro minutos noroeste
(779 31' NW); três
mil met~os (3.000 m) , doze graus e
vinte e seis minutos sudoeste (129 26'
SW). Esta autorização é outorgada
mediante a.s .condições constantes <:0
parágrafO ~n~lCo do art.- 28 do codiO'O de Minas e dos arts. 32, 33, 34
e ~uas alíneas, além das seguintes" e
de .eusres constantes do mesmo 'Codigo, não expressamente, mencíonadas neste Decreto.
parágrafo único. A execução da
presente autorízaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamente aprovado pelo Decreto n.c 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da
Resolução
n5 3, de 30 de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 25' O concessíonàrto da autorização fica obrigado a' recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem uevídos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 35" Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorízacâo de lavra será declare "a cadu-ca
nula, na forma dos arts. 37 e
.38 do Código de Minas.
1

ou

Art. 4.9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas' às servidões de solo
e subsolo para fins de lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.<.1 O' concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção wmetal e gozará dos favores dlscrtmínados no art. 71 do mesmo Código,
Art. 6.<.1 A autorização de lavra, terá por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio do Registradas Autorizações de Lavra, após
o pagamento da taxa de nove mil e
novecentos cruzeiros (Cr$ 9.900).
Art. 7.9 Revogam-se as .disposições
em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1966;
145.9 da Independência e 78.9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.<.I 59.837 -

449
DE 22 DE

DEZEMBRO DE 1966

A utonsa o cidadão brasileiro Flodoaldo Pontes Pinto a lavrar cassiterita no municipio de Porto Velho,
Território Federal de Rondônia.

O Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da Constituição e nos
termos do Decreto-Jeí n.c 1.985, de
29 de janeiro de
1940
(Código de
Minas), decreta:
Art. 1.'1 Fica autorizado o -ãdadâo
brasileiro Flodoaldo Pontes Pinto a
lavrar cassiterita em terrenos de sua
propriedade no
lugar denominado
Bom Jardim, distrito e ml1ni("-..-,jo de
Pôrto Velho,
Território Feoi<'l";),1 de
Rondônia, numa área, de quatrocentos e oitenta e três hectares vinte e
cinco 8,r(;S e doze centiares (48R,2512
ha) , delimitada por um polígono irreg-ular, que tem um vértice a hum
mil cento e trinta metros (1.130 m) ,
no rumo verdadeiro de trinta e sete
graus e quatro minutos sudeste (379
04' SE), da confluência dos igarapés
Nôvo e Barreiro e os lados a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos verdadeiros:
novecentos e
setenta .metrcs (970 m) , cinqüenta e
sete graus e cinqüenta e seis minutos sudoeste (57<:156' SW); hum mil
setecentos e cinqüenta e cinco metros (1.755 m), sessenta e sete-graus
e cinqüenta e seis minutos sude-ste
(67 9 56' SW); novecentos e -ossenta
metros (960 m) , trinta graus e trinta e quatro minutos noroeste (309' 34'
NW); oitocentos e trinta e cinco metros (835 m) , quarenta e três graus
e quatro minutos noroeste (439 04'
NW); dois mil e sctecent-« metros
(2.700 m) , sessenta e três graus e
cinqüenta e seis minutos nordeste
639 56' NE); hum mil e oitocentos
metros (1.800 mr , trinta e sete graus
e quatro minutos sudeste) (371). 04'
SE). Esta autorização é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e dos arts. 32, 33, 34 €I sues
alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente' autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. Q 51.726, de 19 'de
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fevereiro de 1963 e da .Resoluçâo n.c 3,
de-ao de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia' Nuclear.
Art. 2.9 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres' públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos á tjníâo,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. ,68 do
Código de Minas.

Art. 35' Se o concessionário C:a autorização não cumprir qualquer, das

obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca OU' nula, na forma doa. arts. 37
e 38 do Código de Mínas..
Art. 4.9, As propriedades vizinhas

estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo para fins de lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.9 O concessionário da auto-

rização será trscanaeao
pelo Departamento Nacional da Produção
Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 65) A· autorização de lavra terá por titulo este oecreto, que será
transcrito .no livro próprio de Registro. das Autorizações de Lavra, após
o pagamento da taxa de' oito mil
seiscentos e oitenta
crusetros (Cr$
~.680).

Art. 7.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1966;
,145.9' da Independência e 78.9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

Nº 59.838 - 'DE·
DEZEMBRO DE 1966

22

DE

Concede à Mineração e Química do
noraeste LUla. autorização para
[unctotuir como empresa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nc I da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei no 938, de 8 de dezem,
bro de 1938, decreta:
'
Artigo único.' E' concedida à Mineração Quimica" do _Nordeste Ltda.,

consti~ujda por contrato particU1:tr

d~

7 de Junho de 1966, com sede nae·e
dade de R:ecif:, Estado .de ' Per~a~:
buco, ."al1tol'lzaç~o para funcíonaj- como
empresa de mmeraçao, ficando abri ... '
gada a cumprrr mtegralmente o que
dispõe o parágrafo 39 do art. 61 do
Decreto-lei nc 2.627, de 26 de setem~
bro de 1940 e demais regu1~mentos em
vigor ou que' venham a vigorar Sôbre
o objeto desta autorização.
'
Brasüía, 22, de dezembro de 1966'
'1459 da Independência 'e 789 da Repú:
blíca,

H. CASTELLO BRi\NGO

Mauro Thibau

DECRETO N9 59.839 - DE
DEZEMBRO DE 1966

22 DE

AutoriZa estramqeiro a aaqusrír o ao.
mínio útil de fração ideal do terreno acrescido de marinha' que men~
ciona, situado no "Estado da Guanabara.

O Presidente da Repúbnca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso 1, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto no artigo
205, do Decreto-lei n99.760; de fi de
setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fic'a Domêníca de
Santis de Caldas, de nacionalidade
italiana, autorizada a adquirir em regularização de aforamento, o domínio
útil da rração ideal de 1126 avos do
terreno acrescido de marinha, situado
à Avenida Augusto Severo, 264, antigo 88, correspondente ao apartamento
91, neste Estado, conforme processo'
protocolizado, no Ministério da r'asenda sob o nv 179.618 de 1966.
Brasília, 22 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Octavio Bulhões
.DECR~TO

N.9 59.840 - DE 22
1966

DEl

DEZEMBRO 'DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Econâmicas do
Sul de 'J!iinas.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o er-:

,
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jj,ga 87, n.c r: da Conetdttüção Federal,

e-de acôrdo com o díspostc TI!":' art, 23
.do Decreto-lei n.c 421, de 11 de maio
de 1938, decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado ctfuncíonam~nto da Faculdade
de Ciências
Econômicas do Sul de Minas, locali ~
zada na Cidade de Itajubá, Minas
Gerai:;;.

DECRETO N9

59.842 ----:'DE

Art. 2.9 l±:ste decreto entra era vt-.
gor na data de sua oublícação.
Brasília, 22 de dezembro de :9Gtl;
145.9 da Independência e 78.9 da Bepública.
H. CASTELLQ BRANCO

Raymundo M oniz de Aragão

Decreto nc 59.841 ainda. não foi
publicado no niMio Cficisü,

22

DE DEZEM:BRO DE 1966

Abre ao Ministêrio drz Marinha o crédito suplementar d~ Cr$ 1.791.801.910
(um bilhão setecentos e noventa e um milhões, oitocentos e um mzl novecentos e dez Cruzeiros), ao orçamenic de 1966.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere I)
art. 87, inciso I, da Constituição Federal, eda autorização contida' no artigo
13, da Lei no 4.900, de 10 de dezembro' de 1965, tendo ouvido o Tribunal
de Contas da União, nos termos do art. 92 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:

e

Art. 1Q Fica aberto ao Ministério da Marinha o crédito suplementar
ao orçamento de 1966, na .ímportâncía de C1'$ 1.791.801.910 (um bilhão, setecentos:e noventa e um milhões, oitocentos e um mil novecentos e dez
cruzeiros), respeitada' a seguinte díscrímínaçâo:
-Ministério da Marinha
- Despesas Correntes
- Despesas de Custeio
- Serviços de Terceiros
- Passagens, transportes de pessoas e 'suas bagagens; pedágios . . . .
'.
04.00 - Iluminação, Fôrça motriz e gás
.
05.00 - Serviços de asseio e higiene, taxas, de água, esgôto, lixo, etc. .
.
10.00 - Locação de bens móveis e imóveis, tributos e
.
despesas de condomínio .
.
.
3.2.0.0 - 'rransrerêncías Correntes
3.2'.1.0 - Subvenções Sociais
3.2.1.5 - Instituições Privadas
Fundação Osório (Decreto-lei nc 8.917, de 26 de
janeiro de 1946-),. . . .
.

4.11.00
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.3.0
02.00

1.042.332.172
59'1.547.394
15.339.463
133.425.881

6.157.00{}

Art. 2Q astc decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 22 de dezembro de 1986; 1.45 9 da Independência e '789 da RepÚbli~a.
H.

CASTELLO'

BRANCO

Zilmar de Araripe Macedo

Octavio Bulhões
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DECRETO NÇl 59.843 -

DE

22

cré~lito

DE

DEZEMBRO DE, 195$

Abre, pelo MinistéjOio da Viação e
Obras Públicas, o crédito especial
de CrS 533.412.079, para o fim que
especifica.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constdtuícâo Federal,
da autorização contida
art. Iv da
Lei nc .i. 913, de 17 de d-ezembro de
19'55, publicada no Diário Otícírü de
22 seguinte, e tendo ouvido o Ministério da Fazenda e o Tribunal
de
Contas, em cumprimento ao que de-

no

termina o art. 93 do. Regulamento
Geral ele Contabilidade Púoüca. deereta:
Art. 1Q Fica aberto, pelo Mtntstério da Viação e Obras públicas,

DECRETO N." 59. 844

o

~

c-s

espectaj de

533.4t2.079

(quinhentos e trinta e três _m:lhôe3
quatrocentos e doze mil e setêllt!'l. e
nov-e cruZeIrOs),_ para atender::l.o na~
g~~ynto. de diíer,eJ.?-ça~ de proventos,
acncicnais e salano-ramUia, decor_
rentes da aplícaçâo das Leis no- 3.789
de 12 de julho de 1960, e 3.828, de 23

de, novembro de 1960, nos anos de
inativos da Rede ,d;
'hlÇ';10 Paraná .:- Santa Catarina
Art. 29 aste Decreto entrará em

Tl~ül_ e 1962, 2"OS

vigor no, data da sua publicação, i'evo,

gadas as disposições em contrário.
Brasília, 22, de, dezembro de J.960·
1450 da Independência e 789 da Re~
pública.

Octavio Buihôes

Juarez Tómora

DE 22 DE DEZEMBRO DE 1966

Abre ao Ministério da Marinha o crédito suplementar de Cr$ 20.381.334.7&7
(vinte bilhões, trezentas c oitenta e um milhóee, trezentos e trinta e

quatro mil e setecentos e cinqiientà e sete cruzeiros), ao orçamento
de 1966.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso l, da Constituição Federal, e da autorização contida no artigo
13, da Lei no 4.900, de 10 de dezembro de 1965, e .tendo ouvido o 'I'rtb-mal
de Contas da União, nos termos do art. 92 do Regulamento Geral de Contabilidade pública, decreta:
Art. to Fica aberto ao Ministério da Marinha o crédit~ suplementar
ao orçamento de 1966, na ímportâncía de Crg 20.381.334.757 (vinte bilhões.
trezentos e oitenta e um milhões, trezentos e trinta e quatro mil e setecentos e 'cinqüenta e sete cruzerros) , respeitada a seguinte dtscrfmínacão..
4.11.00 ....:...
3.0.0.0 3.1 .O.O 3.1; 1.1 ~
02.00 ~

Ministério da Marinha
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal Civil
Despesas Variáveis com o pessoal civil
02.02 - Diárias . . . .
'
02.05 - ' Gratificação de representação de gabinete
3.1.1.2 ~ Pessoal Militar
01.00 - Vencimentos e Vantagens fixas:
01.0-2 - Sãldo , , . . . .
,
01.03 ~ Gratificação por tempo de serviço
02.00 -.- Despesas variáveis com pessoal militar
02. 03 ~ Etapas para alimentação . '. . ......•...... ,
02. 07 ~ Substituições . . . .
,
3.2.0.0 - 'I'ransferêncías Correntes
3.2.3.0 ~ Inativos
02. 00 ~ Pessoal Militar

.
.

69.946A57

28.841.997

665.1)34.183

.
.

1. 207.091. 820

.
.

9.80'0.000.000
487.317.548
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Vantagens Incorporadas . . • .

5.9'85.,959.946

Pensionístaa
,
Pensões Militares _.
Abono Provisório e novas Pensões
Salário-família
Pessoal Militar

.

L!. 118.037
962 .•74.705

..

1.069.510.219

Inativos Militares . . . .
.
91.939.840
Art. 2Q astc decreto entrará em Vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 22 de dezembro de 1966; 145Q da Independência e 78Q da República .
. H. CASTELLO BRANCO

Zilmar de Araripe Macedo
Octavio Bulhões

DECRETO NQ 53.845 DEZEME::tO

DE

DE

23

DE

Abre, pelo' Ministério da Viaçáo(l e
Obras públicas, o crédito especial'
de Cr$ 5uO.000.000, pam o fim que
especifica..

o Presidente da República, usando
da' atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituição Federal,
da autorização contida no art. 19 da
'Lei no 5.064, de 5 de julho do ano
em curso, publicada no Diário Oficial de 8 seguinte, e tendo ouvido o
Ministério da Fazenda e o Tribunal
dé Contas em cumprimento ao que
determina o art. 93 do .Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1° Fica aberto, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas,. o
crédito especial de Crg 5-BO .-000.000 '
(quinhentos e sessenta milhões de
cruzeiros), para atender às despesas
com o pagamento ao pessoal da Companhia Nacional de Navegação Costeira - Autarquia Federal - dos
benefícios determinados pelo Decreto
n\' 51. 346, de 14 de novembr,o de 1961.
Art. 29 ~ste decreto entrará em
vigor na' data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de dezembro cde 1966;
145Q da Independência e 7BQ da República.
H. CASTELLO BRANCO
Octavio ,Bulhões
Juarez Távora

DECRETO NQ 59.846 -

1966

DEZEMBRO DE

DE

23

DE

1966

Abre, pBlo Ministério da Viação e
Obras Publicas, o crédito especial de
cre ,2.400.000.000, para, o jim que
'
especifica,

o. Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, 11l? I, da Constituição Federal, da
autorização contida no art. te da Lei
nv 5.080, de 24 de agôsto do ano em
curso, punrícada no Diát'io Oficial de
25 seguinte, e tendo ouvido o Ministézío da Fazenda e o Tribunal de
Contas, em cumprimento ao que determina o art. 93 do RegulamentoGeral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto, pelo Ministério
da Viação e Obras Púbhcas, o crédito
especial de Cr$ 2.400.000.0ÜO (doís
bilhões e quatrocentos milhões de cruzerros) , destinado a atender ,8.0 pagamento de despesas com a recuperação
de parte da frota do Lóíde Brasileiro.

Art. 2\' uste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação revogadas as disposições -em contrário.
Brasília 23 de dezembro de 1965;
1459 da I~dependên::::13. e 789 da. República.
H . CASTELLO Bn-ANCO
Octamío Bulhões

Juarez Távora

Continue aqui>
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DECRETO NO? 59.847 -'--

DE

23

DE

DEZEMBRO DE· 1966

Abre, P8.z0 Ministério da Viaçao e
Obl'a~ publicas, o creaito especial de
crs 49.752.967, para o fim que especifica.

O Presidente doa República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nv I, da Oonstdtuíçâo Federal, da

autorízacâo contida no art. 19 oa Lei
nc 4.988, de 20 de .maio do ano em
curso, publicada no Dzârio Oficial de
23 seguinte, e tendo' ouvido o Mmístérto da Fazenda e o Tribunal de Contas, em cumprimento ao que determina O art. 93 do Regulamento Geral
de Contabilidade Púbhca, decreta:
Art. F' Fica aberto, pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 49.752.937 (quarenta

e nove milhões, setecentos e cinqüenta e 60lS mil novecentos e sessenta e
sete cruzeiros) , para atender às despesas com o pagamento, ao pessoal da
companhia de Navegação Bahtana dos
benefícios determinados pelo ")ecreto
nc 51.346, de 14 de novembro de 1961,
retatí vos ao período de 12 de julho
de 19GO a 21 de dezembro de 1961.
A1't. 2Q :f:stedecretb entrará em
vigor na data da sua publícaçào revczaoes as disposições em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1966;
145l? da Independência e 78l? da República..
li. CASTELLO BRANCO
Octavio Bulhôes

Juarez 'Távora

DECRETO N9 59.848 - DE 23 DE
DEZEJYJ:I3RQ • DE 1966
Concede reconhecimento a Faculdade
àe Filosofia de Campo Gratute, no
E';;taezo.. da Guanaoara,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere Q ,ar~
'tígo 87, nc I, da Constituição Federal
e de acôrdo com o disposto no art. 14
da Lei nv 4.024, de 20 de dezembro
de 1961, decreta:
Art. 19 E' concedido reconhecimento à Faculdade de Filosofia de Campo Grande, no Estado da Guanabara,

com os Cursos de Geografia, História
Letras, Ciências Sociais e Pe<lagogia:
Art. 29 àste 'decreto entra em vig-or
na data de sua publfcação.
Brasília, 23 de dezembro de 1966"
145Ç da Independêncía e 789 da Repú~
LUca.
H. CA8TELLo BRANCO
Raymunrlo Moniz de Araçtio

DECRETO NÇ 59.849

DE

23

DE

DEZEMBRo DE 1~63

Autol'iza o cidadão brasüeírc tncaoci,
ào Pontes Pinto a lavrar ,J~assiterita
no municipio àe Porto Velha, Territoric Feüerat de Rondônia.

O Presidente doa República, usando
da atribuíçáo que lhe confere o artigo
<n, no I, da Constituição e nos têrmoa
oo Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Mínas) , decreta: "
Art. 19 Fica autorizado o eid'3.dàO
brasileiro Flodoaldo Pontes Pinto a
lavrar cassrtertta em "terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Bom Jardim, distrito e muníctpío de
Pôrto Velho, Território Federal de
Rondônia, numa área devquatrocentos e noventa e dois hectares (492 na),
delimitada por um rt:tángulo, que tem
um vértice" a um mil cento e setenta
e cinco metros (1.175 m) , no rumo
verdadeiro de .onze graus, e vinte e
seis minutos sudoeste (11926' SW), da
confluência do igarapé João Soares no
rio Maçariganae os lados divergentes
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: hum mil
duzentos e trinta metros (l.230m) setenra e quatro graus e vinte e seis
mmutos 'nordeste (71.9 26' NE); quatro mil.metros (4.000 mr, quinze graus
e trinta e quatro minutos sudeste
(15Ç 34' SE). Esta autorrzaçâo é Outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 2&
do Código ôe Minas e dos artigos 32,
33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, 'não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autortzeçâo fica sujeita às
estípulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto n? 51.726, da 19 de
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lavrar cassiterita em terrenos de sua
fevereiro de 1~93 'e da Resolução. !lI? 3,
propriedade no
lugar denominado
õe 30 de abrü de. 1965, da Comissão
Bom Jardim, distrito e muntctpío de.
]'J"a.ciqnal de Energia Nuclear.
Pôrto Velho, no 'I'errjtórto Federal
.Art. .2\1 O concessionário da autoride Rondônia, numa área de quatrozação rica obrigado, a recolher aos cocentos e noventa. e cinco hectares
fres públicos, na forma da ler, os
(495 ha) , delimitada por um retântributos que forem devidos à União,
gulo, que tem um vértice na conao Estado, e ao Mumcípto, em CUm~
fluência dos igarapés Bonito r São
primento do. disposto no art. 68 do ,Geraldo e os lados divergentes .dêsse
\
código de Mmas.
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: mil seiscentos e
Art. 3(1 Se o' concessionário da aucinqüenta metros (1. 650m), setenta e
. torizaçáo não cumprir qualquer das
quatro graus trinta e -quatro minutos
obrigações que lhe incumbem a auto;
sudeste (749 34' SE); três mil merIzação de lavra será declarada catros (3. OOOm) , dozé graus vinte e
nuce ou nula, na forma dos artígos
seis minutos sudoeste (l29 26' SW).
37 e 38 do, Código de Minas.
Esta autorização é
outorgada meArt. 4º As propriedades vizinhas
diante as condições constante/ do jia- '
estão sujeitas às servidões de· solo e
rágrafo único do art. 28 do Código
subsolo para fins de lavra, na forma
de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas
dos artigos 39 e 40 do Código de Mialíneas, além das seguintes e de ounas.
tras constantes do mesmo Código,
não 'expressamente mencionadas nesArt. 59 O concesstonárfo doa autote decreto.
rização será fiscalizado pelo Depariamento Nacional' da Prcôuçào MineParágrafo único.
A execução da
ral e gozará dos favores discriminapresente autorização fica. sujeita às
dos no art. 71 do mesmo Código.
estipulações do Regulame.ntoaprovado pelo Decreto n.c 51.726, de 19 de
-Art. 69 A autorização de lavra terá
fevereiro" de 1963 e da Resolução núpor titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro
mero 3, de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
das Autorizações de Lavra, após o pa.,
gemente da taxa de nove 'mil citocenArt~ 25' O concessionário da autoros e quarenta cruzeiros (Crg. 9.84:0).
rização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
Art. 79 Revogam-se as G.'isposições
tributos que forem devidos à, União,
em contrário.
ao Estado e ao Munícípio, em cum..
Brasilia, 23 de dezembro>. de 1966;
prímento do disposto no .art. 68 do '
1451,\ da Independência. e 78º dá RepúCódigo de Minas.
blica.
Art. 3.9 Se o concessionário da auH. CASTELLO BRANCO
torização de lavra não cumprir qualquer das obrigações que lhe incumMauro Thibau
bem a .autor.ízaçâo de lavra será declarada caduca ou nula, na forma
dos arts. 37 e 38 do.. Código de
DECRETO N.Çt 59.8E'O - DE 23 DE
Minas.
DEZEMBRO DE 1966
'Art. 4.9 As propriedades vizinhas
A1ltoriP.'a o cidadão
brasileiro Floestão sujeitas às servidões do solo
doaldo Pontes Pinto a lavrar case subsolo para fins de lavra, na forsiterita no muniCípio de Põrto Vema dos arts. 39 e 40 do Código de
lho, no Território Federal de RonMinas.
dônia..
Art. 5.9 O concessionário da autoo Presidente. da República, usando rização será fiscalizado pelo Dopartamento Nacional da Produção Mineda atribuição que lhe confere o arral e gozará dos' favores discriminatigo 87, n.v I, da Constituição e nos
dos no art. 71 do mesmo Código.
têrmcs do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Art. 6.9 A autorização de lavra te'Minas), decreta:
rá por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de ReArt. '1.9 Fica autorizado o cidadão
gistro das Autorizações de lavra, após
brasileiro Flodoaldo Pontes Pinto a
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o pagamento da taxa de nove- mil e
novecentos cruzeiros «ss 9.900).
Art. 7.9 Revogam-se. as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1966;
145.9 da Independência 'e 78.Q da República.
\
H. CASTELLO BRANCO

no

Mauro Thibau

DECRETO

NQ 59.851 -

DE

23 nn

Brasília, 23 de ~de~-em'üro de 1966;
da Independência e 739 da Re-

1459

pública.

DEZEMBRO DE 1966

Concede autorização para tencionar
como emprêsa de energia elétrica a
Centrais Elétricas de São Paulo
S. A. - CESP.

H.

CASTELLo BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 59.853 -

o

Presidente da República, usando'
da atribuição que lhe confere o 'artigo 87, inciso I da Constituição, combinado com o art. 19 do l"Jecreto-lei
nc 933, de 8 de dezembro de 1938, decreta:
F' E'
concedida à. Centrais
Elétricas de São Paulo S. A.

i

e tendo em vista o que consta dos
autos do Processo DNPM 6.594-58'
decreta:
'
Artigo únlco . 11: .de~~ar~do caduco
o Decreto numero cmquenta e quatro
n:.i1 quinhentos e doze (54.512), de
vinte e um (21) de outubro de mil
novecento,s e sess~nta_ e quatro (1954).
que autoriaou o cldadâo Euclides Mar-,
cola a pesquisar pedras preciosas
município de Tibagi; Estado do 'pa~
raná.

Art.

CESP - com 'sede em São Paulo, munícípío e Estado de São Paulo, autortzação para funcionar como empresa
de energia elétrica, ficando obrtáada
a cumprir o disposto no Código de
:Aguas (Decreto 119 24.643, de lO de
'julno de 1934). leis subseqüentes e
seus regulamentos.
Art; 2Ç/ o presente decreto entra
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 19GB;
145<;> da Independência e 'i8'l da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thtbau

DEc.FiETo N'? 59,852 DZZ~.l'I'lBRO

DE

23

DE

DE 1966

Declara caduco o Decreto n'? 54.512,
de ,21 de outubro de 1964.
O: Presidente da Repúblíca usando
da atribuição Que lhe confere o artigo 87, nv r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.935, de :20

de janeiro de 1940 (Código de Mínas) ,

DE 23 DE

DEZEMBRO DE 1966

Renona o Decreto n 9 1.669 ,de 26 de
novembro de 196'6.

o Preaídente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto..-let nv 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código' de Minas), decreta:
.
Art. I'? Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um O) ano, nos
têrmos da letra b do art. 1Q do Deereto-lei no 9.605, de 19 de azõsto
de 1946. a autorízacâo concedida à
cídadâ brasãeíra IVIaria zoraida Farra

Mata, pelo Decreto número mil seiscentos e sessenta e nove O. ü.sq) , de
vinte e seis (26) de novembro de mtl
novecentos e sessenta e dois (962),.
para pesquisar. caasttertta, no lugar
denominado Bom Futuro, distrito ~
município de PõY'to Velho, Território
Federal de Rondônia.
Art. 2° A presente renovação, que
será uma via autêntica dêste decreto,
pacará 8, taxa de cinco mil CT1'7.0;;'0S
(CrS 5.000) e será transcrito no livro
oróm'ío de Registro das Autorizações
ele Pesquisa.

Art. 31? Revogam-se as dísposlcôes
em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1965;
145t? da Independência e 7S'? da República.
H.

CASTELLO ~ BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N.º 59.854 - DE 23 DE
DEZEMBRO DE 1966
Benova o Decreto n. 9 1. 670, de 26 de
novemb1'O de 1962.

o

presidente da República, usando.
atribuição que lhe confere o artigo 37, n.c t. da C0:r:-stitViçâo e nos
termos do ~ecreto-lel n.c 1.~85" de
29 de janeiro de 1940 (CÓdIgO
de
Minas)., decreta:
da

Art. 1.l> Fica renovada, pelo prazo
impronogável de, um ano, nos têrmos da letra b do art. 15' do Decreto-lei n,v 9.605, de 19 de agosto de
1946, a autorização concedida a cidadã. brasileira Maria Zoraid
Parra
Mota, pelo Decreto n.o mil seiscentos
e setenta <1.670), de vinte e seis (2G)
de novembro de mil novecentos e
sessenta e dois (1962) para pesquisar cassiterita, no lugar, denominado
BbmFutliro,distrito e munícípíc de
pôrto Velho, Território Federal
de

de 19 de agôsto de
1946, a autorização concedida à cídada brasneíra Marta zoreioa Parra
Mata, pelo decreto número mil seiscentos e setenta e dois (1. 672), de
vinte e seis (26) de novembro de mil
novecentos e sessenta e dois (1962),
para pesquisar cassiterita, no lugar
denominado Bom Futuro, distrito e
munícípío de Pôrto Velho, 'I'errtttórío
Federal de Rondônia.
Art. 29 A presente renovação que
será urna via autentica dêate decreto.,
pagará a taxa de cinco mil cruzeiros
(cr$ 5.000) e será transcrito no livro
proprro de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art., 3Q Revogam-se as díspcatçôes
em contrário.
Brasnta, 23 de dezembro de 1966;
146') da Independéncía e 789 da Recreto-Ieí nv 9.605,

punnca.

R. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

RondC,:üa.

Art. 25' A presente renovação que
será uma via autêntica deste Decreto;
pagara a taxa de. cinco mil Cl'11"""'';~'OS
cors 5.000) e será transcrito, no livro próprio de Registro das Autorízaçôes de Pesquisa..
'
Art. 3,9 Revogam-se as díspcslçôes
em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1966;
145.9 da Independência e 78.9 da República.
'
~. -CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 59.855 - DE 23 DE
DEZEMBRO DE 1966

,

Renova o decreto nl> 1.672, de 26 de
novembro de 1962.

o Presidente da, República, usando
da atrtbutção que lhe confere o artigo 87, no l, da Constituição e nos
termos do -Decreto-Ieí nv 1.985 .. de 29
de- Janeiro de 1940 (Código de Mínesr, decreta:
. Art. 19 Fica renovada,' pelo prazo
1mpl'orrogavel de um ,O) ano, nos
termos da letra b do art. 19 do De-

'--DECRETO NQ 59.856 - DE 23 DE
DEZEMBRO DE 1966
Renova o decreto n 9 1. 673, de 26 de
novembro de 1962.

o Presidente da República. usando
na atrmuiçao que lhe confere o artrgo 87, no 1, da Constituição e nos
termos do Decreto-Ieí nv 1. 985, de :!9
de janeiro de 1940 (Código de Minas), aecreta:
.
Art. 19 FIca renovada, peíc prazo
improrrogável de um O) ano, nos
termos da letra b do artigo 19 do
Decreto-lei nc 9.605, de 19 de agõstc
de 1945, a autorização concedida à

brasileira Maria zoraiea ParMata, pelo Decreto numero mil
seiscentos e setenta -e três (L,673), de
'VInte e seis Cd6) de novembro de mil
novecentos e sessenta e dois 09-52),
para pesquisar cassiterita, no rugar
denomínado BOm Futuro, distrito e
mumcípío de Porto Velho, Território
Federal de Rondônia.
art. 29 A presente renovação Que
será uma via áutêntíca deste decreto,
pagará a taxa de cinco mil cruzeiros
(Cr$ 5.íJOO) e será transcrito no livro
proprto de Registro das Autorfzacoes
de Pesquisa.
cidadã

Ta
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FI. - Assinar o contrato diSciplinar
da. concessão dentro dos trinta días
segumtes à pubtícação do despacno de
Brasuía, 23 'de dezembro de, 1966;
aprovação da respectiva minuta.
l'1t)o da Independência e 789 da Re111- Iniciar e concluir as obras
oaouce.
nos prazos que forem marca,dos, exe;
cutandc-as de ecôrdo com os prOjetoS
H. CASTELLQ BRANCq
aprovados e as .motnncações aUtorl~
11-1 aUTO Thibau
zaoas .
Parágrafo único. Os prazos :;:,eferi~
dos neste artago poderão ser . prorro~
Decreto nv 59.857 ainda não foi
gado::,' por ato do Ministro das Minas
publicado no -Diéríó otíeuü.
e Energia.
Art. 3QAs tarifas de fornecimento
<te energia elétrica serão fixadas e
DECRL'To N9 59.858 - DE 23 DE
trrenarmente revistas pelo Departa.,
DEZEMBRO DE 1966
menta Nacional de Aguas e Energia
com aprovação do Ministro.
•
OJ!torga concessão
I, art.
4'? A presen te concessão vígo,
:rara pelo prazo de trinta (30) anos.
o Presidente da Rep'ública, no uso
da atribuição que lhe contere o cruArt. 5Q Findo o prazo da concessão
go 87. inciso 1, da Constituição, e
ecoes os bens e instalações que n~
momento existirem, em runçêo exclunos termos do artigo 59 do Decreto'lei nv 852, de 11 de novembro de
ISIVa e permanente dos serviços conce:19~tl, e do artigo 8Çl do Decreto-lei nucicios, reverterão à União.
'
mero 3.763, de 25 de outubro de 1941,
69
A
concessionária
poderá
reArt.
uecreta ;
querer que a concessão seja renovada
!
Art. 19 E' outorgada à Sociedade
metnante as condições que vierem a
~l\.nollima de naetnncacão da Paraíba
'Ser esupuíadaa.
ocncessàc para distribuir energia elérrnca no município paraibano de . Paragraío úntco. A concessionária
,Area!. ncando para lSSO autorizada a "deverá entrar com.o pedido a que se
!l.'e!ere êste artigo até seis (6) meses
'construir os sistemas de transmíssâo
antes de findar o prazo de vlgêncía
'e dtstrrbuzçàc que forem nccessenos.
da concessão" entendendo-se, se não
Parágrafo único. A energia será o fizer, que não pretende a renovasuprrda pela Companhia Hídro Eléçao.
Itrica do São 'Francisco;
Art. 79 Este decreto entra em vigor
Alt. 29 A concessionária deverá sa.na data da sua publicação, revogaersrazer as seguintes exigências:
'das as disposrçôes em contrário.
I - Submeter à aprovaçãc uo MiBrasüía, 23 de dezembro de 1966;
mstro das Minas e Energia, em três }145° da Independência e 78 Q da Re'(3) Vias, dentro do prazo de um (1)
'PUblica.
ano, a contar da data da publicação
R. CASTELLO BRANCO
déste decreto, os estudos, projetos e
orçamentos.
M aUTO Thibau

Art. ~Q Revogam-se as cüsposíções
em' contrario.

DECRETO NQ 59.859 -

DE 23, DE DEZErvIERO DE

1966

},íinist81'io da Marinha. Abre o crédito suplementar de Cr$ 5.189.204.087,
em retorço a várias dotações orçamentárias
vigente exercício.

ao

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, número I, da Oonstituíção Federal e da autorização contida no
artigo 13, da Lei nv 4.900, de 10 de dezembro de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Marinha, o crédito suplementar
de Cr$ 5.189.204.087 (cinco bilhões, cento e oitenta e nove milhões, duzen-
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ses e

quatr~

mil,

oi~enta

e sete, cruzelros) , em refõrço às seguintes dotações

.orga.mentárIas do vigente exeroicio:

4.'11. 00 _ Ministério da Marinha
3 'O. O.O - Despesas Correntes
3'1.0. 0 _ Despesas de Custeio
i·1. 1. 0 - pessoal
3: 1.1.1 - pessoal Civil.. .
'.
02.00 ~ Despesas vanaveis com o pessoal crvn

Cr$
002.740

Ajuda de custo
.
02 -'- Diárias
--'
.
.
03 - Substituições
06' -'- Gratíftcaçào para encargo de seleção e· aperfeiçoamento de pessoal .. ,
:
.
3.1.1.2,' --- Pessoal Militar
01 -

53.137.525
Y/2.738

155.00U

,
:
,.
338.754.959
Gratif . adicional por tempo de serviço (qüin'.......•...........
·146.893.oU~
qüênio)
33.05-1.&14.
04 - Gratificação .de Função Militar Oat. "A"
.
5HUj08.90~
05 - Gratificação de FUnção Militar Cato OlB"
.
02.01 ~ Ajuda de CUsto
,
.
.308.216.66102 - Diárias
_
.
177.869.816
07 - suosntuíções
'
_
_
.
224.711. 779
3.2.0.0 - 'I'ransíerências Correntes
3.2.3.0 - Inativos
02.02 - Vantagens incorporadas ....
3.137.331.670
3.2:.4.0 - Pensionistas
01.00 - Pensões Militares
.
69.618.890
02.00 - Abono Provisório e nova-s pensões
'
" ..
35.344.68l'
'3.2.5.0 - Sahírio:'Família
02.00 - Pessoal !limitar
_
.
68.946.261
04.00 - Inativos Militares
.
74.094.400
3.2.9.0 - Diversas 'rrensrerênctas correntes
3.2.9.5 .:..... Pessoas
1 - AUXílio-Doença _.
932.700
Art. 2'? Este Decreto entrará em vigor na data de, sua- publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1966; 145Q da Independência" e 78Q da Re{)!.02 -

Sôldo

03 -

pública.
li. CASTELLO BRANCO

Zilmar Araripe

cotao'o Gouveia de Bulhõee
DÍ<~CRETO

AprOlia

O

N.'? 59.860· -

DE

23

DE DEZEI\!IBRO DE

1966

orçamento do Serviço de Navegação da Amazónia e ,de Admi-

-metraçõo do Póric ao Pa1·á.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o arbiga 87, item I, da Constituição, nos têrmns do art. 107, da Lei. nv 4.320,
de 17 de março "de 19M, e de acôrdo com o disposto no Decreto nv 54.397,
Ele 9 de outubro de 1964, alterado pelos de nvs 55.534 e 55.535, de 11 de
,janeiro de 19135, decreta:
Art. 19 Fica aprovado, conforme o Quadro anexo, -o orçamento para
exercícíó de 1966, do Servlço vde Navegação da Amazônia e de Aumíms-
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tração do Pârto do Pará, autarquia federal vinculada ao

Ministério

C1a;

Viação e Obras Públicas.

Art. 29 zste decreto entrara em vigor na data de. sua publicaga,'Ü, re.
vogadas as díapoaições em contrário.
Brasília, 23 de 'dezembro de 1966; 1450 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarrez Távora

o anexo ?- que se refere o art. F' foi publicado no D.O'. de'2-fi-12-'66.

DECRETO Nlf 59 ~ 861 DE:ZEl\[BRO DE

DE

26

DE

1966

Declara de utilidade pública o "Lar
Escola Coração de M a r i a Nossa
Máe" com sede em PiTacicaba~ Estado de Sâo Paulo.

o Presidente da. República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigu 87 ~ ítem I, da Constltuíçâo Fe-

oerar e atenoenno ao que consta do
processo M.J.N.1. 21.737 de 1965, deereta:
Art1go único. E' declarada de utínuaue puouca, nos termos do art. 19
da LeI no 91, de 28 de agôsto de 1935,
comnmado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número
'50.517, de ,2 de maio de 1981, o Lar
.Escola Coração de Maria Mossa Mãe
com sede em Píracícaba, Estado de
Sao Paulo.
Brasíha, 26 de dezembro de 19óô;
H5" da Independência e 789 da Re,pUULIca.
R.

CAS:rELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva

DECRETO N9 59. 862
DEZ~1BRO DE

~ DE

26

DF.

1968

:Declara de utilidade pública a "inspetoria Salesiana do Nordeste do
Brasit", com sede em Recife, Bstado de Pernambuco.
o Presidente da República, usando
<ia atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constdtuíção Pederaj e atendendo ao que consta do

processo
'decreta:

M ..LN.I.

8.138,

de 19i1õ,

Artigo único. E~ declarada de utindade pubnca, nos termos do arü-,
go 1(; da Lei'no 9], de 28 de agosto
da 1935, combtnado com o art. Ic do
Regtnamen to aprovado pelo Di';(:r~to
n» 50.517,. de 2 de maio de 1961, a
"tnspetorta Saíestana do Nordeste do
eBr~sl1"

Com sede em Rectre, Estado

de Pernambuco.
Brasília, 26 de dezembro de 1966'
1450 da Independência e 78? da Re:
publica.
R. QA5TELLQ BRANCO
Carlos Medeiros Silva

Decreto nc 59.863, ainda não foi
publicado no Diário Oficial .
NO 59. 864 ~ DE
DEZEMBRO DE 1968

DECRETO

26

D~

Ap7'ova o enquadramento dos metessôres tunaaaoree das Pacuuiaaes de
Direito de CuiabÇt e de OdontOlOgia
ac Diamantina em cargos de erctessor de Ensine Superior, do qU(l~
aT'] de Pessoal - Parte Stiptemetitar do Ministerio da Eàucação e
Cultura e dá ou! ras providências,

o Presidente da República, ueendc
'da atnbutção que lhe confere o arctgo 87, item I, da Constituição, e
'tendo em vista o disposto na Lei numero 4.495, de 25 de novembro de
18t.i4, e no arü. 5" do Decreto númers
ôo 590, de 19 de janeiro de 1805, deereta:
Al''L. 19 Fica aprovado o enquadramente; dos proressõres fundadores
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- . Facilldad.es de. Direito de Cuiabá
«a,s ,odontolOgia de Diamantina,notl ~:dOS proressôres Oatedràtícos lll:rlD os à época das respectivas feaeraJ1Zaçbes, em .cargo? .de . Professor
de Ensmo gupencr, ccdígo
,.
!f:ü 502.22, do Quadro de. ~e~soal t>arte suplementar ,-do Minis ..érro da
l'lducação e cultura, nos termos do
$rt. 19 da LeI nc 4.495, de 25. de noyeIl1bl'O de 1964, regutamentada pelo'
oecreto nv 55.590, de 19 de janeiro
de 1065, abrangendo os ocupantes das
eadeInlS a seguir mencionadas, que
rpreencneram os pressupostos legais, a
p

;!&lJer:

:MINTST]J-;RIO DA:

EDUC~ÇAO

E CULTURA
QUADRO DE pESSOAL -- PARTE
SUPLEMENTAR

0, ",,'Valter José de Carvalho rClíruca Odontológica P.)
,
-paragraío único. Os professôres enquaurados na forma dêste artigo conemuarác a reger as respectivas caoeíT.::tS, .com as atribuições previstas DOS
Hatatutos e Regimentos das próprias
instn.uições.
Art. 2° Os cargos de Professor de
Jsnsmo Superior a que se refere o arrego .entenor serão considerados automancamente suprimidos quando

va-

garern. para os efeitos do disposto no
art. 4() do Decreto no 55.590, de UI de

janeiro de Ü}G5.
Art. 39 A Dtvísão do Pessoal do
Depô.rtámento de Administração do
MJ.r..lsterio da Educação e Cultura
apostatara os titulos dos funcionários
abrangidos por este decreto ou os ex-

pedirá

&OS

que não possuírem.

Art. 4° O enquadramento a que se
'rerere este decreto não homologa S1.-

Classe: Professor de Ensino
Superior

tuaçâo funcional que, em virtude de
sindicância, devassa ou Inquérito, ve-,
!l'18, 8. ser considerada nula, ilegal ou

Código: EC·'5fr2. 221 Professores da Faculdade de Dieeíto de Cuiabá abrangidos pelo disposto no art. 19 da Lei nc 4.495, de
1961.

1. Antônio de Arruda (Introducào
Oíêncta do Direito).
~. \ Jeíavro Varejão Oongro (Direito
crvu P).
3. Lentne de Campos Póvoas -Díreíto Penal 1l).).
lI} Protessôres da, Faculdade de
~

Odontologia de Díamantdna ábrangtdos pelo disposto no art. 19 da Lei
n\J 4..495, de 1964.
4. F'austo de Paula Pinto t'I'écm-

Odontológica) .
e. rcunens Guzeüa (Prótese den-

contraría a normas
em vigor.

admlnísrrat.ivas

Art. 59 O enquadramento de que
trata este 'decreto vigora a nartír de
'4"{ de novembro de
19-04, correndo a
'despesa pertinente a conta das dota-

çóas orçámentártaa próprias, já. previstas no orçamento para os orgâoa
t'espectívos,

'Art. 69 1!:-ste decreto entrará em vigor na data de sua pubücaçâo. reoo-

ganas as disposições em contrário.
Brasílta, 26 de dezembro de 1%6;
145(l da Independência e 7-89 da República.

'Ca

tal'l:i.)

H. CnSTELLo BRANCO

RaY1nundo MOniz de Aragâo

DECH.ETO

N.~

59, Me5

~ DE

26 DE

DEZEMBRO DE

1966

ícetiiicc ,0 enquadramento de

('(j1·g0S e funções do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, '!e1Juo em vista o processo n5' 472-65, da Co-'
tmssac de Classificaçâo de Vargas.

-O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art.. 87, item I, da Constítuíçâo e tendo em vista o disposto no Decreto
"n,c 52.144, de 25 de junho de 1t16:S e nos arts. 48 e 56 da Lei n.c 3.780, de
12 d~ julho de 1960, decreta:
Art. 1.9 Fica retificado, na forma dos anexeis, o enquadramento dos
cargos e funções, do Conselho Nacional de Geografia, do Instituto Bra-

Continue aqui>
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de Geografia' e Estatística, aprovado, pelo Decreto n.s 51. 367, de la
de dezembro de 1961, modífícado pelo Decreto n,c 53.605, de .2Eo de feve.

sfleíro

reiro de 1964, na Parte Permanente, relativa, às séries de classes de Oh.
oíal de Admtníatração

(AF-:20l)

e Datilógrafo (AF-S03)

bem como as

relações nomínaís correspondentes,
Art. 29 , As retíficaçôes a que se refere este decreto prevalecerâo a
partir de 1.9 de julho de 1960.
Art. 3.9 :f:ste decrete entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposlçôea-em conuano.
Brasília, 26 de vdezembro de 1966;.145.9 da Independência e 78.9 da
'Repúplica.
H.

CAsTELI.o' BRANCO

João Gonçalves de

Souza

Os anexos a 'que se refere o art. 19 foi publicado no .zr.O. de 29-12-66.
DECRETO N9' 59.866 - DE 26 DE
DEZEMBRv DE 1966
'

DECREI'O N9 59.867 - DE 25
D~ZEMBRO DÊ 1966

0"1::

'Fe-

Retifica o Quadro de pessoal do E{f,tabelecimento Rural do Tapajós.

Aprova o Regimento do Ocnseího
deral de Educação

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere .0 arttgo
87, item I, da' Constituição :Pede cal,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artâgc 87, .mcísc I, da Oonstítuiçâo Fe-

e tendo em vista o que consta do
processo número CCC-GB-37, de 1966.
da -Oomíssâo de Classificação
de
Cargos, decreta:
Art. 1.9' Fica retificado o rrecrecc
nv 51.665, de 17 de janeiro de 1963,
que aprovou o enquadramento J.O Pessoal do Estabelecimento Rural do 'I'a.,
pajós, oenefícíadc pelo parágraro
único do artigo 23, da Lei n.c 4.06~,
de 11 de junho de 1962,. com' o nm
de excluir os nomes constantes da
relação anexa.
Art. 2. 9 Os cargos 'VagOS em' decorrência da exclusão determinada por
êste decreto ficam automàt.camente
suprimidos. '
Art. 3.9 àste decreto entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto,
Brasília, 26 de dezembro de 19ti6;
1459 da Independência e 739 da República.
H. CASTELLo BRANCO
A relação anexa a que se refere o
art. 10 foi publicada no D.O. de
29-12-66:

deral, decreta:
Art. 19 Fica _aprovado o Regimento
do Conselho Federal de Educação do
'Ministério da
züucacão e Cultura,
que com êste baixa, assinado pelo Ministro de: Estado da Educação e Cul-

tura.

. Art. 29 reste decreto entra em vigor
na datada sua' publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 78J;l da Repúb-lica.
H.

CASTELLQ

BRANCO

Raymundo Moniz de Aragão
Regimento do Conselho Federal
de Educação
Da Composição' do 'Conselho

Art. ~ÇI O C0I1S-elho Federal de Educação, criado pela lei nc 4:0'24, de 20
de dezembro de 1961, 'compõe-se de
24 Conselneíros; reúne-se menaalmente em caráter ordinário, até o limite
de doze sessões mens-ais e, em caráter extraordinário, para tratar de ma-
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téria urgente ou relevante, por con'focação de seu Presrdente ou. do MinlStro da Educação e cultura.
Art. 2Q Durante o período das reunióes,. o Conselho f,?llciona em sessões de plenário, Câmaras e COmissões, na forma estabelecida neste Regw en to .
§ 19 No intervalo das reuniões podem funcionar as Câmaras ou Comissões, e os Conselheiros, individualtnente, prepararão seus pareceres, indicações, relatórios e quaisquer outros
trabalhos.
§29 A presidência do Conselho e
a Secretaria-Geral, bem como os órO'ãos que lhes sâo subordinados, 'fim~ionam' em caráter permanente.

8) promover sindicâncias, por meio
de comissões especiais, em quaisquer
estabelecimentos de ensino;
9) conhecer dos recursos interpostos. pelos candidatos ao magistério
federal e sôbre êles decidrr ;
10) sugerir medidas 'para ergamzaçâo e. funcionamento do sistema
federá! de ensino;
11) promover e divulgar
estudos
sõbre os sistemas de ensino;

12) adotar ou propor modificações
e medidas que visem à expansão e
ao aperfeiçoamento do ensino;
13) emitir pareceres sôbre assuntos
e questões de natureza pedagógica e
educatrva que sejam submetidos ao'
Conselho pelo' Presidente da RepúDo Plenário:
blica. OU pelo Ministro da Educação
e Cultura ;
Art. 39 Compete ao Plenárlb do
14) dar aos cursos de nivel médio
conselho:
do sistema de ensino federal que
1). elaborar e alterar-seu Regtmenfuncionarem depois das 18 horas es~.
to, que. será submetido à aprovação truturaçào
própria, e fixar-lhes o núdo Presidente da República;
mero de dias de efetivo trabalho es2) decidir sôbre
.runcíonamento
colar, segundo as peculiaridades de
cada caso;
dos estabelecimentos isolados de ensino superior, federais e particulares,
15) determinar a instauração de
e emitir parecer sôbre Indicação" e
inquérito admmístratívc em qualquer
substdtuiçâc de seus profeaaôres;
Universidade, oficial ou particular, e
suspender a autonomia da institui3)deCl'dir sôbre o reconhecimento
ç â o por
tempo determinado, quando
das universidades, mediante a aprose verificar inobservância da lei ou
vação de seus _estatutos e dos estabelecimentos isolados de ensino supe- , dos próprios estatutos, chamando a si
as atrrbuiçôes do Conselho universirior, depois de um prazo de tuncíotário e .nomeando reitor pro temnamento de dois anos, no mínimo;
pore;
4). decidir sôbre a criação' de uni16) julgar Os recursos de compeversidades rurais € outras de objetatência do Conselho Universitário, .no
vo especializado, nos têrmos do parágrafo 19 do art. 79 da Lei de Dicaso de estabelecimentos isolados de
ensino superior federais ou particularetrizes e Bases da Educação Nacional;
,
res;
5) aprovar as alterações dos esta17) elaborar, para execução em
tutos das Universidades e 'os regi- pra~ determinado, o Plano de Edu~
mentos dos estabelecimentos de encaçao referente a cada Fundo Naciosino isolados ou integrantes de uninal de Ensino primário, Médio, Superior e proceder sempre que uecesversrdades:
sarro a revisões e complementações;
6) indicar disciplinas' obrigatórras
para os sistemas de ensino médio e
18) determinar Os quantitativos
globais das bôlsaa de estudo- e do tí. estabelecer a duração e o currículo
mínimo dos cursos de ensino supenanciamento para Os diversos graus
riorj
de ensino, que serão atribuídos aos
ao Distrito' Federal e aos
7) opinar sôbre a incorporação de ,Estados,
'I'errttórtos;
escolas ao sistema federal de ensino.
após a verificação da exístêncra 'de
19) fixar as condições para a conrecursos orçementárrosj
cessão de financiamento
estabe-

°

aos
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lecimentcs de, ensino, atendrdos

os

princípios estabelecidos na Lei de Di-

retrizes e Bases em seu art. 95 e res-'
pectívos parágrafos;

§ .2Q~ V~l'ifican~ü-~e a vacânciÍt d
Presld,encIa, o VICe-Presidente COD:1~
pletara o mandato, elegendo-s~ no'Vo
Vice-Presidente.
.

20) . dispor sôbre .as adaptações .neArt. 59 Compete ao Presidente:
cessárias no caso de transferência de
a) Presidir às sessões e aos tra.~_
alunos de um para outro estabeleci- . lhos
do(} Conselho;
mento de ensino, inclusive de escola
b) convocar reuniões ordinárias e
de país estrangeiro, para os estabeteextràordmárias;
cimentos de ensino SUp81'1'or Isolados
c) aprovar a pauta de cada reu~
federais ou particulares e médios do
nião e a ordem-do-dia. das sessões'
sistema rederal ; ;
d) dirigir as discussões, oonceden~
21) autorizar o funcionamento de
do a palavra aos Conselheiros, cco-.
cursos ou escolas experimentais com
denando Os debates e nêles intervin_
currículos, métodos e períodos escodo para esclarecimentos;
lares próprios quando se _tratar de
e) resolver as questões de ordemensino superior ou de ensino primápromover o regular funciona~
rio e médio quando sob a jurisdição
menta do Conselho, como responsâ~
do govêrno federal;
vel por súa administração, solicitan_
do ao Ministro da Educação e Cul22) aprovar os cursos de' aprendrtura as providências e recursos nezagem industrial e comercial admicessários paro. atender os seus sernistrados por entidades industriais e
viços;
comerciais dos territórios e examinar
g) autorraar despesas e pagameno relatório anual' de suas atividades
tos'
e respectiva prestação de contas;
h)" distribuir os Conselheiros pelas
23) opinar sôbre a transferêncra de
Câmaras e Comissões;
i) propor funcionários para as funinstituto de ensínovsuperior de um
ções de Chefia ou designá-los para
para' outro mantenedor. quando o reso desempenho de encargos esp-eciais;
pectivo patrimônio houver sido for,:"
i) exercer, nas sessões plenárias, o'
mado, no todo ou em parte,' com audireito de voto e usar o voto de quaxílios ou recursos federais;
lidade nos cesoe de empate;
24) indicar as, escolas oficiais para
. l) resolver os casos omissos de narealizar exames de sufícíéncra:
tureza admínístratrva.
25) elaborar regulamentos para o
funcionamento das sessões, a tramíDas Sessões Plenárias
tação dos processos e 05' serviços de
Art. 69 As sessões plenárias instaSecretarta-Geral:
Iam-se com a presença de um têrço
26) conceituar os cursos de pósdos membros do Conselho e passam
graduação e fixar-lhes as caractertsa deliberar com a presença" da maioticas:
ria absoluta dos membros do colegiado.
27) deliberar, sôbra assuntos de natureza educativa não atribuídos por
Art. 7Q por ocasião da convocação,
êste Regimento a outros órgãos do
será distribuída aos Conselheiros a
conselho,
pauta da reunião e, antes de carta
sessão, a respectiva .ordem-do-día..
Do presidente e Vice-Presidente
Art. 89 Na instalação de cada reunião mensal, o Presidente tornara
Art. 49 O Presidente e o Vicepúblrco a distribuiçáo às Câmaras e
-Presidente do Conselho são eleitos,
às Comissões dos novos processos, os
com mandato de dois anos, medianquais entrarão em pauta a partir da
te votação secreta, por maioria abreuníâc seguinte, salvo os casos de
soluta de seus membros, em primei- urgência, a critério do Presidente, ou
ro escrutínio, e. nos
demais, por
em virtude de resolução do Plenário,
maioria simples dos presentes.
a requerimento de qualquer Conselheiro.
§ Iv O Vice-Presidente substitui 'o
presidente e é substituído pelo Con§ 19 Os presidentes das Câmaras
selheiro mais rdoso.
e Comissões distribuirão os processos

n
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a -relatores, depoIs de devrdamenre
ordenados e informados pelas respectivassecretana.s ;
§ 29 Os processos de autorização
para fur:ci,o~an~en~o d~"" escola ou
curso secao dístrrbuídos inícíalmente à
.Câmara. de "Planejamento, para exa'me prellminar da convemencia de
sua criação.
§3Q Se o processo de autorização
obtiver parecer favorável da Câmara
de Planejamento, passará diretamente
à Câlna.l'8, de Ensino Superior; em
caso negativo, será encaminhado ao
pl~nário.

Ai,t. 9 9 O plenário delibera a reapeito de pareceres, indicações ou propostas apresentadas por escrito, sa~~
vo as questões de ordem e os íncídentes da sessão que possam ser diacutidos e resolvidos ímedíatamente.
§ 19 Os pareceres indicarão
número dos - processos .que lhes deram
orlsem e serão precedidos de ementa
da'"maténa nêles versada.
§ 29 Os estudos especrala apresentados pelos Conselheiros, não constituindo matéria de decisão, não se~
râc objeto de votação, mas serão publicados.
Art. 10. Havendo número legal e
declarada aberta a sessão, proceder-se-á à leitura e aprovação da ata;
em seguida, abrir-se-á um período de
expediente, para comuntcacões e' o
registro de fatos ou comentários sôbre assuntos de natureza geral, passando-se, então, à ordem-da-dia:'
Art. 11. As deliberações serão tomadas por maioria dos Conselheiros
presentes, com exceção das proposícões referentes aos seguintes assuntos cuja aprovação dependerá de voto da maioria absoluta; .
a)
alteração 6'0 Regimento do
Conselho;
b) incorporação de escolas ao RIs~
tema federal de ensino;
c) autorização e reconhecimento de
estabelecimentos isolados de ensino e
Universidade;
.
d) realização de sindicância ou Inquérito em estabelecrmento de ensino e suspensão provísóría da autonomia. universitária;
e) aprovação do Plano de Educação. correspondente aos Fundos de
Ensino Primário, do Médio e do Su..

°

períor, bem como de. quaisquer modificações nele mtroduzlda;
1) revisão de' pareceres anteriormente' aprovados pelo plenário.
Art. 12. Relatado o processo, será
iniciada a discussão, facultando-se a
palavra a- cada um dos Conselheiros
sempre por 5. (cinco) minutos em
cada intervenção, prorrogáveis por 5
(cinco), a juizo do Presidente.
Parágrafo único. Esgotadas as argüições, será dada a palavra ao Relator para a elas responder.
Art. 13. Antes do encerramento dá
discussão de qualquer processo será
concedida vista ao Conselheiro que
a solícítarvfrcando êste obrigado ao
apresentar seu voto na sessão cseguínte. salvo prazo maior aprovado
pelo Plenário.
parágrafo único. Se do pedido' de
vista houver impugnação justificada
o Plenário decidirá.
Das Câmaras e Comissões

Art. 14, A composição das Cáma.raa e Comissões será a seguinte:
u) Câmara do Ensino Buperror, 12
membros;
b) Câmara de Ensino primário e
Médio, 6 membros;
c) Câmara de Planejamento, 7
membros, sendo membros natos 05
presidentes das outras duas Cámaras:
d') Comissão de Legislação e trormas, -B membros;
e) Comissões Especiais, para o desempenho de tarefas determinadas,
com o número de Cunselhelros e a
duração que forem necessárias em
cada caso.
§ 19 Ressalvado o dtspcstc na a.11~'
nea c, os membros de uma Câmara
não poderão acumular. em caráter
efetivo. as funções de membro de 'outra Câmara.
§ 29 Os _presidentes das Câmaras
de Ensino superior e de jímsmo Prtmário e Médio poderão designar seus
representantes na Câmara de Planejamento.
§ 39 A Câmara de Ensino Superior
poderá dividir-se em dois grupos ínvestidos nas competências plenas de
Câmara. sempre que o volume de servíço recomende essa provídência-,
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§ 49 A distrfburção dos Conselheiros vigorará durante o mandato do
Presidente.
Art. 15. Cada Câmara ou Comts...
são elegera seu Presidente e Vice...
presidente, observadas as disposições
do art. 49 e seus parágrafos.
Art. 16. Cada Câmara ou oomrssão permanente será aUxiliada por
um secretário.
Art. 17. As Câmaras e Comíssõea
retinem-se com a maioria de seus
membros e deliberam por maíorra
simples; cabendo ao Presidente, além
do voto ordinário o de desempate.
Art. 18. Qualquer Conselheiro poderá participar, individualmente, dos
trabalhos de Câmara ou Comissões a
que não pertença, mas, sem direito a
voto.
Parágrafo único. Osdil'etOl'es de
ensino do Mínrstérfo da Educação e
Cultura e o Superintendente do Ensino Agrícola e veterinário do Mintatérío <la Agricultura poderão' camparecer a reuniões do Conselho ou de
suas Câmaras e Comissões, e particípar dos debates sôbre as matérias
em discussão, sem direito a varo.
Art. 19. Compete a 'cada uma das
Câmaras:
a) apreciar os processos que lhe
forem dtstrfbuídos e sôbre êles deliberar, emitindo parecer que será objeto de decisão do Plenário;
z» responder a consultas encaminhadas pelo presidente do Conselho;
c) examinar os Relatórios <los estabelecimentos de ensino,
determinando seu arquivamento' ou outras
provídêncías:
d) tomar a iniciativa de medidas
e sugestões a'serem propostas ao Ple-

o caso, homologada pelo Ministro da
Educação. e Cultura serão resolVidos
peles Oàmaras, de. cUjosparece:res
apenas se dará conhecimento ao Plenano.
Pará,grafo único. Das deliberações
das Câmaras caberá recurso para o
Plenário a requerimento da parte in.
teresaada no Pl'OCl::SSQ.

Art. 21. Compete à Comissão de
Legísleção e Normas pronuncl'ar.s~
em matéria de aplicação e interpre_
tação das normas jurídicas para O1'i.
entacâo dos -trabalhos do Conselho;
c elaborar parecer para dectsâo do
Plenário nos recursos interpostos- pelos candidatos ao Magistério Fe<l.eral.
Da Secretaría-Genü

Art. 22". A .Secretarta-Geraf com.
preendc os seguintes serviços:
a) Serviço de Admrnistraçâo ;
. b) Serviço de Documentação e Es~
tudos Técnicos;
c) Serviço de Jurisprudência;
d) Serviço de BIblioteca e Arquivo:
e) serviço de publicação;
j) Serviço de Taquigrafia e Debates:
g) Serviço Financeiro;
1l) Serviço de Portarra.
Art. 23. O Secretário-Geral será
nomeado em Oomíssâo pelo presidente da República, dentre pessoas me
satisfaçam as ccndícões pera n omeação de Conselheiro, mediante proposta do presidente. d ( ConS'2.1h.) de
Ministro da Educação e Cultura.
Arb. 24. compete ao Secretário
Geral:
a) Superintender 0·3 Serviços da
secretaria-Geral e das Secretarias das
-Cámaras e comissões;
nán'o;
b) ínstrurr processos, encaminháe) analisar as estatísticas de ensilas às Câmaras, às Comissões, aos
no, promover estudos" pesquisas e
Serviços e ao Presidente;
levantamentos para serem utilizados
c) Organizar, para aprovação do
110s trabalhos do Conselho;
j) comunicar ao plenário o cumPresidente, a ordem do dia para, as
primento das providências previstas
sessões Plenárias;
na letra t, emitindo parecer aditivo"
d) promover estudos técnicos 'em
e-nnat:
geral, fazendo executá-los quando ~ neg) p{'omover ~t instrução dos processário, mediante contrato de sercessos e fazer cumprir as drllgências
viço de terceiros;
determinadas pelo Plenário.
e) tomar as providências admimsArt. 20, Os assuntos que envolvam
tratrvas neoesaártes à ínstalaçâo e
aplíeação de doutrina ou norma estafuncionamento das reuniões e sessões
l'I__- Iecída pelo. Plenário, e quando tôr
do Conselho;
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j) manter, articulação com os 01'gâcs técnicos e administrativos do
1I1inistério da Educação e Cultura;
(j)
elaborar informação final nos
processos que devam ser submetídcx
ao Plenário, às Câmaras ou Comtssões:
1J,) auxiliar o presidente durante
as sessões Plenárias, prestar esclarecimentos que forem souuítados durante os debates.
parágrafo único. Cada serviço $erá dirigido por um Chefe designado
pelo Ministro, mediante proposta do.
Presidente do Conselho.

Dos" Serviços
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Ensino consignadas ao Conselho, efetuar pagamentos,
requisitar passagens e executar os demais encargos
relativos ao movimento financeiro.
Art. 32. A Portaria caberá receber
papéis, dos quais dará recibo: atender Conselheiros e funcronártoa; encaminhar o público; e conservar as
instalações.
Disposições Gerais

e Transitórias

Art. 33. Dentro de 30 dias da- publicação dêste Regimento, o Presidente do Conselho remeterá ao Ministro da Educação e Cultura o quadro de jruncionárloa do Conselho, para ser objeto de .mensagem ao poder
Legislativo.
Art. 34. Os órgãos técnicos e admínístratívos do Ministério da Edu~
cação e Cultura prestarão ao Conselho a assistência que- lhes fôr solicitada por seu presidente ou, em seu
nome pelo Secretario-Geral.
Art. 35. 'A eleição' do Presidente e
Vic€-Presidente realizar-se-á na primeira reunrâo seguinte à ocorrente
de vaga, extinguindo-se o mandato
a 31 de janeiro do' segundo ano do
biênio.
Parágrafo 'Único. O mandato dos
atuais Presidente e Vice-Presidente
extinguir-se-á a 31 de [aneiro " de

Art. 25. O serviço de .àdmírristraçâo compreenderá seções de Proto-.
colo, Expediente, pessoal e Materia1.
Art. 26. Ao Serviço de Documen ~
taçâo e Estudos "I'écnicosvcaberá organizar o acervo da legislação da
União e dos Estados sôbre o ensino
e a documentaçâc especializada, bem
como coordenar estudos e pesquisas
eduoaclonaís e promover divulgações.
Art. 27. Ao Serviço de Juríaprudência caberá manter um fichário de
jurisprudência sôbre ensino, constante de leis, de pareceres do Conselho,
e de pronunciamento de outros órgãos, e rnstruir previamente. os _processos em curso, apontando suas -fa1968.
lhas e omissões e indicando jurisArt. 36. Enquanto não estiver criaprudência e as leis aplicáveis ao . do o quadro de Funcionários do Conselho, permanecerá em vigor o que
caso.
Art. 28. À Biblioteca e .Arquívo
drspôe o 'decrete nc 54.404 de 5 de
caberá manter em ordem o Arquivo
fevereiro de 1962, em seu art. 69 e
do Cons-elho, bem' como classificar e
respectivos parágrafos, bem como no
enriquecer o acervo da Biblioteca
seu art. 7 Q e respectivas alíneas.
mantendo uma secção especializada
Art. 37. nste Regimento entrará
em revistas.
em vigor na data de sua publicação,
Art. 29. Ao Serviço de Publicaficando revogadas as disposições em
ções caberá organizar e distribuir as
contrário.
publicações do Conselho e executar
Brasília, 26 de dezembro de 19,66,
tôdas as tarefas de redação e revi- RG-ymunào Moniz de Aragão.
são que lhe forem determinada-s pelo
Secretário-Geral.
Art. 30. Ao Serviço de TaquígraDECRETO N' 59.868 - DE 26 "E
fia e' Debates caberão o registro taDEZEMBRO DE 11:166
quigráfíco a tradução e a redação dos
debates.
Retifica o'· enquadramento dos cargos,
Art. 31. Ao Serviço Financeiro cajunções e empregos da Superintenberá elaborar, em colaboração com c
dência do Plano de Valorizar:ão
Econômica da· Amazônia.
Serviço, de. Administração e com a
Secretaria da Câmara de Planejamento a proposta. orçamentária, bem
o Presidente da República, usando
COmo acompanhar a aplicação das
das atribuições que lhe confere o arcotações dos Fundos Nacionais do tigo 871 item I da. Constituição Fe-
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ôeral, e tendo em vista o disposto no
artigo 48 da Lei ne 3.780. de 12 de
~Ulho de. 1960, decreta:
Art. rv Fica retificado o Quadro
de Pessoal, Parte permanente, a que
se refere o artigo. 1º do Decreto número 54.040, de 23 de julho de' _91j4.
que dispõe sôbre o enquadramento
dos cargos. funções e empregos da
Superintendência do Plano de varortzaçâo .Ec o n m c a da Amazônia
(SPVEA). para efeito de incluir um
cargo de Contador, Código
,.
TC-S02.20-A. de um cargo de Economista, Código TC-501. 22-C e de. um
cargo de Dentista, Código
,
.

tigo 87,1~em L da ConstItuição, e ten~
do em VIsta o que consta do proces..
sos ns . C.C.C.-G.B.-281·66 e ....
C.C.Q.-G.B.-282-66, da Comissão de
Classificação de cargos, decreta:
Art. 19 Fica retificado o Decreh)
nv 57.628, de 13 de janeiro de 19(16
referente ao enquadramento do !)~B~
soaI do Serviço de Navegação da Ama..
zônía e de Administração do Porto ,do
Pará abrangido pelo parágrafo único
do art. 23 da LeI nv 4.069, de 11 de
junho de 1962. publicado no Dianf)
Oficial de 28 de janeiro de 196B, para
declarar que. na respectiva l'elaçao
nominal, onde se lê;

TO-OOl. 22-0.
Art. 29 Para 'efeito do que dispõe

Art. 29 ltste decreto entrará em ví-

ô

í

o artigo anterior. fica retificada a -elaçâo nominal que acompanha o Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- da SPVEA, com a inclusão fie. <;.dDIina Bittencourt Cruz, amparada' pelo
parágrafo único do artigo 23 da. Lei
nv 4.06!:!, de 1963, como ocupante .de
cargo da série de classes de Oontaôor.
Código TC-302.20-A: de José Ortandc
Pinheiro da Silva, amparado peto ar ..
tigo 29 da Lei nc 3.967. de 19ü'i come
, ocupante de cargo da série- de -Jasses
de Economista, Código TC,-501.22·-C e
de Antônio canoscc Sabóia, amparado pelo art. 29 da Lei nc 3. c)f)7, de
1961, como ocupante d-e cargo de Dentista, Código TO-90l. 22-0.
Art. 39 Os efeitos da "retificaeâo a

que se refere êste Decreto prevalecerão a partir de 15 de- junho dE:> 1°62
relativamente a Adelína Bittencourt
Cruz e a partir de. 6 de outubrotde
1961 relativamente a José Orlando Pinheiro dá Silva e Antônio Carlos de
Saboia.
Art: 4? f:ste decreto entra em vigor na' data de sua pubhcacâo revo. gadas as disposições em contrário.
Brasília. 26, de dezembro 'de 966;
1459 da Independência e 789 da Re1Jú~
blica.
H. CASTF.LLO BRANCO

João Gonçalves de Souza

DECRETO N9 59.869 -

'DE 26 Dl!:

DEZEMBRO DE 1956

Retifica o Decreto n Ç 57.628, de 13 de
janeiro de 1966.

O- Presidente da República, usando
C3, atribuição que lhe confere o ar-

.

.

gor na data de sua publicação, tevo,
gadas as disposições em ccntrérto.
Brasília, 26,de dezembro de . .9CG;
1459 da Independência e 78Q da Re.vú~
blica.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
A relação nomlnal a que se refe..
re o art. 19 foi publicada no D.a.

de 29-12-66.

DECRETO NÇ> 59.870 DEZEMBRO DE

DE

26

DE

19·66

Retifica o Quadro aepessoal da Cai~
xa Econômica Federal da Bahia.
'O Presidente da República, usando
das atrtbuçôes que Ine contere o
art. 87, item' r. da Constituíçào, e
tendo em vista o are. 56, da ,~ei l1Ú~
mero 3.780, de 12 de julho de 1960,
decreta:
Art. 1.9 Fica retificada. na forma
do anexo. a relação nominal
que
acompanha o Decreto n.c 58. ::Jl-j8, de
2 de agôsto de 1966. que aprovou o
enquadramento do pessoal da Caixa
Econômica Federal da Banía,
Art. 2.9 As vantagens Iínancetras
do pessoal abrangido por êste Decreto
vigora a partir de 15' de. Julho «e 19,60,
salvo quanto aos provimentos posteriores.
Art. 3.9 A despesa com a execução
dêste Decreto será atendida pelos recursos próprios da Caixa Econômica

.Ferleral da Bahta,
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Art. 49 ltste decret-o entra em
vigor na data de sua publícacâo revogadas as disposições em con .rano.
- Brasília, 26 de dezembro ne 1966;
1459 da Independência e 789 da Re ..
pública.
H. CASTELLO BRANt:{)

octaoio Bulhoe.

o anexo e a relação nominal a que
se refere o art. 29, foram publicados
no D.O. de :;;9-12-6'6.
DECRETO Nv 59.871 - DI: 26 DS
DEZEMBRO DE 1966
Dá nova redação· ao art. 39 'do Decreto n Q 58.358, de 5 de maio de 1966.

o Presidente da República, usando
da atrfbuiçâo que lhe confere o artigo
B7,inciso I, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19 O art. 39 do Decreto número 58.358, de 5 de maio de 1966,
'passa a vigorar com a seguinte reda-

art. 87, 1tem I, da Constituição Fe..
deral e tendo em vista o art. 40 da
Lei nc -!..128, de 27 de agôsto de 1962,
cccrcte:
Art. 19 Ficam .retíficados os art. 19
e seu parágrafo único do Decret-o
n9 59.042, de 10 de agôsto de 1966,
que alterou o Quadro de Pessoal do
M·inistério da Marinha, a fim de que
seja incluído mais' 1 (um) cargo de
Professor de Ensino Industrial Bá-síco, código EC-510-16, e acrescentado
o nome do Soldador, código EC-1~06
- 9.E, João Mendes da Silva.
Art. 29 A retificação a que ..se refere.
o artigo anterior vigora a partir de
3 de outubro de 196~.
Art. 39 Revogam-se às dispostções
em contrário.
Brasília. 26 de. dezembro de 1966;
1159 da. Independência e 789 da República.
H.

CASTELLo BRANCO

Ztlmar ele Araripe Macedo

çãO:
"Art. 39 Os membros da Delegação,
um de cada Fôrça Armada, são oncíats-generaía no exercício dos cargos
- de Subchefes do' Estado.Maior da Armada, dó Exército e da Aeronáutica
e que, cumulatívamente, desempenham aquelas funções, na qualidade
de representantes dos respectivos Estados-Maiores. "
Art. 29 li::ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
ee disposições em contrário.
. Brasília, ~6 de dezembro de 1966;
145(1 da Independência e 789 da Repúblíca,
H. CASTELLO BRANCO

ZUm.ar de Aroripe Macedo
Aüemar de Queiro?
Eauardo Gomes

DEORETO NO 59.873 - -DE 26 DE
DEZEMBRO ~E

1966

Aprova o Regimento do Departamento Nacional da Produção Minf3ral
do Ministério das Minas e Energia.

o presidente da República, usando
da a.trtbuíçâo que lhe confere o nrtdgo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 28 da Lei nc 4.904, de
17 de dezembro de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regimento do Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), que .com este
baixa, assinado pelo Ministro de &I"
tedo das Minas e ~ergia.
Art. 29 O presente Decreto entrará em vígor na da ta de sua pubtica-.

ção, revogadas as disposições em con-

DECRETO Nº 59; 872 -

DE' 26' DE

DEZEMBl{O DE 1966

Retifica 'o Decreto n 9 5.9.042, de 10
de agôsto de 1966

O Presidente da. República', usando
das atrfbuiçôes que lhe confere o

trário.
Brasília, 26 de dezembro de 19~6;
1459 da Independência e 789 da Re ..
pública.
H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

Continue aqui>
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REGIMENTO DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DA PRODUÇãO

MINERAL
CAPíTULO -I

Da Finalidade

Art. 49 A Divisão de Geologia e
Mineralogia (D. G. M;) compreenóe:
r - Seção de Geologia (D.G.M.-l)
li Seção de Petrografía e Mí-,
neralogía (D.G.M.-2)
III - Seção de paleontologia e Es~
tratígraífa lD. G. M. ~3)

Art. 19 O Departamento Nacional
da Produção Mmeral, díretamente.subordínadc ao Ministro de Estado das
Minas e Energia, na forma do dispos-

to na art. 17 da Lei nv 4.904, de 17 de
dezembro de 1965, é órgão incumbido

de promover o _fomento -da exploração
mmeral e superintender as pesquisas
geológicas, minerais e
tecnológicas,
bem como de assegurar a execução do
código de Minas e leis subseqüentes.
CAP!TULQ II

IV: - seção de Prospecção .Mineral

CD.G.M.-4J
V - Seção de Cartografia
CD.G.M.-6)

Art. 5? Laboratório da prOjUf,~ao
Mineral.(L.P,M.) compreende:
I. - .Seçâo de Minerais Metáucos e
't'en-osos (L,P.M.-I)
IJ - Seção de Orenologta e Hidro.,
química (L.P.M.-2)
Seção de Análises ué ML.í8-

UI -

Da organizaçá,o

Art. 29 O Departamento Nacional
'da Produção Mineral compreende:
r - Divisão de Geologia e Minera10g1a (D.G.M.)

II -'- Dtvísân de Fomento da Produção Mineral (D.F.P.M.)

III -

Laboratório da Produção Mi-

neral (L.P.M.).

,

Serviço «e Estatistica '-n.E.)
Assessoria Jurídíca (A.J.)
VI - "Assessoria .de Cocrdenaçâo
Distrital (A.C.D.)
VII - Distritos (D.)
VIII - Biblioteca (B.)·
IV -

V -

Seção Econômica (S.Ec.)

IX -

X - Seção de Administração (S.A.)
XI ----: Seção de Serviços Gerais
lS.S.G.)

Art. 3(1 A Divisão de Fomento da
Produção Mineral lD.F.P.M.) com-'
preende:
1 - secao de Autorizações
(D.F.P.M.-l)
a)

Turma de Cadastro

c) Turma de Contrôle de Areas

In .-

menta

e

IV V -

.

Seção de Lavra e Benefícta-

(D.F.p.M.n3)

Seção de Geologia Econômica

Oomercíal (D.F

P.M.~4)

Seção de Desenho (D.F.P . .NI,5)
Turma de Administração

VI
CD.F. P. M.,-6)

raís (L.P.M.-3)
IV '- Seção de Geoquímtca
CL.P.M.4!

V -

Seção de Pesquisas Quimicas

lL.P.M.-5)

VI
Turma de Admmístraçao
CL.P.M.-6)
9
Art. 6 O Serviço ce Estatística
(S,E.)

compreende:

I Seção de Coleta de Dados e
Classífícaçâo (S. E. -1)

n

Seção de

Processamento

(S.E.-2)

TIr -

Seção de Estudos e Analises

CS.E.-3)

IV - Seção de Documentação c Divulgação (S.E.-4)
V

Turma

de Administração

(S.E.-5J
AJ.'t. 7'? Os Distritos (D.) compre-

endem:
I - seção de 'Servíços Técnicos AU-

xiliares . (D. ] )
a) Turma de Desenho e Topografia
b) Turma de Estatística e Divulgação

t» Turma de Mecanografia

II - Seção de FIscalização
(D.F.P.M.-21

Geológi~

ca (D.G.M.-5)
VI - Turma de Administraçâ-o "

II - Seção de Fomento da Producão Mineral (D. -2)

IlI"'- Seção de Geologia e Mineralogia (D. -3)
IV - Seção de Laboratório (D. ~·o
V - Seção Administrativa (D. -5)
a) Turma de Pessoal
b) Turma Orçementárta
c) Turma de Material

ATÓS

d). Turma de Protocolo e Arquívó
e) ',Turma de Telecomunicações

VI

Seção

de Serviços Gerais

:0.-6)
a) Turma de Transportes

Turma de Oficinas
Zeladoria
Art. 89 A Seção de Administração
(S.A.) compreende:
I - Turma de pessoal
!I - Turma de Orçamento
III - Turma de Material
IV - Turma de Protocolo
V -r- Turma de Arquivo e Multlgrab)
c)

(ia.
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VI - Turma de 'Telecomunicações
Art. 99 A Seção" de Serviços Gerais
(8,8.G,) compreende:
I :- Turma de Transportes
I'I. - Turma de Oficinas
III - Zeladoria
.
IV - Portaria

Art. 1,.5. Os órgãos que in tegram o
D. N. P.M. funcionarão perfeitamente

coordenados, em regime de mútua colaboração, sob a supervisão do Dire. ter-Geral.
'
Art. 16. A delimitação das competências das seções e Turmas não impedirá a 'redistribuição do trabalho
de forma diversa da estabelecida neste
Regimento, quando se fizer necessário
cAPíTULO III

Da Competência dos órgãos
SEÇÃo

I

Da Divisão de Fomento da produço.o
Mineral

Art. 17. A Divisão de Fomento da
Produção Mineral (D. F. P. M.) tem
por finalidade o planejamento e a
execução das seguintes atívídades relacionadas com o estudo, a avaliação,
a lavra e o beneficiamento dos minérios, minerais, combustíveis, da água
Art. 10. O D.N.P.M" será dh'Isubterrânea do país e suas aplicações
gtdo por um Diretor-Geral nomeado,
em comissão, pelo Presidente da Re- , no desenvolvimento da riqueza nacional, bem assim com a fiscalização do
pública, por indicação do Ministro de
cumprimento do Código de Minas e
Esta~o.
da legislação subseqüente;
Parágrafo único. O Diretor-Geral
A) Através da Seção de. Autorizaterá 3 (três) nssessõree, 2 (dois) Auções (D.F.P,M.-l):
xiliares e 1 (um) Secretário.
I - Pela Turma de .Cadastro:
Art. 11. As Divisões, o Laboratório e o Serviço de Estatística, serão
a) a guarda e-conservação das códirigidos por Diretores nomeados, em
pias dos requerimentos iniciais de pescomissão, pelo Presidente da Repúquisa e respectivas plantas, bem como
blica, pqr , índicaçãc do Ministro de
o contrôle das decisões;
Estado e mediante proposta do Direb) o recebimento dos' pedidos .ínítor-Geral do D.N.P.M.
cíats de pesquisa, a anotação da prioridade e a verificação dos pedidos. anParágrafo único .. Os Diretores teterrores para a. mesma região;
rão, cada um, um Assistente, dois AUC) informar os processos que lhe
xiliares e um Secretário escolhidos
são distribuídos, quanto a pedidos. e
dentre sel'Vido~€s públicos federais.
autorizações existentes, e fornecer reArt. -12. A' Assessoria-Jurídica será
Iaçôes .dos mesmos, quando assim dechefiada por Um Assistente .runcnco,
terminado pela Chefia da Seção;
designado pelo Diretor-Geral do ......
d) a transcrição nos .livros de reD.N.P.M.
gistro dos decretos de autorização de
pesquisa, de lavra e de autorização
Art. 13. A Assessoria de Coordenapara funcionar como emprêsa de mição Distrital, os Distritos, a Biblioneração;
teca, a Seção Econômica, a Seção de
e) o lançamento nos livros de reAdministração e duas Seção de Sergistro das averbações determinadas
viços Gerais serão chefiadas por funpor despacho da autoridade compecionários, designados pelo' Diretortente;
Geral do D.N.P.M.
Ir - pela Turma de Mecanografia:
Art. 14. As demais seções e Turmas, terão Chefes e Encarregados,
a) datilografar os projetos de derespectivamente, designados pela aucretos' elaborados pele, Turma de contrôle de Areas;
,
toridade superior imediata.

472

ATOS DO .l'OD;ER EXECUTiVó

pectívos certificados, mantendo reg~é~
tro dos -mesmos.
C) Através da Seção de Lavra e
Beneficiamento (D.F.P.M.-3):
fia da Seção.
I - estudar e divulgar os Jirocessos mais econômicos e- adequados à
lIr - pela Turma de Contrôle de
lavra das minas e ao tratamento dos
Areas:
minérios e minerais;
.
a) examinar 08 pedidos iniciais de
11 - estudar os projetos de alte..
pesquisa quanto à exatidão das .planração e ampliação de lavras já contas e instrução dos processos, de
cedidas;
acôrdo _com a' legislação que rege o
III - opinai- nos processos referen,
assunto;
tea.a pedidos de colaboração da .. ; ...
b) elaborar as minutas de projeto
D.F.P.M. por concessionários de lade decreto referente a autorização de
vra, bem como nos pedidos de ernpesquisa ou lavra;
préstimos .fettos a órgãos de finan'"
c) solicitar, quando necessário, à
ciamento para realização de projetos
Seção de Desenho, a elaboração de
de implantação, ou de .expansâo, de
croqui para. elucidação de interferên- - minas e usinas;
cia de áreas;
IV - estudar e elaborar planosparg
d) auxiliar à Justiça, quando _solieleição das minas em lavra que, por
citada" na execução de diligências atíínterêsse nacional, devam ser objeto
nen tes a imissão de -posse em concesde estudos mais acurados visando ao
são de-lavra.
seu melhor aproveitamento ou à sua
B) Através da Seção de Fiscalizaampliação;
ção (D.F.P,M.-2):
V - opinar sõbre projetos metalúrgicos, planos de expansão de ' usinas
I - fiscalizar a lavra das jazidas
metalúrgicas, processos de tratamento
minerais no que se refere às obrigade minérios ou minerais, emitindo
ções impostas aos concessionários, pelo
pareceres que forem solicitados por
Código de Minas, inclusive quanto à
outras entidades ou determinados pelo
segurança e à higiene das. minas, suDiretor;
gerindo as medidas cabíveis nos casos de irregularidade;
VI - proceder a estudos compleII - fiscalizar os trabalhos de faismentares, inclusive ·por sondagens, de
cação ou' garimpagem, examinando os
minas que, no alto interêsse do decasos em cue tais atividades devam
senvolvimento do pais, exijam a mais
ser substituídas ou consideradas como
estreita colaboração do D. N.P. M.
de lavra regular;
D) Através da Seção de Geologia
ur -examinar e arquivar os relaEconômica e Comercial,
.
tórios anuais dos trabalhos de lavra
(D.F.P.M.-4) :
apresentados pelos concessionários, e
manter contrôle sôbre as concessões;
. I - realizar os estudos necessários
IV - fornecer ao Serviço de .Estaà solução dos problemas que se apretístíca do D.N.P.M., anualmente, dasentarem quanto ao aproveitamento
dos sôbre a produção das minas em
dos depósitos míneraís do país;
lavra;
II ---'- acompanhar a execução de.
V - examinar os Relatórios de Pesprojetos específicos contratados pela
quisa e os Planos de Lavra apresenD. F. P. lIA. com empresas especializatados pelos titulares de direitos de
das em levantamentos aéreos, investipesquisa;
gações geológico-econômicas e maVI - fiscalizar as. emprêsas que
peamentos geológicos de de t a I h e ,
utilizem matéria-prima míneral, e a
mantendo sob sua guarda os resultaexecução dos contratos firmados pelo
dos dêstes estudos e fornecendo 11 DiGoverno com pessoas físicas ou [urtretoria, sistemàticamente, relatório do
dicas que visem direta, ou indiretaandamento dêsses projetos;
mente, à utilização de tais matértasprimas;
III - proceder à avaliação das jazidas;
.
VII - fiscalizar a importação de
equipamentos e produtos favorecidos
IV - elaborar e manter atualizada,
pelo Govêrno, destinados' a pessoas
documentação sôbre as reservas minerais do pais e da exportação de mtfísicas ou- jurídicas que utilizem matéría-príma mineral, e expedir os 1'e8- nonos e míneraís ;
b) datilografar certidões de transcrições e averbações 'constantes dos
livros de registro;
c) datilografar outros expedientes,
quando assim determinado pela Che-

v

>
elaborar estudos referentes à
:melhor utilização das reservas minerais, às questões de mercado interno
e exportação;
VI - opinar nas questões referentes . à amostra, classífícaçâo, avaliação e. padronização dos rnínéríos e
mínerars a serem exportados, emttíndo
parecer. nos contratos firmados pelo
e-xportador, quando fôr o caso;
VIl - proceder a sondagens e estudos de jazidas minerais, necessários
ao aproveitamento dos depósitos que
interessem ao desenvolvimento do
'pais;
VIII - colaborar com a .Seçâo de
Prospecção Mineral, da Divisão de
Geologia e Mineralogia, na elucída"çâo dos problemas comuns a ambas
as seções.
E) Através da .Seçâo de Desenho

(D.F.P.M.-5) :

I -r-- elaborar croqui- e plantas solicitadas pelos órgãos da. D. F . P . M.·;
11 ~ fornecer cópias heliográficas
das plantas em arquivo.
. SEÇÃO

·n

.Da Divislío de GeOlogia
e Mineralogia

Art. 18'. A Divisão de Geologia e
Mineralogta tem por finalidade 0$ estudos relacionados com as ciências
geológicas e suas aplicações no desenvolvimento da riqueza do país:
ar através da Seção de Geologia
(D. G.M. -1):

I - realizar levantamentos 'geológicos em geral, executando os trabalhos
de compüaçao, fotoínterpretaçáo, geologia de campo, estudos geomorfoló- .
gicos e mapeamentos, visando aos
mapas e às cartas geológicas- do país,
bem como seu continuo aperfeiçoamenta;
TI - estudar as relações entre as
diversas unidades estratigráficas e
suas caractertsticas tectônicas, estruturais, litológicas e outras;
III - organizar e manter a Fetoteca, e franquear seu uso às demais
Divisões e Seções do D.N.P.M.
B) Através da Seção de pétrogratia e Mineralogia (D.G.M.-2):
I - proceder à coleta, à preparação
.e aos estudos macroscópicos. microscóptos.. roentnográfícos e outros derochas e minerais, visando à sua classificação e ínterpretaçâqvgenétíca;

II - confeccionar Iâmínas delgadas
e seções polidas, proceder aos ensaios
mecânicos e químicos e às preparações diversas, para.o estudo de rochas
minerais;
lI! - organizar e manter as coleções dos Museus de Rochas e de Minerais, bem como os correspondentes
fichários e catálogos;'
IV - preparar coleções de rochas e
minerais para atender às solicitações
de ínstituicões. educacionais e culturais nacionais e' estrangeiras, exposições e outras.
C) Através da Seção de Paleontologia e Estratigrafia (D.O.M.-3):
I - proceder à coleta, preparação,
ao estudo e à classificação de fósseis, definindo SUa posição estratígráfica; sua palexontologra e estabelecendo as correlações possíveís:
II ~ promever e realizar estudos
especializados de campo e de laboratório, das áreas sedimentares do pais,
visando à interpretação do ambiente
de sedimentação, como. base às tnvestigações geológico-estratigráficas ob-:
jetívandc à prospecção de recursos
minerais das referidas áreas;_
In - organizar e manter as coleções do Museu de Paleontologia, bem
como os correspondentes fichários e
ca tálogos:
IV - preparar coleções de fósseis
para atender às instituições educactonaís e culturais nacionais e estrangeíras, exposições e outras.
D) Através da Seção de Prospecção
Mineral (D.G.M.-4):
I - executar a compilação e Interpretação dos trabalhos geológico-estruturais, geológico-estratigráficos e
míneralogenétícos efetuados pelas. outras seções, visando aos trabalhos de
geologia e mapeamentos de jazidas;
II ..,.-- estudar e aplicar métodos' de
prospecçác, inclusive geofísica e geo,
química, adequados' à descoberta de
novos corpos minerais de mterêsse .
econômico;
III - colaborar com a Seção de
Geologia Econômica e Comercial da
Divisão -de Fomento da Produção Mineral, na .elucidação dos problemas
comuns a ambas as Seções.
E) Através' da Séçâc ,de cartografia
Geológica (D~G.M.-5):
I '- Confeccionar os mapas, as cartas, seções 'e perfis geológicos e outros em diversas escalas, a partír doa
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desenhos ou esboços geológicos preparados pelas outras seções;
II - Realizar os desenhos técnlcos
e trabalhos gráficos relacionados com
estudos das outras senões:
lU - Desenhar e gravar os mapas,
as cartas, seções e os perfis geológicos que constituem as cartas geológicas do país;
IV - Organizar e manter uma Mapoteca c franquear seu uso às demais
repartições do D.N .P.M.;
V estabelecer e manter os pa~
drôes para as publicações cartcgrá.ficasdo D.N.P.M.
SEÇÃO III

Do Laboratório da produção
Mineral
Art. 19'. -O Laboratório da Produçâo Mineral (L,P,M.) tem por finalidade os estudos sôbre minérios e
minerais, rochas, combustíveis, águas
minerais e subterrâneaa.. visando ao
aproveitamento industrial de matérra-príma, mineral, bem como colaborar com a Divisão de Fomento da
Produção Mineral, na. fiscalização e
aplicação do código de Minas e da.
Legislação correlata:
A) Através da Seção de Minerais
Metálicos' e Terrosos (.L.P,M.-l):
I Estudar as matérias-primas
minerais, metálícas, terrosas, que .ínteressem ao desenvoivímento do país,
visando classificá-las e especificá-las;
II - Realizar estudos e ensaios de
laboratório concernentes ao tratamento e utilização de tais matérias-prfmas minerais;
III - Realizar ensaios de laboratório que se fizerem necessários aos
estudos de .concentração e beneficiamento das matérfas-ptímas míneraca,
metálicas -e terrosas;
IV - prestar informações técnicas
preliminares a outras entidades go.vemamentaís e particulares, a respeito
das possibilidades de tratamento das
matérias-primas minerais, metálicas
e terrosas;
B) Através da Seção de Crenologia

e Hidroquímíca (L. P. M,-2·) :

I - Proceder a estudos de laboratório sóore as fontes hídromtnerais e
seus aspectos fisíco-químicc e genético;
TI
Proceder a estudos que orientem os trabalhos de captação e utí-

Iizaçâc racional das fontes

neraía;

hidl'omi~

In -

Executar análises qUÍlnicas
de águas, minerais, potáveis e índus;
trraís:
IV '-Oriental' e fiscalizar as tnstalaçôes técnicas de maquinaria das
estâncias e emprêsas hidrominerais
bem como exercer o contrôle bacte~
riológíco das águas minerais;
V - Colaborar na organização da
Carta Hídro-Míneral do país;
VI - Executar pesquisas no se»,
tido _do desenvolvimento de novaS
técnicas aplicáveis aos trabalhos referidos nos itens anteriores,
C) Através da Seção de Análises
de Minerais (L.P.M.~3):
I Realizar análises químicas e
físico-químicas de minerais e míng,
rios, inclusive para. outras entidades
governamentais e particulares;
II Executar pesquisas no sentido do desenvolvimento de novas
técnicas aplicáveis aos trabalhos referidos' no item anterior.
D) Através da Seção de Geoquímica (L.P.M.~4):
I - Realizar análises químicas de
rochas'
II ~ Executar os trabalhos de Iaboratórro referentes ás prospecções
geoquímícas, visando à sua orientação e interpretação;
lU - Executar estudos de determinação da idade de rochas;
IV - Executar pesquisas 11,0 sentido do desenvolvimento de novas
técnicas aplicáveis aos trabalhos mencionados nos itens anteriores.
E) Através da Seção de Pesquisas
QUÍlnicas (L.P.M.-5):
I - Executar as. pesquisas químicas
aplicadas a minérios e minerais;
II - Executar estudos de novos reagentes e de métodos de análises
qualitativas e quantitativas;
TIr - Executar pesquisas químicas
especiais para o desenvolvimento de
novas técnicas, do ínterêsse do
D.N.P.M.
SEÇÃO IV

Do Serviço de Estatística

Art. 20. Ao Serviço de Estatística
do D.N.P.M. compete executar as se·
guintes atividades relacionadas com os
estudos estatísticos indispensáveis ao
inventário dos recursos minerais, tais
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como: produção, consumo, importação
e exportação:
A) Através da Seção de Coleta cie
jjados e Classificação (B. E,-l), coletar, comparar, classificar os dados
estatísticos referentes aos trabalhos
a serem realizados.
B ) - Através da Seção de Processamento (S. E.-2) :
I - Realizar trabalhos necessários
ao processamento. estatístico dos dados
coletados;
TI - Realizar programação para
computação eletrônica.
C) Através da. Seção de Estudos
e'Análises (S.E.-3):
I - Analisar, ínterpertar e criticar
dados de processamento, visando sua
utilização no planejamento das atividades do D.N.P.,M.;
II - Preparar a exposição de textos, tabelas e gráficos dos dados colecionados.
D} Através da Seção de Documentação e Divulgação (-S,E.~4):
I - Manter o arquivo de dados coIetados e dos resultados dos trabalhos
estatísticos realizados;
TI - Divulgar ° resultado dos trabalhos e manter intercâmbio com entidades congêneres do país e do exterior, mediante autorização do Díreter-Geral do D.N.P.M.
lU - Manter uma equipe de tradução de trabalhos bíbíogr áfícos e síntese de conferências, artigos e outras
publicações.
SEÇÃO

Da

v

Assessoria Jurídica

.Art. 21. Compete à Assessoria Jurídica:
I - Assessorar o Diretor-Geral no
estudo de problemas de natureza JUrídica, hgados as atividades
do
D.N.P.M., inclusive nas questões
referentes à aplicação da legislação
alusiva ao Impôsto único sôbre Mí-'

neraía;

II Dar pareceres e atender a
consultas sôbre .os assuntos que torem submetidos ao seu exame pelo
Diretor-Geral inclusive os perfãnentes aos pedidos de pesquisa e concessão de lavras em estudo na Seção de Autorizações da D,F.P.M.
lU - Instruir ou fomecerielementos de- informação em processos vere-

rentes a quaisquer casos sub 1údice,
versando matéria da eompeténcía do
D.N.P.M. e colaborar com o Mtnístérto público, quando solicitado ou
por determínaçâo do Diretor-Geral;
IV - Manter o contrôle dos processos encaminhados à Assessoria Ju ~
ridica, providenciando no sentido da
observância dos prazos de lei para
seu estudo.
SEÇÃO VI

Da Assessoria de Coortienação
Distrital:

Art. 22. Compete à. Assessoria de
Coordenação Distrital:
I - Assessorar o Diretor-Geral nos
assuntos relativos à supervisão dos
Distritos;
II --=. Coordenar os trabalhos dos
Distritos, acompanhando as suas atívidades e sugerindo ao Diretor-Geral
medidas para a uniforme e perfeita
execução dos trabalhos cue forem
atribuídos aos mesmos Distritos;
III - Estabelecer contaeto entre os
Distritos, as Divisões, o L.P.M. e o
S. E. do Departamento, e demais órgãos do Ministério, no sentido de facilitar a integral observância do plano
de atividades do D. N. P. M.
SEÇÃO VII

Dos Distritos

Art. ·23. Aos Distritos, na área de
sua jurisdição, compete executar as
seguintes atividades relacionadas com
as' pesquisas geológicas, minerais e
tecnológicas do país, do ponto de vista de suas aplicações no desenvolvimento da riqueza, nacional, e
o
cumprimento do Código de xrtnes e
da legislação posterior:
A) Através da
seção de serviços
. Técnicos Auxilio..res (D. - 1':
I· - Pela Turma de Desenho e To~
pcgrafía:
a) executar os serviços de desenho
e topográficos necessários às Seções
do Distríto;
b) manter mapoteca e serviço de
cópias.

II - Pela Turma de Estatística e
Divulgação':
a) coligir dados estatísticos que lhe
forem solicitados. pelo Serviço de Egtctístíca do D. N. P. M.

b) manter atualizado o arquive da
legialaçào de in terêsse do D. N. P. M.
C) manter fichário das 'pu!J!icações
técnicas recebidas, adquiridas ou divu.gadas pelo Distrno.
B) Através da Seção de Fomente
. da Prouução Minerar (D.- "1) desempennaj o conj unto de atribuições especificado cara o D. F. P. !VI.,
Da. área de atuaçao do Drstrrtc, ressalvadas as aüvícaucs e prerrogatavas próprias dos ergues centrers ,
C) Através da Seçao ae Geologia e
Mineralogia (D. ~- 3), desempennar
o conjunto de atribuições -speemcauo
para a B.O. M., LIa <11 ea d a atuação do Dístrrto, reasaavadas as atavícades e prcrrognttvas paoprías dos
órgãos centrais.

D) Através da Seção de Laboratório (D. 4), desempenhar o conjunto
de atribuições
especíticado
para o L. P. NL." na área de atue..çãc do Distrito, ressalvadas as atividades e prerrogativas próprias 'dos 61'gàos centrais.
B)

Através da Seção de Hidrogeo-c.-'-' .•..::...:I~:....J~~~.:@fJ

Iogía;

realizar pesquisas, sondagens é
captação de água subterrânea nas rea)

giões semiáridas Cio pàisj '
b) promover a utiüaação das reser-"
va., de..água subterrânea, mediante à
execuçao de programa intensivo oc
perfuração e ínstaíaçâo de PO!(os' tu-

curares.

naís .e as estrangeiras de -malcr des.;.

taque cientmco e CUltural, relilCiona~
das com o ramo de atividade ao
D. N. P. M., facilitar seu uso ·i~~
pesquisadores, aos estudiosos e ao P'ti...
blico em geral e funcionar, no lunite
das possíbüidades, como centro infor_
mativc .de Geologia e Mineralogia
competíndo-Ihe:
'
I - Promover a aquisição, registra1;
classificar, catalogar, guaruar c con~
sorver todos os Iívros e outras pubücaçõea uo 1ULel esse do D. .N. P. M. •
II - Maneei completas as coleçõ~~
de pub.icaçôes, perrodicas, quer orí..
orais ou particurares, atinentes ao
D. N. P. M.;
".
III - Manter em dia a retaçãn das

instatuíções CIentI1i{;RS nacíonais e es..
trengeiras, a nm de serem pr(),(U.Ov1das
a remessa e a permuta j,~ puohca...
ções
,
IV - Distribuir as publicações do
D. N. J? M.
V - Organizar ~ manter atualiza..
dos os cacaiogos auxinares e rrcnanca
necessários ac serviço, bem cerne os
catalogas 'destinados ao nuonco:
VI - Pazer a J.·evisàQ tipográfica.
dos originais dos boletins da D. G .. l\'l.~
promover sua impressão e manter sua
s-:._·iação:
JiULfL. ce,
Vl.1 - ,Manter os .servíços de consulta e de empréstimos, na forma do
que fôr determinado em instruções do"
DIretor-Geral;
VIII - Regtstrar a saída, da Bíbtíoteca, .de livros e dema..ís publicações;

C) provídencíar estudos de fotoanáIíse, diretamente ou mediante contrato, das águas já escothícas como
padrão de amostra.

Da Seçãc Ec~nàmica

Parágrafo 'único. A cada Seção Administrativa (D. - 5) e a cada Seção de Serviços Gerais (D. - 6), na
área de jurisdição do respectivo Distrito, compete desempenhar, através
das Turmas de que se compõe, atividades .auxilíarea de administração geral, articulada com e, Seção de Admínistração e a de Serviços Gerais do

Art. 25. A seção Econômica (S. Ec)
compete:
r - Acompanhar ·os preços unítários de venda das substâncias mineÚÜS, . vigentes .1.10 país e no extenor,
de maneira a poder opinar sôbre 6pauta semestral a que se refere Q Re-'
gulamento do .Impôsto único sôbre

D. N. P. M.

.
SEÇÃO

vm

Da Biblioteca

Art. 24. A Biblioteca tem como

ri-

nalídade organizar e manter atualí-

zadas

€IS

coleções e publicações nacio·.

SEÇli.O I;g;

'Mínerais:

.

II - colaborar com o Departamente das Rendas Internas e com- o
Departamento de Arrecadação do Ml..
nístérto da Fazenda, quando solicitada, na fiscalízaçâo da arrecadação
do Impôsto único sõbre Minerais;
Hf - Emitir pareceres sôbre pedídos de isenção do pagamento do tm-

ATOS DO PODER EXECUTH'O

p6sto (mico sôbre Minerais a favor
das subs~â~cias. minerais extraídas
por permlf$SlOnánas de pesquisa e des,tinadas a análise ou experimentação
de processo de extracâo ou aproveitamento;
IV - Fornecer ao Banco do Brasil
S. A., após a aprovação do DiretorGeral, 0$ coeficientes que serão utdlizad.os para a distribuição trimestral
da cota-parte do Impõsto tjntco sôbre
Minerais proporcionar à população e
superfície territorial dos Estados e
'Municípios, de acôrdo com os dados
'estatísticos oficiais disponíveis:
V -r- Apreciar 0..$ comprovações das
aplicações das cotas do Impôsto
único sôore Minerais distribuídas aos
Estados e Municípios;
VI - Assessorar o Diretor-Geral
nos assuntos econômicos em geral.
SEÇÃO

x
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C) Pela Turma de Meterral:
I - controlar tô'da a movimentação de material, desde a realizacáo
de concorrências ou coletas de preços, aquisição, requisição junto 0.0
Daparte.. mente Federal de Compras,
escrituração, recebimento, conferência, marcação, guarda, distribuição e
baixa;
IX - F0l'11eCer à Turma de Orçamento os dados necessários para a
previsão das despesas com material:
111 - Organizar e manter atualrzados 'OS elementos destinados à rea-'
Iízaçâ.o do inventário do D.N.P.M.;
D) pela Turma de Protocolo:
I - Receber; registrar e distribuir
a correspondência, do D,N.P.M.;
II - Prestar informações sôbre o
andamento dos processos;
lI! - Encaminhar à publicaçâc no
Diário Oficial os atos oficiais do ..
D.N.P.M.;

Da seção de Administraçao

. Art. 26. A Seção de Administração
tem por finalidade executar, 'através
d<"J Turmas que a compõem. as seguintes atividades de admintstraçâo
geral do D. N. P. M.:
A) pela Turma de pessoal;
I - Manter atualizadas as anotações sôbre freqüência, licencas férias
e demais assuntos sõbre a vida 'funcional dos servidores;
II . Encarregar-se-á do preparo
de' expedientes e demais providências
relativas à movimentação íntema dos
servidores:
.
III - Examinar e processar os assuntos referentes à rreqüêncía, licença,
férias e demais casos relativos aor direitas e deveres ãos servidores;
IV Preparar' os expedientes e
manter o contrôle. no tocante e..oe atos
refctívos ao pessoal
temporário do
D. N. P. M.
B) Pela Turma Orçamentária:
I - Preparar e justificar a proposta orçamentária;
II - Colaborar na distribuição de
créditos, processamento de contas e
serviços congêneres;
TIr - Atender a despesas miúdas
e de pronto pagamento;
IV - Acompanhar' a execução orçamentária do D. N.;P. M. ,distribmçao de créditos. processamento : de
contas e de suprimentos.

IV - providenciar para que a entrega da eorresprmdência se precesse com rapidez e segurança;
V - Colecionar os comprovantes da
correspondência entregue, bem como
manter o contrôle dos atos numeredos e expe-didos;
VI - Manter sigilo sõbre .a correspondência e atos oficiais que não
devam ser divulgados;
VII - Expedir certidão de documento sob sua guarda, mediante
despacho autcrizativo do Chefe da
Seção.
E) Pela Turma de Arquivo e MUitígrafta:

I -t-' Receber. guardar e' conservar
a correspondência e documentos. que
Ihe forem entregues para arquivamento, promovendo sua encadernação, quando necessário; .
TI - Atender à requisição de pro-o
cesses e documentos que estiverem
arquivados e sob sua guarda, mantendo contrôle das requistcôea:
'IIl - Elaborar . as matrizes para
r e p r o d u ç a o mímeografica dos documentos .:e papéis arquivados;
F) pela Turma de Telecomunicações:
I - Executar o serviço de expedição e recebimento de mensagens por
intermédio da réde de telecomunicações do D.N . P.M.;
II - Manter em arquivo os orfgínaía das mensagens expedidas e as

Continue aqui>
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cópias das recebidas e zelar pelo sigilo de ambas:
ur· - Promover a entrega das
mensagens recebidas às autoridades
destinatárias, na data do recebrmento, salvo motivo de fôrça maior, devidamente justificado;
IV - Zelar pela conservação dos

instrumentos e aparelhos em uso na
TUrma.
SEÇÃO XI

Da Seção de Serviços Gerais

clonamento os equipamentos e as dependêncíag do D.N .P'.M.
SEÇÃO XIl:

Das rurnuie de AdmintstraçiúJ
Art. 28. As 'Turmas de Adml'ni&..
tração das Divisões, do L.P.M., e do
S. E. compete executar, no âmbitO
da jurisdição do respectivo órgãos
articuladas com a S. A. e a S.S.G'
atividades auxiliares de administra:'
ç.ãogel'al.

Art. 27. A Seção, de Serviços Ge-

CAPÍTULO IV

rais <8.S.a.) compete executar as
seguintes atividades auxiliares, relacionadas com
transporte, crtemas,
manutenção e conservação das dependências do D.N.P.M. e serviço

de portaria:
A) Pela Turma' de Transportes:

I ,...... Limpar e conservar os veículos
sob sua guarda;

II - Proceder ao licenciamento -e
emplacamento dêssea veículos;
lU Organizar os, plantões de
serviço dos motoristas, atendendo às
requisições de veículos feitas pelas
autoridades com direito ao seu uso.
B) Pela Turma de Oficinas:
I Executar servrços de conservação e manutenção das dependências, viaturas', mobiliário, rêde elétrica e equipamentos do D..N .P..M.
C) Pela portaria:
1 - Orientar o público sôbre a lo·
calízação das repartições do D.N.P.M.
II - Atender eos serviços dos órgãos do D.N.P.M.;
In - Proceder a abertura e ao fechamento das dependências do ....
D.N.P.M.;

IV - Executar os serviços de expel.1Ição de correspondência que lhe
competirem, colaborando com a Turma de Telecomunicações da Seção de
Admmlstraçâo:
V - Providenciar o hasteamento
ao Pavilhão Nacional, de acôrdo com
e. legislação em vigor;
VI - Exercer a vigilância interna
e externa nas horas de expediente e
fora dêle:
D) Pela zetedonaI Conservar as instalações e
manter em estado de Iímpeza e run-

Das atribuições do PeSsoal.
P~l't. 29. Ao Diretor-Geral do
D.N.P.M. incumbe:
I - Executar e fazer cumprir as
normas da política mmerat, emana,
das de atos oücíeíe e das autorida_
des competentes;
II - Representar o D.N.P.M. em.
suas relações externas;
In - Despachar com c Ministro
'
de Estado'
I V - Organizar e submeter, anualmente, à aprovação do Ministro. de ,
Estado o plano de trabalho e o ReIetórío das atividades do D.N.P.M.;
V - Supervisionar e coordenar os
órgã-os do D.N.P.M., estabelecendo
entre êlea a mais estreita colaboração;
VI - Promover a colaboração entre o D.N .P.M. e os demais órgãos
do .Mtnrstério;
VII - Reunir, periàdicamente, os .
Diretores e Chefes de Serviço e Distrito para adotar providências que
julgar convenientes ao progresso dos
serviços do D.N.P.M.;
.
VIII -' Orientar a execução e a
fiscalização dos trabalhos a cargo do

D.N.P.M.;

IX - Inspecionar os trabalhos a
cargo do D.N .P..M.;
X - . autorizar a publicação de trabalhos do D. N. P. M.;
.
XI - Opinar. nos processos que tenham de ser' despachados pelo Ministro de Estado e que se relacionem
cem assuntos doD. N. P. M.;
XII - Decidir sôbre os assuntos,
questões e papéis que digam respeito
às atividades do D. N. P. M.;
XIII - Assinar o expediente próprio do D. N . .f>; M. é o que lhe íôr
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.atribuído por delegação de competência'

xrv - Decidir, em grau de recurso,
sôbre atos e despachos das autortdades que lhe forem sobordínadas:
XV - Baixar portarias, instruções,
ordens de serviço e normas de traba1110 para os órgãos do D. N. P. 11.1.;
XVI L, Designar os substitutos
eventuais dos Diretores, dos Chefes de
gerviçcs, de Distritos, e de seções que
lhe forem diretamente subordinados;
XVII - Designar e dispensar seus
Assessôres, Auxiliares e Secretários e
conceder-lhes férias;
XVIII - Conceder férias S,Os Diretores de Divisão, Chefes de Serviço
e de Distrito e demais Chefes que lhe
sejam diretamente subordinados.
XIX -- "Autorizar o afastamento de
Diretores, Chefes de Serviços, de, Secão e Turmas e demais 'servidores lotedos no D. N. P. M., em objeto de
. serviço;
XX - Antecipar ou prorrogar o periodo normal de trabalho dos servidores em exercício nos órgãos do
D. N. P. M.;
XXI - Impor penas disciplinares,

inclusive a, de suspensão até 30
(trinta) dias e representar ao Ministro, quando a aplicação da penalidade
escapar à sua alçada;
XXII - Determinar a ínstauraçâo
de processos administrativos;
XXIII .......,.. Requisitar passagens e
transportes-ide pessoal e material sob
qualquer modalidade, para atender
aos serviços do DNPM;
XXIV Assinar conventos, mediant-e autorização do Ministro de
Estado, para a realização de crabalhos estatísticos pertinentes às atividades do DN:PM;
XXV -. promover conrerênctas na
DNPM;

XXVI Aprovar os coeficientes
para distribuição trimestral da cota"parte do Impôsto único sôbre Mtneraís: estabelecidos pela Seção' Econômica;
XXVII - Autortzar e aprovar cespesas, nos limites de sua competência
e dos créditos orçamentários;
XXVIII - Autorizar a realízacâo
de concorrências e aprovar contratos,
para aquisição de material ou execução de serviços no DNPM, ressalvados os casos de competência do 1\.11nístro de Estado;
XXIX - Submeter à consideração
do Ministro de Estado a tabela de

pessoal tempcrárlo do DNPM e providenciar à lavratura dos atos 1'.81'tinent.ea;
XXX - Propor ao Míntstro de Estado a, admíssâo e dispensa de especialistas temporártos do DNPM;
XXXI - Autorizar a movím-mtacao do pessoal lotado no Dapartatuento;
XXXII - Assinar boletins de merecunento do pessoal que 111e tôr diretamente subordinado'.
Art. 30, Aos Diretores, Chefes (la
Assesscrta
jurídica, Assessoria
de
Ccordenacâ-, Distrital, dos Distritos,
da Biblioteca, Secào Econômica, Seçáo de Admínístração e Seção de Servlçcs Gerais, no .·que couber, incumbe:
I - Orientar, coordenar, controlar
c fiscalizar a execução dos trabalhos
a cargo dos órgãos sob sua direção ou
chefia;
,
·TI ..:!!.. cumprir e fazer cumpriras

deliberações das autoridades supenores:
~ Inspecionar os trabalhos a
cargo de órgão que dirige nas dlversau
regiões do pais;
IV - Promoeer estreita colaboração
com os demais órgàcs do DNPM e do
Minístérto,
V - Despachar com o Diretor-Geral do DNPM;
VI - Manter o Diretor-Geral do
DNPM permanentemente informado
quanto ao- andamento dos trabalhos
no órgão sob sua direção ou chefia;
VII - Apresentar ao Diretor-Geral
sugestões visando ao desenvolvimento
dos trabalhos;
VIII - Apresentar ao Diretor..G~
rul o Plano' de Trabalho, e o Relaterio das atividades do órgão sob sua

III

dlrecâo ou chefia:

IX - Reunir, períõdicamence, OS
Chefes de Seção ou Encarregados de
Turma para dtscutlr e assentar providênctas relativas ao aperfeiçoamento
dos serviços;
X - Opinar, quando sclloitado, sõbre a conveniência da publicação de
trabalhos técnicos, .atinentes ao campo de atividades do órgão que :Ul'ir,>:e;
XI - Opinar nos assuntos reíatívos às atividades dos órgãos sob sua
direção;
XII - balxarvportarlas, Instruções
ordens de servíco. nos. assuntos ce sua
estrita competência;
XIII - Designar e dispensar os
Asslstentes, OS Secretários. e os Au~
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xíüeres. bem como os Chefes de Se

H

çüo e Encarregados de' Turma;
XIV -- Expedir boletins de mereci-

menta;
XV - Conceder ferias aos Asststentes, secretário ê" Auxüares e, aprovar
a escala de fértas do pessoal em exercicio no órgão sob sua direção ou
chefia:
XVI - Movimentar o pessoal, me-

Art. 33. AD-~ ~car~egados das 'tllf_
mas de Administração das Divlsões
do L.P.M. e S.E., e aos Ohefes das
Seções de Administração e 5er1!ico3
Ger~'s dos Dístrítos, compete.
é
partdcular .

m

r - Articula-se com os Chefes <ia
S.A. e S.S.G~ do D.N.P.M., Para
estudo e solução dos problemas de aa,
ministração geral e atividades auxiliares, no âmbito dos respectivos setores;
.
diante prévia autorização do Dil'etor~
II - Assessorar. o respectivo Diretor
-Geral e ele acôrdn com a conventênou Chefe com referência aos' :aSSUntos
ela do serviço;
de administração geral ;
XVII - Aplicar penas dlscíplínares
UI - orientar e fiscalizar os traInclusive -a de suspensão até 15 (qutn- . balhos
em geral, afetos aos 1e.:;pec~
ze) dias, e representar ao Diru.tor-· üvos setores.
-Geral sôbre a ocorrência de irregularidade, quando a aplicação da pem:.!1·'
Art. 34. Aos demais Encarregacros
de Turma, da Zeladoria e cta Por.;.
daue escapar-à sua alçada;
tarta compete:
XVIII - Propor anetclpaçâo ou
I - Orientar e ílscallzar os traprorrogação de períodos normais de
balhos sob sua responsabilidade; .
trabalho:
l i - 'Exercer outras atívtdades de
. XIX -' Organizar, conforme ,"1, nesua competência, que lhe forem atxí'eessidade do serviço, turmas de trabuidas pelo Chefe_do orgao a que
balho com horártc especial.
estiverem diretamente subordinados.
Art. - 31. Ao Chefe da seção de. AdArt. 35,. Aos Assessores do Dtretnrministração do DNPM, incumbe
Geral e aos Assistentes dos Diretores,
aínda:
incumbe:
r - Escriturar, as despesas realizaI - Auxiliá-los no exame dos asdas e os adiantamentos recebidos: '
SUIltoS que forem submetidos às suas
II - Enviar ao Diretor-Geral, para
decisões;'
encaminhamento aos órgãos compeII -- Elaborar expedientes e colatentes do D: A., elementos aôbre o [borar
na adoção de outras provtdênpessoal do DNPM, bem como' outros
cías de rotina;
Informes necessárias;
.
In - Representá-los quanüo, para
ITr - Estudar: em articulação cem tanto, forem designados. ,i!
.:
0.-:: órgãos do IJ A., Os problemas de
Art. 36. Aos Secretários incumbe:
administração geral do DNPM, propondo _ao Diretor-Geral as soluções
I ~ Redigir a correspondência nesadequadas.
.noal da autoridade a quem secretariar;
Art. 32. Aos Chefes de Seção das
II - Controlar o movimento di: proDivisões, do L.P.M., S.E. 'e dosDíscessos e outros documentos que forem
truos, compete:
a despacho darautortdade:
I - Orientar e fiscalizar cs "ra'LI! - Atender às pessoas que desebalhos afetos às respectivas Seções:
jarem comunicar-se com a autoridade,
encaminhá-las. ou ôar-Jhes conheciTI Expedir boletins de merecimento das decisõec:
mento;
IV - Executar outra>? tarefas que
UI - Despachar processos de acorthe forem determinadas pelo Diretor
do com as normas em vigor;
ou Chefe:
IV - Apresentar Relatório anual
Art. 37. Aos Auxiliares do tnreeor'das atividades da Seção;
Geral e dos Diretores, bem como aos
servidores que não tiverem atribuições
V - Ordenar ou praticar tôdas as
demais tarefas compreendidas na es":' especificadas neste Regimento, cumpre
fera de sua competência.
'
executar os trabalhos que lhes forem
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determinados
pelos seus superínres
h!erárquicos, observadas as normas
legais vigentes.
CAPíTuLo l'

Da Lotação
Art. 33. O D.N.P.M. terá a Iotaçao

fiue íôr aprovada por Decreto, rnedt'ante proposta do Diretor-Geral do
Departamento de .édmíníatração.
parágrafo único. Além dos Iunctonáríos constantes da _lotação; poderá
o D.N.P.M. dispor de pessoal .reqursítado na forma da Iegíslaçâo vigente.
CAPÍTuLo VI

Das Substituições Eventuais

Art. 39. Serão substituídos em suas

faltas e seus impedimentos eventuais
ou temporários, até 30 (trinta) dtas:
I - O Diretor-Geral, pelo Diretor
de sua indicação e designado ceio Ministro de Estado;
. Il - Os Diretores de Dívlsâo, do
L.P.M. do S,E. e os Chefes de Distrito. 'pôr um dos Chefes, de ,3~çã0· de
sua: indicação e designado pelo D~-

reter-Geral:
..
m - O cõere da Assessoria cim-

dica, por Assistente Juridico de sua
indicação e designado pelo DiretorGeral do D.N.P .M.;
IV - Os Chefes da Assessoria oe
Coordenação Dístrítal. da Bíb üoteca,
da seção Econômica, bem como Os demms Chefes de Seção e Encarregadna
de Turma, por servidores de sUa indicação, designados pela autoridade

competente.

CAPÍTULo vu

Do Horário

CAPÍTULO VIII

Disposições .Gerais e

Tran:s~"oTtas

Al~t. 41. Os Distritos serão e,n numero de 6 (seis) e terão as seguintes,
jurisdições:
I - 1,1"' Distrito, - Extremo Sul abrangendo 05 Estados do Rio Granne
do Sul e Santa Catarina. ~- Sede:
Pôrto Alegre no Estado do Rio Grande do' Sul; .
II - 2.9 Distrito-Sul'- abrangendo
os .Estados do Paraná e São 'paul(}.
Sede: Sâc Paulo, no Estado de êão
Paulo;

UI -

3.9 Dísta'íto-Centro ;:,U1

abrangendo os Estados de Minas Ge ..

rata e Espirito Santo. Sede: Belo H(}~
rizon te, no Estado de Minas Gerais;
IV- < 4.9 Distrito- Nordeste
abrangendo os Estados da Ban.a, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba,
Rio Grande do Norte, Cearác Píauí e
Maranhão. Sede: Recife no Estado
de Pernambuco;
.
V-59 Distrito-Norte
abrangendo os Estados do Pará, Amazonas,
Acre e os Territórios Federais <lo
Amapá e Roraima. Sede: Belém, no
Estado do Pará;
VI - 6.9 Distrito-Centro-Desce
abrangendo os Estados de Goiás e
Mato Grosso, o Distrito Federal e o
Território Federal de Rondônia. Sede:
Goiânia, no Estado de Goíáa.
§1.9 Enquanto não se efetivar a
transferência definitiva da sede do
D.N.P.M. para o Distrito Federal, a
área abrangida pelos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro ficará
subordinada diretamente à atual sede
do D.N.P.M.
§ 29 A localízaçâc das sedes dos
Distritos poderá ser transferida IX)r
portaria do Mtnístro de E3C;a1.ü , . segundo proposta do Diretor -Gerat do
D.N.P .M. e de acôrdo com a conveniência dos serviços, devidamente JUStificada.
§ 3.9 A implantação de cada órgão
da estrutura descrita no art. 7.9 farse-á mediante ato especifico do Diretor-Geral, consideradas as circunstâncias peculiares a cada área,
Art. 42. Mediante autorização do
Ministro de Estado por proposta do
Diretor-Geral e desde que as necesstA

Art. 40. O norano normal de serviço
nos órgãos integrantes do Departamenta Nacional da Produção Mí'nel'l11
obedecerá às normas consignadas na
Iegíslação vigente para o Serviço PÚblico Federal.
Parágrafo único. Poderá ser estabelecido horário especial, a critério do
Diretor-Geral e tendo em vista '"
conveníêncte do serviço, desde que
observado o número normal de noees
semanais ou mensais.
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dades do serviço o exijam, é permitida, a colaboração transitória ao
D. N . P. M. de técnicos e professores de
notória' competência, para orrentaçâo
de determinados assuntos ou tvema .
mento' de servidores, respe.tados os
dispositivos legais vigentes.

Art. 43. por proposta dos Diretores
e dos Chefes de Serviço e de rustrtto,
e com a aprovação do Díretcr -Gera!,
poderão ser franqueadas as instalações

e aparelhamento do D.N.P.M., a técnicos e estudantes de e1181no aupertor
para estágio ou realização de pesquí- .'
sas de ínterêsse do D.N.P.M.
Art. 44. As Divisões. o L.P.M.,os
Distritos e o Serviço de Esta'favtca
poderão publicar os resultados dos
trabalhos e investigações a seu cargo,
mediante prévia apreciação e autorização .do Diretor-Geral.
ArL 45. Poderão ser também publicados pelo n.N.p.M. traoaluoa de
cclaboracão desde que
apresentem
in terêsse- geral e relevância.
Art. 46. As Dívísões o L.P.M., os
Dístrítos e os Serviços, poderão efetuar trabalhos par solicitação de entidades particulares, medíanue ajuste
de pagamento e de acôrdo com as normas especificas que forem aprovadas
pelo Ministro de Estado.
Parágrafo único. O recolhímento ca
receita resultante de tais serviços, bem
como da venda de mapas e outras publíoações realizada pelá Biblioteca, se,
rá retto ao Banco do Brasil S. A"
em guia própria, à conta .do Fundo
Nacional de Mineração -" Parte Dísponível .
Art. 47. Ao Departamento wacionai
da produção Mineral compete, também, as atribuições previstas na Lei
n.c 4.118. de 27 de agôsto de l9062,
que dispõe sôbre a política nacional
de energia nuclear, e no Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.720,
de -19 de fevereiro de 1963.
. ArL48. Compete, ainda, ao Departamento Nacional da Produção Míneral a admtntstraçâo do Plano Mesr.re
Decenal para avaliação dos Recursos
Minerais do Brasil. na forma estabelecida pelo Decreto n,c 55.837, de 12
de março de 1965.
Art. 49.' Os casos omissos, que cnvolvam matéria regimental, serão resolvidos pelo Ministro de Estado mediante proposta do Diretor-Geral do

D. N . P . M., e nos têrmos da legishção
em vigor. - Mauro Thzbau.

DECRETO NQ 59.874 - DE 26
DEZEMBRO DE 1966

DE

Gabinete do Mintst1'Q Extraorctinário
para a Coordenação dos Organismos
Regionais Territoric Feaerat ae
ROraima
Abre o crédito suiue-:
-mentar de eis 170. DOe. 000, em rctorço a dotações orçamenumas ao
vigente eaerctczo.
-r-.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o a.rtigo
87, número I, da Constituição Federal
€ da eutortaacao contida no artigo 13,
da Lei' nv 4.900, de 10 de dezembro de
1955, decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Gabinete do
Ministro Extraordinário para a Ooor,
denaçâo dos Organismos Regionais, o
érédito suplementar de Cr$ .. " ....
170.000.000 (cento e setenta 'milhões
de cruzeiros), em retõrço às seguintes dotações orçamentártas do Vigente
exercício:
4.01.02.07 - Administração do Território Federàl de- Roraima
'
3. O.O.O - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas ôe Custeio
3. 1. 1. O - Pessoal
3.1.1,1 - Pessoal Civil
01.00
Vencimentos e· vantagens
fixas
Despesas variáveis com
02.00
pessoal civil

crs
02.02 - Diárias
20.000.000
02.03 - Substãtutçôes ..
5.000.000
02.11 - Salário de pessoal temporário ... 145.000;000
Art. 2Q O crédito suplementar de
que trata o artigo anterior será, automaticamente, registrado e distribue
do ao Tesouro Nacional .
Art. 39 "í!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H, CASTELLo BRANCO

Octavio Bulhões
JOão Gonçalves de

souza

ATOS
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26

DE

DEZEMBRO DE 1966

Expede normas para eleições de representantes classistas nos órgãos
colegiados da previdência social e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constitutçâo, e
tendo em vista os arts. 10, 13, 20, 28
e 36 do. Decreto-lei n.c 72, de 21 de
novembro de 1966; e
Considerando que deverão entrar em
funcionamento, a partir de janeiro 'do
próximo ano, os novos órgãos colegiados da previdência social, íntegradoa
por representantes dos segurados e
das emprêsas, além, dos do ooverno,
Considerando a urgência da escolha dêsses representantes classistas e
a morosidade do sistema adotado- pelo
atual Regulamento-Geral da Previdência Social para essa elelçâo, que
exigem a adoção de medidas excepcionais que possibilitam sua conciliação;
Considerando que, 'em conseqüência,
independentemente dos trabalhos preparatórios da atualização do Regulamen to-Geral da Prevrdência Social, a
premência do tempo aconselha a adoção, em caráter transitório, de normas
que permitam simplificar e apressar
a realização das próximas eleíçôes .para os órgãos colegiados da prevídêncía social, de modo a-que, no menor
lapso de tempo, esteja integrada a representação classista dos ditos órgãos,
decreta:
Art. 1.9 Nas primeiras eleições a se~
rem realizadas para a escolha dos representantes classistas no Conselho
de Recursos da Previdência Social
(CRPS), no Conselho Fiscal do Instituto Nacional da Previdência Social
<CF) e
Juntas de Recursos da
Previdência Social (JRPS), serão, onservadas as disposições do presente
regulamento.
Art. 2.9 Para o CRPS, e o CF do
INPS, a escolha se fará em duas etapas, sendo a primeira, de caráter
preliminar, no âmbito das Confederações Nacionais das respectivas categorias, para a indicação de seus Delegados-eleitores, e a segunda, definitiva, realizada sob a imediata direção e supervisão do Diretor-Geral da

nas
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Departamento Nacional da" Prevídência Social' (DNPS) .
Art. 3.9 Os Delegados-eleitores das
Confederações Nacionais, em número
de três por Confederação Profissional,
e de quatro por Confederação Econômica, serão indicados pela maioria de
suas respectivas Dlretorías, dentre os
representantes das Federações filiadas.
§ 1.9 Em caso de empate, prevalecerá a indicação do Presidente da.
Confederação.
§ 2.9 Não poderá ser indicado mais
de um representante de Uma mesma
Federação.
art. 4.9 Da sessão da Diretoria cs, pecíalmente realizada, .Ientro de oito
ün dias, contados da publicação do
presente regulamente, para a indicação dos Delegados eleitores, será lavrada ata, em duas vias, subscrfts.s pe.:
los que dela tenham participado, uma
das quais será remetida, nas quarenta e oito (48) horas SUbseqüentes, ao
Gabinete do Diretor-Geral do DNPS,
ou ali entregue diretamente, mediante recibo, ou por meio de registro
postal.
Parágrafo único. Símultâneamente,
será entregue, a cada um dos índt'cados, ofício de apresentação ao Diretor-Geral do DNPS, que lhes servirá de credencial para a participação
na segunda etapa do processo eleitoral.
Art. 59 No. dia 16 de janeiro de
1967, no edíffcío-sede do Míntstérto
do Trabalho e Previdência Social, deverão comparecer os Delegados-eleitores à assembléia eleitoral.
§ 1.9 Os trabalhos serão presididos
-pelo Diretor-Geral do DNPS, ou Iunctonarto por êle especialmente desígnado para êssc fim, auxiliado por dois
secretários, prêvíamente designados
dentre funcionários do sistema. geral
da prevídêncla social.
§ 29 A assembléia dos representantes da categoria econômica .será lnstalada às nove (9)· horas do citado
dia, e a dos da categoria profissional
às quatorze (14) 'horas do mesmo dia.
§ 3,9 Os trabalhos começarão com
a verificação das credenciais dos Delegados-eleitores da respectiva categoria e prosseguirão caso a lista de presença acuse o comparecimento de,
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. pelo menos, dois terços do total, ou
§ 2.9 Se o total de sobrecartas ex
meia hora depois do Início, com qualceder do ,tJ.'iuner~de v.otantes, se~
quer número.·
.
anulada. a votaçao, repetindo-se· o
processo, coro tôdas as cautelaa,
§ 4.9 Em seguida, suspenderá o Presidente da Mesa os trabalhos por uma§ 3.9 Não serão computadas as cé~
hora, para que se proceda à escolha
dulas viciadas, emendadas ou eSCri~
e ao registro dos candidatos à retas a lápis, nem as que diferirem das
presentação no CRPS e no CF do
características indicadas no § 8.9 do
INPS, .nâo podendo figurar um mesart. 5/1.
mo nome para mais de um Conselho.
§ 4.9 Consíderar-se-á não escrito o
§ 5.'? Reiniciados os trabalhos, fará
nome que não corresponder a candíQ Presidente a leitura dos nomes dos
dato inscrito para concorrer ao res~
candidatos inscritos e procederá, em
pectívo Conselho, nem o que exceder
seguida, a chamada geral, para, a fase
do número limite fixado no § 7.9 do
da votação.
'
art. 5.9.
§ 6.9 A medida em que fôr sendo
§ 59 Havendo na mesma sobrecal'ta
chamado, cada Delegado-eleitor apomais de uma cédula para um mesmo
rã sua assinatura na lista dos votan ~
Conselho, computar-se-á uma delas
toa e passará para um compartímen ~
se iguais os nomes nelas inscritos, dó
to isolado, levando uma sobrecarta contrário, nenhuma será levada em
que o Presidente lhe entregará, por conta.
êle rubricada.
§ 69 Será computado o voto dado
a candidato quando, embora errônea...
§ 7/1 No- compartimento isolado, o
mente grafado, não possa haver dúDelegado-eleitor íntroduzlrá na sobrecerta uma cédula para a eleição ao vidas quanto à pessoa do votado;
CRPS e outra para o CF do INPS, lan§ '79 Se numa cédula aparecer o noçando antes na primeira .até dois (2)
me do candidato repetido, computarnomes de . candidatos, e na outra até
se-á apenas um voto.
quatro (4) nomes.
Art. 79 Finda a apuração, será pelo
§ 8.9 As cédulas serão obrigatória-o
Presidente proclamado o resultado,
mente em papel branco, do tamanho por ordem decrescente de votação
aproximado de 10x8 em., encimadas
obtida.
pelos dizeres: "Para o CRPS" e "Pa§ 19 Serão proclamados eleitos, cora o CF do INPS", respectivamente,
mo- membro efetivo, para' o CRPS, O
e não poderão conter qualquer inscrimais votado; e para- o CF do INPS, os
ção, sinal ou traço afore- os nomes dos
dois mais votados.
candidatos votados.
§ - 2Q Os _demais candidatos votados
§ 9.9 O Delegado-eleitor, depois de
para um c-outro órgão, respectívamenfechar a sobrecarta, introduzi-Ia-á na te constituirão a lista de suplentes, a
urna, depois que um dos secretários _ serem convocados nos casos previstos'
verificar, sem toca-la, se se trata da. na legislação especifica, obedecida a
mesma que lhe fôra entregue anteriorordem decrescente da votação apurada.
mente pelo Presidente da Mesa, - o
§ 39 Em caso de empate, terá prefequal, então, anotará na credencial. do
rência o mais idoso, confrontando-se o
eleitor a palavra: "votou" e' a rutmano; mês e dia do nascimento.
cará.
Art. 89 As condições exigidas do DeArt. 6.9 Concluída a votação, paslegado-eleitor para participar d.o Apr~
sará a Mesa a proceder a apuração,
cesso eleitoral serão, em tudo, ídêntícas ás estipuladas para as eleições
sob as vistas QOf.. . presentes.
.
sindicais em geral.
'§ 1.9 Um dos secretários irá abrmParáeraío único. Aos representantes
do as sobrecartas ao Presidente, o
das co'i;.federações da categoria econôqual, depois de conferir. seu total,
mica será, adnda.. exigida prova de re·
gularídade da situação para com a
delas retirará, uma a uma; as céduprevidência social, da emprêsa ou em...
las, verificará seu número, requisitos
prêsas a que pertença ou cuja dire '
extrínsecos e rotal .de nomes lançados
ção Integre.
em cada, e curará ao outro SecretaArt. 99 Concluída a apuração, pro ..
rio o que delas vàlidamente constar,
videnciará a Mesa ã lavratura de ata,
para efeito de computação.
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em duas vías, da qual deverão constar
os" incidentes porventura ocorridos durante -os trabalhos e que possam ter
alrruma ,relevância, bem assim os prote~tOG acaso lavrados por Delegadoseleitores. .
§ 1Q OS protestos, pala serem considéradOS, deverão ser ratífícados dentro das vinte e quatro (24) horas subSeqüentes, perante o Diretor-Geral do
DNPS 'epor escrtto-sob pena de serem tidos como inexistentes.
§ 2Q .trma, das vías da ata, accmpanhada de breve relatório, será pela
Mesa encaminhada, no primeiro dia
útil subseqüente às eleições, ao Diretor-Geral do DNPS.
Art.. 10. Depois de tomar conhecimento do relatório, da ata e dos protestos .ratífícadoa, o .Díretor-Geral do
DNPS proferirá decisão a respeito e
homolcgará, ou não, as eleições, corri
a proclamação de eleitos e suplentes.
§ 1. Q Da decisão homologatória 'd,o
Diretor-Geral do DNPS caberá' recurso por parte dos Delegados-eleitores credenciados, sem efeito suspensivo, para o Ministro do.Trabalho e
previdência Social, no prazo improrrogável de cinco (5) dias, contados da
hcmologação das eleições.
§ 2Q ss raaôea do recurso deverão
ser apresentadas por escrito, direta, mente' no Gabinete do Diretor-Geral
do DNPS, contra recibo.
§ 3Q Durante o prazo mencionado no
ij tv, permanecerá afixado no Gabinete
do Diretor-Geral do DNPS, para conhecunento dos interessados, o resultado das eleíções ve a integra do despacho que as homologar.
Art. 11. Na eleição a ser realizada
em 16 de janeiro de 19'67, poderão votar, masnâo serem votados, os Delegados-eleitores de
Oonfederaçôes
Profissionais que mantenham, atualmente, representantes efetivos no conselho Diretor do DNPS e ou no Conselho Superior da Prevídéncra Social,
e cujos mandatos foram resguardadas
na forma do art. 36 do Decreto-lei
nv 72, de 21 de novembro de 196-6.
. Parágrafo único. Não poderão igualmente ser votados os Delegados-eleitores de Confederações Profissionais que
já disponham' de representantes efetivos, ainda que eleitos originariamente.
como r-epresentantes de Federações
Nacionais hoje àquelas filiadas.
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Art. 12. As despesas decorrentes das
eleições, inclusive as de diárias e indenizações de salário, poderão ser an-tecipadas pelas Confederações e serao
oportunamente indenizadas pelo Pundo de Líquídez da Previdência Social,
com as cautelas de estilo.
§ 1Q Aos Delegados-eleitores que,
para participarem das eleições, tenham
de se· deslocar de seus respectivos domicilias, serão atribuídas cinco dIa nas,
de valor equivalente às que fazem jus
funcionários públicos federais do ntvel 22.
. § 2Q Além da indenização das uespe-

sas da viagem e as diárias, quando fôr
o caso, será abonada aos Delegadoseleitores que tenham participado das
eleições, a título. de indenização pela
perda dos-salários em razao na narta-.
cipação .nó processo elertoral, Importâncía- equivalente ao salário de cíncc
dias de trabalho, calculado pelas anotações constantes da carteira profissional, ou, em falta ou na ínexístêncía
desta, sôbre o valor do salárlo-mtnimo mais 'elevado vigente no país, à
época das mesmas eleições.
Art. 13. Os órgãos dêste Ministério
e os integrantes do sistema da previdência social deverão prestar tôda a
colaboração que fôr necessárta, inclusive fornecendo, no prazo de três
dias, as certidões que lhes caiba dar,
relacionadas com o processo eleitoral.
Art. 14: A posse dos' eleitos em 16
de janeiro de. 1967 será dada perante
o Diretor-Geral do DNPS, em data a
ser por êle marcada no próprio 'j espacho que homologar as eleições.
Parágrafo único. A requerimento do
interessado, poderá .ser concedida uma
prorrogação de trinta (30) dias para
tomar posse, mas a duração do man.d
. ato respectivo será, em qualquer caso, computada a contar, da data da
posse coletiva designada no despacho
homologatório.
Art. 15. Enquanto não forem eleitos os novos representantes classistas
para completar a composição do
CRPS, e até que os mesmos sejam
empossados, deverão ser convocadas,
para êsse fim, um suplente da categoria econômica e outro da profissional,
eleitos em 31 de agôsto de 1964, observada a ordem decrescente de votação.
Art. 16. Nas primeiras eleições a
serem. realizadas para a escolha doe
representantes classistas nas JRPS,'

Continue aqui>
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serão observadas. no que couber, as
normas prescritas neste decreto.
§ 1Q Caberá .ao Diretor-Geral do
DNPS expedir as instruções para disciplinar' as eleições para as JRPS.
§ 2Q Durante o primeiro semestre de
19067, haverá apenas uma Junta em

representantes
dentes.

classístas

correspori~

Art. 17. 45. dúvidas-e omissões Por.
ventura verífícadas na execução dêste
decreto serão decididas pelo Diretor~

Geral do DNPS.

Art. 18. astc decreto entrará em. Vi

gos na data de sua publicação, revo:

cada capital de Estado.
§ 39 Vencido o prazo estabelecido no
parágrafo anterior, poderá o rxretor-

Geral do DNPS, por proposta motiva-

da do' 1NP8, autorizar a criação e instalação de novas Juntas, em localidades por êle especificamente determmadas, e prover a respeito 'da eleição cos

DECRETO N.9 59.876 -

gadas as disposições em contrário,
Brasilia, 26 de" "dezembro de 1966'
14'59 dá Independência e 789 da Re:
pública.
H. CASTELLO BRANCO

L. G. do Nascimento e Silva,

DE 27 DE DEZEMBRO DE,1966

Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito §uplementar de
.
Cr$ 1.278.834.000 (hum bilhão, duzentos e setenta e oito milhões, citecentos e trinta e quatro mil crueesrce.i

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Art. 87, inciso I, da constituição Federal e da autorização contida no Art.
13 da Lei ne 4.900, de '10 de dezembro de 1965, combinado com o disposto
nos Artigos 79, item I, 42 e 43 da Lei nv 4.320, de 17 da março de 1964,

decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Educação e cultura, o crédito su...
píementar de Cr$ 1.278.834.000. (hum bilhão. duzentos e setenta e oito
milhões, oitocentos e trinta e quatro mil cruzeiros), como refôrço às dotações constantes da LeI nv 4.9\10, de 10 de novembro de 1965, que estima'
a receita e fi.{{a a despesa da União, para o exercício ünanceíro de 1966.
sob a seguinte classificação:
4.06.01 -

GABINETE DO MINISTRO
Cr$

3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O.O - Despesas. de Custeio
3.1.1. O '- Pessoal
3.1.1.1 -' Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
4.06.02 -

SEÇAO DE

SEGURANÇ~NAClONAL

3.2.0.0 -" Transferências Correntes
3.2.5.0 - Balárfo-famílía
01.00 - Pessoal Civil
4,06.03 -

85.000.000

..

120.000

CONSELHO FEDERAL DE .EDUCAÇAO

3.0.0.0 - Despesas correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 ~ Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - vencimentos e Vantagens Fíxas
o

45.000.000
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4.00.04 -

CONSELHO NACIONAL DE DESPORTOS

3.0.0.0- Despesas Correntes
3.1.0.0 -Desp'esas de Custeio
3.1.1.0 .:...- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 --" Vencimentos e Vantagens Fixas
4.00.05 -

CONSELHO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

Despesas Correntes
-Despesas de Custeio
- Pessoal
- Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.0.0 ---:- Transferências Correntes
3.2.5.0 - 'Salárto-famílía
'
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1

3.000.000

-

01..00 -

Pessoal-Civil

4.00.07 3.0.0.0 -

3.1.0.0 3.1.1.0 3.1.1.1 -

'

COMISSAo NACIONAL DO LIVRODIDATíco

.

1.800.000

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO óRGAOS
DEPENDENTES

3.Ó:O.O ...;,-. Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas -de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 :- Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e vantagens Fixas.........
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 ---.:. Salário-família
01.00 - Pessoal Civil
" ..•....,..........
4.00.12 -

1.000.000

100.000

.

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas,
4.00.10 -

.

980.914.000

2.500.000

DIRETORIA DO ENSINO COMERCIAL

3:0.0.0 3.1. O:O 3.1.1. O 3.1.-1.1 -

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas..........
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 ~ Salário-família
01.00 - Pessoal Civil .
4.00.13 -

46.000.000

4.500.000

DIRETORIA DO ENSINO INDUSTRIAL

3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 '- Salárfo-famtlía
01.00 - Pessoal Civil

.

500.000
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4.06.16 .: DIRETORIA DO ENSINO SUPERIOR
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salárto-família
01.00 - Pessoal Civil."........•....•.. 0·0......

4.06.18 -

DIRETORIA DO PATRIMóNIO HISTóRICO
ARTíSTICO NACIONAL

3.2.0.0 -

Transferências Correntes

, 3.2..5.0 -

Salário-familia
01.00 - Pessoal Civil..

4.06.20 -

200.00.

•

"0...

200.00Q

SERVIÇOS DE ESTATíSTICA DA EDUCAÇAO
E CULTURA

3.0.0.0, -- Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio

3.1.1.0 -- Pessoal

~

.

3.1.1.1 -

Pessoal. Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas ••......
4.06.23 - INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT·
3. O.O.O - Despesas Corrente!
3.1.0.0 -- Despesas de Custeio

12.000.000

3.1.1.0 -- Pessoal
3.1.1.1 -. Pessoal Civil

01.00 - Vencimentos e Vantagens FixM
3.2.0.0 -- 'r'ransrerênctaa Correntes
3.2.5.0 -- Salário-família
01.00 - Pessoal Civil

65.000.000

;.

.

4.06.26 - INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO
3.2. O'. O - Transferências Correntes'
3:2.5.0 - Salárío-famífia
01.00 - Pessoal Civil ... '-.,' .'.....
4.06.28 -

3,0.0.0 3.1.0.0 3.1.1. O 3.1.1.1 -

2.500,.003

800.000

BIBLIOTECA NACIONAL

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal

r'eseoarowu
01.00 -

Vencimentos e Vantagens Fixas

4.06.30 - OBSERVATóRIO NACIONAL
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-familia
01.00' - Pessoal.Civil .•••...•..................
4.06.33 -

10.000.001

200.006

MuSEU NACIONAL DE BELAS ARTES

3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O.O - Despesas de Custeio
3. 1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Pixae ...

6.500.009
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4.06.46 -

COLÉGIO PEDRO II -

EXTERNATO

02.00 - Despesas -vartãvets com Pessoal Civil
11) • Salário de Pessoal Temporário .ütens I e 11
do Art. 3.9 do Decreto nv 50.314 de. 4-3-31)

11.000.000

SOM A
; •• ,....•...... 1.278.834.0CO
Art. 29 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo,
gadas as disposições em contrário.
.
Brastlía, 27 de dezembro de·1966; 1459 da Independência e 789 da Re-

pública.
H. CASTEL~O BRANCO

Octavio Bulhões
Raymundo Moniz de Arq,gão

DECRETO

N9

·59.877 - DE
1966

27 DE

DEgKMBRQ DE

Retifica o enqiuuiramento dos cargos,
/1mções e .emoreaoe do Hospital fios
Servidores do zetaao, tendo em vista o processo nl? UB-32.1966 da co-.
missão de Classificação de Cargos.
O Presidente da República.. usando
das atribuições que lhe confere 013,1'sigo 87, item r, da Conatdtuiçâo Feéeral, e- tendo em vista o disposto no
artigo 48 da Lei nv ? 780," de 12 de julho de 1960, declara:

Art. 19 Fica retificado o Quadro de
Pessoal, Parte Permanente, a que se
refere o artigo 19 do Decreto número
i1.340, de 28 de outubro de 1961, que
dispõe sôbre o enquadramento dos
cargos. funções e empregos do Hospital dos Servidores do Estado, para o
efeito de inclusão e exclusão de cargOB nas séries de classe de Agente
~ocial, Código P-1.901.10.A e 12.B e
Assistente Social, Código TC-1.301l7.A e l8.B.
~t. 21,1 Para efeito do que dispõe
• artigo anterior, ficam retificados
QS enquadramentos naquelas sérias de elasses e as relações nominais que os
acompanham, na forma dos anexos
'que fazem 'parte integrante dêste" De-

ereto.
Art. 39 Os efeitos da retificação a
que se refere êste decreto prevalecerão a partir -de 11,1 de julho de 1960.

Art. 4° lts.te decreto entrará em yigor na data de sua pubhcaçâo; revogaôas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1966~
1459 da Independência e 789 da Repú-:
blica.
'
H., CASTELLQ BRANCO
L. G. do Nascimento e Silva
Os anexos a que se refere o art. 29 ,
inclusive .a relação nominal, foram.
publicados no D. O. de 29-1Z-€S.

DECRETO N9 59.878 DEZEMBRO_DE'

DE

27,

DE

1966

Retifica as relações nominais aprovadas pelo Decreto n Ç 55.443, de I.i
de janeiro de 1965.

o Presidente da República, tendo
em vista o que consta do processo número CCC/GB-92-65, da Comissão de
Olassincaçâo de Cargos, resolve retificar as relações nominais, anexas .ao
enquadramento dos cargos, funções I
empregos do Quadro de Pessoal doMInIstério do Trabalho e Previdência
SOCIal, aprovado pelo Decreto número
55.443, de
de janeiro de 1965, para
o fim de declarar que:
Onde se lê:
"Série de Classes: Oficial de Adõ

ministração

Código: AF-201.l2.A
403 Cargos tõüvagos)

353 -

Referência base:

. grt. Carmo Fortes"

490
353 - Referência base:
97. Lauro Fortes".

"Série de Classes: Oficial de Ad·
ministração

arasina, 27 de dezembro de 1966-

1~5Q

da Independência e 789 da Re:

nuonca.

Código: AF-2Vl.12.A

H. CASTELLO BRANCO

403 cargos (50 vagos)

L. G. do Nascimento e Silva

DECRETO NQ 59.879 Altera

DE

27

DE DEZEMBRO DE

1966

o orçamento do Instituto de Previdência e Assistência aos

Servido~es

do Estado

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, irem I. da Constituição, nos termos do artigo 107 da Lei no 1-.320
de 1", de março de 1964. e de acôrdo com o disposto no Decreto n Q54.397:
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de

janeiro de 1965. decreta:
Art. lQ Fica alterado, conforme o quadro anexo, o orçamento para. o
exercício de 1966, do Instituto de Previdência e Assistência aos servidores
do Estado, autarquia rederal wínculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, aprovado pelo Decreto n\l 58.791, de.l1 de julho de Ul66.
Art. 211 .tste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1966; 145\1 da Independência 7-811 da República.
H. CASTELLO BRANCO

L. G. do Nascimento e Silva
o anexo a que se refere o art. 19 fotpubltcado no D.O. de 29...12..,66.

DECRETO NÇ 59.880 - DE 27 DE
DEZEMBItQ DE 1966

:nxa

normas sôbre a execuçao· do arçamento Geral da União para 1967,
etispôe sobre os orçamentos amatuicoe e dâ outras providências.

O Presidente da Repúblíca.. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87; item I da Constituição e tendo em
vista os artigos '8\1 e 9\1 da Lei número
5.189, de 8 doe dezembro de 1966, de-:
ereta:
Art. 1\1 As despesas inscritas no
Orçamento Geral da União para o
exercício fínanceíro de 1967 serão' realizadas de conformidade com os. orçamentos analíticos de que trata o artigo 8\1 e parágrafos, bem como o
artígo 911 da Lei nc 5.189, de 8 de de-'

zembro de 1966, regulamentados por
êste decreto.
ArL 211 Os orçamentos analttícos
constítuir-se-âo de quadros discriminativos da, despesa, .organizados para
cada unidade orçamentária, segundo
modêlo anexo, e obedecerão à ctessífícaçãoipor .eategortas .econômicas fixacas na Lei nv 4.320, de 17 de março de 1964, bem como ao desdobramento que acompanha os anexos 2 a
4 do mencionado Orçamento Geral.
§ 1Q O primeiro orçamento analítico do exercício de 1967 será lançado
na coluna «sítuação atual" do modêlo
anexo.

°

§ 2Q Sempre que houver alteração
co orçamento analítico, lançar-se-â
na coluna "situação atual" aquêle que
estiver sendo modificado e na coluna
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«situação nova" o que deverá entrar
em vigor.
Art. 3'" A aplicação das dotações
classificadas como Servíçoa em Regime de Programação Especial será feita de conformidade com os, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades Constantes dos anexos 2 a 4,
jndepenoentemente de pormenortzação
no orçamento analítico a que se rere,
re o presente _decreto.
Art. 4'" Haverá um orçamento anaIítdoo para cada Ministério ou órgão
diretamente subordinado à Presídênela da República, que será aprovado
mediante portaria do respectivo Ministro ou dirigente e publicado obrigatõrfamente no Diário onaci.
Parágrafo único. O orçamento anaIítíco a que se -refere êste artigo, do
qual uma via se destinará ao 'I'rtbuna],
de Contas. da Ulllão para o fim Indícado no artigo 8"', parágrafos 2'" e 39 ,
da Lei no 5.189., de 8 de' dezembro de
1966, será organizado no prazo de ,10
(dez) dias a contar da publicação õo
"Orçamento Geral da União para o
exercício de 1967.

Art. 5'" A elaboração dos orçamen,
tos analíticos competirá aos órgãos
Centrais de orçamento dos Ministérios
e as Unidades equivalentes dos órgãos
díretamente subordinados à Presidência da República.
Parágrafo único. Os orçamentos
analíticos serão organizados sob a
forma de: anexas e considerados partes integrantes dos respectivos atos de
aprovação.
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Art. 79 Á Divisão de Orçamento e
Organização do DASP caberá dirimir
as dúvidas que lhe forem apresentadas pelos órgãos Centrais de. administração orçamentária, sôbre a elaboraçâo dos orçamentos analíticos.

Art. 8'" As alterações de que trata
o artigo 9'" da mencionada Lei deverão ser solicitadas pelos Ministérios
interessados e serão aprovadas por
decreto do Poder Executivo, ouvidos
Os Ministros da Fazenda e Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica.
Parágrafo único. As exposições de
motivos, que encaminharem as solteitaçôes- de alteração, conterão quadros
explicativos que demonstrem a manutençâo 00 total da Despesa por
Subanexo e os limites máximas para
cada elemento da Despesa.
Art. 9Q Após a aprovação presidencial, as alterações introduzidas no Orçamento-Programa de cada unidade
orçamentária serão publíoadas no Dtár
rio Ojicial da União.
Art. 10. As normas constantes nes,

te decreto aplicar-se-ao, no que cou-

ber, às entidades autárquicas e paraestatais rerericas no Decreto no 54.397,
de 9 de outubro de 1964.
Art. 11. O crédíto : especial a que
se refere o art.. 37 do Decreto-lei nú'mero 81, de 21 de dezembro de 1966,
somente será aberto e utilizado após
esgotadas as dotações orçamentárias
referentes ao exercício de 1967, destínadas ao pagamento dos vencimentos
e vantagens correspondentes aopesArt. 6Q No decurso do exercícío ' 5001 civil e militar com o reajustamento previsto no referido Decretofinanceiro, até o dia. 31 de outubro,
lei.
poderá haver alteração dos orçamentos analíticos, obedecidos os Iímítes
Art. 12. ~ste decreto entrará em
máximos dos recursos para cada Elevigor na data de sua publicação, revomento de Despesa e considerados o
gadas as disposições em contrário.
comportamento da execução orçaBrasília, 27 de .dezembro de 1966;
mentária e o desenvolvimento dos
1459 da Independência e 789 da. Repúprogramas de trabalho.
blica.
Parágrafo único. Será obrigatória
H. CASTELLQ BRANCO
21.' integral republícaçâo no Diário 011,eiaZ, dentro do prazo fixado neste ar,
Octavio Bulhões
t.ígo, da discriminação do elemento
Roberto campos
alterado.

MODElLO A QUE SE REFERE O DECRETO N'

.............................. ,
(CÓDIGO -

.

-t:!'>IDADE ORÇAMENTÁRIA)

I1

Dotação

Categoria

sítuação Atual

II
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I,

,

01.00

OI
05
02.00

OI
02

I

I
I

'i

Despesas de Custeio

01.00
10.00

Pessoal
Pessoal cuni

\j

Vencimentos e vantagens fixas
I Vencimentos. . ..... o.' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • •
I Gratífrcaçáo de função
.
I Despesas variáveis com pessoal ciVil

! Ajuda de Custo
I Diárias . .
I

I
I

I
I

Despesas Correntes

I

I

,I

'I

II

, "

3.1.2.0

1. 000)

Especificação da Despesa

Econômica

3.0.0.0

rc-s

I

\ Total dó Elemento 3.1.1. O

.

.
.

Material-de Consumo

Anímaía dcstínedos a estudos e preparação de
produtos,
,
.
Matérias-primas e produtos manufaturadas ou
semímanufaturados destinados a qualquer
transformação . .
',' .
I
Totlttl do znementc 3. 1.2. O
.

I

I
I

-,-

situação Nova

I

I

·3.1.3.0

II

I
I
I
I
I
3.2.0.0

3.2.5.0

()

o

::J

!:!:
::J

C

rn
!li

.o
c

v

02.00

I
01.00

I
II

Total do Elemento 3.1.3.0

Total õas Despesas, de Custeio

'

.

;

.

Transferências Correntes

Salário-família
I
I Pessoal Civil . . ................•..............

II

I

I

bagagens . . .'

I

Total do Elemento 3.2.5.0

.

Total das Transferências Correntes ...

I'

I
I
I
I
4.0.0.0
I
4.1.0.0
I
4.1.2.0
I
I
I
I
4.1.4.0 . I

i
II

I

II

I

I
I
I
I
I

8'erv1ÇOS de Terceiros
I
I Passagens, transporte .de pessoas e de suas

I

Total das Despesas Correntes

I

I

-.

Despesas de Capital

Investimentos
I Servíços em Regime de Programação Especial

I

1)
2)

;

.
.

Material Permanente
10.0U

Outros materiais de uso duradouro
Total do Elemento 4.1.4. O

'Total dos Investimentos

,

;

.

Total das Despesas de Capital .....•..
TOTAL GERAL

\

494
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DECRETO Nll 59.881 -

DE

27

DE DEZEMBRO DE

1966

Altera o orçamento da Comissão Nacional de Bnerçia Nuclear

O Presidente da República, usando da atríbuiçào que lhe -confers ()
arngo 87, item I, da Constituição, nos têrmos do artigo 107 da Lei nv 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto nc 54 397
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de
d~
janeiro de 196,5, decreta:

ii

Art. 19 Fica alterado, conforme, o quadro anexo, o orçamento para o
exerctcío de 1966, da Comissão' Nacional de Energia Nuclear, autarquia.
federal vinculada à Presidência da Repúbífca, aprovado pelo' Decreto número 57.931, de 9 de ,março de 1965.
Art. 2Q êstc decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro- de 1966; 1459 da. Independência e 789 da República.
H; CASTELLO BRANco
Roberto Campos

o anexo a quese refere o art. lo foi publicado no D.O. de 29-12-66.

DECRETO N9 59: 882 -

DE

27 DE

DEZEMBRO DE 1966

\Abre ao Ministério das Relações EXM
tenores o ereano suplementar de
crs 30.000..000, em retorço li âotação orçamentária que especifica.
O presidente" da República, usando
da autonzação contida no artigo 13,
'da Lei nc 4.900, de 10 de dezembro
'de 1965, e tendo ouvido o Tribunar ,de
'contes. nos termos do artigo 92, do
eceguiamento Gerai de Contabilidade
PUblIca, decreta:
~ Art.
19 Fica aberto ao Mini.stério
(la"" Relaçoes Exteriores ° crédito. suptementar de .Crg 30.00.0.000 (trmta
mnnóes de cruzeíros) , à dotação constante da ctassitícação orçamentária:
I 4. ia. W MInIstério das Relações

nxtenores

4.1::3.01 -

secretaria de Estado

l..Aaendo B)

3:0.0.0 - Despesas correntes
-- Transferências Correntes

3.~,O.0

3. ~.1. O
3.2.1.2 -

SUbvenções Sociais
Instituições Federais- --.:..

(Adendo B)
2) Centro Latino-Americano de
Pesquisas em Cíêncíaa Sociais.
Art. 29 O presente decreto enrcara
em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
araeuia, 27 de dezembro de 1966;'
145° da Independência e 78Q da ne-

pubtíca..

H, CASTELLQ BRANCO"

Juracy Magalhães
Octávio Bulhões
DECRETO N9 59.883 -

DE

27 ,OE"

DEZEMBRO DE 1966

};uprime cargo extinto.

o Presidente da República, usando
da atrtbuicáo que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição F'eoerar. e 'nos. termos do artigo H'. aliTI.Q.a n, do Decreto-lei nv 3.195, de 14
de .abrtl de 1941, decreta:
Al't, te Fica suprimido um (1) cargo de Tesoureiro-Auxiliar, nível 18

ATOS
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tio Quadro rII - Parte Suplementar
do -Ministério da Viação e Obras PUplICas, vago em virtude da aposentadoria de José Cordeiro. Ayres, ccvendo a dotação correspondente ser Jeva(la u crédito da Conta-Corrente do
mesmo Quadro do referido Mír ístério.
Art. 29 f:ste decreto vigorará a parti;." da data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

.arasnía, 27 de dezembro de 1966;
1'1:;39 da jndependêncía e 739 da República.
'H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Tâvora

DECRETO

N9

59.884 ---.:. DE 27 DE
1966

. DEZEIVrBRO DE

Dispõe sôbre a arrecadaçáo âae- con ...

triouiçóes elo Instituto Nacional de
Previdência Social (lNPS) e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição, decreta:

495

de janeiro de 1967, independentemente de quaisquer formalidades adicionais.
Art. 39 Os saldos das Contas de
Arrecadação a que se refere o parágrafo único do art. 19, bem como os
recolhimentos efetuados diretamente
pelas Secretarias Especializadas do
INPS ou por outros quaisquer agentes
arrecadadores, serão depositados no
Banco do Brasil S. A. e por êste creditados em conta de movimento a ser
aberta em tôdas as suas Agências, sob
a denominação: "INPS - Conta de
Movimento' .
Art. 49 A partir de 19 de janeiro
de 1967. as contas bancárias atualmente 'existentes em nome dos Institutos de Aposentadoria e Pensões dos
Bancários, dos Comerciários, dos Em;
pregados em Transportes e Cargas, dos
Industriários, dos Marítimos e dos
Ferrovíártos e Empregados em ServiçosPúblicos, passarão a denominarse "Secretaria dos Bancários - Conta
de Movimento" e assim, sucessiva e
respectivamente, para 08 demais Instítutos.
§ 19 As novas contas a que se re.
fere êste artigo serão movimentadas
pelos Secretários Executivos. ou s.eus
substitutos, em conjunto com o Dtretal' da Tesouraria-Geral, ou seus substttutos. da respectiva Secretaria Espe.,
cialízada ,

Art. 19 A partir .de 19 de janeiro
~ 2<:1 Os saldos existentes em 31 de
de 1967,. a receita da Previdência Sodezembro de 1966 nas contas de movimento 60S Institutos referfdoa-neste
cial passará. a ser 'realízadavem nome
arbiao serão automàticamente creditado Instituto Nacional de Previdência
dos nas contas das Secretarias EspeSocial CINPS) e por êste contabili-- etalízadas abertas com a nova danozada.
minaçâo.
Parágrafo único. Tôda a receita
§ 39 As contas destinadas à manuarrecadada pela Previdência Social, a
tencâo dos órgãos locais subordinados
partir da data mencionada neste aràs 'Secretarias Especializadas contitigo, inclusive ao destinada a outras
nuarâo a ser movimentadas normalentidades ou fundos, será creditada
mente. com as adaptacões dec~ITen~es
em nome do INPS em "Conta de Ar:"
dêste artigo, quanto à denomtnaçao.
reeadação", a ser aberta nas Agências
Art. 59 As contas do INPS serão
do Banco do Brasil S. A. e dos demais estabelecimentos bancários arre..
movimentadas pelo respectivo Presicadadores das contribuições da Pre~
dente, ou seu substituto legal, em
vidência Social. '
conjunto com um dos Diretores ExeArt. 29 Os convênios celebrados pecutivos do 'mencionado Instituto.
lo atual Instituto de Aposentadoria e
Art. 69 As contribuições do "Fundo
Pensões dos Industriários com a rêde
de Assistência e Previdência do 'I'rabancária nacional, na forma da' Rebalhador Rural" continuarão a ser
solução nc 4, de 16 de julho de 1965.
creditadas na conta prevista no pará..
do Banco Central. da República do
grafo único do art. 159 da Lei núBrasil, passarão automàtícamente a
vigorar para o INPS, a partir de 19 mero 4.214, de 2 de março de 1963,
b
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com' as adaptações -decorrentes do artigo 49 dêste Decreto" quanto à denominação.
Art. 79

O Banco do Brasil S. A.

e os estabelecimentos bancários arrecadadores da receita, na forma da
Resolução no 4 do Banco Central da
.Repúbüca do Brasil, encaminharão,
decendialmente, ao órgão que lhes fór
indicado pelo INPS, juntamente com
os avisos de lançamentos e respectivos
documentos, comunicação do montante arrecadado pelo, Banco, naquele pe,
ríodo, e dos saldos das contas de mpVimento e de arrecadação existentes
no último dia útil do decêndio.
Art. 89 O presente Decreto entra
em vigor na data' de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 27 de dezembro de 1966;

1459 da Independência e 789 da República,
H. CASTELLO BRANCO

L. G. do Nascimento e Silva
OctáVio Bulhões

DECRETO N9 59.885 - DE 27
DEZEMBRO DE 1966

DE-

,Cria cargos necessários à implantação do Instituto Nacional de Preoiâéncia Social (lNPS) e dá outras
,providencias ..

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição ede
acôrdo com o disposto no art. 56, da
Lei nv 3.780, de 12 de julho de 1960.
e no Decreto-lei no 72, de 21 de novembro de 1966, decreta:
Art. 19 Até que seja instituído o
Quadro de Pessoal 'do Instituto Na;
cional de Previdênci9' Social- (INPS) ,
ficam criados, no rerenco Instituto,
.os seguintes cargos em comissão'
I - 1 Presidente do INPS, com os
vencimentos previstos no artigo 27

do Decreto-lei nc 72, de 21 .de nove(a.
brc de ~96€i;
II - 6 Secretárfos Executivos, stmbolo l-C, preYlSt.os no art. 32, § l';l,
do Decreto-lei CItado no item antenor;

In IV -

1 Diretor-Geral, símbolo l-C;
3 Diretores, símbolo 2~C,

Parágrafo úníco. Os cargos "críeõcs
nos ítens TI e IV dêste artigo serão
providos por ato do Presidente' do
INPS.

Art , 29 Enquanto não fôr aproVadoo Quadro .de Pessoal do INPS, o Pre..
sidente dêste poderá tomar as seguln..
tes medidas:
a) dar novas atribuições de êrrecão, chefia ou assessoramento a cergos em comíssâo e funções srurancadas . de íguàl natureza, atualmente
existentes nos Quadros de Pessoal dos
Institutos de, Aposentadoria e Pen.
sões:
b) colocar sob sua direta subordtnação, ou de uma das autoridades
enumeradas nos ítens III e IV do artigo -1Q, nem como deslocar de uma
para outra das Secretarias Especíalí,
zadas referidas no artigo 32 § 19,.do
Decreto-lei nv 72, de 21 de novembro
de 1966, os cargos e funções mencionados na letra anterior;
c) prover os cargos em eomíasâo e
as funções gratificadas que sejam
colocados sob sua direta subordinação
ou de uma das autoridades referídaa
na letra anterior.

Art. 3Q As atribuições especíaía con..
fe~'idas ao Diretor-Geral do DNPS
pelo Decreto no 59.119, de 24 de agõsto de 1966, cessarão a contar da posse
do Presidente <10 INPS.
Art. 4Q O Presidente do INPS será
substituído nas suas ausências e tm,
pedímentos eventuais pelo Diretor-Geral.
Art. 5Çl Os cargos criados por êste
Decreto serão consideradoscautomãticamente extintos a partir da data
da .aprovaçâo do Quadro de pessoal-o
do INPS.

ATOS
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Art. _6:\! note decreto entra-rá em vt- "go 9.9 do Decreto' n.s 48.921. de 8 de
setembro 'de 1960, sendo 2 (dois) cogorná data de sua publicação, revomo Técnico 'de
Laboratório, código
ga<ias as disposições em eontrano.
P-1601-12.A e 2 (dois) como LaboráBrasília, 27 de dezembro .de 1966; torista,código P-1602-8.A.
145Q da Independência e 789 da ReArt. 2.\! Fica alterada a relação nominal que' acompanhou o Decreto
pública'.
n.c 57.930, de 8 de março de 1966, a
fim de excluir os funcionários Tales
H. CASTEL-LO BRANCO
Costa Paíva, Marta Albernaz AmaL. -G. do Nascimento e Silva
rante Maria Heloisa de Miranda
Pauló Filho e Marta Prata Garcia
como ocupantes dos cargos de Auxiliar Técnico a que se -refere o arDecreto nc 59.886 ainda não - foi
tigo anterior, e
inclui-los, OS dois
primeiros, como ocupantes do cargo
publicado no Diário Oficial.
de Técnico de Laboratório, código
P-1601-12.A, e os dois últimos como
ocupantes do cargo de Laboratarista.
código P-1602-8.A, do Quadro de PesDECRETO N.9 59.887 - DE 28 DE .
soal, Parte Permanente, do citado
DEZEMBRO DE 1966
Ministério.
.art , 3.9 O órgão de pessoal com-"
Retifica o enquadramento dos cargos,
petente apostiíará os titulos dos serfunções' e empregos' do Ministério
vidores abrangidos por êste decreto,
da Educação e Cultura.
Art. 4.9 As vantagens financeiras
resultantes dêste decreto vigoram a
O Presidente da República, usando
, partir de 1.9 de julho de 1960, devenda atribuição que lhe confere o ardo o órgão de pessoal competente
tlgo 87, item r, da Oonstituíçao 'Feconsiderar que a funcionária Maria
deral, .e tendo em vista o que cons- Heloisa de Miranda Paulo Filho foi
nomeada para vutrocargo em 28 de
ta' do proc. n.c 1.338, de 1965, da Cojaneiro de 1961 e a funcionária
missão de Classificação de Cargos,
Marta Prata Garcia solicitou exoneração do serviço público em 30 de
decreta:
junho de 1966.,
Art. 1.9 Fica alterado o Decreto
Art. 5.9 ~ste decreto entrará em
n.v 57.930, de 8 p'e março de 1966,
vigor na data da sua publicação, repara o efeito de excluir do Quadro de
Pessoal, Parte 'Suplementar, do Mí- . vogadas as disposições em contrário.
-nístérlo da Educação e Cultura, 4
Brasília, 28 de dezembro de 19B'}:
(quatro) cargos não enquadrados de
145.9 da Independência e 78.9 da ReAuxiliar Técnico, vencimentos ors
pública.
'
9.750, e inclui-los na Parte PermaH.
CASTELLO
BRANCO
nente do mesmo Quadro e Ministério,
de acôrdo com o que dispõe o arttRaymundo Moniz de Aragão

'DECRETO NSS9. 888

-

DE

28

DE DEZEMBRO DE

lS66

Fixa .a distribuição em cada Arma e em caàa iôeto, das funções c;erats
dos ojic~ais do EXército, a 'Dzgo1'ai a varur de 24 de dezembro de 1966.

O Presidente da' República usando da atríbuíção que lhe contere o
artígo.B't, Inciso I da Constituição Federal e tendo em vista o parágrnto 15'
do artago 36 da Lei n.c 4.448, de 2·& de outubro de 1964. decreta:
Art. r,c São os efetivos globais das Armas atualmente em vigor,
.dístríbuídoa em cada Arma e em cada pôsto pelas funções gerais (QEM.G
e QSG) e pelas funções privativas da seguinte forma:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Pôsto

Infantaria .
·.......I
Cavalaria.
.:..... ·1
Artilharia . . ..... . .. I
Engenharia . . ....... I
, Infantarra .
I
·· .... ··i
I Có.valarín -. . ..... ···1

Coronel

Tenente
Coronel

I
I
I
I
I
I
I

Major

Capltâo

\
I
I
I

1.9 Tenente

2.9 Tenente

Armas

I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I

)

Artilharia . . ........

I

Engenharia . . ....... 1
Infantaria . . . . . . . . . [
Cavalaria. , · . . . . . . . I
Artilharia .
· . . . . . . .I
Engenharia . . ; ...... J
Infantaria . . ....... -1
Cavalaria .
·.......I
Artilharia . . .. , ...... I
Engenharia . . .. . .. 1
Comunicações . . .... I
Material Bélico ....... I
Infantaria . . ".... ~ .. 1
Cavalaria .
..... ,I
Artilharia . . ...•... ·1

Engenharia . . ' ....... I

Comunicações . ', .... [
Material Bélico' .... . . . I
Infantaria . . ........ j
Cavalaria . . .. ' ..... I
Artilharia . ...... I
Eng enharta .
.... ..I
Comunicações .
... I
Material Bélico ....... i

Funções Gerais

e

(QElMG

QSGJ

91
42
87
14
19,5
120
121

-

265
145- .
241
13
278
·82
252
90

-

5

-

108

-4

70
121
130
57
113
38
50
61

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

Funções

privativas

39
25
22
20
87
40
65
37
263
100
168
150
635
270
464
253
16

-

560
189
284
127

-

--

I

I

I

I

I
I
I
I
I
I

i

I
I
I
I
I
I

....

ce

Efetivo
previsto por
pôstc

340

665

~

'"

8

1.345-

'lj

o

~

..

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

"
~
n

_-~

2.345

q

~
1.463

I
I
I
I Variável (Lei núI mero 2.391, de ·7 de
janeiro de 1955).
I
I
I
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Art. 2,'1 aste decreto entrará em vigor a partir de 24 de dezembro
de H){;6.

Brasília, 28 de dezembro de 1966, 1459 da Independência e 789 da

República.
H.

CA8'n':LLo

BRAN_CO

Ademar de QueiTOz

Decretos ns. 59.889 a 59.893 ainda
não foram publicados no Diário Oficial.

Brasília,

presidência da República. Abre o crédito especial de Cr$
110.')50.924
(cento e dez milhões, cinqüenta nw,
novecentos e vinte e quatro cruzeiros). autorizado pela Lei nr;> 5.059,
de i9 de julho de 1966, 'a favor do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística.

o Presidente da República, usando.
das atribuições que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição
Federal, da autorização .contida no
artigo 10 da Lei 5 059, de 19 de julho
de 1966, e ouvido o Tribunal de Contas da União, como preceitua o artigo 93 do Regulamento Gerar de Contebilidade Pública, decreta:
Art. 19 li: aberto à Presidência da
República, o crédito especial de, Cr$
110.050.924 (cento e dez milhões,
cinqüenta mil, novecentos e vinte e
quatro cruzeiros) a favor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para atender a despesas com
o aumento de vencimentos, a que faz
JUS, em face dos novos níveis de salário-mínimo fixados pelo Decrete
nv 53.578, de 21 de fevereiro de 1964,
o pessoal do Serviço Nacional de Recenseamento, admitido pela legislação trabalhista.
.
Art .. 21l O crédito de que trata o
presente Decreto será registrado pelo
Tribunal de Contas e dístríbuídc ao
'Tesouro Nacional.
Art. 39 aete Decreto' entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4Q Revogam~se as disposições
em contrário.

de--aezenibrode 1966;
e 7811 da Re-

pública.
H.

DECRETO N9 59.894 - DE 29 DE
DEZEMBRO DE 1966

29

1459 da Independência

CAsTELLO

BRANCO

Octavio Bulhões
João Gonçalves de Souza
DECRETO NIl 59.895 DEZEllrIBRO DE

DE

29

DBl

1966

Abre ao Ministério da Aeronâutic,1, o
crédito suplementar de Cr$
.
6.463.940.078 (sets bilhões, quatrocentos e sessenta e três 'J11.,21hôes,
novecentos e quarenta mü, setenta
e oito cruzeirOs).

O Presidente da República, usando
da atribuição que. lhe confere o artigo - 87, item I. da. Constituição Federal e da autorização contida. no artigo 13, da Lei '1 9 4.900, de 10 de dezembro de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aberto, no Ministério
da Aeronáutica, o crédito suplementar de Cr$ 6.463.940.078 (seis bilhões,
quatrocentos e sessenta e três milhões, novecentos e quarenta mil, setenta e oito cruzeiros), para refôrço
da seguinte dotação crcamentàna do
vigente exerctcío:
4.04.00 - Ministério da Aeronáutica
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1 0.0 - Investimentos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1.3.5 - Aeronaves.
Art. 2.9 aste Decreto entrará. em 9)M
gor na data de sua publtcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1966;
1459 da Independência e 7811 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Octavio Bulhões
Eduardo Gomes

Decretos ns. 59.896 fi; 59.898 ainda
não .roram publicados no Diário Ojicia/.
.
.
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-DECRETO N"9

59.899 -

DE

30

DE' DEZEMBRO DE

1966

Altera o orçamento .âo Banco' Nacional da Habitação, aprovado pelo De.
ereto n'? 59.351, de4 de Outubro de 1966

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere c
art. 87, Item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei no 4.320
de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto nv 54.39'/

'de 9 de outubro de 19-64, alterado. pelos de ns. 55.534 e 55:535, de 11 d~

decreta;
Art. rc Fica' alterado, conforme o quadro anexo, o orçamento- para o
exerorcto de lD6?, aprovado pelo Decreto nc 59·.351, de 4 de outubro de

j-:>.n<Ji:ro de 1965;

1966, do Banco Nacional da Habitação, Autarquia Federal vinculada 'ao

Mtmstérto da- Fazenda..
Art. 2Q11:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo..
gadas as disposições em contrário.
.
Brasília, 30 de dezembro de 1966; 1459 da Independência e 78Q da
Repúbüca.

Hc CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões
Rob~rto"

Campos

o anexo-a que

se refere o art. 1° foi publicado no

D.a.

de3D-12-66.

de mora de 12% (doze por cento) e
atnoa.. ao- término de cada exerciCi~
do valor resultante da :..tplicaç&o do
índice de correção monetána sôbre a
Regulamenta o Decreto-lei n.c 57; de
18 de novem"tYro de 1936 e dá outras
soma de tõdas as parcelas em débito
respondendo o resiiecnvc conmounue'
providências .
à época. pelo montante devido.
'
o Presidente _da República, usando
Art. 3.9 Enquanto nâo i"~r iniciada'
das atribuições que lhe confere o aroi cobrança judicial, os débitos instigo 87 inciso I da Constittnçào Fecritos e a Dívida Ativa, com exceção
deral, decreta:
dos que tenham sido objeto de recurso
<W 3.'? conselho de Contribuintes, serão
Art. 1.9 Os débitos doa contrtbuíntes
incluidos, pelo total, na guia de arrerelativos ao Impôsto sôbre fi propriedade Territorial Rural (ITR), à TaXa .cadaçâo do ITR dos exercícios subseqüentes, para Jíquídação conjunta"
de Serviços Cadastrais e às multas por
do montante.
atraso de pagamento no exercício de
sua arrecadação, -não líqindadoa "ao
Parágrafo único. Os contrfbtnntea
serão notificados do débito de exertérmino do último prazo de cobrança
cicio anterior e dos tributos a pagar
estabelecido, -serão, a seguir, conforme
no exercício, na rorme. estaoerccm., no
o disposto no art. 1.9 do oecreto-Iet
art. 10 do Decreto-lei n.c 57, de 18 de
n.ç 57, de ia.tf.es. inscritos em Divida
novembro de 19ii-6.
Ativa, acrescidos de multa de 20%
(vinte por cento) sôbre- o global.
Art. 4.9 A Taxa de eervtcos cacastrais.. a que se refere o c;rt. 5.0 do
Art. 2,9 A Divida Ativa não" liquiDecfeto-Ieí
n.9 57. de 18.11.1966, será
dada até 31 de dezembro do exercic.o
incluída na guia devarrecadaçao do
de sua inscrição ou seja, o exercícto
ITR, incidindo sôbre avnesma, todas
imediato ao do lançamento dos trtas cominações Iegáís previstas para
butos devidos, e até a mesma data de
cada um dos -exercícios subseqüentes, ITR.
será acrescida, anualmente, da multa
Art. 5.9 Salve determinação em conde 20% (vinte por cento), dos juros
trário do lERA, o Certificado de Ca"DECRETO N.9 59.900 - nn 30 DE
IlIEZEMBRO DE 1965
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dastro emitido' num exercício, {'('TI;"
li - Certidão de transcrição
do
.forme o disposto no parágrafo r' ~~o xmovel, fornecida pelo cartório de 1'eart. 5.':' do Decreto-lei n.c 5'1, de 1;1
gfstro de imóveis competente:
de novembro de 19"66, terá validade até' ....., lU -Certidão do inteiro' teor dos
31 'de dezembr.o do exercício sezum;c.. ':\~~~~;tL~,~t,a~,~ i~/~~i~~~~~~~C'~m~~~;~\~~'U;:~WJ'
9
Art. 6. Todo e qualquer requeri
c~_:i-"j!.'iojte~g".'-,1".-<-'~'~ ~.J:;"<l' Q~ .t'(;s.'N~
menta de alteração dos dados cons,
tantes das declaraçôes de Pl'Opl'ied2.o(;'.5;
.;".7.L1CUCaS; .",:~,
j;"~
d
IV - :21'0-1'11 do mandato da dírepod~rá ser atendido me' íante o simtorta em. exercício;
plee exame da documentação comp..o.
I
j.
.
batoria que, obrigatoriamente, deverá
V - Prova do regu ar uncicnaacompanhar a solicitação.
menta da entidade, em atendimento
à sua finalidade e veracidade
dos
§ .1.9 O Instituto Brasileiro de Reincisos I a III do artigo 7/; dêste nerorma Agráría (lBRA) 'reserva-se o
ereto fornecida por atestado do Juiz
direito de, a qualquer tempo, proceder
de Direito da Comarca, Promotor PÚailigênCla e verüfcação tocais e, se
blíco, Coletor Federal ou Estadual da
constatada a ormssâo dolosa de dado
respectiva [urtsdíçâo ou prcrerso do
fundamental que. possa interferir nu
Município, em que se situe Q íinóvel ,
ca,racterização do imóvel ou a falaidade dos elementos ínformatavos, secao
§ 1.9 Os requisitos deste artigo serão
retificados os dados cadastrais, 11renovados anualmente, até ,) dia 31
eundo sujeito o 'infrator às cornínações
de dezembro.
'
§ 2.9 sempre que rôr feita qualquer
legais referidas no parágrafo :3,9 do
art. 48 da Lei n.c 4.504, de 30 de
alteração nos estatutos, regulamentos
novembro de 1964.
ou compromissos das entidades -regts§. 2.9 A aceitação do requernnento
bradas, deverá ser feita comuntcaçao
de alteração somente será considerado,
2'-0 IBRA.
para os etettos cadastrais ou trnautaArt. 9.9 Terá seu registro cancelado
rios. a partir do exercício seguinte ao
e perderá a isenção a entádaâe:
da data do deferimento.'
I - Que falte ao' cumprímentc do
Art. 7. 9 A isenção do ITR prevista
disposto nos artigos 7,9 e 8.9' dêste
nu art.9Y, inciso IV, letra "c", da
Decreto;
Lei 5.172, de 25.JO.19Q6, cerá couceli _ Que infrinja qualquer dispodída desde que os partidos poütacos
etção da Lei 5.172, de 25 de outubro
e as instituições de educação ou de
d
96assistência socíal comprovem que o
e 1 6;
Imóvel rural constitui seu patrimônio
ILI - cujo funcionamento tenha
e que essas entidades observem OS, sesofrido solução de contanuídade.
guíntes requisitos:
'Parágrafo único. .No caso previsto
I - Não distribuam qualquer parno .íncíso III dêste -arttgo, restabelecela de seu patrimônio ou de suas eido o funcionamento da entidade, porendas, a título de lucro ou partdcíderá esta requerer a renovação do repação no seu resultado;
gístro para fins de isenção.
II - Apliquem, integralmente, no
Art. 10. Para efeito do disposto
País 08 seus recursos na manutenção
no art. 7.9 do Decreto-lei n.v "57 de
dos seus objetivos institucionais;
18,11.19-66,.0 contribuinte deverá apreTIl _ Mantenham escrrturaçào de
sentar plantar do imóvel, Iocaüeando
as áreas com florestas ou matas de
suas receitas e despesas em livros represervação permanente, essím detívestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão.
nídas pelos arts. 29 e '39 da Lei número 4,771, de 15.9.1965, e memortar
Art.· 8.\1 Os' partidos pOl1tlCOS e as
descritivo do imóvel caracterrzando as
"entidades de educação ou ce assísáreas de exploração agrícola, pecuarfa
têncía social, para gozarem dadsenou agrccindustriaj, bem como, aa áreas
çâo referida no artigo 7,9 supracitado,
inaproveitadas porv-entura existentes.
delve~ão dirigir requerrmento ao lERdA.
Art. 11. Para efeito do disposto no
80 Icítando o seu registro P. [untan o 'art. 8.9 õ.oDecreto-lei :1.957, de 18
de novembro de 1966, o contrniutnte
os seguintes elementos:
I - Recibo de entrega (la declaradeverá apresentar planta, com a locação de propriedade;
lização das áreas de exploração 'nu-

Continue aqui>
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neraf o respectivo registro no De- lt'
partamento Nacional de produção Mi;;

neral do Mímsteno de iVlIn.ts e b'ner~t
la, o decreto de lavra"""e a Just~t:tE;1.

• ,-"

>.,

liifà~la;ii;â's;';!~l}

-

.

{jç",deste al'tl!?O _ deverar, (',ailstar

m, ,do Registro de lmovBIS pa'

'N~ ~... "
~·A,,·:,,~.~§'

..for ae J-r}:P

'~,'';~;'';'');:~:,. _',~

~~Q:S dados enumerados hOS In..

'o da transcrrção idas 0;;'Wltuias::
•

2.9 No caso de desmembramento
'~i~,ara rms da anexação prevista. r:..c pa-

, _.:\~;~í'ágl·;:fO, 2.9. do artigo 11 lia Decreto..

" . _ .~:.;~:~n-.}et: n._~ 57,. ríe. 18.11.1966, as eserituras

. ';:,:: ~_' ,,::-,," ,"'~J"'( __;-~'!;'P:;'~1~t"f1 d~,verao"con.slgllar e:il:preSS&llente fi:'sta
Art. 012. para efeito, do 'dlspo~tono",-' -Clrç1.U1stançl~s e', tal fato, t,amb~m le~

Art. 9· do Decreto-:l~l n!?·,.57,de 18
de n0.vem~ro de 1966, OCOl1tJ:l~Yj.}llte
devera apresentar planta -do> tnrocer
aprovada pela Prereítura . 'do M1.U1i~
czpio, localizando as áreas conetrurdas
ou projetadas com edificações, as suas
ínstataçoes e as áreas nao cunweoes
necessarras ao seu tuncionamento.
Estas plantas. assinadas cor PXO!l&'::lO~
nal habíhtado. serão acompannadas de
relatório jusuncauo a não utnízação
das áreas sem construção.
Art. 13. para efeito do disposto
no Art. 14, do Decreto-lei '1,9 5(, de
18.11.1966, o imóvel situado na zona
rural pertencente a pessoa física ou
jurídica será considerado como "sitio
de recreio", quando:
_
_.
. I .- Sl;!a produção nao seja comercialízada:
.
_.
.
.II - Sua area nao seJa SUDenor a
do módulo para exploração não certnida da zona típica em que estiver
localizado;
lU ~ Tenha edificação e seu uso
seja reconhecido para a -destlnaçâo de
que trata êste artago .
.
.
A r.
t 14. Para aplicação do disposto
no art.' 14 do Decreto-lei nc ·57, aOS
ímóveís situados fora da zona urbana
e cadastrados como imóveis rurais, as
Prefeituras submeterão obrígatortamente ao exame e aprovação do lB-RA,
a comprovação e caractertzacao destes
imóveis como "sitias de recreio", eonforme exigido no artigo anterior para'
ser dada baixa no cadastro -do IBRA.
. ' "
A!t. )5. Para ~el1201' contrõle .da
aphcaçâo ~e ~ue díspôe o art. }1 do
De~re~~:>-lel n.· 57, de 18.1~ 19ti~, os
CaI tortos de N'l:?tas
d~ve~ao
fazer
cOl~star das escrtturaa pubucas os ~egutntes dados ~onsta~te!l 10 oernncado ~e ca~astro do Imóvel parcelado
ou alienado:
I - Número do ímóvet:
TI ~ Area em hectares;
liI - Número de módulos:
IV - Fração mínima de pareeíamenta.

vadc a registro no Cartório de Re-

gístro de Imóveis competente.

_Art. 16. A contribuição ao Institutll
Nacional de Desenvolvimento Agrr"rio
'de que trata o art. 3.9 do [)~Cl.·etO-iet'
n.c 57. dp. 18.11.19ô6, será lllelUIda
na guia d a arrecadação do ITR para
sua liquidação conjunta, t'icando -sua
cobrança sujeita aos mesmos prazos
e cominações legais previstas na tegfsíaçáo do ITR.
Art. 17. Dos editais previstos no
art. 10 do Decreto-lei n.c 57, de 18
de novembro de 1966, constará a referêncía sumária aos ímóveís, sem
individualizá-los ou caracterizá-los e
somente a indicação dos mesmos por
Estados ou por grupos de Municínios '
'em que se-localizem, marcando-se ~com
antecedência míníma de 60 (sessentaj
.
.. .
dias, o prazo de cobrança dos tríbutos.
Parágrafo-único. FiCa a cargo das
Prefeituras Municipais a attxaçac de
cópias dos edíta.s nas respectivas sedes e demais providências de dívulgação.
'
Art. 1'8. O parágt afc 4.1 do artigo.
28, do Decreto n.c 56.792, de 26 de setembro de 19-65 fica alterado .~ passa a

ter a seguinte redação: - veríftcada
na declaração de propriedade do Jmóvel rural, que o número de famílias
morando no ímóveíé inferior a uma
para cada 4 módulos. ou' quando o
número total de pessoas morando no
imóvel 161' inferior a uma .)01' módulo,
considera-se, para cálculo do fator
habitação e saneamento e fator cducação, o número de módulos da propriedade como sendo o número míntmó
de pessoas a serem aplicados nos c~ílculoa. Quando o número de pessoas
declarado e o número de pessoas conaíderado na forma dêste a-trgo, ror
inferior a 25, os fatôrea veferídos não
serão calculados, prevalecendo para os
mesmos os valores mais la voraveis no
sentido de redução do coeücíente de.
condições sociais.
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Art. 19. O parágrafo 3,9 do art. 29,
DECRETO N'1 59.90;4 - DE 30 DE
do Decreto' 56.792, de 26 ..'3.J.955 fica
DEZEMBRO DE 1966
, alterado e passa e-ter a seguinte re-.
dação: - Se não ocorrer a explotaçâc
Abre ao Ministério da Educacão e
de qualquer dos produtos basicos, ou,
- Cultura ,0(. crédito suplementar de.
ocorrendo, não houver íntcrmacao de ..... ~Crs 5.700.000 (csaco munõee e sequalquer dos dados necessartos ao
tvcentoe mil omeeirosv, destinado
cálculo do fator de rendimento agríao Instituto- Beniam~n'_ constant.
cola _referido no inciso V do Decreto
ri.v 56.792 de 26.8.1965, será admitido
o Presidente da República usando
para êste fator o valor que se estadas atribuições que lhe confere o AIbelecer, resultante da correspondência
tígo 87; inciso I, da oonstítutçâo
Federal e usando da autorização con..
em tabela, entre o produto do fator
renda bruta pelo fator ínvesumento
tida no artigo 13 da Lei nc 4.900, de
e" as .notas de rendimento agrícola.
10 de dezembro de 1965, combinado
com o disposto nos artigos 7~, item
Esta tabela será aprovada em InsX, 42 e 43 da Lei nc 4.320, de 17 de
trução Especial a ser baixada na forma do parágrafo 1.9 do arb. 20 do
março de 1964, decreta:
Decreto 56.792, de 26.8.19135.
.
Art. 19 Fica. aberto ao Ministério
da Educação e Cultura, o crédito -su§ 1.9 Para .cálculo do produto, aos
plementar na importância total de
valores referidos neste arttgo, atrrbuir-se-á - o valor mínimo igual a 1 01'85.700.000 (cinco milhões e sete(hum).
.
centos mil cruzeiros), como rerõrco às
dotações constantes da Lei número
§ 2.9 Para o' cálculo do rator doe
4.900, de 10 de dezembro de 1965, que
renda bruta, não serão eonstrterados,
estima a receita e fixa a despesa da
sem a devida comprovação, valores de " união para o exercício fínenceíro de
produçàr, perdida superiores a 10%
1966, sob a seguinte classificação:
(dez por cento) do valor total da pro4.06.23 - Instituto Benjamin COIl&dução efetiva.
tant
Art. 20. Fica revogado o art. 42'
3.0~0.0 Despesas correntes
do Decreto n.c 56.79'2, de 26..g. 1965.
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
Art. 21. O presente decreto entrará
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
em vigor na data de sua puolícaçâo,
04 ..001 - Jlumlnação etc>
.
revogadas as disposições em centráors 5.0DO.000
rio.
09.00 - Serviços de Comunicações
Brasília, 30 de dezembro de 1966;
etc. ors 700.000
145'1 da Independência e 789 da República.
Art. 2 9 astc decreto entrará em Ti..
gor na data de sua publicação, revo-H. CASTELLO BRANCO
gadas 9.S disposições em contrário.
Octavio Bulnões
Roberto Campos

Decretos ns. 59.901 a 59.903 ainda
não foram publicados no Diário Olicia!.

Brasília, 30 de dezembro de 1966;
1450 da Independência e 78Q da Re-

pública.
H. CASTELLO BRANCo
octaoi« Bulhões

Raymunclo Moniz de Aragão

APENSO
No "Apenso" dos volumes da "Coleção das Leis" figuram:
I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, foram publicados no "Diário Oficial" átê o último dia útil
do trimestre ao qual corresponder o volume.
II - As retificações e reproduções publicadas durante o trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres. anteriores..

Página original em branco
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DECRETO NQ 51.372 -

DE

15

DE.

DEZEMBRO DE 1961

Dispõe sõb-e cargos, junções, vencimentos e salários do pessoal das
Émprêsas de Navegação Marítima e
Fluvial pertencentes ao Patrimômc
Nacional não íncuuao« no Decreto.
n Q 51.346, de 14 de novembro de
1961, e dá outras providências.

(Publicado no Diário Olicial -

I -

Seção

Parte I - de 22-12-61 e retificado no de 27-12-61)

Brasilia, 29 de outubro de 1964; 143tt
da Independência e 769 da República.
H. ,,CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekind

Retificação

Na pág. 11.311, 2()- coluna, na letra
."s" da parte referente a Cargos de
Provimento em Comíssâo, onde se lê:
g) "••• Chefe do escritório do Pôrto
(SP). Secretário do Superintendente

portuário; ... Leia-se:

guà, no Estado do Paraná, fi, prerro,
gativa mencionada na' alínea "d" 'do
artigo 513 da mesma Consclidaçâo,"
para o fim de colaborar com o Poder
Público, "como ôrgão: téentco-consultivo, no estudo e solução dos problemas
que se 'relacionam com os ínterêssea
econômicos e profissionais por êle
coordenados.

g)

•.•

Chefe

do Escritório do Pôrto (SPY; Secretá-

rro do
Superintendente Comercia.l;
Secretário do Superintendente Portuário; ...

DECRETO N9 54.687 -

DECRETO' NQ 54.966 -

DE

10 DE

NO~BRO DE 196~

Concede licença à Federação dos Empregados no Comércio do Estado de
sao paulo, eom sede -em São paulo,
para proTlJover a sua filiação à j'ederação Internacional dos Empregados e Técnicos.

o Presidente da República, atendendo ao que consta do proc. MTPS227 ~ 750-62 e· usando da faculdade que
Concede ao Centro do Comércio de
lhe é atribuída pelo art. 565 da OonCafé de Paranaguá a prerrogativa
solicaçâc das Leis do Trabalho, demenciotuuia na aumea d do artigo' cret-a;
513 da Consolidação das Leis uc.
Artigo único. E' concedida à FeTrabalho.
ceração dos Empregados no Comércio do Estado de Sâo Paulo, licença
o Presidente da República, tendo em paraiprorr-over
a sua filiação à Fevista o que consta do prcc , número
deraçâo Internacional dos Emprega..
M.T.LC 101.587-57 e usando da
dos e Técnicos.
"atribuição que lhe confere o artigo
559 da Consolidação das Leis do' TraBrasília.. 10 de novembro de 1064;
balho, aprovada pelo Decreto-lei nú143(1 da Independência e 7'0'.1 da Remero 5.452, de 19 de maío de 1943,
púbtlca,
decreta:
H" CASTELLO BRANCO
Artigo único. E' concedida ao Cen...
tro. do .Comércío de" Café de ParariaAntaldo "Sussekind
OUTUBRO

DE

1964

DE.29 DE

508
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DECRETO NQ 55.885 -

DE

31

DE MARÇO DE

1965

Mançta executar os Protocolos de Negociações Tarifárias realizados com
a Auetria, Austrália, Dinamarca, Estaàos Unidos da América, li'inlândfa,
Japao e Suécia, no Acôrdo Gerai de Tarifas Aduaneiras e Comércio
(GATT) :

(Publicado no Diário Oficial -

Seção I -

Parte I de 23-4':"65)

Retificação

Na pàgma -TIl? 3 ..930, na coluna "Alíquota que deve ser consolidada"
relativa ao item da tarifa 84.11.003, onde se lê: 30%, leia-se: 20%.
nutoa sudeste (90 04' SE); quinhentos
e sessenta e. nove metros (569 mr,
cinco graus e quarenta minutos suIce-retifica o Decreto n 9 48.317, de 20
doeste tM 40' SW); trezentos e sesde Junho de 1960
senta e nove metros (369 m) , .setenta
e três graus e trinta e seis minutos
O Presidente da República, usando nordeste (739 36' NE); quatrocentos
da atribuição que lhe confere o are oitenta e um metros e cinqüenta
tigo 87. nv I, da Constituição e nos
centímetros (481,50 m) , sessenta e
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 um graus e onze minutos nordeste
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
(619 11' NE); quinhentos e cinqüenta
decreta:
e cinco metros (555 m) , oitenta e três
Art. 19 Fica re-retiflcado o Decreto graus e onze minutos sudeste (839 11'
nc 48~317, de 20 de junho de 1960, SE) ; dois mil cento e vinte e seis
retificado pelo Decreto nv 54.406, de
metros (2.126 m) , trinta .e sete graus
i« de outubro de 1964, que passa a
e trinta e seis minutos nordeste (379
ter a seguinte redação: Fica autorr36' NE); trezentos e setenta e dois
metros (372 mj, treze graus e vinte
zado 'o cidadão brasileiro, Antônio
e oito minutos nordeste (139 28' NE).
Pacífico Homem Júnior a lavrar minério de ferro, em terrenos de pro- Esta autorização é .outorgada medianpriedade da Companhia Siderúrgica te as condições constantes do parágrafo úníco do' art. 28 do Código de
Nacional, no lugar denominado Retiro das Almas, distrito de Miguel
Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas
Burnier, munícípío de Ouro Prêto, Esalíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não
tado. de Minas Gerais, numa área de
quatrocentos e noventa e oito hectaexpressamente mencionadas neste deres (498 ha) , delimitada .por um pocreto.
lígono irregular que tem um vértice
Art .. 2Q'A presente re-retíficaçâo
na confluência dos córregos das Alde decreto mão fica sujeita ao págamas e do Monjolo e os, lados, a par- menta da taxa prevista pelo Código
tir dêsse vértice, os seguintes comprt- . de Minas e será transcrito no livro
mentes e rumos-verdadeíros: cento e
próprio de Registro das Autortzaçõea
noventa e quatro metros e cinqüenta de Lavra.
centímetros (194,50 m) , sessenta e
Art.,39 Revogam-se às disposições
oito graus e cinqüenta 'minutos suem contrário.
doeste (689 50' SW); mil cento-e :'if:"Brasília, 26 de abril de 1965; 144'l
tenta e sete metros u . 177 m) , sesda Independência e 779 da República.
senta e nove graus e sete minutos
H. CASTELLO BRANCO.
noroeste (699 07' NW); oitocentos e
Mauro Thibau.
sessenta e .um metros (861 m) , sessenta e nove graus e quarent~ e oito
minutos sudoeste (699 48' SW); noveDECRETO NQ 56.051 - DE 2'6 »a
centos e onze metros .(911 m) , oitenta
ABRIL DE 1965
-graus e quarenta e quatro minutos
Autoriza
o
Govêrno do Estado do
sudoeste (809 44' SW); seiscentos. e
Páraná a pesquisar água mineral.
cinco metros e cinqüenta centímeno município de Guaraqnunxi, Estros (605,50 m) , quatorze graus e vintado do Paraná.
te e cinco minutos sudeste (l49 25'
SE); mil e setenta e sete metros
O presidente da República, usando
(1.077 m) , nove graus e quatro mída atribuição que lhe confere o arDECRETO No 56.043 -

ABRIL DE 1965

ns 26

DE

5D9

ATOS DO. PODER ,ExECUTIVO

tigo 87, nc I, da Constituição e nos
térmos do Decreto-lei no 1.985,. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o GOVêlTIO
do Estado do Paraná a pesquisar
água mineral em terrenos de sua
propriedade no 1 u g a r denominado
santa Clara, dístrtto. de Condói, -nunícípio de Guarapuava, Estado do
paraná, numa área de vinte e três
hectares e três ares (23,93 ha) , deltmítada por um polígono Irregular,
que tem um vértice na desembocadura do Córrego Santa Clara no Rio
.rorõêo e os lados a partir dêsse vértíce, os seguintes comprimentos e ru. mos verdadeiros: trezentos e vinte e
cinco m e t r o s (325 m) , quarenta e
IlOV~ graus e quarenta e seis mtnutoa
. sudeste (49946' SE); duzentos e dez
metros e, vinte centímetros (210,20 nu.
vmte e oito graus e cinqüenta e cinco
minutos nordeste (28955' NE); crtenta e seis' .metros (86 m) , sessenta
graus e doze minutos noroeste (60 Ç12'
NW); ,cento e vinte e oito. metros
(128 m) , sessenta e sete graus e quln..
ze minutos noroeste (67915' NW); du.,
sentes e quatorze metros (214 m) , 01..
tenta e dois graus e vinte e cinco,
mmutos nordeste (82925'. NE~; novecentos e sessenta e sete metros e vín ..
te centímetros (98'7'20 m) , vinte grana
e trinta e dois minutos .noroeste
(20932' NW); quinhentos e quarenta
e ctnco metros e vinte oentímetrca
(545,20 m) , trinta e nove graus- e oito
mmutoa sudeste (39-908', SE); cento . e
trinta e cinco metros e sessenta cerro
trmetros (135'60 m) , quarenta e cinco
graus e dezesseis minutos sudeste
(4.5 9106' SE) •

.

Parágrafo único. A execução da
pres-ente autorização fica sujeita às
estipulações. do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51. '726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1/63, de 9 de janeiro de
19-63, da Comissão Nacional de gnergla _Nuclear.
ATt. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, não floa sujeito a pagamento da taxa prevista pelo artigo
17 do § 1~ do Código de Minas, ex v!
da Lei n? 31.519 de 30 de dezembro
de 1958' (Lei do gêlo) , e será válido
por dois (2) anos a contar da data
da transcrição no livro próprio de
Registro das Autorizações de Pesquisa.

ATt: 39 Revogam-se as' disposições
em contrárío.
Brasília, 26 de abril de 1965; 144~
da Independênóla e '77~ da Republlca ,
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.9 56.125 ABRn. DE

DE

27

DE

1965

Concede à Companhia de-Navegação
da Amazônia autorização -pora con.
tinuar a funcionar como emoréea
àe navegação àe cabotagem.

o Presidente da República, .usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição
Federal, e nos têrmos do Decretolei n.c 2.784, de 20 de novembro de
1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à Companhia de, Navegação da Amazônia,
com sede na cidade de Manaus, Estado do nmaaonas; autorizada a run,
cionar por fôrça dos Decretos Federais números 20,690, de' 28 de revereíro de 1946; 44.195, de. 28 de julho de 1958; 48.677, de 4 - de agôsto
de 1960, e 52.196, de 27 de junho de
1963, autorização para continuar a
funcionar como emprêsa de navegação e cabotagem, com a alteração es-,
tatutáría apresentada e com- o capital social elevado para Cr$ 367.500.000
(trezentos e sessenta e sete milhões
e quinhentos mil cruzeiros) cívioico
em 36'7.500 (trezentas e sessenta e
sete mil e quinhentas) ações ordinárias, nominativas, do valor unitário
de cr$ 1. 000 (hum mil cruzeiros),
distribuído com mais de 60% (sessen.,
ta por cento) em mãos de acionistas,
cidadãos brasileiros natos. consoante
resoluções adotadas em Assembléias
Gerais Extraordinárias, realizadas a
26 de outubro de 1963 e 9 de março de
1964, obrigando-se a mesma sociedade
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham
a vígorar, sõbre o objeto da _presente
autorização.
Brasília, 27 de abril de 1965; 144Q
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLü BRANCO
Daniel Faraco.

Continue aqui>
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DECRETO NÇI 56.460 JUNHO DE 1965

DE

14

DE

DECRETO N.9 58.436 .....:-

DE

17

DE

MAIO DE 1966

Declara de utilidade pública, p a r a
eleito de desapropriação em lavor
da UniVersidade ào Espirito· Santo,

imóvel que menciona.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição, e de

do

Outorga à Centrais Elétricas
Amazonas S. A. concessào para
triouir energia eíetrica:

dis~

(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte I - de ti de julho

de 1966).

acôrdo com o disposto no Decreto-IH

Retificação

no 3.365, de 21 de junho de 1941, ci-

Na página 7.398, no art. 1.'1, onde
se lê:
. .. Munícípío de (ilegível)
... - Leia-se:
Muníeípío d~
Itacoatiara, .,.

terado pela Lei no 2.786, de 21 de

maio de 1956, decreta:

Art. 19 Fica declarado de utilí-taôe
pública, para ürrs de desapropriação.

em favor da Universidade do Espicho
Santo, o imóvel situado na cidade de
Vitória, Espírito Santo, constituído da
área

de terreno

de 20.706,49-55 m2

(vinte mil setecentos e. 'seis metros
quadrados e quatro mil novecentos e
cinqüenta e cinco centímetros)., em
. .rucutuouara, e a respectiva casa de
estilo colonial nela edificada, conhecida por "Solar ou Chácara Montardím", já inscrita nos Livros do "pombo do Patrimônio Histórico e MUStico Nacional.
Art. 29 A Universidade do E~pírito
Santo fica autorizada a promover e
efetivar, com seus próprios recursos,
amigável ou judicialmente, a desapropriação dos bens referidos no arbígu
precedente.
Art. 39 aste decreto entrará em vigor na data de sua publlcacâo, ficando revogadas as disposições em
contrário.
Brasífía: 14 de ..junho de 1965; 1449

da Independência e 779 da Repúbtíca.
H.

CASTELLO BRANCO

Flávio Lacerda

DECRETo N9 58.321 MAIO

DE

DE 2 DE

1966

Autoriza o Departamento de Águas e
Energia Elétrica do. Estado de São
Paulo a construir sistemas de distribuição de energia elétrica.

(Publicado no Diário Oficial :- Se";
ção I - parte I - ue 17 de junho de
1966) .

'

Retitu.açaa
. Na página 6.515 no t arágrafo único do art. 29 onde se lê:
. _. prorrogados nos prazos que forem fixados pelo Mir..as e Energia.
Leia-se:
, ;. prorrogados pOI ato do Mmístro
das Minas e Energia.

DECRETO Nv 58.463 ,....MAIO DE 1966

DE;

17

DE

Outorga à Sociedade
Anônima àe
Eletrificação dI,,(, Paraíba concessâo
para distribuir energia elétrica.

(Publicado no D. O. - Seção I
Parte! - de 12~7-66)

-co

Retificação

Na página 7.647, em seguida ao
art. 39, onde se lê:
Art. 79 nste decreto entra em vigorará pelo prazo de 30 anos.
Leia-se:
Art. 49 A presente concessão vi~
gorará pelo prazo
de trinta (30)
anos.
~
DECRETO N9 58.587 -

DE

7

DE

JuNHo DE lS<êe

Aprova alterações
introduzidas nos
Estatutos da CJmpanhia de Seguros
Riachuelo, inclusive aumento
do
capztal social.

(Publicado no Diário Oficial de
14 de julho de 196$
Retificação

No textc da Ata e dos Estatutos
aprovados pelo Decreto em referência, publicado no D. O; (SI-PI) de
14 de julho de
1966, nas
fôlhas
7.774-75, na 31)0 coluna, 27~ linha, onde
se lê: mero.4.537 de 16 de julho de
1964; Leia-se: mero 4.357 de 16 de
Jqlho de 1964. Na 4.li- coluna 6.~ linha,
onde se lê: mo Ramos de Azevedo Paulo Feio - Leia-se: mo Ramos de
Azevedo- Abreu - Paulo Feio. Na 6ª'
coluna - 21.~ linha, onde se lê: Atas
das Resoluções da Diretoria" e
Leia-se: Atas das Reuniões da Díre-

torta", e

·DE.CRETO Nv 58.678 -

DE

21

Aprova. o Regula?J2en-"to para o

11

DE JUNHO DE

1966

Arsenal de Marinha do Rio ·de Janeiro"

(Publicado no Diário Oficial de 1 de julho de 1966 e retificado no de 7 de julho de 1966).
Retificaçãó
Re-iJuoli<",a~s~

o Organograma por ter saído com incorreções no DiárioOjici.a1 de 1 de julho de 1966 ..
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DECRETO. Nº 58.872, -

DE

20

Retificação

DE

JULHO DE 196>3

Outorga à Companhia Estadual de
Energia Elétrica do Rio Gruauie do
Sul concessão paTa distr,ibuir ener
. gia, etetrica,
w

(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte J -- de 26 de julho
de 1966).

DECRETO NQ

Na páAgl'na 8.357, no preâmbulo, ou~
de se le:
.
.. _ Decreto-lei nc 852, de ll1e no,
vembro de (ilegível> e
.
Leia-se:
... Decreto-lei nv 3,52, de I'l de no..
vembro de 1938 e

58.925~A, DE

27

DE JULHO DE

1966

Dispõe sôbre importações aoe produtos especificados no protocolo de .Ajuste
de complementação Sobre Prüduios da InaUstria Eletrônica e de Co ..

-munícaçoee Elétricas,
o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere 'o
art. 87, item I. da Constituição Federal,
Considerando qu~ o Tratado de Montevidéu, firmado em le de tevereirc de,19ôO e aprovado pelo Congresso Nacional por Decreto Legislativo
de 3 de fevereiro de 1001 prevê, em seu Artigo 15, o .estabeleclmento de
medidas destinadas a,;faci1üar a crescente integração e complementação das
economias dos Estados-Membros da Associação Latíno-Amertcana de Livre
Comércio, especialmente nó campo da produção industrial;
Considerando que para tal fim prevê, em seus Artigos 16 e 17 a celebração de ajustes de complementação por setores industriais, regulamentados pelas Resoluções 15 (I) I 16 (I), 48 (II)e 99 (IV) da Conferência
das Partes Contratantes;
,
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Uruguai firmaram em Montevidéu, em 2 de junho de 1966, Protocolo estabelecendo
um f' Ajuste de. cornplementaçâo sôbre Produtos da Indústria Eletrônica
e deCI)municações Elétricas", nos têrmos das dispostções acima citadas
e que deverá entrai em vigor em 30 de julho de 1966, decreta:
Art. 19 A partd- de 30 de julho de 1966, as importações dos produtos
especificados' no Protocolo anexo a êste Decreto, originárias do Uruguai,
do Ec!Ua-dor e ,do Paraguai, ficam sujeitas exclusivamente aos gravames
individualmente estipulados no anexo I, obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único.. Tratando-se .çh'. reduções de gravames destinadas a
formar a Zona. de Livre Comércio instituída pelo Tratado "de Montevideu e negociadas de acôrdo cem a Resolução 99 (IV) da Conferência
das Partes contratantes, o tratamento estabelecídc pelo citado Protocolo
é de aphcaçâo exclusiva aos produtos originários dos Estados-Membros daAssociação La-tino- Americana de Livre Comércio mencionados tio ArtigQ
anterior, não sendo extensivo a terceiros países, nem a outros paísesmembros da Associação, por aplícaçâo da cláusula da nação mais favorecida ou de dísposíções equivalentes.
Art. 2(1 Por Intermédio do Banco Central, do Conselho de Política
Aduaneira e da Diretoria de Rendas Aduaneiras, o Ministério da Fazenda
tomará. as providências necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.
Art. 39 A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC, criada
pelo necieto n Q 52·.0'87, de 31 de maio de 1963, acompanhará, através da.
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Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A., a -execução do
protocole anexo, sugerindo ao Govêrnc as medidas indispensáveis ao seu
Del cumprimento..
Art. 49 a presente Decreto entrará. em vigor a partir de 30 de julho
de 1966, ficando 'revogada- as disposições em contrário.
Brasília, 27 de julho de 1965;' 1459 da Independência e 73Qda Re-

pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhães
Octávio Bulhões
Protocolo de Ajuste de comoiementuçõo sôbre produtós da indústria eletrôníca c de comunicações elétricas

Os Plenípotencíátios signatários, devidamente autorizados pelos seus
Governos e cujos podêres encontrados em boa e devida forma, foram depositados na Secretaria do Comitê Executivo Permanente da Associação
Latino-Americana de Livre. Comércio, acordam em celebrar um .Ajuste
de Complementação de conformidade com os Artigos 15, 16 e 17 do Tratado de Montevidéu e da Resolução 99 (IV) da Conferência, o qual se
regerá pelas disposições do presente Protocolo.
Art. 1Q O setor industrial abrangido pelo presente ajuste compreende
os seguintes produtos, com as disposições correspondentes da NABA1;JALC:
NABALALC'- PRODU'I'O

. 28.45.0.02
85.14.1.02
85.18.1.01
85.18.1.02
85.18.1.99
85.18.1.99
65.18.2.<n

85.19.3.01
85.21.1.01
85.21.3.01
85.28.0.01
92.13.0.01

Art. 2Q
trlções que

entceto de potássio de grau eletrônico, para tubos de imagem

~:;:_f:~::\::o~té 8

polegadas;

Condensadores fixos, de cerâmica.
Condensadores fixos, de poliéster.
Condensadores fixos, de polistirol. (l) .
Condensadores de papel, de mais de 0,25 MF, especiais para
rádio e televisão.
condensadorec vartãveís e/ou ajustáveis, para rádío-frequêncía.
Reslstênclas não aquecedoras, de carvão.
Tubos de imagem para televisão.
Canhões para tubos de imagem para televisão.
Núcleos de pó de rerro,' e
Cápsulas ronoceptoras.
No Anexo .1 ao presente Ajuste, figuram os gravames e resvígorarâo, .em cada um- dos países participantes, para os pro-

O) A classificação definitiva dêste produto segundo a NABALALC
fica sujeita a revisão pela Comissão Assessora de Nomenclatura.
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dutos indicados no Artig). 19, sempre.e quando forem originários dos mesI
•
mos 0'1' do Equador e do Paraguai.
Art. 31? .Os produtc., a que se refere o Artigo 19 serão' considerados on,
signários da Zona quando-em sua .elaboração s~ uti,lizem, matertaís zOllais
salvo os que se díscríminam a seguir. que poderão ser extrazonaís:
_ Papal especial pura a jabrícaçâo de cones para, alto-falantes;

_
._
_
_

grrconato para condensadores cerâmicos;
óxidos para condensadores cerâmicos;
-rttanato, para condensadores cerâmicos;
Prata Coloidal para condensadores cerâmicos;
_ Fõlha de poliéster para condensadores de poliéster;
- Fôlha da polístdrol para condensadores de pollstdrol;'
Alumínio lammado ou trefílado, de pureza mínima de 99.8'7%, para
use- em condensadores de poliéster ou polístirol ;
-- óxido de níquel e carbonato de manganês, para condensadores;
- Alumínio Iamínado de pureza mínímc de 99,70%, para uso em
condensadores de papel;
- Alumínio Iam.nad.. ou treíflado para condensadores variáveis;
- Celulose especial para fabricação de cones para alto-falantes;
- Esferas de aço para condensadores variáveis;
Chapas ele ferro ou aço;
Papel de alta pureza para uso em condensadores de papel;
- Impregnante para .condensadores de pap~l;
- Díelétrico de polistirol para condensadores variáveis de fólio;
- F:ilamentos. de vidro grantado para resistência de 'carvão;
- Acetau de báríc para tubos de imagem para televisão;
- Grafita para uso interne (aquadag) em bulbos de vidro de tubos
de imagem para televisão;
, -:- Filamentos revestidos: conjuntos' de cátodos revestidos; grades; su, portes de vidro com fios de conexão fechados: espaçadores e fixadores de cátodos conectores, suportes multiformes e ilhóses para
Iabrtcação de canhões, para tubos de imagem para, televisão, monocromáticos.
- Bulbos de' vidro para tubos de imagem monocromáticos (somente por
um prazo de 18 meses a partir da data da assinatura do presente
Ajuste) ;
- Bastonetes de safira smtétíca- sem ponta, ou bastonetes de -díamante
sem ponta, para cápsulas rcncceptoras:
- Elementos cerâmicos para cápsulas Ionccaptoras, e

- Elementos de relutância variável para cápsulas fonocapboras ,
Os tubos de imagem para televisão em cores seguirão as normas de origem vigentes na Associação.
As chapes de ferrà ou aço, o. alumínio Iamínado ou trefilado para con-'
densadores variáveis, a celulose para fabricação de cones para alto-falantes,
Os .elementos cerâmicos e os elementos' de relutância variável para oapsutas
fonocaptoras, utilizados na elaboração dos produtos a que se refere o Artígc-
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I'?, poderão ser extrazonaís durante o primeiro ano de vigência do presente
ajuste. Posteriormente a essa data não poderão ser éxtraaonaís quando
existam condições normais de abastecimento e comercialização, dos referidos
materiais na Zona.
.

ltstes requisitos serão revisados anualmente pelas partes firmantes do
Ajuste, atendendo ao estabelecido na Associação em matéria de origem e
tendo especialmente em conta o disposto pelo artigo sétimo da Resolução
49 (II), no sentido de procurar a máxima utilização de fatores e outros e1e-mentos de produção zonal sempre que existam condições normais de abastecimento e comercialização.
.
Art. 49 Os produtos relacionados no Art. 1Q do presente protocolo deverão ser novos para gozar dos beneficios das desgravaçôes estabelecidas no
Anexo 1.:
Art. 59 As partes firmantes do Ajuste se comprometem a, realizar consultas entre elas, antes de assumir novos compromissos sôbre os produtos
indicados no Art. 19, que possam afetar a eficácia das margens de preferência derivadas das concessões estabelecidas no Anexo L '
Art. 69 O, presente Protocolo está aberto à adesão dasidemaís Partes
contratantes do Tratado de Montevidéu, de acôrdo com oà termos da Resolução 99 (TV).
Art. 79 Os Governos participantes porão o presente Ajuste em vigor em
seus respectivos países dentro de um prezo máximo de 30 dias, contados .a
partir da data. em que o Comitê declare sua compatibilidade com os objetivos
e princípios gerais do Tratado de Montevidéu. Se dentro dêsse prazo deBü
dias um dos dois 'Governos participantes não o tiver posto em vigor, o
mesmo -ficará suspenso.
Art. 89 'Os Governos participantes poderão, anualmente, ampliar as concessões outorgadas sôbre os produtos a que se refere o Art. F" para chegar
à eliminação total dos gravames e restrições que incidem sôbre os mencionados produtos no período a que se refere o Art.: 29 do Tratado de Montevidéu.
Art. 99 O presente Ajuste será válido' por três anos, podendo ser renevadc por períodos enuaís , Caso tenha sido subscrito entre os países membros da ALALC outro Ajuste mais amplo no setor da indústria eletrônica
e de comunicações elétricas que inclua os produtos do presente Ajuste e do
qual participe pelo menos um dos dois Governos signatários, êste Ajuste
caducará em um prazo de trinta: dias a contar da data da vigência do novo
acôrdo, mantendo-se em vigor as concessões negociadas por um período de
noventa días.
'Art. 10. .Para a celebração do acôrdo amplo a que se refere o Art. 9°,
as Partes. Contratantes que intervieram na negociação dêste Ajuste se
comprometem a continuar .as presentes . negociações, que iniciarão sua
segunda etapa em 15 de agôsto de 1966.
Em fé do que, os respectivos Plenipotenciários firmam o presente protocolo. Feito na cidade' de Montevidéu, aos dois dias do mês de junho do
ano de 1966, em um original nos idiomas espanhol e po-rtuguês, sendo ambos
textos igualmente válidas:
A Secretaria do Comitê. :E':<l:ecutivo Permanente da Associação LatinoAmericana de Livre Comércio será a depositária do presente protocolo, .do
qual enviará cópias devidamente autenticadas aos Governos participantes.
Pelo Govêrno da

República dos Estados Unidos do

Brasil:

..:.c....

João

Baptista Pinheiro,

Pelo Govêrno da República oriental do Uruguai. -

Carlos Ma. íccmero.

Direitos aduaneiros e gravames de efeitos equivalentes e restrições apUcadoi
à importação. dOS produtos incluídos no art. 1.0 do presente protocole
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DECRETO Nº 53. 926-A -

DE

27

DE JULHO DE

1966

Dispõe .sôbre importações dos produtos especificados no Protocolo de- Ajuste
de Ccmplementaçãc Sôbre Produtos da Indústria de Aparelhos Elétricos,
'Mecâmcos e Térmicos. de Uso Doméstico..

o

p~esidente

da República, usando

art. 87, Item r, da Constituição Federal,

da atribuição que lhe confere o

. Considerando que o Tratado de Montevidéu, firmado em 18 de fevererro de 19S0 e aprovado pelo. Congresso Nacional por Decreto Legislativo
de 3 _de fe.ve1'eiro de 1961 prevê, em seu Art. 15, o estabelecimento de medidas destinadas a facilitar a crescente integração e oomplementaçãovdas
economias dos Estados-Membros da Assocíacâo Latino-Americana de .Lívre
Comércio, especialmente no campo da produção Industrial;
Considerando que para. tal fim prevê, em seus Arts. 16 e 17 a celebração
de ajustes de complementação por setores índustrbais, regulamentados pelas
Resoluções 15 (1), 16 (I), 48 (TI) e 99 (IV) da Conferência das Partes
Contratantes;
,
Considerando que os Plenipotenciários do Br~sil e: do uruguai .fírmaram,
em- Montevidéu, em 2 de junho de 19€6, Protocolo estabelecendo _um
"Ajuste de Complementação .sôbre Produtos da Indústria de 4parelhos Elétricos, Mecânicos e Térmicos", nos têrmos das disposições _acima citadas e
que deverá entrar em vigor em 30 de julho de 196fi, decreta:
Art. 19 A partir de 30 de julho de 1966, as importações dos produtos
especificados no Protocolo anexo a êste Decreto, originárias do Uruguai
Equador e do Paraguai, ficam sujeitas exclusivamente aos gravames individualmente estipulados' no anexo I, obedecidas as cláusulas e condições
estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único. Tratando-se de reduções de gravames destinadas a formar a Zona de Livre Comércio instituída pelo Tratado de Montevidéu e
negociadas de acôrdo com a Resolução 99 (IV) da conferência das Partes
Contratantes, o tratamento estabelecido pelo citado protocolo é "de aplicação
exclusiva aos produtos originários dos Estados-Membros da Assccíacão
Latino-Americana de Livre Comércio, mencionados no Artigo anterior; não
sendo extensivo a terceiros países nem a outros países-membros da Associação, por aplicação da cláusula da nação mais favorecida ou de disposições
equivalentes.
,- ,
\
Art. 29 Por intermédio do.Banco central, do conselho de Política Adua- "
neira e da Diretoria de Rendas "Aduaneiras, o Ministério da Fazenda tomará
as providências necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.
Art. 39 A" Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto nc 52.087, de 31 de maio de lS.s3, acompanhará, através da. carteira
de Comércio Exterior do "Banco do Brasil S. A., a execução do protocolo
anexo, sugerindo ao Govêrno as medidas indispensáveis ao seu fiel cumprimento.
Art. 4 9 O presente Decreto entrará em vigor a partir de 30 de julho
de 1966, ficando revogadas as disposições em. contrário.
Brasília, 27 de julho de 19'56; 145° da Independência e 78º da República.
H. CASTELLO BRANCO

"
.:

Juracu Magalhães
Octávio Bulhões

Protocolo "de Ajuste de Complementação sóbre produtos da Indústria de
Aparelhos Elétricos, Mecânicos e T~rmicos, de uso Doméstico.

Os ,PlenipotBnciários signatários, devidamente autorizados pelos seus
Governos e cujos poderes encontrados em boa e devida forma, foram depositados 'na secretaria do Comitê Executivo Permanente da Associação
Latino-Americana de Livre comércio, acordam celebrar um Ajuste

ATOS

00' PODER EXECUTIVO

de Complementação de conformidade com OS Artigos 15, 1(:i e 17 do 'I'ratado de Montevidéu, e da Resolução 99 (IV) da Conferência, o qual se
regerá pelas disposições do presente Protocole.
Art, 1° O setor industrial, abrangida pelo presente ajuste compreende
os seguintes produtos com as posições correspondentes da NABALALC;
NABALALC -

PRODUTO'

73.36.1.99 Aquecedores de ambiente, não elétricos, para 'uso doméstico,
sem garrafa de gás.
73.36.8.99 Partes e peças para aquecedores de ambiente, não elétricos.
84.15.8.01 Guarrríçôes magnétacas para fecho de geladeiras, constituídas por
dois perfis encaixados um dentro do outro.
85.06.1.99 Liquidificadores, cuja única função seja. liquefazer, sem rüspcsitívos acessórios para outros fins.
.
85.06.1.99 Batedeiras elétricas, portáteis ou de mesa, cuja única runçao
seja bater, sem dispositivos acessórios para outros fins.
a5-. 06.8.01 Partes e peças para Iíquidíflcadores, cuja única função sej~
liquefazer, sem dispositivos acessórios para outros fins.
85.06.8.01' Partes e peças para batedeiras elétricas, portáteis ou de mesa,
cuja única função seja bater, sem dispositivos acessórios para
outros fins:
85.12.1.02 Aquecedores' de ambiente, elétricos, para uso doméstico.
85.12.1. 99' Aquecedores elétricos de água, por acumulação de pressão,
chamados termo-tanques, até 100 litros de capacidade.
85.12.1. 99 Secadores de cabelo, exclusrve os de uso profissional.
85.12.8.01 Partes e peças para aquecedores de ambiente, elétricos, de uso
doméstico.
35.12.8.01 Partes e peças para aquecedores elétricos de água, por acumulação de pressão, chamados termo-tanques, até 100_litros de
capacidade.
85.12.3.01 Partes' e peças para secadores de cabelo; excluslve os d,e uso
profissional.
Nota: Excluem-se das partes e peças acima mencionadas as manufaturas
de chapa de ferro ou aço, os motores elétricos, as porcas eparerusos.
Art. 29 No Anexo I ~,O presente Ajuste, figuram os gravames e restrições que vigorarào, em cada um dos países participantes, para os produtos indicados no Artigo 10, sempre e quando forem originários dos mes.
mos ou do Equador e de- Paraguai;
Art. 39 Os produtos a que s'e refere o Artigo li! serão considerados originários da Zona quando em sua elaboracâo se utilizem materiais zonaís
salvo os que se discriminam a seguir, que poderão ser extrazonais:
- Chapa de ferro ou aço;
- Chapa de aço-siltclo:
- Fios de aço-crome-níquel -para as resistências I aquecedoras dos aquecedores de ambiente, elétricos, aquecedores de água e secadores de
cabelo;
:..- Dispositivos de segurança, com corpo de liga de cobre, para contrôle de monóxido ou bióxido de carbono; para aquecedores de ambiente, não elétricos, de uso doméstico;
_ Políadípatos, ferrlte de bário e políetdleno clorossulfonado para as
,
guarnições magnéticas;
_ coletores pata os motores de liquidificadores, batedeiras e secadores
de cabelo;
_ Carvões para os motores Iiquifícadores, batedeiras e secadores de
cabelo;
- Rolamentos e suas partes para liquidífícadores, batedeiras e secadores
de cabelo;
- Barras de magnésio para aquecedores de água, e
_" Termostatos de disco e/ou de, vareta, para regular a temperatura
da água nos aquecedores elétricos, de uso doméstico.

ATOS .DO PODER ExECUTIVO
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As chapas de ferro- ou aço, as chapas de aço-silício e os carvões e coletores para motores de liquidificadores, batedeiras e secadores de cabelo,
utilizados na elaboração dos produtos a que se refere o Art. 19, poderão ser
extrazonais durante o primeiro ano de _vjgêncía do presente - Ajuste. Posteriormente a essa data não poderão ser extrazonaís quando existam condições normais de abastecimento e comercialização dos referidos materiais
na Zona.
ll.:stes requisitos serão revisados anualmente pelas Partes ftrmantes do
Ajuste atendendo ao estabelecido na Associação em matéria de 'origem e
tendo especialmente em conta o disposto pelo Artigo sétimo da Resolução 49
(TI), no sentido de procurar a máxima utilização de tatôres e outres elementos de produção zona-l sempre que existam condições normais de abastecimenta e comercíanzaçâo.
Art. 49 Os produtos relacionadcsno Art. 19 do presente protocolo deverão ser novos para gozarem dos beneficios das desgravacões estabelecidas
no Anexo r.
Art. 59 As partes fírmantes do Ajuste se comprometem a realizar consultas entre elas, antes de assumir novos compromissos sõbre os produtos
indicados no Art. 19, que possam afetar a eficácia das margens de preferência derivadas das coucessôas estabeleeídas no Anexo I.
Art. 69 O presente protocolo está aberto à adesão das d-emais Partes
Oontratantes do Tratado de Montevidéu, de acôrdo com os têrmos da Resolução 99, (IV).
Art. 79. Os Governos participantes porão o presente Ajuste em vigor
em seus respectivos países dentro de um prazo máximo de 30 dias, contado
a partir da data em que o comitê declare SUa computíbílidade com os objetivos e princípios gerais do Tratado de Montevidéu. Se dentro desse prazo
de 30 dias um dos dois Governos partícípantes não o tiver pôsto em vigor,
~
,
o mesmo ficará suspenso.
Art. 89 Os Governos participantes poderão, anualmente, ampliar. as
concessões outorgadas sôbre os produtos a que 'se refere 0- Art. 1<:>, para
chegar à _eliminação total dos gravames e 'restrições que incidem sôbre os
mencionados produtos no período a que se refere o Art. 29 do Tratado de
Montevidéu.
Art. 99 . Qu~a.lquer dos Governos participantes poderá denunciar o pre-:
sente Ajuste depois de 3 anos de participação no mesmo. Para êsse efeito
comunicará sua decisão MS demais Governos participantes pelo menos 30
dias antes do depósito do respectivo instrumento -de denúncia na sede do
Comitê Executivo Permanente da Associação Latíno-Americana de Livre
Comércio.
Art. 10. Formalizada a denúncia nos têrmos do Artigo anterior, os direitos -e obrigações estabelecidos no presente Ajuste cessarão para .o Govêrnc
denunciante transcorrido o prazo de 1 ano fi partir da data da denúncia.
Art. 11. Não obstante o disposto no Art. 99, o presente Ajuste poderá
ser denunciado por qualquer dós Governos participantes, quando, a juízo
dos mesmos, isso seja indispensável a fím de-permitir sua participação em
outro Ajuste de Complementação no setor da indústria de aparelhos elétricos,
mecânicos e térmicos de uso doméstico, do qual participe um. número maior
de países da Zona e compreenda um maior número de produtos incluindo
OS do presente Ajuste.
Em fé do que, os respectivos Plenipotenciários firmam o presente Protocolo. Feito na cidade de Montevidéu, aos dois dias do mês de junho do
ano 196·8, em um original nos idiomas espanhol e português, sendo ambos
Os textos igualmente válidos.
A Secretaria do Comitê Executivo Permanente da Associação LatinoAmericana de Livre Comércio será a, depcsttárta do presente protocolo, do
qual enviará cópias devidamente autentica-das aos Governos participantes.
Pelo Govêmo da República dos Estados Unidos do Brasil. _ João
Bcptíeta Pinheiro .

.Pelo Govêrno da República Oriental do tjruguaí . -

cano« Ma. Rcmero.

DU'eitos aduaneiros e gravames de efeitos equivalentes e reStriçõeS. aplicados à importação dos produtos .íuctuídos no art. 1.0.
do presente protocolo quando: provierem dos países pe.rtícípantes do: Ajuste de Complementação.
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DECRETO NQ 58.956 -

DE

I

'DE

AGÔSTQ DE 1986

Autoriza a Companhia Bstruuuü de
Energia Elétrica do Rio Grande dr;
sul a ampLiar suas -instaicçôes,

(Publicado no Diário Oficial Parte I - de 4-8-66).

Se-

ção I -

Retificação

Na págma 8.897, no preâmbulo, onde 'se lê:
· ._. art. (ilegível) inciso L, •••

Leia-se:
· . .art. 87, inciso .I, ...

tígo 87, item' 1, da constituição Fe_
deral, d-ecreta: .
Art , 1g Fica ?,prova~o. o RegUla..
m-ento que com este baixa, para eXe'cução da Lei nv 4.515, de 19 de de..
zembro de 196~, que dispõe sôbte a
Zona de proteção de A-eroportos.
Art. 2Q .1tste decreto entrará em
vigor na data de Sua publicação' revogâdas as .dísposiçôea em contrfurio.
Brasília, 12. de agôsto de 1966; 1459
da Independência e 789 da RepÚblica.
H.

CASTELLO .BRANCO

Eduardo Gomes

---,
DECRETO N9 59.033-A -

EXECUTIVO

DE

8

DE

AGÔSTQ DE 1966

Cria o GERAN ~ Grupo Especial
para Racionalização da, Agro-Indústria Canavieira do Nordeste.

(Publicado no Diário O tícícü çâo I - Parte I - de 2'9-9-66).

Se~

Retificação

Na pág. 11.285, 4:). coluna, art -. 69,

item VII. onde se-lê:
· .. financiamentos quanto
Leia-se:
· ", financiamentos junto ".
Nas mesmas página, coluna e àrt.,
no item VIII, ondêse lê:
· .. a concessão, por órgãos públicos de .ravores, incentivos á empreeudímentos ...•
Leia-se:
· .. a concessão, por órgãos públicos, de favores e incentivos a empreendimentos ...
Na p~g., 11.286. P coluna, art. 10,
onde se lê:
· .. disposto no Artigo 5'? e seus
Incisos, ...
Leía-se:
· .. disposto no Art. 61."' e seus .íncrsos, ...

Regulamento da Lei n 9 4.515-64 dispõe sôbre a zona àe Proteção aosAeródromos.
TÍTULo I

Introdução

Art. 1(] As propriedades
vizinhas.
aos aeródromos estão sujeitas a restrições especiais.
Parágrafo único. As restrições a
que 'se refere êste artigo 'são relativas.
ao aprovettamento das p-ropriedades
quanto a edificações,· instalações ou
culturas, 'que possam embaraçar o
pouso e decolagem de aeronaves.
TÍTULO II

Defíniçôee

ArL 20. Para efeito dêste Regulamento os têrmos abaixo terão os significados que se lhes seguem:
, 1 - Aeródromo ~. Tôda a área, de
terra, água ou flutuante destinada a
chegada, partida e movimento de aeronave, quer seja civil OU militar, pública ou privada. Quando o aeródromo possuir mstalações e facilidades
para apoio de operação de aeronaves e de embarque e, desembarque de
pessoas e cargas, tema o nome de AeDECRE"TO N9 59.066 - DE 12 DE
reporto.
AGÔSTODE 1966
2 - Zona de Proteção - Conjunto
áreas, dentro das quais o aproApTova o Regulamento para
exe- _. de
veitamento das propriedades sofre as
cução da Lei n g 4.515, de 1~ âe derestrições definidas no Plano Básico
zembro de 1964, que dispõe sôbre a
de Zona de proteção ou plano de ZoZona de Proteção de Aeroportos.
na de Proteção.
O Presidente da República, usando
3 -Obstáculo - Acidente físico
ou 'objeto de natureza temporária ou.
da atrtbuiçâo :que lhe confere o ar-

A'I'OS

ermanente, situado em Zona, de Profeção. que tenha altura superior ao
gabai'itO fixado pelo Plano Básico de
zona de Prcteçâo ou Plano de Zona
de proteção.
4 Gabarito - Conjunto de superficies rmaglnárías que del.iJ!1ita a
altura das construções ou edificações
situadas dentro da Zona de Proteção.
5 - Plano Básico de Zona de Proteção ......:.. Documento de caráter tem-

porário que estabelece as restrições
impostas ao aproveitamento das propriedades dentro de Zona de Proteção de um aeródromo, até que seja
aprovado um Plano de Zona de Proteção para êsse aeródromo.
6 -

Plano de Zona de Proteção -

Documento que estabelece as restrições ao aproveitamento das propriedades dentro da Zona de Proteção de
um aeródromo.
.
7 - H eliporto - Area no solo ou
sôbre estrutura elevada, destinada a
chegada, partida e movimento de heücõpteros.
TÍTULO
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III

Plano de Zona de Proteção

Art. 3~ As restrições às propriedades previstas no Artigo iv-deste Regulamento, constarão no Plano de
Zona de proteção de cada aeródromo.
.t:r t . 49 O Plano, de ZOna de Prot~çao de cada, aero~romo será organizado pela Dtretorta de Rotas Aéreas, do lV:'!'inist~rio da Aeronáutica,
ouvídar a Díretoa-ía: de Engenharia do
mesmn Mímaàérío, de acõrdo com o
estabctectdo neste Regulamento.
I

~rt,~, 5.° O ."Plano de Zona de Proteçao , organizado com base no "Plano Básico de Zona de ·Proteçáo"
previsto no artigo 10 dêste 'RegUla':
mente, deve conter:
a)
localização e .nome do aeródromo;
b) decreto que aprovou o respectivo
"Plano de Zona de Proteção"
c) restrições a serem obsel'va'das;
d)' gabaritos;
e) referências dos obstáculos que
.
devem ser sinalizados·
f)' rereréncías dos 'pontos proeminentes localizados na Zona de Proteção considerados como. .obstáculos

pelo Ministério da Aeronautica para
efeito de smalízaçâo:
g) outros esclarecimentos e informações julgados necessários.
Art. 6.9 O Plano de Zona de Proteção de cada aeródromo é aprovado
por decreto, competindo à Diretoria
de 'Rotas Aéreas do Ministério da Aeronáutica o encaminhamento de cópia do mesmo, após aprovação, à administração do município onde se localiza o respectívo aeródromo, para
que seja cumprido em suas disposições, inclusive a 'fiscalização e policiamento das construções.
I :....- O Plano de Zona de Protecão
poderá ser substituído por um outro
Plano de Zona de Proteção devidamente aprovado.
II ~ Cópias do Plano de Zona de
Proteção deverão, também, ser remetidas à Diretoria de Engenharia, aos
Comandos de Zona Aérea interessada
e à Admlnistraçâo do aeródromo.
Art. 75' Não necessita de -Plano de
Zona de Proteção o aeródromo que
por suas ccndíções se enquadre per-".
feitamente 'no Plano Básico de Zona
de proteção, previsto no artigo 10
dês te , Regulamento. Neste caso, o
Plano de Zona de Proteção, será o
próprio Plano Básico de Zona de Proteção.
Art. a.c Não é necessária a aprovação ou consulta ao Ministério da
Aeronáutica para o aproveitamento de
áreas vizinhas aos aeródromos, oesae
que não contrarie os gabaritos e demais exigências 'constantes do Plano
Básico de Zona de proteção ou Planu de Zona de proteçã-o, conforme' o
caso, cabendo à administração municipal e às organizações federais e 1':$taduais existentes na área, fiscalizar
o cumprimento dêste artigo.
Art. ú.c Qualquer aproveitamento
das propriedades dentro de Zona de
proteção, que ultrapasse o gabarito,
deverá ser submetido à apreciação da
Diretoria de Rotas Aéreas que poderá
autorizar 0U não a sua execução.
parágrafo único. A existência de
acidentes naturais ou construções dentI'O de Zona de Proteção por ocastao
da aprovação dêste Regulamento, e·
que ultrapassem o gabarito nao será
motivo para a obrigatoriedade da autorização -. de novas construções que
venham ultrapassar o gabarito, .
I
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Art. 10. O Plano Básico de Zona'
de Proteção é o constante do anexo
I dêste Regulamento.
TiTULO

IV

Sinalizaçào de Obstáculos

Art. 11. Qualquer obstáculovà navegação aérea, jocauzedo na zona de
proteção, deve possuir sínansaçêo
diurna e noturna.
Parágrafo único. Pontos proeminentes, localizados em Zona de Proteção,
poderão ser considerados como obstáculos pela Diretoria de Rotas Aéreas
do Ministério da Aeronáutica, para
efeito de' smaltzaçâo, não obstante
suas alturas serem mrenores às constantes do Plàno Básico de Zona de
proteção ou Plano de Zona' .de Proteção, conforme o caso.
Art. 12. A sinalização diurna será
feita por meio de pintura em cores,
painéis, balizas, etc., e a noturna por
meio, de faróis de perigo e luzes de
obstáculos.
Art. 13. Pode ser dispensada, a cri':"
térto da Diretoria de Rotas Aéreas, a
sinalização. diurna do obstáculo, que,
por sua" configuração e dimensões, íôr
bem visivel.
Art. 14. Pode ser díspensadaça critério da Diretoria -de Rotas Aéreas, a
sinalização diurna e noturna do obstáculo, que esteja circundado por. outros mais altos.
Art. 15. Quando fôr usada sinalização luminosa do tipo saliente, ela
deve oferecer, por um meio adequado,
destaque durante o dia; mas sem que
cause risco às aeronaves (Fig. 3) anexo 2).
Art. 16. Todos os obstáculos que
sejam constituídos por superfícies contínuas e cuja projeção em qualquer
plano vertical exceda 4,5m em altura e largura, serão pintados em: retângulos. em forma de xadrez. Cada
retângulo medirá, no mínimo 1,5m e,
no máximo, 3 m de lado, devendo haver contraste entre as cõrcs empregadas, branco e laranja ou' vermelho
e branco; caso essas côres fiquem
indistintas do fundo circunvizinho, OUtra-s cõres serão usadas. Os retângulos
dos cantos do obstáculo devem ser
de côr mais escura das' duas aplicadas (Figs. 1 e 7) - anexo 2).
Art. 17. Os obstáculos constituídos
de superfície contínua e cuja proje-

ção em qualquer plano vertical exce,
da 1,5m em uma dimensão ,~ tenha
menos de 4,5m na outra, bem corno
qualquer estrutura alongada cuja di;'
mensao menor nac exceda 4,5m serão pintados con: faixas perp~ndL
culaa-es ao seu erxo maior, CO!lt.ras~
tando, entre si, pelo emprêgo das eôres vermelho e branc~o ou lara,nja e
branco; 'caso essas cores fiquem indistintas do fundo círcunvizmhn ou-'
tras côres serão usaõas. As faixas devem ter larguras val'iaD;do entre O,5m.
e 1,5m, e, as das extremidades do obstáculo deverão ser de côr maís escura, das cõres. empregadas (Fig." 1
-"- anexo 2).
Art. 18. Os obstáculos- cuja proje,
çãc, em qualquer, plano vertdcal, tenham dimensões menores que 1,5m
em largura e altura, serão pintados
em uma só côr, laranja ou vermelho.
Quando essas côres sevconfundírsm
com o fundo circunvizinho, outra l:Ôl'
será usada.
Art. 19. As balizas usadas em obstàculo devem ser dispostas de tal maneíra que destaquem bem a sua ccnfiguração permitindo que o mesmo
seja avistado à distância, na direção
de onde' vem a aeronave. ESSa.3 balizas terão forma e característtcaa
próprias, de maneira a não serem
confundidas com sinalização empregada para outros fins.
Parágrafo único. Balizas aâo :l-rtifí~
cios visuais usados como meio auxí,
"Iíar na aínallzaçâo de obstáculos.
Exemplo: Estruturas de madeira.
placas .píntadas, bandeirolas, esreras,
etc. (Fig. 3 e 6" - anexo 2).
Art. 20. As balizas empregadas na
sinalização de fios elevados serão dispostas de 40m a 40m e de maneira
que sua parte superior não fique
abaixo do no mais alto no 'ponto assinalado (Fig.6 - anexo 2').
Art. 21. A luz de obstáculo será
usada· para assinalar a existência de
obstáculo que, de acôrdo com o disposto no artIgo 11, deve possuir sinalização noturna.
Art. 22. Quando se fizer necessária advertência especial, quanto R
obstáculos, serão colocados faróis de
perigo em. substituição e luzes de
obstáculos.
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.Art. 23. Quando se usar luz, de
obstáculos esta será colocada (uma JU
mais) no tôpo do obstáculo e nos mveís intermediários., A disposição e
o número de, luzes de obstáculo de..
verá proporcionar, de qualquer ~n..
gula, a indicação d~ perfil do obstá..
cuIa, podendo ser dispensadas as luzes que não contrtbuirem para a;3SI··
nalar o perfil do mesmo <Fi.5, 2 e 7
_ anexo 2).
parágrafo único. Quando' o' onstacuIa se elevar a mais de 45 metros
do solo, luz ou luzes íntermemar.as,
deverão ser instaladas em intervalos
verticiais médios entre o solo e J topo.
Os Intervalos vertícaís entre as n.zes
não devem ser maiores que 45 metros.
Art. 24. A luz de obstácuto ;e1'3
fixa e de côr vermelha" com mtenstcade tal que permita a sua nitida 013tínçâo entre as outras luzes adjacentes e o nível da iluminação que lhe
servir de fundo. Em nenhuma hipótese O,. intensidade poderá ser inferior a 10 velas de luz vermelha.
Parágrafo único. Quando obstáculos naturais de grandes dimensões
tiverem que ser sinalizados e não fôr
possível a aplícaçâo da iluminação
prevista, poderá ser sinalizada, apencs a parte que maior perigo ofereça
no tráfego do aeródromo ou o seu
contôrnc, por meio de luzes de unstáculc ou outro tipo de luz adaptado
convenientemente (Fig . 4 - anexo

Art. 27. Em casos especiats devera ser empregada .íntensidadc superior à indicada no artigo anterior
quando se tiver íntensáo de assegurar um grau adequado de proteção
contra o perigo considerado.
TÍTULO

v

Disposições G,erats

Art. ;28. As consultas sõbre o aprc,
veítamento das propriedades a que
se rererc o artigo 9 dêste Regulamento deverão ser enoamínharías à DIretoria 'de Rotas Aéreas, acompanhadas <los seguintes elementos que deverao ser enviados em duas cópias:
a) Identífícação e natureza 'ao aproveítamento: .
b) locação ao aproveitamento em
relação à pista de pouso do aeródromo;, /
c) cota do terreno no local do aproveitamento e em relação à cota do
centro geométrico da pista de pouso
tomada como rererêncía;
d) altura máxima uas construções
que fizerem parte do' aproveitamento;
e) outros elementos quando eonci,
tados pela .Díxetoría de Rotas Aéreas.
Art. 29. A rrscaíteação quanto ao
cumprimento do que estabelece êstc
Regulamento será atribuição dos, Comandos de Zonas Aéreas.
Art. 30. Quando as restrições esZ).
.
tabelecidas no plano de Zona de' ProArt. 25. Quando se usarem faróis
teção ao aeródromo ímpuzerem dede perigo, um será colocado no ponto
molições ou impedirem construções
mais destacado e' elevado do obstáde qualquer natureza, terão os proculo a ser assinalado. Na hipótese de
prietários direito à índenlzação . fiobstáculos extensos ou agrupados com
xada judicialmente na falta de acôr,
pequena separação, serão ooloceõoa
do direto.
.
faróis de perigo adicionais, nos pon.
Art.
31.
A
eonstruçâo
e
operação
tos proeminentes com intervalos não
de heliportos dentro de Zona de Pro..
superior a SOOm.
teção ficarão condicionadas ao estuParágrafo único. Quando Ql)bstâ-, do e prévia autorização do Mínistérío
culo se elevar a mais de 45 metros
da Aeronáutica, cabendo à Diretoria
acima do GOIO, luz ou luzes ínterrnede Rotas Aéreas, o exame quanto à
diárias serão instaladas de acôroo
Zona de Proteção, à Diretoria de Eucom o previsto no Art. 23.
genharia quanto' ao Projeto e construção e à Diretoria de Aeronáutica
Art. 26. Os faróis de perigo deveCivil quanto a operação.
rão produzir uma sucessão de Iamoejos vermelhos com a freqüência de 20
Art. 32. Os casos omissos 'ou que
a 60 lampejos por minuto. A intensivenham suscitar dúvidas na execução
dade de pico dos lampejos não deverá
dêste Regulamento serão resolviser inferior ta. 2.000 velas de .côr verdos pelo Ministério da Aeronáutica.
melha e a sua duração devera ser
maior do que a dos períodos escores.
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DECRETO N9 59.099 -r- DE 19 DE
AGÔSTO DE 1966
DecZam pú'blicas, de' uso comum; as
águas do curso d'água que especifica.
.
,

(Publicado no Diário Cficuü - Seção I" - Parte I - de 22 de agôsto
de 1966).
Betificação

Na página 9.599, no art.

se lê:

19, onde

.,. -Municípto de (ilegível)
Leia-se:
. .. Município de rtapecertca

DECRETO N9 59. 182 - DE
SETEMBRO DE 1966

6 DE

Autoriza Mineragã6 Indústria e Comércio t.uui., a pesquisar. m'ãrmore
n.o município de Morro do Chapéu,
Estado da Bahia.

dida entre a extremidade do terceiro
(39) lado e o vértice de partida.
. Parágrafo único.._ A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decrete nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Rescluçâo número 3 de 30 de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válida por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro, das Autorizações dePes~
cursa.
Art. 3? Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Bms111a, 6 ele .setembro de, 1966;
145Q da Independência-e 789 da Repúblíca.

.

li. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

o

Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.s I, da Constituição e nos
térmos do Decreto-lei n Q '1.985, .de 29
de janeiro de 1910 (Código de xüuasj ,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada Mtneracâo
Indústria e Comércio Ltda.., .a ueequísar mármore em terrenos de sua
propriedade rio lugar denominado Pe..
dra Branca, distrito' e muníctpío de
Morro do Chapéu, Estado da Bahia,
: numa área de vinte e um uectares e
quarenta e seis ares (21,46 ha) deümítada por um pongcnb místtlincc,
que tem um vértice na margem esquerda do rio Romão Gra-nachc, no
extremo da fenda existente nas divisas com terrenos de Ulisses Leonardo de Matos e os Iadoa a partir desse
Vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: duzentos e sessenta e quatro metros (264m), oitenta e
um graus noroeste (819 NW); setecentos e dois metros (702m), oitenta
e sete graus nordeste (879 NEl; o terceiro (39) lado é o segmento que partindo da extremidade do segundo (2~)
lado, com rumo verdadeiro de setenta
e nove graus sudoeste (799 SE), alcan.,
ça -a margem esquerda do rio Rourâo
Gramacho: o quarto (49) e último
lado é o trecho da margem, esquerda
do rio Romão Gramacho, compreen-

DECRETO N? 59.203 -

DE 12 DE'

SETEMBRO DE 1966

Regulament'a a Lei de Promoções dos
Oficiais da Ativa da Aeronáurtica
(Lei n9 5.020, de 7 de [unho de

19436) .

(Publicado no Diário Oficial de
14.-9-66 e retificado nos de 22-9-66 e
6:-10-66 - parte I - Seção n.
Retiticoção
Na retificação publicada no D. O.
de 22 de setembro de 1966, na página.
10.979', 4!!- coluna, na data do Decreto
'onde se lê:
." de 12 ce tll€);l;,'PJ) de H)66.
Leia-se:
... de 12.de setembro de 1966
, ..
Nas mesmas páginas e coluna; repita-se as linhas, 40 a 45 e 70 a 74,
por terem saido com Incorreções:
"No art. 22, item 4, alínea b) na
4~ coluna, onde Se lê:
b) serviço em Unidades Aéreas
Leia-se:
b) serviço em Unidade Aérea,
Na 3i!- coluna, art. 30, item 3, onde
se lê:.
. .. Parque Núcleo de Parque, ...
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L-eia-se:'
. .. Parqu~, Núcleo de Parque; ~ ...
Republlca-se o. art. 99 do .necretc :
nv 59.203, de' 12-9-66, por ter saído

com mcorreçõea no. Diário O ncuü de

14-9-66:
Art. 9'? Nos Postos e Quadros em
que as promoções são efetivadas,

tanto pelo princípio de Antigüidade
como pelo o de Merecimento, e na
ocorrência 'de multiplicidade de -vagas, será promovido por Merecímento, na vaga de Antigüidade" sem alterar a seqüência no cômputo de vagas futuras, o Oficial a quem coubesse uma vaga de Antigüidade, mas
que relacionado também no Quadro
de Acesso por Merecimento correspondente, nêle figure na frente de
Oficial dêsse Quadro promovido por
Merecimento, em vaga de antigüidade.

Onde se lê:
Decreto nc 59,928
Leia-se:
Decreto no 59.228
DECRETO N9 59.236 - DE 19 DE
SETEMBRO DE 1966
Aprova o Regulamento para a "Imprensa Naval".

(Publicado no Diário' Oficial .; Seção I - Parte r - de 29-9-66).
Retificação

Na pág . 11. 286, 2:} coluna, no R.e~
'gulamento anexo ao Decreto, art. 4ll
onde se lê:
'

. .. dirigida por Um Diretor-Geral
GmpN-Ol), '"

Leia-se:
. .. dirigida por um Diretor

.

(ImpN-ül) •...

DECRETO NQ 59.223 - DE 16
SETEMBRO DE 1966

DE

DECRETO NQ 59.253 - DE 20 DE
SETEMBRO DE 1966

Cria o Brasão de Armas para a Bi, blioteca do Exército

Retifica o enquadramento dos cargos
da Universidade .co Recife

(Publicado no Diário Oficia?, Seção I,
Parte I, de 21-9-66)
Retificução

(Publicado no Diário Ojicial, Seção I,

Na página nc 10.909, 4t.t coluna, no
número do Decreto,
Onde se lê:
Decreto ne 59.233, de 16 de setembro de 1966,
Leia-se:
Decreto nc 59.223, de 16 de setem-

Na página nc 10.979, lllo coluna, artigo 'I Q,

Parte I, de 22-9-66)
Retificação

Onde se lê:
... Decreto n 9 51. 352; de 28 de novembro de 1961,
Leia-se:
... Decreto nc 51.352, de 23 de novembro de 1961,

bro de 1966.
DECRETO N9 59.254 - DE 20 DE
SETEMBRO DE 1966
DECRETO Nl? 59.228 - DE 19 DE
SETEMBRO DE 1966
Autoriza Fluorita CocaZ Letda. a
pesquisar jluorita, no município de
Urussanga, Estado de Santa Catarina.

(Publicado no Diário Oficial, Seção r,
Par~e

r, de 22-9-66)

Retificação

Na página nv 10.978, lJ:1 coluna, no
número do Decreto,

neutscc o

Quadro de Pessoal do tns-

tãtuio de Aposentadoria e Pensões
dos Iruiustríàríoe, parte permanen~

te aprovado pelos Decretos números
51.349, fie 20-11-61 e 51.576 de 23
de novembro ,de 1962.
'

(Publicado no Diário Oficial, Seção I,

Parte I, de 27-S-19tl6)
RetificaçãoNa página nv 11.163, 2?- coluna na

Série de Classes Pintor, códigOS' A·
105.9-B e A-l05.8-A.
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Onde se lê:
7 - Aureliano Ferreira dos Santos
Ideclan Pinti de Barros
Leia-se:
,
7 - Aurelíno Ferreira dos Santos
12 -

12 -

Ideclan Pinto de Barros

Na página n? 11.164, 2l). coluna, na

Série de Classes Bombeiro Hidráulíco,

Onde se lê:

Código: 12.1201-8.A

Leia-se:
Código: A-1201-S.A
Na página 11.165, P coluna, Série
de classes Motorista, código
.
CT-401.10-B.·

.

Onde se lê:
13 Carmíne
Leia-se:
13 . Carmine

Miguel

Bamento

Miguel,

Bamonte

DECRETO N9 59.260 - DE: '22
SETEMBRO DE 1966

DE

Retifica o enquadramento, de cargos e
junções da Unioersuuuie do Brasil,
aprovado pelo Decreto nQ 51.366,
de 6 de dezembro de 1.961, e dá outras providências.

(Publicado no Diário Oficial, Seção I,
Parte I; de 26-9-66)
Retificação
Na página no 11.10S, P coluna, ar-

tigo 19,
Onde se lê:
... código EC-504.10.

Leia-se.
•.. código EC-504-16.
DECRETO Nl?

59.263 DE 22 DE
SETmMBRO DE 1966

Cria o Quadro Especial de Funcionários, da Faculdade de Direito de
Cuiabá e ãá outras providências.

(Publicado no Diário Qjicial, Seção' I,
Parte I, de, 27-9-1966)

o

Código e Total de Cargos, por terem saído Ilegíveis:
Código - Total de Cargos ...
AF-201 - 1
AF-202 - 2
EC-101 - 1
EC-204 -'1
GL-104 - 1
GL-302 - 1
(.YL-30S - 2
P-701 - 1
DECRETO NQ 59.266 - DE 23 DE:
SETEMBRO DE 1966
'
Declara prioritária ao âesenooioimenta do Nordeste, para efeito de
mençáo de quaisquer impostos e taxas jeâeraíe, a importação dos eqnspamentos novos, sem similar national registrado, neste descritos e
consignados à emprêsa "Confecções
Londres "S. A.", de OUnda (Pe.).

_(Publicado no _Diário O jicial - Seçao I - Parte I, - de. 29-9":60$) .
Retificação
Na pâg . 11. 286, na última coluna,

no preâmbulo, onde' se lê:
'" lhe confere o artigo 37, item I,
... Lei' número 3.692, de 13 de dezembrc de 1959, '"
.

Leia-se:
... lhe confere o art. 87, item I, ...
... Lei número 3.692, de 15 de dezembro de 1959, '"
DECRETO NQ 59.271 - DE 23 DE
SE~RO DE 1966
Altera o Regimento ,da Contadoria.
Geral, da República, aprovado pelo
Decreto nQ 1.508,' de 12, de novembro de 1962.

(publicado no Diário Oficial seção I - Parte I - de 27 de
setembro e retificado no D. O. -

Retificação

De 11-10-66)
Retifícaçtio

Na página no 11.167, no Quadro
anexo ao Decreto, 1~ coluna, repita-se

Por ter saído com incorreção a retificação publicada no D. O. de 11 de
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outubro de 1966, republíca-se a mes-

entre ambos os países, tornando cada
vez msàs rírme a tradíoíonal amizade
que une o Brasil e a oeste Rica:

ma" .nos têrmos seguintes:

Na página 11.167 3fJ. coluna,

24~

It-

nha, onde se lê:
'
Turma de Contrôle de pagamento
de pessoaIIT.'O.P.F.)
Leia-se:
Turma; de Contrôle de. Pagamento

Resolveram celebrar um Convênj.,
de Intercâmbio Cultural e nara : êsse
fim nomeiam seus Plenipotenciários
a saber:
'
Sua

DEC~ETO

NQ 59.27,3

SETEMBRO DE

DE

23

DE

1966

Promulga o Acôrdo de tntercõmoío
Cultural Brasil-Costa Rica.

o Presidente da República:
Havendo o Congresso Nacional
aprovado, pelo Decreto Legislativo
nc 3, de 21 de' março de 1966, o Acordo de Intercâmbio Cultural com a
República da Costa Rica, assinado em
19 de novembro de 1964;

'

Decreta que o mesmo, apenso por
cópia. ao presente decreto, seja executado e cumm-ído tão inteiramente
como nêle se contém.
Brasília, 23 de setama-c ele 1966;
145 da Independêneía e 'fEl? da
República.
'
Ç

.H.

!

Artigo 1

E havendo sido trocados os respectivos instrumentos de ratificação no
Rio de Janeiro, em 19 de agosto de
1966;,

Excelência o Presidente da
dos Estados .Unidos do
Brasil, o Marechal Humberto de
Alencar Castello Branco, a Sua ExceIência a Senhora Odette de Carvalho
e Souza, Embaixadora do Brasil em
Costa Rica;
Sua Excelência o Presidente (Ia
eepubtrca da 'Costa Rica o Senhor
Prancísco J. Orlich, a Sua Excelência o Licenciado Mario Gómez Calvo,
Vice-Ministro das Relações Exterío-.
res;
Os quais. após haverem trocado os
seus Plenos Pcdêres.. achados em boa
e devida forma acordaram na seguinte:

República

de Pessoal (T.C.F.P.)

(~')

EXECUTIVO

CASTELLO BRANCO

M, Pio correa

CONVJ'J::tHO DE INTE·.~cAMBIO
CULTURAL BRASIL 'COdTA RICA
Os Governos dos Estados Unidos do
Brasil e da República de costa Rica,
Convencidos de que, para o mais.
amplo desenvolvimento da cultura
americana e da política ínteremerícana, é fundamental e necessário um
conhecimento .mais' íntimo entre os
países do Continente;
Desejosos de incrementar o intercâmbio cultural, artístico e cíentífrcu
(~') Repuolica-se Dor ter saído com
omissão do anexo. -

Cada Parte Contratante SE' compromete- a promover o intercâmbio cultural no seu mais amplo sentido, ontre brasileiros e costarrtquensea, apoíando'. a obra que, em seu território.
realizem as instituições 'culturais, educativas, científicas, históricas ou técnicas, consagradax à difusão do idioma, e dos valôres culturais da- outra
Parte.
Artigo 2

Cada Parte Contratante se compromete 9. estimular as relações- entre os
estabelecimentos de ensino de nível
superior de ambos os países e premoverá o .ntercemtao de seus profcssôres, por meio _de estágio no terrítórto
da outra Parte, a fim de ministrarem
cursos ou realizarem pesquisas de
suas especialidades.
Artigo 3

Cada' parte Contratante estudará a
possíbílídade de conceder anualmente
hÓ152.-S de estudo a estudantes pósgraduados, profissionais, técnicos, cientistas ou artistas, enviados por um
o uoutro pais, para aperfeiçoarem seus
conhecimentos.

ATOS no
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§ 1Q Aos brasileiros, e costarrtquenses, beneficiários dessas bôlses, será
concedida dispensa de formalidades
administrativas e do pagamento de
taxas de matricula" de exames e. de
outras do mesmo gênero.
§ 2Q Cada Parte Contratante consignará no respectivo orçamento, no
mais breve prazo .possível, dotação especial para pagamento das' bôlsaa de
que trata o art. 3.

Artigo 4

Os: 'diplomas de ensino secundário
expe'didos pelas escolas de ambos' os
países, em favor de nacionais da outra
Parte Contratante, serão reconhecidos
nas Universidades brasileiras e costarrtquenses para ingresso nos estabelecimentos de ensino superior, sem
necessidade de apresentação de teses
ou prestação de exames, subordinados
apenas à capacidade de recebimento
das instituições.
'
1Q As autoridades educacionais
das .Partes Contratantes darão a conhecer 'anualmente, por via diplomática, o número de estudantes da outra
Parte que' poderão, obter matrícula em
seus' institutos de ensino superior.
§ _ ~Çl Terão preferência para obter
matricula os estudantes da outra
Parte que, em seu pais, tenham' sido
aprovados em exame vestibular em
Faculdade congênere ou preenchido
outras condições ali exigidas para matrícula em instituto de ensino superior.
Artigo 5

Para a continuação dos estudos etn
curso primário. secundário ou superior, se-àc eceítos OS cerctrícaaós legalizados de estudos feitos em institutos congêneres de uma e outra Parte, desde -.ue os programas tenham.
l~OS dois países, .a mesma seriação e o
mesmo desenvolvimento; na falta
dessa ccrrespondêncía, ria J01';'t exará -;
de adaptação,
Artigo 5

Cada Parte Contratante, quando
apresentados devidamen -e Iegabzad s
reconhecerá a validade, no Brasil e
na Costa Rica, dos diplomas cientificas, profissionais, técnicos e artdstí-
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. COS, expedidos por seus institutos oficiais, para matricula em cur-so s ou
estabelecimentos de aperfeiçoamento
ou de especialização,
Artigo 7

Satisfeitas ne exigencraa legais. os
diplomas e 0S títulos para o exercício
de profissões liberais, expedidos per
institutos oficiais de uma das Partes
Contratantes a Cidadãos da outra, terão plena validade no 'pais de orrgem
do interessado, sendo, porém, índíspensável, a autenticação de Dais documentos.
A1"~igo

8

Cada Parte Contratante patrócínará a organização periódica de exposições culturais, técnicas, cientificas e
de caráter econômico, bem como de
festivais de teatro, de música e de
cinema documentário e, artístico.
Artigo 9

Cada Parte Contratante promoverá
acôrdos entre suas emissoras' oficiais,
com o fim de organizar. a transmissão
periódica de programas radiofônicos
de caráter cultural-informativo, preparados pela outra Parte, e de ütrundir, reciprocamente, seus valôres culturais, e 15Uas atr-ações turtstícas.
Artigo 10

Cada Parte Contratante favorecerá
a introdução em seu território de' películas documentárías, artísticas e
educativas, originárias da outra Parte.
Artigo 11

Cada Parte Contratante racíüterá,
sob a reserva única da segurança pública' a livre circulação. de jornais, revistas e publicações informativas, assim como a recepção de noticiários
radiofônicos e de programas de televisão, origínárfos da outra Parte.
Artigo 12

Cada Parte Contratante protegerá
em seu território os direitos da propriedad e- artistica, intelectual e cientitica originária da outra parte, de
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ac6rdo com 'as convencões ínternaclonais R qUE' tenha aderido ou venha a
aderir no futuro.
Paràgrafr, único. Igualmenre estudará a melhor forma para concede!'
aos autores da outra Parte o mesmo
tratamento que o outorgado aos au ~
teres nacionais para o recebimento de
seus erre.tos.
Artigo 13
Car1;;~ r > .rte Contratante f:'..cílítara a
admissão. em ser território, b<~.:mn
como a saída rver iual, de Inst-vrmentos científicos e técnicos, material pedagógico, obras de arte, livros e documentos ou quaisquer objetos que,
procedentes da outra Parte, contribuam para o eficaz desenvolvimento
das atividades compreendidas no presente Convênio, ou que, destinando-se
a exposições temporárfás devam retornar ao território de origem, respeíbadas em todos os casos as disposições
que regem o patrimônio nacional.

Artigo 14
Para velar pela aplicação do presente Convênio, será. oportunamente
criada uma Comissão Mista, integrada Dor três representantes de cada
Parte Oono-atante, a qual se reunirá,
quando necessário e alternadamente,
nas: capitais ?Os respectivos países.
§ 19 Na referida Comíssào deverão
estar representados o Ministério das
Relações Exteriores, o Ministério d'a
Educação e a Missão diplomática de
carla uma das Partes Contratantes.
§ 29 Caberá à referida Comissão
estudar concretamente os meios mais
adequados à perfeita execução do pre~·
sente Convênio; para o que deverá
recorrer, sempre que necessário, à .colaboração das autoridades competentes das Partes Contratantes, envídando esforços para criar condições
propícias à realização plena dos altos
objetivos do presente Convênio.

Artigo 15

o presente Convênio entrará em
Vigor trinta dias depois da troca dos
Instrumentos de Ratificação, a efetuar-se na cidade do Rio de Janeiro,
e e sua vigência durará até seis meses

EXECUTIVO

após a data em que fôr denunciado
.por uma das Partes Contratantes.
Em Fé Do Que, DS Plenipotenciários
acima nomeados assinam e selam o
presente Convênio em doi.o; eXemplà,,;,",
res igualmente autênticos, nas língua;:;
portuguêsa e espanhola.
São José, 19 de novembro de 1964.
- Odette de carvalho e Souza. _
Marip Gómez Calvo.

DECRETO N9 59.277 SETEMBRO DE

DE 23 DE

1966

Inclui funções gratificCl-das na Patte
Permanente do Quadro de Pessoal
do Ministério da Aeronáutica.

(Publicado no Diário Oficial, Seção I,
Parte r, de 27-9-198'8)
Retificação

Na página no 11.167, no número do
Decreto, na 4~ coluna,
Onde se lê:
Decreto nc <ilegível) - de 23 de
setembro de 1966,
Leia-se;
Decreto nv 59.277 - de 23 de setembro de 1966.
Ainda nas mesmas página ecOluna, no preâmbulo,
Onde se lê:
... do Decreto nc 54.~66, de 3 de "
julho de 1964; bem assim o que
consta do processo ..•
Leia-se:
' .Ós.:: do Decreto no 54.006, de 3.de
Julho de 1964, e bem assim o que
consta do processo ...
DECRETO NQ '59.279 - '

DE

23 D~

SETEMBRO DE 19~6

Declara prícritària ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de
tsenção de quaisquer impostos e taxas federais, a importação dos equípamentos novos, sem similar nacio~
nal reaíetmao, neste descritos e
consignados à emprêsa "Companhia
Cearense de Cimento Portlanà CCCP", de Fortaleza: _ (Ce.) •

(Publicado no Diário úfic"ial - SeI -:- Parte I -.:.... de 29-9-66).

çâo

Arras no PODER
Retificação

Na pág. 11.2,88, 2.1} coluna, no

Pa~

râgrafo- único do art. J9, onde se lê:
. .. Circular nc 16, de 28 da-agôsto

ae

1965, .,.

Leia-se:
. .. Circular nc 16, de 28 de agôsto
de 195'8, ...

,

DEORETO Nl? 59.282
SE'rEMB)\O

DE

23

citica.
(Publicado no Diário

Parte I -

otícuu :-:

se-

de 28-9-"6).

ReUjJcaçao

Na pág , 11.223, 2~ coluna, art. lI!,
ua citação 1. 6.23 - Diversos - Subconsignações, nos itens 1&) e 18, onde

se lê:
16) ... (Decreto no 50.519, de' 9 de
maio de 1961) ..•
18),
(Decreto nc 5-8.521, de ....
3-5-61)
.

Leia-se:
18) ." (Decreto
3-5-Jil) ...

n.c 5.764, de 19 de agosto de 1943, decreta:
Ait , 1.9 Fica restríngtda va zona de
concessão para distribuir energia elétrica da Companhia Luz e Fôrça Ftu~
lha Branca, de que é titular em vir-tude de Manifesto apresentado à Divisão de Aguas do Departamento Nacional da Produção Mineral, no D.
Ag, 1.848-35, de acordo com o artigo
149 do Código de Aguas, mediante a
exclusão do Município de Barreiro
Grande, Estado de Minas Gerais.
Art. ã.c E' outorgada à Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A. concessão para distribuir energia elétríca no referido município, ficando autorizada a ccnstruír. os sistemas de
transmissão e distribuição que se nae-.
rem necessários.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas
das instalações.
Art. 3.9 A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Mímstro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação cesto Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e dístrrbuíçào ,

16) ... (Decreto nc 50.519, de 2 de

mato de 19t1l) ...
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1tl!;

DE isss

Abre à preziâêmcía: da República, o
crédito especial de Cr$ 20.0ÕO.OOO,
para atender às despesas que espe-

ção I -
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ne

50.521, de ...•

DECRETO N.l? 59.284 - DE 23 DE
SETEMBRO DE 1966
Restringe a zona de
Companhia Luz e

privilégio da
Fôrça Bulha
Branca e cnuoraa concessão à Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I" da Constituição, e
nos têrmos do art. 150 do Código de
Aguas (Decreto n.c 24.643, de 10. de
julho de 193~), combinado com a alínea "b"· do . art .. 3.". do Decreto-lei

Assinar o contrato disciplinar
concessão dentro do prazo de trmtá (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respec. tsva minuta pelo Ministro das Minas
to' Energia.
lU - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que
forem estabelecidos
pelo Ministério das Minas e Energia,
executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos ·referiR
dos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art, 4.Q As tarifas do fomecímentode energia elétrica serão fixadas-e
revistas trienalmente pela Divisão de
Tarifas, do Departamento Nacional de
Águas e Energia, com aprovação do
Mímstro das .Minas c Energia.
U -

da

Continue aqui>
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Art. 59 A presente concessão vígnrará, pelo prazo de trinta (30) anos.
Art'.65' Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão, à União .
A1t. t.v A concessionária poderá requerer qUE' a concessão seja renovada
mediante as. condíçôes que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo uníco.. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere este artigo até seis (6) meses
antes de findar o, prazo de vigência
da concessàó,' entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 8.'? ::i!:ste Decreto entra em vigcr na data de sua publicação, revogadas as disposições .em contrário ~
Brasília, 23 de, setembro de 1966;
1~5.9 da Independência e 78.9 da República .
, H.

CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETON9 59.291 SETEMBRO DE

DE

23 DE

1966

Autoriza a' Mineração- Catas Altas Limitada a pesquisar minério de ferro
no município de Sabará, EStado de
Minas Gerais.

o

Presidente da República, usando
da 'atribuição que, lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decrete-lei nc 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de MiDal), .decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Mineração Catas Altas Ltda. a pesquisar
minério de ferro em terrenos de propriedade de José Vaz de Oliveira no
imóvel denominado Fazenda do Segrêdo, distrito de Mestre Caetano,
município de Sabará Estado de Minas Gerais, numa área, de dezenove
. hectares e setenta e seis .area <19,76
ha) , delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a, setecentos e sessenta e cinco metros (765
m) , no rumo magnético de cinqüenta
graus 'nordeste (50 9 NE), da barrado
córrego da Pedra Rachada no córrego do Segrêdoe os lados a, partir
dêsse vértice, os seguintes comprímentos e rumos magnéticos: quatrocentos

EXECUTIVO

e
noventa e três metros (493 m)
cinqüenta graus noroeste. (50,? NW):
trezentos e cinqüenta e dois metros
(352 m) , cinqüenta e seis graus nordeste (569 NE); cento e setenta e
seis' metros, <176 m) , cinqüenta e
dois graus e quinze "minutos nordeste (529 15' NE); quinhentos
tros (500 m) , vinte e três graus su-,
deste (239 SE) ,; o quinto e último'
lado é o segmento retilíneo que partindo da extremidade do quarto lado
descrito vai ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova;
do pelo Decreto no 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nu-.
clear .
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, -pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Peaquísa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
.Bràsílla, 23 dei setembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Re_pública.
H. CASTELLO BRANCO.

me-

Benedicto Dutra.

DECRETO N9 59.292 SETEMBRO DE

DE 23 DE

1966

Autoriza o cidadão' brasileiro Irineu:
Rodrigues de Souza, a lavrar minério de ferro, nos municípios de Piracema e Destêrro de Entre Rios;
no Estado de. Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmoa , do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de "janeiro de 1940 (Código de Mínas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Irineu Rodrigues de Souza
a lavrar minério de ferro, em terrenos
de propriedade de José Coelho de Rezende e outros, no lugar denominado
Morro do Coelho, distritos e ununictpios de Piracema e Destêrro de Entre Ri06, no Estado de Minas Gerais,
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numa: área de trezentos e trinta e
nove hectares quarenta e sete ates e
setenta e 'cmco centíares (339,4775 ha) ,
delimitada par um polígono irregular
que tem um vértice a oitenta e três
metros (33m), no rumo verdadeiro
quarenta e dois graus. cinqüenta mínu.,
tos nordeste (429 50' NE), da confluênela dos córregos da Estiva é da Mostar.,
da e os lados, a prator dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: três mil cento e quarenta
metros (3.140 m) , oitenta e oito graus
trinta minutos nordeste (889 30' NE);
quatrocentos metros' (400 m) , dois
graus trinta minutos noroeste (29 30'
NW); oitocentos e oitenta metros
(880 m)', quarenta e sete graus noroeste (479 NW); mil e trinta metros
(1.030 m) , sessenta e nove graus noroeste (699 NW); mil seiscentos e
trinta metros (1.630 m) , sessenta. e
seis graus sudoeste (669 SW); quatrocentos e cinqüenta metros (450 m) ,
cinqüenta e quatro graus trinta mí.;
nutos sudoeste (549 30' SW). O último
lado da poligonal,
o alinhamento
retilíneo contada da extremidade do
último lado acima descrito, ao vértice
de partida. Esta autorização é outorgada mediante as .condições constantes do parágrafo único do art. 28 do
Código de Minas e dos artigos ,32, 33,
34 .e suas alíneas, além das seguintes.
e de outras constantes do mesmo Código; não expressamente mencionadas
neste decreto.
é

Art. 29 O concessionário da autorização tíca obrigado a recolher. aro
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da .autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às .servídões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.

Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mi.neraj e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.

543

Art. 69 A autorização de lavra terá
por titulo êste decreto, que
será
transcrito no livro 'próprio de Registro
das Autorizações de lavra, após o pagamento' da taxa de seis mil é oito- '
centos cruzeiros ccrs 6.800).
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1966;
1459 da. Independência e 789 da República.
.
H.

CASTELLO BRANCO.

Benedicto Dutra.

DECRETO

N9 59.293 DE
SETEMBRO DE 1966

23

DE

Concede à Calciomar de Mineração
Ltda., autorização para funcionar
como emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que ·lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
nc 938, de 8 de dezembro de 1933, decreta:
Artigo único. E' concedida à Calcromar de Mineração Ltda., constituida por contrato social, arquivado sob
nc 163.651, na Junta COmercial . do
Estado de Minas Gerais e aditado
pelo instrumento particular de 15 de
fevereiro de 1966, com sede na cidade de Mar de Espanha autorização
para funcionar como emprêsa: de mineração, ficando obrigada a cumprir
integralmente as leis e regulamentos
em. vigor ou que venham a vigorar sô- .
bre o objeto desta autorização.
Brasília, 23 de setembro de 1966·
1459 da Independência e 789 da Re·
pública.
H.

CASTELLO BRANCO.

Benedicto Dutra.

DECRETO N9 59.294 - DE 23
SETEMBRO DE 1966

DE

Autoriza ,o cidadão brasileiro àuilherme Campion a pesquisar bauxita no
município de Passa Quatro,' Estado
de Minas Gerais.

o Presidente da República; usando
da atribuição que lhe' confere o artigo 87, ns I, da Constituição .e 'nos
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têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de .29
de janeiro de 1940 (Código de Mínas) , decreta:

Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Guilherme Campion a pes-

quisar bauxita em terrenos de propriedade de João Antonio Amortm e
Maria Mata de Amorim no lugar. de-

nominado Boa Vista, distrito e município de Passa Quatro, Estado
de
Minas' Gerais, .ciuma
área
de nove hectares sessenta ares
e vinte e seis centíares (9,602,6
ha) , delimitada por um polígono i1'regular, que tem um vértice a dois
mil duzentos e setenta e oito metros
e quarenta centímetros (2.278,40 m) ,
no rumo magnético de vinte e quatro
graus e onze minutos- sudeste (249 11'
SE), do centro da soleira principal da

Estação da Estrada de Ferro, em
Passa Quatro e os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: cento e vinte e
sete metros (127 m) , quatro graus e .
quarenta e três minutos sudeste (49"
43' SE); cento e dez metros (110 m) ,
onze graus e quarenta e seis minutos
sudeste (11ç 46' SE); setenta e um
metros (71 rm.. oito graus e dezesseis
minutos sudoeste (89 16' SW); vinte
e seis metros e cinqüenta centímetros
(26,50 m) , trinta e dois graus '8 quarenta e oito minutos sudeste (329 48'
SE); vinte e sete metros e cinqüenta
centímetros (27,50 m) , sessenta e seis
'graus e doze minutos sudeste (669 12'
SE); cento e quarenta e cinco metros
(145 mr, quarenta e dois graus e mntà e um, minutos nordeste (42 9 31'
NE); cento e trinta e cinco metros e
cinqüenta centímetros ..(l35,50 in), oitenta e nove graus e trinta e três minutos sudeste (899 33' SE); cento e
cinqüenta e um metros (151 m) , S86senta e, um graus e vinte e cínco minutos sudeste (61 Q' 25' SE); duzentos
e dezessete metros e setenta centíme- ,
tros (217,70m). quinze gnus e três
minutos noroeste (l5Q 03' NW); oitenta e dois metros e cinqüenta centímetros (82,50 m) , sessenta e um
graus e dezesseis minutos noroeste
(619 16' NW) noventa e nove metros
e cinqüenta centímetros (99,50 m) ,
quarenta e um graus e seis minutos
noroeste (41 9 06' NW); o décimo segundo e último lado é o segmento
retilíneo que tine a 'extremidade do
décfmo primeiro .ladc ao vértice de
partida.

Parágrafo ú~ico,.:: A. execução da
presente autonzaçao fíca SUjeita às
estipulações do Regulamento aprova~
do pelo Decreto nv 51,726, de 19 'de
fevereiro de 1963 e da Resolução nú,
mero 3; de 30 de abril de 1965 da
comissão Nacional de Energta :'Nuclear.
Al:t, 2'? O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
.,de Registro das Autorizações de Pes.;
quisa..
ATt. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1966'
1459 da Independência e 789 da Re:
pública.
H.

CASTELLO BRANCO.

Benedicto Dutra.

DECRETO N9 59.295 SETEMBRO

DE 23 DE

DE 1966

Autoriza o cidadão brasileiro Alcides
a
pesquisar
Mendes de Oliveira
grafita no município de Pedra
Azul, Estado d,e Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo 'que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de W.1Ínas), decreta:
JI...rt. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Alcides Mendes de Oliveira
a pesquisar grafita em terrenos de
súa propriedade no lugar denominado Fazenda Cascatinha, distrito e
municipio de Pedra Azul, Estado de
Minas Gerais, numa área de cínqüen.,
ta hectares (50 ha), delimitada por'
um retângulo, que tem um vértice a
setecentos metros (700 m) , no rumo
magnético de vinte graus noroeste
(209 NW),
da barra do Córrego Rancho de Casca no Rio São
Francisco e os lados Divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos,
e rumos magnéticos: quinhentos 'metros (500 m) , oitenta graus nordeste
(809 NE) mil metros (1. 000 m) , dez
graus noroeste (lO,? NW).
Parágrafo. único. A execução da.'
presente autorização fica sujeita às
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estipulações, do Regulamento aprovado pelo Decreto .nv 51.726, de- 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução. número 3, de 30 de abril de 1965,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorizacâo de
pesquisa, .que será 'uma via autêntica
ríêste Decreto, pagará a taxa de
quinhentos cruzeiros (Cr$ 50Q) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data ,d~ transcrição no Iívro próprio
de Registro das Autorizacões de Pesquísa..

~

Art. 39, Revogam-se as disposições
em con trárlo.
Brasília, 23 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H.

C!l-STELLo BRANCO.
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nasce no. Munícíplo de: Rosário oeste, percorre os de Acorizál, Cuiabá,
Santo Antônio do Leverger e Barão de
"Melgaço, limita o de Nossa Senhora
do Livramento com Santo Antônio do
Leverger e, Barão de Melgaço
com
Poeoné e deságua' na margem direita
do Rio São Lourenço.
Art. 29 zetc decreto entrará em vigor na data -de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H.

CJl.STELLoBRANCO.

Benedicto Dutra.

---,
DECRETO

N9 59.301 DE 23 DE
SETEMBRO DE 1966

Benedicto Dutra. -

DECRETO N9

59.296 DE
SETEMBRO DE 1966

23

DE

Autoriza o cidadão brasiléiroNelson
Deusdarâ .F-ilho a pesquisar minério de manganês, no município ae
Caeté, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar. cuíca,
.
tigo 87, nv 1, da. Constituição e nos
tãrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
O Presidente da República, usando . . de, janeiro de 1940 (Código de Mída atribuição que' lhe confere o ar-' nas), decreta:
tigo 87, inciso I, da Constituição e nos
Art. 10 Fica autorizado o cidadão
têrmos do art.: 59 do Decreto-lei nú- .'t'rasileiro' Nelson Deusdará Filho a
mero 2.281, de 5 de junho de 1940;
pesquisar minério de manganês, em
Considerando que os edíta.ís de elas- terrenos de propriedade de João Inácio de Magalhães, José Inácio de Masíflcação dos cursos dágua publicados galhães e -roaquím e José Mateus de
. nos Diários" Cíiciaie de 26 "de janeiro Magalhães, no lugar denominado
de 1965 e 29 de junho de '1965, não Josê de Melo, distrito de União de
suscitaram quaisquer contestações ou
reclamações; e
Caeté, município de oaeté, Estado de
Minas Gerais, numa área de cínqüenC~nsiderando que o Conselho Na- ta e cinco hectares (55 ha) ,delimicíonal de Águas e Energia: Elétrica tada por um polígono irregular, que
opinou pelas classificações constantes tem um vértice a cento e oitenta e
.dos mesmos edítaía, decreta:
seis metros (186 m) , no rumo verdadeiro de trinta e oito graus e trinta
Art. 19 São declaradas públicas, de
e cinco minutos sudoeste (389 35'
.uso comum, do domínio do Estado de SW); da barra do córrego Magalhães
Mato Grosso, as águas dos cursos
no rio Vermelho e Os lados a partir
dágua denominados:
dêsse vértice, os seguintes comprfmena) "Piratíni", em tôda a sua extentos e rumos verdadeiros: quatrocen..são, no Município de' Ponta Porá, tos e sessenta metros (460 m) , oitenta
percorre o município de Carapó, li- e cinco graus e trinta minutos sudoeste
mitando-o com o de Amambaí, limita (859 30' SW); mil e dezessete metros
Iguatemi com Navaraí e deságua na (1.017 m) , cinco graus e vinte e seis
margem esquerda do' Rio Amambaí ; minutos sudeste (59 26' SE); quinhenb) . "Cuiabá do Bonito", "Cuiabá" e
tos e noventa e' cinco metros (595 m) ,
setenta e seis graus e trinta .mínutos
"Cuiabá", respectivamente, nos seus
trechos superior, médio e inferior, que
sudeste (769 30' SE); oitocentos e seDeclara: públicas, de uso comum as
águas dos cursos dágua que e~pe-
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tenta e cinco metros (875 m) , quatro
graus e trinta minutos noroeste (4lJ
30' NW); duzentos e noventa metros
(290 m) , quarenta e oito graus e cinqüenta e sete minutos sudoeste (489
57' SW); duzentos e quarenta metros .
(240 mj , treze graus e quarenta
e
seis minutos noroeste (13t;> 46' NW);
trezentos metros (300 m) , quarenta e
dois graus e vinte e nove minutos
nordeste (429 29' NE): o oitavo e último lado é o segmento retilíneo que
partindo da extremidade. do sétimo
lado descrito, vai ao vértice de partida.

.

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica .sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado Dela Decreto no 51. 726, de 19 de
feveieiro de 1963 e da rzcsoiução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
quinhentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
550) e será válido por dois (2) anos
a contar. da data da transcrtçâc no
livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 30;> Revogam-se M disposições
.
em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1966;
1450;> da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Benedicto Dutra.

DECRETO NO;> 59.302 - DE 23
SETEMBRO DE 1966

DE

Declara públicas, de uso comum, as
águas do curso dáguaque especifica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do art. 50;> do Decreto-lei número 2.281, de 5 de junho de 1940;
Considerando que 'o edital de classificação do curso- dágua publicado no
Diário Oficial de 30 de agôsto de 1965,
não suscitou qualquer contestação ou
. reclamação e
Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica
o
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opinou pela classificação constante do
mesmo edital, decreta:
Art. 19 São declaradas públicas, de
uso comum, do domínio -do Estado de
Goiás, as águas do curso dágua denominado "Verde", em tôda a Sua
extensão, que nasce no munícipír, de
Mineiros, percorre o de Serranópolis
limita Itarumã com Serranópolís
Jtarumâ. com Jataí e Caçu e deságua.
no Rio Paranaíba, pela margem direita.
Art. 2Q :i!:ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1966'
145'! da Independência e 789 da :Re:
pública.

e

H.

CASTELLO BRANCO'.

Benedicto Dutra.

DECRETO N9 59.303 - DE 23
SETEMBRO DE '1966

DE:

Autoriza a emoréec de mineração cal~
céreo Dom Bosco Ltda., a pesquisar
calcário no municípiO de Prados,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 0- artigo 87, no. I, da Constituição e n03
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) , _decreta:
Art. 10;> Fica autorizada a emprêsa
de .mineração Calcáreo Dom Bosco
Limitada, a pesquisar calcário em terrenos de sua propriedade no lugar
denominado Lagoinha, distrito e município de Prados, Estado de Minas
Gerais, numa área de trinta e sete
hectares oito ares e dezessete centíares (37,0817 ha) delimitada por um
hexágono irregular, que tem um vértice a setenta e dois metros e quarenta centímetros (72,40 m) , no rumo
magnético de vinte e quatro graus dez
minutos sudeste (249 10' SE), do marco quilométrico número quarenta
(Km 40) da rGdoviaMG.-60, entre
São João del Rei e Barroso e Os lados a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
quinhentos e sessenta e sete metros e
quarenta
centímetros
(567,40 m) ,
quarenta e sete graus dezoito minutos noroeste (479 18' NW); quatrocentos e cínqüenta e três metros e seten-
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ta e seis centímetros (453,76 m) ,sessenta e oito graus trinta e oito minutos sudoeste (68 9 38' SW); setecentos
e sete metros e dois· centímetros
(707,02 m) , quarenta e doís graus e
cinco minutos sudeste (429 55' SE);
trezentos e oitenta e dois metros e
quarenta e dois centímetros (382,42
m) , setenta e dois graus um minuto
nordeste (729 01' NE); duzentos e oítenta e oito metros e quarenta e sete
centímetros (288,47 m) , cinqüenta e
quatro graus quatro minutos nordeste
(549,04' NE); duzentos e trinta e nove
metros
e
dezenove
centímetros
(239,19 m) , oitenta e sete graus
trinta e um
minutos
noroeste
(879 71' NW).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovam
do pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
da Comissão Nacional de -Energia
Nuclear.
Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos e oitenta cruzeiros (Cr$ ...
380) e será válido por dois (2) anos
a .contar da data da transcrição no
livro próprio de Registro das AtltOlizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO ~BRANCO.

Benedicto Dutra,

DECRETO N9 59.309 SETEMBRO DE

DE 23 DE

19'56

Promulga o Acôrdo .sôbre Privilégios
e Imunidades da Agência Internacional de Energia Atômica.

o Presidente da República,
Havendo o congresso Nacional aprovado pelo decreto legislativo no 56,
de 1965, o Acôrdo aôbre privilégios e
Imunidades da Agência Internacional
de Energia Atômica, 'aprovado pela
Junta de Governadores daquela .ç\g'ênela, em víena. a 19 de julho de 1959;
E havendo o referido Acôrdo entrado
em vigor; para. o Brasil, de conrormí-
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dade COm o disposto em sua seção 38,
a 10 de junho de 1966, data em que
foi depositado o instrumento brasileiro de aceitação junto ao DiretorGeral da Agência
Decreta que o mesmo, apenso por
cópia ao presente decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nêle se contém.
Brasília, 23 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da Republica.
R. CASTELLO BRANCO
M. Pio Corrêa
ACôRDO SôBRE PRIVILÉGIOS E
ThWNIDADES DA AGllNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA
ATôMICA.

Considerando que o parágrafo C do
Artigo XV do Estatuto da Agência
Internacional de Energia Atômica dispõe que a capacidade jurídica e os privilégios e imunidades mencionados no
referido artigo devem ser definidos em
um ou mais acôrdos distintos que serão concluídos entre a Agência representada para êste fim pelo Diretor(}eral que procederá de acôrdo com as
instruçõ-es do Conselho de governado..
res e seus Membros;
Considerando que, de acôrdo com o
disposto no artigo XVI do Estatuto,
foi adotado um acôrdo que regula as
relações entre a Agência e a Organização das Nações Unidas;
Considerando que a Assembléia Geral da Organlzaçâo das Nações Unidas desejando a. unificação, na medida
da possível, dos privilégios e ímunldades de que gozam a Organização das
Nacões Unidas e as diversas Instituicõee que mantém relações com a .cencícnada Organk.açâo, adotou a .Oonvenção sôbre os privilégios e imunidades das agências especializadas e
que vários Estados Membros da organízação das Nações Unidas aderiram à mencionada Convenção;
o Conselho de- Governadores
1. Aprovou , sem obrigar os governos representados no Conselho, o seguinte texto, que, de uma maneira geral, repete as disposições da Oonvençâo sõbre vs privilégios e imunidades
das agências especializadas.
2. Ocnvída os Estados Membros da
Agência a examinar êste acôrdo e se
o "julgar oportuno, a aceítá-lo.
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pressa.mente, em determinado caso
'Pica, porém, entendido que a renún:
cía não poderá compreender medidas
executivas.

ARTIGO I

Definições
seção 1

Seção 4

No presente Acôrdo:
1)
A expressão "a Agência" desígna' a. Agência Internacional de Energia Atômica;

.

H) Para os, fins do artigo IH, as
palavras "bens e ativo" aplicam-se
igualmente aos bens e fundos de que
a Agência tem custódia ou que são
administrados por ela no exercício de
suas atribuições estatutárias;
IH) Para os fins dos artigos V e
VIII a expressão' "representantes dos

Membros"; é considerada como abrangend todos os governadores, representantes, suplentes; conselheiros, especialistas técnicos e secretários de de, legações;
IV) Para os fins das seções, 12, 13,
14 e 27, a expressão "reuniões convo-

cadas pela Agência" refere-se às reuniões:

.

de sua Conferência geral e de
seu Conselho de governadores;
2) de qualquer .conferêncía internacional, simpósio, seminário ou grupo de estudos convocados por ela;
3) de tôda Comissão. de qualquer
um dos organismos mencionados.
V) Para os fins dos artigos VI e
IX, a expressão "funcionários da
Agência" .deaigna o Diretor-Geral e
todos os membros do pessoal da Agência, excetuados aquêlea qUE: .sâo recrutadoa no local e pagos por hora.
1)

ARTIGO II

Personalidade Jurídica

'Seção 2
'A Agência possui personalidade juridica. Tem capacidade para: a) contratar, b) adquirir e dispor de bens
imóveis e móveis, c) demandar.
ARTIGO

rrr

Bens, Fundos e Ativo

seção

3:

A Agência, seus bens e .atívo, qualquer que seja a sua localização ,8 o
seu detentor, gozarão de ímunídades
de jurisdição, salvo 'na medida em que
a Agência aiela tiver -renuncíadc, ex-

Os locais da Agência serão in vIolá;
veis. Seus bens e seu ativo, qualquer
que seja sua' localização e o seu de.
~~tor, fica~ão isentos de busca, requj.,
SlÇ3.0, confisco e desapropriação e de
qualquer outra forma de coação executiva, administrativa, judiciária ou
legislativa.
Seção 5
Os arquivos da Agência e, de um
. modo geral todos os documentos a ela
pertencentes ou em seu poder, serão
invioláveis seja qual fôr o local onde
se encontrem.
Seção 6
Sem. ficar sujeita a qualquer controle, regulamentação ou moratória
financeiros :
a)
a .Agêncía poderá conservar em
seu poder fundos, ouro OU divisas de
qualquer espécie e ter contas em
qualquer moeda;
b) a Agência poderá transferir Itvremente seus fundos, ouro ou dívísas de um pais a outro ou. dentro de
cualquer país e converter quaisquer
moedas em seu poder em qualquer outra moeda.
Seção 7
No exercício dos direitos que lhe
sâo concedidos em virtude da Seção
G. a Agência atenderá a qualquer reclamaçâc, 'que lhe fôr feita pelo Govêrno de um Estado parte no presente Acôrdo na medida em que julgar
poder satisfazê-la sem prejuízo de
seus próprios ínterêsses.
Seção 8
A Agência, seu ativo, renda e outros bens estarão:
a) isentos de qualquer ímpôsto direto: fica, entretanto, entendido que
a Agência não poderá solicitar isenção de impostos, que 'não .sejam mais
do que simples remuneração de ser··
viços de utilidade pública;
b) isentos de qualquer direito de alfándega e de quaisquer proibições e
restrições de importação ou de expor-
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taçâo para objetos importados, e exportados, pela Agência para seu uso
oficial. Fica, entretanto, entendido,
que os artigos importados com rranquia não serão vendidos no território do país em qu.e forem íntroüuzídos, a menos que' o sejam de acôrdo
com as condições estabelecidas pelo
aovcn ) cesse pais;
c) isentos de qualquer direito de atfándega e de quaisquer proibições e
restrições de importação ou exportaçào em retaçêo às suas publteaçôes .

reíos e por malas fechadas que aozarâo dos mesmos prívüégfos e imunidades que os correios e malas diplomáticas.
A presente seção não poderá, de ma:
nelra alguma, ser interpretada no sent: do de proibir a adoção de merüdas
dê segurança apropríadas. a serem determinadas por acôrdo entre o Estado parte no presente Acõrdo
Agência,

Seção 9

Representantes, dos membros

Se hera que, em· regra geral, a
Agência não reivindicará a Isenção de
Impostos de consumo e 'de ta·xas de
venda compreendidos no preço dos
bens móveis ou imóveis, entretanto
quando realizar, para, seu uso onerei,
compras consideráveis, em cujo preco estejam compreendidos impostos e
i a x a s de s s a natureza, os Est8"dOS
p a r te s no presente Acôrdo tomarão, sempre que lhes Jôr possível, as
disposições administrativas apropriadas para a entrega ou reembôlsn do
montante dêsses impostos e taxas,

Seção 12

ARTIGO IV

Facilidades de comunicações

Seção 10
A Agência gozará, para suas comunicações oficiais no território de qualquer Estad,o parte no presente Acôrdo ~ na medida compatível com as
Convenções,' regulamentos e acordos
Internacíonaís em que' este Estado rôr
parte, de Um tratamento não menos
fav-orável que o tratamento por ele
concedido a qualquer : outra Governo,
comoreendida a SUa missão diplomática . em matéria de prioridades, tarifas e taxas de correio e telecomunícaçôen assim como em relação às tarifas de imprensa para as íntormações à imprensa e <.1,0 rádio.

Seção 11
A correspondência oficial e as outras comunicações oficiais. da Agencia
. não podem ser censuradas.
iJ.. Agência tem o direito, de empregar códigos bem como de expedir e
receber sua correspondência e suas
outras comunicações oficiais por cor-

ARTIGO V

Os representantes dos membros nas
reuniões convocadas pela Agência gozarâc durante o exercício de suas r,.m côea e no curso de süas viagens com
destino ou de volta do local da :..euníào, dos seguintes privilégios e imunidades:
a) Imunidade de prísác ou dete~1~·
cão pessoal e de embargo de suas bagagens pessoais 8, no que diz respeito
2<JS atos por êles praticados na sua
qualidade oficia] ünclusíve suas palavras e escritos) imunidade de toda
jurisdição;
,à) !nviolabilidadede todos os pa~éis .e documentos';
C) Direito de fazer uso de códigos
e de receber documentos .ou corres-cpc·n~ência 'porcolTei,~ ou em nJ.a~as
seladas:
à)

Isenção, pessoal e paraeeus cõn-

juges da tôdas as medidas restrrtrvas

relatrvas-a imigração, de tôdas as 1'01'malidades de registro de estrangeiros
e de tôdas. as obrigações de se}Viço
nacional nos países por êles visitados
ou atravessados, no exercício de "suas
runçôes:
e) A3 mesmas facilidades na que
concerne às restrícôes monetárias ou
de cambio que as' concedidas aos representantés de Governos estrangeírc~ em mlssáo oficial temporárta.;
1) As. mesmas imunidades e tacütdades no que diz respeito' às bagagens pessoais, que são concedid.asaos
membros de missões diplomáticas de
categoria equivalente,
Seção 13
A fim de assegurar aos representantes dos Membros; da Agência nas
reuniões por ela' convocadas, completa liberdade' de palavra e completa
independência no cumprimento de

Continue aqui>
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suas funções, a imunidade de jurtsdíçâo no que concerne às suas palavras,
escritos õu atos relacionados ao cumprimento de suas funções continuará
a lhes ser concedida mesmo depois
que o mandato dessas pessoas houver
cessado.
Seção 14

No caso em que a incidência de
qualquer ímpôsto estiver subordinada
à residência da pessoa, não serão considerados como períodos de residência os períodos durante' os- qunts vos
Membros da Agência nas reuniões. por
ela convocadas acharem-se no temtono de um Membro para o excrcíoío
de suas funções.
Seção 15

Os privilégios e imunidades serão
concedidos aos representantes dos
Membros, não como vantagem pessoal,
mas s.m a fim de assegurar, 00m tõda a índependêncía, o Iívre exercício
de suas funções relacionadas com a'
Agência. conseqüentemente, umMembro terá não somente o direito, 111aS
o dever de suspender a imumdaue 'de
seu representante em todos os casos
em que, a seu juízo a imunidade impedir, a aplicação da justiça e nos
quais a imunidade puder ser suspensa sem prejuízo das finalidades para
as quais foi a mesma concedida.

seção 16

o disposto nas Seções 12, 13 e 14
não poderá ser invocado contra as
autoridades de Estado do qual a pessoa é nacional ou do qual é ou tenha sido representante ..

Ex'ECUTTI'O

cedo, oficialmente (inclusive palivras

e escritos);

lI). gozarão,
v~nclm~ntos e

no que se refere aos
emolumentos que lhes
~ao pagos pela Agência, das mesmas
isençoes de Impostos e nas me;.,mas
condições de que gozam os runcio~
ná~lOs da Organização das Necoes
trntdas,
.,
nI) não estarão sujeitos, asatm CO~
mo .s~us cônjuges e. membros de sua
~~mIlia,. que VIV~~ as suas expensas
<:8 medidas restritivas relativas à imi~
graçâo" nem às formalidades de regístro de estrangeiros:
IV) - gozarão no que diz respeito
às facilidades de câmbio,' dos mesmor privilégios que os membros cas
m'ssões diplomáticas de categ(>l'ia
equivalente;
V) gozarão, em período de crise in~
ternacional, assim como seus cõnju -.
gea
os membros de sua famtlta que
vivam às suas expensas das mesmas
facilidades de repatriamento que os
membros das missões diplomáticas de
categoria equivalente;
VI) gozarão do, direito de Importar
livremente seu mobiliário e seus objeto" pessoais por ocasião de assumirem, pela primeira, vez, as suas funções no país interessado;
b) Os funcionários- da Agencia que
exerçam as funções de inspeção 8onforme o disposto no artigo XII CtO
Estatuto da Agência, ou encarregaoos
02 estudar um projete de acôrõo com
o disposto no Artigo XI do menc-onade satatuto, gozarão no exercício
dc' suas funções e no curso de viagens
oífcíaís de todos os outros prtvüégíoa
e imunidades mencionados no artigo
VII do presente Acôrdo, na merüôa
eu: que forem -necessarros para c exercicio efetivo das referidas funções.

ARTIGO VI

Funcionários

Seção 17
A Agência comunicará periodicamente aos governos de todos os Estados partes - no presente Acôrdo os
nomes dos funcionários aos ' quais se
aplicam as disposições do presente 3Xw
tigo assim como as do artigo IX,
Seção 18
Os funcionários da Agência:
gozarão da .ímunídade de jurisdição quanto aos atos por êles pratta)

1)

Seção 19

'Os funcionários da Agência catao
isentos de qualquer obrlgaçao rulatí-

ao serviço nacional. E.'1tretanto,
esta isenção será, em relação aos Estados de que êles 58.,0 nactonats, 11mitada àqueles funcionários da Agencia que, em razão de suas funções, ttgurarem nominalmente numa üsta !ixada pelo Diretor-Geral da Agencia
e aprovada pelo Estado de que silo
nacionais ,
Em caso de- convocação para o S~!
viço nacional de outros tuncíonarros
da Agência, o Estado interessado COI1cederá, 3, pedido da Agencia, os accamentos das convocações que possam
va

Arros

ser necessárias para evitar a interrupção de um serviç-o essencial. Seção '20
Além dos privilégios e imunidades
previstos nas Seções 18 e 19, o Diretor-Geral da Agência, assim COmo
qualquer funcionário agindo em seu
nome durante sua ausência, tanto no
oue lhe diz respeito, quanto no que
diz respeito ao seu cônjuge e nrnos
menores, gozará dos privilégios, imunidades, isenções e facilidades coacedidos conforme o direito interna"ctonal aos enviados diplomáticos, tanto no que lhes diz respeito quant-o no
que diz respeito a seu cônjuge. e fífilhos menores.
Os mesmos prjvilégtos e ímunlcta'ces, isenção e facilidades serão concedidos também aos diretores gerais
adjuntos e aos funcionários da Agéncia de, categoria equivalente.
Seção 21
Os privilégios e imunidades são ccncedidos aos' funcionários únícamem e
no interesse da Agencia e não em seu
beneficio pessoal: A Agência poderá
e deverá suspender a imunidade ccncedida a um funcionário em todos os
coses em que, a seu critério, essa 1n11..'nidade impedir a aplicação da justiça
8' puder ser suspensa sem prejuízo 00S
interêsaes da Agencia.
Seção 22
A Agência colaborará, permanente, mente, com as autoridades comnetentes dos-Estados-Membros a fim de facilitar, a boa admmístração 'da justiça,
assegurar a observância dos regulamentes de polícia "e evitar todo abuso que puderem dar lugar os p'nvtlésnos, imunidades e facilidades enumerados no presente artigo.
ARTIGO VII

Peritos em missão para a AgênCia

Seção
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23

O;.; peritos (que não sejam os funcionários a que se refere o artigo 6)
que exercem funções junto ás corníssões da Agência ou cumprem mtsaões
para esta última inclusive missões na
qualidade de inspetores conforme o
Artigo XI1 do Estatuto da Agencia ou
na qualidade de encarregados de estudos conforme o artigo XI do men-

cio-tado Estatuto, gozarão 'dos seguintes privilégios e imunidades na medtUH, em que forem, necessários para o
exercício efetivo de suas funções, Inclusive durante as viagens feitas por
ocasião do exercício de suas funções
junto J., essas comissões no decorrer
dessas missões:
a) Imunidade de prisão ou aetencão e apreensão de suas bagagens P€S~
soaisb)' 'imunidade de qualquer junsrucão no que se refere aos atos par cios
efetuados no desempenho de suas funções oficiais (inclusive suas palavras
I: escritos), os interessados contínua-:
rao a se beneficiar da referida ímunídade mesmo quando éles não exerçam mais funções junto às Comissões
~ (ia Agencia ou não estejam mais encarregados de missões por conta uesta última;
c; inviolabilidade. de quaisquer papéis e documentes:
à) para 8.S suas comunicações com
a Agência, direito de fazer uso de códigos e de receber documentos ou correspondência por correio ou por malas fechadas;
C) no que diz respeito às restrições
monetárias ou de câmbio, as mesmas
facilidades concedidas aos representantes de governos estrangeiros em
missão oficial temporária;
1) no que se refere ás suas bagagens pessoais, as mesmas imunidades
e f~, ctlídades concedidas aos membros
das missões diplomáticas de categ-oria equivalente.
Seção 24
Nenhuma das disposições das eüneas "c" e "d" da Seção 23 poderá
ser interpretada no sentido de proibir a adoção de medidas de seguran~'~l apropriadas, que serão determinadas por meio de acôrdo entre todo Estado parte no presente Acôrdo e a
Agencia.
Seção 25
Os privilégios e imunidades serão
concedidos aos peritos no interesse
da Agência e não em seu benettcíopessoal. A Agência poderá e deverá
suspender a imunidade concedida a
um perito em todos os casos em que,
R seu critério, esta imunidade iinpe ...
dir <-' aphcaçâo da justiça e puder ser
suspensa sem prejuízo dos interesses
da Agência.
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Abusos de mevueçtos
Seção 2"6

Se um Estado parte no presente
Acôrdo considerar que houve abuso de
um privilégio ou de uma imunidade
concedida pelo presente. Acordo, .serâo feitas consultas entre este Estado e a Agência para determinar se
ocorreu tal abuso, e no caso afirmativo, procurar-se-á evitar a repeticão. Se tais consultas não chegarem
:),. um resultado satisfatório para o Estudo e a Agência, a questão de saber
SG ocorreu abuso de privilégio ou Imunidane será regulada nas condições
previstas na Seção 34. Se ficar constatado que ocorreu tal abuso o Estado parte no presente Acôrdo e ateia-

do pelo referido abuso terá o d u-euo,
após ratificação à Agencia, de 'cessar
de conceder" nas suas retaçõea com ao
Agência, o beneficio do privilégio ou

imunidade de que teria havido abuso.' Entretanto, a 'supressào cdos prívrIégtos e imunidades não deve estorvar
a Agênc'a no exercício de suas atividades pt-íncipaís 'nem Impedi-ta de
cu.mprir seus encargos principais.
Seção 27

Os representantes dos Membros nas
reuniões convocadas pela Agência, durante o exercício de suas funções e IlO
curso de suas viagens com destino ou
de volta do lugar de: reunião assim
como os funcionários mencionados na
Seção 1v) não serão obrigados pelas
autoridades territoriais a deixar o país
onde êles exercem suas Junções por
causa de atividades por êles exercidas em sua qualidade oficial. .enrr--.
tanto no caso em que tal pessoa abusar de prevüégfós de residência exercendo neste país atividades sem rerecao com suas funções oficiais, ela pvdera ser obrigada a deixar o pais pelo Govêmo üêste, sob reserva das seguin tes disposições:
a) os representantes dos membros
ou as pessoas que gozem de ímuuínades nos têrmos da Seção 20 SÓ serão
obrigados a deixar o país em conformidade com o procedimento diplomático aplicável aos enviados dtplomàücos acreditados junto a esse pais;
b) no caso de. um funcionário ao
qual não se aplica a Seção 20, nenhuma decisão de expulsão será tomada pelas .autoridades terrttortais

sem a aprovação do Ministro das Relações Exteriores. do pata em causa
aprovação que só será dada após con~
sulta com o D'íretorcGeral da Agen~
ela: .se um processo de expulsão toi
iniciado contra um funclonárfo, o di.;
reter-Geral da Agência terá o ~i~reito
de intervir a favor da pessoa, Contra
a qual o processo é, intentado.
ARTIGO IX

Salvo-conduto

seção 28
Os runcjonérjos da Agência tem o
direito de utilizaras salvos-concutns
das Nações Unidas, de acôrdo com os
ajustes administrativos entre o D~lre_
ter- Geral da Agência e o Secretàrru,
Geral da Organização das Nações Unidas. O Diretor-Geral da Agência notificará a cada. um dos Estados partes os ajustes administrativos aSSIm
concluídos,

Seçáo 29
salvos-condutos das Na\~ões Unidas expedidos aos .funcíonáríoa da
Agência serão reconhecidos e aceitos
como títulos válidos de viagem pelos
Estados partes no - presente Acordo.
Seção 30
Os pedidos de vistos (nos casos em
que são necessários) de Juncíonáríos
da Agência titulares de salvc-conuuto das Nações Unidas, e acompanhados de um certificado que ateste que
êstes funcionários viajam por conta
da Agência, serão examinados no m?nor prazo possível. Outrossim, eerao
concedidas aos titulares de salvo-conduto facilidades para viagem ráp.da ,
Seção 31
Serão concedidas facilidades análogas às mencionadas na Seção 30 aos
peritos, e outras pessoas que, sem estarem munidas de um salvo-conduto
daa fcações Unidas são portadores 'de
umcertificadb aue atesta que êles
viajam por conta da Agência.
Os

,~

Seção 32

O Diretor-Geral, os diretores gerais
adjuntos e outros tuncíonárlos de uma
categoria pelo menos igual à de chefe de divisão da Agencia, viajando por
conta da Agencia- e munidos de um
salvo-conduto das Nações Unidas, gnaarao das mesmas facilidades de vía-"
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gem que os membros das missões diplomáticas de categoria equívalente .
. ARTIGO X

Soíuçãa de controvérsias
Seção 33
A Agência deverá prever processos
adequados de SOlUÇa0 para:
a) as controvérsias em matérlas cde
contratos e outras controvérsias de
direito privado nas quais a Agência
ror parte;
b) as controvérsias nas quais estiver implicado um funcionário ou um
perito da Agência que, em virtude, de
sua situação oficial, gozar de imunidade não tiver sido suspensa' de l;l.CÓTdo com as disposições das Seções 21
e 25,
'
•

secao

34

A men-os que,rmll1 caso determtnado. as partes convenham em recorrer
a outro meio de solução,' qualquer dúvida resultante da interpretação cu
aplicação do presente Acôrdo será
submetida â Côrte Internacional de
Justiça, de- acôrdo com o Estatuto da
Côrte.. Se surgir uma controvérsia entre
Agência e um Estado membro.
e as partes não convirem em outro
meio de solução, será pedrdo um parecer consultivo sôbre qualquer ques.tào legal suscitada, de acôrdo 'JO_'n o
artigo 96 da Carta das Nações Umdas e 'do artigo 65 do Estatuto na.
Côrte, assim como as díaposiçôes correspondentes do Acôrdo conclutcto entre a Organização' das Nações Unidas e a Agência. O parecer da Corte
será «certo pelas partes como decísivu.
ARTIGO Xl

lrüerpretação

ou possa conceder à Agência poc- se
encontrarem nele, a sede da Agencia
ou os seus escritórios regionais, funcionários, peritos, produtos, material
ou tnstalacôea pertencentes à Agencia e necessárias à execução de projetos ou de atividades da Agência, inclusive a aplícaçáo de garantias a um
projeto ou outro acordo da Agência.
O presente Acôrdc não poderá ser interpretado no sentido de proibir' a
conclusão entre um Estado parte e a
Agência de acôrdos adicionais para a
adaptação das disposições do presente Acôrdo -e a extensão ou Iímitacão
dos prrvflégtos ve imunidades por ele
concedidos.
Seção 37
O presente Acôrdo não obrigará ou
derrogará nenhuma disposição do Es...
tatuto da Agência ou nenhum dlretto ou obrigação que a Agência possa
por outro lado possuir, adqutt-r ou
assumir.
ARTIGO

Cláusulas

As dísposíçõea do presente Acõruo
devem ser interpretadas levando em
consideração as funções conferidas à
Agência pelo seu Estatuto.
Seção 36
As disposições do presente Acordo
não limitarão otr prejudicarão fie forma alguma os prívlléglos e im11DH.!ades que um Estado tenha concedido

tnuue

, Seção 38

o presente Acôrdo será comunica-

de a todos os Membros da Agencía

para aceitação. Esta se efetuará pelo
depósito junto ao Diretor-Geral de urn
instrumento de aceitação; o Acordo
entrará -em vigor, com relação a cada
membro, na data do -depósito de seu
mstrumento de aceitaçào. Fica entendido que quando um Instrumento
de aceitação f61' depositado no nome
de um Estado, êste deverá estar em
condições de aplicar,. em virtude de
sua legislação, as disposições do presente Acórdo , O Diretor-Geral enviará uma cópia autenticada do 'presente
Acôrdo ao Govêrno de toda-Estado que
ou venha a ser Membro da Agencta e comunicará todos-os membros
do depósito de cada instrumento de
aceitacâc e o registro de qualquer
notificação de denúncia prevista na
Seção 39
Qualquer Membro da Agência poderá formular reservas ao presente
Acôrdo. Só poderá fazê-lo no momento do depósito de seu ínstrumcnto
aceítaçâo; 'o Diretor-Geral comunicarà imediatamente o' texto das
reservas a todos os membros Da
é

Seção 35

xn

ae

Agência.
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Seção 39

o presente Acôrdo contínuará em

vigor entre a Agêncíà e qualquer Estado membro que tenha depositado um
instrumento de aceitação, enquanto

êste membro fôr .Membro da Agencia
ou até que um acôrdc revisto rôr
aprovado pelo Conselho de' Governadores e que o mencionado Membro

dele tenha se tornado parte, ücanõo
entendido entretanto que se um Meme
bro entrega ao Diretor-Geral uma notificacâc de denúncia, o presente
Acôrdo deixará de vigorar em relaç-ão
~.W referido Membro, um ano após o
recebimento dessa noaücação pejo
Diretor-Geral.
Seção 40

-Parágrafo único. Sã.o considerad~~
Igualmente, funcíonáríos policiais
ocupantes de cargo em comissão ou
função gratificada com atribuições· e
responsabilidade de
natureza policíal.
Art. 29 O exerclcío de cargo ue na
tureza policial é privativo dos tun:
cíonárfos abrangidos pela Lei núms.,
1'0 4.878, de 3 de dezembro de 1965.
Art. 39 A função policial, pelM
suas característícas c finalidaàes.,
fundamentacse na hierarquia e na
disciplina.
Art. 49 'A precedência entre os integrantes das séries de classes noa
Serviços de Polícia Federal e Policial
Metropolitano se estabelece, básica e
primordialmente, pela subordinação
funcional.

'os

A pedido de um têrço dos Estados

partes no presente Acôrdo o G0D·selho de Governadores da Agência examinará á conveniência de aprovar
emendas ao referido Acorde. As
emendas aprovadas pelo Conselho entrarão em vigor após sua aceitação
ele acõrdc COm o processo previsto na
Seção 38.
DECRETO

N9' 59.310
SETEMBRO DE

- DE
1966

23

DE

Dispõe sôbre o regime [uruiico
dos
Funcionários Policiais Civis do Departamento Federal de Seçurança
Pública e da Policia do Distrito Fe:
aerca. na forma prevista no artiqo
72 da Lei -ns 4.878, de 3' de dezembro de 1965.
O Presidente da República, usanco
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição, de..
ereta:

TíTULO I
CAPÍTULO 'úNICO

Das disposições preliminares

Art. 19 São' policiais civis os nrastIeíros ,legalmente investidos em cal ~
gos do Serviço de Policia Federal e
do Serviço
Policial Metropolitano,
previstos no SIstema. de ciassmcacae
de Cargos aprovado pela' Lei número 4.483, de 16 de dezembro de 1964,
COm as alterações constantes da Lei
uc 4.813, de 25 de outubro de, 1965.

TíTULO

n

Do provimento e da vacãnc-za
CAPÍTULO 1

Do provimento

Art. 59 Os cargos com atribuições
e responsabilidades de natureza policial serão providos por:
I - nomeação;
TI - promoção;
UI - transferência;
IV - reintegração;
V -,. readmissão;
VI - aproveitamento;
VII - reversão.
CAPÍTULO I'!

Da nomeação

Art. 69 A nomeação far-se-á (!XG).'l~
slvamenbe:
I - em caráter efetivo, 'quando Se
tratar de cargo integrante de classe
singular ou inicial de' séríe de- elas;
ses, condicionada à .anteríor aprovação em curso especifico da Academía
N ací -ral de polícia;
U ,- em comissão, quando se tratar
de cargo isolado que, em virtude de
lei, assim deva ser provido.
Art. 79 A nomeação obedecerá à
rigorosa ordem de classificação dos
candidatos habilitados em curso a
que se tenham submetido na Academia Nacional de Polícia.
Art. 89 A Academia Nacional de
Polícia, sempre que solicitada pela
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Divisão de Administração, do Departamento Federal de Segurança Pú,
bfícaou pela Secretaria de' Segurança Pública da Prefeitura do Distrito
Federal, realizará cursos de formação profissional dos candidatos
ao
Ingresso no
Departamento Federal
de. Segurança Publica e na Polícia
de Distrito Federal.
Art. 99 São requisitos para matrL
cula na Academia Nacional de Pc,
Ilcia:

ser brasileiro;
ter completado dezoito anos
de idade;
Ir!. -star no gôzo dos díreitcs
políticos:
IV - estar quite com as obrigações militares:
V ter procedimento írrepreensível ;
VI - gozar de boa saúde, física e
psíquica, comprovada
em inspeção
médica;
VIr - possuir temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécrrícc
-cnhxado pela Academia Nacional de
Polícia;
VIII - ter sido habilitado prévíamente em concurso público de rvovas ou de provas e titulas.
§ 19 A prova da condição prevista
no item IV dêste artigo nã-o serão
exigida da candidata ao ingresso na
Polícia Feminina.
§ 29 será demitido, mediante processo disciplinar regular, o funcionaria policial, que, para ingressar no
Departamento Federal de Segurança
Pública ou. na Polícia do Distrito Federal, omitir fato que ímpossibilitaria a sua matrícula na Academia
Nacional de Polícia.
Art, 10. Os conhecimentos exigíveis, os limites de idade, o número
de "matrículas e as condições de ea,
nidade e capacidade física para inscrição, nos concursos, da Academia
Nacional de Policia serão fixados
nas respectivas ínstruoõesc true íridícarão as vagas a serem preenchidas.
Parágrafo único. Quando o candidato fôr ocupante de cargo ou run.
ção pública, a sua tnscvlcão independerá de limite de idade.
Art. 11, Encerradas as inscrições,
legalmente processadas, não se abrirâo novas antes da realização do concurso respectivo.
"
I -

II -

CAPÍTULO UI

Da posse

Art. 12. Posse é a investidura em
cargo público ou função gratificada.
Parágrafo único. Não haverá posse,
nos casos. de promoção, nomeação por
ecesso e reintegração.
Art. 13.' Só poderá ser empossada
em cargo dos
Serviços de P-olícia
Federal ou Policial Metropolitano' cu
eI:Í! cargo em comissão, .com atnoat..
ções e responsabilidades de natureza
policial, quem, além dos previstos no
artigo 99 dêste Regulamento, satís,
fiser os seguintes requisitos:
I Ter sido aprovado em curso
de f-ormação "profís.sional
para -rngresso no Departament-o Federal de
Segurança Pública ou na Policia etc
Distrito Feder-al, .salvo quando.se
tratar de cargo em comissão;
II - Ter atendido às condições especíaís prescritas em lei ou reguta,
mente para determinados cargos ou
série de classes.
§ 10. H prova das condições a que
se refere os itens I e II do artigo 99
eT dêste artigo não será exigida nos
casos dos itens IV a VII do artígc
~;

"

O provimento aos cargos tntegrantes do' Grupo Ocupacional
PM-:300- Policiamento Feminino, erra,
do pela Lei' no 4.483, de 16 de novembro de 1964, com as alterações constantes da Lei 4,813, de 25 de' outubro de 1965, independerá da prova
da condição a que se refere o item
IV do artigo 99.
Art. 14. São competentes para dar
posse:
II - O Diretor-Geral ao Departamenta Federal de Segurança Públtca, ao Chefe de seu
Gabinete, ao,
Corregedor, aos Delegados Regtonaís
e aos diretores e chefes de· serviços
que lhe sejam subordinados;
II - O Diretor da Divisão de Administração do mesmo Departamento, nos demais casos;
II! - O Secretário de' Segurança
pública do Distrito Federal ao chefe de seu Gabinete e. aos Díretorea
que lhe sejam subordinados:
IV - O Diretor da Divisão de Servicos Gerais da Polícia do Distrito
Federal, nos demais casos.
§ 29
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Art. 21. O exercícíc do -cargo 'ou
função' terá início no prazo de trtn,
ta dias contados:
gurança Pública do Distrito Federal
I - Da data da publicação oí1clal
e r Diretor da Divisão de Admtnísdo ato, no caso de reintegração;
tração do referido Departamento poII Da. data da posse, nos dederão delegar competência para dar mais casos.
posse.
§ 1" A yr0!llúção e a nomeação por
Art. 15. Do têrmo de posse, asst.: acesso nao interrompem o exerútcio
nado pela autoridade competente e
que
contado na nova classe, a p"r~
pelo funcionário, constará o comproUi, respectivamente, da data da pu'missa do fiel 'cumprimento d03 deveblicação do ato que 'promover ou do
res e atribuições, _bem como a declaque nomear o funcionário.
ração, pormenorizada, dos bens e va§ 29 O funcionário transferido ou
lares que constituem o seu patrtmô,
removido quando licenciado ou eras,
nio.
tado em virtude do disposto nos item
Parágrafo único. A declaração de
I, Il e III do artigo 194, terá trtnta
bens será atualizada bienalmente, po,
dias, a partdr do término do impeUi,;,
dendo a autoridade a que estiver SU~
menta, para entrar em exerctcto.
bcrdlnado o funcionário exigir a
§ 39 O prazo dêste arttgo poderá
comprovação da legitimidade da pro..
ser prorrogado por mais trinta dia-s,
cedêncía dos bens 'acrescidos ao' uaa requerimento do interessado.
trimônío do funcionário <art. 39, §~::I9.
Art. 22. Ao entrar em exercício,
da Lei uv 3.164, de 19 de junrío de
o funcionário apresentara ao órgàc
1957) .
competente os elementos necessárrcs
Art. 16. A posse poderá processarao assentamento individual.
se mediante, procuração, quando S6
Art. 23. O funcionário não 'poderá
tratar de funcionário ausente' do
atastar.sc de sua
reparbíçáo ~)ara
pais em comissão do Govêrno, ou,
ter exercicíc em
outra'ou prestar
em casos especiais, a juizo da auto..
-servicos ao Poder Legislativo QU a
ridade competente.
qualouer Estado da Federação, salvo
Art. 17. A autoridade que, dei' pus,
quando se tratar de atribuição íuese verificará, sob pena de responsarente à do seu cargo efetivo e mediante expressa autorização, do Prebilidade, se foram satisfeitas as considente da República ou do Prefeito
dições legais para a investidura.
quando íntedo Distrito Federal.
Art"18. A posse terá lugar no pragrante da policia do Distrito Federal.
zo de trinta dias da publicação, no
parágrafo
único. Ó afastamento
. órgão oficial, do ato.' de provimento.
obedecera sempre a prazo certo. per19 A requerimento do 'mteressamttlda, contudo. a sua prorrogacàc,
do, o prazo da posse poderá ser p1'01_
,
no ínterêsse do Serviço ~úblico.
rogádc até sessenta dias, a ente-to
Art. 24. Será considerado corno de
da autoridade competente.
efetivo exercício o pertodo de tem§2 9 Se a posse .nâo se vertjtcar
po realmente necessário à viagem
nos prazos previstos neste artigo, a
para a nova sede.
nomeação será tornada sem efeito.
Art. 25. A freqüência aos C'Jt'",üS
por decreto.
de formação profissional da .ecaeemia Nacional de Polícia para a 1Jl"imeira investidura em cargo de atd,
CAPITULO IV
vidade policial é considerada de efe-.
tivo exercício para fins de aposentaDo eeerctcto
doria.
Art. 19. O inicio, a, interrupção e
Art. 26. O functonárfo nác podE",·~
o reinicio do exercício serão regisausentar-se do país, para estudo ou
trados no
assentamento individual
missão oficial, sem autorrzaçào
do
do funcionário.
Presidente da RepúbJica, ou do Prefeito do Distrito Federal, quando ín.,
Art. 20. Ao· chefe da repartíçác em
tegrante da Polícia do Distrito Feque foi lotado o funcionário compederal.
te dar-lhe exercíctc.

Parágrafo único. O Diretor.Geral
do Departamento Federal de Segurança Pública, o Secretário de Se-

é

ê
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Art. 27.
Prêso .preventivamente,
pronunciado por crnne comum, denuncíado por crime funcional ou P'O'los crimes previstos no item I do ar-Lígc 48 da Lei nc 4.878, de 3 de de,
zembro de 1965, ou .. ainda, . condena-

do por crime inafiançável em processo no qual não haja pronúncia,
o Iuncionárto será afastado do exarcicio, até decisão final passada em
julgado. '
CAPÍTULO

v

Do estágio probatório

Art. 28. Estágio
probatório é o
período de dois anos de efetivo exercicio do funcionário, contados da sua
primeira investidura em cargo de na;
tureza policial, durante. o qual se
apurarão os seguintes requisitos:
I - Idoneidade moral;
I I -r-. Assiduidade;
nr .:. Disciplina;
IV - Eficiência.
Parágrafo único.
Mensalmente, o
responsável pela repartição ou: serviço, em que esteja lotado funcionariasujeito a estágio probatório, encaminhará ao órgão de pessoal relatório
sucinto sôbre Q comportamento do estagiário.
Art. 29; Sem .prejuízo da remessa
prevista no parágrafo único do. e.i-ttgo anterior, o responsável pela repartição ou serviço' em que sirva
funcionário sujeito a estágfo probatório. seis meses antas da tcrmmaçâo dêste, informará reservadamente ao órgão de pessoal sôbre o Iuncíonárío, tendo em vista os requisitos previstos no artigo anterior.
§ 1 Q Com base na informação TP._
servada e nos relatórios sucintos de
que trata o parágrafo único -do ertago 28, o órgão de pessoal formulará
parecer escrito, concluindo a favor
ou' 'contra a confirmação. consoante
tenham. sido, ou
não, satísfatõrtamente atendidós cada um dos requisitos a serem 'Observados na período
do estágio.
§ 29 Desse parecer. se contrário à
confirmação, será dada vista ao estágtário. "para, no
prazo de cinco
dla., contados da publicação. de sua
notificação no Boletim. de Servtço;
apresentar defesa.

§ 39 Manlfestando.se sôbre o parecer e a defesa, o Diretor-Geral do.
Departamento Federal de Segurança
Pública ·ou, se Iõr o caso. o Secretário de Segurança Pública, encaminhará à autoridade competente o
respectivo expediente ..
§ 49 A apuração dos requisítos de
que trata o artigo 28 devei-á precessar-se de modo a que a exoneração
do, funcionário se faça antes de voncluído o', período. de estágio, sob pena de responsabilidade.
CAPíTULO VI

SEÇÃO I

Das disposições geraiS

Art. 30. Promoção é a etevaçào (lo
ftmcronário à classe imediatamente
superior àquela a que pertence, na'
respectiva série· de cl.asses.
Parágrafo único. Não poderá haver promoção de funcíonárto em extágto probatório, aposentado ou em
disponibilidade.
Art. 31. A promoção obedecerá aos
critérios de merecimento e de antdgüídade de classe e será feita à razão de dois terços por merecimento e
um têrço por antigüidade.
Parágrafo único.
Qualquer outra
forma de provimento de vaga não ín,
ter-omperá a seqüência' dos critérios
de que trata êste artigo.
Art. 32. As promoções serão realtzadasrem 21 de' abril e 28 de outubro de cada ano, desde que verifL
cada a existência de vaga e haja
.funcionário em condições 'de a elas
concoIT€~ .
Art. 33. Não poderá haver promoção para a classe em que houver cargo
excedente.'
Art. 34. Para efeito de promoção,
o tempo de serviço será apurado e
indicado em dias.
Art. 35. Será promovido por merecimento o runoíonárto que, dentro do
númerc existente de vagas, estiver
em condições, ao mesmô tempo, de
ser promovido pelos dois critérios de
promoção.
Art. 36. O interstício para promoção será de 1. 095 (mil e noventa e

Continue aqui>
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cinco)' dias de efetívo exercício na
classe,
§ 19 Quando nenhum dos runctonártos integrantes da classe possuir
aquêle tempo, o interstício ser~ re,
duzidc para 730 (setecentos e trtnta)
dias.
§ 29

moção, será. declarado sem efeito o
ato que a houver decretado indevida~
mente.
§ 19 O funcionário pr.omovldo indevidamente não ficará obrig:tdo a
restdtuír o que a mais houver' r~Ce
b.ac
§ 29· 9 funcíonárro a t(ueln cabia a
promcçao .sera mdenízado da dife~
rença de vencimento a que tiver direito.
'

O interstício será apurado de
acoruo com as normas que regulam
a contagem de tempo para efeito de
antigüidade de classe.
Art. 41. Somente por antígüich::de
Art. 37. A antigüidade de ctasae e '
poderá ser promovido:
o interstício para promoção em 2~
de abril e 28 de outubro serão -apuI ~ O funcíonárío em exerotcn, de
rados, respectivamente, no último'
mandato eletivo federal, estadual ou
aia dos meses de fevereiro e agôato ,
municipal;
Parágrafo
único. Não
.havendo
II - O funcionário licenciado ,pafuncíonárto em 'condição de: ser prora acompanhar o cônjuge, funcíona.,
movido, as vagas _existentes sómenrio civil ou militar, mandado servir
te serão preenchídae na próxima da ~
em outro ponto do território nacío.,
ta marcada para as promoções.
nal ou no exterior;
Art. 38. vertncacta vaga ortgtná;
·III
O funcionário licenciado
ria em uma classe, serão consideraperu trato de ínterêsses partículadas abertas tõdas as decorrentes do
rés.
seu preenchimento" dentro da -espectíva série de classes.
Art. 42. O funcionário suspenso
Parágrafo. único. Verifica-se a 'Va- poderá ser promovido, mas os efeí ..
toa da promoção ficarão condícíonaga originária na data:
dos:
a) do falecimento do ocupante do
I: - No caso de suspensão díscíplícargo;
.
t» da pubüeação do decreto que nar ou detenção disciplinar, à decla,
ração de improcedência da penalidatransferir, verificada a posse, apode aplicada;
sentar, exonerar ou demitir o oeupante do cargo;
lI' - No caso de suspensão pre ..
c)
da vigência do decreto de proventrva. ao resultado da' apuração
moção ou nomeação por acesso;
dos fatos que a determinaram.
d) da' posse, no caso de nomeação
!1 19 Na "hipótese ,de::te aJ.'tigo,· o
para outro cargo;
.
runcíonárío só perceberá o vcncíe) da publicação da lei que errar
mento correspondente à nova claso cargo e conceder dotação para. .0·
quando tornada sem efeito a pe..
seu provimento ou da que determínalidadeaplicada ou se, da verificanar apenas esta última medida, se o
cação dos fatos que determinaram 'a
cargo estiver criado;
suspensão preventiva, nã-o resultar
j)
da publicação do decreto que
pena mais grave que a de repreen..
extinguir o cargo excedente cuja dosão.
tacão permitir o preenehímento de
cargo; ou
,
;j 29 Nos casos previstos no parág) da, declaração da companhia é!e
grafo anterior, o funcionário percetransporte utilizada pelo runcíonàrío
berá o vencimento correspondente à
desaparecido em acidente. '
nova classe, a partir da data da vi..
gêncla da sua promoção.
Art. 39. Para todos os efeitos, será. considerado promovido por -ntí§ 39 Se mantida a penalidade da
güidade o funcionário que vier a fasuspensão ou SD, da verificação dos
lecer sem que tenha sido decretada,
tatos que determinaram a suspensão
'no prazo legal,' a promoção que J11e
prevantlva. resultar p~~a mais gra..
caiba.
ve que a de repreencàc. a promoção
será tornada .sem ere-to. a partir da
Art. 40. Em beneficio do funcionásua vigêncta ,
rio a quem de direito cabia a pro-

se
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prG~nJç((G

por merecimento

Art.. '13, Merecimento é' a demons.,
traçâc positiva pelo funcionário, durante sua permanência na classe; de
pontualidade c asstduídade, de capacidade e enciência, espírtto de cola;
boraçáo, ética prcíssstonal e compre,
ensão dos deveres e, bem' assim, de
qualificação para o desempenho das
atribuições de classe superior.
Art. 44. A promoção por merecimenta recairá no funcionário escolhido pelo Presidente da República
ou pelo Prefeito do Distrito Federal
dentre os Que tígurarem na lista
pràvíamente organizada,
§ lv A. lk.ta será orgnnízaún para
cada classe e dela constarão os nomes dos funcionários de maior merecimento, em número correspondente _ao trtplcrdas vagas a serem providas por õstc- critério.
§ 29 Não havendo numero surreiente de funcíonártcs para conctdtutçâo do triplo 9. que se retere o paragrafo anterior, parttolparão da lista
os que preencham OS rucuisttos Iegals·.
~
Art, 45, Para a promoção por merecímentc é requtsrto neceasàrto a

.aprovaçáo em curso na Academia
Nacional de Policia 'correspondente
fi
classe ímedie tamente superior
àquela a que pertence '0 funcionário.
Art. 43. O meractmento do tuneícnar!o será apurado em pontos positivos e negativos, segundo o preenchimento, respectivamente, das condições cssenctats e complementares
deflnídas nesta seção.
Art. 47. As condições essenctaie
dizem respeito à atuação do tuncíonárío no exercício de seu cargo ou
e requisitos considerados Indíspensáveía a õsse exercício,
8.1't. 48, Constituem condições essencíais a qualidade e quantidade de

trabalho, a auto-suficiência, a íntc1-<:ttivs" o tn-octnlo, a colaboração, a
ética profissional, o conhecimento
cl? trabalho, o aperfeiçoamento íun,
ctonal e a compreensão dos deveres:
Parágrafo único, Para cada um
dor reteres relacionados neste. artãgo, serão fixados cinco graus de

avaláaçâo. conforme o respectívo
comportamento funcional.
Art , 49, 1l qualidade do trabalho

ccnsíderadn tendo "Em vista apenas o grau de exatidão, a precisão 6
e apresentação, podendo, se tôr o
caso, .ser apreciada amostra do tra,
ba~ll;} comumente executado.
5,~1'6.

Ar-t. 50, A quantidade do trabalho será apreciada em face da produçâo diária ou outra unidade adequada comparada aos padrões desejados, inclusive, e principalmente o.
volume de trabalho produzido.
Art.. 51. Auto-suficiência éa capacidade demonstrada pelo funcioná;
rio para desempenhar as tarefas de
que foi incumbido, sem necessidade de
assíatêncía ou supervisão permarian...
te de outrem.
Art. 52. Inâciativa <2 a capacidade
ne pensar e agtr CG::n senso comum
na falta de normas e processos de
trabalho previamente determinados,
assim como a de apresentar sugestõcs 0'.1 -idéil1::; tendentes ao a.pel~fei
ccamen to do serviço.
Art. 5"3, 'I'n-ocínío é a capacidade
demonstrada pele funcionário para
avaliar e discernir a importância das
decisões que deva tomar.
Art. 54, Cclnboraçâo é a qualíüade demonstrada pejo funcionárío da

cooperar. cem a chefia e com os cona rcalizaçâo dos trabalhos
afetos ao órgão em que tem exercici-o.

.1e5',2,8,

Art. 55. Ética profissional é à capacidade de rhscrtçào demonatrada
pelo funcionário no' exercício de 8U~
atívídade. ou em razão dela, assim
como de agu- com cortezía e pclídez
no trato com os colegas e as partes.
Art, 5-8. Conhecimento do trabalho é a capacidade demonstrada pelo funcionário para realizar as atrtb.. . üções inerentes ao cargo, com pleno conhectmentc dcs ruétcdos e técnicas utllíaadox.
_ êr t. 5'l. Aperfeiçoamento runclo...
nal é a comprovação, pelo funcioná-

1'10, de capacidade para melhor de';'
sempanno das aüvidadea normais do
cargo e para reahzncáo de atríbutçôcs superiores, adquiridas por intermédio de eatudoa ou trabalhos especificos, bem como através de cur-
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SOS regulares relacionados com aquelas atividades cu atribuições, realt-

condições complementares .pelo órgâo de pescoal competente.

zadas pela Academia
Polícia.

Art. 65. No. caso de haver movi_
mentaçâo do funcionário; que ímP01'te em subordinação a outro chefe imediato. a sua apresentação ao
nôvo setor de trabalho será, obrtga.,
torramente, acompanhada. do Bola,
t.ím de Merectmento
devidamente
preenchido pelo chefe a que estava'
suoordínado, qualquer que seja: o
respectivo período de subordinaçâo.

Nacional

de

Art. 53. Oompreensâo dos deveres
é a noção de responsabtlídade e S~
rtedade com que o funcionártovde- .;
sempenha suas atríbuíçôes.

Art. 59. AG condições compiemen-'

tares referem-se aos aspectos negaLIVG;; do merecimento' funcional e se
constituam da falta de assiduidade,
da impontualidade horária e da indisciplina.
Arb , 60. A falta- de 'assiduidade-

será determinada pela ausêncía injustificada do funcionário ao serviço, computando-se um' ponto para
cada falta.
Parágrafo único. Não constítuirão
'falta, para os efeitos dêste artigo:
I - Os afastamentos indicados no
artigo 81" dêste ' Regulamento;
li Os afastamentosrdecorrentes
de licenças legalmente concedidas.
Art. si. A impontualidade horária
será determinada pelo número de
entradas tardias e saídas antecipadas.
Parágrafo único. Para os fins deste artígo, as entradas tardias ou satdas a~tecipadas serão adicionadas
uma às outras, oomputando.se um
ponto para _cada grupo de três, sendo 'deeprezadas as que não atingirem
aquêle número, dentro do semestre.
Art. 62. A indisciplina será apurada tendo em vista as penalidades -de

repreensão, suspensão, mesmo quando convertida em detenção _discíplínar, e destituição de função, impostas ao funcionário.
Parágrafo único .. -Na aplicação do
disposto neste artigo, cada repres..
ensão corresponderá a dois pontos,
cada dia de suspensão a três. e cada
destituição de função a dez pontos.

Art. 63'. O merecimento do" runctonérto.. na classe a que pertencer,
será apurado semestralmente, através do Boletim de Merecimento, conforme modêlo aprovado pelo Decreto
nc 53.480, de 23 de janeiro de 1964.
Art. 64. As condições essenclade
de merecimento serão aferidas pelo
chefe imediato do funcionário e as

§ 19 No caso de' haver mudança de
chefia, os funcionários que ee acham
a ela subordinados terão o mereej.,
mente aferido pelo chefe imediJ.üo
que se araste, correspondente ao pc,
rfodo de subordinação.
~ 29 Em qualquer
das hipóteses
dêsta artigo. o funcionário terá. aínda, seu merecimento aferido P3}r)
chefe imediato na época própria a
que se refere o artigo 95 correspcn.,
dente ao respectivo período de subordinação.
§ 39 Expirado o semestre, o coere
imediato do funcionário remeterá os
Boletins de Merecimento à Comissão de Promoção, de que trata o artigo 83.
-

§. 4Q· A autoridade responderá pela
inobservância do disposto neste artigo.
Art. &G. O julgamento das conrüções essenctals referentes aos runcionártos afastados da repartição em
que estiverem lotados competirá à'
autoridade a que se encontrarem diretamente subordinados, aplícanuo..
se, no que couber. 0S disposições do
artigo anterior.
Art. 67. No julgamento das condições essenciais de seu merecimento
poderá o "runctoné.no, no prazo dê
oito dias contado a partir da ciência, apresentar recurso à Comissão
de Promoção, por intermédio do chefe imediato, que se manifestará sôbre o pedido, e o encaminhará den..
tI'O de igual prazo.
Art. 68. Cada quesito constante
das condições essenciais corresponderá a uma rertaçâo de valôres, que
variará de um, a cinco pontos, conforme o respectivo preenchimento.
Art. 69. O índice de merecimento
do funcionário em eada semestre re-
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presentado pela some algébrica dos
pontos positivos, referentes às con- .
díções essenciais, e dos pontos negativos, atinentes às condições complementares.
parágrafo único. Nas situações previstas no artigo 65, o índice de mere..
eímento no semestre corresponderá à
média aritmética dos índices parciais
dos Boletins expedidos.
Art. 70. O grau de merecimento
do funcionário será representado pe.la média aritmética dos índices de
merecimento obtidos nos quatro semestres anteriores à apuração,
Art. 71. Em igualdade de condições de merecimento, proceder-se-á
M desempate na forma do artigo 80
c' seus parágrafos.
Art. 72. Nâo poderá ser promovido por merecimento O funcionário:
lI) em exercicio de mandato eleti'Vofederal, estadual" ou municipal;
b) que não obtiver, como grau de
merecimento, pelo menos a metade
do máximo atribuível;
c) que esteja lícéncíado, para tratar de Interêsses particulares ou para acompanhar 'o cônjuge, na, época
.da promoção ou dentro dos noventa
dias imediatamente anteriores a 21
de abril ou 28 de outubro;
d) inabilitado no curso a. que se
refere o artigo 45 dêste Regulamen-

to.

Art. 73. Nos casos de .arastamento do funcionário do exercício do
cargo efetivo, inclusive em virtude
de licença ou para ocupar cargo em
comissão, o índice de merecimento
será calculado de acôrdo com as seguintes normas:
I - Quando o afastamento perdurar, durante o semestre, por um pe~
ríodo igualou inferior a três meses,
'será feita normalmente a apuração
do merecimento, mediante a expedição do respectivo Boletim;
II Quando o afastamento perdurar. durante o semestre, por um
pertodo superior a três meses, o índice de merecimento:
a) será igual ao obtido no último
semestre de exercício, nos casos de'
. afastamento considerados de efetivo exercício}. ou
'

b) corresponderá a dois terços do
obtido no último semestre de exerci,
cio, nos demais casos.
Art. 74. O merecimento é adqutrido especificamente na classe; promovido, o funcionário começará a
adquirir merecimento a contar de
ceu ingresso na nova classe.
SEÇÃO

m

Da promoção por antiguidade

Art. 75. A promoção por antiguí-

cace recairá no funcionário que t1maior tempo de efetivo exercício na classe, apurado no último dia
dos meses de fevereiro ou agôsto.
parágrafo único. Só poderá ser
promovido por antiguidade o funcionário que houver obtido, corno" grau
de merecimento. pelo menos metade
do máximo atríbuível ,

V3l'

Art. 76. Á antiguidade será determinada pelo tempo liquido de exee,
cicio do funcionário na Classe a que
'pertencer.
Art. 77. Quando houver fusão de
orasses do mesmo nível de venetmente, de duas ou mais séries de
classes, os Juncíonáríos contarão, na
nova classe, a antiguidade de classe
que tiverem na data da fusão.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo é aplicável aos casos. de reclassificação de -cargo, de uma seríe de classes em outra.
Art. 73. Quando houver elevação
de nível inferior de vencimentos ce
uma série de classes, com a rusãc de
classes sucessivas. a antiguidade dos'
Iuncíonárãos, na classe que resultar
da fusão, será contada do seguinte
medo:'
I '- Os funcionários de claese ímctal contarão a antiguidade que tlverem nessa classe, na data. da rusao;
11 - Os tuncíonártos : de classes
superiores à. inicial, contarão 'a soma das seguintes parcelas:
a) a antiguidade que tiverem na.
classe a que pertencerem, na data a~
fusão; e
'
b) a antiguidade que tenham tido
ces classes inferiores da série, de
classes, nas datas em que houverem
sido promovidos.
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. Art: 79. A antiguidade de classes

será contada:

1 - Nos Cas03 de nomeação, readmíssâo, transferência. a pedido, r~·
versão ou aproveitamento, a partdr
da data em que o funcionário entrar
no .exercício do cargo;
II - Nos casos de nomeação por
acesso, promoção e readaptaçâo, a
partir de sua vigência;
IH - No caso de transferência
"ex otrtcío", considerando-se· o período de exercício que o funcionário
possuía na classe quando foi transferido.
Art. 80. Quando ocorrer empate
na classífícaçâo por antiguidade, te-

rá preferência, sucessivamente:
19) o funcionário de maior tempo
(te serviço público federal;

29) o de maior tempo de serviço
público;
39 ) .0 de maior prole;
49) o mais idoso.
§ 1Q Quando se tratar de classe
inicial, o primeiro desempate será
feito pela classificação' alcançada no
curso para ingresso na série de ctasses oti pela classificação para ncmea..
ção por acesso, representadas am..
bas IJ'81as médias finais apuradas pe ..
la Academia Nacional de policia.
§ 2º Como tempo de serviço público federal, .será computado o exercielo em quaisquer cargos ou runçõea
da administração federal, centraltaade ou autárquica, bem como O periodo de serviço militar prestado ao
EXército, à Marinha e à Aeronáutd..
ca,
§ 3º Será computado como tempo
de serviço público o que tenha sido
prestado à União, aos Estados,. Distrito Federal, Territórios e Muníctpios, em cargo ou função civil,.?U
militar, ininterruptamente OU , nao,
em órgâo: de administração direta ou
autárquica, bem como em sociedade
de economia mista ou 'em fundações
Instituídas pelo Poder . Público, apu..
rado à vista dos registros de Ire..
quêncía, 'fôlhaa de pagamento ou dos
elementos regularmente averbados'
'no assentamento índívidualvdõ runcíonárfo.
!

Art. 81. Na apuração do tempo,
liquido de efetivo exercício, para determinação da antiguidade de elas-

se, bem como do desempate previsto>
no artigo anterior, serão --incluidos
08 períodos de afastamento decor-.
rentes de;
I - férias;
TI - casamento;
In - luto;
IV - exercício de outro cargo federal de provunentoem comíssaoV - convocação para o serviço militar;
VI - júri e outros serviços obrigatórtos por lei;
...
VII - exercício de função ou cargo de govêrno ou adminístraçao, em
qualquer parte do terntor!o nacional,
por nomeação do Presidente da rtopública;
VIII - desempenho de Junção ele..
tiva federal, estadual ou mumcípar;
IX - licença especial;
X - licença à runcionãna gestante.. ao funcionário acidentado em serviço ou atacado de doença profíssíonal, .na forma dos artigos 222 e ::l:!.4,
dêste Regulamento;
XI - missão ou estudo na estrangeiro, quando o afastamento houver
sido autorizado pelo Presidente oa
Repúblíça ou pelo Prefeito do Distrito Federal;
Xli - exercício, em comissão, de
cargos de chefia nos serviços dos Estados, Distrito 'Federal, Terrttortoa .e
Munícípíos, observando o disposto no
artigo 23 dêste Regulamento;
XUI _~ o período de tempo realmente necessário
viagem para a
nova sede, na forma prevista no artigo 24 dêste Regulamento;
XIV -doença comprovada em
ínspeção médica, nos termos do artigo 243 dêste Regulamento:
XV - expressa determinação legal em outros casos.
Art. 82. Não se contará tempo de
serviço concorrente ou simultâneamente prestado, em dois ou maís cal'..
aos ou funções, à União, Est.ados.,
Distrito Federal, Munícípícs, '1'er1'1tortos, Autarquias ou Sociedades d&.
Economia Mista.
.
.ã

SEçAO IV

Da Comissão de 'Promcçao
Art. 83. No Departamento Federal
de Segurança Pública e na Secretari'a de Segurança; Pública do D1S-trito Federal haverá uma Comtssao
de Promoção, integrada de omco.
membros, designados, respectãvamen..
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te,_ pelo Diretor-Geral do, D, F .S, P.
Art. 86. Ao rever o julgamento rmcial e em face dos elementos íntorou secretário de Segurança Pública.
matívos de que dispuser, poderá a
Parágrafo único. Os memnros da
oomíssào de Promoçac impugnar 0:-1
CDlnlSS'W tomar-ao posse perante a
inadequadamente preencníuos
autoridade competente para os uesíg- , quesitos
pelo chefe do runctonano.
nar,
Parágrafo único. Antes da impugArt, 84. A Oomtssãc a que se renação de que trata este artigo, deve..
fere o artago anterior Se compoe:
ra a Comissão de Prcencçac efetuar
as düígências consideradas mmspen, I - do dirigente do órgão do pes~
sáveía,
solicitando, se neCeSS3.1'1O, no"
socr:
\'0 pronunciamento do chefe ímeII ~ de dois chefes -de repartição
diato a respeito do quesito ou quesrou serviço, com atribuições ue natos questionados.
tureza policial;
TIl -:- de dois funcionários altaATt. 87. Para cumprimento do dIS~
mente qualincauos, integrantes dos
posto neste Regulamento, a Oomtsserviços Policiais.
são de Promoção terá assessoramento permanente do órgão de pessoal.
§ 19 • Os m-embros de que trata o
Item In dêste artagovserao eecointdos entre íuncíonários que nao W~
SEÇÃO v
-nham possibilidade de promoção ou
Do processamento das promoções
acesso.
§ 29_. Náo havendo runcíonanos que
Art. 88. Nas promoções, a~erem
preencham os requisitos do parágrarealizadas em 21 de abril e 23 de outo antertor, a cscotna só pudera tetubro
de' cada' ano, serão providas
cair em ocupante efetivo de cargo' as vagas
verutoadas.: respectivamente,
não inferior. ao nível 17.
até o - último dia dos meses de revereiro e agôsto.
§ 39. A comissão funcionará com
um mínimo de três membros, sendo
Art. 89 •. A promoção scietctnaré
cbrígatóría a - partacipaçac de, peio
mediante decreto coletivo, lavrado
menos, um -dos indicados uo item
pela Comissão de promoção.
UI._

Art. 85. Compete à Oomissâo de
Promoçac:
I - rever o julgamento inicial dos
tuncionarros expresso nos Bclettns de
Merecimento;
II - elaborar, 'semestralmente, as
classificações de merecimento e de
antiguidade, de acôrdo com as normas constantes deste Regtnamento,
.em referência a cada série de erasses, mesmo não havendo vagas a preencher:

-

III ~ elaborar, nos trinta dias que
antecedem as datas rereruras rio arLigo 32, os expedientes deíímtívos de
promoçao abrangendo as séries de
classes em que houver vagas preenehíveis:
IV, - apreciar os recursos interpost-os por funcionários contra jutgnmente das condíçõee oasenciars de
merecimento, de que trata o artigo
67 dêste Regulamento, decidtndo SO~
bre os mesmos;
V - examinar recursos de runctonárfos contra erros- ou omissões havidos nas 'classificações de mereci
mento e de antiguidade, ouvida o respectivo órgão de nessoei. '

Parágrafo único. publicado o de-ereto coletivo, o órgão de pessoal,
além das providências que lhe cabem,
apostüará _o último titulo do functo,
nárto referente ao seu cargo efetivo,
para o efeito de consignar a premoção, indicando o critério a que a mesma obedeceu e a da ta da vigência.
Art. 90. O órgão de pessoal manterá rigorosamente em dia o assen~
tamento. individual do íunctonarie,
com o registro exato dos elementos
necessários à apuraçã-o da anuguidade de classe, do merecimento e do
tempo de serviço público federal e
geral.
Art. 91. O, órgão de pessoal, com
Os elementos de que djspuset- B os
fornecidos pelos chefes de repartição,
manterá rigorosamente. em dia regtstro de vagas, com indicação do crttérto- [I, que obedecerá o seu provimento.
Art. 92, Os chefes de reparttcac
comunicarão, direta e imediatamente
aó órgão de pessoal, o falecimento
de funcionário que' trabalhar sob suas
ordens.
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19. Quando se tratar de repar-

trçâo sediada nos Estados, "a

COD1U~

nícaçâo será feita por via teíegrance.

suas condições essencía.ía demereet..
menta, de" acôrdo com as normas es..
tabelecidas neste Regutamentn,

da

Art. 96. Preenchido o B')Jetim
§ 29. O órgão de pessoal providenMerecimento, a autoridade dura íme,
ciará a obrigatória publicaçáo do iadíata vista ao tuncíonáno üiteressa~
Ieclmento no Boletim de Serviço, com
do, que apará seu "ciente", no prazo
a índícaçâo da respecuvacoata.
máximo de 3 (três) dias.
Art. 93. Até trinta dias antes das
. § 19. Dentro .<!o prazo de 5 (cíncm
datas fixadas para M promoções, a
mas, apos a ciencia do luncionáXio
Comissão providenciará a publicação,
o seu chefe imediato encaminhará d
em Boletim de Serviço. das cíassmBoletim diretamente à Oomíssao de
cações semestrais, por ordem de mePromoção.
recimento e de antiguidade na elas§ 2Q • No caso de encontrar-se o
se, dos ocupantes efetivos de cargos
funcionário afastado do servíco e imIntegrantes de séries de classes, mencionando, quando cabível, os dados
possibilitado de comPa.rec~r à repartição para tomar ciencia, o l::Sole~
referentes ao desempate.
tim será normalmente encammnam,
§ 19. A classificação por merecià Oosnísaâo de Promoção, devendo
mento será elaborada com base nos
nessa hipótese, o chefe imediato ex~'
resultados parciais dos Boletins "d03
trair cópia autenticada do mesmo
quatro últimos semestres, que' tradupara dar posteriormente vista ao ínzem o grau de merecimento do tun...
teressado.
cíonárío, nos termos do artigo 7U
"dêste Regulamento, conforme modeArt. 97. Na sequêncía de premolo aprovado pelo Decreto 119 53 ABO,
ções, a ser iniciada na vígéncía dêsde 23 de janeiro de 19'64._
te Regulamento, as duas primeiras
obedecerão ao critério de merectmen-,
§ 29. A classífícaçâo por antiguito e a terceira ao 'de antiguidade e
dade na classe será elaborada com
assim, sucessivamente.
.
base no tempo de serviço apurado
na forma do artigo 81 dêste RegulaSEÇÃO VI
mento e de .acõrdo com o modelo
aprovado pelo Decreto mencionado
lias disposições finais
no parágrafo anterior.
§ 39. A classificação por mereci ~
Art. 98. Os chefes d-e serviço que
mento ou por antiguidade na classe
demonstrarem parcialidade no preserá republícada, total ou parctaímen~
enchimento dos Boletins de Merecite, a juízo da Comissão de Premomen to ficam passíveis das penas de
çâo, no caso de se verificar engano
repreensão e suspensão, a critério da
ou omissão na apuração que lhe serautoridade supencr..
viu de base.
Art. 99. ::E: vedado ao funcionário,
Art. 94. Das classificações .a que
sob pena de repreensão, pedir, por
se refere (J artigo anterior,. poderão
os funcionários nnteressados recor.. " qualquer forma,' sua promoção.
ter ao Diretor-Geral do D. F.S.P.
Parágrafo único. NãO se compreen,
ou. se fôr o caso, ao Secretário de
dem na proibição' dêste artigo as .reSegurança Pública, dentro do praclamações e recursos relativos à apueo 'de 15 (quinze) dias, a contar da
ração da antiguidade ou do mere.,
respectiva publícaçào.
.
cimento.
Parágrafo único. O recurso de quo
Art. 100. As recomendações, peditrata este artigo será encammhado
dos e solicitações de terceiros, em
por íntermédío da Comissão de "Profavor de promoção do funcionário,
moção, que sôbre o mesmo se pro.
mmcíará e, na hipótese de constãe-. determinarão. a punição deste, na
forma do artigo anterior, se' ficar
rá-Io cabível, providenciará a ímecomprovada a sua interferência.
diata retificação da classificação impugnada, caso em que nâo será dado
Art. 101. Terá caráter urgente o
prosseguimento ao recurso.
andamento de papéis que se referirem a promoções, inclusive os de
Art. 95. Nos dez primeiros dias de
que tratam os artigos 94 e 96, sendo
[aneiro e julho de cada ano, o onere
imediato do runoíonario aterírá as
passíveis das penas de repreensão ou
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suspensão os responsáveis por seu re,
tardamento.
Art. 102. Será computado como
antiguidade de classe o tempo liquido
de exercício interino, continuado ou
não, em cargo da mesma denominação.
CAPíTULO VII

Do acesso
SEÇÃ-o I

Disposições Gerais

Art. 103. O funcionário policial,
ocupante de cargo de classe final de
'série de classes, poderá ter acesso à
classe -tntcíat das sértes afins previstas na Lei número 4.483, de 16 de
novembro de 1964, alterada pela de
número 4.813, de 25 de outubro de
1965, de nível mais elevado, de atrL
buições correlatas porém mais com. .plexas ,
§ JQ A nomeação por acesso, além
das exigências legais e das qualificações em cada caso, obedecerá a pro;
vas vpráticas que compreendam tarefas típicas 'relativas ao exercício, do
.nôvo cargo, e, quando couber,' a ordem de classíficaçâo em concurso de
títulos que. aprecie a experiência profissional, ou em curso específico de
formação profissional,. ambos realizados 'pela Academia Nacional de Polícia.
§ 2Q As linhas de acesso estão pre.,
vistas nos Anexos. IV dos Quad'rDs
de Pessoal do Departamento Federal
doe Segurança Pública e da Polícia do
Distrito Federal" aprovadas pela Lei
número 4.433, de 16 de novembro .de
1964, com as alterações constantes da
Lei número 4.813, de 25 de outubro
dL: 1965.
Art. 104. As nomeações por acesso

abrangerão metade das vagas existentes na respectiva classe, ficando a
cutra: metade reservada aos provimentos na forma prevista no ítem I
do artigo 69 dêste Regulamento.
Art. 105. será de 1..095 (mil e no,
venta e cinco) dias de efetivo exercício na classe o interstício para o runcíonárto concorrer à nomeação por
acesso, reduzindo-se para 730 (sete,
centos e trinta) dias quando não
houver, funcionário que possua aquêle
tempo.

E65

Parágrafo único. Na contagem de
tempo de serviço para efeito de interstício' de que trata este artigo, se,
râo considerados de efetivo exercício
os casos previstos nos artigos 36, 79,
123 e parágrafo único do artigo 158'
da Lei número 1. 711, de 28 de outu;
bro de 1952, e em outras expressas
determinações Iegats,
Art. 106. O interstício e as demais
condições necessárias a nomeação por
acesso serão apurados pelo órgão de
pessoal no último dia dos meses de
novembro e maio, desde que vertfícada a existência de vaga ou de vagas
a serem providas por aquela rorma.
Art. 107. Só poderá ser nomeado
por acesso o funcronárto que possuir
o' diploma ou certificado de habílí.,
taçâo em concurso de títulos ou cur-so doe formação profissional da Academia Nacional de Polícia, corres;
pendente ao cargo .para o qual terá
acesso .
Parágrafo único. Constitui título
preponderante para. o acesso o diploma ou certificado de habilitação no
respectivo curso de formação profissional.
Art. 108. As nomeações para car;
gos de classe inicial de séries de classes, sujeitas ao regime de acesso, obedecerão ao critério alternado de no,
meação por acesso e de nomeação
pela forma prevista no item I do
artigo 6Q dêste Regulamento, iniciando-se pelo -urtmeíro.
§ 19 As demais formas de provi;
mento nâo interromperão a eequêncía
adotada neste artigo.
§ 2Q As nomeações por acesso não
poderão ser processadas em vagas
destinadas ao provimento pela forma
prevista no item I do artigo 6q dêste
Regulamento.
Art. 109. Para efeito do disposto
no artigo anterior, fica estab-elecida a
seguinte sequêncía, que orientará o
preenchimento das vagas, consideradas em grupos de três, se existentes
ou à medida tque se verificarem:
I - nomeação por acesso;
Ir - nomeação prevista no item I
do artigo 69 deste ,Regulamento;
In qualquer outra forma de
provimento.
§ 19 Observada a sequêncía de que
trata êste ernao,; caso não existam

Continue aqui>
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funcionários em condições de acesso,
na época própria, a vaga OU' as vagas
correspondentes ficarão reservadas,
não podendo ser preenchidas por outra forma de provimento. '
§ 2Q Ocritêrio previsto no pará;
grafo anterior será aplicado também
na hipótese de .inexístência de candidatos habilitados, na forma do item
II dêste artigo, para preencher as'
vagas correspondentes, as quais serão
obrígatórfamente
reservadas
para
esse fim.
§ 3(' Não havendo qualquer outra
forma de provimento a concretizarse na época a que se refere o artigo
115, a vaga a êste destinado será con,
siderada para efeito da sequêncía
prevista neste artigo.
§ 4Q Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a primeira vaga verificada no semestre seguinte poderá
ser preenchida por qualquer outra
"forma de provimento.

cão de titulas, na forma prevtata
neste Regulamento.
§ 29 Deverão submeter-se às 1JrCJ~
vas prátrcaa todos Os funcionàrlOO
ocup~TI;tes de cargos da classe nnai
d-e serre de classes em regime da
acesso, que satisfaçam os requisitoil
exigíveis, inclusive nos casos de acesso
concorrente.
§ 39 As provas práticas, ínclustçs,
nos casos de acesso concorrente, se.
rão preparadas, aplicadas e homdo.,
gadas peja Academia Nacional de Polícia, quando o funcionário trver exer,
cicio no Distrito Federal, e SUa avaliação variará de O (zero) a 100 (cem)
pontos.
§ 49 No caso de funcionários do
Departamento Federal de Segurança
Pública lotados em _Delegacias Regionais, caberá aos diretores daquetos órgãos aplicar as referidas -pro,
vas práticas. remetendo-as à Academia Nacronal- de Policia, que, tendous preparado, devera homologá.,.las.,

Art. 110. A nomeação por acesse
§ 59 As provas práticas de que trata
obedecerá à ordem de classificação
êste artigo deverão ser homologadas
na lista respectdva, organizada de
acõrdo eom o grau de habilitação ob- . até 25 de fevereiro. ou 31 de agôsto
conforme a época própria para.
tido pelo runctonarto.. mediante apuacesso.
ração em época própria.
§ 69 Do julgamento das provas práArt. 111. Considera-se grau de .haticas, a Academia Nacional de ron,
bllrtaçâo para efeito dêste Regulaela dará vista ao funcionário, diremento, a média aritmética resultante:
tamente ou por intermédio dos DeI - da nota obtida pelo funcíolegados Regionais, o qual pod-erá
nárío em provas práticas, que comapresentar récurso à Comissão de
preendam tarefas típicas do cargo
Acesso prevista no art. 119 dêste Repara o qual se realizar o acesso;
gulamento, no prazo máximo de doia
II da nota obtida na concurso
dias contados daquele em que apõa
de titulas ou nos cursos de forma'
o seu ciente na respectiva prova,
çâo e outros realizados
peja Acede,
mia Nacional de Policia, que o fun§ 79 O julgamento do recurso preeronár!o possuir e que demonstrem
visto no parágrafo anterior será eonexperiência funcional e conhecímenclutdo antes dos prazos previstos para
tos que o habilitem ao exercício do
a homologação de que trata o §5Q
nôvc- cargo, respeitado o disposto no
dêste artigo, devendo a Academia Naparágrafo único do art. 10'/.
cional de Polícia encaminhar à COM
míssâo de Acesso, dentro de quarenta
Art. 112. As provas práticas, de
e oito horas do têrmo final dos rereque trata o item I do artigo anterior,
ridos prazos, o resultado final das
compreendem a execução de tarefas
provas práticas.
inerentes às atribuições da classe mrArt. 113. A avaliação dos tdtuloa
eial para a qual deva ser feito o
de que trata o item II do art. 112
acesso, conforme as, respectivas eS
pecífícações .
. varrerá, em seu conjunto, de O (zero)
a 100 (cem) pontos.
9
§ 1 Nos casos de acesso COnCUIArt. 114-; Só poderá ser nomeado
rente, o grau de habilitação será apupor acesso o funcionário que obtiver,
rado em conjunto, devendo os runpelo menos, metade do grau de habíclonários ser submetidos às mesmas
ntação atribuível.
provas práticas e a idêntica avalia-

o

4

567

ATOS DO PODER ExECUTIVO

Art. 115-. As nomeações por, acesso
.serâo realizadas em 21 de abril e 28
de outubro de cada ano, sendo 'providas as vagas reservadas para êsse fim
e ocorridas até o último dia dos me ..
ses de novembro ve maio.
Art. 116. Não poderá haver nomeação por acesso para .classe em
que houver cargo excedente,
Art] 117. Em 'benefício do runcionarío a quem de direito cabra a nomeação por acesso, será declarado
sem efeito o ato que a houver de..
eretado indevidamente.
§ 19 O funcionário nomeado índevtdamente não ficará obrigado a res,
títuir o que a mais houver recebido.
§ 29 O funcronáríc a quem cabia a
nomeação será indenizado da dífetença de vencimento a que tiver di..

reíto.

Art. 118. Nâoepoderá ser nomeado
por acesso o funcionário que, nos seis
meses que antecederem' à nomeação.
sofrer pena de suspensão ou de dest1tuição de' função ou gozar de li..
cença para trato de Interêsses parti..
culares ou para acompanhar o côn ...
~uge.
SEÇÃO II

Da Comfssáo de Acesso

Art. 119. Haverá, no Departamento
Federal de Segurança Pública e na
Secretaria de Segurança Pública do
Distrito Federal, uma Comissão da
Acesso, integrada de cinco membros
designados, respectivamente, pelo Diretor-Geral do Departamento Federal
de Segurança Publica e pelo secrerario de segurança Pública.
parágrafo único. Os membros da
Comissão tomarão posse perante _a
autoridade competente para os designar.
Art. 120. A Comissão a que se refere o artigo anterior se compõe:
I - No Departamento Federal de
Segurança Pública:
a) do Drretor da Academia Na- cional de polícia;
t» do dirigente do órgão de pessoal;
-c) de um Delegado da Polícia -Fe..
deral e de dois funcionários gradua-dos, ocupantes de cargos de natureza

policial para os quais seja exigido di.
ploma universitário, integrantes de
Grupos Ocupaçionars diferentes.
II _ Na secretaria de Segurança
Pública do Distrito Federal:
a) do dirigente do órgão de pes...
eoat;
b) de um Delegado de polícia;
c) de três funcionários graduados,
ocupantes de cargos de natureza pu~
licial, para os quais seja exigido dia
ploma universttárro, podendo dois dêles, no máximo, integrar o mesmo
Grupo Ocupacronat,
Art. 121. Compete à Comissão de
Acesso:
I - avaliar os títulos a que se refere o art. 107;
II - elaborar e divulgar, até vinte
dias antes das da tas fixadas no ar..
tigo 32, a Lista de Acesso de que trata
o art. 110, em relação a cada- série
de classe;
ITI - apreciar os recursos· interpostos por funcronártos;
IV :- elaborar, nos dez dias que
antecedem as datas fixadas no ar,
tígo 32, os expedientes definitivos de
nomeação por acesso, abrangendo as
séries de classes em que houver vagas preenchíveís ,
Art. 122. Para cumprimento do dísposto neste Regulamento" a Oomís..
são de Acesso terá assessoramento
permanente do órgão de pessoal, podendo ouvir, se necessário, a Academia Nacional de" Policia.
<,
SEÇÃO .1lI

Do Processa'J?1'en;to

Art , 123. Os títulos de que trata
o art. 111, item lI, serão encammhados à Comissão de Acesso pela Academia Nacional de polícia, juntamente com as provas práticas.
Parágrafo único. - Quando lotado
em Delegacia .Regional,o funcionário fará entrega de' seus títulos ao
respectivo. titular par" encaminhamento junto com as provas práticas
à Academia Nacional de Polícia,
Art. 124. -A -Comrssâo apreciará o
resultado das provas práticas e ava1iàráos títulos apresentados em re ...
lação aos funcionários que atendam
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às condições do art. 106, observando,
também, o disposto no art. 118.

Art. 132. São condições essenciats.
para a. transferência:
I Quanto ao cargo a ser proArt. 125. Até vinte dias antes das
vida:
datas previstas no art. 32, a Comissão de Acesso elaborará e publicará
a) que seja de provimento efetivo
em órgão oficial a Lista de Acesso,
não considerado excedente Ou ex':
na ordem decrescente dos graus de
tinto;
habilitação obtidos pelos tuncíonárroe
b) que corresponda a vaga origicandidatos à nomeação.
nária a ser provida por merecimento
se a transferência fôr a pedido, parà
Art. 126. Quando ocorrer empate na
cargo de série de classes;
classificação, proceder-se-á de. acôr,
do com o estabelecido no art. 80 e
c) que se trate de cargo de igual
seus parágrafos.
.
vencimento;
II - Quanto ao funcionário:
Art. 127. A Comissão de Acesso
.elaborará, à base da classificação na
a) que seja efetivo;
lista a que se refere o art. 110; os exb) que tenha o Interstício de 36:>
pedientes definitivos da nomeação 'por
dias na classe;
acesso, a serem submetrdos ao Presic) que possua o diploma exigidodente da República ou ao Prefeito
em leí para o exercício do cargo para
do Distrito Federal, quando se tratar
o qual : se processa a: -transferência'
de pessoal da Secretaria de Segu ~
ct) que não esteja respondendo á,
rança pública.
processo administrativo, suspenso disciplinar ou preventrvámente, ou cum,
Parágrafo único. A nomeação por
acesso' se efetuará mediante decreto
prindc pena de detenção disciplinar.
coletivo.
Parágrafo único. Quando Se tra..
tal' de transferência para cargo de
CAPÍTULO VIII
série de classes dos Serviços de Policia Federal ou Policial MetropojtDa Transferência e da Remoção
tano, criados pela Lei ris 4.483, de
1<5 de novembro de 1964, além dos
SEÇÃO I
requisitos enumerados no item II
dêste artrgo, deve o funcionário:
Da Transferência
I - ter sido aprovado em curso da
Art. 128. Transferência é o ato de
Academia Nacional de policia, corprovimento medíante o qual se pro,
respondente ao da classe para a qual
cessa a movimentação. do funcionáse processa a transferência;
rio, de. um para outrc cargo de rgual
l i --possuir as qualificações exivencimento.
gidas pela Lei nc 4.483, de 16 de no,
Art. 129. Caberá a transferência:
vcmbro d-e 1964, para o provimento
de cargos de natureza policial,
I de uma. para outra série de
classes de denominação diversa;
Arb. 133. As transferências para
cargos de série de classes compreen..
II - de um cargo de série de. elasdída rio regime 02 acesso não eXf3Cses yura outro de classe singular;
derâo de um terço das vagas ortgmá-.
rias de cada classe e só poderão ser
lU - de um cargo de série de
classes para outro isolado, de provi- .efetivadas noa meses de -maio e nomento efetivo.
vembro.
Art. 130. A transferência far-se-á:
§ 19 Compete ao órgão de pessoal,
havendo transferência autortzada, (eI - A pedido do funcionário, aten;
servar, na época própria de processadída a conveniência do serviço;
mento das promoções, até um têrço
das vagas originárias para cumpriII - "Ex orücío'', no interêsse da
Administração.
mento do disposto neste artigo, comunicando a ocorrência. à Comissão
Art. 131. Nas hipóteses previstas
de Promoção.
na art. 129, itens II e JTII, a trans§ 29 Nas transferências a serem rea;
ferência só poderá ser feita a pedido
Ilzadas em maio e novembro ~ serão
escrito do funcionário.
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providas as vagas originárias ocorridas, respectivamente, até o último dia
dos meses de revererro e agôsto.
Art. 134. o processamento
transferências será o seguinte:

das

I - de uma para outra série de
classes de denominação diversa dos
Serviços de Policia Federal ou Policial
Metropolitano.
19) Se fôr a pedido:
a) o pedido de transferência, apresentado por intermédio do chefe imediato, com indicação da série de classes pretendida, será dirigido ao Diretor-Geral do, Departamento Federal
de Segurança Pública ou, se fôr o
caso, ao Secretário de Segurança PÚblica;
b) o chefe do órgão ao qual esteja
subordinado o funcionário, após manifestar-se quanto à conveniência ao
serviço em atender-se o pedido, encaminha-lo-á ao respeétdvo órgão de
pessoal;
.
c) o órgão de pessoal instruirá o
pedido tendo em vista os requisitos
enumerados no artigo 132 dêste Regulamento, e pronunciar-se-á, de forma
conclusiva, sôbre o interesse ou não,
. da Administração na transferência;
d) se -favorável o parecer e o funcionário não possuir certificado de
aprovação em curso, ainda válido referente à série de classes para a qual
a transferência deva ser feita, o 01'gâo de pessoal oficiará à Academia
Nacional de Policia, solicitando' .suu
matrícula no 'curso respectivo; contrário o parecer, será o processo submetido ao Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança Pública,
ou ao Secretário de Segurança Púbüca, .que decidirá sôbre a matricula
tendo em vista a conveniência do
serviço e o ínterêsse da Administração;
.
e) satisfeitas tôdas as condições, o
pedido será encaminhado a uma das
autortdaoes mencionadas na alínea
precedente, conforme o caso, que, se
concordar com a transferência, autorizará o seu processamento na época
própria; caso contrário, o pedido será
indeferido;
.
j) autorizada a .transferêncía, caberá ao órgão' de pessoal, observado o
disposto no artigo 133 dêste Regulamento, preparar o projeto de decreto

a, ser submetido ao Presidente da RE!~
pública ou, sendo o' caso, ao Prefeítcdo Distrito Feôeral,
2Çl) Se fôr "ex offícío", no ínteres-:
se da Administração, além das normas estabelecidas
alíneas "b",
"c", "d", "e" e "f", precedentes, o'
chefe do órgão ao qual esteja subordínado o funcionário ou o daquele i11.
teressado em obter a sua colaboraçãofará proposta, devidamente justificada, encaminhando-a ao respectivo 61'·
gâo de pessoal;
II - de uma série .de classes de
natureza não políoiaâ, do Departamenta Federal de Segurança Pública.
e da Policia do Distrito Federal para
outra série de classes, respectivamente, dos Serviços de POlicia Federal ou
Policial Metropolitano.

nas

19)

Se fôr a pedido:

o· pedido de transferência, apresentado por intermédio de chefe tme;
diato, com indicação da série de classes pretendida, será dirigido ao Diretor-Geral do Departamento Federal.
de Segurança Pública, QU, se rõr Qcaso, ao Secretário de segurança PÚa)

bnoa:

b) o chefe do órgão ao qual esteja
subordinado o funcionário, após manifestar-se quanto à convemêncía do
serviço em atender-se o pedido, encaminha-lo-á ao respectivo órgão de'
pessoal;
c) o órgão de pessoal instruirá opedido, tendo em vista os requisitos
enumerados no artigo 132 dêste Regulamento, e dará parecer conclusivo
sôbre o interesse, ou não, da Administração na transferência;
d) se favorável o parecer e o funcionário não possuir certificado deaurovacão em curso, ainda válido, referente- à série de classes para e, qual
a transferência deva ser feita, o órgão de pessoal oficiará à Academia.
Nacional de Polícia, solicitando sua,
matricula no curso respectivo; conta-áric o parecer, será o processo submetido ao Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança Pública;
ou ao secretário de Segurança Pública, que decidirá sôbre a matrícula..
tendo em vista á conveniência do serviço e o mterêsse da Administração.
e) satisfeitas tôdas as condições, o'
pedido será encaminhado a uma das
autoridades mencionadas na alínea.
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precedente, conforme o caso, que, .se
concordar com a transferência, autorízará o seu processamento, na época
própria; caso contrário, o pedido será
índeferído;
j) autorizada a transferência, caberá ao órgão de pessoal, observado o
disposto no artigo 133 _deste Regulamento, preparar o projeto de decreto a ser submetido ao Presidente
da República ou, sendo o _caso, 8..0
Prefeito do Distrito Federal.
2Q) Se fôr "ex officío", no ínterêsse da Admínistraçâo, além das normas estabeteclbas nas alíneas "b" ,
"c", "d", "e" e "f" precedentes" o
chefe do órgão ao qual esteja subordinado o funcionário ou o daquele
interessado em obter a sua colaboração fará 'proposta, devidamente justificada, encamínhendc-a ao respectivo
-órgâo de pessoal;
lI! - de uma série de classes de
natureza", não policial de outras repartições do Poder Executivo Federal
ou da Prefeitura. do Distrito Federal,
para outra série de classes, respectd ~
vamente, dos Serviços' de Polícia Federal ou Policial Metropolitano.

19 )

se

fôr a pedido;

o pedido de transferência apresentado por intermédio do chefe imediato, com a indicação da série de
classes
pretendida, será .dírtgído
ao Diretor-Geral do Departamento
Federal de Segurança Pública
·OU, se fôr o caso, ao Secretário de
Segurança Püblica;
b) • o .chefe do órgão ao qual esteja
subordinado o funcionário, após manífestar-se quanto a conveniência do
serviço em atender-se o pedido, encaminhá-la-á ao respectivo órgão. de
pessoal;
c) o órgão de pessoal instruirá o
pedido, tendo em vista os requisitos
enumerados no item II do artigo 132
.dêste Regulamento, e pronunciar-se-ã, de forma conclusiva, sobre a conveníencía, ou não, da transferência;
d)
em seguida, o pedido será sub.metídc ao Ministro de Estado ou, se
-rõr a hipótese, ao Secretário a que
esteja' subordinado c funcionário, que,
.se concordar com a transferência, encaminhará o requerimento à repartíçào para a qual é pedida; caso con-crárío, será indeferido;
a)

e)
havendo concordância, o órgilo
de pessoal da repartlçaopara a qual
a transferência é solicitada, inror;
marà sôbre as condições enumeradas
no nem 1 do artigo 132 oeste Re ,
guíamentc e dará parecer ccncíusívo
tendo em vista a conveniência do se1'_'
viço e c ínteress- lu Admi11lstl'açao'
j) se favorável o parecer e o fun~
cionarro não pOSSIHt certificado de
aprovação em' 0Ul"~O, ainda válido, reterent.e à serre de classes, para qual
a oransterêncía nec-, ser teíta, (J Ó1'gêc . de pessoal oficiará à Academia
Nacional de Policia, solicitando sua
matrícula no curso respectivo; centrá,
t10 o parecer, será 9 processo
sub~.
metido ao Diretor-Geral do Departa_
menta Federal de Segurança PÚblica
ou ao Secretario de Segurança Pública
que decidirá sôbrea matrícula, tendo
em vista a conveníõncía do serviço e
o ínterésse da Administração;
g)
satisfeitas tôdas as condições,
o pedido será encaminhado a uma
das autoridades mencionadas na alínea precedente, conforme o caso, que,
se concordar com a transferência, autortzarà o seu
processamento, na
época própria; caso contrário, o pedido será indeferido;
h)
autorizada a transferência, ca1)(~r3 ao órgão de pessoal, observado o
disposto no artigo 133 dêste Regulamento, preparar o projeto de decreto
a ser submetido ao, Presidente da Republica ou, sendo o caso, ao Prefeito
do Distrito Federal.
29) Se fôr "ex oficio", no ínterêsse da Administração, além das normas estabelecidas nas alíneas "b",
"c", "ti", "e", "t", "g" e "h" precedentes, o _chefe do órgão ao qual esteja subordinado o runctonàrío ou o
daquele interessado em obter a sua
colaboração fará proposta, devidamente justificada,· encaminhando-a ao
respectivo órgão de pessoal.
Art. 135. Os decretos de transferência serão lavrados no órgão de
pessoal da repartição para a qual esta
se processará, obedecidas a ordem
cronológica das autorizações e as
épocas fixadas neste Regulamento.
Parágrafo único. No caso de dataa
coincidentes de autorização, terá preferência, sucessivamente:
I - A transferência "ex orrtcto":
II - A tranaferêncía do funcionário
que houver obtido a melhor nota final
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no curso da Academia Nacíónal de
:r'ó1Jcia;
1Il - O tuncronárío:
a)
de maior tempo de serviço pú~
b1iC'O federal;
b) de maior tempo de serviço pú-.
blteo ;
C)
de maior prole;
à;
mais idoso.
Art. 136. Atransferencia para cal' ~
':"0 que não tntcere os Serviços de PoTicia Federal e~Policial Metropolitano
obedecerá ao disposto no Decreto nv
53.481, de 23 de janeiro de 196~.
SEÇÃO l i

. Da remoção

Art. 137. Remoção é o ato mediante
qual o funcionário 'passa a ter excrcicio' em outro' serviço, preenchendo
claro de lotação, sem que t?e modifique sua situação funcional.
Art. 138. Dar-se-á a remoção a pedido de funcionário do Departamento Federal de Segurança Pública para
Dutra Ioealídade em que houver serviço, do mesmo Departamento, por
motivo de saúde, uma vez que fiquem
comprovadas, por junta médica oficial, - as razões apresentadas pelo reoi:>

querente.

Art. 139. A remoção, em qualquer

caso, dependerá da existência de claro de lotação.
Art. 140. A remoção rar-ee-é:
I "ex officio", no ínterêsse da

Adminístraçâo ;

.

TI - A pedido do funcionário, atendida a conveniência do serviço;
IU - Por conveniência da disciplina.
Parágrafo único. A conveniência do
serviço e o tnterêsse da Administração deverão ser objetivamente demonstradoa.
Art. 141. No processamento da remoção "ex omcío': deverão ser oh.servadas as seguintes normas:

1 - A iniciativa da remoção cabe;

zá, indistintamente, ao. Diretor-Geral

do Departamento Federal de Segu.,
rança pública ou, sendo o caso, 310
Secretário de Segurança Pública, ao'
chefe do serviço que disponha de
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claro de lotação a preencher, ao che.,

fe do órgâo a que pertencer o funcio-

nário, ao Diretor da Divisão de Ad;
ministração ou órgão eqüívalente da
Secretarra de Segurança Pública;
li Havendo' concordância, por
escrtto.. dos chefes dos serviços tnte,
ressados, o Diretor-Geral do Departamento Pederal de Segurança Públt,
ca ou o Secretário de Segurança PÚblica, se tôr ocaso, após ouvir o órgão de pessoal quanto à existência de
claro de lotação, expedirá o ato com,
petente, se autorizar a remoção;
UI - No caso de discordância de
um dos oneres, caberá ao DíretorGeral do Departamento Federal de
Segurança Pública ou ao Secretário
de segurança Pública decidir sôbre
a proposta de remoção; s-e autoríza, da, baixará 6 respectivo ato; case
contrário, a proposta será arquivada.
Arb , 142. No processamento da re,
moção a. pedido, deverão ser observa;
das as seguintes r:ormas:
I - O funcionário, em, seu pedido
ao Diretor-Geral do Departamento.
Federal de Segurança Pública ou ao
Secretário de Segurança P ú b I i c a,
apresentado por intermédio do chefe
imediato, indicara o serviço em que
pretende ser lotado;
tI O chefe do serviço em que
estiver lotado o funcionário, após.
- pronunciar-se sôbre o pedido, o en ..
caminhará ao chefe do serviço para
onde foi requerida a "remoção, ao qual
caberá emitir parecer e encarmnhar
, o pedido ao órgão de pessoal da repartição;
!lI - Se existir claro na lotação
do serviço para onde foi pedida a re,
moção, correspondente à série de
classes a que pertencer o funci-ona..
rto, e o pedido fôr deferido pelo Diretor-Geral do Departamento Fe,
deral de Segurança Pública ou pelo
Becretárío de Segurança Pública, será
expedido o ato competente, lavrado
pelo respectivo órgão de pessoal; havendo discordância de um dos ohe;
fE0, ou em caso de indeferimento, o
pedido será arquivado.
Art. 143. No processamento, a
qualquer tempo, da remoção por con ...
veniência da disciplina, deverão 'ser
observadas as seguintes normas:
I - O .chefe do serviço em que estiver lotado o funcionário, dirigirá ao
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Diretor.Geral do Departamento· Fe ...
deraí de Segurança Pública ou, se fõr
Ó· caso, ao Secretário de Segurança
Pública, proposta instruída com elementos que justificam a adoção da
medida;
II - Recebida a eepostção, a au ..
toridade mencionada na alínea pre,
cedente decidirá quanto à convemênela, ou -não, da remoção;
UI - No caso de ser deferida a
remoçâo.vrar-se,a. esta para o órgão
que rór determinado pelo DiretorGeral do Departamento Federal de
Segurança pública ou pelo secretário
de Segurança Pública, independente...
mente da existência de claro na rea..
pectíva lotação, ficando o funcionário como excedente.
Art. 144. Os atos de remoção «ea
orücto-' ou a pedido declararão, ex..
pressamente, a decorrência do claro
de Iotaçao preenchido e serão pubü...
cados no Boletim de Serviço.
Art. 145. A remoção "ex offfcío"
de funcíonárto do Departamento Pederal de Segurança Pública, salvo
imperiosa necessidade 'do serviço devidamente justificada, só poderá ete ...
tlvar-se após dois anos, no mínímo,
de exercício em cada localidade.
Art. 146. O funcionário removido
deverá entrar em exercício na nôvo
órgão no prazo de trinta dias, con ...
tudo da publicação do ato que ore...
moveu, observado o período de trân...
sito de que trata o artigo 24 dêste
Regulamento.
Art. 147. Quando o funcionário re ...
movido estiver, afastado legalmente
do cargo, o prazo a que, se refere o
artigo anterior será contado do tér.,
mino do afastamento.
Art. 148. O prazo previsto nos artigos 146 e 147 poderá ser prorrogado
até mais trãnta dias, a requerimento
do interessado, dirigido ao 'chefe do
serviço onde tenha exercício, o qual,
no caso de deferimento, fará a devi...
da comunlcaeão ao chefe do serviço
para onde se processa a remoção.
Art. 149. E' vedada a remoção "ea
offícto" do funcionário polícíal que
esteja cursando a Academia Nacional de policia. desde que sua movimentaçâo ímpossíbilíte a freqüência
ao curso' em que esteja matriculado.

CAPITULO IX

Da retmteçração

Art. 150. A reintegração, que <te
correrá de decisão administrativa ou
judiciária, é o reingresso no serviçO'
público, com ressarcimento dos vencimentos e vantagens ligadas ao cargo.
parágrafo único. A decisão admr;
nístrabíva que determinar a reínte,
graçâo será proferída em pedido dereconsideração, em recurso ou em re,
visão de processo.
Art. 151. A reintegração será rei,
ta no cargo anteriormente ocupado;
se este houver sido transformado, no
resultante da transformação e,se (;;.{_
tinto, em cargo de vencimento equívalente, atendida a habilitação pro;
ríssíonal,
.
Art. 152. Reintegrado [udictalmen...
te o funcionário, quem lhe houver
ocupado o lugar será destituído de
plano ou reconduzido -ao cargo ante...
- rior, mas sem direito a indenização.
Ai't. 153. O funcionário reíntegra.;
do será submetido a, ínspeção médica
e aposentado quando íncapaa,
CAPITULO X

Da readmissão

Art. 154. Readmissão é o reíngrea...
50 no serviço público do funcionário
demitido ou exonerado, sem ressarcimento de prejuízos.
§ 19. O readmitido contará o tem,
po de serviço público anterior, para
efeito de disponibilidade e aposenta.
doria.
§ 29. A readmissão dependerá aeprova de preenchimento dos requisitos enumerados nos itens Hf a VII
do artigo 99 deste. Regulamento.
Art. 155. Respeitada' a habilitaçãoprcfissíonal, a readmissão rar...se"'á na
primeira vaga a ser provida por merecimento ou por acesso. observada,
nesta hipótese, a seqüência prevista'
no artigo 109 dêste Regulamento.
parágrafo único. A .readmíssãc fal''':
se... á de preferência no cargo anteriormente ocupado ou em outro de atrí..
buições análogas e de vencimento:
equivalente.
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CAPITULO Xl

Do apToveitamento

Art. 156. Aproveitamento é o rem.gresso, no serviço público, do runcío..
u.ário e1!l disponibilidade.
Art. 157. Será obrtgatórío o apro...
veítamento do funcionário estável em
cargo de natureza e vencimento com.
patíveís com o anteriormente ocupa..
<lo.

Parágrafo único. O aproveitamendo preenchimento dos
re-quisitos enumerados nos itens lU
e VII do art. 90 dêste Regulamento.

to dependerá
to.

Art. 158. Havendo mais de um con,
corrente à mesma vaga, terá' preferencia o de maior tempo ele disponlbílidede e, no caso de empate, o
de maior tempo de serviço público..
Art. 159. Será tornado sem efeito
o aproveitamento e cassada a dts
poníbilídade se o funcionário não lo):'
mar posse no prazo legal, salvo caso
de doença comprovada em, inspeção
médica.
parágrafo único. Provada a ínoadefinitiva em inspeção mé..
díca, sere decretada 8, aposentadoria.

p~cidade.

CAPITULO

xn

Da reversão

Art. 160. Reversão é o 'reíngresse
no serviço público do funcionário
aposentado, quando insubsistentes os
motivos da aposentadoria.
Parágrafo único. Para' que a rever..
são possa efetivar-se, é necessário
que o aposentado:
I - Não haja completado clnqüenta e cinco anos de idade;
II - Não conte mais de trinta anos
-de tempo de serviço, incluído o pe..
ríodo de inatividade;
.
. I I I - Preencha os requisitos enumerados nos itens DI a VU do ar
tigo gQ dêste Regulamentoç
~
IV - Tenha 'seu reingresso const'~e~ado como de ínterêsse público, a
J1:IZ0 da Admínístraçao.
Art. 161. A reversão rar-se.ã de
preterêncta, no mesmo cargo.
'
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S 1Ç. A critério da Administração,
o aposentado poderá reverter em car.,
go de série de classes de denomina..
çâo diversa, uma vez que
para esta
tenha sido habilitado em curso mi ...
nístrado pela Academia Nacional de
Policia. •
§ 2Ç • A reversão em cargo d-e .classe
não inicial só poderá verificar-se em
vaga originária a -ser preenchida por
merecimento.
§ 3 9 • O funcionário aposentado em
cargo isolado não poderá: reverter em
cargo de série de classes.
Art. 162. Para efeito de díspom,
bilidade ou- nova aposentadoria, contar-sa.á integralmente o tempo em
que o funcionário esteve aposentado.
entes da reversão.
Art. 163. A reversão poderá ser
processada a pedido ou "ex orncto".
§ I'? O pedido de reversão será
dirigido ao Diretor-Geral do Departamento Iaederal de Segurança Públí-,
ca ou, se fôr o caso, ao Secretárío de
Segurança Pública, cabendo ao petlcicnárfo indicar:

I ---:.. motivo pelo qual considera
conveniente seu retorno à atívídade; .
II - cargo em que foi aposentado;
ITI - fundamento legal e data 'da
aposentadoria;
.,
IV - dia, mês e ano de nasctmento;
V - tempo de serviço público, inclusive estadual, municipal e autárquico;
VI - enderêço.
§ 2'? No caso de reversão "ex orfícío", caberá ao órgão de pessoal
apurar os dados referidos no, pará...
grafo anterior.
Art. 164. O órgão de pessoal toe,
truírá o processo, mediante o preenchimento do modêlo aprovado pelo
Decreto nv 32.101, de 16 de janeiro do
1953, e concluirá objetivamente pela
conveniência, ou não.: da reversão .
Art. 165. Se o órgão de pessoal
concluir. pela inconveniência da vol..
ta do aposentado à atividade, o pro,
cesso será submetido à decisão do
Diretor-Geral do -Departamento Fe"
deraí de Segurança Pública ou, sen..
do a hipótese, do Secretário de Se..
gurança Pública.

Continue aqui>
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Parágrafo umco. Se a conclusão
fôr favorável ao reingresso e, satíefeitos, os requisitos indicados no ua
rágrafo único do art. 160 dêste Regulamento, o processo será submetido à autoridade; rererída neste arta,.'
go, que foi competente para decidir
na espécie.
.
Art. 166.

partamento

O Diretor-Geral do De-

Federal

de

Segurança

Pública ou o Secretário de Seguran,

ça pública, sendo o caso, se' concordar com o parecer favorável do órgão de pessoal, submeterá o processo, respectivamente, ao Presidente da
República, por intermédio do Mínístro da Justiça e. Negócios Interiores,
ou ao Prefeito do Dístrtto Federal. .
Parágrafo único, Em caso contrá-.
rio, caberá ao Diretor-Geral do De',
partamento Federal de Segurança PÚ..,
blica ou ao Secretário de Segurança
Pública indeferir apedido.
Art. 167. Na hipótese de decísãe
final favorável, será elaborado pelo
órgão de pessoal o decreto de rever- são, observado o disposto neste Ca,
pítulo.
.p arágrafo único. A reversão obedecerá, para cada cargo; à ordem CrO'nológica do despacha do Prestdente
da República ou do Prefeito do Dls-,
trito Federal.
CAPITULO

xrn

Da readaptaçáo

Art. 168. O- funcionário políctat
que, comprovadamente, se revelar
inapto para o exercício da função po,
llcial, sem causa que justifique a sua
demissão ou aposentadoria, será readaptado em outro cargo mais compativel com a sua capacidade, sem de,
cesso nem aumento de vencimento.
Io. A readaptaçâo far-se-á me,
diante a transformação do cargo
exercído em outro mais compatível
com a capacidade física ou íritelec..
tual e vocação.
§ 2Q • A readaptaçâo somente será
aplicada. a funcionários em gôzo da
estabilidade.
Art. 169. Haverá readaptação:
I - por motivo de natureza física:
II - por motivo de ordem íntelectuaí cu de vocação.
ê

EXECUTIVO

Art. 170. Promover-se-á areada .
taçâo por motivo de natureza fisiJi
quando ocorrer modífícaçâo das con:
dições físícas ou da saúde dOfunc1o_
nárto, dai advindo diminuição de -eü..
ciência no exercício d.o cargo, que
aconselhe seu aproveitamento em
atribuições diferentes.
Art. 171. Proceder-secá à readapta
ç â o por motivo' de natureza intelec:
tual ou de vocação quando se venn
cal' que:
w

I

-r- o nível mental do funcioná.

rio deixou de corresponder às ext..
gêncíaa da função;
TI - a função atribuída ao runcíonárío não corresponde aos seus
pendores vocacíonars.
Art. 172. O diretor ou o chefe 'Ue
serviço a que tõr subordinado o run-.
cíonário nas condíçôes mencionadaa
no artigo 170 proporá ao dirigente
do órgão central de pessoal respec,
tívo a. readaptaçáo do tuncíonárjo
indicando, em exposição Circunstan:
ctada, as razões em que se tundamenta a proposta.
Art-.· 173. O órgão de pessoal exa..
mlnará a proposta emitindo parecer;
se favorável à readaptaçâo, encamí,
nhará o processo ao Serviço Médico
para submeter o funcionário aos exames julgados necessários à verificacão de sua capacidade física.
Art. 174:. O laudo do Serviço MédL
co deverá, entre outros elementos,
mencionar os seguintes:
:!: - Contra-indicação do estado n,
síco do funcionário para o exercíciodo cargo pela .perda de capacidade
Iísíca em conseqüência de acidente
ocorrido no exercício de suas atribui.
ções, doença profissional ou especificada em lei;
II - Posslbilídade de readaptaçâc.
na hipótese do artigo 169, íncieo u,
dêste Regulamento;
III - 'rtpo. de atividades, que são
contra-indicadas ao readaptandc em
virtude de suas condições de capa.
cidade fisica;
IV - Sugestão de procedimento ví.
sando à aposentadoria, se fôr o caso.
parágrafo úníco. Na hipótese dos.
"incisos I e II deste artigo, o Serviço
Médico poderá- indicar medidas com.
plementares para tomar efetiva a
readaptação, como utilização de apa-
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relhos e outros meios que poasíbilí-

tem ao funcionário aumentar sua, ca.
pacídade ffsica.

Art. 175. Recebido o. laudo do Ser.
viço Médico, o dirigente do órgão ôe
pessoal designara uma Comissão d~
três membros, um dos quais. Médícc
daquele Serviço, para, no prazo dê'
trinta dias, indicar o cargo em vq-ie
deverá ser readaptado o funcionário
Parágrafo, único. A Oomissao de
que trata êste vartdgo poderá ouvir o
chefe ímediatc do readaptando,
Art. 176. Quando impossível a readaptação, a Comissão proporá ao órgào de pessoal, em parecer jusnnca.
,do, que instaure processo de aposen.
tadorfa do funcionário, na forma da.
lei.
Art. 177. O diretor ou o chefe de
serviço que tiver funcionário nas condições mencionadas no artigo 171 pro_porá ao dirigente do órgão central de
pessoal a readaptaçâo do funcionário,
indicando, em exposição círcunsta->
câada, as razões em 'que se fundamenta a proposta.
Art. 1'78. O órgão de pessoal eu ...
caminhará o processo. à 'Academia
Nacional de Policia para verificação
das condições de capacidade intelectual ou de vocação, a fim de indicar
as atribuições e responsabilidades que
poderão ser deferidas ao readaptando.

Art. 17g. A vertncação vdas con,
dições de capacidade intelectual ou
d- vocação do readaptando compreenderá, entre outros meios de aferição, a critério da Academia Nacional
de Polícia:
I _ provas, entrevistas e exames
pstcotécnícos;
II - verificação de diplomas, certificados de habilitação, titulas e trabalhos originais.
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto neste artigo, a
Academia Nacional de polícia poderá
. solícitar a colaboração de especíalís;
tas em seleção profissional e de estabelecimentos psícotécnícoa.
Art. 180. Após o cumprimento do
dispas ti' nos artigos 175 ou 178, dêste Regulamento, o dirigente do órgão
de pessoal encaminhará a proposta
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ao DíretorcGeral do Departamento
Federal de Segurança Pública ou aoSecretário de Segurança Pública,' se
fôr o caso, a rim de ser examinada
pela. _Comissã-o de Classificação deCargos competente.
Art. 181. De posse da proposta de
readaptaçâo, a Comissão de Classificação de cargos examinará os pareceres emitidos e promoverá a readap.,
tação do runcíonãrto, se rõr o caso.
Parágrafo único. A Comissão de
Classifícaçâo " de Cargos poderá, .se'
julgar necessário, promover a revisão
do laudo, solicitar esclareeímentos ou
determinar a realização de novos exa.,
mes.
.
Art. 182. Após apreciar o processo, a Comissão de Classtfícaçãc de"
Cargos" juntando relatório justaríca,
do, proporá ao Presidente' da Rep ú blica ou ao Prefeito do Distrito Federal, conforme o caso, transforma __
ção do cargo.
Art. 183. O runcionàr:o que re-cusar submeter-se à ínspeçâo médica
prevista no artigo 173 não poderá ser
readaptado, importando a recusa lia
aplicação "da penalidade prevista no
artigo 373 dêste Regulamento.
§ 19 Equipara-se à recusa de subme.
ter-se à inspeção médica o comportamento do funcionário que dificulte
ou impossibilite a verificação das.
condições estabelecidas no artigo 179.
§ 2Ç1 ocorrendo contumácia na re,
ousa, poderá ser aplicada a pena de
demissão ao funcionário ..
Art. 184. Da decisão da Comissãode AClassificação de Cargos que con. cluir contrariamente à readaptação,
caberá representação dírígfda pejo.
Diretor-Geral do Departamento Fe.,
deral de segurança pública ou 'peloSecretário de Segurança Pública, ao
Presidente da República OU ao Prefeito do Distrito Federal, conforme ocaso.
Art. 185. Quando por qualquer rOL
ma, inclusive em virtude de promoção ou acesso, ocorrer a vacância do
cargo resultante da readaptaçâo, será.
êle obrfgatõrtamente retransformado
no cargo original, mediante ato do
presidente da República ou do Prefeito do Distrito Federal, conforme 0-caso.
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CAPiTULO XIV

Da substituição
Haverá substituição no
impedimento de ocupante de cargo de
provimento em comissão e de função
gratificada.
Art. 18'7. A substdtutçâo será eu,
tomátíca ou -dependerá de ato da Administração.
§ 19 A substituição automática será
gratuita; quando, porém, exceder de
trinta dias, será remunerada e por
todo o período.
§ 29 A substituição remunerada de.penderá de ato da autoridade com;
patente para nomear ou designar.
§ 39 O substituto perderá, durante
.o tempo' da substituição, o vencímento do cargo de que fôr ocupante efe.tívo, salvo no caso de função gratL
Iícada e opção.
Art.

186.

CAPíTULO

xv

Da vacância

Art. 188. A vacância do cargo de. <correrá de:
I - exoneração;
II - demissão; ,
In - promoção;
ry - transferência;
V - aposentadoria;
VI - posse em outro cargo;
VII - falecímento.
Art. 189. Dar-se-á a exoneração:
I ' - a pedido;

"ex officio":
quando se tratar de cargo em
.comtesão:
b)
quando não satisfeitas as con-dições do estágio probatório.
II -

a)

§ 19. O pedido de exoneração do
funcionário, previsto no item I dêste
.artégo, deverá ser dirigido ao Presidente da República ou ao Prefeito etc,
Distrito Federal, se fôr o caso, e apresentado ao chefe imediato do requerente.. com firma reconhecida deven-do ser. acompanhada de declaração
atualizada de bens,
,
§ 29-:- Após a apresentação do pe.dído a que se ~efere o parágrafo an-

tertor, o funcionário deverá comer-,
ver-se em exercício durante quaren,
La dias.
§ 3Q
A permanência em exercicic.
durante quarenta dias, a que se r~
fere- ° § 29, poderá ser dispensada soe
nao houver prejuízo para o serviço
publico, a crítérto do chefe da 1'epartíção ou -servíço em que estive!
lotado o funcionário.
Art. '1:90. Verifica-se a vaga na
data:
0.) do falecimento do ocupante do
caiao:
b). 'da publtcação do decreto que.
transferir, verificada a posse, aposen~
tar, exonerar, ou demitir
ocupante
co cargo;
c)
da vigência do decreto de promoção ou nomeação por acesso;
d) da posse, no caso de nomeação
para outro cargo;
e) da publicação da lei que criar
o cargo e conceder dotação para o
seu provimento ou da que determíuar apenas esta última medida, se o
cargo estiver criaao;
f)
da publicação do decreto que
extinguir o cargo excedente cuja detaçâo permitira preenchimento de
cargo; ou
,
rJ) da declaração ce companhia
de transporte utilizada pelo funclonano desaparecido em acidente.
Art. 191. Quando 00
tratar de
tunçâo gratificada, dar-se-á a vacânc:e, por dispensa. a pedido ou ,-ex
officio", ou por destituição.
Art. 1-92. A exoneração, promoção
e aposentadoria, quando se tratar de
cargo de provimento efetívo, será fetta mediante decreto tcoletdvo elabora..
do pelo órgão de pessoal, salvo quando se impuser a elaboração de ato
ó-

°

Indívídual.

TíTULO

rn

Dos direitos e vantagens
CAPITULO I

Do tempo de serviço
Al't. 193. Será feita em dias a apu...
ração dei tempo de serviço.
§ 1Q. O número de dias será convertido em anos, "considerado o ano
como de trezentos e sessenta e cinco
dias.
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§ 29. Peita a conversão, OS dias reetantes, até cento e oitenta e dois, nào
serão computados, arredondando-se
para um ano, quando excederem êsse
número, nos casos de cálculo para
efeito de aposentadoria.
Art. 194. sera considerado de eretívo exercício o afastamento em virtude de:
I - férias;
II - casamento;
III - luto;
IV - exercício de 'cargo federal de
provimento em conusseo:
V - convocacão ' para o serviço
mrlícar ;
VI - júri e outros serviços otmgatóríos por lei;
VII - exercício de função ou cal go
de governo ou admínístração em qualquer parte do território nacional, por
nomeação do' Presidente da Repúhlíca;
VIl..:! - desempenho de função legislativa da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Mumcíptos ;
_IX ......::. licença especial;
X, - Iícença à funcionária eestante, ao funcionário acidentado em serviço ou atacado de doença profissional, na forma aos artégos 22:,: e 22<']
deste Regulamento;
, XI - missão ou estudo no estrangeíro, quando o afastamento houver
sido autorizado pelo Presidente ,da
República ou pelo Prefeito do Distrito 'Federal;
:XII - exercício, em comissão. de
cargos' de chefia nos serviços dos E-stados, Distrito Federal, Territórios e
Munícípíos, observado o disposto no
artigo 23 oeste Regulamento;
XITI- o período de tempo realmente necessário à viagem' para a
nova sede na forma prevista no artigo 24 dêste Regulamento;
XIV - doença comprovada em ínspeção médica, nos têrmcs do artigo
248 dêste Regulamento.
Art. 195. Para efeito de aposen,
tadoria .e disponibilidade, computarse-á integralmente:
I - o tempo de serviço público rederal, estadual ou municipal;
II - o período de serviço ativo, nas
Fôrças Armadas, prestado durante a
paz, computando-se pelo dôbro o tempo em operações de guerra;

m - o tempo de serviço prestado
como extranumerário ou sob qualquer
outra forma de 'admissâó, desde que
remunerado pelos cofres públicos, ínclusive o do pessoal de que tratam os
artigos 23, item Il, e 2ô da Lei, nv
3.180 de 12 de julho de 1960;
IV - o tempo de serviço prestado
em autarquia;
V - o período de trabalho prestado
à instituição de caráter privado que
tiver sido transformada em :·K'-.abelementa de serviço público;
VI - o tempo em que o funcionário estiver em disponibilidade ou aposentado ;
VII - o período de freqüência aos
cursos de formação prorissíonal da
Academia Nacional de Policia.
Art. 196. E' vedada a.vacumulação doe tempo de serviço prestado concorrentemente em dois ou mais cargos ou funções da União, Estado, Dís.,
trtto Federal, Municípios, Autarqutaa
e Sociedades de Economia MiSta.
CAPÍTULO Il

Da· estabilidade

Art. 197, O funcionário policial
ocupante de cargo de provimento efetivo adquire estabilidade depois de dois
anos de exercício, quando nomeado
em virtude de habilitação em curso
tia Academia Nacional de Policia.
Art. 19-8. A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo.
Art. 199. O funcionário estável
perderá o cargo quando este fôr extinto ou em virtude de sentença judicial
ou, finalmente, no caso de ser demitido mediante processo disciplinar, em
que lhe seja assegurada ampla defesa.
Parágrafo único. O funcionário em
estágio probatório será demitido do
cargo, mediante processo disciplínar,
quando esté se impuser antes de concluído o estágio.
CAPÍTULO !II

Das férías

Art. 200. O funcionário gozara
obrigatõrramente trinta dias consecutiVos de férias por ano, dê acôrdo com
a escala organizada pelo chefe do serVIÇU.
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§ 19. l!:: proibido levar .à conta de
férias qualquer falta ao trabalho.
§ 29. Somente depois do prtmeírc
ano de exercício adquírtrá o funcionário direito a férias.

Art. 201.

E' proibida a acumtuaçâo

Art. 2{)2.

por motivo de promoção,

de rérsas, salvo imperiosa necessidade
de serviço e pelo máximo de dois anos.
transferência ou remoção, o funcioná,
rio. em gôzo de férias não será obrigado a interrompê-las.
Art .. 2D3. O funcionário não poderá.
ser obrigado a interromper .as suas
férias, a não ser em virtude de emergente necessidade da segurança nacional ou manutenção da ordem, mediante convocação da autoridade competente.
§ 19. Na 'hipótese prevista neste ar;
tigo, "in fine", o funcionário terá
dire1toa gozar o período restante das
férias em época oportuna.
ê
29. Ao entrar em férias, o funcionário comunicará ao chefe imediato o
seu provável endereço, dando-lhe oiência, durante o período, de suas even ..
tuais mudanças.
CAPÍTULO

IV

Das Licenças
SEÇÃO I

Dtsposições preliminares

conceder-se-a licença:
para tratamento de saúde;
II - por motivo de doença em pessoa da família;
UI - para repouso à gestante;
IV <- para;' serviço mtntar ' obrigatório;
V - para o trato de interesses par.,
ttculeres:
VI - por motivo de afastamento do
cônjuge, funcionário civil ou militar;
VlI - em caráter especiaa
Art. 205. Ao funcionário ocupante
de cargo em comtesão nâo se concederá, nessa qualidade, Iícence para
trato de ínterêsses particulares.
Art. 206. A licença dependente de
inspeção médica será concedida pelo
prazo indicado no laudo' OU atestado.
Art. 204.

I -

"Parágrafo ~lCO. !,indo o prazo
havera nova mspeçao e o atesta.dó
ou laud9 médico concluirá pela volta
ao serviço. pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria.
Ar.t. _2~7. Termin.ada. a licença.,Q
runcíonérto reassumirá Imediatamente
exercício, ressalvado o caso do' artigo 208 e parágrafo único.
Art. 208. A l~cença poderá s~~_pror_
rogada "ex cíf'icío" ou a pedido.
Parágrafo único. O pedido devera
ser apresentado antes de' findo o prazo da licença e decidido dentro de
trinta dias, se indeferido, contar-se-â'
como de licença o período compreen,
dido entre a do término e a do conhecimento do despacho, através da
publicação no Boletim de Serviço.
Art. 209. A licença concedida den-.
tro de sessenta dias contados da terminação da anterior será cónsiderade. '
como prorrogação.
Art. 210. O funcionário não poderá
permanecer em licença por prazo superior a 24 meses, salvo nos casos
dos itens IV e VI do artigo 204 e nos
casos de moléstias especificadas no
artigo 221 dêste Regulamento.
Art. 211. Expirado o prazo do artigo antecedente, o funcionário será
submetido a nova inspeção e aposentado, se fôr julgado inválido para.
o serviço público em geral.
Parágrafo único. Na hipótese dêste artigo, o tempo necessário à inspeção médica será considerado como
de prorrogação da licença.
Art. 212. O funcionário em gôzo de
licença. comunicará ao chefe ímedíato o local onde pode ser encontrado,
bem como as eventuais mudanças durante o período.
Parágrafo único. Dessas comunlcacões, o chefe imediato dará ciência'
ao respectivo órgão de pessoal.

°

SEÇÃO II

Da licença para tratamento de saúde

Art. 213. A licença para tratamento de saúde será a pedido ou 14ex
offfcio" .

Parágrafo único. Em qualquer das
hipóteses, é Indispensável a' inspeção
médica, que poderá realizar-se, caso
as circunstâncias o exijam, na residência do funcionário.
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Art. 214. O funcionário impossibilitado de comparecer ao trabalho por
motivo de saúde está obrigado a, no
prazo -de vinte e quatro horas, dar
ciência do fato, por si ou por interposta pessoa, a seu chefe imediato.
Parágrafo único. Recebida a comunicação, o chefe imediato, sob pena
de responsabilidade, providenciará a
necessária inspeção médica.
Art. 215. Para a licença' até noventa dias, a .ínspeção será feita por médíco da própria repartição, admitindo-se, na falta, .laudo de outros médicas oficiais, ou, ainda, não os havendo na localtdade, atestado passado
por facultativo particular, com firma
reconhecida.
§ 1/ Na última hipótese do artigo,
o atestado só produzirá efeito depois
de homologado pelo órgão de pessoal,
com audiência do serviço médico da
repartição.
§ 29 No caso de não ser homoldg'ada 8, licença, o funcionário será obrtgado a reassumir o exercício do carro, considerados corno de falta justificada os dias em que deixou de
comparecer ao serviço por êsse motivo.
Art. 216. A Itcença supertor a noventa dias dependerá de inspeção per
Junta médica.
Parágrafo úníco. A prova de coença poderá ser feita mediante atesta(10 passado por médico da repartição
ou oficial se, a juízo da Administração e excepcionalmente, não fôr conveniente ou possível a ida da junta
médica à localidade da residência. do
funcionário.
Art. 217. O atestado médico ou olaudo da junta nenhuma rererêncía
fará ao nome ou à natureza 'da doença de que sofre o funcionário, salvo
em se tratando de lesões, produzidas
por acidente, de doença profissional
ou de quaisquer moléstias referidas no
artigo 221 dêste Regulamento.
Art. 218. O funcionário abster-se-á
de qualquer atividade remunerada, no
curso da licença, sob pena de' sua
ímedíata interrupção, com perda total do vencimento e das vantagem.
decorrentes. até que- reassuma o cargo.
Art. 219. Será -punído disciplinarmente -o funcionário que se recusar
à inspeção médica, cessando os efeitos da pena, na data em que se verifique o exame.
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Art. 220. Considerado apto em
ínspeçâo médica, o funcionário reassumirá o exercicio, sob pena de se
apurarem como faltas os dias de ausência.
Parágrafo único. No curso oa Itcença, poderá o funcionário requerer
inspeção médica, caso se julgue em
condições de reassumir o exercício.
Art. 221. Será concedida licença e.
funcionário atacado de tuberculose
ativa, alienação mental, neoplasía
maligna, cegueira, lepra, paralisia ou
cardiopatia grave, quando a inspeção
médica não concluir pela, necessidade
imediata da aposentadoria.
Parágrafo único. A inspeção rarse-á obrigatoriamente por uma junta
de três médicos.
Art. 222. O funcionário licenciadopara tmtamentode saúde, acidentado
em serviço, atacado de doença profissional ou das moléstias indicadas no
artigo anterior perceberá vencimento
integral, bem como as vantagens pecuniárias decorrentes.
SEÇÃo

III

Da licença por- motivo de doença' em
pessoa da família

Art. 223. O funcionário poderá
obter licença por motivo de doença na
pessoa de .ascendente, descendente,
colateral, eonsanguíneo ou afim até o
segundo grau civil e do cônjuge do
qual não esteja legalmente separado,
desde que prove ser' indispensável a
sua assistência pessoal e esta não, pos,
sa ser prestada sfmultâneamente com
o exercício do cargo.
19 Provar-se-á a doença mediante inspeção por médico da repartição
ou, na sua falta por facultativo oficial, -ou, onde não houver, por-médico
partdculai .
§ 29 A l1cença de que trata êste
artigo será concedida com vencimento até um ano, com dois terços do
vencimento excedendo dêsse prazo
até dois anos.
ê

SEÇÃO IV

Da licença à gestante

Art. 224. A funcionária gestante
será concedida, mediante mspeçao
médica, licença por quatro meses,
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com vencimento e vantagens ligadas
ao cargo.
Parágrafo único.

Salvo prescrição

médica em contrário, a licença será
concedida a partir do início do oitavo mês da gestação.
SEÇÃO

v

n';x licença para serviço mtlitar
Art. 225.,Ao funcionário "convocado para o serviço mili tal' e outros encargos da segurança nacional será
'concedida licença com vencimento integral e vantagens decorrentee .
§ 19 A licença será concedida à vista de documento oficial que prove a
incorporação.
§ 29 Descontar-se-á do vencimento
a importância que o funcionário perceber, na qualidade de incorporado,
salve .se optar pelas vantagens do ser..
viço militar.
§' 39 Para a percepção dos vencimentos e vantagens pecuniárias de seu
cargo o funcionário deverá comprovar, mediante atestado fornecido pela
autoridade militar competente, que
não 'está recebendo as vantagens
decorrentes do serviço militar.
§ 4~ Ao funcionário desincorporado
. conceder-se-á prazo não excedente de
trinta díes para que reassuma o exercicio sem perda do vencimento e

vantagens.
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ze, policial, o funcionário poderá obter
licença sem vencimento, para tratar
de. ínterésses particulares.
§ 19 O requerente aguardará
em
exercício a 'concessão da licença.
§. 29 Será negada a licença quando
inconveniente ao ínterêsse do serVIÇO.

A,rt. 228. Não se concederá a n .
cença a funcionário nomeado, transrertdo ou removido, antes de assumir
o exercício.
.
Art. 229. Só poderá ser concedid~
nova licença decorridos dois anos da
terminação da anterior.
~
Art. 230. O funcionário podel'áa
qualquer tempo, desistir da licença.
Art. 231. Quando o ínterêsse do
serviço o exigir, a licença poderá ser
cassada a juízo da autoridade compe'[ente.
SEÇão vn

Da licença ao funcionaria casado

Art. 232. O funcionaria casado terâ
díreito à licença sem vencimento.
quando seu cônjuge, funcionário cívil ou militar, fôr mande.do servir,
"ex officio", em outro ponto do terrítórto nacional ou quando eleito pan•
o COngresso Nacional.
.
§ 1Q Enquanto durar a permanêncte do seu cônjuge, e extstínuo repartição no nôvo local de- residência, o
funcionário nela será lotado, na forma da' Lei nv 4.854, de 25 de novembro de 1965.
§ 29 A licença e a remoção depen
derão de requerimento devidamente
Instruído.

Art. 226. Ao funcionáeio oficial da
reserva das Fôrças Armadas será tarn,
bém concedida licença com vencímento e vantagens ligadas ao cargo durante os estágios previstos pelos regulamentos militares, quando não perceber qualquer vantagem pecuniária
pelo serviço ",militar.
SEÇÃO vm
~ 19 A não percepção das vantagens
decorrentes do estágio será comproDa licença especial
vada mediante atestado fornecido pela
autoridade militar competente.
Art. 233. Após cada decênio de etc§ 29 Quando o estágio fôr. remutívo exercício, ao funcionário que a
nerado, assegurar-se-á o direito de' requerer, conceuer-se-a ncença espeopção.
cial de seis meses com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo.
SEÇÃO VI
I§ 19. O funcionário efetivo,
que
Da licença para trato de inierésses
ocupar cargo' em comisaâo ou função
particulares
gratificada, ficará afastado durante
o gôzo da licença especial, percebenArt. 227. Depois de dois anos de do o vencimento do cargo de que seja
efetivo exercício em cargo de nature- ocupante crettvo.
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§ 29 Será remunerada, durante todo
o período, a substituição de ocupante
de cargo' em comissão ou função gratificada, afastado em virtude de licença especial.
§ 39 E' vedada a conversão da 11cença em vantagem pecuníarfa.
Art. 234. Não se concederá licença
especial se houver o funcionário em
cada decênio:,
I
- 'sofrido pena de: suspensão,
mesmo se convertida em multa ou de..
tençâo díscíplínar; .
Ir faltado ao serviço tnjústtrtcadamente,
III ~ gozado Iícença:
a) para tratamento de saúde, por
prazo superior, a seis meses ou cento
e oítentavdías, consecutivos ou não;
b) por motivo de doença em pessoa da família, por mais de quatro
meses ou cento e vinte dias, COl"1~
secutívos ou não:
c) para trato de ínterêsses partrculares:
d) p'or motivo de afastame.ito do
cônjuge, quando funcionário 'civil ou
militar, por mais de três meses ou
noventa dias, consecutivos ou não. '
parágrafo único, Cessada a inter. rupçâo prevista neste artigo, começará a correr nova contagem .de decênío a partir da data em que o' funcionário e-eassnmjr o exercício do carrro ou dó dia seguinte em que faltar
ao serviço.
'
Art. 235. São 'competentes para con,
ceder a licença especial o DiretorGeral do Departamento Federal de
Segurança pública' e, se fôr o caso, o
Secretário de Segurança Pública.
Art. 236. A licença especial pode"
rá ser gozada de uma só vez ou par"
celadamente em períodos de dois ou
três meses.
Parágrafo único.' Quando se tratar de mais de' uma licença' especial,
o Iuncíonárío poderá gozá-las em uecíodoa' semestrais consecutivos ou isolados, em um ou mais períodos semestrais em concorrência com perio-'
dos parcelados, e em períodos parcelados.
.
Art. '237. O funcionário requererá
a .concessão da licença especial à autoridade competente, indicando' a rorma par que deseja gozá-la.

581

§ 10 O órgão de pessoal instruirá o
pedido,esclarecendo, à Vista dos elementos indicados no item T do artigo
2,10, dêste Regulamento, se o íuncíocano preenche os requisitos Iegaía
para a concessão da licença.
§ 2\1 Deferido o requerimento, o órgâo de pessoal promoverá a, publicacão oficial do ato e respectiva anotação no assentamento individual do
funcionário, remetendo, em seguida, o'
processo ao chefe do serviço, para o
fim de eer organizada a escala res-iectíva..
.

ATt. 238. A escala será .orgunisada
por determinação do .chefe do serviço
::; obedecerá à ordem cronológica de
entrada dos requerimentos dos interessados.
§ 19 Poderá ser revista
a escala
quando:
I - sobrevier inclusão de nova itcença deferida:
Ir - ri funcionário declarar expressamente Que prefere gozar a licença
em época diversa da, que .Ihe caberia
.ne escala;
UI ~ o chefe do serviço determlnar outro período, atendendo' aos intcrêsses da Administração.
§ ,29 Quando houver requerimentos
da mesma data, terá preferência 'no
gôzo da licença o funcionário que
contar maior tempo de serviço público federal.
Art. 239. Na organização da escala.
observar-se-êo os seguintes requisitos:
I - quando requerida para um ou
mais períodos de seis meses, a licença especial poderá ter inicio em qualquer mês do ano civil;
~
II ---'- quando requerida para pertodos parcelados bimestrais ou trfmestrais, cada período deve ter inicio e
término dentro do ano civil;
III - haverá um só período bímestcal ou trimestral por ano civil;
IV ---:- no mesmo serviço não poderão ser licenciados,' simultâneamente,
funcionários em cnúmero superior à
sexta parte do total. de pessoal em
exerctoto:
V - se houver menos de seis íuncíonártos em exercício, somente um
dêles poderá ser licenciado;
VI - ressalvado, o disposto nos itens
IV e V dêste artigo e no item II do

Continue aqui>
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artigo 238, o período a ser determl,
nado pelo chefe do serviço, deverá
iniciar-se dentro do prazo máximo de
um ano, a contar da data do ãere,
rfmentovdo pedido;

VII- deverão ser mencionadas as
datas de início e término dos parío-dos relativos à licença especial.
Art. 240. No cômputo. do "decênio
, de efetivo exercício. serão observadas
, as seguintes normas:
I -'-- entende-se como tempo de ere,
tívo exercício o que tenha sido prestado à União, em cargo ou função cívil ou militar, ininterrupta ou conse-'
cutivamente, em órgãos de admínístração direta, apurado a- vista dos re,
gistros de' fr-eqüência, fôlhas de paga-

mento ou dos elementos regularmente averbados no assentamento Indívídual do funcionário;
II - a' contagem do tempo de efetivo exercícío será feita em dias e o
total apurado convertido em anos,
sem arredondamento, considerado de
efetivo exercício os afastamentoscitados no artigo 194 dêste Regulamento;
IH - o tempo de serviço prestado
à União a que se refere o artigo 268
da Lei nc 1. 711, de 28 de outubro de'
1952, será computado "somente para
o que era funcionário federal a 19
de novembro de 1952;.
.
IV _. são igualmente considerados
de exercício efetivo 0.5 díasvque, na
vigência. de legislação anterior ao Decreto-lei no 1.713, de 28 de outubro
de .1939. foram considerados como rartas justificadas;
V - não interromperão o curso de
decênio os dias intermediários entre
o exercício de mais de um cargo,
quando forem domingo," feriado ou fa-

cultatívo. ,

Parágrafo único. O tempo de erenvó exercicío prestado às entidades a
que se refere a Lei ne 1. 278, de 16 de
dezembro de 1950, será computado
para os' fins da concessão prevista
neste Regulamento, sempre que não
haja ocorrido interrupção.
Art. 241. Para efeito de aposentadoria, será contado em dõbro o tempo de licença especial que o runcíonário não houver gozado:
Art. 242. E' permitido áo funcionário interromper a licença especial,
sem perder o direito ao gôzo do restante do período, desde que, mediante
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requerimento à autoridade que a concedeu, obtenha autorização para reassumir o exercício de seu cargo
Art. 243. O chefe do serviço comu..
nícará ao órgão de pessoal as datas
em que o funcionário entrar em gôzo
de licença especial e voltar ao exer..
cicio do cargo.
CAPÍTULO V

Do vencimento e das vantagens
SEÇÃO I

Disposições preliminares
·Al't. 244. Além .do vencimento, poderão ser deferidas' as seguintes van ..
tagens:
I - ajuda de custo;
l i - diárias;
H'I - salário-família;
IV· - auxílio-doença;
V - gratlfícações,
SEÇÃO II

Do vencimento

Art. 245. Vencimento é a retribuípelo efetivo exercício do cargo,
correspondente ao nível fixado em lei.
Art. 246. Ressalvado o disposto no
parágrafo único dêste artigo, perderá
o vencimento do cargo efetivo o runclonárío:
I - nomeado para cargo em co/
missão, salvo o direito de optar;
II - quando no exercício de mandato eletivo remunerado, federal, es.tadual ou municipal;
In - quando se afastar do exer ..
cicio de SUf~ 'repartição para prestar
servícos ao Poder Legislativo ou a Es..
taco da Federação, desde que Se trate
de atribuições inerentes. à do seu cargo efetivo.
Parágrafo único. Ao funcionário tttular de cargo técnico ou cientifico,
quando à disposição dos governos dos
Estados, será licito optar pelo vencimento do cargo federal.vsem prejuízo
da gratificação concedida pelaadministração estadual.
Art. 247. O funcionário perderá:
I - o vencimento do dia, se não
comparecer ao serviço, salvo motivo
Iegal ou moléstia comprovada;
çâo
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TI -- um têrço' do vencimento, diário quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte à marcada nara
o inicio dos trabalhos, ou quando se
retirar antes de findo o período de
trabalho;
In - um têrço do vencimento durante o afastamento por motivo de
prisão preventiva, pronúncia pai' crime comum, denúncia por crime run,
cíonal ou pelos crimes previstos no
item I do artigo 383 dêste Regulamenta ou, ainda, condenação por crtme inafiançável em processo no qual
não haja pronúncia, com direito à'
diferença, se absolvido;
IV - dois terços do vencimento du,
rante o periodo do afastamento em
virtude de condenação, por sentença
definitiva, a pena que não determine
demissão.
.
Art. 248. Serão relevadas até três
faltas durante o mês motivadas por
doença comprovada em inspeção médica.
Art. 249. As reposições e indenizações à Fazenda Pública serão descontadas em parcelas mensais não excedentes da décima paD:te do vencimento.
Parágrafo único. Não caberá o desconto parcelado quando o funcionário
solicitar exoneração ou abandonar o
cargo.
Art. 250. O vencimento ou qualquer vantagem pecuniária atribuida ao
funcionário não será objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo quan.do se tratar:
I de prestação de alimentos;
II ~ de divida à Fazenda Pública.
fl.rt. 251. O vencimento e vantagens
devidos ao funcionário falecido não
são considerados herança, devendo ser
pagos, independentemente de ordem
judicial, à viúva, ou.ina sua falta, aos
legítimos herdeiros daquele.
SEÇÃO ~II

Da a1uda de custo

Art. 252. Será concedida ajuda da
custo ao funcionário que passar, a ter
exercício em nova sede, que determine a mudança de seu domicílio.
§ 19 A ajuda de custo destina-se à
compensação das despesas de viagem
e nova instalação.
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§ 29 Correrá à conta da Admíntstração a despesa de transporte éie
funcionário e de sua .família.
Art. 253. A ajuda de custo não excederá a importância correspondente
a três meses do vencimento, salva
quando se tratar de viagem ao estrangeira.
Art. 254. No arbitramento da ajuda
de custo, o chefe-da repartição levará
em conta es novas condições de vida
do funcionário, as despesas de viagem
e instalação.
Art. 255. A ajuda de custo será cal..
culada: .
I - sôbre o vencimento do cargo;
II - sôbre o vencimento do cargo
em comissão que o funcionário passar a exercer na nova sede;
"UI - sôbre o vencimento do cargo
efetivo . acrescido da gratificação,
quando se' tratar de função por essa
forma retribuída.
Parágrafo único. E' facultadocac
funcionário o recebimento integral da
ajuda de custo na nova sede do ser-

.viço.

Art. 256. Não se concederá ajuda
de custo 'ao funcionário:
I - que, em virtude de mandato
eletivo, deixar ou reassumir o exercicio do cargo;
II ~ pôato ti, disposição de qualquer
entidade de direito pút.lico;
III - quando remvvldo a pedido
ou por conveniência da disciplina.
Art. 257. "Sem prejuízo das vanta-:
geria que lhe competirem, o funcionário obrigado a permanecer fora da
sede, em objeto de serviço por mais
de trinta dias, perceberá :J,juàla, de
custo correspondente a um mês de
vencimento.
Art. 253. O funcionário restituirá
a ajuda de custo:
I - quando não. se transportar para a nova sede nos prazos determi,
nados;
II -- quando, antes de terminada a
incumbência, regressar, pedir exone,
ração ou abandonar o serviço.
§ 19 A restituição é de exclusiva'
responsabilidade pessoal e poderá ser
feita parceladamente, salvo nas hípóteses do parágrafo único do artF
go 252, dêste Regulamento.
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29 Não haverá obrlgaçâo de res.,

tituir:
,a) quando o regresso do Juncíonário fôr determinado "ex-offícío" cu
por doença comprovada;

b) havendo
exoneração a pedido,
após noventa dias de exercício na no;
ve sede.
Art. 259. O transporte do tuncícnáno e sua família,
inclusive um
serviçal, compreende passagens 'e bagagens, não podendo a despesa, quan-.
to a estas, exceder a vmte e cinco
por cento' da ajuda de custo.
SEÇ,ÃO IV

Das diárias
Art. 260. Ao funcionário que se
deslocar da sede do órgão em que e8-,
tiver lotado em objeto de serviço
conceder-secá urna diária""a titulo de

indenização das despesas de alímentação'e pousada.
Parágrafo único. Não se concede;
rá diária:

I - durante o período -de tempo
realmente necessário, à _viagem para
a nova sede;
II - quando o deslocamento constituir exigência permanente do cargo ou função.
AJ.~t. 261. Oarbit:;:amento das día,
rias consultará a natureza, o local
e as condições de serviço, respondendo 0_ ch-efe da repartição ou serviço
pelos abusos cometidos.
Art. 262. A diária não poderá ser:
inferior a dez por cento do salário.minímo vigente no local para
onde se afasta o funcionário;
rI - _superior a trinta por cento
do salárío-mímmo vigente no local
para onde-se afasta ofunctonárto ,
parágrafo único. Para o ocupante
de cargo em comissão ou função gratificada, de natureza policial, cujo
valor do símbolr, seja superior ao do
maior nível de vencimento, a diária
poderá ser igual a trinta e cinco por
cento do salário-mínimo vigente no
local para onde se' afasta b Iuncíoná;
rio.
Art. 263. O funcionário poderá perceber:
I ..:..... diária integral, quando .passar
m.ais de doze horas fora da sede;
I -

II - meia-diária, quando passar de
sete a doze horas fora da sede,
Art. 264. A concessão da diárIa
será proposta ao crgâo de pessoal
pelo chefe da repartição ou serViço'
que indicará o nome do funCionário:
cargo ou função, local para ond-e se
afasta, natureza do serviço, tempo
provável do afastamento e número
de diárias a serem adiantadas.
Art." '2'65. O órgão de pessoal, depois
de examinar a legalidade e a óonve;
níêncía da" despesa, arbitrará e concederá as diárias, tendo, em vista 'as
indicações a que" se refere ,O' artigo
anterior.
Art. 266. As diárias serão creditadas na ficha financeira e pagas me,
diante fôlhas avulsas, que serão publicadas "a posteriort" no órgão oficial e das quais constarão, além das
indicações referidas no artigo 264, o
número ou matricula do funcionário;
vencimento, sede da repartição e ím;
portâncía a ser paga.

Art. 267. Nas localidades em que
não -houver órgão de pessoal, a Iôlha
será organizada .pela repartaçao ou
serviço" cabendo ao respectivo chefe
arbitrar e autorizar o pagamento, remetendo ao órgão de pessoal COrrespondente a segunda via da referida
fôlha para efeito. de publicação e con,

trôle.
Art. 268 •. Na hipótese co artigo
anterior, o órgão de pessoal exami,
nará a legalidade e convemêncía da,
despesa e promov-erá. quando necessá- '
rio, a retificação da fôlha ou reposição de importâncias indevidamente
pagas' e as medidas disciplinares que
couberem.
Art. 269. Na concessão de diárias
dev-erá ser observado o limite. dos re,
cursos orçamentários próprios, relativos ao cada exercício.
Art. 27Õ. Regressando à sede, o
funcionário devolverá no prazo 'de
trinta dias, as diárias recebidas em
excesso, que, em caso contrário, se,
râo descontadas em seu. vencrmento.
Art. 271. Cometerá falta grave o
funcionária que índêbítamente conceder diárias, com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos ,
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S~Ão v

Do salário_familia
~rt. 272.
O salárío-famílía será
concedido ao runcronano ativo ou

ínatívo:
I. -

anos;

.

por filho menor de vinte e um

II ----'- por filho inválido;

rrr - por filha solteira sem econo,
mia própria;
IV - por filho estudante que ~l'e~
quentar curso secundário ou supet-or,
em estabelecimento de. ensino oficial
ou particular, e que não exerça atívídade lucrativa, até a idade de vinte
quatro anos;
V - "pelo cônjuge do sexo femínt,
no ,que não seja contribuinte de íns,
títuíção de previdência social e não
exerça atividade· remunerada ou perceba pensão ou qualquer outro ren,
dimento em importância superior 'ao
valor do saláriá~família;
VI ~ pela mulher, solteira, desquitada ou viúva' que viva sob sua de':'
pendência econômica, no mínimo há
cmco anos e enquanto persistir o ím.,
pedímento de qualquer das partes
para casar;
VII - pela mãe viúva, sem qualquer r-endimento, que viva às suas
expensas.

e

, Parágrafo único. Oompreendemse
neste artigo os filhos de qualquer
condíçâo, os enteados, os adotivos e
o menor que, mediante autorização
judicial, viver sob .a guarda e sustento
do funcionário.
AJ:t. 273. Quando o pai ou a mãe
forem funcionários ou ínatívcs e víverem em cornum, o salárto-famíjía
será concedido ao pai.
,§ 19 'Se não viverem em comum,
será concedido ao que tiver os de,
pendentes sob sua guarda.

§ 29 Se ambos os tiverem, será con
cedido a um e outro dos pais, de
aóôrdo com a distribuição dos dependentes.
.

Art. 274. Ao pai e à mãe êqulparam-se o padrasto, a madrasta e, na
falta dêstes, os representantes legais
dos incapazes.
Art. 275. O salário.família
pago, ainda, nos casos em que

°

será
fun-
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cíonárfo ativo ou inativo deixar de
perceber ven~imento Ou provento.
Art. 276. O sclário-ramítía não
está sujeito a qualquer ímpôsto ou
taxa, nem servirá d-e base para- qual;
quer contrfbuíçâo, ainda que para
fim de previdência social.
Ar-t. 277, O salário-família será
pago ao funcionário -no valor e condições previstos em lei.
SEÇÃO VI

Do auxíliO_doença

Art. 278. O funcionário terá direito
a um mês de vencimento, a titulo de
auxilio-doença, após cada período de
doze meses consecutivos de licença
para tratamento de saúde em consequêncía de tuberculose ativa, aliena;
ção mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia ou cardiopatia
grave.:
Art, 279, O pagamento do auxilio
doença será autorizado a partir do
dia imediato àquele em que o tuncíonárío completar o período a que
se refere o artigo anterior.
Art. 280. São competentes para
conceder o auxílio-doença o DiretorGeral do Departamento Federal de
segurança Pública e o Secretário 'de
Segurança Pública.
Art. 281. O auxílio-doença será pagc em fôlha, cujo processamento obe.,
decora às mesmas normas do pagamento do vencimento.
Art. 282. Quando ocorrer falecimento do funcionário, o auxrlío.xtoen,
çr a que fêz jus será pago de acôrdo
com as normas que regulam. o pagamento de vencrrnento não recebido.
Art. 283. As despesas decorrentes
do pagamento da vantagem a que se
refere esta Seção serão atendidas pe-la dotação orçamentária própria.
SEÇÃO VII

Das gratificações

Art. 284"
ção:

Concedercse-á gratifica-

I - de função de chefia, assessoramento ou secretaríadc:
. II - de função policial;

Aios
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III - pelo exercício em determinadas zonas OU locais;
IV - por serviço ou estudo no es,
trangeíro;
V - pela partícípaçâo em órgão de
deliberação coletiva;

VI - .pelo exercício:
a) do encargo de auxiliar ou mem-'
bro de banca ,e comissões de concurso;
b) de encargos de auxiliar ou pro,
rcssor em curso legalmente instituído.

VII ...:.... adicional por tempo de serviço.
SUBSEÇÃO I

Da gratificação de função

Art. 285. A gratificação de função

destína.se a atender a encargos de
chefia, assessoramento, secretariado e
outros determinados em lei.
Art. 286. A função gratificada não
constitui emprêgo, mas vantagem
acessória' do vencimento, e a importância a ser paga pelo seu desempe;
nho corresponderá à diferença entre
o valor estabelecido para o símbolo
respectivo e o vencimento do cargo
efetivo do funcionário designado para
exetcê.Ia.
Parágrafo único. Ao, tuncíonãno
designado para o exercício de encargos de chefia, de assessoramento ou
de secretariado é facultado optar pelo
seu pagamento na forma prevista no
§ 39 do artigo 29 da Lei número 4.345,
de 26 de junho de 1964.

Art. 287. O funcionário que se ausentar em virtude de férias, luto, ca,
sarnento, doença comprovada ou serviço obrigatório por lei não perderá
a gratificação de função.
SUBSEÇÃO II

Da

gratificação de função

policial

Art. '288. A gratificação de função
policial é devida ao funcionário policial pelo regime de dedicação Inte.,
gral que o incompatibiliza "com o"
exercício de qualquer outra- atividade
pública ou prtvada, bem como pelos
riscos dela decorrentes.

Parágrafo único. A gratificação de
que trata êste artigo é classificada
em três categorias: A, B e C.
.
Art. 289. A gratificação de função
policial de Categoria A, no valor de
60% calculado sôbre o vencimento de
cargo efetivo, é sempre devida ao
funcionário policial pelo efetivo exer,
cicio em regime de dedicação integral
que o incompatibiliza com o desem;
penho de qualquer outra atividade
pública ou privada.
parágrafo único. A gratlfícaçâo de
que trata este artigo será atribuída
ao funcionário policial ainda que, por
circunstâncias alheias à sua venta;
de e no ínterêsse da Administração
não esteja no desempenho de funcõe~
específicas ou esteja' no exercício
temporário de funções de confiança,
no Departamento Federal de, Segurança Pública.
Art. 290. A gratificação de tunçao
policial de Categoria B, no valor de
até 20% calculado sobre o vencimento
do cargo efetivo, poderá ser concedida ao tunctonárío policial como
acréscimo pelo exercido de atrtbuí;
çôes, tarefas ou encargos de que re,
sultam risco de vida ou saúde maío,
rea que os normalmente decorrentes
das atribuições regulares dos demais
funcionários policiais.
Art. 291. A gratificaçâo de função
policial de categoria C, no valor de
até 40% calculado sôbre o vencímen.,
to de cargo efetivo,' poderá ser concedida ao funcionário policial, como
acréscimo, quando os riscos no desempenho das atribuiçõ-es,tarefas· ou
encargos que lhe forem cometidos se,
jam de tal natureza que- possam ser,
de logo, considerados excepcionalmen.,
te graves à sua integridade física.
Art. 292. A gratificação de função
policial de categoria A pode ser re;
cebida cumulativamente com uma
das demais categorias.
Parágrafo único. A gratífícaçâo de
função policial em nenhuma hipótese
poderá exceder o valor de 100%,.
Art; 293, Só será conferida a gre,
tdficaçâo de função' policíal. B ou C
aos ocupantes de cargos dos Grupos
Ocupacionais - Policia Federal ....
CPF-300), Preparação Processual Federal CPF-400), Rodoviário policial
Federal .CPF-500), Segurança pública

Aros
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, e Investigações CPF-BOO) , Policiamento CPM-300), Preparação Proces.,
sual CPM-500) , Motorista Policial
(PM_7CO) e Segurança Pública e Investigações (PM-800) .
Art. 294.. Será consrderado; automàtícamente, com direito à percepção
da maior percentagem, o funcionário
ocupante de cargo de natureza policial que fôr vitima, em serviço, de
lesão corporal de que lhe resulte
, morte ou invalidade em caráter permanente.
Art. 295. A gratificação de função
policial ínccrporar-aa.á ao provento
da aposentadoria à razão de 1/30
(hum trinta avos) por ano dê efetdvo
exercício de atividade estritamente
policial.
Art. 296. A concessão, a alteração
ou a suspensão da gratificação de
função policial das categorias B e C
é da exclusívaicompetêncía do Diretor-Geral do Departamento Federal
de Segurança. Pública ou do Secretário de gegurança da 'Prefeitura do
Distrito Federal, conforme o caso" a
crttérro dessas autoridades, obedecidas
as normas estabelecidas neste capítulo, e mediante portaria publicada
no Boletim de Serviço.
parágrafo único. O Chefe imediato
do funcionário policial, em expediente fundamentado, poderá sugerir à
autoridade competente a concessão,
alteração ou a suspensão da gratiffcação de função policial e a respec,
tíva categoria.
Art. 297. Suspender-se-á o paga;
mente da gratíficaçâo . de .Categoría
B ou C ao funcionário que tiver incorrtdo em Infração disciplinar.·
Art. 298. Mantém-se o direito do
funcionário à gratificação de categoria B ou C quando afastado por mo,
tive de férias, casamento, falecimento de cônjuge, pais, filhos ou irmãos
bem como quando hospitalizado ou
licenciado por' motivo de acidente de
que fôr ví~íma.
Art. 299. Ao funcionário policial é
vedado exercer outra atividade, qual;
quer que seja a forma de admlssâo.
remunerada ou não, em entidade
pública ou empresa privada, salvo:
I - o maglstérín na Academia Na.,
ctcnal de Polícia;
II ~ a profissão de jornalista,
quando se tratar de ocupantes de

cargos das séries de classes de Censer ou Censor Federal;
III ~ a prática profissional em estabelecimento hospitalar, quando se
tratar de ocupante de cargos da sé;
rrc de classes 'de Médico-Legista.
§ 19 Nas hipóteses
previstas nos
-ítens II e In dêste artigo, o funcíonárto somente fará jus à gratificação de função policial quando tiver
optado expressamente pelo exercício
exclusivo da função policial:
§ 29 O funcionário que optar, n~a
forma do parcgrare anterior, assina,
rá têrmo de compromisso, em três
vias, em que declare vincular-se ao
regime de dedicação integral e sujeitar-se às condições ao mesmo inerentes, fazendo jus aos seus beneficios,
enquanto nele permanecer.
Art. 300. O exercício de atividade
estranha à do cargo ou a ínfringêncía do compromisso referido no § 29
do artigo anterior, importará na
transgressão prevista no item LIH,
do artigo 364 dêste . Regulamento,
acarretando a pena de demissão, sem
prejuízo da responsabilidade civil.
Art. 301. O regime de dedicação
integral obriga o funcionário à prestação de, no minímo, duzentas horas
mensais de trabalho.
SUBSEÇÃO III

Da

gratificação pelo exercício

aetermmoaae zonas ou locais

em

Art. 302. A gratittcaçâo pelo exer.,
creio em determinadas zonas oú locais, prevista no artigo 284, item IH
dêste Regulamento, que variará entre
vinte por cento e quarenta por cento
dos vencimentos do cargo efetivo do
funcionário, será concedida nos têrmos da regulamentação geral a ser
expedida pelo Poder Executivo.
SUBSEÇÃO IV

Da gratificação por serviço

no eetramçeirc

oU

estudo
/

Art. 30.3. O pedido e proposta de
.afastamento do funcionário para o
exterior somente será encaminhado à
decisão do presidente da República
ou do ,Prefeito do Dtstríto Federal, se
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fôr O caso, para cefeito da autortsa;
çáo prevista no artdgo 26 dêste Regulamento, quando relativo a:
I - missão oficial' do rsovêrnoII - bôlsa de estudo sôbre assunto de ínterêsse da Administração P1L
blica;

IH - exercícío de outras atívidades
do ínterêsse da Administração PÚblica.

Art. 304. Quando se tratar de
afastamento de iniciativa da Admrnís: ação, poderão ser: concedidas .'LO
funcionário, segundo as pecuharkta;
des de cada caso, ajuda de custo' e

.outras vantagens previstas na legaslaçâo em vigor, além do vencimento,
§ 1° Quândo o afastamento fôr de
interêsse da Administração, mas não
de sua iniciativa, a autorização será
concedida com a cláusula "sem ônus
para os cofres públicos".
§ 29 Entende-se como "sem ônus
para os cofres públicos", o afasta;
mente em que o funcionário faz jus,
exclusivamente, à percepção do- vencimento do cargo.
Ai't. 305. O pagamento do vencimento e demais vantagens, nos ca,
aos de afastamento para o exterior,
será feito em qualquer hipótese em
moeda nacional.
SUBSEÇÃO

v

De gratificação pela participação em
~rgãos de deliberação coletiva

Art. 306. A gratificação" pela participação em órgão de . deliberação
coletiva prevista no artigo 284, item
V, dês te Regulamento será concedida
nos têrmos da regulamentação geral
da matéria.
.
SUBSEÇÃO' VI'

Da gratificação pelo exercício dos encargos de membro de comissão de
concurso ou de professor em curso
legalmente instituido.

EXECUTIVO
SUBSEÇÃO VII

Da. gratificação adicional por tempo
de serviço

Al't. 308. A gratifícaçâo adicional
por tempo de serviço a que se refere
o artigo 284, item VII, dêste Regulamento, será concedida na base de
cinco por cento, por quinquêmo de
efetivo exercício, até sete qüinqüê_
nios.
§ '1 ç A gratificação qüinqüenal será
calculada sôbre ,0 vencimento do cargo efetivo, bem como sôbre o valor
do vencimento que tenha ou venha a
ter o funcionário beneficiado pelo que
estabelece a Lei número 1.741, de 22
d-e novembro de 1952, ou pelo que
dispõe, o artigo 79
da Lei número
2.188, de 3 de março de 1954.
§ 2 9 O tempo de serviço público
prestado anteriormente à vígêncta da
Lei número 4.345, cJ.e 26 de junho de
1964, será computado para efeito de
aplicação deste artigo, não dando df;
reíto, entretanto, à percepção de
atrasados.
§ 3Ç O período de serviço público
apurado na forma de legislação vi~
gente, que exceder ao qüinqüênio ou
qüinqüênios devidos, será considerado, para' integralização de nôvo qüinqüêníó,

§ 4Ç O' direito à, gratificação prevista neste artigo começa no dia íme,
diato .àquele em que o funcionário"
completar o qüinqüênio, observado o
disposto TIo parágrafo segundo.
§ 5° Sôbre. a' gratificação adicional
de tempo de' serviço não poderão ín,
cídír quaisquer, vantagens pecuniárias.
'
Art. 309. A concessão da gratíffcação prevista no artigo anterior obe.,
decerá, no que couber, ao disposto no
Decreto número 31.922, de 15 de dezembro de 1952, com as modificações
introduzidas pelos Decretos números
33.704, 35.690, e 36.953, respectivamente, de 31 de agõsto de 1953, 18
de junho de 1954· e 25 de fevereiro

de 1955.

Art. 307. A gratificação prevista no
item VI do artigo 284 dêste Regula;
mentn será fixada por ato' do DL
reter-Geral do Departamento Federal
de segurança pública, por proposta
do Diretor da Academia Nacional de
Polícia.

SEÇÃO VIII

Do auxíliO-moradia

Art. 310. O funcionário policial
casado, quando lotado em Delegacia
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Regional, terá direito a auxilio para
.rnoradía correspondente a dez por
cento do seu vencimento mensal.
Parágrafo único., O auxílio previsto neste artigo será pago ao runcío.,
nárto até completar cinco anos na
localidade em que, por necessidade de
serviço, nela deva residir, e desde que
não disponha de moradia própria.
Art. 311. Quando o funcionário, de
que trata o artigo anterior, ocupar
írnóvel sob a responsabilidade da repartdçâo em que 'servir, vinte por cen,
to do valor do auxilio previsto no artigo anterior serão recolhidos como
receita da Uníão e o restante será
empregado conforme fôr estabelecido
pelc rerendo órgão de acôrdocom as
suas peculiaridades.
Art. 312. Quando o funcionário
ocupar imóvel de outra entidade, a
importância referida no artigo 310
terá o seguinte destino:
I - a ' ímportãncta correspondente
ao aluguel será recolhido ao órgão
Iccador ;

Ti - o restante será empregado na
forma estabelecida no artigo anterior
"ín fine".
Àrt. 313. Esgotado o prazo previsto'
DO parágrafo único do artigo 310 dêste Regulamento, o funcionário- que
contrnuar ocupando imóvel de resservir Indenieá-Ia-á da importância
correspondente ao auxilio pata moradia.
ponsabilidade -da repartição em ::.lue
Parágrafo único. Se a ocupação ror
de imóvel pertencente a- outro órgão,
o íuncíonárío índenizá-Io-á pelo aluguel correspondente.

Art." 314. O funcionário removido
a pedido ou por conveniência da dis;
cíplina não fará jus à percepção da
vantagem prevêsta no artigo 310 dêste Regulamento.
Art. 315. Os tuncionários do czuadro de pessoal do Departamento Federal de Segurança Pública, ocupan-

tes de cargos nOO incluídos no Serviço de policia Pederal. quando re-:
movidos "ex orücío-', farão jus ao
auxilio previsto nesta seção, nas mesmas bases e condições fixadas para o
íuncíonárfo policial civil.

CAPíTULO VI

Das concessões
ArL 316. Sem prejuízo do vencimenta ou de qualquer _direito 011 van,
tagem legal, o funcionário poderá fal.,
tal' ao serviço até oito dias consecutí.,
v9S, por motivo de:
I -

casamento;

TI - falecimento de cônjuge, pais,
filhos ou irmãos.

Art. 317., Ao licenciado para tratamento de saúde será concedido
transporte .por conta da repartição,
inclusive para pessoas da família,
fora da. sede do serviço e por exigência do laudo médico.
Art. 318. Será concedido transporte à família do funcionário falecido
no desempenho de serviço fora da se,
de -de seus' trabalhos.
§ 19 A concessão será feita: também
à família do íuncionário falecido 'no
estrangeiro.
§ 2Q A tamüta do funcionário raie,
crdo em serviço na sede de sua repartição terá direito, dentro de seis
meses após o óbito, a transporte para
a localidade do território nacional em
que fixar resicencía.

Art. 319. A família do funcionário
falecido, ainda que ao 'tempo de sua
morte estivesse êle em. disponibilidade.
ou aposentado, será concedido o auxílío.funeral,
correspondente a um
mês de vencimento ou provento.
§ 19 A despesa correrá pela dotação própria do cargo. não podendo,
p-or êsse motivo, o nomeado para
preenchê-Io.entrar em exercicío tmtes
de decorridos trmtá dias do falecimento do antecessor'.
§ 2Q Quando não houver pessoa da
família' do tuncíonàrío n'b local do falecimento, o auxílio-funeral será pa,
go a quem promover o enterro, mediante provas das despesas.
§ 3Q O pagamento de euxmo.runeral obedecerá a processo sumarísaímo,
concluído nó prazo doe quarenta e' oito
horas de 'apresentação do atestado de
óbito, incorrendo em pena de suspensão o responsável pelo retardamento.

Continue aqui>
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Art. 320. Ao estudante removido
para nova sede ou que, para exercer
cargo ou função pública, necessite
mudar de domicílio, será assegurada
a transferência do estabelecimento de
-ensmo que estiver cursando para o
da nova residência, onde será ma_",
triculado em' qualquer época, índependentemente de vaga.
Pàrágnafo
único. Ao runcíonártc
estudante será permitido faltar ao
serviço, sem prejuízo dos v-encimentos
ou vantagens, nos dias de prova' ou
exame, desde que prévíamente cientificado ,o chefe imediato.

EXECUTIVO

nário será beneficiado com os seguín
tes descontos; tendo em vista as ta:
'belas a serem organizadas:
a) de vinte por cento,
para os
ocupantes de cargos de nível igualou
superior a 19;
b) de quarenta por c-ento, para os
ocupantes de cargos dos níveis 17 e
18;

c) de sessenta por cento, para os
ocupantes de cargos dos níveis 14 e
16'

(l) de oitenta por cento, para os
ocupantes de cargos dos níveis 11 a
13;
e) de noventa por cento, para os
CAPÍTULO VII
ocupantes de cargos de nível igualou
inferior
a 10.
Da . assistência médico-hospitalar
Parágrafo único. As indenízações
Art. 321. Além das previstas no
por trabalhos de prótese dentária,
artigo 161, da Lei número 1. 711, de 28
ortodontía, obturações, bem como pede outubro 'de 1952, excluída a de que
lo fornecimento de aparelhos orto,
trata o seu item I, o 'funcionário e
pédícos,
óculos e artigos correlatos
sua família farão jus à prestação de
não se, benefícíarâo de reduções, deassistência .médíco-hospitalar,
vendo ser feitas pelo justo valor do
material aplicado ou da peça forneArt. 322. A assistência médicocida.
hospitalar. compreenderá:
Art. 327. Para os' efeitos da presI - assistência médica contínua,
tação de assistência médico-hospitadia e noite, ao policial enfêrmo, acilar, consideram-se pessoas da famídentado ou ferido, que se encontre
lia, do funcionário policial, desde que
hospitalizado;
vivam às suas expensas. em sua comII - assistência médica ao policial
panhia:
ou sua remüra, através de laboratórios, policlínicas, gabinetes odontolõ-.
a) o cônjuge;
gicos, pronto.socorro e outros serviços
b) os filhos solteiros, menores de
assistenciais.
dezoito anos ou inválidos e, bem
Art. 323. A assistência médico-hos.,
assim, as filhas ou enteadas, solteiras,
pita lar será prestada pelos serviços
viúvas ou desquitadas;
.
médicos dos órgãos a que pertença
c) os descendentes órfãos, menores
ou tenha pertencido o policial, denou inválidos;
tro dos recursos próprios' colocados à
d)
Os ascendentes sem economia
disposição dêles ~
própria;
Art, 324, O funcionário policial te..;
e) os menores que, em virtude de
rá hospitalização e tratamento por -deoisâo judicial, forem entregues à
'conta do Estado quando acidentado
sua guarda;
em serviço ou acometido de doença
f)
os irmãos menores e órfãos, sem
profissional.
arrimo.
Art. 325. ~ funcionário policial em
Parágrafo único. Continuarão com...
atividade, excetuado o disposto no ar,:"
preendidos nas disposições dêste Ca-'
tlgo anterior, o aposentado e, bem
pitulo a viúva do policial, enquanto
assim, as pessoas de sua família, ín,
perdurar a viuvez, e os demais de;
denízarâo no todo ou em parte a
pendentes mencionados nas letras
médico-hospitalar
que
assistência
"b" a "f" desde que vivam sob . a
lhes fôrprestada, de acôrdo com as
responsabilidade legal da viúva.
normas que se seguem e tabelas que
Art, 328, Os recursos para a assisforem aprovadas.
tência médíco.hospítalar provirão das
Art. 326. Nas indenizações a que se
dotações consignadas no Orçamento
refere 'o artigo precedente, o tuncíoGeral da União ou do Distrito Fe-
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deral e do pagamento das índenrzaçôes referidas no artigo 325 dêste Re.,
gulamento.
Art. 329. O disposto neste capítulo
é extensivo a todos os runcíonártos
do. Quadros de Pessoal do Departamento Federal de Segurança Pública
e da Polícia do Distrito Federal e
respectivas famílias.
CAPÍTULO VIII

uc direito de petição

Art. 330. E' assegurado ao funcionário o 'direito de requerer ou representar. '
§ 19 O requerimentó ou representação será dirigido à autoridade com,
petente, versando, objetivamente, sô,
bre o fato que os origina, sem conter
ofensas a terceiros, integrantes ou
não da. repartição, criticas à' Administração ou têrmos desrespeitosos.
§ 29, A autoridade indeferirá liminarmente .o requerimento ou repre,
sentação se-contiver transgressão ao
contido no parágrafo anterior.
!~rt. 331. O requerimento ou a representação será dirigido
autori-·
dade competente para decidUo e encaminhado por intermédio daquela a
quem estiver imediatamente subordinado o requerente.
Art. 332.0 pedido de reconsideração será dirigido à autoridade que
houver expedido o ato ou proferido
a- primeira' decisão, não podendo ser
renovado.
Parágrafo único. O requerimento e
o pedido de reconsideração de que
trata êste Capitulo deverão ser des;
pachados no prazo de cinco dias e
decididos dentro de trinta dias, ímprorrogáveis.
Art. 333. Caberá recurso:' .
I . . : . . do indeferimento do pedido
de reconsideração;
.à

II - das decisões sôbre os recursos
sucessivamente interpostos.
§ 19 O recurso será dirigido à autorldade imediatamente superior à
que tiver expedido o ato ou proferí.,
do a decisão e, sucessivamente, em
escala ascendente, às demais autorí;
dades,

§ 29 No encaminhamento do recurso observar.se-ã o disposto na parte
final do artigo 331 dêste Regulamento.:

Art. 334. O pedido de reconsíde.,
ração e o recurso não têm efeito suspensivo: o que fôr provido retroagírá,
.cios efeitos, à data do ato impugnado.
Art. 335. O direito, de pleitear na
esfera administrativa prescreverá:
I - em cinco anos, quanto aos atos
de que decorrem demissão, cassação
de -apose~tadoria ou disponibilidade;
II~- em cento e vinte dias, nos de;
mais casos.
Art. 336. O prazo de prescrição
contar-se-a da data da publicação
oficial do ato impugnado ou, quando
rôr de natureza reservada, da data
da ciência do interessado.
Art. 337. O pedrdc de reconsideração e o recurso, quando cabiveís, í11. terrompem a prescrição até duas vê-

zes.

Art. 338. O funcionário que se dL
rigir ao Poder Judiciário ficará obrigado a comunicar essa iniciativa a
seu chefe imediato para que' este
providencie a remessa do processo, se
houver, ao juiz competente, como peç~ ínstrutíva da ação judicial.
AJ..t. 339. 'São fatais, e improrrogá;
vete os prazos estabelecidos neste Ca
pítulo.
M

CAPÍTULo IX

Da disponibilidade

Art. 340. Extdnguíndocse o cargo, o
funcionário estável ficará em disponibilidade, com provento igual ao
vencimento até seu obrígatório aproveitamento em outro cargo de .natureza e vencimento compatível com o
que ocupava.
r.
,
Parágrafo único. Restabelecido o
cargo, ainda 'que modificada sua de,
nomínaçâo, será obrigatóríamente
aproveitado nêle o. funcionário pôato
em disponibilidade quando da sua ex,
tinção.
Art. 341. O funcionário em díspo;

níbílídade poderá ser. aposentado.
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CAPíTULO X

Da apQsentado'ria

Art. 342. O funcionário policial se,

rá aposentado:
I - compulsóríamente, aos sessen,
ta e cinco anos de idade, qualquer
que seja a natureza dos serviços pres.,
tadcs;

TI - a pedido, quando contar trinta e cinco anos de serviço;
lI! - por invalidez. ,
§ 19 A- aposentadoria por invalidez
será sempre precedida de licença por
período não excedente de vinte e
quatro meses, salvo quando o laudo
médico concluir pela incapacidade definitiva para o serviço público.
§ 2'· Será aposentado o funcionaria
que depois de vinte e- quatro meses
de licença para tratamento de saúde
fór considerado inválido para o serviço público.

.

Art. 343. O funcionário será apo,
sentado com vencimento integral:
I - quando contar trinta anos de
serviço ou menos, em caso que a lei
determinar, atenta a natureza do
serviço;
l i ,- quando invalidado em conseqüência de acidente no exercício de
suas atribuições, ou em virtude de
doença profissional;
IH - quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasía maligna, cegueira, lepra, paralisia, cardíopatdavgrave e, outras moléstias 'que a lei indicar na base de
conclusões da medicina especializada.
§ 19 Acidente é o evento danoso
que tiver como causa mediata ou imediata o exercício das atribuições inerentes ao cargo.
§ 2Ç1 Equipara-se
fi,
acidente a
agressão sofrida, e não provocada pelo
funcionário no exercício de suas atribuições.
§ 3Ç1 A prova do acidente será fei.,
ta em processo especial,' no prazo de
oito dias, prorrogável quando as circunstâncias o, exigirem, sob pena de
suspensão.
§ 4Ç1 Entende-se por doença profissional a que - decorrer das condições
do serviço ou de fatos nêle ocorridos,
dev ando o laudo, médico estabelecer..
lhe a rigorosa' caracterização.

Art. 344. O funcionário que contar
mais de trinta. '- e cinco anos de serviço público será aposentado:
( - com as vantagens do cargo em
comíssào ou função gratificada em
cujo exercício. se achar, desde que és..
te abranja, sem interrupção, os cinco
anos anteriores;
_. II - com .ídênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comts.,
são ou da função gratificada tenha
compreendido um período de dez anos
consecutivos ou não, mesmo que, ao
aposentar-se, já esteja fora daquele
exercício.
§ 19 No caso do item ·TI dêste artigo, quando mais de um cargo OU
função tenha sido exercido, serão atrí..
buídas as vantagens do de maior símbolo, desde que lhe corresponda um,
exercício mínimo de dois anos; fora
dessa hipótese, atríbutr-se-âo as vantagena do cargo ou função, de símbolo
Imediatamente inferior.
§ 29 A aplicação do regime dêste
artigo exclui as vantagens instituídas
no artigo 345 dêste Regulamento, sal ..
vo o direito de opção.
Art. 345. O funcionário que contar
trinta e cinco anos de serviço será
aposentado:
I com provento correspondente
ao vencimento da classe ímediatamen..
te superior;
II .....,... com provento aumentado de
2{)%
(vinte por cento), quando
ocupante da última classe da respectiva série de classes.
Art. 346. Fora dos casos do -artdgc
::;43 dêste Regulamento, o provento
será proporcional ao tempo de serviço,
na. razão de Um trinta <tVO::; por ano.
Art. 347. O provento do funcionáno inativo será revisto sempre que
ocorrer:
I - modificação geral (los vencimentos dos funcionárros policiais civis em atividade;
II - reclassificação do cargo que
ocupava ao aposentar-se.
Art. 348. O funcionário quando
uposentado por um dos motivos enumerados nos -itens II e IH .do artigo
343 dêste Regulamento Incorporará ao
provento de inatividade a gratificação . de função policial no valor que
percebia ao aposentar-se.
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Art. 349. A aposentadoria dependente de inspeção médica só será' decreta.da. depois de verificada a impos..
slbilidade de readaptação do tuncío-
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Parágrafo único.' A verificação ca
compatibilidade de horário, rar-se-ã,
qualquer que seja o caso; tendo em
vista o horário do funcionário, na renárío,
partição em que estiver lotado ou em
que
tiver exercício.
Art. 350. E' automática a aposentadoría compulsória.
Art. 354. O funcionário não, poderá
exercer
mais de uma, função gratifiparágrafo único. O retardamento
cada nem participar de mais de um
do decreto que declarar a aposentaórgão de deliberação coletiva.
doria não impedirá que o funcionário
se afaste do exercicio no dia ímedía§ 19 O funcionário que, por fôrça
·to ao .em que atingir a idade limite.
de lei ou regulamento, fôr membro
nato de órgão de deliberação coletiva,
não poderá ser designado para neITruLO IV
nhum outro, mesmo a título gratuito.
§ 29 O funcionário que, por fôrça
Do Regime Díectplmar
de lei ou regulamento,. fôr membro
nato de mais de um órgão de delíbeCAPÍTULO I
ração coletiva, poderá dêles partdcípar, vedada, porém, a acumulação de
Da acumuuiçõo
qualquer remuneração ou vantagem.
Art. 355. Salvo ocaso de aposentaArt, 351. Ao fímcíonárto policial,
doria por invalidez, é permitido ao
por estar, submetido ao regime de defuncionário policial aposentado exerdicação integral e obrigado a presta.
cer cargo em comissão e participar de
çâo mínima de duzentas horas men-,
órgão de deliberação coletiva, desde
sads de trabalho, é vedado exercer ouque julgado apto em inspeção de seutra atividade, qualquer que seja a
de que precederá sua posse, respei ~
forma de admissão, remunerada ou
não, ,em entidade pública ou emprêse . tado o disposto no artigo anterior.
privada.
Parágrafo único. Enquanto exercer
a comissão, o aposentado perderá o
parágrafo único. E' ressalvado, enprovento da aposentadoria, salvo se
tretanto, o exercício:
por êste optar.
I - do magistério na 'Academia Na-,
Art. 356. Não se compreendem na
clonal de Policia, a qualquer runcío.
prorotçâc de acumular nem estão sunarío policial;
jeitos a quaisquer limites:
II - do jornalismo, para os ocupanI - a percepção conjunta de pentes de cargos das séries de classes de
sões civis e miTitares;
Censor e Censor Federal;
II - a percepção de pensões com
III _ da prática profissional, em
vencimento, remuneração ou salário;
estabelecimento hospitalar, para os
111 - a percepção de pensões com
ocupantes de cargos da série de clasprovento de dísponíbílldade ou anoses ce MédICO Legista.
sentadoria;'
IV - a percepção de proventos
Art. 352. A ressalva prevista no pa,
quando resultantes de cargos legalrágrafo único do artigo anterior fica
mente acumuláveis.
neceseàríamente condicionada à compatibilidade de horário ..
Art. 357. Verificada, em processo
disciplinar,acumulaçãc proibida, e
Art. 353. A compatibilidade de hoprovada a boa-fé, o funcionário optará
rário será reconhecida quando houver
possibilidade de serem exercitadas as por um dos cargos.
duas atribuições, em horários diverParágrafo único. Provada a ma-ré,
-eos, sem 'prejuízo do número regulaserá
demitido de todos os cargos e
mentar das horas de trabalho destirestituirá,
de' uma só vez, o que tiver
na-das às atividades do cargo ,de que,
percebido indevidamente.
no Departamento Federal de Segurança Pública, fôr titular o íuncíoArt. 358. O processo disciplinar pa.,
nário.
ra apurar acumulação ilegítima será
c

594
da eompetêncía da Comissão .Permauente de Disciplína, após manifesta-

liI - discrição;
IV ~ urbanidade:
ção da Comissão de Acumulação de
', V,:'- lealdade .à~ ínstítuíçôes con.stl..
Cargos, do Departamento Administra-' "1!-clOnals e admínístratdvas a que sertivo do serviço Público.

VIr;

Art. 359. O provimento em cargo
das classes policiais do Departamento

gars e regulamentares;

Federal de Segurança pública e da.
Polícia do Distrito Federal. de quem

~iore~,

:lá ocupe outro em qualquer entidade
federal, estadual ou munícípal, na administração centralizada ou na autárquica, em sociedade de economia
mista, emprêsas incorporadas ao patrimônio público ou entidades priva-

'!I -

cumprimento das norrn.."1.S le-

obediência às ordens supe..
exceto quando manifestamente

VII -

Ilegais:

:VIII -, providenciar para que esteia

~em;p!e

em ordem, .no assentamento

Individual.. a sua declaração de Iamílía;
IX - levar ao conhecimento da au-

toridade
superior,
reservadamente
quando necessário, mas sempre por esdêsse fato, feita previamente, ou no
crito, irregularidade de que tiver ei...
ato da posse.
"ência em razão do cargo;
Parágrafo único. Tendo o órgão de
X - zelar pela economia e ccnser,
pessoal dúvida quanto à legitimidade
vaçâo do material que lhe fôr con,
da acumulação, .suetará a posse até, fiado;
o pronunciamento- final do órgão comXI - não utnízar para fins partipatente, devendo, paro: isso, remeter,
culares, qualquer que seja o pretexto
de imediato, c processo à Comissão de material
pertencente à eeparttção
Acumulação. de cargos, do Departamento Administrativo do serviço Pú- destinado à correspondência oficial;
blico.
XII - atender prontamente:
Art. 360. A autoridade que der posa) às requisições para a defesa da
se ou exercício 'de cargo, sem o cumFazenda Pública;
primento dos dispositivos 'dêste Reb) à expedição das certidõesrequeridas pare. a defesa de direito.
gulamento, responderá disciplinar e
financeiramente por êsse ato.
XIII - freqüentar com assiduidade,
Art. 361. Caberá aos órgãos de pespara fins .de aperfeiçoamento e atuasoal do Departamento' Federal de Selização de conhecimentos profissionais,
gurança Pública e da Policia do Dis- cursos instituídos periodicamente pela
trito Federal, conforme o caso, exerAcademia Nacional de Policia, em que
cer fiscalização permanente a respei- seja compulsõrfamente matriculado.
to do. acumulação.
Parágrafo único. A falta às aulas
Parágrafo único. Qualquer pessoa dos cursos referidos no item XITI dêspoderá denunciar a existência de
te artigo equivalerá, para todos os
acumulação irregular,. sendo obrígatôefeitos, à ausência ao serviço, salvo
se devida '3, motivo justo, comunicado
ria, entanto, essa ül.iciativa em se
tratando de funcionário, desde que Co e ínequívocadamente evidenciado nas
irregularidade lhe venha ao conhe.. vinte e quatro horas imediatamente
seguintes, através. de prova idônea. .
cimento em razão do cargo.
Art. 364. São transgressões díscípliArt. 3-62. Nos 'casos omissos, aplinares:
car-se-á, subaidíàrfamente, a legislação específica que disciplina o as..
I - referir-se de modo depreciativo
sunto.
às autoridades e atos da Administração pública, qualquer que seja o meio
CAPíTULO rr
empregado para êsse fim;
TI - divulgar, através da imprensa
Dos -aeoeree e das Transgressões
escrita, falada ou televisionada, fatos
ocorridos na repartição, propiciarArt. 3-63. São deveres do funcionálh"_ a divulgação,· bem como i.. erenrrio 'policial:
BC desrespeitosa e depreciativamente
I - assiduidade;
às autoridades e atos da AdministraI~ pontualidade;
1;.&0;

das, fíca condicionado à comunicação

ou

Aros DO PODER ExECUTIVO

III - promover manifestação contra
atos da Administração ou movimentos
de .aprêço ou desaprêço a quaisquer
autoridades;
IV - indispor funcionários contra
os seus superiores hierárquicos ou pro;
vocar, velada ou ostensivamente, anímcsídade entre funcíonártos;
V - deixar de pagar, com regularidade, as pensões a que esteja obrigado em virtude de decisão judicial;
VI - deixar, habitualmente, de saldar dividas legitimas'
VII - manter, relações de amizade
ou exibir-se em público com pessoas
de notórios e desabonadores antecedentes criminais, sem razão de serviço;
.
VIII praticar ato que importe
em escândalo ou que concorra para
comprometer a função policial; ,.
IX - receber propinas, comissões,
presentes ou auferir. vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie e
sob qualquer pretexto, em razão das
atribuições que exerce;
X - retirar, sem prévia autortzaçàc
da autoridade competente, qualquer
d-ocumento ou objeto da repartição;
XI -r- cometer a pessoa estranha à
repartição, fora dos casos previstos
em lei, o desempenho de encargo que
lhe competir ou a 'seus subordinados;
XII - valer-se do cargo com o fim,
ostensivo ou velado, de obter proveito
de natureza PoUgQo-partidária, Para
si ou terceiros;
XIII - participar da gerência ou
administração de. emprêsa, qualquer
que seja a sua natureza;
XIV - exercer comércio ou rpartícípar de sociedade comercial, salvo
corno acionista, cotista ou comaadttário;
XV - praticar a usura em qualquer
de suas formas;
,
XVI - pleitear, como procurador
ou íntermediárto, junto. a repat-tiçôee
públicas, salvo quando se tratar de
vencimentos, vantagens e proventos de
parentes até segundo grau civil;
XVII - faltar à verda:de no cxercicio de suas funções, por malícia ou
má-fé'
XVÚI - utilizar-se do anonimato
para qualquer fim;
XIX - deixar de comunicar, ímedíatamente, à autoridade competente,
faltas ou irregularidades que haja pre ..
sencíado ou de que haja tido ciência;
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:xx - deixar de cumprir ou de fazer cumprir, na esfera de suas atribuições, as leis ,e os regulamentos;
XXI - deixar de comunicar à eutoridade competente, ou a quem a esteja sunstítuíndo, informação que tfver sôbre iminente perturbação da
ordem pública, ou da boa marcha do
serviço, tão logo disso tenha conhecimenta;
XXII
deixar de informar. com
presteza os processos que lhe forem
encaminhados;
XXIII - . dificultar ou deixar de
levar ao conhecimento da autoridade
competente, por via hierárquica e em
vinte e 'quatro horas, parte, queixa,
representação, petição, recurso ou documento que houver recebido, .se não
estiver na sua alçada resolvê-lo;
XXIV - negligenciar ou descumprfr
a execução de qualquer ordem Iegítima;
XXV - apresentar maliciosamente
parte, queixa ou representação;
XXVI aconselhar ou concorrer
para não ser cumprida qualquer ordem Ide autoridade competente, ou
para, que seja retardada a sua execuçâo}.
,.
XXVII - simular doença para esquivar-se ao cumprimento de obrtgação;
XXVIII - provocar a paraüaacâo.
total ou parcial, do serviço poncíal,
ou dela participar;
XXIX trabalhar mal, intencionalmente ou por negligência;
XXX - faltar. ou ch-egar atrasado
ao serviço, ou deixar de partacipar.
com antecedência, à autoridade a que
estiver- subordinado, a impossibilidade
de comparecer à repartição, salvo mo ...
. tivo justo;
XXXI- permutar o serviço sem
expressa permissão da autoridade
competente;
XXXII - abandonar o serviço para
o qual tenha sido designado;
XXXIII - não. se apresentar, sem
motivo justo, ao fim da licença para
o trato de interesses particulares férias ~u dispensa de serviço, ou, a{nda,
depoís de saber que qualquer delas foi
interrompida por ordem superiorXXXIV - . atribuir-se a quarídade
de representante de qualquer repartição do Departamento .Pederal cl'l Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal, ou de seus dirigentes,
sem estar expressamente autorizado;
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contrair dfvidá ou assu-

mil' compromisso superror às suas
possibilidades financeiras; comprometendo o bom nome da repartição;
XXXVI ' - freqüentar, sem razão
de serviço, lugares incompatíveis com
o decoro da função policial;
xxxvn -

fazer uso indevido da

anua. que lhe haja sido confiada para
o serviço;
XXXVIII - maltratar nrêao ,sob
sua guarda ou usar de violência d:e::,necessária no exercício da função policial;
XXXIX -

.

permitir que presos' conservem em seu poder instrumentos
com que possam causar danos nas dependências a que estejam recolhidos,
ou produzir lesões em terceiros;
XL - omitir-se no zêlo da íntegridade física ou moral dos presos sob
a sua guarda;
XLI - desrespeitar ou procrastinar
o cumprimento de decisão ou ordem
judicial, bem. como criticá-las;
XLn - dirigir-se ou referir-se a
superior hierárquico de modo desr€';;-'
peitoso;
, '
XLIII - publicar, sem ordem expressa da autoridade competente, documentos oficiais embora não reservados, .ou ensejar a divulgação do seu
conteúdo, no todo ou em parte;
.XLIV - dar-se ao vicio da embríaguea:
XLV acumular cargos públicos,
ressalvadas as exceções previstas na
Constituição;
XLVI .- deixar, sem justa causa,
de submeter-se a inspeção médica e:eterminada por lei ou pela autoridade
competente;
XLVII deixar de concluir, nos
prazos legais, sem motivo justo, mquéritos policiais ou disciplinares,' ou
quanto a êstes últimos, como membro da respectiva comissão, neghgcnciar no cumprimento das obrigações
que lhe são inerentes.
XLVIII prevalecer-se, abusivamente, da condição de funcionário policial;
XLIX - negligenciar a guarda de
objetos pertencentes à' repartição e
que, em decorrência da função 0'1 para -o seu exercício, lhe tenham sido
confiados, possíbtlitando que os cent-:
fiquem ou extraviem;
L - dar causa, tntencíonalmente ao
extravio ou danificação de objetos
pertencentes à repartição e que, para
. os fins mencionados no item anterior,
estejam confiados à sua guarda;

LI - entregar-se à prática de Vícios- ou atos atentatórios aos bons costumes;
LI! - indicar ou insinuar nome de
advogado para assistir pessoa que se
encontre respondendo a processo ou
inquérito policial;
LUI . . :. . . .exercer, ai qualquer titulo
atividade pública ou privada, profis~
sional ou liberal, estranha à de seu
cargo;
LIV - lançar, em livros oficiais de
registro, anotações, queixas, reívincicaçõea ou' quaisquer outras matérias
estranhas à finalidadedêles;
LV adquírír, pa,ra, revenda, de
associações de' classe ou entidades beneficentes em geral gêneros ou
quaisquer' mercadorias;
LVI - impedir ou tornar Impratícável, por qualquer meio, na fas. do
inquérito policial, e durante o interrogatório do indiciado, mesmo ocorrendo incomunicabilidade', a presença
de seu advogado;
LVII - ordenar ou executar medida
privativa da liberdade individual, sem
as formalidacl.es legais, ou com abuso
de poder;
LVIII - submeter pessoa sob sua
guarda ou custódia a vexame ou
constrangimento não autorizado em
lei:
LIX -

deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão em flagrante de qualquer ressoa;
LX - levar à prisão e nela conservar quem quer que se proponha
a prestar fiança permitida em ter:
LXI cobrar carceragem, custas,
emolumentos ou qualquer outra despesa que não tenha apoio em lei;
LXII - praticar ato lesivo da honra ou do patrimônio da pessoa, natural ou jurídica, com abuso ou desvio
de poder, ou sem competência legal;
LXIII - atentar, com abuso de eutoridade ou prevalecendo-se dela, contra a inviolabilidade de domicilio.
CAPíTuLO IH

Da: responsabilidade

Art. 365. Pelo exercício irregular
de suas atribuições, o funcionário policial responde civil, penal e administrativamente.
Art. 366. A responsabtlídade civil
decorre de proeedímento doloso ou
culposo, que importe em prejuízo da
Fazenda Nacional,' ou de terceiros.
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§ 19, A indenizacão
de prejuízo
causado à Fazenda 'rcacionai será liquidada mediante desconto em prestações mensais não excedentes de dez
por cento do vencimento, à mingua de
outros bens que por ela respondam, e
a ser cob-ada. após o término do pro.cesso disciplinar 'independente de
qualquer procedimento judicial.
§ 29 • 'rratenno-se de dano causado a terceiro, responderá o íunctonárío
policial perante a Fazenda Nacional,
en. ação regressiva proposta depois de
transitar em julgado a decisão que
condenar a União a indenizar o terceiro prejudicado.
Art. 367. A responsabilidade penal
abrange os crimes e contravenções
imputados ao funcíonárto policial
nessa qualidade.
Art. 368. A responsabilidade admtnístrativa resulta de ato ou omissão
verificado no desempenho do cargo
ou função.
Art. 369. As cominações civis, penais e disciplinares poderão cumularse, sendo umas e outras independentes
entre si, bem assim as instâncias civil,
penal e administrativa.
'
CAPÍTULO ~

Das penas disciplinares

Art. 370.

São penas disciplinares:

I -- repreensão;

rr -- suspensão;
IH -- multa;
IV -- detenção disciplinar;
V -- destituição de função;
VI -- demissão ~
VII -- cassação de aposentadoria

ou dísponíbilioada.
Art. 371. Na aplícaçâo das penas
disciplinares, eerâo considerados:
I -- a natureza da transgressão, sua
gravidade e as circunstâncias em que
foi praticada;
II -- os danos dela decorrentes para
o serviço público;
II~ -- a repercussão do fato;
IV -- os antecedentes do funcionário;
V - a reincidência.
Parágrafo único. E' causa agravante de falta disciplinar o haver sido
praticada em concurso com dois ou
mais funcionários.
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Art. 372. A pena de repreensão,
que será sempre aplicada por escrito
e deverá constar do assentamento individual do funcionário, destina-se às
faltas que, não sendo expressamente
objeto de qualquer outra sanção, sejam, a critério da Administração, consideradas de natureza leve.
Parágrafo único. Serão, outrossim,
punidas com pena de repreensão as
transgressões disciplinares previstas
nos itens V, XVII, XIX, XXII, XXIII
XXIV, XXV, XLIV ,e LIV do artigo
364 dêste Regulamento.
Art.373. A pena de suspensão, que
não excederá, de noventa dlas, será
aplicada em caso de falta grave ou
de reincidência.
Parágrafo único. Para os efeitos'
dêste artigo, são de natureza grave
ás transgressões disciplinares previstas nos itens I, n, III, VI, VII, VIII,
X, XVIII, XX, XXI, XXVI, XXVIII,
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,
XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXIX,
XLI, XLII, ]{LVI, XLVII, LVI, LVII,
LIX. LX e LXIII do artigo 364 dêare

Regulamento.

Art. 374. Além da pena judicial
que couber, serão considerados como
de suspensão os dias em que o funcionário deixar de atender às convocações
do jurí sem motivo justificado.
Art. 375. Tendo em vista a natureza da transgressão, as circunstâncias
em que foi praticada e a sua repercussão, a pena de suspensão até trmta dias poderá ser convertida em detenção disciplinar até vinte dias, mediante ordem por escrito do Dn-etor ...
Geral do Departamento Pederal de
Segurança Pública, ou .dcs Delegacos
Regionais. nas respectivas junedíções,
ou ,do Secretário de Segurança Pública, na policia do Distrito Federal.
Parágrafo único. A deteneâo díscjplmar, que não acarreta a perda dos
vencimentos, será cumprida:
I -- na residência do funcionário,
quando não exceder de quarenta e cito
horas;
II -- em sala especial, na sede do
Departamento Federal de Seg 1; .xuça
Pública ou da Polícia do Distrito Federal, q..t andc se tratar de ocupante de
cargo em comissão ou funçac gratiftcada, ou funcionário ocupante de cargo para cujo ingresso ou desempenho
seja exigido diploma de nível, uníver-

sítárto:

Continue aqui>
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:rr . . .,. . em sala escectur na DelC'';:1ela Regional, quando se tratar de runcionárío nela lotado;
IV - em sala especial da repartição,
nos demais casos.
Art. 376. A ordem de detenção disciplinar será entregue ao tuncíonárto
1301' ela atingido, onde quer que êle

se encontre, por servidor de igualou
superior categoria, nela devendo COTIs""
tar:
I - motivo gerador da detenção; e
n --; prazo de sua duraçao.
Art. 377. Recebida a ordem de detenção díseíplinar, o funcionário punídc -nela oporá o seu ciente, consignando dia, hora e local em que
a recebeu,'
§ I?
O período de detenção come-çará a correr do momento em que o
funcionário fôr recolhido à Repartt-

ção em que deva cumprir a penalidade.
§ -29. Tratando-se de detenção disclpllnar não superior a quarenta e oito
horas, a partir do momento em que
ror recolhido à sua residência, ou, se
nela já se enoontrar.a contar da ciência.
. "Art. 37,8. Durante o período de detenção disciplinar, cumprido na sua
residência, o funcionártoisõmente poderá ausentar-se mediante expressa
autorização de quem aplicar a penalídade.

Parágrafo único. O desatendimento do previsto neste' artigo importará
em perda da regalia e reoolhímente à
repartição em que, de acõrdo com a
sua situação funcional, deva permanecer, até que seja cumprida integralmente a pena que lhe foi imposta.
Art. 379. Recolhido ao local em
que deva cumprir a detenção disciplinar, o funcionário dêle não. poderá
ausentar-se, a qualquer pretexto, nem
ser incumbido de qualquer atividade,
sob pena de responsabilidade do dír-ígente da repartição.
Parágrafo único. Durante o período de detenção, o runctonãno poderá
receber visitas de familiares', em horas determinadas pelo dzngente da repartição e de modo a não perturbar o
expediente normal do órgão.
Art, 380. Q runcíonárto que; recebendo ordem de detenção disciplinar,
se recusar a cumpri-Ia; praticará, com

EXECUTIVO

êsse ato, transgressão COnfigmadora
de insubordinação grave, sujeita a
pena de demissão, a .ser apurada em
processo disciplinar regular, cuja ínstauraçâo será de ímedíato determína;
da pela autoridade competende ,
Art. 381. O período de cumprimen_
to da pena de detenção dísciplinar não
será computado para neJ1~lUm efeito.
Art. 382: A destituição de função"
terá nor fundamento a rarta de exação rio cumprimento do dever.
Art. 383 A pena de demissão será.
aplicada quando se caracterIzar:
I - crimes contra os costum-es ou
contra o patrimônio, que, por sua natureza e configuração, sejam consíderados como infamantes de mJda a incompatíbílízar o servidor para o exercicio da. função policial;
li - críme contra a admimstração
pública;
IIr - lesão aos cofres públicos e
dilapidação do patrimônio nacional;
IV - ofensa física em serviço ccntra funcionário ou partdcular, salvo
em legitima defesa;
V - insubordinação grave em serviço;
VI - aplicação irregular de dinheiros públicos; •
VII - revelação de segredo que o
funcionário conheça em razão do cargo;
VIII - abandono do cargo, corno
tal entendida a' ausência do serviço,
sem justa causa, por mais de trinta
dias consecutivos;
IX - falta ao serviço por sessenta
dias interpolados, sem causa justifica- ,
da, durante o período de doze meses:
X - transgressão dos. itens IV, IX,
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XXVIII, XXXVI, XXXVIII, XL,
XLIII, XLIV, XLV, XLVIII, L, LI,
LI!, LLII, LV, LXI e LXII do artigo
364, deste Regulamento.
§ 19 Poderá" ser, ainda, aplicada 1\
pena de demissão, ocorrendo ccntumácía na pratica de -transgr eseôea dísctplínares, .qualquer que seja" a natureza.

§ 29. O ato de demissão meneionará' sempre a causa da penalidade.

Art. 384. A aplicação de penalidades pelas transgressões disciplinares
constantes dêste Regulamento não exio funcionário da obrigação de indenízar a União pelos prejuízos caueadcs.
'

me
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,Art. 335. Atenta a gravidade da
falta, a demissão poderá ser -ap'toada
com a nota. "a bem do serviço públí-,
co", a qual constará sempre dos atos
q.e demissão fundada nos itens L lI-,
nr, V!, e VII do artigo 383 deste Regulamento e nos itens IX, XLIII e LI
do artigo 364. '
Art. 386. Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo:
I - praticou falta grave no exercicio do cargo ou função;
TI - aceitou ilegalmente cargo ou
função pública;
UI - aceitou representação de Estado estrangeiro sem 'm'évi8,\ autorraaçâo da Presidente da - :::~2públic;:?_,:
IV - praticou usura em qualquer
de suas 'formas.
.
Parágrafo único - Será igualmente cassada a disponibilidade ao functonéno policial que não assumir o
exercício do cargo ou função em que
fôr aproveitado.
.
cAPí'l'ULO v

Da
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competência para; imposição
penalidade

de

Art. 387. Para imposição de pena
disciplinar são competentes:
I - o Presidente da República, nos
. casos de demissão e cassação de apcsentadoria ou ôísponíbflidade de fimcíonárío policial do Departamento Federal de Segurança Públíca.;
n - o Prefeito do Distrito Federal,
nos casos previstos no item anteríor,
quando se tratar de runcronãno da
Polícia do Distrito Federal;
m - o Ministro da Justiça e Negócios Interiores ou o Secretário, de
Segurança Pública do Distrito Fedetat,
quando fôr o caso, respectívamente,
nas hipóteses de suspensão até noventa diasTV ---.: o Diretor-Geral .do Departamento Federal de Segurança Pública, no caso de suspensão até sessenta
dias;
V .- os Diretores dos órgãos centrais do Departamento Federal de S'e~
gürança pública e da policia do Distrito Federal, os Delegados Regionais
e os Titulares das Zonas Políctais, no
caso de suspensão até trinta dias:
VI os Diretores de Divisões e
Serviços do Departamento Federa.! de

Segurança Pública e da Polícia do
Distrito Federal, no caso de suspen35,0 até : dez dias;
VII '- a autoridade competente paTa a designação no caso de destitui(~áO de função;
.
VIII - as autoridades ref&l'1das nos
itens IH a VII, no caso de repreensão.
§' 19 _ Para os fins dêste artigo é
o Corregedor do Departamento Federal de segurança Pública equiparado a Diretor do órgão central e, a
Diretor de Serviço, os Delegados de
Polícia Federal e Delegados de eoucra
cue não se encontrem comissionados
Em outros cargos.
§ 29 ---:- São órgãos centrais, embora
cem a denominação de Divisão, J:; que
estejam sob a direta subordinação do
Diretor-Geral do Departamento Pederal de Segurança Pública ou do Sê..
cretário de Segurança Pública do' Dís-

trato Federal.
Art. 383 A autoridade que tiver
ciência de falta praticada. por' fU11~
clonárío sob sua direta subordinação, sendo ela punível independente de
processo disciplinar, aplicará uesdo
logo' a pena que seja da sua "tlçô.da,
representando rundamentadamente e
rle imediato, por via, hierárquica, à
que seja competente -para aplicar a
Que esca-pe aos limites das suas atribuições.
Parágrafo único, A Impostção da
pena poderá ser antecedída de""oTeve
síndícâncía.vrealízada em vinte a, quetro horas, contadas do conhecímento
do fato gerador da punlçâo.
Art. 389 Da pena aplicada será dado conhecrmento ao Serviço do Pessoal, para as anotações cabíveís <'. sua.
publicidade no Boletim de Serviço,
sempre que a punição não se tenha
revestido de reserva.
CAPíTULO VI

Da prescrição

Art . 390 Prescreverá:
I .....;.. em dois anos, a trangressão sujeita às penas de repreensão, multa,
ou suspensão;
Ir - em quatro anos, a transgreasão punível com:
a) pena de demissão, no caso do
ítem IX do artigo 383 deste Regulamento;
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a cassação de aposentadoria ou forme O caso, desde que o aíastamen,

disponibilidade.

In -

-em cinco anos, as demais
transgressões puníveis com a pena de
demissão.
Art. 391. O prazo

de

prescríçác

contar-se-á da data em que a trensgressaâo se consumou.
§ 19 Nos casos de transgressões
permanentes ou continuadas, o. prazo
de prescrição contar-se-á do día em
que cessou a\ permanência ou a con-

to do funcionário policial seja neces_
sárío, para que' êste não venha a ín-

fluir

na apuração da

transgressão

disciplinar.

Parágrafo único. Nas faltas em que
a pena aplicável seja a de demt,sao,
o funcionário poderá ser afastá do dó

exercício de seu cargo, em qualquoifase do processo disciplinar, até dec-isão 'final.

CAPíTULO VII

Art. 3,94. O funcionário policial
terá o direito:
I - à contagem do tempo de S2r~
viço relativo ao período em que sanha
estado prêso ou suspenso preventrça,
mente, quando do processo não :bauver resultado pena disciplinar ou esta
se limitar à repreensão;
II - à contagem do período de
afastamento que exceder do prazo de
suspensão disciplinar aplicada;
III - à contagem do período de
prisão administrativa ou suspensão
preventiva e ao pagamento do renctmenta e de tôdas as vantagens do
exercício, desde que reconhecida a
sua inocência.

Da prisão administrativa

CAPíTULO IX

tinuação.
§ 29 Quando ocorrerem comprovadamente circunstâncias que impeçam
o imediato conhecimento, pela au'ondade competente, da exístêncta da
transgressão, o têrmo inicial da prescrição será o' dia em que a autortdade dela tomar conhecimento.

Parágrafo único. A transgressão
também prevista em lei como ilícito
penal, prescreverá juntamente com
êste ..

Art. 392. Cabe ao Ministro de Estado, ao Diretor-Geral da Faze:nàa
Nacional e, nos Estados, aos Delegados Regionais do Departamento Federal de Segurança pública, ordenar
fundamentadamente e por escrito a
prisão administrativa do responsável
por dinheiros e valores pertencentes
à Fazenda Nacional ou que se acha. rem sob a guarda desta, no caso de
alcance ou omissão em efetuar. 2,;,
entradas nos devidos prazos. ~
§ 19 A autoridade que ordena- a
prisão comunicará ímedíatama.ite o
fato à autoridade judiciária co.npatente e provídencíará . no sentido de
ser realizado, com urgência,
processo de tomada' de contas.
§ 29 A prisão administrativa üfi.'J
excederá de noventa dias.
.

°

CAPiTULO VIII

Da suspens40 prevent~va

Art. 393. A suspensão preventiva,
que não excederá de 'noventa dias, será ordenada pelo Diretor-Geral do D~
partamento Federal de Segurança Pública ou pelo .Secretárío de Segurança Pública elo Distrito Federal, aon-

I

Do processo disciplinàr

Art. 395. O funcionário poltcím
que tiver ciência de qualquer írregularidade ou. transgressão de preceitos
disciplinares é obrigado a comuutr-ála, por escrito, à autoridade a que estiver diretamente subordinado, curnprtndo a esta última tomar, de imediato, as iniciativas necessárias à apuração do fato, mediante processo disciplinar, em que seja' assegurada ao
acusado ampla .cte~esa.
§ 19 O processo precederá à aplícaçác das penas de suspensão por
mers de trinta dias, destituição de
função, demissão e cassação de aposentadorta e clisponibílídade, destinando-se ainda a apurar a responsabtlídade do funcionário policial, pOI' danos causados à Fazenda Nacional, em
conseqüência de procedimento doloso
ou culposo.
§ 29 Qualquer pessoa, vítima da arbitrariedade do runcíonárío polictal,
poderá representar ao Diretor-Geral
do Departamento Federal de Segurança Pública ou ao secretário de Se.gurança Pública do Distrito Federal,
conforme o caso, para apuração do
fato em processo díscíplínar,
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Art. 396. H2:3S3Jvad.a. 2, ínícíetíva
das autoridades que lhe são híeràr-

quicamente superiores, compete ao
Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança Pública ao Secretário de Segurança Públíce. do Distrito Federal e 2<OS Delegados Regionais
nos Estados, a instauração do processo
díscíplinar .

Art. 397. Promoverá o processo
"uma "Comissão Permanente de .Díscíplina", composta de três membros,
de preferência bacharéis em Dírerto,
designada pelo Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança PÚ~
büca, ou pelo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, conforme o caso.
. § 19 Haverá
até três Comissões
Permanentes de Disciplina na sede G<D
Departamento Federal de Segurança
Pública e na Policia do Distrttc Pederal, bem como uma em cada Delegacia Regional.
§ 29 As -oomíssõcs Permanentes de
Disciplina serão, na sede: do Departamento Federal de Segurança t'6.bli
ca e na Policia do Distrito F'edcral
para efeito de distribuiçâo de precessos, designadas numericamente, pela
ordem cronológica de sua constituíw

çâo.

§ 3(,1 Caberá ao Diretor-Gera! do
Departamento. Federal de Segur8A198
Pública a designação dos membros
das Comissões Permanentes de Disciplina na sede da repartição e; nas
Delegacias Regionais, mediante indicação dos respectivos Delegados Regíonais.
§ 49 Ao Secretário de Segurança
Pública do Distrito Federal conipete designar as comissões Permanentes de Disciplina da Polícia do Djstríto Federal.
§ 5(,1 Ao designar a Comissão, a autoridade indicará, dentre os seus
membros, o respectivo presidente.
Art. 398. O presidente da cormssão designará, por portarta, o Íl1:1.ctonário que deva servir como, secretário, dando dêste fato, por escrito,
imediato conhecimento ao Servíco do
.
Pessoal.
'Art. 39·9, Enquanto integrarem as
Comissões Permanentes de Disciplina, seus .membros ücarâo à díspcstção do respectivo Conselho de Poltora
e dispensados das atribuições 0 responsabilidades de seus cargos.'

6n

§ 1
Os membros das Comissões
Permanentes' de Disciplina terão o
mandato de seis meses, prorrogável
pelo tempo neceêsàrío à ultimação doa
processos disciplinares que se enccntrem em fase de índiciaçâo, cabendo
o estudo dos demais aos novos mambras que f~rem designados.
§ 29 O disposto no parágrafo anterior não constitui impedimento para a reconducâo de membro de Comissão Permanente de Disciplina.
§ 39 Perderá o mandato- o membro
da Comissão Permanente de Disciplina que se conduzir destdiosamente no
desempenho das funções de que se
ache investido, ou que praticar qualquer ato pelo qual venha a ser punido
ou em decorrência do qual venha a
figurar em processo disciplinar como
acusado,
§ 49 Ocorrendo substituição pelos
motivos previstos no parágrafo antertor, o membro que fôr designado permanecerá na função pelo restante do
tempo que ainda cabia ao substituído.
§ 59 O secretário da comissão, enquanto nela servir, permanecerá dispensado de qualquer outra atividade.
Art. 4ÜO. A autoridade competente para determinar a ínatauraçâo do
processo, cientificada da írregujartdade ou transgressão disciplinar imputada a funcionário policial:'
I - remeterá, em três vias, à Comissão Permanente de Díscípdná, os
elementos que fundamentaram Q. SWl
decisão, instruídos com a Portaria determtnadora da instauração do processo;
II - providenciará a abertura de
inquérito policial quando o fato possa configurar- Ilícito penal._
§ 19 Na sede do Departamento Federal de segurança Pública e na Policia do Distrito Federal, a remessa.
dos documentos referidos no item I
dêste artigo será feita, rotativamente,
para cada uma das Comissões que se
encontrem em atividade.
§ 29 Ocorrendo írregulartdade ou
transgressão praticada em concurso
por funcionário do Departamento pe~.
deral .de Seguranca Pública ou da Policia do Distrito "s'ederar. não abrangidos pela Lei número 4.878, de 3 de
dezembro de 1965, e tuncíonáríoa integrantes dos serviços policiais, "era
competente para apuração do fato a
Comissão Permanente de Díscíplína..
ç
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§ 3Q Se a transgressão fôr praticada em concurso, por funcíonáaío poücíal ..e funcionário não integrante do
Departaenento Federal de segurança

Pública ou da Policia do Dístrtto Fe-

deral, a autoridade competente para
determinar a instauração do processo

disciplinar, ao tomar essa iniciativa,

encaminhará de imediato, comunicação do fato e suas circunstâncias ao
órgão de pessoal do Ministério' ,O;;! re-

partição a que pertença aquele últ.mo,
para as, medidas administrativas que,
se tornem-cahiveís.
p~rt. 401. Autuado em flagrante o
funcionário policial pela prática de

crime contra os costumes ou contra
{) património, que por sua nasu: eaa
e configuração sejam considerados infumantes, de modo a íncompatibrltzar
o servidor com o exercfcío da tunç~o policial, a autoridade que' .i-iresidír o ato encaminhará, dentro de Vinte e quatro horas, à, que, seja ,;,:01"0"patente para. a instauração do preces3D, traslado das peças comprovado..
ras da materialidade do fato e da sua
autoria.
Parágrafo único - Recebidas aa
peças de que trata este artigo, a au ..
toríoade procederá na forma prevista
no item I do artigo 401) dêste Regulamenta.
.
Art. 402. 'O presidente da. comissão Permanente de Disciplina, recebula a documentação destinada a' ínsjtruír o processo, acompanhada doi
.Portaria determinadora da sua instauração, encaminhará, incontinenti
cópia. desta última ao órgão incum~
bido de dar-lhe publicidade no Boletim de Serviço, iniciando a instrução no dia imediato ao da publicação.
Art. 403., O inquérito' deverá ser
encerrado no prazo de sessenta días
podendo, nos casos .de fôrça matar;
ser prorrogado por mais trinta pela
autoridade competente para detcrmínar a instauração do processo.
. § ~r) O p_edi~o. de prorrogação, devidãsnente justíftcado pelo Presidente da comissão, deverá ser. apresentado à autoridade competente, até cinco
dias antes de esgotar-se o prazo destinado neste artigo ao encerramento
normal do inquérito.
. § 20 Contar-se-ao por dias oorrrdoa
os prazos previstos neste Capítrão.
i:l 39 O prazo cujo vencimento recair em domingo, feriado ou ponto

ExEcti:nvo
fa~ult.atf.vo! s~r.á

prorrogado para o

p.rrmetro día útil seguínté.

'

49 Se, decorrido o prazo de prori·ogaçã.o, o processo ainda não estiver
§

concluído, poderao. s~r suusunnao, os
membros da Comissáo, sem prejuízo
das sanções disciplinares prevísra-, no
Item XLVII, do artigo 364, dêste Regulamento, salvo se pela autom:l.ade
~.1stauradcra forem consíderadax jus~as as causas apresentadas para o retardamento, quando então lhes será,
deferido prosseguir no mouénto, para
ultimá-lo em 30 <trinta) dias.
Art.. 404. Tôdas as atdvídades da
Comissão Permanente de Disciplin'a
serão registradas, seguidamente, em
termos, atas, assentadas, depoimentos
e outros atos, evitando-se fôlhas .em
branco.
§ 1Q Todos os atos serão Iavrados
em tríplícata mediante cópia a carbono, de modo a possibilitar, caso necessário e em qualquer tempo, a reconstituição dos processos, bem 2(11110
o seu encaminhamento, por. cójna a
autoridade judicial, ou membro' do
Ministério Público que o requisite.
§ 29 Duas vias do processe permanecerão nos arquivos da Oorrrissão
e conterão a relação descritiva da documentação fotográfica e demais elementos de prova colhidos durante a
.ínstruçâo, sempre que não seja posstvel juntá-los por cópia, fotocópia,
"termo-fax", reprodução fotográfica
etc., devidamente autenticados, específicando-se, outrossim, o número das
rõlnas em que tais elementos constavam nos autos originais.
§.39 Decorridos cinco anos, após
o encerramento do processo disclp.tnar, as vias reíerfdas nos parágrafos
anteriores serão, para os devidos fins, .
remetidas ao Arquivo Nacional.
Art. 405. A Comissão Permanente
de Disciplina procederá a tõdas as
diligências que julgar conveniente à
produção da. prova, deslocando-se,
sempre que necessário, para qualquer
ponto do território nacional, e, recorrendo va tecmcos ou peritos, inclusive de outros órgãos espectànsaoos
no serviço público.
i

Art. 406; Constituem prova no processo disciplinar:
I - a confissão;
II - o testemunho;
IH . . . . . os exames periciais;
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'IV os documentos públicos ou
particulares;
V - os indicias veementes.
parágrafo único - Entende-se por
índícío veemente o conjunto de círeunstâncías capazes de gerar a. convíccâo da existência do fato e de sua
autorta..
Art. 4D7; A prova da alegaçàc íneumbtrá a quem a fizer, ressalvada à
Comissão, ou à autoridade julgadora,
a adoção de providências para dirimir
dúvidas sôbre o ponto relevante.
Al't. SoD8. Ninguém poderá recusarS8 a prestar depoimento, ser acareado, ou executar trabalhos de sua competência 'Solicitados pela comiesão,
salvo impossibilidade
devidamente
comprovada.
.art. 409. A,·comiss$.o Permanente de "Disciplina poderá solicitar às
autcrfdades policiais e judiciárias _ a
adoção de meios compulsórios para
o comparecimento de testemunhas,
que devam depor ou ser acareadas e
a isso 'se recusem.

Art. 410. O depoimento da oestemunha, tomado sob compromisso, se':'
rá prestado oralmente, não lhe sendo
permitido trazê-lo por escrito, mas
facultando-se-lhe breve consulta a
apontamentos.
Art. 411. Na redação dos cecotmentes," a Comissão deverá cingir-se,
tanto quanto possível, às expressões
usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente o que por elas fÔI
dito,
Art. 412. As testemunhas serao inquiridas pelo Presidente da Comissão
e, em seguida, pelos' demais, membros.
Art. 413. O acusado, quando presente à audiência, ou representado
por defensor devidamente consta ~"i(:: ~I.
poderá reinquirir as testemunhas por
intermédio do Presidente da Oomissão.
\

Art. 414. O ponciamento das EUdiências é .exercido pelo Presidente da
Ocmísssâo, que usará .dos meios necessários para impedir sejam uumultuados os trabalhos', fazendo,' inclusive, retirar do recinto em que es~c
jam sendo realizadas, aqueles que se
estejam comnortando fnconveniem.emente,
Art, 415. Em dia e hora previamente designados, o acusado, devidamente Intímadc com a antecedencia

mínima de vinte e quatro horas, COIT!-parecerá perante a Obmíssão, a fJ..~.'U
de ser interrogado sõbre os fatos que
111e' são imputados,
Art. 416, O interrogatório. deverá
ser feito de modo que possíbtllte à
cororssão o mais amplo ccnhecm.ento, dOS fatos.
§ 19 Recusando-se o acusado o' :respender pergunta que lhe seja tetta,
será ela consignada, bem como as razões alegadas para a recusa .
§ 29 O
acusado poderá fazer-se
acompanhar de defensor constituído,
sendo vedado a 'este último, contudo,
intervir, ou, de qualquer maneira,
influir nas perguntas e respostas,

Art. 417. se, notificado, não comcarecer o acusado para ser interrogado, o processo prcsseguírá seus ,trâmites normais, sem qualquer prejmso
e 8, revelia do acusado.
Art. 4·18. Até o encerramento <ia
processo disciplinar, o acusado nao
poderá ser removido nem se ausentar
por' mais de três .dias da localidade
em que tenha sede a Comissão Permanente de Disciplina, sem expressa
autorização do respectivo presíôente.
sob pena de se tornar revel.
Parágrafo único
A norma pr evista. !leste artigo aplica-se ao Iunclonértó afastado, ou preventivamente
suspenso.
Art.. 419. Ultimada a ínstrucao,
com expressa indicação das faltas que
lhe são imputadas, citar-se-á o inctcíadc para, no prazo de dez dias,
apresentar defesa, .eendc-Ihe facultada ~ista do processo.
§ 19 Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de vinte dias.
29 Achando-se o indiciado em
lugar' Incerto, ou verificado que se
oculta para dificultar a citação. será
esta' realizada por edital, com' prazo
de quinze dias.
~ 39 O edital será publicado uma
vez . no órgão oficial, contando-se do
riia imediato à sua publícaçâo o ímclc
do orazo nêle- destinado ao conhecimento da citação.
~ 49 Deccrrádo o prazo referido no
~ :-:0 dêste artigo, começa a ser ccntadoo de apresentação de defesa petc
índicíado, ou procurador devídaaoente constituído.
-r-'.

*
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420. "Esgotado o prazo para

apresentação de defesa sem que o indiciado use dêsse direito, será, a partir
de então, considerado revel e designado "ex orrtcto", para assisti-lo, funcionário se possível da mesma classe
e categoria.
Parágrafo único. A partir da publicacão do ato de designação do 'de-

fensor "ex ofttcío", começarão a correr os prazos a que se refere o ,1,rti(!o
419 e seu § IÇ.
Art.

421.

A, defesa será sempre

escrita, podendo o indiciado, nas
quarenta e oito horas iniciais do pra-

zo destinado à sua apresentação e antes de fazê-to, encammhar à Couus-

são requerimento protestando pela
audiência de testemunhas e realização de dilígêncías,
§ 19 A oomíssão, dentro de vmte
e quatro horas, e em despacho fundamentado, poderá indeferir o pedi-to
de audiência de testemunhas e realízaçâo de diligências, desde que desnecessárias ao esclarecimento do fato,
ou se apresentem com objetivo evtdentemente protelatório.
§ 2 9 Deferido o pedido, o prazo da
defesa poderá ser prorrogado por até
dez dias o que deverá constar domesmo despacho.
Art. 422. Apresentada a defesa. os
autos serão conclusos à comissão, que
elaborará relatório, no qual fará constar, em relação a cada índíctado:
I "- síntese das acusações formuladas inicialmente;
II - fatos apurados durante a instrução;
IH - síntese das razões de defesa
e sua apreciação;
IV - conclusão, na qual se pronunciará pela inocência ou pela responsabilidade do indiciado, indicando, se a
hipótese . fôr esta última, a disposição legal ou regulamentar transgredida.
Parágrafo único. A Oomissâo poderá ainda sugerir quaisquer urovidêncías que se apresentem adequadas
ou de ínterêsse para o serviço, bem
como apontar fatos que, tendo chegado ao seu conhecimento' no curso
da instrução, devam ser apurados een
outro processo.
Art. 423. 'I'ermínado o relatório, a
Comissão encaminhará o processo
vinte e quatro horas à autoridade julgadora.

em
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. A~·t. 4.24 .. J?urante o processo, dísc}pl1nar, venflcando.a. Oorntssãr, configurar-se fato que típífíque ilícito 'penal, encaminhará, pelo seu presid~'l_
te, à autoridade competente, os ~~~
':llentos que se tornarem. n~cessánoi~.à
llls~a!1raçao
do respectivo inqU;~rito
POl1Cl~l~ !a~endo consignar nos dUtos
essa íníciatíva,
Art. 425. Recebido o processo a
autoridade determínadora ca sua i'n"'tauraçâo, julga-lo-á no .prazo de vi,;'te dias, formando sua. convíeção de
acôrdo com a livre apreciação das
provas.
§ 19 Não decidido o processo no
prazo dêste artigo, o indiciado rea~.
sumirá o exercício do cargo ou função, aguardando aí o julgamento, salvo se a pena aplicável fôr a de demissão.
§ 2 9 No caso de alcance ou malversação de dinheiros públíccs: Q.
afastamento se prolongará até a decisão final do processo disciplinar.
§ 39 O
funcionário acusado de
abandono de cargo só poderá reassumil' o exercício após o término do
respectivo processo administrativo, e
se provada a sua, inocência.
§ 49 Ocorrendo a hipótese iH'çvista no § 3Q deste artigo, a reassuncão
verfficar-se-á, se cabível, sem qualquer direito à percepção de venci..
mentos correspondentes ao período de
afastamento.
Art. 426. Quando as sanções e
providências cabíveis excederem à alçada da autoridade julgadora, esta deverá propô-las, dentro do prazo para
julgamento, à autoridade compcten-.

te.

Parágrafo único. Havendo mais de
um indiciado e díversíóade de sanções,
caberá .o julgamento à autortdaôe
competente para imposição da pena
mais grave.
Art. 427. Configurando a infracâo
fato definido como crime, a autcndade julgadora remeterá o processo
adminístratívo, após concluído, ;01.0 representante do Ministério Público,
conservando as demais vias na repartição.
§ 19 ,O processo disciplinar não poderá _ ser sobrestado para o Iim de
aguardar a decisão de ação penal ou
civil.
§ 29 Se, antes de decidido na esrera administrativa, fôr o processo re-
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quísttado por autoridade judicial, ou

pelo Ministério Público, ser-lhe-á remetida uma das vias, permanecendo
o original com a Comissão.
Art. 428. O funcionário só poderá ser exonerado a pedido após a
conclusão do processo \ administrativo
a que responder e desde que l":Jlt',Onhecida sua inocência.
CAPíTULO X

Da revisão

art. 429. A qualquer tempo poderá
ser requerida a revisão do processo
disciplinar de que resultou aplícaçâ.. o
de pena, desde' que se aduzam ratos
ou circunstâncias novas e bastantes
para justificar plenamente a ínoeêncía do requerente.
Parágrafo único, 'rratanco-se d·e
funcionário falecido ou desaparecido,
a revisão poderá ser requerida por
qualquer das pessoas constantes do
assentamento individual.
Art. 430. Correrá a revisão em
apenso ao processo originário.
Parágrafo único. Não
constituí
fundamento para a revisão a simples
alegação de injustiça da penalidade,
ou a argutção de nulidade não suscítada no curso dó processo originário,
bem como a que, nêle invocada, tenha sido ~onsidérada improcedente.
Art. 431. O requerimento será
dirigido ao Ministro da Justiça e N eg6cios 'Interiores, ou ao Prefeito do
-Dístrtto Federal, se fôr o caso, que
o encaminhará à autoridade competente.
Art. 432. Recebido o requertmento, a autoridade designará Comissão
composta de três. membros do Conselho Superior de Policia, um: dos
quais desde logo designado como Presidente.
Parágrafo único. O Presidente da
Comissão designará, por portaria,
funcionário que deva servir como se",cretárro, comunicando êsse fato ao
Serviço do Pessoal.
Art. 433. Na inicial, o requerente
pedirá. seja' designado dia e hora para
Inquirição das testemunhas que erro-

lar.

Parágrafo. único - Será considera ~
e:a. informante a testemunha que, reaídíndo fora da sede onde runctone
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a Comissão, prestar depoimento por
escrito.
Art. 434. Concluídos os trabalhos
da: Comissão, em prazo não SUD~l'10r
a sessenta dias, contados da data da
publícação do ato de designação, será
o processo, com o respectivo reiatório, encaminhado ao Ministro da Jus- .
tiça e Negócios Interiores ou ao Secretário de segurança da Prefeitura
do Distrito Federal, que o julgará,
§ 19 Caberá, entretanto, ao Pl'esh
dente da República ou ao Prefeito
do Distrito Federal, o [ulgaenento.
quando do processo revisto houver resultado pena de demissão ou cassação de aposentadoria ou díspombílídade ,
â

'

29 O prazo para julgamento se-

rá de 30 (trinta) dias, podendo, antes, a autoridade determinar diligencias, concluidas as quais se renovará o prazo.
Art. 435. A revisão poderá .rererminar o reexame .da responsaaíndade
de todos os funcionarias punidos em
virtude do mesmo processo, ainda que
requerida apenas por -um dêles,
Parágrafo único. Da revisão não
poderá decorrer agravação das peualidades
or-íginàríaenente
aplfcacas,
sendo, contudo, facultado à Administração determinar a instauração da
processo disciplinar para apurar a
responsabilidade do mesmo ou de outro 'funcionário, em novos tatos que
venham a ser conhecidos até a decísão do recurso.
Art.' 436. Julgada procedente à. revisão, tornar-se-á sem efeito a p rnaliôade imposta, e-estabelecendo-se todos os direitos por ela. atingidos.
CAPÍTULO XI

Dos Conselhos de Policia

Art. 437. Os Conselhos de policia,
levando em conta a' repercussão do
fato, ou as círcúnsbãncras em que
ocorreu, poderão, por convocaçáo do
seu presidente, apreciar as transgressões. disciplinares passíveis de punição
com as penas de repreensão, suspensão até trinta dias e detenção disciplinar até vinte dias.
Parágrafo único. No ato de convocação, o Presidente do Conselho
designará um de seus membros para
relator da matéria.

Continue aqui>
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Art. 438.
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O

funcionário

poltcial

será convocado, através de Boletim
de Serviço, a comparecer -perante o
Conselho para, em dia e hora previamente designados, e após a leitura do
relatório, apresentar razões de defesa,
Art. 439. Após ouvir as razões do
funcionário, o Conselho, pela maioria.
ou totalidade de seus membros, COncluirá pela procedência, ou não, da.

transgressão, deliberará sobre a penalidade a ser aplicada e, finalmente,
o Presidente proferirá a decisão final.
Parágrafo único. votará em prámetro lugar o relator do processe e
por último o Presidente do órgão, assegurado, a êete o direito de veto às
deliberações d~ \ Conselho.
CAPiTULO

xrr

Dos elogios

Art. 44'0. Entende-se por elogio,
para OS, fins dêste Regulamento, a
menção nominal ou coletiva que deva
constar dos assentamentos funcionais
do policial, por atos dígniflcantes que
haja praticado.
•Art. 441. O elogio se destina a. ressaltar:
'I - morte no cumprimento do dever;
TI - ato qüe traduza dedlcaçâo excepcional ao cumprimento do dever,
transcendendo ao que é normalment-..
exigível do funcionário policial, por
díspoaíçâo legal ou regulamentar, e
que importe ou possa importar em
risco da própria segurança pessoal:
III -conduta írrepreensível aferida em cada cinco anos de serviço policial sem qualquer punição;
IV - execução de serviços que, peja
sua relevância e pelo que traduzam de
importância para o Departamento,
mereçam ser elogiados. como reconhecimento pela atividade desempenhada.

Art. 442. Não constttuí motivopára elogio .o cumprimento dos deveres
. impostos ao funcionário pelo ac'ago
363 dêste Regulamento.
Art ..443. E' competente para de~
terminar a inscrição de elogios na
fôlha de assentamentos do funcionário, o Diretor-Geral do Departamento
Federal de Seguranca Pública ou o
Secretário de Segurança Pública do
Distrito Federal, conrorme o caso.

parágrafo único. Os fatos que decom êste _Regulamento, justi_
fIquem. a conce~sao de elogios, serão
para. fíns previstos .neste artigo, co:
municados às autoridades nêle refe-.
ridas.
Art. 444. O Conselho Superior de
Polícia, 'por delíberaçâo do Diretor_
Geral do Departamento Federal J..e Segurança Pública ou do Secretám, de
segurança pública do Distrito Federal, conforme o caso, poderá 8r1
convocado para se manifestar sôbre (J.
mérito do tuncíonárío a ser elo~iad()
e ocabi{-nento, ou não, do elogio.
~côrdo

1

'TITULO V
Das disposições finais
CA'PíTULo I.

Das disposições gerais

Art. 445. O dia 21 de abril será.
consagrado ao funcionário polícíal nívil.'
Art. 446. O disposto neste Regulamento aplica-se aos funcíonatíos
que, enquadrados no Serviço PO.licia.l
de que trata a Lei número 3.78iJ. de
12 de julho de 1960, e transrerídos para a Administração do Estado da GUa~
nanara .retomaram ao Serviço PúblicoFederal.
Art. 447. E' vedado atribuir-se ao
funcionaria policial encargos ou serviços diferentes dos que são próprios
de sua. classe e que, como tais, sejam 'definidos em leis ou reguiamentos,
.
,
Art.. 448. Consideram-se da rannlia do funcionário, além do cônjuge
e filhos, quaisquer pessoas que vivam
às suas expensas e constem do seu.
assentamento runcíonal.
Art. 449, E' assegurada pensão,
na -base do vencimento, à remíua do
funcionário falecido em consequencta
de eciõentc: no desempenho de suas
funções.
'
Art. 450. Contar-se-âo por oies
corridos os prazos previstos neste Regulamento.
Parágrafo único. Nâo se computará no prazo o dia Inicial, prorrogando-se o vencimento que incidir em
domingo ou fer-iado, para o primeiro
ela útil seguinte.
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Art , 451. E' vedado ao. íuncíoaartc
scrvfr sob a direção imediata; de cônjuge .ou parente até o segundo grau,

salvo em função de livre escolha, não
podendo exceder de dois o seu nÚM
mero.
-0:;'.'
Art. 452. O vencimento e o pro':
vento não sofrerão descontos além dos
previstos em lei.
Art. 453. :m' vedada a prestação
de serviços gratuitos.
CAPiTULO l i

Das disposições transitórias

,Al:t. 454. Ressalvado o disposto
no§ 2Q do artigo 23 da Ler número

4.878, de 3 de dezembro de 1935, o
tuncíonárto policial que, na data da
publicação dêste Regulamento, estiver exercendo outra atividade, qualquer, que seja a forma de adzmsaao;'
remunerada ou não, em entidade pobllca .ou empresa privada, deverá informar, por escrito, ao órgão de pessoal, dentro de trinta dias, a sua sítuaçâo, mesmo que' a' respeito dela
exista decisão favorável antertcr à
rerenda -lei.
Parágrafo único. A informação a
que se refere êste artigo será SUÍ)~ne
tida pelo órgão de pessoal à conessão de Acumulaçâc de cargos, para 03
efeitos previstos fia Decreto número
35.9<56, de 2 de agôstc de 1954.
Art. 455. nstc decreto entra em
vígor na data de sua publicação.
Art. 456. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1966;
145(1, da Independência e 789 da'República.

,

H. CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva

DECRETO N9 59.310-A, DE 23
.

SETEMBRO

DE

DE 1966

Aplica à .Campanha Nacional Contra
a Tuberculose do Serviço Nacioruü
de Tuberculose o aumento de que
trata a' Lei n9 4.863, de 29 de 1Wvembro de 1965.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo:
87, inciso I, da Constituição e tendo

em vista c § SI? do artigo 33 da Lei nc
4.853. de 29 de novembro de 1965, deereta:
Art. 19 Apttca-se à Campanha Nacional Contra a Tuberculose, do Serviço. Nacional de Tuberculose, do Ministério da Saúde, o aumento de que
trata a Lei número 4.863, de 29 de
novembro de 1965, observados os prmcípios aü previstos.
Art. 29 'Os recursos para atendimento do aumento aqui referido serão fornecidos integralmente pelo Te_
souro Nacional através do Ministério
da Saúde, por conta do crédito especial autorizado pelo artágc- 30, da Lei
número 4.863, de 29 de novembro de
1965.

Art. 39 flste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.

Brasília, 23 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Raymundo de Britto
Eduardo Lopes Rodrigues

DECRETO

N9

59.311 -

DE

28

DE

SETEMBRO DE 1968

Aprova o Nôvo Regimento. do Gabinete do ôâímistro da Viação e Obras
Públicas e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, Ql<l. Constltuíção,
decreta:
Art. lI? Fica aprovado o Nôvo Regimento do Gabinete do Ministro de
Estado dos Negócios da' Viação e
Obras Públicas, que com este baixa.
assinado pelo referido Titular.
Art. 2° O presente decreto entrara
em vigor na data de sua publicação.
Ar;'. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília. 28 .de . setembro de 1966;
1459 da Independência e, 78Q da Republi(:a.

H. CASTELI.O BRANCO

Juarez Tavora
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CAPÍ'fULO I

CAPÍTULO UI

Da Finalidade

na Competência

Art. 19 O Gabinete do Ministro da
Viacão e Obras Públicas (GMV) tem
"por - finalidade prestar assistência ao
Mímstro no exame de assuntos de
ínterêsse da Secretaria de Estado e
promover a execução dos expedientes
relacíonados com a atividade minis'

Art. 69 Compete à Chefia do Gabinete:
a)
Dirigir, orientar, coordenar e
contratar as atividades afetas ao
Gabinete, tomando as providências
necessárias à sua perfeita execução.
b) Estudar os assuntos e cumprir
ou fazer cumprir as decisões emanadas do Ministro de Estado.
c) Expedir às repartições, órgãos de
serviço e autarquias do Ministério 'as
Inatruçôes e ordens de serviço "emànaelas do Ministro de Estado.
d) Submeter' à apreciação do Ministro a proposta orçamentária do
Gabinete.
Art. 79 Compete à Assessoria Trabalhista:
a) Prestar assistência ao Ministro
de Estado em questões ee natureza.
trabalhista.
b) Emitir pareceres nos processos
que lhe forem submetidos e realizar
estudos sôcre assuntos de natureza
trabalhista que interessem ao Ministério e aos órgãos a êle vinculados. .
cj Encaminhar ao Ministro de Estado .as ...r eivindicações formuladas pelos orgaos de classe, assim como
acompanhar a execução das medidas
aprovadas.
d) Manter estreito contato com órgãos especializados do Ministério do
Trabalho e Previdência Social, informando o Ministro sôbre os assuntos
do" ínterêsse da Pasta.
e) Desempenhar Os demais encargos relacionados com as questões trabalhistae e sindicais que lhe forem
submetidas pelo Ministro de 'Estado.
Art. 89 Compete à Subchefía 'I'éc-

,

teríed.
CAPÍ'l'ULO

n

Da Organização
Art.
O· Gabinete do Ministro desenvolverá suas atividades de acôrdo
com a seguinte organização:
A) Chefia;
B) Consultoria Jurídica;
C) Assessoria Trabalhista;
D) Sub chefia Técnica;
E) Sub chefia Administrativa;
F) Secretaria do Ministro.
Parágrafo único. Os órgãos de assistência ao Ministro de Estado runcionarão em regime de mútua cooperação, sob a coordenação do Chefe de
Gabinete.
2Q

Art. 3Q A Subchefía Técnica. compreende:
a) Setor de Planejamento e Coordenação;
I
b) Setor de Programação e contrôle:
co) Setor de Assuntos Gerais;
d) Secretaria.

Art. 49 A Subchefia Administrativa
compreende:
a) Setor de Assuntos do Legislativo;
b) Secretaria;
c) Setor de Telex;
d) portaria do Gabínete.
Art. 5Q A Secretaria do Ministro
compreende:
a) Setor de Relações Públicas e de
Imprensa:
b) Oficiais de Gabinete;
c) Expediente.

n~g,~~,.
a) Complementar as tarefas de natureza técnica cometidas à .Chefía do
Gabinete.
b) Coordenar e controlar as s,tividades dos setores subordinados, orientando a execução das tarefas cometidas a cada um.
c) Estudar os assuntos e cumprir
as decisões que lhe sejam atribuídas
pelo Ministro ou _pelo Chefe do Gabi-

"nete.
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Art. 91) Compete aos setores da Subchefia Técnica:
a) 'Estudar e emitir pareceres em
pl'GC8.5S0S que impliquem em orientacão para decisões sôbre matéria de
engenharfa e economia de projetos ou
atividades.
b) Acompanhar, em estreita colaboração com o Departamento d~ Administração, e com a Secretanado
Conselho Nacional de Transportes, a
elaboração orcamentána dos, ór~ã:0s
subordlnedos ou vinculados ao Minis-

tério.

c) Acompanhar o comportamento
físico-financeiro da execuçáo orçamentária dos órgãos subordinados ou
vinculados ao Ministério.
á) Proceder a trabalhos de prospecção no campo das atividades do
Mmístério e ao cadastramento de
dados.
e) Executar trabalhos específicos de
natureza' técnica que lhes sejam co-metídos .

Art. 10. Compete à Secretaria da
Sub chefia Técnica:
a) Executar os serviços de protocolo, 'arquivo e contrôle de registros
de diversas naturezas.
b) Promover a instrução preliminar
dos processos recebidos.
c) ~ Preparar o expediente, consoante
Oi; despachos proferidos nos processos.
d) Executar os serviços de dactilografia e desenho.
e) Controlar os serviços de comu"nicacâo da Subchefía com os demais
setores do Gabinete.
Art. 11. Compete à Subchefí'a Admintstratíva:
'a) Controlar, coordenar e fiscalizar
as atívídades. afetas aos setores subordínados 'propondo ao Chefe do Gabinete as medidas convenientes ao seudesenvolvimento e eficiência.
b) Elaborar a proposta orçamentária do Gabinete.
c) Promover diligências determinadas pelo Ministro. de Estado ou pelo
Chefe do Gabinete, para esclarecímenta de assuntos sujeitos à decisão
daquelas autoridades.
Art. 12. Compete ao Setor de Assuntos do Legislativo:
a) Organizar arquivo dos projetos
de lei em andamento no Congresso
Nacional, de ínterêsse do Ministério;
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b) Acompanhar a tramitação dos
projetos a que se refere a alínea anterior, para informação atualizada ao
Ministro;
c) Organizar o contrôle das interpelações e dos pedidos de informações
formulados pelos Parlamentares ao
Ministro:
d) Incumbir-se. da coleta de elementos para instruir as respostas às
interpelações e pedidos d~ informações a que se refere a alínea anterior'
e)' Manter articnlaçâo com os órgãos do Parlamento através de assessôres designados pelo Ministro;
j) Coletar os dados e elaborar as
justificativas de vetos a serem apostos
aos projetos de leis;
._
(I) Manter arquivos de Iegtsleção,
de~retos, portarias, ordens de' serviço,
decisões circulares e instruções referentes B.o Ministério:
h) Apresentar ao Ministro de ~s
tado, nos primeiros dias d.e cada mas,
relatório suscínto das atividades legfsIativaa do mês anterior, relecíonadas
com o Minístérto.

Art. 13. Compete à Secretaria da
Subchefía Administrativa:
a) Elaborar e expedir. a correspondência e ates do Gabinete:
b) Controlar e fiscalizar a aplica-o
c5.o das dotações orçamentárias destinadas ao Gabinete;
c) Coligir e .preparar elementos informativos sôbre as diversas. abívídades do Ministério, especialmente os
destinados a instruir mensagens a serem. encaminhadas ao Congresso Nacional;
d) Manter atualizado o contrôle dos
documentos que transitam pelo Gabinete do Ministro;
e) Providenciar 'a execução do serviço dactilográfico do Gabinete.
Art. 14. Compete ao Setor do
Telex:
a) Receber, anotar e encaminhar
as mensagens dirigidas ao Gabinete
do Ministro;
,
.
b) Expedir as mensagens oriundas
do Gabinete, do Departamento de
Administração e demais órgãos da
Secretaria de Estado.
Art. 15. Compete à Portaria do
Gabinete:
a) Abril' e' fechar díàrtamente as
portas de acesse ao Gabinete do Ministro;
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t» Prestar informações às pessoas
que procuramo Gabinete;
c) Providenciar Os'serviços de limpeza e manutenção das diversas dependências do Gabinete;
d) Atender ao 'pessoal a serviço do
Gabinete, conforme as instruções
emanadas do respectivo Chefe.
Art. 16. Compete à Secretaria &0
Ministro;
a) Receber e distribuir a correspondênci-a e a documentação dirigida ao
Ministro;

b) Elaborar e expedir tõda a correspondência do Ministro de Estado;
c) Executar as demais atribuições
que lhe forem, cometidas pelo titular

da Pasta;

,

d) Organizar a pauta de audiências
do Ministro;
_ e) Receber, encaminhar e manter
sob sua guarda todo o expediente de
caráter si..~'iloso;,
.
j) Promover e coordenar a divutgaçâo de informações e noticias sôbre
as diversas atividades do Mírrístéi'ío:
(J) Coordenar. a divulgação de informações e notícias 3. serem prestadas
pelos órgãos, entidades autárquicas e
empresas vinculadas ou subcrdínadaa
ao Ministério.
CAPÍTULO IV

Das Atribuições

Art. 17. são atribuições do Chefe
do Gabinete:
a) Dirigir as atdvídades de competência do Gabinete, orientando e supervisionando a ação' do pessoal subordinado;
.
b) Assinar c.a correspondência ,dO
Gabinete, relativa a atos de sua, competência, assinando, por ordem, a COl"_
respondência do Ministro de Estado,
quando para tal receber delegação:
c) Representar o' Ministro de Estado em cerimônias oficiais, quando
para tal rôr designado pelo titular da
Pasta;
d) Expedir os boletins de merecimento dos funcionários em serviço no
Gabinete;
e) Aprovar 'a escala de férias do
pessoal lotado no Gabinete;
j) Aplicar penas de repreensão e "de
suspensão até trinta (30) dias, ao pessoal em exercício no Gabinete;
g) Propor ao Ministro a realização
de despesas a cargo do Gabinete.

Art. 18. São -atrlbuições do Chefe
da Assessor-ia, Trabalhista:
a) Assessorar o Ministro de Estado
em tôdas as questões de natureza tra-'balhista que lhe forem submetidas"
b) Dirigir as atividades da Assessoria, coordenando, orientando e fiscalizando os atos do pessoal que lhe
é subordinado;
.
c)
Representar o Ministério, P01'
delegação do titular da Pasta em
todos os contatos, reuniões, convênios
etc. de natureza trabalhista e sindi~
cal, com -entádades gcvernaméntajg ou
de classe. míormando pessoalmenta. c
Ministro sôbre os' assuntos debatido!
.em cada caso,
d) Ela -crur e apresentar ao Mínís ,
t-o, relatórios circunstanciados sôbrs
os vano- assuntos tratados pela ssscssortã Trubalhíata.

Art. 19. São atribuições do Subchefe Técnico:
a) Dirigir as atividades dos -ôrgãos
subordínadosj.
b) Auxiliar diretamente o Chefe do
Gabinete na distribuição, orientação.
coordenação e fiscalização dos trabalhos;
c) Elanorar e encaminhar ao Chefe
6"0 Gabinete o relatório anual. das atividades da Subchefia Técnica.
Art. 20. São atribuições do Subchefe Administrativo:
a) .Dírtgír pessoalmente as atividades dos órgãos. subordinados à Subchee' a Técnica.
b) Encaminhar ao Cbete do uab1-~
nete. em época própria, a proposta
orçamentarra do Gabinete.
C) Auxiliar diretamente o Chefe do
Gabinete na distrl'nnçâc, orientação,
coorecnacr;o e físoalízaçâo dos traba-

rnoe.

d) Elaborar e eu -ar-nriaar ao Chefe
de Gabinete o relatório anual oas auvídadea ela Subchefía Administrativa.
Art. 21. São atribuições do Chefe
do Setor de Assuntos do Legislattvo:
a) Inteirar-se de todos os assuntos
de tnterêsse do Ministério em tremitaçâo r.as Casas do Congresso;
b) Prestat , quando solicitado infcrmacoee sôbre o andamento de pr~
jetce cc lei de interêsse do Mtnísteno, :::'0 Ministro de Estado ou ao Cuete do Gabinete;
c) Preparar relatórios periódicos 8
circunstanciados da situação de cada

,ATOS DO PODER ExECUTIvO

projeto de ínterêsse do Ministério, em
tramlteção no Congresso Nacional:
Art. 2~. São atribuições do Enc.ir-,
regado 00 Telex:
a) Executar, com ericíêncla e rabt.
dez as ~:UttS tarefas,
b) Manter o máximo sigilo, nos proCBSSOSt documentos de natureza re.
servada ou confidencial, que tn-etn
encaminl-e dos aD Ministro -íe Estado.
c) Rsg.ístrar as mensagens expe'tt..
das ou recE:t'idas, em rívro próprio elo
Setor, pare fins de ccntrôle e estatesstca.
Art,. 23. São atribuições do Secretáríc do Ministro:
.
a) Dirigir as atividades afetas à
Secretaria do Ministro;
b) Coordenar, orientar 'e fiscalizar
as atividades dos Oficiais de Gabinete
e do Setor de Relações Públicas e da
Imprensa;
C) Manter sob sua guarda, sob sigilo, os processos e documentos de
natureza' reservada Ou confidencial,
que forem encamínhados ao Ministro
de Estado;
d) Coordenar a programação e 01'ganízaçào das viagens, entrevistas e
visitas do Ministro;
e)
Cuidar da agenda ôe compromissos do Ministro, atentando. para
seu comparecimento, ou, em caso de
impossibilidade, promover a sua ...representação;
.
f) Marcar as audiências e entrevístas do Ministro;
g)
Incumbir-se do' cerlmonláj de
posse e dos convites a autoridades e
pessoas gradas ao ato.
Art. 24. São atribuições' do Chefe
'do Setor de Relações Públicas e de
Imprensa:
a) Dirigir as atividades afetas ao
Setor, organizando e distribuindo as
tarefas;
_ b) Responder perante ta. Chefia do
Gabinete pelos assuntos pertinentes a
promoções, notícias e divulgações de
ínterêsse do Ministério;
c) Fiscalizar a coletânea do materiaI impresso ou divulgado e colocar
o Secretário do Ministro, sempre a
pai' da sua divulgação;
d) Assessorar o Ministro na's campanhas de formação da opinião públtca em .torno de determinado programa de ação, opinando sôbre a melhor
forma de: promoção de cada campanha;
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e) Controlar e remeter. à divulga"çào, todo o material inrcrmatívo ou
promocional da Secretaria de Estado
com prévia autorização do Secretárío
do Ministro;
f) Manter contatos periódicos com
redações de jornais, emissoras, de rádio e televisão, visando estabelecer r.
cadeia de divulgação dos assuntos
pertinentes ao Ministério;
g) Promover contatos entre partamentares e o Titular da Pasta ou o
Chefe do Gabinete, assim como estudar a aceitação de convites da ímprensa e convocar entrevistas coletíVRS, provendo-lhes de tõdas as facilidades nessas' eventualidades.
Art. 25. São- atribuições dos Ofícíaís de Gabinete:
a) Receber e encaminhar ao Minisera de Estado as pessoas que prévia.
mente tenham marcado audiências
com o mesmo,
t» Atender as pessoas que procuram o Gabinete do Mínístro, prestando esclarecimentos e encaminhando-as ao setor competente,
c) Servir de elemento de ligação,
quando devidamente credenciados, entre o Ministro e os demais órgãos dos
poderes públicos,
.
d) Representar -o Ministro ou 'o
Chefe do Gabinete em cerimônias
oficiais, quando pelos mesmos designados.
e) Desempenhar outras atividades
que lhes forem cometidas pelo Ministro ou pelo Chefe do Gabinete,
. CAPÍTULO V

Das Disposições Gerais e Trancitóríae

Art, 26. Os integrantes do Gabínete do Minístro serão designados -por
Portaria Ministerial, sendo-lhes fixada.
a respectiva gratificação.
ArL 27. Os Chefes dos órgãos de
assistência ao Ministro, servidores ou
nâo,serâo de sua imediata conf'iança .
Art, 28, A Chefia do Gabinete, M
Subchefias e a Assessoria Trabalhista
terão. cada uma, um secretário e tantos auxiliares quantos julgados necessártos.
§ 1Q Os serviços administrativos dos
Setores da Sub chefia Técnica serão
executados pela Secretaria da Sub"
chefia 'I'écníoa.
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§2 9 A Secretaria da Subehefla Téc·
níca terá um Assessor Administrativo,
o qual, de acôrdn com. a necessidade
do serviço, poderá dispor de auxiliares propostos pelo Subchefe Técnico.
Art. 29. Os Setores da Subchefía .
Técnica serão chefiados porEnge~

nheírcs ou Economistas, os quais serâo auxiliados, conforme a nccesstdade do serviço por servidores' propostos pejo Bubchete Técnico.
Art. 30. A Consultoria Jurídica ter"
regimento próprio.
Art. 31. A escala de trabalho do

pessoal lotado no Gabinete do Minis"

EXECUTIVO

rêncâa do Gabinete Ministerial, será
exercida por um Chefe de Seção, em.
função gratificada, que se extinguirá
quando daquela transrerêncía.
Art. 35. Com a efetiva transferen.,
cía do Gabinete para Brastlle, a crttérío do Ministro de Estado e enquanto fôr por êle julgado necessario, poderá ser mantido no Estado da
Guanabara 'um Gabinete com as atríbuições que lhe forem ccmetroa, pelo
Ministro.
Art.. 36. Os c-asas omissos neste
Regfmento serão resolvidos pelo Ministro. - Juarez Tavora.

tro será fixada pelo Chefe do Gabí-

nete, respeitado o número de horas
semanais ou mensais de trabalho, estabelecido para o serviço público civil

DECRETO nv 59.312 - DE 28
SETEiVIBRO DE 1966

DE

da Unfâo ,
Parágrafo

único.

Ao

pessoal

do

Gabinete do Ministro, cabe zelar pela
boa. ordem dos respectivos serviços e'
pela guarda dos processos e documentos que pelo mesmo treusuarcm, bem
como pelo sigilo sôbre OS assuntos que
lhes forem confiados.
Art. 32. As gratificações de Representaçãc de Gabinete serão arbitradas
pelo Mínistro de Estado, e obedecerão
às normas que regem- a matéria.
Art. 33.' Enquanto não se concluír
a transferência do Ministério para a
Ca.. pital da República, os órgãos doGabinete do Ministro' poderão permanecer no Estado da Guanabara ou
em Brasília, segundo as determinaçôes do T.itular -da Pasta.
Art. 34. O Gaeínete -do Ministro
disporá, ainda, em caráter transttórto
de uma subchefia em Brasília que
compreenderá:
'
a) Seção de Administração;
b) Setor para Assuntos do Leglstetívo:
c) Setor de Telex.
§ 1Q A Seção de Administração do
Gabinete õ.'e Brasília, até a transferéncía total do Ministério para o Distrito Federal, terá as atrtbutções que
lhe forem cometidas pelo Subchefe do
Gabinete de Brasília.
§ 29 O Setor para Assuntos' do i.egtslativo, . em Brasília, terá as funções
previstas nos. arts. 12 e 21.
§ 39 A Seção de Administração do
Gabinete de Brasília, até a trarísfe-

Aprova o Regimento da Consultoria
Jurídica do Ministério' da Viação
Obras Públicas,
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constítuíçâo, deereta:
Art. 19 Fica aprovado o Regtmento
da consultoria Jurídica do Ministério da Viação e Obras públicas, assinado pelo referido Titular, que com
êste baixa.
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art , 39 Revogam-se às disposições

em contrárto.

Brasília, 23 de setembro de 19ô5;
1459 da Independência e 789 da Rcpública.

H. CASTELLO 'BRANCO
Juarez Távora
REGIM'ENTO DA CONSULTORIA
JURíDICA DO MINISTÉRIO DA
VIAÇAO E OBRAS PúBLICAS
CAPÍTULO I

Da finalidade
Art. 1,9 A Consultoria Jurídica do
Ministério da Viação e .Obras Públicas diretamente subordinado ao Mi-

nistro de Estada, é órgão de consulta
e assessoramento do Ministro nos assuntos de natureza jurídica.
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CAPÍTULO II

Da ccmqietência

Art. 29 A Consultcría Jurídica, que
será dirigida pelo Consultor Jurídico,
compete:
a) pronunciar-se em forma de pa,..
recer ou de informação sôbre questõcs jurídicas submetidas a seu exame
pelo Ministro de Estado;
b) manifestar-se quanto ao aspecto
jurídico, por determínação do Ministro de Estado, sôbre anteprojetos de
leis, decretos e outros atos normativos'
o) prestar informações em Mandados de Segurança impetrados contra
ato do Mínístro de Estado e do Presidente da República, no último C2.S0
.quando . verse sôbre HSS1.mto do M~
nístério:
d) prestar informações em ações
ordinárias;
e) assessorar o Ministro de Estado,
ou por sua determinação, quaisquer
órgãos do Ministério, em assuntos, de
natureza jurídica:
f) articular-se com os órgãos furtdicas das entidades, jurisdicionadas e
vinculadas ao Mínístério;:
g) colaborar com á. Consultoria Geral da República, quando solicitada,
para o esclarecimento de assuntos referentes ao Minístério;
h) coligir e manter- atualizados dados referentes a legislação, jurlsprudêncía e pareceres:
i) organizar uma pequena biblioteca de assuntos jurídicos,
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c) assinar as informações de mandado de segurança, ações ordinárias e
pareceres ou apor sua concordância;
d)
dirigir-se diretamente aos órgãos subordinados, vinculados ou jurisdicionados ao Ministério, mediante
despachos ou expedientes; solicitando
esclarecimentos necessários à instrução d-e processos submetidos à Consultoria;
e) designar e dispensar o secretário e auxiliares, bem vcomo propor a
requisição de servidores índispensá-.
veís aos serviços da Consultoria:
f) baixar portarias, instruções e ordens de serviço;
g) aprovar e .alterarva escala de
férias do pessoal sob sua direção;
Jn expedir boletins de merechnento; elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive suspensão até 30
(trinta) dias;
i) propor alterações na lotação da
Consultoria;
j) dístrtbuír os serviços entre GS
Assistentes e Assessôres:
1c) acompanhar nos Tribunais o
julgamento de feitos de ínterêsse do
Mínistérto.
Art. 59 Aos Assistentes e nssessores Jurídicos íncumber.
Assessorar o Consultor nos assuntas de natureza jurídica e outros que
lhes foram cometidos.
Art. ()9 Ao Secretário incumbe:
atender as pessoas que procurarem o Consultor Jurídico levando ao
seu conhecimento o assunto a tratar;
b) redigir, datilografar e expedir a
correspondência da Consultorta:
c) registrar a movimentação de
processos:
d) manter atualizados os registros
de legtslaçâo, jurisprudência e parecea)

CAPÍTULO IH

Do 1JeSsoal

Art. 30 Para o desempenho das runcões de natureza jurídica, o Consultor será auxiliado por Assistentes e
.s.esessõres Jurídicos, e os serviços administrativos ficam a cargo do Secretário e de Auxiliares, todos de livre
escolha e designação.
CAPÍTULO rv

Das airib?lições do pessoal

Art. 40 Ao Consultor Jurídico compete:
a)" dirigir os serviços da Consultoria;
b) despachar com o Ministro ele
Estado;

1'8S;
e) manter o registro dos livres e
da colecâo de leis controlando a movimentação;
f) requisitar e ter sob sua guarda
o material de expedientes necessário
à Consultoria:
g) numerar, colecionar e arquivar
os pareceres,

Art . 79 O Secretário será auxiliado
pelo Auxiliar ou Auxiliares designados pêlo Con?ultor.

Continue aqui>
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V

Da lotação

Art. 89 A Consultoria Jurídica terá
lotação própria aprovada em decreto.
CAPÍTULO

VI

Do horário

Art. 99 O horário' normal de trabalho é o' fixado para o Serviço Pú ~
blico Federal.
Parágrafo' único. O Consultor poderá estabelecer turnos, bem como,
de acôrdo com a necessidade dos .serviços, ,antecipar ou prorrogar o expediente.
CAPÍTULO

VII

tendo em vista o que consta do Processo n~ 37.571-65, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 A Faculdade de Farmácia
da Universidade F'ederal do Rio
Grande do Norte, sediada em Natal
passará a denominar-te li'aculdadé
de Farmácia e Bioquímica.
Art. 29 aste Decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 78'?, da República.
H.

Moni~

de Aragão

DECRETO N9 59.314 SETEMBRO DE

Das disposições gerais e transitórias

Art. 10. Os processos e assunto de
natureza jurídica semente poderão ser
submetidos ao Consultor Jurídico per
determinação do Ministro de Estado,
a quem compete julgar da conveniência e oportunidade da audiência.
Arb.: 11:
Nenhum assunto ~,01'á
apreciado pelo Consultor Jurídico sem
prévia Instrução do Processo e audiência, em parecer conclusivo. do
órgão jurídico da respectiva entidade
ou órgão interessado.
Art;' 12,' O consultor Jurídico será
substituído, nos casos de impedimentos, licença ou férias, por Assistente,
Assessor ou Procurador do Ministério
ou órgão vinculado, ou subordinado,
por designação do Ministro de EStado,
Art, 13, Enquanto nâo se concluir
a transferência do Ministério para a
Capital da República, funcionará,
junto ab Ministro no Estado da Guanabara, como órgão integrante da
Consultoria, uma Assessoria Jurídica,
-- Juarez. Távora.

DECRETO N9 59,313 -

CASTELLo BRANCO

Raymundo

'DE

2-8

DE

SEI;EMBRO DE 19'65

Modifica a denominação de estabelecimento de ensino.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere -o
Art. 87, item I, da' Constituição, e

DE

2B

IJE

1966

Aproz,l a a alteração

intTOduzida nos
Estatutos da Companhia EspíritO)
Santo de Seguros, relativa au U.umento do capital social.

O Presidente' da República,' usan-.
do da atrtbuíçâo. que lhe confere o

artigo 87, ínctso I. da Oonstitutçao,
c nos termos do Decreto-lei nc 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Al:.t.. 19 Fica aprovada a alteracàc
Introduzida nos Estatutos da companhia gspn'ito Santo de seguros,
com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, autorizada a
runcjonar pelo Decreto no 33.!J09, de
25 de setembro de H}53, relativa ao
aumento do capital social de Cr$ '"

20. ooo. 000 (vinte milhôes de cruzeiros) para Crg 30.üúD.OOO (trinta mi-"

lhôea de cruzeiros), conforme -Ieüberaçao de seus acionistas em nscembléía Geral Extraordínáría, ceahzada em 10 de setembro de 196'5.
Art. '2? fi. Sociedade ccntmuara
Integralmente sujeita Rs leis e iOS
regulamentos vigentes, ou que vcnham a vigorar. sôbre o objeto da
autorízaçâo a que alude aquêle Deereto.
Brasília, 23 de setembro de 1966;
145'?·· da Independência e 789 Q,3. República,
H,

CASTELLO BRANCO

Paulo E9l/dio Martins
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DECRETO

N9 59.315 DE
SETEMBRO DE 1966

28

DE

.iltera a denominação .de eseeóerecr-:
menta de ensina.

o Presidente da República, usando
da .atrtbíuçâo que lhe confere o artigo 87, item .r, da constrtutcão e
tendo em vista c que consta de processo nv 39.7ü8.-G5 do Ministério da
Educação e Cultura, oecreta:
Artigo único. Fica alterada, para
"Escola de ôelas Artes D. Carmen
'I'rápaga Simões", a c.enomtnaçâc da
.Escola de Belas Artes de Pelotas,
mantida pela Sooíedac e Clvilde Belas Artes de Pelotas e situada ern
Pelotas no Estado do Rto Grande do
Sul.

Brasília, 28 de setembro de 1966;
1159 da Independência e 789 da República.

'

H. CASTELLO BRANCO.

Raymundo Moni;:, de Aragão.

DECRETO N9 59,316 - DE 2'8
SETEMBRO DE 1966

DE

Regulamenta 'a Lei n 9 4,907-'65 e dá
outras providências.

O presidente da República, usando
das atríbuíções que lhe confere o
ArL 87, Inciso I, da Constituição Fel;lel'al, decreta:
CAPÍTULO I

Da Ntüureza ace COfres de Carga

Art. F" O uso de cofres de carga
nos transportes aquático, terrestre e
aéreo, em linhas nacionais e Internacionais, obedecerá às disposições da
Lei nv 4,9071 de 17-12-65 e as dêste
Decreto.
§ 19 O cofre de carga será considerado acessório do veiculo oue CJ
utiliza.
~
§ 29 Para 'os efeitos dêste Decreto,
considera-se corre de carga uma peça
do equipamento de transporte:
a)
de caráter. permanente e como
tal bastante forte para resistir aeIDw
prêgo repetido;

b)
desenhada especialmente para
facilitar o transporte de mercadorias
por um ou vários sistemas de-transporte;
c) provida de dísoosttívos que
permitam o seu manejo rápido,
particularmente no transbordo de um
veículo de transporte a outro;
d)
projetada
para que
possa
encher-se e esvasiar-se com facilidade;
e)
identificável por meio de marca
e número, nome ,do proprietário,
gravados ou grafados de forma indelével em local. visível e de fácil verificação;
.
j) com capacidade Interna superior
ou igual a 1m3, exceto para o transporte aéreo.
Art. 29 Os cofres de carga de que
trata o presente Decreto terão suas
características normalizadas p e 1 a
-Assocíaçâo
Brasileira de Nermas
Técnicas.
Parágrafo único. Enquanto não
forem fixadas em Normas Brasileiras
as características. dos cofres de carga, serão observadas as normas Internacionais recomendadas pela I,S.O.·
U n t e rn a ti on a I gtandards Organízatáon) ,

Art. 39 Uma vez aprovadas as
Normas Brasileiras respectivas, os
cofres de carga de fabricação nacional, .para os fins dêste Decreto, deverão apresentar as "marcas de conformidade" àquelas' Normas, previstas no Art. 39, da Lei n94,15{l, de
'21 de novembro de 1862.
CAPÍTULO II

Das Condições de Transporte

Art. 49 O cofre de carga poderá
ser propriedade do transportador, do
embarcador, do dono da mercadoria,
do Importador' ou exportador, de
qualquer pessoa física ou jurtoioa
habilitada legalmente à exploração
comercial dêsse tipo de embalagem,
Parágrafo único. São permitidos a
cessão e empréstimo do cofre de carga e seus componentes entre as
pessoas fís ícas OU jurídicas, habilitadas legalmente t. exploração comercial
dêste tipo' de embalagem.
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Art-. 59 No manifesto de carga da
embarcação LU veiculo, na fatura comercial e cu do documento fiscal e no
conhecimento de trete - deverão constar cbrígatóriamente com detalhe-e
exatidão, a marca:J o número elo
cerre de carga c a discriminação das
mercadorias riêle contidas, devendo
ser satisfeitas, também, as demais
exigências tegaís referentes a êsses
documentos, exceção feita ao transporte aéreo que obedece ao Decreto
no 49. 621-B, de 29-12-60.

ArL 6(l O cetro de carga com
mercadorias estrangeiras pcnera ser
desembaraçado na primeira repartição aduaneira de entrada, em trânsito, para qualquer outra repartição
congênere no interior do Pais, onde
será processado O despacho regular
da mercadoria.
§ 19 O cofre de carga deverá ser
obrígatõríamente lacrado ou selado
pelo exportador ou pelo transportador ou armador nc ponto de origem;
§ 2Q No case de avaria aparente
ou de indícios -íe violação, será o
cofre de carga pesado e incluído em
«têrmo de avaria", na forma do
art. 379, da Nova Oonsoltdaçâo das
Leis das Alfândegas e Mesas de
Renda, ficando assegurado ao dono
ou consignatário o direito de vistoria,
previsto no art. 247, da mesma Oonsolldação.

Art. 7Q O cofre de carga com
mercadoria destinada à exportação,
poderá ser despachado diretamente
de qualquer localidade onde exista
repartição habilitada.
Art. 8.9 O cofre de carga que
deixar de constar como tal no manifesto de carga, ou do veículo transportador, deverá ser aberto, logo após
a sua descarga e imediatamente
aliviado do seu conteúdo, na forma
prevista na legislação em vigor,
inclusive, em "têrmo de avaria", se
fôr o caso, exceção Ieíta no que ocncarga do
cexne ao manifesto de
transporte aéreo 0.118 - obedece ao Decreto nv 49.621-E, -de 29-12-€ü_
Parágrafo único.' No
caso
de
transporte marítimo, a mercadoria
ficará recolhida ao depósito portuário
e o cofre de carga será devolvido
vazio ao armador ou-ao seu proprietário; por solicitação do armador

.8.s mercadorias arroladas' pcderãr, ser
recolocadas no cofre de carga- e neste
recolhidas ao depósito portuarm até
que se proceda a conferência e desembaraço -aduaneiro, quando, -utão
o cofre de cargu será devolvido
armador, ou ao seu proprietário.
Art . 9Q As mercadorias condUzidas
pelo cofre de carga nos portes,
deixaria de incidir em armazenagem
ee .a retirada das instalações portuárias tiver lugar até o 6 9 dia útil
subseqüente ao dia da descarga de
bordo.
Parágrafo único. _Após o gc día.
as taxas de armazenagem de- rnercadorías em cofres de - carga, em
pátios especiais ou externos, serão
estabelecidas em valôres reduzidos
Art. 10. O cofre de carga vasto,
quando das operações de embarque
e desembarque, fica isento de pagamento da Taxa de Melhoramento
dos Portos e das Taxas Portuárias,
exceto as da Tabela C - Capat-azias
- que lhe forem aplicáveis e que
serão cobradas do proprietário ou
locatário com a redução de 5{)%.
§, 1Q O cofre de carga vazio fica
também isento das taxas de armazenag-em que lhe forem apllcávers
durante os primeiros 15 dias, contados da data 'do seu recebimento pela
Administração do Pôrto, 'quando o
Pôrto não díspuzer de área privativa
para armazenagem de cofres de carga, e de 20 dias quando os pertos ,
dispuserem ele 'tais áreas ,
§ 29 A remuneração do pessoal da
estiva ou de capatazias, quando
utilizado na movimentação dos cofres de carga cheícs ou vnsios : será
sempre na. base de pêsn.
Art. 11. O cofre de carga utlllzado nos transportes Internos gozará
de tarifa privilegiada d-e frete nas
emprêsae estatais de transportes, C'..1
naquelas em Que o' E-stado' seja detentor da maioria do capital.
Parágrafo único. As emprêsas estatais de transporte c quaisquer
outras, em que o Estado seja detentor
da, maioria do capital, submeterão
aos órgãos próprios do Ministério da
Viação e Obras Públicas, no prazo
de 90 (noventa) dias, propostas de
tarifas especiais privilegiadas para o
transporte de cofres de .carga, quando

ao
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não pertençam à emprêsa transportadora ,

Art. 12. O Ministério da Viação
e Obras Públicas aprovará planos
visando à implantação da operação
com corres de carga, dentro de Um
critério prioritário de coordenação de
transporte.
Parágrafo único. O primeiro plano
cobrirá o qüínqüênío 1967-197l.

Art. 13. A Oontadorta-Geral de
Transportes fixará normas para" os
despachos
em
tráfego reciproco
(mútuo ou direto) dos transportes
conjugados de cofres de carga.
Art. 14.

O Departamento Nacio-

nal de seguros Privados e Capitalização, no prazo de 90 dias, fixará condições especiais e tarifas reduzidas
do Seguro para os cofres de carga e
8.8 mercadorias nêles contidas, conforme o sistema de transporte utilizado.
Parágrafo único. As mercadorias
transportadas em cofres de carga não
estão sujeitas a seguro obrigatório.
CAPÍTULO IH

Das Condições' Fiscais

Art. 15. O cofre de carga quando
utilizado no transporte interno é
Isento das Taxas de Marinha Mercante e Melhoramento dos' Portos.
§ 19 Não se inclui
na isenção
prevista neste artigo. o cofre de carga
importado para o transporte nacional
de mercadorias dentro do País desde
que tenha similar nacional registrado
ou que possa nêle ser fabricado.
§ 29 Os cofres de carga podem
entrar e sair do País desmontados.
Art. 15. O cofre de carga contendo mercadorias estrangeiras, ou
vazio, destinado a receber mercadoria:"; nacionais de exportação, entrará
no País com isenção de todos os
ti'íbutos federais, inclusive as taxas
de Renovação da Marinha Mercante
e de Melhoramento dos Portos, sendo considerado parte do veiculo que
o utiliza e sua circulação no território
nacional é considerada em trânsito,
observado o regimento de franquia
-aduaneíra temporária.
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1Q' O cofre de carga
entrado
sob regime de franquia aduaneira
temporária poderá saír do País por
qualquer - ponto do te-rrit-ório nacional
onde houver repartição aduaneira
habilitada:
§ 29 O prazo de permanência no
País será de 60 (sessenta) dias,
prorrogável por igual período, a
critério da autoridade aduaneira do'
ponto de entrada.
§ 39 Findo o prazo de permanência serão cobrados do responsável
todos os tributos federais devidos à
época da entrada do cofre de carga.
§

49 O dsembaraço aduaneiro do

cofre de carga será feito mediante
têrmo de responsabilidade, com fiança
idônea, a critério da autoridade
aduaneira.
§ 5(1 Quando o cofre de carga fõr
de. propriedade da emprêsa transportadora, ou a esta arrendado ou
alugado, não será exigida a rtança..
§ 6(1 Não se inclui na ísencão prevista neste artigo o cofre de carga
importado para o transporte de
mercadoria dentro do território nacional desde
que
exista similar
nacional registrado
Art. 17. O Ministério da Fazenda
estudará critérios de incentivos fiscais às firmas aue se conetítutrem
para o fim.. . exclusivo de locação de
cofres de carga em operações. domésticas setoriais ou inter-setoriais.
Art. 18. Os cofres de carga lacrados na' conformidade das instruções
a serem baixadas pelo Ministério da
Fazenda; quando em tráfego doméstico, só serão fíecalizadcs no local de
destino.
§ 19 As referidas instruções definirão as garantias exigidas pelo
fisco para liberação dos cofres de
carga e das mercadorias. QU0 estiverem sujeitas a Iítíg!o entre os interessados e 8_S autoridades fiscaís ,
§ 2(1 Os órgãos estaduais de rtseaIizaçâo fazendária poderão exigir dos
transportadores prévia comunicação
da chegada dos cofres de carga, para.
fins de fiscalização in loco, considerando-se hberados aquêles que'
não foram fiscalizado,') dentro das
43 horas subseqüentes à comunicação.
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Art. 19. Quando utilizado no
transporte internacional o cofre de
carga poderá conter mercadorias díversas e cobertas por várias faturas
comerciais, desde que consignadas a
um só destinatário.
§ 19 Um só conhecimento de frete
deverá cobrtr tôdas as mercadorias
contidas no cofre de carga.
29 Um conhecimento de frete
poderá cobrir vários cofres de carga,
desde que contenham' mercadcrías
destinadas a um só consignatário.
39 As restrições dêste artigo e
seus parágrafos não se aplicam' ao
transporte aéreo feito por meio de
grupamento de carga.
ê

ê

.Art.

20.

Quando

a

c) a rapidez no processamento ê
desembaraço aduaneiro do cofre de
carga, notadamente quando se destinar à exportação de produtos nacionais;
à)
a eficiência do processo para
aplicação das canções cabíveis n03
casos de infração ou fraude.
Art. 22. . Além das sanções de natureza fiscal aplicáveis à espécie,
responderá pelo crime de contrabando
ou descaminho, nos têrmos do artigo
334, § 19, letra "b", do Código Penal,
o" transportador ou responsável pela.
violação dos elementos de segurança
do cofre de carga.
CAPÍTULO IV

'autoridade

aduaneira verificar que os elementos
-de segurança do cofre de carga contendo mercadorias roram violados,
promoverá imediatamente o'-processo
fiscal adequado e comunicará, no
mesmo momento, a ocorrência à
autoridade policial competente para
instaurar o processo previsto para o
crfme de contrabando ou descámínho.
Art. 21, A Díretcria . das Rendas
Aduaneiras expedirá instruções às repartições subordinadas para a ncr
execução da Lei nc 4,907, de 17 de
dezembro de 1965 e do presente Regulamento, no que concerne à matéria de sua competência, devendo
ter em vista:
'
a)
as diversas modalidades de uso
do cofre de carga, inclusive no
transporte aéreo por grupamento de
carga;
tn as medidas fiscais necessárias
a acautelar os ínterêsses da .Fazenda
Nacional, principalmente no que se
retere o trânsito. de -mercadorta estrangeira pelo território nacional;
DECRETO N'" 59,32.0 -

Do Financiamento

Art. 23. O Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico incluiráentre suas finalidades o financíamentoa planos 'industriais de construção
de cofres de carga, desde que obedeçam
às
normas aprovadas pela
Associação Brasileira de
Normas
Técnicas.
Art. 24. à Fundo de Financiamento para a Aquisição de Máquinas
e
Equipamentos
Industriais
l"Ifl"AME - incluirá entre suas Normas .Operacíonaís a aquísfçâo de
cofres de carga..
Art. 25. f::ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revoga das as disposições em contrário.
Brasilia, 28 de setembro de 1966;
145 9 da Independência e 789 da República.
'
H,

CASTELLO BRANCO

Eduardo Lopes

Rodrigues

Juarez Tá-z,'ora
DE

29

DE SETEMBRO DE

1966

Aprova os orçamentos dos conseüioe Regionais de Economistas Profíssioruue das 5~ e lW' Reçióes

O Presidente ela ReptIblicl:!>, usando da atribuição, que lhe confere o
arb. 87, item I, da Constdtutcáo, nos têrmos de' art. 107 da Lei nv 4.:~ZO,
de V de março de 196'±, e/de acôrdc com o .dísposto no Decreto número
54.397. de 9 de outubro de :9ú'3:, alteradc pelos de, ns. 55.534 e 55.53&, de
11 d.e janeiro de 1965, decreta:
'
Al~L 1Çl FIcam aprovados. contermo DS quadros anexos, os orçamentos
para o exercício de, 1966, dos Conselhos Regionais de Economistas P1'<JfIs-
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stonats das 5Q. e 10!1. Regiões, autarquias federais vinculadas ao Ministério

do Trabalho e Previdência Social,

Art. 29 aste decreto entrara em vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de setembro de 11'66; '145{l da jndependêncía e 789 da Repú-

blica.

.

H.

CASTELLQ EIlANCC

L. G, do Nascimento e Silva
Os quadros anexos a que se refere o art. 19 foram publicados no D.O,
'de 6-10-66.

Parágrafo único. Compete a Assessoria .jurídíca:
a) Emitir pareceres sõbre matéria
Altera o Regulamento da Diretoria do
de interêsse legal da admíntatraçâo
Pessoal da Aeronáuhéa.
que lhe seja submetido;
b) Coordenar os elementos de ínO Presidente da República, -raando
formações mdíspensàveís à defesa da
da atribuição que lhe confere O arUnião, nos processos judiciais que
tigo 8'7; inciso I, da Constituição Fe- . transitarem pela Diretoria;
deral, decreta:
c) Organizar o fichário da jurtsArt. 1(( Os artigos 39, 49, 69 e 13, prudência e dos decisórios que mtedo Regulamento da Diretoria do Pes-'. ressem ao pessoal. da Aeronáutica;
soei da Aeronáutica, aprovado pelo
,d) Manter fichário com os parece..
Decreto número 27.001, de 3 de agôsres da' consultoria Geral da RepúbliIA> de 1949, passam a vigorar com a
ca que interessem ao Pessoal Civil
seguinte redação:
e Militar. da Aeronáutica;
"Art. 39 - A Diretoria do Pessoal'
c) Coordenar o serviço. jurídico, suda Aeronáutica compreende:
gerindo medidas. para o seu n.ator
rendimento,
a) Diretor Geral do Pessoal COm
seu Ajudante de Ordens;
Art.. 13, A Seção do Pessoal Mib) Gabinete;
litar e Seção do Pessoal Civil se destinam ao estudo, contrõle e registro
c) Divisões;
de todo o -pessoal Militar e civn tIa
d) Assessoria Juridica;
Diretoria do Pessoal.
Parágrafo único - O Diretor Geral
§ 1Q Ao Chefe da seção do PessGal
disporá 'de um Secretário escolhido
Mílítar, além das demais atrfbutçôea
dentre os funcionários do Ql1ndro
de Comandante de Subunidade, ín,
Permanente.
cumbe:
.
9
Art , 4 O Gabinete compreende:
a) Dirigir P. instrução do contíngena) Chefia;
te militar da Diretoria de acôrdo com
i» Secretaria;
o programa elaborado;
c) Seção Administrativa;
b) Mandar escriturar e. manter em
d) Seção 40 Pessoal Militar;
dia o registro das alterações de todo
e) Seção do Pessoal Civil.
o pessoal militar;
c) Controlar e encarrninharã,s deParágrafo único. O Chefe do Gaclaracóes de beneficiários, e respec tíbinete disporá de um Secretário e de
vos aditamentos:
um' Assessor escolhidos dentre 08
d) Receber as apresentações do pes~
funcionários do Qpadro Permanente.
soal militar;
Art. 69 A. Assessoria .rurtrãca, die) Elaborar nas épocas previstas os
retamente subordinada ao Diretor Geplanos. de férias e de licenças;
ral do pessoal, poderá se desdobrar
j) Manter em ordem e em cus, as
em Seções quando julgado cenventenfichas individuais dos militares eíetíte.
vos e adidos;
DECRETO N9 59.321 - DE 29
SETEMBRO DE _ 1966
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g) Manter em ordeen e em dia. os
.de um Assessor, escolhido dentre os
quadros de efetivo do pessoal militar
Iuncíonáríos do Quadro Permanente
e a relação do existente;
Art. 39 A letra «n'' do artigo 7'!
h) Processar a concessão, aumento
l:t letra "c" do artigo 20 e a letra, 'j'
ou redução 'do salário-família;
do artigo 23, do mesmo Regulama-.•to
i) Preparar as propostas de concespassam a. vigorar com a aegutnt..e re-.
são de medalhas;
dação:
1) Elaborar e controlar as escalas
(de serviço, representação ou escolArt. 79 ,
,
,
,
ta) .
n) Conceder aos sargentos e niank) Estudar todos os assuntos relater o contrôla dos cabos e taiff.!L;~,)S
tivas ao pessoal militar que para. Isso
lhe sejam encaminhados prestando ÇtG quanto R0S engajamentos, reengaja.,
mentes
e renovação de engajamento
Informações necessártas:
de acôrdo com a legislação respectiva.
l) Encaminhar o pessoal militar â
Inspeçã-o de saúde, para todos os fins;
Art. 20. .,
,
,
'
m) Manter em dia as fichas estac) Organizar OS processos dos sar .
r.istícas trimestrais:
gentes e manter o contrôle dos c'l.bos
n) Elaborar os relatórios nas époe tadfeíros, quanto aos engajamet.to-,
cas previstas;
.'
o) Zelar pela disciplina- e apresene reengajaenentos constantes das leis
taçâo do pessoal militar;
respectivas -.
r» Manter em ordem e em dia o
Art. ·23
"'"
material carga da Seção.
1)
Um
Capitão-Chefe
da
secao
do
29 Ao Chefe da Secâo dó Pea
Pessoal Militar.
soal Civil, compete:
"
Art. 49 A Assessoria .jurídíca será
a) Estudar todos os assuntos relachefiada por um Assistente .Iuriôíco,
tivos ao pessoal civil qué para isso
e a Chefia da Seção do Pessoal Civil
lhe sejam encaminhados, prestando as
será exercida por funcionário do oua,
ínformações necessárias;
dro Permanente.
b) Sugerjr as medidas necessárias
~o cumprimento das normas legais G
Art. 5-9 Este Decreto entrará sm vi.
regulamentares concernentes ao pesgor na 'data de sua publicação, ífcan,
soal civil;
do revogadas as disposições em C011 ~
c) Propor medidas visando o spertrárío.
teíçoamento funcional dos Iuncrcnàtios,
. ,
Brasília, 29 de setembro de 1966,
~ a>' Providenciar a expedição doa
i45º da Independência e 789 da Reboletins de merecimento;
pública.
e) Processar a concessão, aumente
H. CASTELLO BRANCO
ou redução do salárlo-famílía:
f) Providenciar a concessão de ajuEduardo Gomes
das de custo e diárias;
g) Manter em dia a legislação apücável aos Iuncíonártos:
h) Manter
atualiz~das as oastaa
DECRETO N0 59.322 -'---- DE 29 DE
de assentamento funcional;
SET~~MBRO DE 19GG
i) Registrar e controlar rrequcncta
anormal dOR servidores civis;
Reorçumiza a Presidência do Instituto
j) Elaborar, os planos de férias e
de licença;
Brasileiro de Geografia e EstatísIc) Providenciar a expedição de fttica e dá outras provicW.'!cias .
.chas de visitação médicas;
1) Preparar os processos de "auxto Presidente da República, usando
Iío-doenca"
das atrfbuícôes que lhe confere ()
m.)
éontrolar as apreesntações por
art. 87, nv I, da Conatituíção. e tenrto
motivo de viagens;
em . vista a Exposição de Motí vos
n) Manter .em ordem e em dlf~ o
no 167, do Ministério Extraordinário
material carga da Seção",
para a Coordenação dos Organismos
Regionais, decreta:
Art. 29 No artigo 15 fica acrescentado o seguinte parágrafo, .
Art. 10 A Presidência do Instituto
Parágrafo único. Os Chefe;:; de
Brasileiro dê Geografia e Estatística
Divisão disporão de um gecretano 13
(IBGE) fica reestruturada na torma
ê
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do Regulamento que é aprovado por
êste decreto:
Art. 2° As Consultorias Jurídicas do
Conselho Naoíonal de Geografia e do
Conselho Nacional de Estatística, uníf'ícadas, passam a constituir a Pl'Ocurudorta-Geral doIBOE.
Art. 39 A Seção de Assistência 80·
clal elo Conselho Nacional de Estatístíca e as atívtrrades médicas, odontológicas e xle assistência social existentes nos demais- órgãos do Instituto,
unificadas, passam a constituir o Serviço de Assistência Médica, Odontológica e Social do IBGE.
.
1.I.1't. 40 Os órgãos e meios de transporte, atualmente localizados no Es"tudo da Guanabara, pertencentes ao
Conselho Nacional de Geografia, conselho Nacional de Estatística, Serviço
Nacional de Recenseamento e .Escola
Nacional de Ciências Estatísticas, unificados, passam fi constdtuír :o Serviço
de 'r'rensport.s do IBGE.
Art. 59 Os órgãos previstos- nos artigos 29, ::P e 4? oeste decreto integram
a. estrutura orgânica da Presidência
e são subordinados, diretamente, ao
Presidente do Instituto.
ATt. 69 A Presidência é integrada,
ainda, pelo Gabinete da Presidência,
com:
I - Chefia do Gabinete:
Ir --..: Assessoria Técnica;
III - Assessoria de Relações PÜbltcas:
IV - Assessoria Financeira e Contábil;
V - Assessoria Administrativa.
Parágrafo único. Enquanto nâo ror
transferida para o Distrito Federal a
eede da Administração Central uo
IBGE, a Presídêncía manterá um Gabinete em Brasília, euoordinado dite'
temente ao Presidente do Instituto.
Art .. 79 ."i, Presidência disporá ríe
verbas própz..ias, para sua administração, no Orçamento Geral do Inesi-

m-e.

Paràgrato únlcc. Enquanto não forem previstos recursos próprios para
as despesas das órgãos da Prestrténcia,
corr erâo as mesmas por verbas próprras constantes das dotações orçamentárias do Conselho Nacional de
Geografia, Conselho Nacional de Estatística, Serviço Nacional de Recenseamento e· Escol ü Nacional de Ciên·ch~~ Estatísticas,
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Art 89 O pessoal que deva Servir
nos órgãos da Presidência será recrutatío dentre os servidores dos quadros
de pessoal dos diversos órgãos que in..
tegram o Instituto.
Art. 9Çl ltste decreto entrará-em vtgor na data de sua publícaçâc, revogando-se as disposições em centrário.
I'
.
Brasíha, 29 de setembro de 1966;
145Q da Independência e 78Q da
República.
fI.

Ct.STr;:LLQ BRANCO

João Gcmçtünes de Souza

REGULAMENTO DA PRESID:ENCIA
DO INSTITUTO BRASILEIRO· DE
GEOGRAF'IA TI: ESTATíSTICA
CAPÍTYLO I

Da Composição

Art. 19 Sfro órgãos da Presidência
do Instituto:
I - Gabinete da Presidência
1. Chefia do Gabinete
2. Assessoria Técnica
3, Assessoria de Relacôes Públicas
4. Assessorta Pínanceíra e Contábil
5. Assessoria Administrativa
II - Procuradoria Geral do IBGE
lU .- Servico de Assistência Médica"
Odontológica .-e Social 6:0 IBGE
IV Serviço .de Transporte do
IBGE.
GAPÍTULQ II

Das Atribuições do Presuiente

Art. 29 Ao Presidente do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
compete:
I '- Representar o Instituto e os
órgâcs cque o integram em todas .~.J
suas relações:
II -- promover o rápido andamento
das medídns govérna'nentaís ou au .
nurustrativaa que interessem ao Instítuto; .
In - superintender tôdas as atívtdades co Instituto, através dos órgãos
que' o integram;
IV - despachar com o Ministro de
Estado a que estiver subor dmado o
Instituto. e encaminhar-lhe Os atos
que devam ser submetidos ~ sua aprovaçao;

Continue aqui>
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v '- -estabelecer e manter contatos do Instituto com entidades ínternacíonais de finalidades relacionadas com suas atividades:
VI ..- estabelecer e manter contatos
do Instituto com entidades públicas
ou nrtvadas.vde finalidades relacionadas com suas atividades;
VIl _. firmar convênios, acoroos ou
contratos com entidades públicas ou
privadas, especializadas ou nào. sôbre

matér ía de ínterêsse estatístico, geográfico, cartográfico ou administranvo:
VIII .- assessorar o Governo' IlOS
assuntes relacionados com as ativi~'
dades do Instituto;
IX - propor a adoçao de providências que visem ao aperfeiçoamento
das atividades estatísticas, censítártas,
geográficas e cartográficas;
X - propor a adesão do Instãtutc
a entidades internacionais que se dediquem a atividades de sua. especíalida de, bem assim o comparecimento
de representações do Brasil a reuniões
internacionais que, tratem de assuntos
relacionados com aquela-s atívídades:
XI - convocar e presidir as Assembléias-Gerais do Conselho Nacional
de Estatística, bem como do Conselho Nacional de Geografia;
XII - convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias dos'
,-órgãos deliberativos do Instituto, bem
como as reuniões conjuntas dos- mesmos órgãos;
,
XIII - homologar as resoluções
aprovadas pelos órgãos deliberativos
do Instituto;
XIV - _aprovar as planos ue trabalho àos órgãos que integram- o I~
tituto;
XV - aprovar OS Regimentos rnternos dos diversos órgãos do Jnstítuto:
XVI - apresentar _reíarorto anual
acerca da situação administrativa, financeira e: técnica do Instituto;
XVII - nomear. admitir, exonerar
e demitir servidores, bem como muvi··
meneá- 'Os entre os vários órgãos _oo

ExECUTIVO

como os demais titulares de cargo e1lt
comissão, atendidos os requisitos legais a,plicá vets:
XX - designar servidor para. execução de qualquer missão no terrttório nacional ou indicá-lo ao Mmístrode Estado, quando se tratar ce
missão no estrangeiro;
XXI - autorizar a antecípaçáo ou
prorrcgaçâo do período normal ce
trabalho dos órgãos da Prestdêncra:
XXII - delegar o exercício de atrtbuíçôes de sua competência a autortdades que lhe estejam subordinadas:
XXIII ----;- praticar todos os atos
que se Iízerem -recessáríos à regula·
r'ídede admirustratíva do Institu-o.
Observadas as determinações legais e
. regulamentares;
XXIV - realizar inspeções e visita,
periódicas, vertffoando o íuncíonamento 'dos vários órgãos encarregadon
de tarefas té-cnicas e administrativas
do Instttuto ,
XXV_o encaminhar as-comprovaçóes das despesas 'da Presidência a
quem de direito;
XXV1- dmgrr uôdas atividades dos
órgâos vía Pre-tdênc!a ,
.
XXVII - aelar peta ner observàuct» das normas regais e 'regulam8u--

tares:

XXVIII - -íesignar '0 seu substltuto, nos impedimentos eventuais,
dentre os membros da Junta EXe~
I.. utiva Central do Conselho Nacional
de Estatística ou do Diretório Central
do Conselho Nacional de Geografia.
CAPÍTULO In

Das Atribuições dos. órgãos da
Presidência

Art. 39 Ao Gabinete da, Presldêncl e~
compete:
I - Pela Chefia:
1. receber e transmitir as ordens
do Presidente e prestar-lhe assíatênela no desempenho de suas atribuições e na sua representação funcional;
rnsnru.c:
2. manter fichário atualizado, com.
endereços e telefones, de autoridades
XVIII - aplicar nenanueoea preque mantenham relações com o Insvistas em lei;
tituto;
XIX .- nomear e exonerar o Secre3. receber, classificar, numerar, fitário-Geral do Conselho Nacional de
GCNrr4fi8: ,e do Conselho Nacional oe ' char e controlar o andamento de processos e documentos dirigidos, à Pre'zs.tansuca. o Diretor do Serviço Nasidência, encaminhando-os, quando
cíon-r' oe Recens-ccnen:o e da Escola
Naciona. U-é Ciências gsaattazicas, oe•.a ·fõr ocaso, aos órgãos competentes;
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4. coordenar a ação das Assessorias,
relacionadas COm os assuntos do
bem como encaminhar-lhes a matéIBGE, mantendo informado o Presiria pertinente a cada uma delas;
dente;
'5. manter registro atualizado do
7. desempenhar quaisquer outras
histórico do Instituto;
tarefas que sejam determinadas pelo
Presidente.
6. controlar a freqüência do pes,
scat rto Gabinete;
IV - Pela Assessoria Financeira e
'I.,' redigir, receber e experdr tôda
, Contábil:
a correspondência sigilosa;
1.· assessorar o Presidente em todos
8. arquivar a documentação sigilosa e transmiti-Ia.. devidamente retaos assuntos de natureza financeira ou
elonada e, mediante recibo, a seu
contábil que sejam submetidos à Pre-sídêncía do Instituto;
.
sucessor;
_ 2. acompanhar, quando necessário,
9. reunir os elementos dos vários
órgãos do Instituto para a elaboração
junto aos Ministérios competentes e
do Relatório anual da Presidência;
o Departamento Admin\strativo do
Serviço Público, a tramitação de as10. desempenhar outras atévídades
suntos de- natureza orçamentária ou
que sejam determinadas pelo Presifinanceira do Instituto;
dente dó Instituto.
3. organizar a proposta orçamentáII "-- Pela Assessoria Técnlca:
ria geral do Instituto com Os elemen1. realizar estudos e dar parecer em
tos fornecidos pelos seus diversos 61'processos e questões técnicas .que lhe
gaos;
, forem. submetidos pelo Presidente:
4. distribuir aos vários órgãos do
Instituto os recursos fínanceíros que
2. colaborar com as demais Asseslhes forem -destinados DO Orçamento
sorias na apreciação dos assuntos que
da União;
lhes forem encaminhados, em suas
5. prestar assistência às Comissões
implicações de natureza técnica;
de Tomada de Contas das Assem3. propor medidas que "objetivem o
bléias Gerais· do Instituto, quando
melhor rendimento n-ão somente das
solicitada:
tarefas técnicas, como da, execução
6. promover ,àiligência junto aos
dos planos submetidos à Presidência
diferentes órgãos do Instituto, quando
pelos diversos órgãos que integram o
necessário, para esclarecimento de
Instituto;
tôda e qualquer matéria que venha a
ser submetida à Presidência, inclusive
III - Pela Assessoria de Relações
prestação de contas;
Públicas:
7. sugerir à Presidência medidas
1. promover a divulgação pela imtendentes a sitematíaar os serviços
prensa falada, escrita e televisada oas
orçamentárros, financeiros e contábeis
atividades do Instituto de reperdos diversos órgâos do Instituto;
cussão nacional;
8. organizar balancetes mensais da
2. assessorara Presidente nas insituação econômica e fínancetra do
formações que devam ser prestadas
Instituto, solicitando aos seus diveraos Podêres da República pela Presisos órgãos os elementos necessários à .
dência do Instituto;
elaboração cêsses balancetes;
9. opinar sôbre os pagamentos que
3. promover investigações e pesquísas de opinião em tôrno das aspiradevam ser autorizados pelo Presidente
do
Instituto, recolhendo, quando ne.çôes dos servidores e do público "em
cessárto, informações dos órgãos que
geral quanto às atividades do Instituto e de seus órgãos;
.
encaminharem os processos respectivos'
4. manter permanente contato com
lÓ. desempenhar quaisquer outras
Os"diferentes órgãos do Instituto, com
tarefas que sejam determinadas pelo
o objetivo de sugerir à Presidência
medidas de caráter geral da compe-. Presidente;
11. coligir, e sistematizar, em colatência do Instituto;
bcr'açào com Os serviços competentes
5. prestar assistência à Chefia do
do Instituto, os elementos necessários
Gabinete da Presidência n.a. represenao preparo das comprovações de contação do Presidente do Instituto;
tas destinadas ao Tribunal de Contas
6-. acompanhar, pelos meios aded,a União, promovendo, 'quando fôr. o
quados, a tramitação dos projetos de
caso. as providências necessárias ao.
lei e quaisquer outras proposições
cumprimento das diligências.
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v - Pela Assessoria Administrativa:
1. opinar nos processos que envolvam matéria de pessoal e material,

submetidos à Presídêncía:
2. gerir e fiscalizar a aplicação dos

créditos

rotativos

e

adiantamentos

'concedidos a qualquer órgão da Pre-

sidência, reunindo os elementos neceesanos às respectivas prestações de
contas; .
3. reunir a matéria que se destine
à publicação no "Boletim de Ser-

viço";
4. remeter aos órgãos competentes

as alterações dos servidores lotados
no Gabinete da Présídênela, mantendo relação atualizada dêsses servidores:
5. encarregar-se da 'correspondência da Presidênoía, mínutàndo o expediente que não seja peculiar às
demais Assessorias;
6. fornecer, mediante requisição o
matertal destinado aos órgãos da pl:e··
sidêncía.;

7. físcatízar os serviços de portaria
da Presídêncla, movimentando os servídcres que nela tenham exercíçío ,
Art , 4Ç> A Proeuradorra-Geral é o

órgão incumbido de tôda a matéria

jurídica do Instituto, chefiada por
um Procurador-Geral, nomeado, em
comissão, pelo Presidente dentre os
Procurarsores efetivos dos' quadros do
Instituto, competindo-lhe: .
1 - Através dos serviços de Consultoria:
--..
1. estudar a matéria de natureza
jurídica nos processos que lhes forem distribuídos, bem como emitir
parecer;
2. colaborar no preparo de normas
e de instruções, e ainda no de projetos que envolvam matéria de natureza legal;
3. sugerir o estabelecimento de normas que venham facilitar a aplícaçâo
. da legislação vigente;
4. minutar escr-ituras, contratos.
convênios, procurações e maís atos
jurídicos deinterêsse da ínst,ituição;
5; executar outras tarefas que forem distribuídas pelo Procurador..
Geral ..
!I - Através dos serviços de Contencioso:
.
1. defender os ínterêssea do IBGE
perante quaisquer órgãos do Poder
.Judicíário, e em tôdcs as instâncias;

~
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2; defender os mesmos interesses
junto às autoridades e instâncias superiores administrativas;
3. prestar assistência técnica na
elaboração de expediente do Instí-'
tuto destinado às autorídades . jUdi..
cíártas:
4, proceder à cobrança judicial de
importância devida ao Instituto e às
entidades que tenham suas contribuições por êle arrecadadas diretamente,
ou por intermédio do Ministério PÚ~
blíco Federal ou Estadual, ou àínda
de' advogados constdtutdos ;
5, executar outras tarefas determinadas pelo Procurador-Geral, de
acôrdo com a \ legislação aplicável.
III - Através, dos serviços de Lc-.
gfslaçâo e de Jurtsprudêncía:
1. adquirir, catalogar e classificar
livros, separatas e periódicos de interêsse jurídico;
2. manter atualiza-dos os fichários
de leis, decretos, regulamentos, circulares, portarias, ontens de serviço,
resoluções dos órgãos deliberativos e
decisões judiciais proferidas nas várias ínetàncias e tribunais do País,
assim como de pareceres jurídicos de
ínterêsse:
3. n;m;ter atualizadas as anotações
referentes ás alterações que sofrerem
os textos legais;
4, fazer pesquisas e elaborar bíblíografias sôbre as matérias em estudo
na Procuradoria-Geral,· quando solícitadas pelos Procuradores;
5. organizar boletins diários de
ementa da matéria legal publicada,
bem como da jurisprudência de ínterêsse da Procuradoria-Geral;
6, indicar para publicação no "BoIetim de Serviço", as leis, decretos,
circulares, pareceres, decisões admínistratívas e judiciais;
7. organizar e propor a publicação
anual dos pareceres emitidos pela
Procuradoria-Geral;
8. executar outras tarefas determinadas pelo Procurador-Geral.
IV. - 'Através dos serviços de Secretaria:
1. receber, classificar, numerar, 'fi.
char e controlar o andamento de processos e documentos, encaminhandoos aos diversos serviços da Procuradoria-Geral;
2. protocolar o expediente;
3. executar Os trabalhos de dactí-

lografia;
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4. organizar o arquivo de proces17. desempenhar as demais atribuísos, informações e consultas;
. çôes que lhe foram conferidas _por -lei,
regulamento ou regimento, ínclusíve,
5; executar as demais atribuições
no _que couber, .ns atribuições refeque forem determinadas' pelo Pro·
rentes ao Ministério Público (art. 1"
curador-Geral.
da Lei nv 2.123, de 1'? de dezembro
~ 1Q Os serviços de Consultoria,
de 1953).
Contencioso e de Legfslaçâo e .JurtsArt. 59 Ao Serviço de Assistência
prudência, serão coordenados por ProMédica, Odontológíoa e Social comcuradores deaígnados pelo Procuradorpete:
Geral.
I - Através da Assistência Méd~OO:
9
§ 2
Ao Procurador-Geral compete:
1. prestar assistêncía : médica - aos
servidores e suas familias;
1. o-tente» têcntcamente e fiscalizar
2. fazer inspeção médica para efeios trabalhos da Prccuradoría-Geraj;
to .Çie justífícaçâo de faltas e conces2. emitir parecer ou determinar o
são de .Iícençaa;
estudo da matéria jurídica nos pro:L fazer, anualmente, o cadastro
cessas, que lhe forem encaminhados,
torácico dos servidores e, dentro de
pronuhcíando-se sôbre os pareceres
suas possibilidades, "o check-up" caremitidos pelos Procuradores;
diológico dos servidores com idade
. 3. despachar o expediente que ror
superior a 50 anos;
de sua alçada;
'4. realizar palestras sôbre educa4. despachar. com o Presidente . eo
ção sanitária, assistência pré-natal,
Instituto:
de Puericultura e de profilaxia das
5. cumprir e fazer cumprir na Promoléstias;
CUradoria-Geral as normas legais e
5. proceder, por intermédio da
'regulamentarea:
Junta Médica, à elaboração de laudos
6. baixar instruções internas' aplimédicos, .para efeito de posse e concáveis à Procuradoria-Geral;
cessão de licenças que ultrapassem
90 dias, bem assim apreciar laudos
7. distribuir os Procuradores e demédicos de outras procedências;
mais servidores técnicos e administra6. Proceder à vertncacão das contivos .pelos diversos serviços da Prodições sanitárias dos locais de tracuradoria-Geral ;
balho, vestuários e outras dependên8. propor a designação de Procuraelas;
dores que devam servir no ínterêaae
7. Executar pequenas círurçias e
do-Instituto, junto às Inspetorias Regionais do Conselho Nacional de Estratamentos ambulatoriais;
tatistica;
.
8. 'proceder à imunização dos fun9. elogiar o pessoal da Procuradocionários e seus dependentes contra
ria-Geral;
as moléstias infecciosas.
10. aplicar ao pessoal da ProcuraII Através da Assistência
doria-Geral penas disciplinares até a
Odontológica:
suspensão por quinze dias;
1. Proceder, anualmente, ao exa11. comunicar ao Presidente do Insme cuntoo e radiológico da cavídaue
tituto a ocorrência de irregularidades
bucal dos servidores;
cuja apuração exija processo admi2. Realizar o tratamento odontonistrativo, ou cuja. punição exceda a
Iógtco-círúrgrcc dos processos panopena' de suspensão por quinze dias;
lógicos incipientes, executando, quan12. propor a escala de fértas do
do necessário, trabalhos de prótese;
pessoal da Procuradoria-Geral;
3. Brxammar a cavidade buca. elos
13. controlar a freqüência do pesservidores- e seus dependentes para
soal da Procuradoria-Geral;
ereito . de conoesrâo de licenças 1'01'
14. preencher o .bcletím de mereciparte diJ Assistência Medica;
,
mento do pessoal da Procuradoria4. Organízarvprogratnas e.neeío:a
Geral;
de assistência odontológica em cone15. apresentar o relatório anual dos
xao com serviços assistenctais do Estrabalhos· da Procuradoria-Geral;
todo 0. da União.
5. Propagar, por meto de prospec16. visar os documentos referentes
tos, cartazes e outros meios, práticas
-às despesas de responsabilidade do
saudáveís de. higiene oucet, alímenProcurador-Geral;
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tação, hábitos de vlda e outros preVII - Promover, nas repart!çôr-s
competentes, o regfstro dos motor;,<;~
ceitos de saúde tísica e dabôca;
6. Preceder à nuonsaceo dos dentas e o' licenciamento das Viatl1r":Ls;
tes dos dependentes menores do"
VIII - Atender ás requisições ue
funcíonártoa.
viaturas que forem feitas em obreto
de serviço pelos dirigentes dos (:rIn - Através da Assístência So..
gáos do Instituto;
cíat:
IX - Zelar pela conservação e
L Prestar assistência
sociar aos
íuncíonamentc da garagem e da criservidores e seus dependentes;
ema mecânica;
~. Assrsur os servidores e seus de..
X .- Controlar a rreqüêncía :Jn::.
.penaentes necessrtertos de tratarnenservidores:
to medico-sociar:
XI Comunicar à autortdads
3. .Realízar vis!tas domlciüares ou
competente para adoção das proví.,
hospitalares aos servidores e suas
dêncías legais, quando qualquer serfamílias. levando-lhes amparo social,
vidor houver faltado durante trmquando necessarlc:
ta dias consecutivos, OU sessenta In4. Manter contato com -nttdacea
terpolados;
sociars.. objetrvando melhor atender
XII - Zelar pelo fiel cumpgtmen,
aos servidores;
õ. Efetuar pesqutaas relativamente .-to das disposições que digam resoetto aos serviços de "transporte. a Interesse médico-social da colettJoão Gonçalves de Souza.
vldade íbgeana bem assim planejar
e executar atividades de grupos, em
atendimento aos anseios e neceastDECRETO NÇI 59.323 - DE 29 DE
üades dos servidores,
SET;EiVIBRO DE 1966
6. Desenvolver atividades que concorram para o bem-estar social do
Institui um Grupo àe Trabalho para
servidor e sua melhor Integracâo no
estudos sóbre o aproveitamento inambiente de trabalho;
tegrado do Vale do Parnaíba.
7. Supervislonar a Creche.
Art. 6('1· Ao Servíco de Transporte
o Presidente da. República. no uso
do IBGE, e-sefiado por um ..,e±vido!
das atribuições que lhe são conferrdas
d03 quadres do Instituto. cesignacc
pelo art. 87, item I, da Constituição
pelo presidente, compete:
Federal, e tendo em vist-a o que
I - Manter son vtattanc-a 'os veiconsta do Processo MECOR-500/64,
decreta:
culas do Instituto recolhidos à Ga:..
"agem;
Art. 1Ç1 Fica instituído um Grupo
II - Adotar as provídenctas nede Trabalho, junto ao Ministério
eessártas à manutenção das viatuExtraordlnàrro para a Coordenação
ras, propondo a prestação de servidos Organismos Regionais, incumbido
ços de técnicos, quando rór o caso:
de' proceder. a análises e estudos e forUI - providenciar o suprnnerto
mular sugestões sôbre o aproveitade material. combustíveis ~ Iubrlfímento integrado do Vale do Parcantes para os veiculas, ofrc-nae 6
naíba.
serviços de garagem;
Art. 29 ' O Grupo de Trabalho ora
IV -' Optnar quando sojtcttado
instituído será constituído pelos re~
sóbre as propostas de reparo de veio
presentanteg -do MEGOR. Engenheiro
eulos dos órgãos do Instttu-o sedíaRaimundo Carneiro . Santiago; do
dos fora do Estado da Guanabara:
DNOCS, Engenheiros Vicente Pontes
V - Adotar as' providências que
e Armando Ribeiro Gonçalves; da
se- fizerem necessárias, quando nouSUDENE. Engenheiro Gerson Teixeira
da Costa; da ELETROBRAS, Engever acidente com qualquer viatura;
nheíro Aguínaldo Rocha. Lima, e do
VI - Manter' fichário atuanzado
DNPV}t., Engenheiro Ramón Nóbrega.
nu qual serâo registrados diàrtamente. 05 quilômetros oercomoos. o
Art. 39 O GT se reunirá na Cidade
consumo de combustível, as horas de
do Recife e será presidido por deleentrada e saída. e. atnda, a tinalídagação do Ministro Extraordinário paul
das viagens de cada uma das
a Coordenação dos organismos Reviaturas;·~;'~t
gionais,

de
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Art. 4';> O GT poderá requisitar aO.3
órgãos -representados os serviços necessarias ao seu funcionamento.
Art. 59 ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 29 de setembro de 1966;
1459 0'3. Independência e 78º da
República,
H.

João Gonçalves de Souza

DECRETO N9 59.324 -

DE 29 DE

1966

Autoriza o cidadão brasileiro José
Francioni de Freitas a pesquisar
diatomita no Município
1mbituba, Estado de Santa Catarina.

ae

'(;1'$ ...

a contar da data da transcrição no
livro próprio de Registro das Autorizações de pesquisas.
. Art. 39 'Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 29 - de setembro de 1966;
1~5Q da Independência e 78Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

SETEMBRO DE

eéntos e cinqüenta cruzeiros

350), e será válido por dois anos- (2)

CAS'rELLO BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO

N9 59,32'5
SETEMBRÓ DE

- DE 29
1966

DE

Autoriza o cidadão brasileiro José
Fromcionâ de Freitas a. pesquisar
tiiatomita no municípiO çle tmmtaba, Estado de Santa Cauuíaui.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
B7, nc I, da Constttuícao e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 ,(Código' de Miereta:
nas), decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o atüadão
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Pranc.oni de Freitas
brasileiro José Francíoni de Freitas
a pesquisar diatomita em terrenos de a pesquisar díatomíta .em terrenos de
propriedade de Hercílio Bento e oupropriedade de Manoel Bento da Silva
tros no lugar denominado Arroio, Díse outros no lugar denominado Arroio
tríto e Município de Santa Catarína,
distrito e -munícípío de Jmbítuba. Esnuma área de trinta e cinco hectares tado de Santa Catarina, numa ár~'
(35 ha) delimitada por "um retãngude quinze néctares, (l5I:1a) oel'mitada
10, que tem Um vértice a um mil nopor um retângulo, que' tem um vértfce
vccentos e vinte e dois metros (1.922
aburr. mil novecentos p vinte e -íots
m) . no rumo magnético de sessenta e
metros <l922m), no 1'Un1O magnético
quatro vgraua cinqüenta e cinco mtde sessenta e quatro graus cinqucnta
natos nordeste (64° 55' NE);' da casa
e cinco minutos nordeste da casa de
de jrrancelíno Manoel Rosa .e os laFrancilino Manoel Ro-a e os lados
dos divergentes dêsse Vértice, os seguintes comprtmentos e rumos mag- . divergentes dêsse vértice, os segulntes corriprimentose .rumos magnétinetícos: setecentos metros (700 m) ,
cos: quinhentos metros t5!~Om), cíntrinta e um graus cinqüenta minutos
quenta
e oito graus dez minutos susudeste (310 50' SE); quinhentos medoeste (58°10'SW); trezentos metros
tros (500 -m) , cinqüenta e oito graus
(300m) trinta e um graus ctnquenta
dez minutos sudoeste (589 10' SW.)
minutos noroeste' (319 50' NW)
Parágrafo único. A execução da
Parágrafo único A execução
da,
presente autorização fica sujeita às
presente autorização fica sujeita às
~e!;)tipulações .do Regulamento aprov~~
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, -de 19 de
do pelo Decreto n? 51 '72e de 19 de
fevereiro de lS'63 e da Resolução núfevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965 da Comero 3 de 30 de abril1p- 1965 da Comissão' Nacional de Energia NUclear.
missão Nacional de Energia Nuclear ~
Art. 29 O. titulo da autorização de
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autentica
pe'squtsa, que será uma via autêntica.
dêste decreto, pagará a taxa -íe ucO Presidente da. República, usando

da atríbuíçâo que lhe confere o art.
87. nc I, da Constituição e nos termos
do Decreto-lei .nv L 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), de-
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dêste Decreto, pagará a taxa de treSanta Bárbara; o qual percorre, assim
zentos cruzeiros tcrs 30.(). e será vá- . CVrt10 o de Barão de Cocais e deságua
na margem esquerda do. Rio Santa
lido por dois (2) anos 'a contar da
data da transcrição no livro próprio Bárbara;
de Registro das Autorizações de Pes. d) "Pínheirinho", em tôda a sua
quisa.
~~~~~sãâ~ Y~s~~~~c~oeM~~~~~ ~i
Art. 39 Revogam-se as disposições
margem direita do Rio Gualaxc do
em contrário.
Sul;
Brasília, ,29 de setembro de 19€<S;
1459 da Independência e 789 da RB--~
pública.
Benedicto Dutra
H.

CAS'l'ELLO BRANCO

DECRETO N9 59.326 -

DE

29

Db

SETEMBRO DE 1966

Declara públicas, de uso comum, as
águas dos cwsos que especifica ~

O presidente da .Repúbüca, usando
da atribuição que lhe confere o arb.
8"lJ inciso I, da Conatítuíçâo," e noe
termos do art. 59 do Decreto-lei número 2".281, de S. de junho de 1940;

e) "Córrego das Almasdo Simões",
"Santa Rita" e "Santa Rita" respectivamente nos seus trechos superior,
médio e. inferior, contido no Muntcípio de São Domingos do Prata e tributário do Rio Doce pela margem esquerda;
!) "Picão", em tôda a sua extensão, contido no Município de Curvelo
e tributário pela margem esquerda, do
Rio das Velhas;
g) -oeraca-v em tôda a sua extensão, contido no Muntcípío de Santa
Bárbara e tributário, pela margem direíta, do Cachoeira Alegre-CaprvaríCunceição:
h) "Caeté Mirim", em tôda a sua
extensão, contido no Município de Dia;
mantína e tributário, pela. margem
esquerda, do Rio. Jequitinhonha;
i) "Córrego São Francisco", "água
Quente-Catas Altas" e "Ribeirão da
Valéria", respectivamente nos seus
trechos superior, médio e inferior, que
nasce no Município de Mariana, percorre o de Santa Bárbara e deságua
na margem esquerda do Rio Piracicaba.
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data- de sua publicação,
• revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de setembro de 1966;
1450 da Independência e 78Q da República.

Considerando que 08 editais de
classificação dos cursos d'água publí-,
cados nos Diãrios 'Oticiais, de 18 de
maio de 1964, 27 de outubro de 1964,
26 de janeiro de 1965, 19 de maio de
1965, 30 de agôsto de 1965, e 8 de putubro de 1965, respectivamente, não
suscitaram quaisquer contestações ou
reclamagões: e
Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica
opinou p e 1a classificação constante
elos mesmos editais, decreta:
Art., 19 São declaradas públicas, de
uso comum, de domínio do .Estado de
Mmas Gerais, as águas dos cursos assim denominados:
H. CASTELLO BRANCO
a) "Prêto do Itambé", em eõda a
Benedicto Dutra
sua extensão que nasce no Município
de Itarnbé de Mato Dentro, percorre'
o de São Sebastião do Rio Prêto, Iírnítando-o, com o de Conceição de
DECRETO N9 59.327 - DE 29 DE
Mato Dentro e deságua na margem
SETEMBRO DE 1966
direita do Rio Santo Antônio;
b) "Santa Fé". em tôda a sua exAutoriza o cidadão brasileiro Djahy
tensão, contido no Municipio de SanFarina Romero a lavrar caulim no
W Fé de Minas Gerais e tributário,
município de Magé Estado do Rio
pela margem esquerda,do Rio ParaÔâe Janeiro.
.
catu;
C) "Capim. Gordura", "Vigário. da
Vara" . .e "Socorro" respectivamente
O Presidente .da República, usando
nas seus trechos superior, médio e in- ·da atribuição que lhe confere o arferior, que nasce no .Município de
tigo 87, no I, da Constituição e nos
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têrmos do Décreto-leí nv 1.985,' de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
.
Art. FI Fica autorizado o cidadão
brasileiro, Djahy Farfna Rcmero a Iavrar caulim em terrenos de proprtedade de Walkyrta de Almeida Pinto
no lugar denominado Parque . Nossa
Senhora da Ajuda, distrito de Guaplmirím, município de Magé, Estado
do Rio' de Janeiro, numa área de quatro . hectares : e noventa e nove ares
(4,99 ha) , delimitada por um octógo..
no irregular, que tem um vértice. a
sete metros (7m) no rumo cinqüenta
e cinco graus e trinta minutos sudcste (559 30' SE) do cruzamento 'dos
eixos, das estradas quinze (15) e de..
eeescts (6) e os lados a partirdêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumo verdadeiros: cinqüenta. metros
(50m) , cinqüenta e cinco grausnordeste (559 NE);, cento e setenta e
quatro metros (174m) , setenta e nove
graus e, quarenta e cinco minutos
sudeste (799 45' SE); cento e trinta
metros (130m), quinze graus e trinta
minutos' sudoeste U59 30' SW); vinte
e três metros (23m), setenta ,e seis
graus sudeste (769 SE): cento e omqüenta e cinco metros (l55m) , dezenove graus e trinta minutos sudoeste
(l9 9 30' SW); cento e oitenta e três
metros rtaami , sessenta 'e oito graus
e trinta minutos noroeste (689 30'
NW); dezessete metros .(17m), dezoito
graus e trinta minutos nordeste (189
30' NE); o ortavo (89) e último lado
é o segmentcrretiüneo que une a extremidade do sétimo (79) lado des..
crtto, .ao vértice inicio do prtmeíro
(19) lado. EGta autorização é autor-o
gàda mediante as condições constantes do parágrafo único do ai-t 28 do
Código de Minas e dos arts. 32, 33, 34
e suas alíneas, além das seguintes ti
de outras constantes do mesmo Códí. go, não expressamente mencionadas
neste Decreto.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização noa sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51'.726, de 19- de
fevereiro de 1963 -e da Resolução nv 3
de 30 de abril de 1965, _da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autorrzacão fica obrigado a recolher !:LO'S
cofres públicos, na fOTIllt.1 da lei, 03'
tributos que forem devidos. à União,
ao Estado e ao Munícíplo, em cumpri..

tnento do disposto no art. 68 do Co..
digo de Minas.
Art. 3 9 Se o concessionário da autorização não cumprir' qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorrzaçào de lavra será declarada eaduca ou nula, na forma dos artfgoa
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As . propriedades vizinhas
estão sujeitas, às servidões de .scio e
subsolo para fins' de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Mi-

na.

Art. 59 O concessionário da autor!..
sacao será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Minera)
e gozará dos favores ·i:sci'iminados no
art. 71 do, mesmo Código.
Art. 69 ' A autorização de lavra terá
por título.êste Decreto, que será tranecri to no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após o paga..
menta da taxa de seiscentos cruzeir03

ccrs

600).

Art. 79. Revogam-se as

em contrário.

dísposíçõea

Brasília, 29 de setembro de Hl66:
1459 da Independência e 789 da Re4
pública.
H. CASTELLO BRANCo

Benedicto Dutra

DECRETO N? 59.328 - DE
SETEMBRo DE 1966

29

DE

Autoríea Industrial Bxtratiua Ara~
ruama S. A. a lavrar conchas calcáreas no municipio de Aral'uama.,
Estado do Rio de i Janeiro.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1;985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autórizada Industrial
Extrativa Araruama S. A. a lavrar
conchas calcáreas ,em terrenos de propriedade da União, na Lagoa de Araruama, distrito e município de Araruama, Estado do Rio de Janeiro, numa' área de cinqüenta e quatro fiecteres e vinte ares (54,20 ha) , delimitada por um triângulo mlstilíneo, e
que assim se define: o primeiro lado

Continue aqui>
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é o segmento retilíneo de mil metros
(l.OOOm), no rumo verdadeiro de dezessete graus trinta minutos noroeste
(l71? 30' NW) contado da Ponta das
Cabras, à Ponta da Venda; o segundo lado é a ünha correspondente à

margem da Lagoa .ee Araruama com-preendido: entre a Ponta da Venda e
a Ponta, do Anzol: o terceiro lado' é
o segmento retilíneo de oitocentos e
cinqüenta metros (850 m) , no rumo
verdadeiro de oitenta e três graus
sudeste (839 SE), contado da Ponta
do Anzol à Ponta das Cabras. Esta
autorização é outorgada mediante às
~01?-dições
constantes do parágrafo
unico do art. 28 do Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas euneas, além das seguintes e de outras
constantes do, mesmo código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv ,51.726, de 19 de,
fevereiro' de 1963 e da Resolução no 3
de 30 de abril de de 1965, da Comíssão Nacional de Energia, Nuclear
Art. 2º A concessionária da autorazação fica obrigada a recolher 'aos
cofres públicos, na forma da lei, 03
tributos a que forem devidos à União,
ao Estado e ao município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
.
Código de Minas.
Art. 3<> A concesstonárla compromete-se a respeitar em qualquer época.
seu direito à Indenização, a determinação de órgãos do poder público, em
referência à utilização de parte da.
área, atingida na respectiva autorização, comprovado o maior ínterêsse
_público, a critério do Departamento
Nacional da Produção Mineral.
Art~ 4<> Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a au ~
torização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas
Art. 59 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artégos J e 40 do Código de M11 .
nas.
Art. 69 O concessíonarro da auto,
r-lzaçâo será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Míne-

e

ral e gozará dos "avores discrlmina-.
dos no art. 71 do mesmo Código.
Art. 79 A autorízação de lavra terá
por ti tulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio do Regfstro das Autorizações de lavra, após o
pagamento da taxa de mil e cem cruzeiros ccrs 1.100).
Art. 8º Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Brasília, '29 de setembro de

1!)66 ô

145<;> da Independência e 789 da Re

pública.

H. CA8TELLO BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO NQ 59.329 SETEMBRO DE

DE 29 DÊ

1966

Declara públicas, de uso comum, a"
águas do curso que especifica

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e nos
têrmos do artigo 59 do Decreto-lei
uc 2.281, de 5 de junho de 1940,
Considerando que '" edital de elas...
sífícação do CUl"60 déeuas publicado
no Diàrío O ticuü de 30 de agôstc de
1965 não suscitou qualquer 'contestação ou reclamação; e
Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica.
opinou pela classificação constante
do mesmo edital, decreta:
Art. 19 Sao declaradas públicas de
uso comum, do domínio da União, '1.;;
águas do curso denominado "Reúno"
em: tôda a sue extensão, que nasce
. no Município de campo Nôvo, Estado
do Rio Grande do Sul, limita os Municípios de Humaitá e São Marbinho,
percorre Humaítá, limita Crissíumal
C0m Boa Vista do Burtcá, percorre
Críssiumal e deságua, no Rio Buricã,
pela margem. direita.
Art. 2Q O presente, Decreto entrara
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 29 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H. CA8TELLO BRANCO

Benedicto Dutra
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DECRETO N'? 59.330 -DE29 DE
SETEl\IBRO DE 1966
Outorga à Espirito Santo
Centrais
Elétricas sociedade Anônima concessâo para distribuir energia ezetrica.

o

Presidente da República, usando

aa .atribuição que lhe confere o artr-

go 87 J inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 59 co Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938 e
do artigo 89 do Decreto-lei nc 3.763
de 25 de outubro de 194:1, decreta:
Art. 19 E' outorgada à Espírito gan,
to Centrais Elétricas Sociedade Anônima concessão para distribuir energia. elétrrca no distrito de Baunilha,
,Muntcípio de Colàtína.. Estado do Espírito Santo, ficando autorizada a
construir os sistemas de transmissão e
de distribuição que se fizerem necessános.
Parágrafo único. Em portaria do
Mínrstro das Minas e Energia." após
a aprovação dos projetos, serão determinadas .as caracterlstícas técnicas
das ínstalações .
Art. 29 A concessionária devera satisfazer as seguintes exigências:
I - submeter à aprovação do Mi- .
nistro das Minas lO Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da pubtrcaçâo dêste Decreto. os estudos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e dístr! ~
buíçâo.

II - 'Assinar o contrato díscíptínar
da concessão dentro do prazo de .trm
ta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectdva minuta pelo Ministro das Minas
e Energra ,

IH .~ Iniciar e concluir as, obras:
nos prazos que 'forem aprovados pelo
Ministro das .Mlnas t Energia, executando-aa de acôrdo "um os projetos
aprovados e as modificações que rotem autorizadas.
Parágrafo: único Os prazos reterrdos n-este artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministre das Miras
e Energia.
Art. 39 As tarifas do -ornecrmeusc
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente cela Dtvísâo de
Tarifas do Departamento Nacional de
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Aguas, e Energia,

CQm

aprovaçâ« do

Ministro das Minas e l!:n'>l·~Ja.
Art. 49 A presente concessão vigorara pelo prazo ae trm:a (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e mstaraeões que no
momento existirem em f nicàc exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União,
Art. 69 A concessionária poderá requerer que a concessão 'seja renovada
mediante asvcondíçôes que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de Imdar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 aete decreto en tra em vigor
na data de sua publicação revogadas
as disposições em .contrano.
Brasília, 29 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 78 9 da República.
_H,

CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO

NQ 59.331 DE 29
SETEMBRO, DE 1966

DE

Renova o Decreto n9 53.253, de 13 de
dezembro de 1963.

o Presidente da República, usando da" atríbuíçâo que lhe contere o
artigo 87, nc I, da Constituição e nos
termos 'do Decreto-lei n 9 1 .985, de 29
de janeiro de n 1940 (Código de Minas). decreta:
Art;', 19 Fica renovada pelo prazo
ímprorrôgável de um (1) a TI 0, nos
têrmos da letra o, do artigo 19 do
Decreto-lei nv 9.6ü5, de 19 de agôsto
de 1946, a autorização concedida ao
cidadão brasileiro, Wilson Pelíx Soares, pelo Decreto nv 53.253 de 13 de
dezembro de 1963, para pesquisar minérios de ferro e manganês' no distritode Albuquerque, município de
Corumbá, Estado de Mato Grosso.
Art. 29 A presente renovação. que
será uma via autêntica dêste decreto,pagará a taxa de quatro mil oi-
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tocentos e sessenta cruzeiros ...'. ... .fevereiro de 19ü3, e da Resolução nú(Cr$ 4.860) e será transcrito no Ií- . mero 3, deSü de abril de 1965, da 00Vro próprio de Registro das .autort-. . míssân Nacional de Energia Nuclear.
zações de pesquisa:
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autenArt. 39 Revogam-se -as disposições
tica dêste decreto, pagará a taxa de
em contrário.
'
'trezentos cruzeiros (Cr$ -300) e será
Bras1lia, 29 de setembro de 1966;
válido por dois (2) anos a contar da
1459 da Independência e 789 da Redata da transcrição no livro próprto
púbnca,
.•
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
H. CASTELLO BRANCO
Art. 39 Revogam-se as disposições
Benedicto Dutra
em contrario.
Brasüía, 29 de setembro de 1966;
DECRETO N9 59.332 - DE 29 DE
145Q da Independência e 789 da ReSETEMBRO DE 1966
pÚbI1ca.
H.

Autoriza o c i à a à ã o brasileiro Joaquim Marques da Silveira a pesquisar diamante no munícípto de
Turmalina, Estado de Minas Ge-

,DECRETO

N9 59.333 .:....- DE
SETEMBRO DE 1966

rais.

janeiro de 1940 (código de Mi-

nas), decreta:
Art. lI? .Fica autorizado o cidadão
brasileiro Joaquim Marques dà suveíra a pesquisar diamante no leito
e margens do rio Jequitinhonha no
lugar denominado Barra do Calçara,
distrito de Oaíçaratíba, 'muntcípro de
Turmalina, Estado de Minas ·Gerais.
numa área de quatro hectares setenta e sete ares e' quatro oentíares .,.
(4,7704 ha) , delimitada por um retângulo, que tem um vértice na barra do Ribeirão Caiçara no rio Jequitinhonha e os Iadós a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: quatrocentos e dez
metros (410m), setenta 'e cinco graus
'sudoeste (759 SW): sessenta ~ sete
metros (67m). quinze graus noroeste
(159 NW); setecentos e doze metros
. (712 rm . setenta e cinco graus nordeste (759 NE): sessenta e, sete metros (67m) , quinze graus sudeste (159
SE); o quinto e último lado é o seg..
mente retilíneo que partindo da extremidade do quarto lado dcscríto
alcança o vêrtive de partida.
Parágrafo
n i c o. A execução da
presente autortzaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
ú

.30 DE

Renova o Decreto n9 53.797, a;,e 23
março de 1964.

o Presidente da República,usando. da atribuição que· lhe contere o
artigo 87, nv I, da Constituição e nos
termos "do Decreto-lei n« 1.985, de 29
de

CASTELLQ 13RANCO

Benedicto Dutra.

i>

DE

O' Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 87. nv I, da Constituição e. nos
termos do Decreto-lei n« 1.985. de 29
de janeiro de 194() (Código de Minas). decreta:
Art. 19 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b, do artigo 1Q ao
Decreto-lei no 9.605, de 19 de agôsto de 1946, a autorização concedida
ao cidadão brasileiro Custódio Netto
Jr.. pelo Decreto. número cinqüenta
e três mil setecentos e noventa e
sete (53.797) de vinte e' três (23) de
março - de míl novecentos e sessenta
e quatro (964), para pesquisar aluviões auríferos, no munícípío de São
Fe 1ix0 xingq, Estado do Pará.
Art. 2-Q A presente renovação que
será uma via autêntica dêste decreto, 'pagará a taxa de cinco mil m:ueetroe (Cr$ 5.()OO) e será .transcrtta
no livro próprio de Registro das Autorizações de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dísposíções
em contràrto ,
Brasília 3() de setembro de 1966;
145r,o da Independência ê 789 da República.
O!J
H. CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

ATOS
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ça de Boi, Morro das Arvores e Campo do Leiteiro distrito e município de
Poços de Caldas, Estado 'de Minas Gerais, numa área de cento e trinta e
Renova o Decreto n 9 52. 862, ~le 18 de
oito hectares noventa e dois ares e
novembro de 1963.
nove centíarcc <1:J8,9209 ha) , delimio Presidente da República, usando tada por um polígono irregular, que
tem um vértice a quinhentos e de-o
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n? r, da .Constdtuíçâo e nos têr- zoito metros (518 mj , no rumo vermos. do Decreto-Ieí no 1.985, de 29 de dadeiro de clnoüenta e nove graus
trinta e um minutos nordeste (59 9 31'
janeiro de 1940 (Código de Minas),
NE) do marco de .concreto do DNPM,
decreta:
junto à ponte sôbre Co córrego da EsArt. 19 Fica renovada pelo prazo tiva ou Cachoeira na antiga rodovia
improrrogável de um (1) ano nos
Caldas-Poços de Caldas e cujos latêrmos da letra b do artigo 1~1 do dos a partir dêsse vértice consideraDecreto-lei nc 9.605, de 19 de agôs- do, os seguintes comprimentos e ruto de 1946, a autorização concedida mos verdadeiros: trezentos e setenta.
a .aosé Martiniãno Rodrigues Alves e um metros ~ oitenta centímetros
Filho 'pelo Decreto nv 52.862, de 18
(371,80 m i , quarenta e um graus e
de novembro de 1963, para pesquisar doze minutos sudeste (419 12' SE);
guano . em todo o Território da Ilha trezentos e vinte e Quatro metros e
de Castilho, distrito e munícípío de trinta centímetros (324,30 mr, vinte
Cananéía, Estado de São Paulo.
e sete graus e dois minutos sudeste
(279 02' SE); cento e sessenta metros
Art. 29 A presente renovação, que e quarenta centímetros <160,40 m) ,
será uma via autêntica dêste decre- vinte e seis graus e trinta e quatro
to, pagará a taxa- de hum mil cru- minutos sudoeste (269 34' SW); quazen-os (Cr$ 1. 000) e será transcrito trocentos e vinte metros e oitenta
no livro próprio de Registro das Au- centímetros (420,80 m) . vinte e qua'
torizações de pesquisa.
tro grame e dois minutos sudeste (24'1
SE} : quinze metros 05 mi , vinte
Art. 39 Revogam-se as disposições e02' quatro
graus e cinqüenta e nove
em contrario.
minutos sudeste (249. 59' SE); duzenBrasília, 30 de setembro de 1966;';' tos e dezenove metros e cinqüenta
centimetros (219,50 m) , quarenta
1459 da Independência e 789 da -Regraus vinte e dois minutos sudoeste
pública.
(409 22' SW); quatrocentos
metros
H. CASTELLO· BRANCO
(400 m) , quatorze graus e quarenta: e
dois minutos sudoeste (14Q 42' Sw) :
Ben~dicto Dutra
trezentos e dois metros cinqüenta centímetros (302,50 mr.. setenta e três
graus cinqüenta e três' minutos suDECRETO N9 59.335 - DE 30nE
deste (73 Q 53' SE); duzentos e novenSETEMBRO DE 1966
ta e três metros (293 m) , vinte e um
graus e trinta e nove minutos nor desAutoriza Mineração Pirangi S. A. a
lavrar bauxita no município de Po- . te (211"'39' NE); duzentos e trinta e
dois metros (232 m) , onze
graus
ços de Caldas, Estado de Minas Getrinta e nove minutos nordeste (119
rais.
39' NE); duzentos • quarenta e- sets
(246 rm , cinqüenta e oito,
o Presidente da República, usando metros
graus e dois minutos nordeste (58 9
da atribuição que lhe confere o ar02' NE); cento e cinqüenta metros
tigo 87, nc I, da Constdtuícão e. nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29 (150 m) , oitenta e quatro graus e
trinta e oito minutos nordeste (84Q
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
38' NE); duzentos e três metros e
decreta:
trinta centímetros (203,30 m) . onze
Art. 19' Fica autorizada Mineração graus e seis minutos nordeste (119 06'
Pirangi S. A. a lavrar bauxita em NE); trezentos e cinco metros (305
terrenos de propriedade de João Fer- m) , oitenta e um graus e vinte e
reira de Oliveira e' Emílio Ferreira quatro minutos sudeste (81 Q 24' SE);
da' costa, no lugar denominado Cabe- cento e setenta f um metros e qua-

DECRETO NQ 59.334,- DE 30 DE
SETEMBRO

DE 1966
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renta centímetros <171,40 tn) quarenta e cinco graus e auarenta e nove
minutos nordeste (459 49" NE); oitocentos e sessenta e sete metros e
dez centímetros (867,10 m) , trinta e
oito graus e quarenta minutos' noroeste (38l} 40' NW); quatrocentos e
trinta e 'um' metros e setenta centímetros (431,70 mj , vinte e dois graus
e sete minutos noroeste (229 07' NW);
-duzentos e vinte e seís metros e· dez
centímetros (2:?-6.:;0 m) sessenta e um
graus f, trinta e cinco minutos sudoeste t619 35' BW). trezentos e sessenta e oito metros é cinqüenta centímetros (3613,50 In), cinqüenta e oito
graus e .doze mu-utós noroeste (589
12' NW); o vigésimo (20 9) lado é o
segmento retilíneo que une a extremidade do décimo nôno (19 9 ) lado
descrito ao vértice de partida. Esta
autorização é. outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art , 28 do Código de Minas
e dos arts , 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes de mesmo Código, não expressarnenta mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do" Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51726," de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução número 3, de ".0 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nu-

clear ,

"

Art. 29 O concessionário da autorfzacâo fica obrigado a. recolher aos
cofres públicos, na forma" da lei, os
trtbutos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do .dísposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrfgações que lhe incumbem, a autorização de .lavra será declarada ca.duca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de xnnas.
Art . 49 As propriedades
vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
'subsolo para fins .de lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Producâo Mi'neral e gozará dos favores díscnmínados no art. 71 do mesmo Código.

Art. 69 A autorização de lavra terá
por titulo êste decreto, que será transe.
ente no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após o pagamento da taxa de dois mil setecentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 2.780).
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de setembro de 1966;
1459 da Independência' e 789 da República.
H.

CAsTELLO BRANCO.

Benedicto Dutra,

DECRETO N9 59.336 SETEMBRO DE

DE

30 DE

1966

Declara sem efeito o Decreto número
54.339. de 29 de setembro de 1964.

.~

O Presidente da República, Usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas)
e tendo em vista o que requereuMessy da Silva Spirito no processo ~o
Depar-tamento Nacional da Produçãe
Mineral de ne 231-63, decreta:
Artigo único.' Fica declarado sem
efeito o Decreto número cinqüenta e
quatro mil trezentos f trinta e nove
(54.339), de vinte e nove (29) de setembro de mil novecentos e sessenta
e quatro "(1964), que autortzou o cidadão brasileiro Mes<:y. da Silva Spirltc a pesquisar mica e quartzo, no
lugar denominado Cabeceira do Ribeirão ·-10 Onça, distrito e munícípío
de Governador Valadares,' Estado .de
Mína- Gerais
Brasília, 30 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
H.

CAS'I'ELLO BRi\NCO.

Benedicto Dutra.

DECRETO N9 .59c .337 _
SETEMBRo

DE 30

DE

DE 1966

Retifica o art. 19 do Decreto" número
51. 772, de 4 de março de 1003.

o

Presidente da República, usan.te

da atribuição que lhe confere o art.
87, nv I, da oonsntuicão e nos têrmos

ATOS ,DO PODER EXECUTIVO

do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeíro de 1940 (Código de Minas), de:

ereta:
Art.. 19 Fica retificado o artigo primeiro (lQ) do decreto número emqüenta e um mil setecentos e setenta
e dois (51. 772). de quatro (4) de março de mil novecentos e sessenta v três
(1963), que autoriza a Emprêsa Comercial e Técnica de Minérios s/ A a
lavrar minério de ferro no Muntcipto
de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, o qual passa a ter a seguinte
redação: Fica autorizada a E!"'t'.prêsa
Comercial e "Técnica de Minevt-e Sociedade Anônima a lavrar minério de
ferro, em terrenos de sua propriedade
nu 'imóvel denominado Fazenda do
Engenho, Distrito e Munl"iplOde Nova Lima, Estado de Minas Gerais, numa área de sessenta ~ dois hectares
e sessenta e três ares, Hi2,63 har , delimitada por utn polígono irregular
que tem um vértice no marco de '1,1'1.
angulaçâc denominado vargmna" do
Ouro podre, situado na cota mil trezentos cinqüenta e sete metros 0,357
m) , .collmadc com o vérüoc de tríangulaçáo denominado pêchos e os lados a partir dêsse vértice têm os se- .
guíntes comprimentos e' rumos verdadeiros: duzentos sessenta e sete-metros e vinte centímetros (267,20 rn) ,
cinqüenta graus e quarenta e dois mí->
nutos sudoeste (500 42' SVV); cento e
vinte e dois metros (122 m) , oitenta
e oito graus e trinta e um minutos
sudoeste ,(88° 31' SW); cinqüenta e
quatro metros e dez centímetros
(54,10 fi), quarenta e dois minutos
nordeste (00 42' NE); trinta e 'três
metros (33 m) , vinte e um ..graus e
doze .minutos noroeste (210 12' NW);
sessenta e sete metros (67 m) , quarenta graus 'e trinta minutos norceate (40° 30' NW); oitenta e otto metros e cinqüenta centímetros /88,50
m) , doze graus e vinte e sete mínutos noroeste <12° 27' NW); trtnta metroa e quarenta centímetros (30,10 m) ,
cinqüenta e cinco graus e vinte e um
minutos noroeste (550 21', NW); quarente e dois metros e sessenta ceou-cmetros (42,60 m) , sessenta e dois graus
e vinte _e uni. minutos noroeste (62° 21'
N\V); oitenta e três metros e quarenta centímetros (83,40rn), trmta e
seis graus e cinqüe-nta e três mínutos noroeste (3õl ' 53" NW) "rmta e
sete:' metros e vinte centímetros (37,20
H,I), trínta e seis graus e trinta e 1I0ve minutos noroeste <:36 0 39 NW)·
trinta e doia metros e noventa C811:
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t.ímetrcs (3'~J,90 m) , seteita e um graus
t"
três minutos sudoeste
('f!e 4~', SW); trinta metros e cinqüenta cent.metros (30,50 mj , quaTenta e sere p-raus e cínqtienta e cinco minutos noroeste (470 55' NW);
trinta e dois metros e vinte centime-'
troa (32,20 mj , setenta e oito graus
e cinqüenta e Quatro minutos sudoeate (78a 54' SW); setenta e nove met- cs (79' rm , sessenta e quatro graus
sudoeste (64° SW); quatrocentos• e
cinqüenta metros (450 nu. quarenta
minutos sudeste (OU 40' SE); cínqüenta e três metros e dez centímetros
(53,10 m i , sessenta e oito graus e trinta minutos sudeste (680 30' SE); ta-inta- e três metros e setenta centímetros (33,70 m) , setenta e três graus e
trinta e oito minutos sudeste (73° 38"
SE); quarenta e nove metros e tríue quarenta

ta centímetros (49,30 mj , cinqüenta. e

cinco graus e nove minutos sudeste
(55°, 09' SE);' duzentos sessenta e um
metros e dez centímetros (261,10 m) ,
cinqüenta e dois graus e -trinta e .sete minutos sudeste (52 0 37" SE) ; quínze metros e cinqüenta centímetros
05,50 m) , cinqüenta e três graus e
cinqüenta e quatro minutos nordeste
(530 5Q' NE); quarenta e sete metros
P. noventa centimetros (47,90 nn , setenta graus e quarenta minutos nordeste (70 0 40' NE); quarenta e quatro metros e oitenta centímetros
(44,80 m) , c'nqüenta e quatro graus e
dezoito minutos nordeste (540 18' NE);
trinta e oito metros e sessenta centímetros (38,60 m) , setenta e um graus
e quarenta e seis minutos nordeste
(71 0 46' NE); trinta e três metros e
t-Inta centímetros (33,30 m j , quarenta graus e onze minutos nordeste (,40rJ
11' NE); trinta e sete metros e quarenta centímetros (37,40 m) , oitenta
e dois graus e cinqüenta e "ao mínutos nordeste (82 0 53 NE); vinte e
uuatru metros e noventa centímetros
(24, 90 m) , cinqüenta e nove graus e
r'ezenove minutos sudeste (59 0 19' SE) ;
cinqüenta e seis metros <' sessenta
centímetros (56,60 n.), quarenta e sete graus e quinze mínutos sudeste (470
15' SE); sessenta e um metros e trinta centímetros :tH,SO m i , dez graus
cinqüenta e cinco minutos sudeste
(i.0,) 55' SE); trinta e nove metros e
oitenta centímetros 1~9,80 mt sessenta e sete graus treze minutos norür ste (670 13' NE); quarenta metros e
sessenta centímetros (40,60 m) , sessenta e sete graus e vinte e cinco mtnutoa nordeste (67 0 25' NE); aessen-
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ta e cinco metros e dez centímetros
(65,10m), oitenta graus e qUatorze
minutos nordeste (800 14' NE); cem.o
e oitenta e um metros e trinta centãmetros (181,30 m) , oitenta' e nove
graus e cinco minutos nordeste ,890
05" NE); duzentos trinta e dois me-

mo prtme'ro (51 9) lado é o segmento
retilíneo que partfndoda extremíüade
do qüfnqüagésímo (50Q) lado descrito
vai ao vértice de partida.
Art. 29 A presente retificação, qne
será uma via autêntica dêste õecreto..
pagará a taxa de seiscentos e trinta
cruzeiros tors 630) e será transcrlta
no livro. próprio de Regfscro das Autonzacões de Lavra.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de .setembro de 1966;:
1459 da Independência e 78<;1 da Repú.blíca.

tros e setenta centímetros (232,70 fi),
oitenta e seis graus e um minuto nordeste n160 01' NE); trinta e seis metros e dez centimetrcs (36,10 mr , oítenta e" nove graus é quarenta e três
minutos sudeste (8go 43' SE); sessenta, e cinco metros e dez centímetros (65,10 m) . oitenta e dois graus e
dois minutos nordeste (820 02' N-E);
noventa e cinco metros (95 m) , quarenta e três graus e vinte e três mí. H. CASTELLO BRANCO
Dutos nordeste (430 23' NE); oitenta"
Benedicto Dutra
metros - e dez centímetros (80,10 m) ,
quarenta e três graus e vinte' e quatro minutos nordeste (43 0 24' NE);
-clnqüenta metros (50 rm. vinte e cínDECRETO N9 59,338 - DE 30 DE
co graus onze minutos nordeste {2fjo
SETmMBRO DE 1966
_l' NE); cento e vinte metros 020
m) sessenta e um graus e quarenta.
Autoriza o 'cidadão brasileiro Ne13on,'
~, (ince minutos nordeste (61 0 45' NE);
neueaorã Filho a pesquisar barita
duzentos e noventa e um metros e
no Município de rnquaraçú õe Micinqüenta centtoietros (291,50 m) ,
nas. Estado de Minas Gerais.
cinqüenta e um graus trinta e seis
minutos noroeste (510 36' NW); duO Presidente da' República', usando.
zentos e trtn-a --: um o-erros e, emda atribuição que lhe confere- o art.
qüenta centímet-os (231.50 mr. r-in87. nv I, da Constituição e nos têrqüenta e nove graus trinta e seis mimós do Decreto-lei nc 1.985, de 29 denutos' noroeste (590 36' NW); SE.Sjaneiro de 1940 <Código, de Mtnas) .
senta e seis metros (66 .r~l) c'nqúéndecreta:
ta e um graus e vinte e um minutos
sudoeste (51 0 21' SW); dezenove meArt. 19 Fica autorizado o Cidadão"
tros e oitenta centímetros (19.80 m'r ,
brasileiro Nelson Deusdará FiH10 acinqüenta e cinco graus cinqüenta f.
pesqu'sar barita em terrenos de 'pro'oito minutos noroeste (550 58' NW);
priedade dos .herdeiros de Leonardo
quarenta e três metros cinqüenta cenJosé da Silveira no imóvel denominatímetros (43,50' m) , trinta e cinco
do Fazenda Macuco, Distrito e Mugraus cinqüenta e sete minutos nornicípio de Taquaraçu de Minas, gsdeste (350 57' NE); vinte e seis metado de Minas Gerais, numa área de
tros e dez centímetros (26,10 -n) , quadoze hectares (12 ha) , delimitada por
tro graus trinta e nove minutos nor- , um retângulo; que tem um vérttce a:
deste (4 0 39' NE) ; vinte e quatro mesetecentos e. cinqüenta e três metros
tros e sessenta centímetros (2~,60 m) ,
~r153 m) ,-TIl. rumo verdadeiro de cincinqüenta' e cinco graus e dez míuuqüenta e nove' graus nordeste ~59°
tos 'noroeste (55 0 lO' NW): oitenta
NE), do canto nordeste (NE) da semetros (80 m) , cinqüenta e nove graus 'de da Fazenda Macuco e os lados di-o
e quarenta minutos sudoeste (59 0 40'
vergentes dêsse vértice, os seguintes
SW); cento vinte e quatro metros, e
comprimentos e rumos verdadelrós:
oitenta centímetros (124,80 m) , cinquatrocentos metros (400 m)
deis.'
qüenta e sete graus onze minutos sugraus e trinta minutos nordeste (2 0 30'
doeste (57 0 11' SW): setenta e oito' NE); trezentos metros (300 mr otmetros 'e cinqüenta centímetros (78,50
tenta e sete graus e trinta minutos
m) trinta e nove graus quarenta e
sudeste (870 30' SE.)
cinco minutos sudoeste (39 0 45' SW1'
Parágrafo único. A execução .da ,
SEssenta e um metros e setenta centímetros (61,70 rm , setenta e d,ois presente autorização fica sujeita às
cstdpulaçôes
do Regulamento aprovagraus e cinqüenta e oito minutos sudoeste (72 0 58' SW) ;,0 qüínqüagésíde: pelo Decreto nc 51.726, de 19 de-
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'Ievereirc de 1963, e da Resolução nu'nl2YO 3, de 30 de abril de 1965, .da Conussao Nacional de' Energ:a Nnctear ,
Art. 29 O título da autortzacâo de
'pesquisa ~ue será uma. via autêntica
dêute - decre.o, pagara a taxa. de tresentes cirzeíros (C.r$ 300) e será váIído por dois (2) anos a contar da
cata datJ'aIlscrição. nu Iívra próprio
de Registro das Autorizações de Pesqu.sa.
Art. 3'" nevoen-i-se as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de setemlJr::>de 19-66;'
1459 da Independência e 78° da República.
H. - CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO N.9 59.339 - DE 30
. SETEMBRO DE 1966

DE

Autoriza O cidadão brasileiro Laudenor Lins a lavrar gipsita no municipio de Guricuri, Estado de Pernambuco.

O Presidente ia República, usando
da: atríbuíção que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art. 1.'? Fica autorizado o cidadào
brasileiro Laudenor Lins a lavrar gtp.síte, em terrenos de sua propriedade,
no lugar - denominado Fazenda São
Jorge.. no distrito e município de Ouricuri, no Estado de Pernambuco,
numa área de setenta hectares vinte
e seis ares e quarenta e oito centíares (70,2648 ha) delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice
.a trezentos e doze metros (312m), no
rumo verdadeiro dez graus e vinte rr.Inutos nordeste (lO'? 20' NE) da casa
de alvenaria, rcsídôncía do autorizadl> e os lados; a partir desse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: trezentos e sessenta e dois
metros (362m), treze graus sudeste
(l3'? SE); duzentos e cinqüenta e oito
znetroa e cinqüenta centímetros (25'8,50
m) , oito graus e quinze. minutos sudeste (89 15' SE); novecentos equarenta e quatro -netros (!144m), oitenta e três graus' e vinte minutos sudoeste (839 20' SW) ; quinhentos' e
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quatorze metros e cín qüenta centfmetros (514,50m), vinte e três graus noroeste (239 NW); quatrocentos e sete
metros (407m), trinta e seis graus e
vinte e cinco minutos nordeste (369
25' NE); setecentos e oitenta e três
metros (783m), oitenta e quatro graus
sudeste (849 SE). Esta autorização é
outorgada mediante as condições constantes do parágrafo uníco do art. 28
do Código de Minas e dos arts. 32,
33, 34 e suas alíneas, além "das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não. expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente' autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c '51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e na Resolução número 3, de 30 de abril de 196&, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O concesstonérto da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
trfbutoa que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto "la art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.9 Se o concessionário da auorízacão 'de lavra será declarada caobrtgacões que lhe Incumbem, a autorização d elavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4.9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 3!:J e 40 do Código de Minas.
Art. 5.'? O concessíonárto da autorização será físcalízado. pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados" no art. 71 do .mesmo Código,
Art. 6.9 A autorização de lavra terã por titulo êste decreto, que será
transcrito no livro próprio de
istro das Autorizações de Lavra, após o
pagamento da taxa de mil quatrocentos e vinte cruzeiros ccrs 1.420).
Art.7.'? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de setembro de 1966;
145.9 da Independência e 78.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

Continue aqui>
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DECRETO N.9 59,340 -

30

ta minutos sudeste (520 30' SE)' quatrocentos e oitenta e nove metros
(489m), sessenta e seis graus e dezoi(669 18,' NE)'
to minutos nordeste
Autoriza a Companhia de Cimento
duzentos e setenta e nove ,-~etro;
Portland M aringá .a lavrar minério(279m), oitenta graus e doze minutos
de ferro no município de Itararé,
nordeste (809 1.2' NE); seiscentos e
cinqüenta metros (650m), onze graus
Estado de São Paulo.
e oito minutos nordeste (11<; 08' NE).
, Esta
autorização é outorgada medianO Presidente da -República, usando
te as condições constantes do' paráda atribuição 'que lhe confere o argrafo único do art. 28 do Código detigo 87, n.c I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 Minas e dos arts. 3;2. 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de oude janeiro de 1940 <código de Mí-.
tras constantes do . mesmo Código,
nas), decreta:
não expressamente mencionadas nesArt. 1.9 Fica autorizada a Compa- , te decreto.
.nhía de Cimento Portland Marmgá a
Art. 2.9 O concc~sionál'io da autolavrar minério de ferro em terrenos rização fica obrigado a 'recolher aos
de sua .propriedade no imóvel denocofres públicos, na forma da lei, os
minado Sítio Capoeira Grande, dístributos que forem devidos à União,
tríto e município de Itararé, Estado ao Estado e ao Municipio, em cumde São Paulo, numa área de trezentos
primento do disposto no art. 68 do
e vinte hectares noventa e cinco ares Código' de Minas ..
e -setenta e cinco oentíares (320,9575
Art. 3.9 Se o concessionário da auha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a mil. torização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem; a aucento e setenta metros (1. 170m) • no
rumo verdadeiro três graus sudoeste torização de lavra será declarada 'caduca 'ou nula, na forma (los arts. 37
(39 SW) da cont1uência do Corregutnho no' Córrego Capoeira Grande e e 38 do Código de Minas .
os lados a partir dêsse -vértice, OS seArt. 4.9 As propriedades vizinhas esguintes comprimentos e rumos verdatão sujeitas às servidões de solo e sujideiros: mil e cinqüenta e cinco metros (l.055m), sessenta e oito graus solo para fins de lavra, na forma dos
e cínqüenta .e nove minutos nordeste arts. 39 e 40 do Código de Minas.
(689 59' NE); quatrocentos e cinqüenta e sete metros e noventa cenArt. 5.9 O concessionário da autoritímetros (457,90m). trínta e dois graus zação .será fiscalizado pelo Depaa-tatrês minutos sudeste (32 9 03' SE);
cento e setenta, metros n70m) , qua- mente Nacional da Produção Minerenta e oito graus e vinte e dois miral e gozará dos favores discriminanutas sudoeste (489 22' evit, trezendos no art. 71 do mesmo Código.
tos e trinta e dois metros e cinqüenta centímetros (332;50m), trinta graus
Art. 6.1? A autorização de lavra tee quatorze minutos sudeste (309 14'
rá
por titulo este Decreto, que será
SE); três mil setecentos e 'cinqüenta
transcrito no livro próprio de Regismetros (3. 750m) , cinqüenta e quatro
graus e quinze minutos sudoeste (549
tro das Autorizações de Lavra, após
15' SVI); oitocentos e cinqüenta meo pagamento da taxa de seis mil
tros (250m), oito graus e doze minutos noroeste (89 12' NW); selacentos quatrocentos e vinte cruzeiros (CrS
e vinte metros (620m), cinqüenta e 6.420) .
nove graus e trinta e oito -minutos
Art. 7.9 Revogam-sr. as disposições
nordeste (599 38' NE); duzentos e noem 'contrário.
venta e cinco metros (295m), dezesseis graus e 'vinte e dois minutos nuBrasília, 30 de setembro de 1966;
roeste (16922' NW)· seiscentos .me1459 da Independência e 789 da República.
foros (()[\Onl.l; vinte e um graus e trtnta e oito' minutos nordeste (219 38'
H. CASTELLO BRANCO
NE); quatrocentos e setenta metros
(4?On1l., cinqüenta e dois graus e trtnBenedicto Dutra
SETEMBRO 'DE ·1966

DE

DE
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DECRETO NQ 59.341 - DE 30
SETEMBRO J;lE 1966

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Vttor
Nunes da Silva a pesquisar diamantes aos municípios de Datas e
Presidente Kubitschek, Estado de
Minas Gerais.

dêste Decreto pagará a taxa de quinhentos e. oitenta cruzeiros <Cr$ 580)
e será válido por dois (2) anos a
contar da data 'da transcrição uo livro próprio de Registro das Autorízacões de Pesquisa.
Ai-t. 39 Revogam-se as dtspostçóea.
em contrár!o.

de

o Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo
87, nv l, da Constdcuíçâo e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de ,1940 (C,óüüp de Minas),
decreta:
_ '

Brasília, 30 de setembro
1966~
1459 da Independênoía e 780 da República.

Ar-t. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Vítor Nunes da Silva a pesquisar diamantes em terrenos abrangendo leito e margens do Ribeirâo
Andrequicê no trecho entre a cart-a
do córrego Roncaôor, a [usante, até
a burra do córrego da Rapaduravrüstrltos e municípios, de Datas e Pr estdente Kubitschek, Estado de Minas
Gerais, numa área de cinqüenta e
sete hectares vinte e dois ares e cínqüenta centrares (57,2250 ha) , defírmtada por um polígono irregular que
tem um vértice na confluência do
Córrego Rapadura -eom o Ribeirão
Andrequicê e os lados a partir do
Vértice coustderaôo têm os seguintes
.comprfmentos e rumos magnéticos:
cento e cinqüenta metros (150 tm
vinte e quatro graus sudoeste (249
SW); mil metros (l.OOOm), ses-senta
e seis graus sudeste (66l? SE); mil e
cem metros (1.100 m) , quarenta e
nove graus nordeste (499 NE); mil e
oitocentos metros (1.800 m) sessenta
e três graus nordeste (639 NE) ;·cento e cínqüerita metros (150m), vinte
e sete graus noroeste (279 NW); mil
oitocentos e .trinta metros (l.830 'm)
sessenta c três graus sudoeste (639
SW): mil metros (1. OUO m) quarenta
e nove graus sudoeste (490 S\V)· o
oitavo lado é o' seguimento retilí~eo
que une a extremidade do sétimo lado
descrito' à barra do córrego da Rapadura.
-, Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova-.
-do pelo Decreto no 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1953 e da Resoluçâc número 3, de 30 de abril de HJ$5 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O titulo da autorização de
pasquísa que será uma via autêntica

DECRETO NQ 59.342 ---.: DE 30 DE
SETE:l)IIERO DE 1966

v

H. CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

Autoriz'a a Mineração Pato do Braflil'
t.tüc., a, pesquisar diamantes nos
municípios de ououe« e Alto Parnaiba, Estados do Pisuú e Maranhão.
O Presidente -da República, usando"
da atribuição que lhe confere o artigo
~7, nv l, da Constdtutção e nos térmos do Decreto-lei no 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de MinaB),
decreta:
Art. 19 FIca autorizada a Mine--·
ração Pato do Brasil Ltda.. a pesquisar diamantes no leito e margens reservadas do rio Uruçui Vermelho distritos e municípios de Gübués e Alto
Parnaíba, Estados do Piauí e Maranhào, numa área de quatrocentose oitenta e sete hectares e um are ....
(437,01 ha) delimitada per uma faixa,
com cem metros (IOOm) de largura
por quarenta e oito míl setecentos e
um metros (48.701m) de comprímento.. sendo a largura computada com
cinqüenta metros (50m) para cada
Jaco do eixo do rio Uruçuí Vermelho, e, o comprimento é contado.
pelo eixo médio do referido curso
dágua da barra do 1'10 do Ouro, a
juaante, até o foz do Uruçuí vermelho no rio Parnaíba.
Parágrafo único. A execução da
presente. autortzaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento: aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da. Resolução número 3. de 30 de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
deste Decreto pagará a taxa de quatro mil, oitocentos e oitenta cruzei-
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l'OS (Cr$ 4.380) e será valido por doia
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio de Registro

das Autorizações de pesquisa.
AJ't. 39 Revogam-se as disposições

em contrário.
Brasüía, 30 de setembro de 1966;
1459 da 'Independência e 789 da Repú-

blica.
H. CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO NQ 59.343 -

,DE

30

DE

SETEMBRO DE 196fi

Renova o Decreto n 9 1.922, de 19 de
dezembro de 1962.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 87, nc 1, da Constituição e nos
têrmoa do Decreto-lei nv ,1.985, de 29
de .janeiro de 1940 (Código

de

Mi-

, nas), decreta:
Art. 1Q Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos
têrmos da .tetra b, do artigo 19, do
Decreto-lei nc 9.605, de 19 de agõs-

to de 1946, a autorização conferida
ao cídadâc brasileiro Rui Brasil Cantannede pelo Decreto número mil novecentos e vinte e dois (1.922) de
dezenove (19) de dezembro de mil
-novecentoa e sessenta e dois (1962),
para pesquisar cassítcríta no município de Pôrto Velho;' T~rritório Federal de Rondônia.
Art: 29 A presente renovação, que
será uma vía autêntica dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000) e será transcríto
no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisá.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 30 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 789 da República.
.
H.-

CASTELLQ - BRANCO

Benédicto Dutra

DECRETO N9 59.344 -- DE 30 DE
SETEMBRO DE 1968
Renova o Decreto n9 1.923, de 19 de
dezembro de 1962.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe -confere o ar-

'tégo 87, nc I, da Constituição e nos
termos do -Decretc-leí nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica renovada pela prazo
ímprorrogàvel de um (1) ano nos termos da letra b, do "art. 19. do decreto-lei nv 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, a autorização conferida ao
cidadão brasileiro Rui Brasil Cantanhede pelo Decreto no 1.923, de de-:
zenove (9) de dezembro de mil novecentos e sessenta e dois (1962), para pesquisar cassiterita no mumcípio de Pôrto Velho, Território ,Federal de Rondônia. .
Art. '29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000) e será transcrito
no livro próprio de Registro tias Autorizações de Pesquisa.
"
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de setembro de 1966;
1459 da Independência e 78 9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Benedicto- Dutra

DECRETO 'NQ 59.345
SETEMBRO

Renova

DE

30

DE

DE 1966

o Decreto n Q 1. 924, de 19 de
dezembro de 1962.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar"
tigo 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985" de 29
de janeiro de 1940 (Código de MiM
nas) ,decreta:
Art" 19 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um O) ano nos
têrmos da letra b, do. artigo 19 • do
Decreto-lei nv 9.605, de 19 de agôsto de 1946. a autorização conferida ao
cidadão brasileiro Rui Brasil Cantanhede pelo Decreto no .1. 924, de deaenove (19) de dezembro de mil novecentos e- sessenta e dois (1962), para
pesquisar cassiterita no muntcípto de
Pôrto Velho, Território Federal de
Rondônia.
Art. 2Q A presente renovação, que
será uma via autêntica dêste decre-
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to, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000) e será transcrito
no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições

em contrário.

Brasília, 30 de setembro de 1966;
145Q da Independência e 789 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO N9 59,.346 - DE 3-0
SETEMBRO DE 196$

DE

Declara de utilidade pública a, "As""
eocrcçac Casa da Criança de' Santos", com sede em Santos, sstoao
de São Paulo.
'O presidente. da República,' usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição Federal e atendendo ao que consta do
processo M.J.N.I. nv 53.978, de 1'265;

decreta:
Artigo único. E' declarada de
utilidade pública, nos têrmos do artigo 19 da Lei nc 91, de 28 de' agôste de 1935, combinado com o artigo
19 do Regulamento
aprovado pelo
Decreto no 50.517, de 2 de maio de
19tH, a Associação Casa da Criança
de Santos, com sede em Santos, Estado de São Paulo.
Brasília, 30 de setembro de 1966;

1459 da Independência e 789 da República~

H.

CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva

DECRETO

N.9 ;i9.348.- DE
SETEMBRO DE 1966

30

DE

Renova o decreto n.Q 1. $96, de 27 de
novembro de 1962,

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-.
tigo87, n.c I da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.v 1.985, ne
29 de janeiro de 1940 (Código de MJ~
nas), decreta:
Art. 1.9 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos ter-
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mos da letra b, do art. 1.9 do necretolei n.c 9.605, de 19 de aaôsto de 1946.
a autorização 'concedida ao cidadão
brasileiro Newton de Menezes Viei:'
ralves, pelo Decreto nc 1.696, de. 27
de novembro de UJ.62, para pesquisar
cassiterita, no municípío de Pôrto Velho, Território Federal de Rondônia.
Art. 29 A presente renovação, que
será uma via autentica deste Decreto,
pagará a taxa de cinco mil cruzeiros
<Cr$ 5 .000), e .será transcrito no 11\'1'0
próprio de Registro das Autortzaçôes
de Pesquisa,
Art. 35' Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de setembro de 1966;
1459 da Independência e '789 da RJe-'
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Benedicto Dutra

DECRETO N.9 59;349 - DE 30
SETEMBRO DE 1966

DF;

Renova o decreto n,» L 694, de 27 de
novembro de 1962.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constdtuição e nos
têrmos do Deereto-Ieí n.c 1.935-, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
termos da letra b, do art. 1.9 do De ..
ereto-lei n.v 9.605, de 19 ue' agosto de
12.46, a autorização concedida ao cidadão brasileiro Newton de Menezes
Vieiralves pelo Decreto nc 1.694, de
27 de novembro de 1962; .para pesquisar cassiterita, no mumcípío de
Pôr-to Velho, Território' Federal
de
Rondônia.
Art. 29 A presente .renovação, que
será uma via autêntica deste Decreto,
pagará a taxa de cinco mil cruzeiros
(Cr$ 5.000) e será transcrito no nvro
próprio de Registro das Autorrzações
de pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de setembro de 1966;
145"1 da Independência e '789 da República.
H. CASTELLO .BRANCO
Benedicto Dutra
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ATOS DO PODER

n:mCRETO NQ· 59.350 -

DE

ExEcunvo
30 ~

S:E."'I'EMBRO DE

1966

Aprova o orçamento da Universidade Federal do 'Espírito Santo.
o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei nc 4.320, de

17 de março de ·.19ü4, e de acôrdc com o disposto no Decreto. nv '54.39'1, de

9 de outubro de 1964, alterado pelos de TIS. 55.534 e 55.535, de 11 de janeiro
de 1965, decreta:
Art .. 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento para o
exercício de 1966, da Universidade Federal do ~pirito Santo, autarquia
vinculada ao Ministério da -Educaçâo e Cultura.
Art. 211 ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de setembro de 19066; 1459.00 Independência e 789 da República.
H. CAST'ELLO BRANCO

.Raymundo Moniz de Aragáo

o quadro anexo a que se refere o art , 1Q foi publicado no D. OI. de 11
e retificado no de 21-10-00.

ANOTAÇQES

ANOTAÇOES

ANOTAçoES

Continue aqui>

ANOTAçOES

ANOTAçOES

ANOTAçO:ES

ANOTAçOES

ANOTAçOES

ANOTAçOES

ANOTAçOES

ANOTAçOES

ANOTAçOES

